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ÖNSÖZ 

 

Bu tezde, anı sözcüğünün kullanım alanları, Ermeni, Türk ve Fransız 

literatürlerinde anı türünün gelişimi konularına değinilmekte ve söz konusu türle 

ilgilenen bilim dallarının yaklaşımları göz önünde bulundurularak anı türünde 

yazılmış eserler için bir analiz yöntemi sunulmaktadır.  

 

Araştırmalarımız sırasında, gerek kaynak olarak, gerekse tür özelliklerini ve 

tarihçeyi belirlemek amacıyla çok sayıda eserden faydalanılmıştır. Bu eserlerin 160’ı 

Türkçe, 97’si Fransızca, 18’i Ermenice ve 4’ü Đngilizcedir. Bunlardan bir kısmı, 

elektronik kitap olarak internet kullanıcılarına sunulan eserlerdir. Teknolojinin 

sunduğu bu imkân, özellikle baskısı tükenmiş olan, eski dönemlere ait ve orijinalleri 

ancak yurtdışındaki kütüphanelerde bulunabilen kitaplara ulaşılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Kaynakça’da, yararlandığımız bu elektronik kitapların künyeleri 

verilirken, hangi internet sitesinden alındığı da ayrıca parantez içerisinde 

belirtilmiştir.   

 

Başta tez danışmanım Prof. Dr. Birsen Karaca ve eşim Altan Eryılmaz olmak 

üzere, tez çalışmam sırasında desteğini esirgemeyen hocalarıma, aileme ve 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.    
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GĐRĐŞ 

 

Anı, Antik çağlardan bu yana örneklerini bulmanın mümkün olduğu düzyazı 

türlerinden biridir. Başlangıcında askeri nitelikli olan ve hatırlananı olduğu gibi 

aktarma amacını güden anılar, zaman içerisinde edebi eserler veren kişiler tarafından 

da kaleme alınmaya başlaması ile edebiyat biliminin ilgi alanına girmiştir.  

 

“Ermeni, Fransız ve Türk Literatürlerinde Anı Türü” başlıklı bu yüksek lisans 

tezi, Ermeni literatüründe anı türünün dünya edebiyatları içerisindeki yerini ve 

önemini saptamayı amaçlamaktadır. Ermeni literatüründe anı türüne duyulan ilgi 

dikkat çekici niteliktedir. Ancak, söz konusu literatürde anı türünün yeri ve nitelikleri 

hakkında Türkiye’de herhangi bir akademik çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda, 

araştırma konumuz içerisinde, anı türünün edebiyattaki yeri, anı türünde yazılmış her 

eserin edebiyat ürünü olup olmadığı ve Ermeni literatüründe anı türünün nasıl 

işlendiği, hangi amaçlarla yazıldığı, niteliklerinin neler olduğu sorularına cevap 

aranacaktır. 

 

Tezimizin başlığında “literatür” sözcüğünün kullanılmasının sebebi, 

“edebiyat” ve “literatür” sözcüklerinin ayrı anlamlarda değerlendirilmeleridir. 

Edebiyat ürünü, yani sanat eseri niteliğine sahip olan anlatıların diğerlerinden 

ayırılması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla, bu iki sözcüğün de kullanımı gerekli 

görülmüştür. Bu bağlamda, “literatür” genel anlamda yazılı eserlerin tümünü, 

“edebiyat” ise sadece sanat ürünü olan yazılı eserleri belirtmektedir. 
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Tezimiz üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın 

kuramsal çerçevesi belirlenecek, ikincisinde anı türünün tarihçesi verilecek ve son 

olarak üçüncü bölümde, belirlediğimiz spesifik örnekler üzerinde değerlendirmelerin 

yapılacağı eser analizleri ve karşılaştırmalar yer alacaktır.   

  

Çalışmamızın kuramsal çerçevesi içerisinde, öncelikle anı kavramının 

kullanım alanlarına değinilecektir. Bu bağlamda, çalışma sırasında karşılaşılabilecek 

kavram kargaşalarını gidermek amacıyla, “anı”, “hatıra” ve “hatırat” sözcükleri 

açıklanacak ve diğer yabancı dillerdeki karşılıklarına da bakılmak suretiyle, 

inceleyeceğimiz edebi türe neden “anı” dendiği tespit edilecektir.  

 

Anı türüne kaynaklık eden ve bu türle karıştırılma eğiliminde olan gezi yazısı, 

günlük ve özyaşam öyküsü türlerinin açıklaması da tezimiz içerisinde yer alacaktır. 

Bu açıklama ile söz konusu türlerin benzerlikleri ve farkları belirlenecektir. 

 

Tezimiz kapsamında anı türünü inceleyen disiplinlerin çalışmalarına da 

dikkat çekilecektir. Özellikle tarih, psikoloji, sosyoloji bilimlerinin anı türü 

eserlerden nasıl yararlandıklarının ve bu tür eserleri hangi açılardan 

değerlendirdiklerinin ele alınacağı “Anı Türünü Đnceleyen Disiplinler” başlıklı 

bölümde, söz konusu disiplinlerin kullandıkları yöntemler incelenecektir.  

 

Diğer disiplinlerin anı türü eserlere yaklaşımının irdelenmesinin ardından, 

edebiyatta anı türünün ayrıntılı bir incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda, anı türünün 

tematik ve kurgusal sınıflandırması, daha önce yapılmış olan çalışmalardan da 
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yararlanılarak geliştirilecektir. Konu ile ilgili hazırladığımız tablolar, “Anı Türünün 

Sınıflandırılması” başlıklı bölümde, ilgili sınıflandırmalara ait kısımların ardından 

verilecektir. 

 

Edebiyatta anı türünün inceleneceği bölümde ayrıca, anı türünün yapısal 

özelliklerine de değinilecektir. Özellikle anı türünde zaman öğesinin işlenişi ve 

anlatıcı konularının açıklanacağı bu bölümde, anıların yazılış nedenleri üzerinde de 

durulacaktır. 

 

Türkiye’de anı türüyle ilgili olarak yapılan akademik çalışmaların durumunu 

belirlemek için, öncelikle Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanan 

verilerden yararlanılacaktır. Ayrıca, tezimizin ilgili bölümünde konu ile ilgili 

bilimsel makalelerden de bahsedilecektir. 

 

“Anı Türünün Tarihçesi” başlıklı bölümde, öncelikli olarak Fransız 

edebiyatında anı türünün tarihsel gelişimine yer verilecektir. Bunun nedeni, lisans 

eğitimini Fransız Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmamdır. Ayrıca, anı 

türünün gelişim sürecinde Fransız edebiyatının yadsınamayacak bir önemi vardır. 

Edebi bir tür olarak “anı” sözcüğünün karşılığı olan Fransızca “mémoires” 

sözcüğünün pek çok dilde aynı anlamda kullanılması, Fransız edebiyatının bu türe 

şeklini veren ve gelişimine en fazla katkı sağlayan edebiyatlardan biri olduğunu 

belgelemektedir. Dolayısıyla Fransız edebiyatında anı türünün tarihsel gelişiminin, 

tüm dünyaca kabul görmüş bir edebiyat aracılığıyla anı türü eserlerin geçirdiği 

evrimi ve gelişim safhalarını açıklamamıza yardım edeceğini öngörüyoruz.  
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 Buna ilave olarak tezimizde, Türk literatüründe anı türünün geçirmiş olduğu 

tarihsel süreç de incelenecektir. Söz konusu literatürde bilinen ilk anı örneği olan 

Göktürk Yazıtları’ndan itibaren, sırasıyla Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Milli 

Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemlerinde yazılmış anı türü eserler (konuları ve 

toplumsal/tarihsel olayları yansıtmaları bakımından ele alınarak) değerlendirilecektir.  

 

 Ardından, Ermeni literatüründe anı türü eserlerin tarihsel gelişimini konu alan 

araştırmaya yer verilecektir. Burada da, Fransız ve Türk literatürlerinde olduğu gibi, 

araştırmalarımıza Ermeni literatüründe bilinen ilk örnekler dâhil edilecektir. Böylece 

5. yüzyıldan günümüze dek uzanan geniş bir zaman dilimi içerisinde yazılmış 

anılardan söz edilebilecektir.  

 

 20. yüzyılda Ermeni edebiyatı üç ayrı çizgide geliştiğinden, Ermenistan 

sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerin edebiyatları dışında, diaspora ve Đstanbul 

Ermenilerinin eserleri de ayrı alt başlıklarda ele alınacaktır. Bu noktada Ermenistan 

dışında, farklı edebiyatların içerisinde varlık gösteren eserlerin ulusal kimliği 

konusuna da kısaca değinilecektir.  

 

 Anı türünün tarihçesi verilirken, inceleme olanağı bulduğumuz her eserden 

ayrıntılı bir şekilde bahsetmek tezimizin hacimsel sınırlarını aşacağı için, söz konusu 

eserlerle ilgili (eserlerin yazarları ve içerdiği tarihsel konuları yansıtan) tablolar 

oluşturulacaktır. 
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Araştırmalar sonucunda edebiyatta anı türünün hangi yöntemler kullanılarak 

incelenebileceği ile ilgili bir veriye ulaşamadığımız için, eser analizleri elimizdeki 

kaynaklar ışığında eklektik bir yöntemle yapılacaktır. Söz konusu yöntemin 

karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

 1) Anının ait olduğu dönemin incelenmesi: Anı yazarının tanık olduğu 

dönem ve anlattığı olaylar değerlendirilecektir. Bunun için tarihsel verilerden 

yararlanılarak söz konusu anının gerçekliği, tarih biliminin kaynak olarak 

kullanmasının uygun olup olmadığı belirlenecek ve tarihe katkısı incelenecektir. 

 

 2) Anının yazıldığı dönemin incelenmesi: Anı türüne ait bir eserin, olayların 

üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme alınması gerektiğinden, yazarın anılarını 

yazdığı dönemin özellikleri de değerlendirilecektir. Bu incelemede edebiyat 

sosyolojisi kuramlarından yararlanılacaktır. 

 

 3) Anı sahibi ile ilgili incelemeler: Anılarını kaleme alan kişinin kim olduğu, 

anlattığı olaylara bakış açısı, neden anılarını yazma gereği duyduğu ve bellek 

hatalarına düşüp düşmediği incelenecektir. Diğer bilimlerin incelenen anı türü 

eserden yararlanıp yararlanamayacağının ve eserin güvenirliğinin belirlenebilmesi 

için bu çalışmaya ihtiyaç olduğu öngörülmektedir.  

 

 4) Edebi metin analizi: Đncelenen eserin edebi boyutu değerlendirilecektir. 

Bu çalışma edebiyat bilimi açısından eserin bir değeri olup olmadığı sorusuna cevap 
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verecektir. Bu inceleme sırasında Gürsel Aytaç’ın Genel Edebiyat Bilimi adlı 

eserinde açıklanmış olan edebi metin analizinden faydalanılacaktır.  

 

 5) Karşılaştırma: Eğer varsa, aynı dönemde, aynı olayı konu edinmiş olan 

diğer anılarla karşılaştırılması, eserin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Karşılaştırma ile ilgili olarak, Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı 

kitabında bulunan verilerden yararlanılacaktır. Karşılaştırma yaparken, Türk ve 

Fransız edebiyatlarından örnekler ele alınacaktır.   

 

Tezimizin üçüncü bölümünde, örnek olarak seçtiğimiz spesifik eserlerin 

analizi ve karşılaştırması yapılacaktır. Bu analiz için Ermeni literatüründen seçilen üç 

eser, Türk ve Fransız literatürlerinden türdeşleriyle karşılaştırılacaktır. Söz konusu 

analiz ve karşılaştırmalar aracılığıyla, Ermeni literatürü bazında anı türünde işlenen 

motiflerin özelliklerininin, bu anıların dünya edebiyatları içerisindeki yerininin ve 

yazılış amaçlarınının saptanabileceği öngörülmektedir.  
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I. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Anı türü, edebiyat dışında, başta tarih olmak üzere, sosyoloji, antropoloji, 

psikoloji, siyaset bilimi ve eğitim bilimleri gibi çeşitli bilim dallarının ilgilendiği bir 

türdür. Öncelikle tarih yazımı ile ilintili olarak ortaya çıkan bu tür, daha sonra anı 

yazarlarının kalemlerinin yetkinliği sayesinde edebi bir tür olarak edebiyat biliminin 

inceleme alanına girmiştir.  

 

Ayrıntılı incelemeye geçmeden önce, çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız 

en önemli sorunlardan biri olan kavram kargaşasını çözmekte fayda olduğunu 

düşünüyoruz. Bunun için öncelikle, “anı” ve “hatıra” sözcüklerinin kullanım 

alanlarının tespiti açıklayıcı olacaktır. 
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1. Anı Kavramının Kullanım Alanları 

 

Güncel Türkçe Sözlük (TDK) “anı” sözcüğünün eşanlamlısı olarak Arapça 

kökenli “hatıra” sözcüğünü vermektedir. Ancak aynı kaynaktaki tanımlarda küçük 

farklar vardır. Bu tanımlara göre, hatıra: “Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş 

izlenim, duygu veya olay”1 anlamına gelmektedir. Anı sözcüğü ise: “1. Geçmişte 

yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra. 2. (Edebiyatta) 

Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra”2 olarak tanımlanmaktadır.  

 

Tezimizin inceleme konusu olan “anı” türüne sıklıkla ismini vererek 

karmaşaya neden olan bir diğer sözcük de “hatıra”nın çoğulu olan “hatırat”tır. Bu 

sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüklerinde tanımı “Anılar, andaç”3 şeklinde 

yapılmaktadır.   

 

Bu noktada, daha belirgin bir ayrım yapabilmek için bu sözcüklerin 

etimolojine bakmakta fayda görüyoruz. “Hatıra” sözcüğü Arapça “hutur” 

sözcüğünden gelmektedir. “Hutur” sözcüğünün anlamı ise “akla gelme, hatırlama”4 

olarak verilmektedir. “Anı” sözcüğünün kökünde ise “an” vardır ve “Đnsanda bilinçli 

                                                 
1 http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=hat%FDra&ayn=tam (21 Temmuz 2010 - 

Türkçe) 
2 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=an%FD&ayn=tam (21 Temmuz 2010 - Türkçe) 
3 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=hat%FDrat&ayn=tam (30 Temmuz 2010 - 

Türkçe) 
4 Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca Türkçe Sözlük, Đnkılâp Yayınevi, Đstanbul, 2008, s. 340. 
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durumun topu; bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama (idrak) ve düşünce 

kısmı”5 olarak tanımlanır.  

  

Buradan hareketle, eşanlamlı olarak gösterilen bu iki sözcüğün anlamlarını 

bütün olarak ele aldığımız zaman, “hatıra”nın Arapça kökenine bakarak, sadece 

hatırlama işlemi ile ilgili olduğu, ancak “anı”nın bilinçli ve nesnel bir şekilde ortaya 

çıkan algı ve düşüncelerden oluştuğu söylenebilir. Dolayısıyla bu bellek etkinlikleri 

yazıya aktarıldığında, hatıra yazan kişi aklına gelen her şeyi, anı yazarı ise 

duygularını karıştırmadan sadece olayları yazacaktır.  

  

Bu kavramlara karşılık gelen yabancı sözcüklerle ilgili yaptığımız inceleme 

sırasında, tıpkı Türkçede olduğu gibi, çoğunlukla iki ayrı sözcük kullanıldığını tespit 

ettik. Örneğin: Fransızcada “mémoires” ve “souvenir”, Đngilizcede “memoirs” ve 

“reminiscence”, Almancada “memoiren” ve “erinnerung”, Rusçada “memuarı 

(мемуары)” ve “vaspaminaniya (воспоминания)”, Ermenicede “memuarner 

(մեմուարներ)” ve “huşer (հուշեր)” sözcükleri, buna örnek olarak gösterilebilir. 

Fransızca “Mémoires” sözcüğü Latince kökenli “memoria” sözcüğünden 

gelmektedir. “Bir kişinin katıldığı ya da tanık olduğu olayları aktardığı yazılı anlatı”6 

olarak tanımlanan bu sözcüğün eşanlamlısı olarak “souvenir” sözcüğü verilmektedir. 

“Souvenir” ise, “hatırlama eylemi” ve “geçmiş deneyimlerin bellekte kalan kısmı; 

belleğin sakladığı ya da ürettiği imge”7 olarak tanımlanmaktadır. Fransızcada 

                                                 
5 Pars Tuğlacı, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, C. I,  Cem Yayınevi, Đstanbul, 1980, s. 92. 
6 Alain Ray (red.), Le Robert Micro Dictionnaire de la Langue française, Robert, Paris, 1998, p. 824.  
7 Ibid., p. 1260. 
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eşanlamlı bu iki sözcükten sadece biri (mémoires) yazın türünü ifade eden sözcük 

olarak kabul edilmektedir. 

 

Fransızca “souvenir” sözcüğünün (bu tanımlara dayanarak, Türkçe “hatıra”, 

Ermenice “huşer” [հուշեր] sözcüğüne karşılık geldiğini söyleyebiliriz) tanımında da 

açıkça görüldüğü gibi, belleğin imge üretmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak, 

yazarın yalnızca doğruyu aktarmak gibi özel bir amacı varsa, notlar, günlükler, 

mektuplar, gezi notları gibi o günü belgeleyen çeşitli kaynaklardan yararlanarak 

bellek hatalarını en aza indirgeyebilir. Bu durumda da bazı gerçeklerden yola 

çıkılarak yoğun bir imge üretimi söz konusu olur; edebi değeri artar, tarihsel kaynak 

olarak değeri azalır. Ancak, yazarın hedefindeki ister salt gerçeği anlatmak, ister 

imge üretmek olsun, her iki durumda da ele alınan konu tarihsel ya da toplumsal 

olaylarla ilintilidir.  

 

Dolayısıyla anıların, tarihe katkı sağladığı kabul edilen kişilerin öz yaşam 

öykülerinin anlatısını içeren tarihsel, bazen de edebi eserler olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü anı türü eserlerde, tarihe mal olmuş veya tarihe tanıklık etmiş bir kişinin, 

bizzat katıldığı ya da tanık olduğu, halka ait, tarihi ya da sosyal olarak anlatılmaya 

değer olayları kaleme alarak aktarımı söz konusudur. 

 

Anı türüne kaynaklık eden ve bu türle karıştırılma eğiliminde olan diğer 

türlere de burada değinmekte fayda görüyoruz. Anı, gezi yazısı, günlük ve 

otobiyografi kaynağını yazarın yaşamından alan türlerdir. Birey merkezli bu türlerin 
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hepsi de, başlangıçta aynı merkezden çıkar, ancak konularına ve kullanılan anlatım 

tekniklerine göre farklılık gösterirler. 

 

Gezi yazıları (seyahatnameler) hakkında düşüncelerini Gürsel Aytaç şu 

şekilde açıklar: 

 

“Đzlenimler, edebiyatın hammaddesidir. Geziler ise, yeni yaşantılara kaynak 

sunar. Yazmayı bir çeşit tutku edinen edebiyatçılar, çıktıkları gezilerde 

gördüklerini, yaşadıklarını not ederler, bu notları zaman zaman roman, öykü, 

tiyatro gibi kurmaca ürünlerde malzeme olarak kullanır, bazen de 

mektuplarında, güncelerinde anlatmakla yetinirler. 

Gezi notları, bu notları kaleme alan yazarın söz konusu izlenimleri edindiği 

zamana ilişkindir, bu bakımdan okuyucuya o yerler hakkında somut, kesin, 

doğru, her zaman için geçerli bilgi sunmaz, zaten beklenen de bu değildir. 

Yazarın gezdiği, gördüğü ülkeleri, o ülkelerde tanıdığı insanları nasıl 

değerlendirdiği, ne gibi izlenimler edindiğidir bizi ilgilendiren. En yakın 

zamana ait olsa bile gezi notları, kuru bilgi veren turist kılavuzlarından 

farklıdır. Çünkü bir yazarın, bir yaratıcı kişinin sanatçı ruhundan geçerek 

canlanmış bilgilerdir bunlar. Öznellik, gezi notlarının önemli bir ayırıcı 

özelliğidir.”8 

 

Gürsel Aytaç’ın verdiği bilgilerden yola çıkarak gezi yazıları, yazarlarının 

gerçekleştirdikleri geziler sırasında tuttukları notların ve söz konusu mekânla ilgili 

                                                 
8 Gürsel Aytaç (Haz.), Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1994, s. 7.  
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izlenimlerin aktarıldığı, kişisel değerlendirmeler içeren yazı türü olarak 

tanımlanabilir.  

 

Gezi yazılarını anılardan ayıran en önemli nokta, merkezin dış çevre 

olmasıdır. Bulunulan yer merkez alınarak, yazar başından geçenleri, tanık olduğu 

olayları ve kendi tutumunu aktarır. Anılarda ise dış çevre ile ilgili bilgiler, sadece 

anlatılmasının gerekli olduğu durumlarda aktarılır ve kısaca geçilir. Merkez yazarın 

çevresinde gelişen olaylardır.  

 

Avrupa’da gezi yazısına örnek olarak, Chateaubriand’ın Paris Kudüs 

Güzergâhı (Itinéraire de Paris à Jérusalem), Théophile Gautier’nin Đstanbul 

(Constantinople), Edmondo de Amicis’in Đstanbul (Constantinople) ve Gérard de 

Nerval’in Doğuya Yolculuk (Voyages en Orient) adlı eserlerini gösterebiliriz.   

 

Türk edebiyatında ise en ünlü gezi yazısı Evliya Çelebi’nin 

Seyahatname’sidir. 17. yüzyılda kaleme alınan bu eser, yalın ve duru bir üslupla 

aktarılırken, zaman zaman da fantastik boyutlara varan anlatımıyla geniş kitlelerin 

rahatlıkla okuyabilmesini mümkün kılmıştır. On ciltlik Seyahatname, Evliya 

Çelebi’nin gezip gördüğü yerler hakkında önemli bilgileri ve Türk kültür tarihi 

açısından önemli verileri içermektedir.  

 

Ermeni edebiyatında ise Silva Kaputikyan’ın Kanada ve Amerika 

yolculuklarını anlattığı Ruhun ve Haritanın Renklerinden Mozaik (Խճանկար հոգու 

և քարտեզի գույներից) adlı eseri bu türe örnek olarak gösterilebilir. 
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Yaptığımız araştırmalar sonucunda, Türkiye’de gezi yazıları hakkında 

hazırlanmış toplam 53 adet yüksek lisans ve doktora tezine9 ulaşılmıştır. Bu tezlerin 

anabilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Tablo 1. Gezi yazıları hakkında Türkiye’de yazılmış lisansüstü tezlerin 

anabilim dallarına göre dağılımı 

Anabilim Dalı Tez Sayısı 

Tarih 24 adet 

Türk Dili ve Edebiyatı 9 adet 

Đlahiyat 5 adet 

Fars Dili ve Edebiyatı 2 adet 

Đktisat 2 adet 

Đngiliz Dili ve Edebiyatı 2 adet 

Sanat Tarihi 2 adet 

Sosyoloji 2 adet 

Bilgi ve Belge Yönetimi 1 adet 

Coğrafya 1 adet 

Halkbilim 1 adet 

Kamu Yönetimi 1 adet 

Müzik 1 adet 

Toplam 53 adet 

 

Bu tezler arasında Ermeni seyahatnameleri ile ilgili bir çalışmaya 

rastlamadık. Konu, araştırmacıların ilgisini beklemektedir. 

  

                                                 
9 Yükseköğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezi Tez Tarama Sayfasından yararlanılarak, 26 

Temmuz 2010 tarihinde söz konusu internet sitesinde mevcut olan lisansüstü tezlere göre elde edilen 

bulgudur.  
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Anıyla karıştırılma olasılığı olan ve anı yazımında kaynak olarak 

kullanılabilen bir diğer tür ise Günlüktür ve “Günü gününe tutulan anı yazısı veya 

bu yazıları içine alan eser, günce”10 olarak tanımlanmaktadır. Prof. Dr. Gürsel 

Aytaç’ın “Günce ve Anı Üzerine” başlıklı yazısında, günlük hakkında şu bilgilere 

yer verilmektedir:  

 

“Edebiyat terminolojimizde ‘günlük’ ve ‘günce’ adıyla yer alan düzyazı türü, 

yazarın yaşamakta olduğu olayları, edindiği deneyimleri, duygularını, 

düşüncelerini belli aralıklarla (çoğu kez her gün) ve kendi görüş açısından 

kaleme alarak saptamasıyla, sonra bunları tarih sırasına göre düzenlemesiyle 

oluşur. Günlüğün bölümleri, yazılış tarihleridir. Đçerik bakımından günce, 

düzensiz kısa notlar, zaman zaman tutarsız hatta çelişki izlenimi düşüncelerin, 

yargıların, duyguların bölük parça kaydedilmesi gibidir. Denemeyi andıran 

düşünce ve yorumlar ya da itiraflar biçiminde çözümlemeler de günlük 

sayfalarında yer alabilir.”11 

 

Bu tanımlardan hareketle, günlüklerin genellikle yazarının içten duygularını, 

düşüncelerini ve maceralarını yazıya aktarması ile oluştuğunu söyleyebiliriz. Düzenli 

bir şekilde, genellikle de günlük yaşam ritmi içerisinde yazılan günlüklerde tarih 

atılması söz konusudur. Bu şekilde kişinin yaşamının önemli anları, üzerinden çok 

zaman geçmeden ve unutulmasına imkân verilmeden kaydedilmiş olur. Konu olarak 

                                                 
10 http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=g%FCnl%FCk&ayn=tam (24 Temmuz 

2010-Türkçe)  
11 Gürsel Aytaç, Edebiyat Yazıları I, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, s. 455. 
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belirli bir sınırlaması yoktur, kişinin yaşadığı her şey günlüğün içerisine dâhil 

edilebilir.  

 

Anı türü ile günlüğü birbirinden ayıran en önemli nokta, anıların olayın 

üzerinden uzun zaman geçtikten sonra bellekte kalan şekliyle yazılmasıdır. Ayrıca, 

anılar yayımlanarak başkaları tarafından okunmak üzere kaleme alınırken, günlükler 

genel olarak kişiseldir ve başkasının okuması planlanmadığından çevredeki insanlar 

ya da olaylar hakkındaki düşünceler daha samimi bir şekilde aktarılır. Günlüklerde 

konular dağınık, fakat anlatım yapmacıksızdır. Anılar ise belli bir plan dâhilinde 

yazılır. Anılar kaleme alınırken, yazarın daha önceden yazmış olduğu günlüklere 

başvurulması anının güvenilirliğini arttıran bir unsurdur. Örneğin: Kazım Karabekir, 

Đsmet Đnönü gibi yaşadıkları önemli olayları kaydeden komutan ve devlet 

adamlarının anılarını geçmişte tutmuş oldukları günlüklerden de yararlanarak kaleme 

almaları bu kişilerin anılarını daha güvenilir kılmıştır. Bu günlüklerde kaydedilmiş 

olayların doğruluğu, başka arşiv belgelerinde kayıtlı olan bilgilerle karşılaştırılarak 

da teyit edilebilir.  

 

Avrupa’da pek çok önemli yazarın günlüklerinin yayımlandığı görülmektedir. 

Bazıları bu günlükleri tutarken zaten yayımlanacağını düşünerek kaleme alırlar; bu 

düşünce söz konusu eserlerin içtenliğinin azalmasına neden olmakla beraber edebi 

olarak daha kaliteli eserler verilmesini sağlamaktadır. Ancak, yayımlanma düşüncesi 

olmadan kaleme alınan günlükler de vardır. Bunlarda yazarın iç dünyası ile yaşanılan 

olayların etkileri daha net bir şekilde görülebilmektedir. Avrupa’da yazılmış en ünlü 

günlüklerden biri Anne Frank’ın Hatıra Defteri’dir. Bu günlük, 14 yaşındayken bir 
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ofis binasının arkasında bulunan gizli bir bölmede, az sayıda yakını ile birlikte iki yıl 

boyunca yaşamını sürdürmek zorunda kalan Anne Frank’ın bizzat kaleme aldığı ve 

Đkinci Dünya Savaşı’nı Yahudi bir çocuğun gözünden aktaran önemli bir eserdir.   

 

Türk edebiyatında Salah Birsel (1919–1999) bu türün en çok eser veren 

yazarlarındandır. Kuşları Örtünmek, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay 

Sessizlik, Nezleli Karga, Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu, Yanlış Parmak ve 

Papağanname adlı eserleri, ünlü şairin yayımlanmış günlükleridir.  

 

Ermeni edebiyatında ise günlük türüne örnek olarak Ermeni asıllı William 

Saroyan’ın Ölüm Dirim ve Aya Kaçış/Paris-Fresno Güncesi 1967–1968 (Days of 

Life and Death and Escape to the Moon) adı ile yayımlanan eserini gösterebiliriz.12 

Saroyan dışında, Ermeni edebiyatında ünlü yazarların ya da akademisyenlerin 

önsözlerini yazdıkları ancak başkalarına ait olan günlükleri, muhtemelen ilgi çekmek 

adına, kendi adları ile yayımladıkları da görülmektedir. Bu gibi durumlarda, kimin 

günlüğü olduğu alt başlık olarak belirtilmektedir. Bu şekilde yayımlanan kitaplara 

örnek olarak Dora Sakayan imzasıyla yayımlanan ve Sakayan’ın büyükbabasına ait 

olduğunu önsözünde belirttiği Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları “Garabet 

Haçeryan’ın Đzmir Güncesi” adıyla (orijinal adı 1922’de Đzmir Maceralarım 

[Զմիւռնիական արկածներս 1922-ին]) Belge Yayınları tarafından yayımlanan 

günlük gösterilebilir.  
                                                 
12 Bu noktada, eserlerini Đngilizce kaleme alan ve Amerika’da yaşamış bir yazar olarak William 

Saroyan’ın Ermeni edebiyatına mı, yoksa Amerikan edebiyatına mı dâhil edilmesi gerektiği 

konusunda bir sorun ortaya çıkar. Bu konu tartışmaya değer niteliktedir. Ermeni diasporasına ait 

yazarların kaleme aldığı eserlerde oldukça sık görülen Ermeni edebiyatının kimlik konusuna, ileride 

daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. 
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Yaptığımız araştırma sonucunda Türkiye’de günlüklerle ilgili hazırlanan 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısal olarak çok fazla olmadığı dikkatimizi 

çekti. Yükseköğretim Kurumu’nun Ulusal Tez Merkezi tarafından internette taraması 

yapılabilen günlüklerle ilgili lisansüstü tezlerin toplam sayısı 4’tür.13 Bu tezlerin 

hangi anabilim/anasanat dallarında yapıldığı hakkında oluşturduğumuz tablo aşağıda 

verilmektedir: 

 

Tablo 2. Günlük türü ile ilgili Türkiye’de yazılmış lisansüstü tezlerin 

anabilim/anasanat dallarına göre dağılımı 

Anabilim/Anasanat Dalı Tez Sayısı 

Resim 2 adet 

Đngilizce Mütercim-Tercümanlık 1 adet 

Alman Dili ve Edebiyatı 1 adet 

Toplam               4 adet 

 

Bu çalışmalar arasında Ermeni yazarların kaleme aldığı günlüklere yer 

verilmediği saptanmıştır.  

 

Anılarla karıştırılması en muhtemel tür özyaşam öyküsüdür. Anıları bellek 

mekânları arasında gören Pierre Nora, anılarla özyaşam öyküleri arasındaki ayrımı 

psikolojiyle ilintilendirerek şunları söyler: 

 

                                                 
13 Yükseköğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezi Tez Tarama Sayfasından yararlanılarak, 26 

Temmuz 2010 tarihinde mevcut olan lisansüstü tezlere göre elde edilen bulgudur. 
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“Sözcüğün modern, geniş ve sınırlı anlamıyla Anıların olması için, önce 

geleneksel sosyal çerçevenin kırılması ve bireyin ortaya çıkması 

gerekmektedir; kesinlikle psikolojik anlamda değil, aksine toplumsal açıdan, 

Tocqueville’ci anlamda, koşulların eşitliği bakımından. Anılar psikolojiye yer 

verir, ama bu yer sınırlıdır ve sadece toplumsal tanımın gerekleriyle 

belirlenmiştir. Psikoloji sadece anı yazarının kaçınılmaz kimliğinin bir 

öğesidir, gidişatının ve kariyerinin aydınlatıcısıdır; ancak bu psikolojik kimlik 

Anıların temel konusu olmaya başladığında, özyaşamöyküsüne doğru geçilir; 

Georges Gusdorf birçok önemli yazısında özyaşamöyküsünün geniş bir 

demokratikleşme sürecinin son noktası olduğunu göstermiştir. Kendinin 

kendine olan mesafesinin incelemeye değer görülebilmesi, varlığın tamamen 

özel çehresinin gerçek bir değer kazanması, hatırlamanın bizzat kendisi için 

izlenebilmesi için, sosyal hareketliliğin müdahalesi gerekir.”14  

 

Buradan hareketle, özyaşam öyküsü ile anıları birbirinden ayıran en büyük 

farkın anlatılan olayların yapısı olduğunu söyleyebiliriz: Özyaşam öykülerinde anlatı, 

yazarın özel hayatını merkeze alır; anılarda ise, yazarın içinde yaşadığı dönem 

merkezdedir. Anılarda da yazar kendi hayatını anlatır ama anlatısını, tanık niteliğiyle 

katıldığı ya da bizzat yaşadığı tarihsel olayları temel alarak oluşturur. Dolayısıyla, 

yazarın özel hayatı ile toplum hayatını birlikte yansıttığı, ancak ikincisinin üzerinde 

daha fazla durduğu anlatılar, anı türüne aittir. Yazar, bu yolu kullanarak, kendisinin 

tanık olduğu olayları aktarır ve tamamlanmış bir tarihsel dönemi aydınlatır. Anılarda 

kurguyu anlatılan olayların gelişimi belirlerken, öz yaşam öyküsünde kişisel yaşamın 

                                                 
14 Pierre Nora, Hafıza Mekânları, Çev. Mehmet Emin Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, 

s. 134.  
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evreleri belirleyicidir. Anılar, kişisel olaylardan çok toplumsal olaylara 

değindiğinden yoruma daha müsaittir, gerçekliği incelenebilir. Ancak her iki türde de 

yazarın kişiliğini gizleyememesi ve genelde yaşamın son dönemlerinde yazılması, 

birbirlerine karıştırılmasına neden olabilmektedir. Anı ile özyaşam öyküsü arasındaki 

farkı Prof. Dr. Gürsel Aytaç şu şekilde açıklar: 

 

“(…) anı nesnel olmayı amaçladığı gibi, yazarının tanık olduğu ya da katkıda 

bulunduğu toplumsal hayatın olaylarına, önemli kişiliklerine ilişkin[dir] (…) 

Anı yazarları eylem adamlarıdır, serüven, politika, keşif, savaş alanlarında 

etkinlikleri vardır. Anı yazarı özel hayatını elinden geldiğince konu etmez, 

meslek hayatını, toplum içinde yüklendiği rolü ön plana alır. (…) 

(…) özyaşam öyküsünün anıdan farkı ise yazarın, geçmişini anımsadığı 

olaylarıyla ele alması, hayatını gelişimi içinde canlandırmasıdır. Nesnellik 

iddiası yoktur otobiyografi yazarının.”15 

 

Özyaşam öyküsü türünün Avrupa’daki örnekleri arasında Jean-Jacques 

Rousseau’nun kaleme aldığı Đtiraflar (Confessions), Antoine de Saint-Exupéry’nin 

Đnsanların Dünyası (Terre des Hommes), Jorge Semprún’ün Yazı ya da Hayat (La 

escritura o la vida), Mark Twain’in Özyaşam Öyküsü (Autobiography) ve Vladimir 

Nabokov’un Öteki Nehirler (Другие берега) adlı eserleri gösterilebilir. 

 

                                                 
15 Gürsel Aytaç, 1990, s. 457. 
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Türk edebiyatında özyaşam öyküsü türüne verebileceğimiz örneklerden olan 

Aziz Nesin’in Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı eseri üçleme halinde yazılmıştır ve 

yazarın kendi hayatını anlattığı bir eserdir. 

 

Ermeni literatüründe ise bu türe ait pek çok örnek verilmesi mümkündür: 

Agop Arslanyan’ın Türkçe olarak kaleme aldığı Adım Agop Memleketim Tokat, 

Hüseyin Irmak’ın yine Türkçe olarak yazılmış olan Yaşadığım Kurtuluş Đstanbul’da 

Bir Kadim Semt, Vahan Acemyan’ın Dikensiz Anılar (Հուշեր առանց փուշերու) 

adlı eserleri gibi. Ancak tüm bu yazarların Ermeni kökenli Türk vatandaşları olması 

dolayısıyla, daha önce sözünü ettiğimiz ve ileride daha ayrıntılı açıklayacağımız 

edebiyatın kimlik sorunu burada da karşımıza çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de otobiyografi ile ilgili olarak yazılmış lisansüstü tezlere 

baktığımızda toplam 31 çalışma tespit edebildik.16 Ermeni literatürüne ait 

otobiyografik eserlerin incelemesinin yer almadığı bu tezlerin anabilim dalı bazında 

dağılımı şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Yükseköğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezi Tez Tarama Sayfasından yararlanılarak, 27 

Temmuz 2010 tarihinde mevcut olan lisansüstü tezlere göre elde edilen bulgudur. 
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Tablo 3. Otobiyografi ile ilgili Türkiye’de yazılmış lisansüstü tezlerin 

anabilim dallarına göre dağılımı 

Anabilim Dalı Tez Sayısı 

Psikoloji 12 adet 

Đngiliz Dili ve Edebiyatı 6 adet 

Amerikan Dili ve Edebiyatı 3 adet 

Karşılaştırmalı Edebiyat 2 adet 

Tarih 2 adet 

Alman Dili ve Edebiyatı 1 adet 

Bilişsel Bilim 1 adet 

Đlahiyat 1 adet 

Đletişim 1 adet 

Đtalyan Dili ve Edebiyatı 1 adet 

Kadın Çalışmaları 1 adet 

Toplam              31 adet 

 

Anı türünde, merkeze alınan kişi yazarın kendisi olabildiği gibi, çevresinde 

yakından tanıdığı ve toplum tarafından önemli kabul edilen kişilerden biri olabilir. 

Ancak, yazar başka birisinin hayatını merkeze alsa da, o kişi ile ilgili kendi anılarını 

aktarabilir.17 Eğer kendi anıları dışında bir anlatı söz konusuysa, eserin anı türüne 

değil yaşam öyküsü (biyografi) türüne ait olduğu söylenebilir. Örneğin: Falih Rıfkı 

Atay’ın Çankaya adlı eserinin başlangıcında, Atay’ın Atatürk’ü tanımadan önceki 

yıllarını anlatan bölüm biyografik özelliktedir. Ancak, Atatürk’le tanıştıktan sonraki 

yılları aktardığı bölümden itibaren, yazar kendisinin tanık olduğu olayları kaleme 

aldığından, eserin bu kısımları anı türüne dâhil edilebilir.  

 

 

                                                 
17 Bu tür anıları Emin Özdemir Yazınsal Türler adlı Bilgi Yayınevi tarafından yayınlanmış 

çalışmasında “portre-anı” olarak adlandırmıştır. Çalışmamızın anı türünün sınıflandırılması ile ilgili 

bölümünde bu tür anılar hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz. 
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2. Anı Türünü Đnceleyen Disiplinler: 

 

Anı türünde yazılmış olan eserler, özellikle tarih, psikoloji ve sosyoloji 

bilimlerinin araştırma kapsamına girer: Tarih, bilgilerin karşılaştırılmasında, 

psikoloji bellek araştırmalarında, sosyoloji ise toplumsal ve kültürel yapının 

incelenmesinde anı türü eserlerdeki bilgilerden yararlanırlar. Bu sebeple edebi anıları 

incelerken bu disiplinlerin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin göz ardı edilmesi 

mümkün değildir. Bu noktada tarih, psikoloji ve sosyoloji incelemelerinde anı 

türünden nasıl yararlanılabileceği ve edebiyatta anı türünün yeri konusunda bilgi 

vermeyi uygun görüyoruz.   

 

2.1. Tarih Đncelemelerinde Anı Türünün Yeri 

 

Türk tarihçi Mübahat Kütükoğlu tarihin “en basit ifadeyle ‘geçmişin bilimi’ 

olarak” tarif edildiğini ve bunun eksik bir tanım olduğunu belirtir.18 Kütükoğlu, 

tarihin konusunu sadece “geçmişteki olaylarla ve olayların zaman içindeki akışıyla” 

açıklamanın yetersiz olduğunu söyler ve açıklamalarına şu şekilde devam eder: 

 

“(…) dünyadaki olaylar, sadece insanlar tarafından meydana 

getirilmemişlerdir. Bir de tabiat olayları vardır ki bunlar, insanın dışında 

vuku’ bulurlar. Tarih ise insanların faaliyetleri neticesinde meydana gelen 

olaylarla ilgilenir. Başka bir ifadeyle tarih, bir olaylar dizisini değil, insanların 

düşüncesinin ifadesi olan ve zamanla ortaya çıkan olayları; insanların 

                                                 
18 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Elif Kitabevi, Đstanbul, 2008, s.1.  
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yönlendirdiği sosyal gelenekleri konu edinir. Bunları şekillendiren kanunları 

bulmayı, gelişme-çöküş; tekâmül-yozlaşma şart ve safhalarını açıklığa 

kavuşturmayı vazife edinir.”19  

 

Buradan hareketle, insanların yönlendirdiği sosyal olayları birinci ağızdan 

aktaran anı türünün, doğrudan tarihin konusu ve tarih bilimine yardımcı kaynak 

olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak bu noktada, tarih yazıcılığında kullanılan 

kaynakların nasıl değerlendirildiği ve incelendiği konusunda uzmanların 

düşüncelerine yer vermek gerekmektedir.   

 

Georges Iggers, profesyonel bir tarihçinin, geçmiş gerçekliğe ait ulaşılabilir 

tüm kaynaklar üzerinde eleştirel bir çalışma yapmak suretiyle tarih yazıcılığını 

gerçekleştirdiğine vurgu yaparken20, Mübahat Kütükoğlu, genel hatlarıyla tarih 

biliminin kullandığı materyaller hakkında şunları söyler: Đnsanların her üretimi, 

geçmiş yaşam için bilgi verebilir. Ancak her bilgi veren malzemenin tarih açısından 

kaynak olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bir malzemenin kaynak olarak ele 

alınabilmesi için, incelenen dönemde oluşturulmuş olması ya da en azından söz 

konusu dönemde oluşturulmuş kaynaklardan yararlanılarak ortaya çıkarılmış olması 

gerekir. Đncelenen dönemde oluşturulmuş kaynaklar, “ana kaynak” olarak 

adlandırılırlar. Bir olaya fiilen katılmış ya da yakından tanık olmuş kişilerin kaleme 

aldığı eserler bu türden kaynaklardır.21 Dolayısıyla araştırma konumuz olan anı türü, 

                                                 
19 Mübahat S. Kütükoğlu, 2008, s. 2. 
20 Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme, çev. Gül 

Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul, 2007, s. 13. 
21 Mübahat S. Kütükoğlu, 2008, s. 17.   
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“ana kaynak” olarak tarih bilimine katkı sağlaması beklenen yazılı ürünlerin de 

içindedir.   

 

Tarihe yardımcı anılar, eski dönemlerde siyasi ya da askeri hayatın içinden 

çıkmış biri tarafından kaleme alınan ve genel olarak anlatılan olayların üzerinden 

uzun zaman geçtikten sonra (hatta bazen yazarının ölümünden sonra) yayımlanan 

kişisel kronikler olarak değerlendirilmiştir. Đşlevi, herkese açıklanması uygun 

olmayan, hatta tehlikeli olabilecek olguları ve görüşleri kaydetmektir. Örneğin, 

Fransız anı yazarı Saint-Simon, XIV. Louis ve XV. Louis dönemi saray hayatı 

hakkında bir belge bırakmayı hedeflemiştir ve 1691 ile 1721 yılları arasında 

Versailles Sarayı’nda olup bitenleri, muhalif bir bakış açısıyla gözler önüne 

sermiştir.22  

 

Geçirmiş olduğu evrimsel süreç içerisinde anı türü, kimi yazarların yetkin 

üslupları sayesinde, sadece tarihe yardımcı bir tür olmaktan çıkmış, aynı zamanda 

geçmiş yaşamı konu edinen, yazarının ya da yazarın çevresinde bulunan ve toplumca 

önemli kabul edilmiş bir kişinin çevresinde gelişen durumları temel alarak, toplum 

yaşamına etki eden önemli olayların aktarıldığı edebi bir tür konumuna gelmiştir. 

 

Tarihe yardımcı olması beklenen anıların yazımında, yazarların belgelere 

dayalı bir şekilde gerçekleri yazmaları gerekir. Ancak, Belçikalı tarihçi Léon Halkin, 

anı türü eserlerin tam bir nesnellik içinde yazılmasının mümkün olmadığını ve 

içlerinde mutlaka kişisel görüşlere yer verildiği uyarısını yapmaktan da geri kalmaz. 

                                                 
22 John Tosh, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul, 2008, s. 37–

38. 
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Halkin’e göre, eğer anı türüne ait bir eser, tarihçiler tarafından kaynak olarak 

kullanılacaksa, eser ve yazarın yaşadığı dönem hakkında ciddi bir çalışma yapılması, 

söz konusu dönemde yazılmış diğer eserlerle karşılaştırılması, eserde geçen bütün 

hükümlerin ve olayların kontrol edilmesi zorunludur.23   

 

Anı yazarı tamamen tarafsız olamayacağı için, kuşku duymadan 

kabullenilememesine rağmen, anıların tarihin aydınlatılmasında inkâr edilemeyecek 

bir değeri vardır. Jean Lafond’un, La Rochefoucault’nun Anılar (Mémoires) adlı 

eserine yazdığı önsözde de belirttiği gibi, anıların yazımı, resmi tarih yazıcılığının 

dışında gelişir. Anılarda olaylar kişisel deneyimlere dayanarak, ama doğrudan tanık 

olarak aktarılır.24 Dolayısıyla, anı yazarının, anlatılan olaya tarihçiden daha yakın 

olduğu unutulmamalıdır.  

 

 Anılar, tarihe katkı sağlaması beklendiğinden gerçeklik kaygısı taşımak 

durumundadırlar. Tarih bilimi, bu eserlerde sanat kaygısı aramaz ve kurmaca niteliğe 

sahip anıların, tarih bilimi açısından bir değeri yoktur.  

 

2.2. Psikoloji Çalışmalarında Anı Türünün Yeri: 

 

Anıların temelinde bellek vardır. Kişinin belleğini kullanmadan anılarını 

oluşturması söz konusu değildir. Bir bellek ürünü olan anılardan faydalanabilen ve 

anıları inceleyen bilim dallarından biri de psikolojidir.  

                                                 
23 Léon E.-Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, çev. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2000, s. 57. 
24 Jean Lafond, “Önsöz”, La Rochefoucault, Mémoires, Ed. Gallimard, Paris, 2006 içinde, s. 8.  
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Toplum olmadan bireyin belleğinin ve dolayısıyla da anıların olamayacağı 

pek çok bilimsel çalışmada belirtilmektedir. Örneğin: Tzvetan Todorov Ortak Hayat 

başlıklı çalışmasında, insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve yapısal eksikliğinin 

bir sonucu olarak kendi bilincini oluşturmak yani var olabilmek için ötekine ihtiyaç 

duyduğunu söyler.25 

 

Bu noktada Denis Collin’in “Tarih ve Bellek” adlı makalesinde yer verdiği 

görüşlerine değinmek gerekir. Denis Collin’e göre: 

 

a) Bellek özneldir ve her zaman bilinçli bir yaşantıya dayanır. Ancak 

toplumların da bir belleği vardır. Bu bellek de öznel olabilmektedir. Aynı olayı iki 

ayrı toplumun farklı şekillerde değerlendirmesi bu öznelliğin sonucudur.  

 

b) Bellek unutkandır: Her şeyin bellekte saklanması mümkün olmadığından 

unutma olayı kaçınılmazdır.  

 

c) Bellek, kişinin kimliğini oluşturur. Toplumsal bellek için de aynı durum 

geçerlidir. Bir toplumun milli bir kimliğe sahip olabilmesi için toplumsal bellek 

şarttır. Toplumların bugününün var olmasını sağlayan geçmişte yaşamış olan 

toplulukların bıraktıkları izlerdir.  

 

                                                 
25 Tzevetan Todorov, Ortak Hayat, çeviren: Mehmet Emin Özcan, Dost Kitabevi Yaınları, Ankara, 

2008, s. 133. 
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d) Bellekte saklanan eski imgeler yeni algılarla birleştirilebilir ve yeni 

imgeler oluşturulması mümkündür. Sık tekrar edilen bilgiler, yanlış bile olsa, 

bellekte yer edinebilir.26  

 

Denis Collin’in düşüncelerinden yararlanarak bellekle anı türü arasındaki 

ilişkiyi şu şekilde kurabiliriz: 

 

1) Bellek öznelliğinin toplumsal belleğe yansıması özelliğinden dolayı, 

anıları, yazarın belleğinden çıkarak, toplumun belleğine yönelen yazılar olarak kabul 

edebiliriz.  

 

2) Belleğin unutkan oluşunun bir sonucu olarak, anı yazarken bellek 

hatalarına düşülmesi riski oldukça fazladır.  

 

3) Anılar, geçmişin izlerinin aktarılmasına yardımcı olan bir tür olduğundan 

kişisel bellek dışında, toplumsal bellekle de ilintilidir.   

 

4) Belleğin imge oluşturabilme özelliği dolayısıyla ortaya çıkan güdümlü 

anılar, topluma yeni algılar yükleyerek, yeni bir toplumsal bellek oluşturulmasına 

katkıda bulunabilirler. Bu bağlamda, belleğin bu özelliği sebebiyle psikolojinin ilgi 

alanına girmesi doğal olan anı türü eserler arasında, güdümlü anılara özellikle dikkat 

etmek gerekmektedir.  

 

                                                 
26 Denis Collin, “Histoire ou mémoire”, Colloque intitulé “Quelle histoire pour quelle mémoire?", 

Chateauroux, le 31 mars 2001. 
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Denis Collin’in bellekle ilgili düşüncelerine dayanarak, anı türüyle bellek 

ilişkisini ortaya koymak üzere hazırladığımız tablo aşağıdadır: 

 

Tablo 4. Bellek ve Bellek mekânı olarak anı türü ilişkisi 

Bellek Bellek mekânı olarak anı türü 

Özneldir. 
Öznel bellekten çıkarak toplumsal belleğe 

yönelir. 

Unutkandır. Hatalı bilgi verme riski vardır. 

Kimlik oluşturur. Toplumsal kimlik oluşumuna katkı sağlar. 

Đmge oluşturur. 

Topluma yeni algılar yükleyerek toplumsal 

belleğin yeniden oluşturulmasına katkı sağlamaya 

elverişlidir. 

 

Denis Collin’in bu görüşleri, Prof. Dr. Birsen Karaca’nın Sözde Ermeni 

Soykırımı Projesi/Toplumsal Bellek ve Sinema adlı çalışmasında, toplumsal bellek ile 

birey belleği arasındaki ilişkiyi belirleyen düşüncelerini de desteklemektedir.27 

Karaca’nın çalışmasında, sinema eserlerinin toplumsal bellek oluşumuna nasıl katkı 

sağladığı vurgulanmakta ve bireylerin toplum belleğini oluşturmasının yanı sıra, 

toplum olmadan bireyin belleğinin de olamayacağına dikkat çekilmektedir. Tüm bu 

verilere dayanarak, toplumsal olayların bir birey tarafından aktarıldığı anı türü 

eserlerin psikoloji ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

                                                 
27 Birsen Karaca, Sözde Ermeni Soykırımı Projesi/Toplumsal Bellek ve Sinema, Say Yayınları, 

Đstanbul, 2006, s. 42. 
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2.3. Sosyoloji Çalışmalarında Anı Türünün Yeri 

 

Anı türü eserleri birincil kaynak olarak inceleyen bir diğer bilim dalı da 

sosyolojidir. Đçeriğinde toplumu ilgilendiren anlatılmaya değer olayların olması, anı 

türünün koşullarından biridir. Buna dayanarak, toplumsal yapıyı, faaliyetleri, 

düşünceleri ve kültürel yapıyı inceleyen sosyolojinin anı türü ile ilgilenmemesi söz 

konusu olamaz.  

 

Anılar herhangi bir konu ile sınırlı olmadığından ve insanla ilgili tüm 

olayların bu türde yazılan eserlerde bulunması mümkün olduğundan sosyoloji 

çalışmaları içerisine anı türü eserlerin dâhil edilmesi yararlı olacaktır. Ancak, 

Mustafa Gündüz’e göre, sosyoloji araştırmalarında anı türüne gereken önem 

verilmemektedir. Gündüz, sosyoloji çalışmalarında araştırmacıların genellikle 

yabancı dilde yazılmış, başka kültürlere ait kaynaklardan hareketle üretilmiş 

teorilerden esinlenerek değerlendirme yaptıkları, ancak bunların yerli değerleri 

açıklayamadığı tespitini yapmaktadır.28  

 

Özellikle toplumsal tarih araştırmalarında sosyal ortamın karşılaştırmalı 

olarak incelenebilmesi, değerlendirilmesi ve sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi 

için, Mustafa Gündüz’ün de belirttiği gibi, anıların sosyolojik açıdan incelenmesi ve 

tarih araştırmacılarının sosyologlarla işbirliği içinde çalışmaları gerekir.  

 

 

                                                 
28 Mustafa Gündüz, “Sosyoloji Çalışmalarında Anı ve Hatırat Türü Eserlerden Yararlanma”, Milli 

Eğitim Dergisi, Sayı 162, Bahar 2004, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/162/gunduz.htm 
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2.4. Edebiyatta Anı Türü 

 

Edebiyat metinlerinde genel olarak yazılanların gerçek olması kaygısı yoktur. 

Edebiyatta dönem dönem yazarlar tamamen gerçeği yansıttıklarını ifade etmiş 

olmalarına rağmen, roman, öykü, şiir, tiyatro gibi türlerde yazarın hayal gücü ve 

yaratıcılık yeteneği ön plandadır. Bazı türlerde ise kaynak yazarın yaşamıdır. Bu 

noktada hayal gücü değil, yaşantılar, deneyimler ve gözlemler ön plana çıkar ve 

yazarın öznel bakış açısından sunulur. Deneme, anı, günlük, mektup, gezi yazısı, 

eleştiri gibi türler buna örnek olarak gösterilebilir. Yaşantıya dayalı bu tür eserlerde 

gerçeklik kaygısı olsa bile bunlar yazarın kişisel değerlendirmeleridir. Hatta 

sunumlar zaman zaman kurmaca boyutuna ulaşabilir.  

 

Edebiyat metinlerinde, yazarların kimi zaman aynı konuyu ele aldıkları 

görülür. Fakat aynı konunun işlenmesi eserin özgün olmasına engel değildir. Buna 

açıklık getirmek için Ferit Edgü’nün Yazmak Eylemi adlı eserini örnek gösterebiliriz. 

Söz konusu eserde, yazar aynı gün olan bir olayı 101 farklı kişinin ağzından 

yorumlamış ve 101 farklı metin ortaya çıkarmıştır. Bu eserin yazılış öyküsü, burada 

bahsettiğimiz “özgün olma” kavramını oldukça iyi bir şekilde açıklamaktadır. 

Kitabın yazılış öyküsünü Ferit Edgü önsözde şöyle anlatır: 

 

“Birkaç yıl önce, Raymond Queneau’nun Exercises de Style (Üslûp 

Alıştırmaları) adlı kitabını çevirmeye çalışıyordum. Amacım, kendi dilimde, 

üslûp temrinleri yapmaktı. 
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Çeviri ilerledikçe, bu çabamın başarısız kalacağını gördüm. Queneau, Paris’te 

bir otobüste geçen, düşsel, yalın bir olayı anlatıyordu yüz değişik üslûpta.  

Fransız dilinin olanak ve yetenekleri içinde düşünülmüş bu metinlerden 

birçoğunu Türkçeye çevirmenin olanağı da yoktu. 

Bunu gördüğümde, böylesi bir alıştırmayı Türkçenin olanakları içinde 

denemenin daha doğru olacağını düşündüm.”29  

 

Yazmak Eylemi’nin içeriği, her bireyin ayrı bir algılama mekanizması 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Raymond Queneau’nun eserinin biçiminden 

esinlenen Ferit Edgü’nün bu çalışması, aynı biçimde yazılmış farklı özgün eserler 

yaratılabileceğini de kanıtlamaktadır.  

 

Edebiyatta bunun pek çok örneğini bulmak mümkündür. Aynı ya da benzer 

isimlerle farklı dönemlerde yazılan eserlerin edebiyat tarihine girdiğini, benzer 

konuların da farklı şekillerde ele alındığını, ancak bunların birbirinin taklidi 

olmaktan çok uzak yetkin ve özgün eserler olduğunu görmekteyiz. Bu konuda 

Dante’nin Đlahi Komedya adlı eserinden sonra yazılmış olan eserlerden iki tanesini 

örnek gösterebiliriz: Gogol’ün Ölü Canlar adlı eseri, Dante’nin eserinin “Cehennem” 

bölümünden ilham alınarak yazılmıştır. Üç cilt olarak tasarlanan eser, aslında Đlahi 

Komedya’nın düzyazı formatında, Rus kültürüne uyarlanmış halidir.30 Diğer bir 

                                                 
29 Ferit Edgü, Yazmak Eylemi, Bir Toplumsal/Siyasi Olay Üzerine 101 Çeşitleme, Sel Yayınları, 

Đstanbul, 2008, s. 7. 
30 Ayrıntılı bilgi için bkz. Marianne Shapiro, “Gogol and Dante”, Modern Language Studies, Vol. 17, 

No. 2 (Spring, 1987),  pp. 37–54. (http://www.jstor.org/stable/3194954 - Đngilizce - 19 Temmuz 2010) 

Ayrıca bkz. Birsen Karaca, “N.V. Gogol ve Öyküleri”, Eşik Cini Dergisi, Yıl 1, Sayı 6, Đstanbul, 

Mayıs/Haziran 2006, s. 135–142.  
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örnek ise, isim benzerliği bazında yapılabilir. Balzac’ın tüm eserlerine verdiği ortak 

isim “Đnsanlık Komedyası”dır. Balzac, bu ismi verirken Dante’nin Đlahi 

Komedya’sına gönderme yapmış ve Dante’nin “cennet, cehennem ve araf” 

anlatılarını insanlığa uyarlamıştır.31 Sonuç olarak, Gogol’ün de Balzac’ın da 

Dante’nin taklidi olduğunu söylemek mümkün değildir, sadece çıkış noktası olarak 

Đlahi Komedya’yı almışlardır.   

 

Söz konusu uygulamanın en belirgin örneklerini anı türünde bulabiliriz. Aynı 

savaşı ele alan iki kişi, o güne kadar yaşadıklarına, eğitim durumlarına ve diğer 

sosyal-kültürel farklılıklarına bağlı olarak olayın değişik yönlerine değinmektedir. 

Örneğin: Türk Kurtuluş Savaşı anılarını kaleme alan bir Türk komutanı büyük bir 

zaferden bahsederken, aynı savaşı yaşamış olan bir Yunan komutanı bir bozgunu 

anlatmak durumunda kalacaktır. Aynı şekilde, bir komutanın anıları ile aynı savaşa 

katılmış bir rütbesiz askerin anıları arasında da büyük farklılıklar görülmesi 

olağandır.   

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, anıların temel özelliği, anı sahibinin 

yaşamının tarihsel bağlamda ele alınması ve kişiliği ya da duygusal hayatından çok 

katıldığı ya da tanıklık ettiği olayları aktarmasıdır. Dolayısıyla, anılar öncelikle tarih 

yazımı ile ilgilidir. Başlangıçta salt gerçeğin içerisinde olayları aktarma kaygısı 

taşıyan anılar zaman içinde edebiyatçıların da bu türe göstermiş oldukları ilgi ile 

birlikte sanat metni karakterine bürünmüştür. Öyle ki bazı anı eserleri edebi 

şaheserler arasında gösterilebilir. Örneğin: Chateaubriand’ın (1768–1848) Mezar 

                                                 
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. René Guise, “Balzac et Dante”, L'Année balzacienne, t. 4, Paris, 1963, p. 

297–319 
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Ötesi Anıları (Les Mémoires d’Outre-Tombe), bir özyaşam öyküsü olmasının yanı 

sıra döneminin olaylarına ışık tutan bir şaheser olarak değerlendirilir.  

 

Bir yazının anı niteliği taşıyabilmesi için yazarının bizzat yaşadığı olayları 

anlatması gerekmektedir. Bu noktada anılar, öz yaşam öyküleri ile kesişir. Ancak, 

sıradan kişisel olayların anlatılması anı türünde söz konusu değildir. Bu noktada, 

tarih devreye girer. Anlatılan olayların tarihsel niteliği olması anı türünde 

zorunludur. Buna dayanarak, anıların özyaşam öyküleri ile tarihin kesiştiği nokta 

olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Bir yazının anı olarak değerlendirilebilmesi için gerekli bir diğer özellik de 

yazarın yaşadıklarını, üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme almasıdır. Bu noktada 

hatırlamaya yardımcı olması açısından günlükler, gazeteler, mektuplar vs. önemli 

başvuru kaynaklarıdır.  

 

Edebiyat incelemelerinde kolaylık sağlaması açısından, anı türünün değişik 

başlıklar altında sınıflandırmasını yapmak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 



 34 

2.4.1. Anı Türünün Sınıflandırılması: 

 

Türkiye’de anı türüne ilişkin sınıflandırma çalışması çok fazla yapılmamıştır. 

Bu konuda ilk adım Salah Birsel tarafından atılmış ve Türk Dili Dergisinin Anı Özel 

sayısında yayımlanan makalesinde, bu türün kesin çizgilerle ayrılmasının zor 

olduğunu belirterek, anıları sınıflandırmaya çalışmıştır.32  

 

Bu makaleden yararlanarak hazırlanmış daha net bir sınıflandırma, Dilek 

Yumru’ya ait olan “Bir Anlatı Türü Olarak Anı” başlığı altında hazırlanmış olan 

yüksek lisans tezinde yapılmıştır. Yumru’nun çalışmasında edebi bir tür olarak 

anıların özellikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Tezimizde bizden önce 

yapılmış olan bu çalışmadan yararlanmakla birlikte, incelediğimiz anı türü eserlere 

dayanarak, Dilek Yumru’nun söz konusu çalışmasında anıların sınıflandırması ile 

ilgili olarak hazırlanan bölümde bazı eksiklikler olduğunu saptadık. Örneğin: 

Anıların tematik olarak sınıflandırılması sırasında, anı türü eserlerde oldukça yoğun 

bir şekilde karşımıza çıkan siyasi anılara; kurgusal sınıflandırmada ise anıların en 

fazla ürün verilen kategorisi olan olgusal anılara; yazar dışında tarihsel bir kişilik 

olan başka bir kişinin yazarın gözünden aktarıldığı portre-anılara; yirminci yüzyılda 

gelişen ve edebi bir tür olarak anılan sözde ve karşıt anılar ile anı-romanlara yer 

verilmediği görülmektedir.33  

 

                                                 
32 Salah Birsel, “Anı Üzerine”, Türk Dili Dergisi, Anı Özel Sayısı, Cilt: XXV, Sayı: 246, 1 Mart 1972, 

s. 377–397.  
33  Dilek Yumru, Bir Anlatı Türü Olarak Anı, Danışman: Y. Doç. Dr. Hasan Sazyek, Mersin 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. 
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2.4.1.1. Anı Türünün Tematik Sınıflandırması:  

 

Genel olarak anılar, edebiyat anıları, meslek anıları, savaş anıları, siyaset 

anıları ve sosyal anılar başlıkları altında incelenebilir.  

 

Edebiyat anıları, edebiyatçıların yaşadıkları ortamı ve çevrelerindeki 

edebiyatçı kişilikleri tanıttıkları anılardır. Bunlar, genel olarak pek çok eser vermiş, 

edebiyat dünyasınca kabul edilmiş yazarlar tarafından kaleme alındığından diğer 

anılara göre daha etkili ve edebiyat açısından daha başarılıdırlar. Fransız 

edebiyatında, özellikle 18. yüzyılda yazılmış anılar genel olarak bu kategoriye aittir. 

Edebi salonların etkisiyle yoğunluk kazanan bu tür anılara örnek olarak Voltaire’in 

M. de Voltaire’in, Hayatına Yardımcı Olacak Kendisi Tarafından Yazılmış Anıları 

(Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui-même) verilebilir.  

 

Türk edebiyatında da oldukça sık rastlanan bu türe, Yahya Kemal Beyatlı’nın 

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Gençlik ve Edebiyat Hatıralarım adlı eserleri belirgin 

örneklerdendir.  

 

Ermeni edebiyatında ise, Ara Güler, Dikran Kuyumciyan, Bedros Zobyan ve 

Garig Basmaciyan gibi yazarların William Saroyan’ın anısına derledikleri 

yazılarından oluşan Amerika’dan Bitlis’e William Saroyan adlı kitapta, Saroyan’ın 

edebi kişiliğine de değindiği için, edebiyat anılarına dâhil edilerek incelenebilecek 

kısımlar vardır. Ancak bu noktada Saroyan’ın ait olduğu edebiyatın kimliği, 



 36 

dolayısıyla da ileride değineceğimiz Ermeni edebiyatının kimliği sorununa bir kez 

daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Kirkor Zohrab’ın kaleme aldığı ve ünlü Ermeni 

yazarlar Arpiar Arpiaryan, Roteos Berberyan ve Yeğişe Demircibaşyan’ı anlattığı 

yazıları ile Gurgen Mahari’nin yakın arkadaşı Yeğişe Çarents’den bahsettiği 

Çarentsname (Չարենցնամե) adlı kitabı da bu türe örnek gösterilebilir. Ayrıca 

Avetik Đsahakyan’ın Anılarımdan (Իմ հուշերից) adlı eseri de döneminin pek çok 

yazarı ile ilgili bilgi içermektedir.34     

 

Meslek anılarında ise, yazarının çalışma hayatı sırasında karşılaştığı 

olayların anlatımı söz konusudur. Eski dönemlerde saray çevresinde bulunan 

insanların anıları ve günümüzde devletin çeşitli birimlerinde görev alan kişilerin 

kaleme aldığı anılar bu türdendir. Bu durumda, anılar kişinin göreve başlaması ile 

başlar ve görev sona erdiğinde anılar da biter. Bu türün ilk örnekleri sefaretname 

türünde verilmiştir.  

 

Fransız edebiyatında meslek anılarına eski dönemlerden itibaren örnekler 

bulmak mümkündür: Françoise de Motteville’in Fransa ve Navarre Kralı XIII. 

Louis’nin Eşi Anne d’Autriche’in Gözdelerinden Biri Olan Madame de Motteville 

Tarafından Yazılmış, Tarihe Yardımcı Olacak Anıları (Mémoires pour servir à 

l’Histoire d’Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII Roi de France et de Navarre, Par 

Madame de Motteville Une de ses Favorites), Madam Campan’ın Marie-

Antoinette’in Baş Oda Hizmetçisi Madame de Campan’ın Anıları (Mémoires de 

                                                 
34 Agop J. Hacikyan, The Heritage of the Armenian Litterature, v. III “From the Eighteenth Century to 

Modern Times”, Wayne State University Press, Detroit, 2005, p. 736. 
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Madame de Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette), Marki de 

La Maisonfort’un Bir Kraliyet Ajanının Anıları (Mémoires d’un agent royaliste) gibi. 

20. yüzyıldan sonra ise siyaset adamlarının anıları göze çarpar. Valéry Giscard 

d’Estaing’in Đktidar ve Hayat (Le pouvoir et la vie) adlı eseri gibi.  

 

Türk edebiyatına meslek anıları ile katkıda bulunanlar da oldukça fazladır. 

Özellikle cumhuriyet döneminde diplomatların kaleme aldığı anılar bu türdendir. 

Örneğin: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Zoraki Diplomat, Emre Kongar’ın Ben 

Müsteşarken, Feridun Cemal Erkin’in Dışişlerinde 34 Yıl, Zeki Kuneralp’in Sadece 

Diplomat adlı eserleri.  

 

Ermeni edebiyatında, Vahram Mavyan’ın Gülbenkiyan Vakfı adına 

çalışmalar yaptığı yıllarda edindiği izlenimleri aktardığı Her Yerde Ermeni Var 

(Ամեն տեղ հայ կա) bu tür anılara örnek olarak gösterilebilir.  

 

Savaş anıları, iki türlü yazılabilir. Bunlardan birincisinde tamamen savaş 

sırasında geçen olaylar anlatılır. Bu durumda, yazarın fiilen savaşa katılmış birisi 

olması gerekir. Savaşın gelişimi, siyasi ve sosyal durum, bulunulan cephe, kullanılan 

silahlar, askerlerin ruh hali gibi bilgilere, yazarının bilgisi doğrultusunda yer verilir. 

Bu tür anılar, tarihin önemli olaylarını birinci ağızdan aktardığı için tarihe yardımcı 

olabilmektedir. Ancak, yazarın yaptıklarını haklı göstermek, kendini övmek gibi 

çeşitli eğilimleri olması muhtemel olduğundan, tarih bilimcilerin bu anılardan 

faydalanmadan önce, dikkatli bir araştırma yaparak anlatılanların gerçekliğini çeşitli 

kaynaklardan kontrol etmeleri gerekir.  
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Hemen her bölgesel edebiyatta bu tür anılara rastlamak mümkündür. Hatta 

anı türünün başlangıç aşamasında savaşlara birebir katılmış kişilerin anıları 

yazılmıştır. Örneğin: Ksenophon’un (Đ.Ö. 426/430-Đ.Ö. 355), Anabasis-On Binlerin 

Dönüşü, yalnızca savaş anısı kategorisinde değil, genel olarak anı türünde ilk eserdir 

ve yazarının kendi deneyimlerini ve gözlemlerini aktarır. Fransız edebiyatında 

özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında bu tür anıların yoğun bir şekilde yazıldığı 

görülmektedir. Henri Barbusse Ateş (Le Feu), Louis-Ferdinand Céline Savaş (Casse-

pipe) ve Destouches Zırhlısından Notlar (Carnet du cuirassier Destouches), Robert 

Antelme Đnsan Türü (L’Espèce humaine), Antoine de Saint-Exupéry Savaş Pilotu 

(Pilote de Guerre) vs.  

 

Türk kültür tarihinde de savaş anlatıları önemli bir yer tutar. Türk Kurtuluş 

Savaşı’nı ayrıntılı bir şekilde anlatan ve bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış olan Nutuk, bu tür anıların Türk 

literatüründeki en önemli örneklerindendir. Ayrıca, Kazım Karabekir, Đsmet Đnönü 

gibi önemli kumandanların yazmış olduğu anılar da mevcuttur. Bunların dışında, 

Halide Edip Adıvar’ın Türk’ün Ateşle Đmtihanı adlı eseri de, asker olmamasına 

rağmen savaşa katılmış ve onbaşı rütbesi verilmiş bir kadının anıları olarak Türk 

edebiyat tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir.  

 

Ermeni literatüründe de savaşı bizzat yaşamış olan komutanların anıları 

vardır. Kafkas Cephesi’nde Türklere karşı Rus ordusunda mücadele etmiş olan 

Tovmas Nazarbekyan’ın Ermeni Kolordusu Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı 
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(Հայկական կորպուսն ընդդեմ թուրքական զորքերի) ve Zareh Vorpuni’nin 2. 

Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunda görev yaptığı ve Almanlara esir düştüğü yılları 

anlattığı Kalbin Derinlerinden (Ի խորոց սրտի)35 adlı eserleri savaşı anlatan anılara 

örnektir. 

 

Savaş anılarının bir diğer şekli de, savaştan doğrudan bahsedilmeden topluma 

olan etkilerinin aktarılması biçiminde yazılır. Bu durumda, toplumsal hayat merkeze 

alınmaktadır. Yazar, savaş yıllarında yaşayan bir sivildir, cepheye gitmez. Ancak 

toplum içinde savaşın etkilerini yoğun bir şekilde yaşamıştır ve bunları okura 

aktararak çağının tanıklığını yapar.  

 

Fransız edebiyatında Alain Robbe-Grillet’nin Geri Gelen Ayna (Le Miroir qui 

revient) ve François Cavanna’nın Russkoff’lar (Les Russkoffs) adlı eserleri ile Türk 

edebiyatında Halide Nusret Zorlutuna’nın Bir Devrin Romanı, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Vatan Yolunda adlı eserleri bu türün örneklerindendir. Ermeni 

edebiyatında ise bu türde eserlere oldukça sık rastlanmaktadır. Anı türünde yazılmış 

olan hemen her eserde, özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan Tehcir olayı ile 

ilgili anlatılar, savaşın sivil hayata nasıl yansıdığını aktaran anılardır. Ancak, 

bunların çoğu, tehciri yaşamış olan kişilerin değil, kulaktan kulağa yayılan çeşitli 

anlatıların kaleme alınması şeklindedir ve birçoğu sözde Ermeni Soykırımını kabul 

ettirme çabası ile güdümlü olarak yazıldığından, gerçek olmayan olayların 

anlatılması da söz konusu olabilmektedir.  

 

                                                 
35 Agop J. Hacikyan, 2005, p. 1008. 
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Siyaset anılarında yazar, önemli bir siyaset adamı olabildiği gibi, sadece 

gelişen siyasi olaylara yakından tanıklık etmiş birisi de olabilir. Devlet başkanı, 

başbakan, muhalefet liderleri, bakanlar, milletvekilleri gibi pek çok mevki sahibi 

kişinin anıları bu türe girebildiği gibi, siyasi suçluların anıları da bu sınıftandır.  

 

Fransa’da André Malraux’nun Kesilen Meşe Ağaçları adlı Charles de 

Gaulle’le yaptığı görüşmelerden doğan portre-anıları, Jacques Chirac’ın Anılar, Her 

Adım Bir Amaç Olmalı (Mémoires, Chaque pas doit être un but) adı ile yayımladığı 

anıları, Türkiye’de Altan Öymen’in Öfkeli Yıllar ve Demir Özlü’nün Sürgünde On 

Yıl adlı eserleri, Ermeni literatüründe ise, yine kimlik sorunu ile ciddi bir şekilde 

karşı karşıya kaldığımız bir isim olan Fransız milletvekili Patrick Devedjian’ın Söz 

Bakanlığı Bana (À moi le ministère de la parole) adlı anıları örnek gösterilebilir. 

 

Sosyal anılar, yazarının toplum ve insan ilişkileri bağlamında, kendi yaşadığı 

bölgedeki grup davranışları, gelenekler, toplumsal ilişkiler, yaşayış biçimleri gibi 

konuları okuyucuya aktardığı bir anı kategorisidir. Bu kategorideki anıların, etnoloji 

ve sosyoloji bilimlerine katkı sağlaması mümkündür. Otobiyografi türü ile 

karıştırılması en muhtemel anı kategorisi olan sosyal anılar, yazarın kendisinden çok 

içinde bulunduğu toplumun yaşayışını aktarması ile diğer türlerden ayrılır. Ermeni 

edebiyatında bu kategoride anılara sıklıkla rastlanmaktadır.  

 

Sonuç olarak, elde ettiğimiz bu veriler Tablo 5’te sunulmaktadır: 
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2.4.1.2. Anı Türünün Kurgusal Sınıflandırması:    

 

Olgusal Anılar: Olgusal anılar, birinci tekil şahıs anlatıcı tarafından, 

yazarının çevresinde gelişen ve tanık olduğu önemli olayların anlatılmasıdır. 

Edebiyatta bu tür anılar oldukça yaygındır. Fransız edebiyatından Chateaubriand’ın 

Mezar Ötesi Anıları (Mémoires d’outre-tombe), Türk edebiyatından Halide Edip 

Adıvar’ın Mor Salkımlı Ev, Ermeni edebiyatından Tovmas Nazarbekyan’ın Ermeni 

Ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı (Հայկական կորպուսն ընդդեմ 

թուրքական զորքերի) adlı eserleri bu türe verilebilecek belirgin örneklerdendir.   

 

Röportaj Anılar: Anı sahibi kişinin yazar olmadığı, bir başka kişiye 

aktardığı anıların yazımı söz konusudur. Burada anı sahibi okur arasında bir ilişki 

yoktur ve anlatıya kendisi yön veremez. Anı sahibinin muhatabı, daha sonra röportajı 

kaleme alacak olan yazardır. Fransız edebiyatından André Malraux’nun, Kesilen 

Meşe Ağaçları (Les Chênes qu’on abat), Türk edebiyatından Sabiha Sertel’in, 

Roman Gibi ve Ermeni edebiyatından Zabel Esayan’ın, Yıkıntılar Arasında 

(Ավերակներուն մէջ) adlı eserleri röportaj anılara örnek gösterilebilir. 

  

Derleme Anılar: Birden fazla yazarın farklı zamanlarda yazdıkları ortak bir 

konusu olan anıların bir araya getirilmesinden oluşur. Bu anıların konusu bir kişi ya 

da olay olabilir. Her yazar kendisinden yola çıkarak anılarını kaleme alır. Eserde bir 

bütünlük söz konusu olmayabilir. Fransa’da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarını 

anlatan ve bu anılarını Sürgünün Son Günleri (Les Derniers Jours de la Déportation) 

adı altında yayımlayan Henry Bulawko, Edouard Axelrad, André Bessière ve Odile 
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Benoist-Lucy’nin ortak eseri bu türdendir. Türkiye’de Hilmi Yücebaş’ın derlediği 

Yedi Şairden Hatıralar adlı eserde Abdullah Cevdet, Samih Rifat, Celal Sahir, Đhsan 

Hamami, Halil Nihat, Đbrahim Alaettin ve Enis Behiç’le ilgili anılara yer 

verilmektedir. Ermeni edebiyatının (kimlik sorunu bu noktada yine karşımıza 

çıkmaktadır) ünlü isimlerinin Saroyan hakkındaki yazılarının bir derlemesi olan 

Amerika’dan Bitlis’e William Saroyan adlı eser de derleme anılar içerisinde ele 

alınabilir. 

 

Portre-Anılar: Yazarın kendisi dışında önemli kabul edilen bir kişiyi 

merkeze alarak, o kişi ile yaşadığı olayları aktarmasından oluşur. Bu anılar, genel 

olarak önemli devlet adamları ya da önemli sanatçılar hakkında yazılır. Fransa’da 

Madam du Hausset’nin XV. Louis Hakkında Anılar (Mémoires sur Louis XV) ve 

Madam de Pompadour (Madame de Pompadour) adlı eserleri, Türkiye’de Afet 

Đnan’ın Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Orhan Kemal’in Nazım Hikmet’le 

Üç Buçuk Yıl ve Ermeni literatüründe Gurgen Mahari’nin Çarentsname 

(Չարենցնամե) adlı eserleri birer portre-anıdır.  

 

Sözde Anılar: Edebiyatta 20. yüzyılda gelişmiş bir türdür. Az ya da çok 

gerçeğe uygunlukla ünlü bir tarihsel kişilik olan anı sahibinin yerine bir başka 

yazarın, anı sahibinin kişiliğini üstlenerek “ben-anlatıcı” ağzından, kişisel anlatım 

konumuyla aktardığı kurmaca anılardır. Bu tür anıların tarih yazıcılığı açısından 

değeri yoktur, sadece, eğer edebi bir niteliği varsa, edebiyatın inceleme konusu 

olabilir. Fransız edebiyatından Marguerite Yourcenar’ın Hadrianus’un Anıları ve 
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Türk edebiyatından Ayşe Kulin’in Türkan Tek ve Tek Başına adlı eserleri birer sözde 

anı örneğidir.  

 

Güdümlü Anılar: Belirli bir tarihsel konu ya da kişilik hakkında çeşitli 

nedenlerle gerçeklerin gizlenerek, bazen de çarptırılarak anlatıldığı anılardır. Bu tip 

anılarda sanat dışı bir amacın ön plana alınması ve sanatsal biçimlemenin bu amaçla 

yapılması söz konusudur.36 Tarih incelemelerinde hatalara sebep olması muhtemel 

olduğundan dikkatle incelenmeleri gerekir. Fransız edebiyatından Emmanuel de Las 

Cases’ın Sainte-Hélène Anıları (Le Mémorial de Sainte-Hélène), Türk edebiyatından 

Samet Ağaoğlu’nun Aşina Yüzler, Arkadaşım Menderes ve Marmara’da Bir Ada, 

Ermeni edebiyatından Hagop Oşagan’ın Geride Kalanlar (Մնացորդածներ) adlı 

eserleri güdümlü anılara örnek olarak gösterilebilir. 

  

Anı-Romanlar: Gerçek hayatta yaşamış kişilerin ve yaşanmış olayların 

kurmaca olaylarla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, tanrısal anlatıcı konumuyla 

yazılmış roman türü. Burada yazar romanın içindeki bir karakter olarak bizzat 

yaşadığı olayları üçüncü ya da birinci tekil şahıs anlatıcı ağzından yazabildiği gibi, 

belgelere dayalı olarak kendi dışında gelişen, tanık olmadığı olayları da 

aktarabilmektedir. Fransız edebiyatından Henri Barbusse’ün Ateş adlı eseri, yazarın 

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşamış olduğu olaylardan yola çıkarak kurguladığı 

bir anı-roman örneğidir. Türk edebiyatından Ayşe Kulin’in yazdığı Veda-Esir 

Şehirde Bir Konak ve Umut-Hayat Akan Bir Sudur adlı eserler ise, yazarın ailesinin 

yaşadığı olayları romanlaştırarak kaleme almış olduğu bir eserdir. Söz konusu eser, 

                                                 
36 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 344. 
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tarihsel olaylara yer vermekte ve Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, 

Ermeni meselesi gibi konulara değinmektedir. Ermeni edebiyatından ise Peter 

Najarian’ın Yolculuklar (Voyages; Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan Türkçe 

basımda Son Ermeni) ve Vahan Totovents’in, Türkiye’de Yitik Evin Varisleri adı ile 

Aras Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan ancak bir kısmının Türkçeye 

aktarılmadığı eseri37, Eski Roma Yolu Üzerinde Hayat (Կյանքը հին Հռոմեական 

ճանապարհի վրա) anı-roman türünde yazılmış eserlere örnek olarak gösterilebilir. 

 

Karşıt-Anılar: Kurmaca anlatıları, doğru ya da yanlış hatıraları, düşleri ve 

düşünceleri bir arada veren “karşıt-anılar”, edebiyatta 20. yüzyılda yer almış bir 

türdür. Fransız edebiyatından André Malraux, ilk ve saptayabildiğimiz kadarıyla tek 

karşıt-anı örneğini vermiş olan yazardır. Malraux, eserini neden Karşıt-Anılar 

(Antimémoires) olarak adlandırdığını, aslında anı türünün bir eleştirisini de yaparak, 

şu şekilde açıklar:    

 

“Bu kitabı ‘Karşıt-Anılar’ olarak adlandırdım, çünkü kitabım, anıların ortaya 

koyduğu şeyleri ortaya koyup koymadığı ve buna karşılık verip vermediği 

sorusuna cevap veriyor.”38 

 

Anı türünün kurgusal sınıflandırması ile ilgili verileri ortaya koyan Tablo 6 

aşağıda verilmektedir. 

                                                 
37 Yavuz Aydın, Ermeniceden Türkçeye Yapılan Çevirilerde Karşılaşılan Çeviri Sorunları, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Ankara, 2008, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 187–209. 
38 André Malraux, Antimémoires, Ed. Gallimard, Paris, 1967, p. 12. 
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2.4.2. Anı Türünün Yapısal Özellikleri: 

 

Bu bölümde anı türünde zaman ve anlatıcı öğeleri üzerinde durulacaktır. 

Bunun nedeni, anı türünde zaman kurgusunun çeşitlilik göstermesi ve kurmaca anı 

kategorileri dışında yazarla anlatıcının özdeşleşmesi gibi özel durumların söz konusu 

olmasıdır. 

  

2.4.2.1. Anı Türünde Zaman: 

 

Anılarda, olaylar zamansal olarak çeşitlilik gösterir. Kimi anılarda yazar, tüm 

yaşamını, çocukluktan anının yazıldığı güne kadar anlatmayı hedeflerken, bazı 

yazarlarsa, yaşamlarının tamamını anlatmaya ihtiyaç duymazlar. Bu şekilde kaleme 

alınmış anılarda hayatın belirli bir dönemi ele alınır. Mesleki anılar, savaş anıları, 

portre-anılar ya da belirli bir tarihsel/toplumsal olayı anlatmayı hedefleyen anılar, 

konusuna göre, yazarın yaşamının sadece bir dönemini aktarır. Anı, anlatımı 

hedeflenen konu ile ilgili olaylarla başlar ve bu olayların tamamlanmasıyla sona erer.  

 

 Mina Urgan’ın Bir Dinozorun Anıları adlı eseri, yazarının tüm yaşamını 

anlatan anılardandır. Ancak, Kazım Karabekir’in Đstiklal Harbimiz adını verdiği 

eseri, sadece yazarın Türk Kurtuluş Savaşı’nda yaşadığı olayları aktarmaktadır. Aynı 

şekilde Halide Edib Adıvar’ın Türk’ün Ateşle Đmtihanı adlı eserinde de olaylar, 

Halide’nin Đstanbul’dan kaçışı ile başlar, Kurtuluş Savaşı sırasında yaşadıklarını 

anlattıktan sonra tekrar Đstanbul’a dönüşü ve ablası Makbule’ye sarılışı ile son bulur.   
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Anılar genellikle kronolojik olarak yazılırlar. Ancak, Mina Urgan’ın Bir 

Dinozorun Anıları adlı eserinde olduğu gibi, bazı durumlarda yazar anılarını 

düzensiz bir şekilde aklına geldiği sıra ile aktarır ya da Falih Rıfkı Atay’ın 

Çankaya’da yaptığı gibi yazarın olayları anekdotlar halinde aktarmayı tercih etmesi 

söz konusu olabilir.  

 

2.4.2.2. Anı Türünde Anlatıcı: 

 

Anılarda, anlatıcı genellikle birinci tekil şahıstır. Portre-anılarda bile yazar, 

söz konusu kişi ile ilgili kendi anılarını aktaracağı için kendisini metnin dışına atması 

söz konusu değildir. Ancak yazarın net hatırlayamaması ya da yazarın tercihi gibi 

bazı durumlarda, anlatıcı üçüncü tekil şahısla yer değiştirebilmektedir. Örneğin; 

Halide Edib Adıvar’ın Mor Salkımlı Ev adlı eserinin ilk bölümlerinde yazar, 

çocukluğundan bahseder ve parçalar halinde belleğinde kalmış küçük bir kız 

çocuğuna ait anıları anlatır. Bu kısımda üçüncü tekil şahıs kullanımı görülmektedir. 

Ancak eserin ikinci bölümünden itibaren birinci tekil şahıs kullanımına geçer: 

 

“Bundan sonra küçük kızın hikâyesi artık benim oldu, çünkü o zamana kadar 

hatırladıklarım hep rüyaya, hayale benzeyen şeylerdir. Hâlbuki ondan sonraki 

olaylar kendi şuurumun temelini teşkil eden hisleri meydana çıkardılar.”39  

 

                                                 
39 Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev, Can Yayınları, Đstanbul, 2007, s. 42. 
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Bu durumda, anı türünün önemli bir unsuru olan, anıların bizzat yaşayan kişi 

tarafından kaleme alınması kuralı bozulmuş olmaz. Aksine okuyucuya, net 

hatırlamadığını belirtmesi bakımından diğer kısımların güvenirliğini arttırabilir.  

 

2.4.3. Anıların Yazılış Nedenleri: 

 

Anıların yazılma nedenleri farklılık göstermekle birlikte genel olarak yazarın 

amacı, toplumsal görevi yerine getirmek ve yaptıklarını gelecek nesillere aktararak 

onların da faydalanmalarını sağlamaktır. Toplumun önemli kişileri, tanıklık ettikleri 

toplumsal olayları bir sonraki nesle aktarmak isterler. Bunu yaparken, önemli 

bulduğu konulara daha fazla değinerek, yapılan yanlışlıkları gözler önüne serebilir. 

Anı sahibinin gerçekleri tüm çıplaklığı ile anlatması, okurun daha fazla bilgiye sahip 

olmasına ve konu üzerinde daha fazla düşünmesine yol açar. Bazen de anı 

yazarlarının, kendisinden başka hiç kimsenin bilmesine olanak olmayan bazı 

gerçeklere tanıklık etmiş olması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda anılar, 

başka herhangi bir yazılı kaynak bulunamayacak konulara ilişkin bilgileri 

araştırmacıların hizmetine sunabilmektedir. Bu tür anılar, tarih bilimine ana kaynak 

olarak yardımcı olurlar. Örneğin: Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eseri, 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusunun devleti kurarken attığı adımları ve 

başkalarının bilmesine olanak olmayan bazı bilgileri birinci ağızdan aktardığı için anı 

türüne ait önemli bir eser olarak nitelendirilebilir.   

 

Bazı durumlarda ise, anıların tamamen kişisel amaçlarla yazılması 

mümkündür. Özellikle yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan paylaşma ihtiyacı, yaşı 
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ilerlemiş olan yazarları anılarını yazmaya itebilir. Buna benzer bir diğer ihtiyaç da, 

genellikle sanatçılarda baskın bir durum olan unutulmak korkusudur. Ölümsüzlüğü 

yakalama isteği olarak da düşünülmesi mümkün olan bu durum, sanatçının anı 

yazma isteğini açıklayabilir. Söz konusu istek, pek çok edebi eserin yazılışında 

geçerli olan bir nedendir. Örneğin: Marcel Proust’un 7 kitaptan oluşan Kayıp 

Zamanın Đzinde (A la Recherche du Temps perdu) adlı yarı otobiyografik eseri, 

adından da anlaşılabileceği gibi zamanı yakalamak için, yani bir çeşit ölümsüzlüğe 

ulaşmak ve unutulmayı engellemek için kaleme alınmıştır.  

 

Bazı durumlarda anıların, yazarın çevresindekilerin isteğiyle kaleme alındığı 

görülür. Burada genel olarak önemli bir kişinin yaşadıklarının paylaşılması gerektiği 

düşünülmektedir. Gerçekten de bu şekilde yazılmış anılarda çok önemli bilgiler açığa 

çıkabilmektedir. Örneğin: Đsmet Đnönü’nün anılarının çevresindeki kişilerin 

ısrarlarıyla yayımlandığı eserin önsözünde belirtilmektedir.  

 

Tüm bunların dışında yazar, yaptığı öne sürülen hatalardan kendini aklamak 

için anılarını yazabilmektedir. Kendisine yöneltilen suçlamalara cevap niteliği 

taşıyan bu anılarda, bazı bilgiler önemli tarihsel belge niteliğinde olabilmektedir.40 

Örneğin: Cemal Paşa’nın Anılarım adlı eseri. Bu tür anılarda, kendini aklama 

düşüncesiyle yazarın hatalı bilgi verme riski yüksek olduğundan, anlatılan 

olaylarının doğruluğunu teyit edici ek bir çalışmaya ihtiyaç duyulabilir.    

    

                                                 
40 Dilek Yumru, 1999, s. 57–80.  
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3. Türkiye’de Anı Türü ile Đlgili Olarak Yapılan Akademik Çalışmaların 

Durumu: 

 

Türkiye’de anılarla ilgili olarak, 1970 yılından sonra yazılmış ve 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin internet sayfasında yer alan toplam 

63 lisansüstü tez olduğunu tespit ettik.41 Bunlardan 5’i doktora tezi, 58’i ise yüksek 

lisans tezidir. Bu tezlerin bilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Tablo 7. Anılarla ilgili Türkiye’de yazılmış lisansüstü tezlerin 

anabilim/anasanat dallarına ve programlara göre dağılımı 

Programı 
Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Doktora 

Tarih 22 adet 2 adet 

Türk Dili ve Edebiyatı 14 adet 1 adet 

Psikoloji 6 adet 1 adet 

Amerikan Dili (Kültürü) ve Edebiyatı 2 adet --- 

Đlahiyat 2 adet --- 

Fransız Dili ve Edebiyatı 2 adet --- 

Antropoloji 1 adet --- 

Đlköğretim 1 adet --- 

Kamu Yönetimi 1 adet --- 

Resim 1 adet --- 

Sosyoloji 1 adet --- 

Türkçe Eğitimi 1 adet --- 

Uluslararası Đlişkiler 1 adet --- 

Yabancı Diller Eğitimi 1 adet --- 

Đngiliz Dili ve Edebiyatı --- 1 adet 

Toplam 59 adet 5 adet 

 

                                                 
41 Yükseköğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezi Tez Tarama Sayfasından yararlanılarak, 30 

Temmuz 2010 tarihinde mevcut olan lisansüstü tezlere göre elde edilen bulgudur. 
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Görüldüğü gibi anı ile ilgili çalışmalar tarih (24 adet) ve edebiyat (19 adet) 

alanlarında yoğunlaşmaktadır, ancak bellek araştırmaları dolayısıyla psikolojinin (7 

adet) de ilgi alanına girmektedir. Sosyoloji, antropoloji, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, 

eğitim gibi pek çok bilim dalının yanı sıra resim gibi sanat dallarının da araştırma 

alanına girdiği görülen anıların, tematik bir kısıtlama olmaması sebebiyle, diğer tüm 

bilim dalları tarafından incelenebilecek bir tür olduğu açıktır.    

 

Bu çalışmalardan edebiyatla ilgili olanlar genel olarak yazar ve metin 

odaklıdır.  Ancak, doğrudan anı türünün nitelikleri hakkında yapılmış araştırmalar da 

vardır. Bunların dışında sadece 3 tezde anıların niteliklerine değinilmiştir.42   

 

Anı türünü genel yapısı itibariyle ele alan Dilek Yumru’nun çalışmasının 

dışında, Türk edebiyatının belirli dönemleri arasında anı türünün niteliği ile ilgili 

çalışmalar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri tarafından 

yapılmıştır. Emine Bilge Uluğlar’ın tezinde, belli bir dönem ele alınmasına rağmen, 

anı türünün sınırlarına, tarihsel gelişimine, biçimsel özelliklerine, üslup bilgilerine, 

kullanılan belgelere, içeriklerinden ulaşılabilecek bilgilere değinilmiş, ardından da 

                                                 
42 Bu tezlerin künyeleri şunlardır:  

1) Dilek Yumru, Bir Anlatı Türü Olarak Anı, Danışman: Y. Doç. Dr. Hasan Sazyek, Mersin 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. 

2) Banu Altınova, 1908–1918 Arası Türk Edebiyatında Hatıra Türünün Edebi Özelliklerinin 

Đncelenmesi, Danışman: Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2001, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. 

3) Emine Bilge Uluğlar, 1918–1928 Yılları Arası Türk Edebiyatında Hatıra Türü, Danışman: 

Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 

yayımlanmamış yüksek lisans tezi. 
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1918–1928 yılları arasında Türk edebiyatında anı türü hakkında incelemelere 

geçilmiştir.43   

 

Kütüphanelerin arşivlerinde yaptığımız tarama sonucunda, anı türünün 

niteliği ile ilgili yazılmış bilimsel makalelerin az sayıda olduğunu tespit ettik. Bu 

bilimsel çalışmalar genellikle tarih alanında yapılmıştır ve anıların tarih 

incelemelerindeki yeri üzerinde durmaktadırlar. Türkiye’de edebiyat bilimi alanında 

anı türü ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak yazar-eser odaklı incelemelerden 

oluşmaktadır. Kaynak araştırması sırasında yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri, 

anı türünün edebi niteliği ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sınırlı olmasıdır. Türk 

Dili Dergisinin Mart 1972’de yayımladığı Anı Özel Sayısı içerisinde bile Türkiye’de 

anıların edebi niteliğini inceleyen sadece 3 adet makale44 olması, konu hakkında 

yapılan çalışmaların ne denli az olduğunun bir göstergesidir. 

 

 

 

 

                                                 
43 Emine Bilge Uluğlar, 1918–1928 Yılları Arası Türk Edebiyatında Hatıra Türü, Danışman: Prof. Dr. 

Alemdar Yalçın, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi. 
44 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 1972 yılında yayımlanmış olan Anı Özel Sayısı’nda yer alan 

ve anıların niteliğine değinilmiş olan bu makaleler şunlardır: 

1) Salah Birsel, “Anı Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Anı Özel Sayısı, Mart 1972, 

Yıl: 21, Cilt: XXV, Sayı: 246, s. 377–397. 

2)  Emin Özdemir, “Anı ve Anı Dilimiz Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Anı Özel 

Sayısı, Mart 1972, Yıl: 21, Cilt: XXV, Sayı: 246, s. 398–402. 

3) Mehmet Deligönül, “Edebiyat-ı Cedide’de Anı”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Anı Özel 

Sayısı, Mart 1972, Yıl: 21, Cilt: XXV, Sayı: 246, s. 428–463. 
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II. BÖLÜM: ANI TÜRÜNÜN TARĐHÇESĐ 

 

Đncelediğimiz kaynaklara dayanarak, anı türüne ait ilk eserlerin Antik 

Yunan’da yazıldığını ve askeri nitelikli olduğunu söyleyebiliriz. Bu türü temsil ettiği 

bilinen ilk eser, Ksenephon’un (Đ. Ö. 426/430 – Đ. Ö. 355) Anabasis’idir (Ἀνά̙ασις). 

Yazar bu eserde, Genç Kyrus’un seferini ve katılmış olduğu “On Binlerin 

Dönüşünü” aktarır. Anılar, Romalılarda da oldukça yaygındır. Sulla (Đ.Ö. 136–78), 

Lucullus (Đ.Ö. 109?-57) ve Sezar (Đ.Ö. 100–44) gibi ünlü Romalılar, askeri ya da 

siyasi anılarını yazıya dökmüşlerdir. Sulla’nın, ölümünden kısa bir süre önce 

tamamladığı anılarının 22 kitabı günümüze kadar ulaşmıştır, Lucullus’un anıları ise 

kaybolmuştur.45  

 

Đlk örnekleri hakkında kısaca bilgi verdiğimiz anı türünün tüm dünyadaki 

tarihçesini anlatmak mümkün olmadığından, bu bölümde, anı türünün dünya çapında 

edebi gelişimine öncülük etmiş olan ve lisans eğitimimi almış olduğum Fransız 

literatüründen başlayarak, Türk ve Ermeni literatürlerinde anı türünün tarihsel 

gelişimini en önemli görülen örnekleriyle açıklamaya çalışacağız.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.cosmovisions.com/textMemoires.htm (Fransızca - 13 Eylül 2009) 
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1. Fransız Literatüründe Anı Türünün Tarihsel Gelişimi: 

 

Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırmalara göre, Fransız literatürüne ait 

ulaşabilen ilk anı örnekleri 4. Haçlı Seferi ile ilgili yazılmış olup, bu sefere katılmış 

olan Robert de Clari ve Geoffroi de Villehardouin’e aittir. Clari’nin Đstanbul’un 

Fethi (Conquête de Constantinople) adlı eserinde, yazarın sefer sırasında gördüğü ya 

da duyduğu olaylar aktarılır.46 Villehardouin’in Đstanbul’un Fethinin Tarihi (Histoire 

de la Conquête de Constantinople) adlı eserinde, sefere Champagne Seneşali olarak 

önemli bir mevki ile katılan yazarının tanık olduğu olayların anlatımı söz 

konusudur.47  

 

Ortaçağ’da kaleme alınan anı türüne ait eserlerin genel olarak askeri niteliğe 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde tespit edebildiğimiz askeri olmayan ve 

siyasi anılara dâhil edebileceğimiz tek eser Philippe de Commynes’in (1445–1511) 

Anılar’ıdır. Yazar, 1524 ve 1528 yıllarında yayımlanan anılarının önsözünde niyetini 

“Kral on birinci Louis döneminin olayları hakkında bildiklerimi ve tanık olduklarımı 

yazmak”48 şeklinde açıklar. 

 

Bağımsız yargıları, gözlemlerindeki tarafsızlığı bu eserin büyük başarı 

kazanmasını sağlamıştır. Commynes, bir anı yazarından çok bir tarihçi ve döneminin 

                                                 
46 Albert Pauphilet, Historiens et chroniqueurs du Moyen-Age, Ed. Gallimard, Paris, 1952, p. 3. 
47 Ibid, p. 85. 
48 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52339b.pleinepage.f5 (17 Ekim 2009, Fransızca) 
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insanları ve olayları karşısında bir yargıç gibidir. Tutumu, ahlakçı bir yazarınkinden 

farklı değildir.49   

 

Ortaçağ’da Fransız literatüründe inceleme olanağı bulabildiğimiz anı türünde 

yazılmış eserler hakkında hazırladığımız tablo aşağıda sunulmuştur: 

 

Tablo 8. Ortaçağda Fransız Literatüründe Anı Türüne ait Eserler ve Konuları: 

Yazar Eser adı Đçerdiği tarihsel konular 

Geoffroi de 

Villehardouin 

Đstanbul’un Fethinin Tarihi (Histoire 

de la Conquête de Constantinople) 
4. Haçlı Seferi 

Olivier de La Marche 

Olivier de La Marche’ın Anıları 

(Mémoires de Messire Olivier de La 

Marche) 

Yüz Yıl Savaşları 

Jean de Joinville 

Kralımız Saint Louis’nin Kutsal Sözleri 

ve Đyiliklerinin Kitabı (Livres des 

saintes paroles et des bons faiz de 

nostre roy Saint Looys) 

7. Haçlı Seferi 

Philippe de Commynes Anılar (Mémoires) XI. Louis dönemi siyasi olayları 

 

Rönesans dönemine baktığımızda anıların yine askeri içerikli olduğunu, 

ancak bu dönemde siyasi anıların da yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Reform 

hareketlerinin etkisiyle meydana gelen Din Savaşları ve Rönesans hareketlerinin 

yayılmasını sağlayan Đtalya Savaşları bu dönemde yazılmış savaş anılarında 

bahsedilen en önemli olaylardır. Siyasi anıların içeriğinde de yine bu savaşlar vardır. 

Özellikle Din Savaşları’nın ve buna bağlı olarak gerçekleşen Saint-Bartélemy 

Katliamı’nın siyasi boyutları bu anıların içerisinde ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. 

 

                                                 
49 Albert Pauphilet, 1952, s. 947. 
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Savaştan çok siyasete ve özellikle de ülke ekonomisine değinen tek yazar IV. 

Henri’nin bakanlarından olan Sully’dir (1559–1641). Sully’nin anıları ekonomi 

derslerinden oluşur ve konular, 2. tekil şahısla Sully’nin çalışanları tarafından 

anlatılıyormuş gibi nakledilir.50  Bu özelliği ile Sully’nin eseri ilgi çekicidir.  

 

Bu döneme ait incelemiş olduğumuz eserleri bir tablo ile kısaca şu şekilde 

özetleyebiliriz:  

 

Tablo 9. Rönesans Döneminde Fransız Literatüründe Anı Türüne ait Eserler ve 

Konuları 

Yazar Eser adı Đçerdiği tarihsel konular 

Fleuranges 
Mareşal de Fleuranges’ın Anıları 

(Mémoires du Maréchal de 
Fleuranges) 

Marignan Zaferi, I. François 
Dönemi Savaşları 

Blaise de Monluc Yorumlar (Commentaires) Đtalya Savaşları, Din Savaşları 

Kraliçe Marguerite de 
Valois 

Marguerite de Valois’nın Anıları ve 
Mektupları (Mémoires et Lettres de 

Marguerite de Valois) 

Saint-Barthélemy Katliamı51, 
Đspanya Kralına karşı yapılan halk 

devrimi 
Guillaume de Saulx-

Tavannes 
Guillaume de Saulx’nun Anıları 

(Mémoires de Guillaume de Saulx) 
La Ligue52 

Sully Anılar (Mémoires) 
Ülke ekonomisinin durumu ve 

çözüm önerileri 
François de 

Bassompierre 
Anılar (Mémoires) 

IV. Henri ve XIII. Louis 
dönemlerinde gerçekleşen savaşlar 

Louis de Pontis Anılar (Mémoires) 
IV. Henri, XIII. Louis ve XIV. 

Louis dönemlerinde gerçekleşen 
askeri ve siyasi olaylar. 

 

 17. yüzyıl Fransasında anı türünde bir patlama yaşanmıştır. 1670’li yıllardan 

sonra artık yaşlanan ve eskiden La Fronde’da53 rol oynamış kişiler anılarını kaleme 

                                                 
50 Marmontel, Eléments de Littérature, t. VIII, Ed. Verdière, Paris, 2005, p. 349. 
51 Din Savaşları sırasında gerçekleşen Protestan katliamı. 
52 1576 yılında sözde Katolikliği Protestanlığa karşı savunmak, gerçekte ise III. Henri’yi tahttan 

indirmek ve yerine Guise hanedanından bir prensi geçirmek için yapılan hareket 
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almışlardır.54 Bu dönemde anılar artık edebi bir moda haline gelmiş ve 260’tan fazla 

anı yayımlanmıştır.55  

 

 17. yüzyıla ait anılar, La Fronde, Anne d’Autriche’in naiplik dönemi, 

Mazarin’in siyaseti, genç XIV. Louis’nin tahta çıkışı gibi entrikalı, komplolarla dolu 

siyasi olayları açığa çıkarmaktadır.  

 

 Ünlü yazar Madame de Sévigné’nin isteği üzerine kaleme alınmış olan 

Kardinal de Retz’in (1613–1679) Anılar’ı (Mémoires), bu yüzyıla aittir. Öncelikle 

basit bir özyaşam öyküsü yazma niyetiyle başlanan bu anılar, portreler, psikolojik 

tahliller, olay anlatısı ve siyasi analizler içermektedir. Retz’in asıl niyeti, tarihi 

olayları açıklamak değil, başarısızlığının sebeplerini ortaya koymaktır. Gerçeğe 

aykırılık çok fazla olduğundan tarihe yardımcı olduğu söylenemezse de edebi 

nitelikleri dolayısıyla büyük bir başarı kazanmıştır.56 Buradan hareketle Fransa’da 

edebi nitelikli anıların ilk örneklerinin 17. yüzyılda ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

 

 Bu dönemde Fransa’da yayımlanan anılarda görülen bir başka özellik de 

başkalarının anıların birinci tekil şahıs anlatıcı tarafından aktarılmasıdır. 20. yüzyılda 

sözde-anı57 olarak kabul edilecek olan bu uygulamaya, Gatien de Courlitz de 

                                                                                                                                          
53 Fransa’da 1648–1653 yılları arasında, Anne d’Autriche ve Mazarin naiplik döneminde ortaya çıkan 

siyasi karışıklığa verilen ad. (Pierre GIOAN, et all., Dictionnaire Usuel, Ed. Quillet-Flammarion, 

Paris, 1973, p. 639) 
54 Michel Pernot, dans Cardinal de Retz, Mémoires, Ed. Folio, Paris, 2005, “Préface”, p. 38. 
55 Jean Lafond, 2006, p. 7. 
56 Michel Pernot, 2005, p. 37–43. 
57 Bkz. “2.1.2. Anı Türünün Kurgusal Sınıflandırması”.  
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Sandras’ın M. d’Artagnan’ın Anıları (Mémoires de M. d’Artagnan) örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

 Anı-roman olarak adlandırılan anı kategorisi de ilk kez bu yüzyılda ortaya 

çıkmıştır. Marie-Catherine de Villedieu’nün Henriette-Sylvie de Molière’in 

Hayatından Anılar (Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière) adlı eseri bu 

kategorinin ilk örneğidir.  

 

 XIV. Louis döneminde bakanlık yapmış olan Torcy (1665–1746) de anılarını 

kaleme alan isimlerdendir. Yazarın siyasi nitelikli anıları, kendisinden sonra gelen 

yazarlara öncülük etmesi bakımından önemlidir.58 Saint-Simon, çalışmalarında 

yararlanmak üzere bu kitabı yeniden kopya etmiştir. Voltaire ise, XIV. Louis Tarihi 

(Siècle de Louis XIV) adlı eserini yazarken bu anılardan yararlanmıştır.59 

 

 17. yüzyılda anı yazmış olan tüm yazarlara tek tek değinmek tezimizin 

hacimsel sınırını aşacağından döneme ait anılardan inceleme olanağı bulabildiğimiz 

eserlerle ilgili oluşturduğumuz tabloyu aşağıda sunuyoruz: 

  

 

 

 

 

                                                 
58 Marmontel, 2005, p. 349. 
59 Joseph Fr. Michaud, Jean Poujoulat, Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de 

France, t. 8, Ed. du Commentaire analytique du code civil, Paris, 1839, p. 520–524. 
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Tablo 10. 17. yüzyılda Fransa’da Anı Türüne ait Eserler ve Konuları 

Yazar Eser adı Đçerdiği tarihsel konular 

La Rochefoucault Anılar (Mémoires) La Fronde 

Kardinal de Retz Anılar (Mémoires) La Fronde 

Françoise de 

Motteville 

Fransa ve Navarre Kralı XIII. 

Louis’nin Eşi Anne d’Autriche’in 

Gözdelerinden Biri Olan Madame de 

Motteville Tarafından Yazılmış 

Tarihine Yardımcı Olacak Anıları 

(Mémoires pour servir à l’Histoire 

d’Anne d’Autriche, épouse de Louis 

XIII Roi de France et de Navarre, par 

Madame de Motteville une de ses 

favorites) 

Kraliçe Anne d’Autriche’in günlük 

ve siyasi hayatı 

Gatien de Courlitz de 

Sandras 

Mösyö d’Artagnan’ın Anıları 

(Mémoires de Monsieur d’Artagnan) 
Silahşörlük (Sözde-anı) 

Marie-Catherine de 

Villedieu 

Henriette-Sylvie de Molière’in 

Hayatından Anılar (Mémoires de la Vie 

de Henriette-Sylvie de Molière) 

La Fronde (Anı-roman) 

Torcy Anılar (Mémoires) 

XIV. Louis döneminde Dışişleri 

Bakanlığı yaptığı sırada karşılaştığı 

olaylar 

Saint-Simon Anılar (Mémoires) 
XIV. Louis Döneminin son 10 yılı, 

Régence dönemi60  

 

 18. yüzyıla geldiğimizde, anı türünde yazılmış pek çok eserle 

karşılaşmaktayız. Ancak birçoğu ilginç tanıklıklar olmasına ve tarihsel bir öneme 

sahip olmalarına rağmen, bu dönemde verilen eserlerin hemen hiçbirinin edebi 

şaheser seviyesine ulaşamadığını görürüz. Đncelediğimiz eserlere dayanarak, bu 

yüzyılda karmaşık siyasi yapıya paralel bir şekilde, anıların genel olarak siyasi 

yaşamla ilgili olduklarını tespit ettik.   

 

                                                 
60 XV. Louis’nin çocukluk yıllarında Philippe d’Orléans’ın krallığı yönettiği dönem. 
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 Dönem Fransasında kaleme alınan anıların edebiyat tarihi açısından en 

önemlilerinden biri Beaumarchais’nin (1732–1799) Anılar (Mémoires) adlı eseridir 

ve ünlü yazar Voltaire’in beğenisini kazanmıştır.61    

 

 Bu yüzyılın önemli yazarları, genellikle anekdotik anılar yazmışlardır. Buna 

örnek olarak Félicité de Genlis’in (1746–1830) On Sekizinci Yüzyıl ve Fransız 

Devrimi Üzerine Yayımlanmamış Anılar, 1756’dan Günümüze Kadar (Mémoires 

inédits sur le dix-huitième siècle et la Révolution française, depuis 1756 jusqu’à nos 

jours) adlı eseri gösterilebilir. Genlis, anılarında gelenekleri ve Devrim arifesinde 

Eski Rejim’in aristokratik toplumunun düşlerini genel hatlarıyla belirtir. Paris’te 

Bellechasse Sokağı’ndaki salonunda, döneminin yazarlarını ve mutlak monarşi 

karşıtlarını kabul eden Genlis’in eserinde Marie du Deffand, Voltaire, Rousseau, 

Madame du Barry, Talleyrand gibi ünlü isimlere rastlanmaktadır. Bu eserde 

anekdotlarla analizler iç içedir ve kibar eğlence sanatı, konuşma sanatı, günlük 

alışkanlıklar, güncel edebiyat gibi hayatın güzel yanları yansıtılmaktadır.  

 

 18. yüzyılın bir diğer önemli anı yazarı da Marquise de La 

Rochejaquelein’dir. Vendée Savaşı’nı62 anlattığı anıları, (Madame La Marquise de 

La Rochejaquelein’in Anıları – Mémoires de Madame La Marquise de La 

                                                 
61 “Beaumarchais’nin anıları gördüğüm en tuhaf, en güçlü, en yürekli, en komik, en ilginç anılardır”, 

Voltaire, Œuvres complètes, Correspondance générale, 3 Ocak 1774. http://books.google.com/book 

s?id=sSsTAAAAQAAJ&pg=PA756&lpg=PA756&dq=Voltaire+lettre+3+janvier+1774&source =bl& 

ots=1bq-LYpkTG&sig=XWC89Xs2TsjwiYriaNIRwdkwWmA&hl=en&ei=uXTbSrrhAoWb_Qafu_H 

zBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false,  

(18 Ekim 2009, Fransızca). 
62 Vendée Savaşı: 1793’te cumhuriyetçilere karşı kralcıların başlattığı ayaklanma. (Pierre GIOAN, et 

all., 1973, p. 1606) 



 62 

Rochejaquelein), daha sonra Honoré de Balzac’ın Chouans63 ve Barbey 

d’Aurevilly’nin Şövalye Des Touches (Chevalier Des Touches) adlı eserlerine ilham 

kaynağı olması açısından önemlidir.  

 

18. yüzyılda Fransa’da yazılmış olan ve inceleme olanağı bulabildiğimiz 

eserler hakkında oluşturduğumuz tablo şöyledir: 

 

Tablo 11. 18. yüzyılda Fransa’da Anı Türüne ait Eserler ve Konuları 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Marquis d’Argenson 
Günlük ve Anılar (Journal et 

Mémoires) 
XV. Louis dönemi siyasi tarihi 

Comte de Saint-Priest Anılar (Mémoires) 
XV. Louis ve XVI. Louis 
dönemlerinin siyasi tarihi. 

Madame du Hausset 

Madame du Hausset’nin XV. 
Louis ve Madame de 

Pompadour Hakkında Anıları 
(Mémoires de Madame du 
Hausset sur Louis XV et 
Madame de Pompadour) 

XV. Louis döneminde krallığın 
üst kademelerindeki bozulma 

Baron de Besenval 

Baron de Besenval’in Fransa 
Sarayı Hakkında Anıları 
(Mémoires du Baron de 
Besenval sur la Cour de 

France) 

XVI. Louis döneminde saray 
hayatı ve Eski Rejimin yıkılışı 

Baronne d’Oberkirch 

XVI. Louis’nin Sarayı ve 
1789’dan Önce Fransız 

Toplumu Hakkında Barones 
d’Oberkirch’in Anıları 

(Mémoires de la Baronne 
d’Oberkirch sur la Cour de 

Louis XVI et la Société 
française avant 1789) 

XVI. Louis dönemi olayları ve 
saray hayatı. 

Marguerite de Staal de Launay 

Madam de Staal’ın  XIV. Louis 
Krallığının sonu, Sceaux 

Sarayı, Cellamare Komplosu ve 
Bastille Hakkında 

Anıları(Mémoires de Madame 
de Staal  sur la fin du règne de 

Louis XIV, la cour de Sceaux, la 
conspiration de Cellamare et la 

Bastille) 
 

Régence dönemi 

                                                 
63 Fransa’da Birinci Cumhuriyet döneminde ayaklanan kralcılara verilen ad. (Tahsin Saraç, Büyük 

Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, Đstanbul, 1985, s. 260) 
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Voltaire 

M. de Voltaire’in Kendisi 
Tarafından Yazılmış Hayatına 

Faydalı Olacak Anıları 
(Mémoires pour servir à la vie 
de M. de Voltaire, écrit par lui-

même) 

Prusya Kralı II. Frédéric 

Beaumarchais 

Goëzman Olayında 
Beaumarchais’nin Anıları 

(Mémoires de Beaumarchais 
dans l'affaire Goëzman) 

Saray hayatı ve siyasi yaşam 

Félicité de Genlis 

On Sekizinci Yüzyıl ve Fransız 
Devrimi Üzerine 

Yayımlanmamış Anılar, 
1756’dan Günümüze Kadar 
(Mémoires inédits sur le dix-

huitième siècle et la Révolution 
française, depuis 1756 jusqu’à 

nos jours) 

Edebi salonlar, Fransız Devrimi 
arifesinde Eski Rejim 

Henriette-Lucie Dillon 

Anılar. Elli yaşında Bir Kadının 
Günlüğü 1778–1815 

(Mémoires. Journal d’une 
femme de cinquante ans) 

Eski Rejim, Devrim, Konsüllük 
ve Đmparatorluk dönemleri. 

Madame de Roland 
Madame de Roland’ın Anıları 

(Mémoires de Madame de 
Roland) 

Fransız Devrimi 

Duchesse de Tourzel 

1789’dan 1795’e Kadar Fransa 
Çocuklarının Yöneticisi 

Madame Düşes de Tourzel’in 
Anıları (Mémoires de Duchesse 

de Tourzel, gouvernante des 
enfants de France de 1789 à 

1795) 

Siyasi hayat, Devrim, Tour de 
Temple’da tutukluluk dönemi 

Rivarol 
Rivarol’ün Anıları (Mémoires 

de Rivarol) 
Fransız Devrimi ve Directoire 

döneminde siyasi hayat.  

Marquise de La Rochejaquelein 

Madame La Marquise de la 
Rochejaquelein’in Anıları 
(Mémoires de Madame la 

Marquise de la Rochejaquelein) 

Vendée Savaşı 

Paul Barras Anılar (Mémoires) 
Fransız Devrimi ve Directoire 

dönemi. 

Elisabeth Vigée Lebrun 
Bir Portre Ressamının Anıları 
(Mémoires d’une portraitiste) 

Fransız Devrimi 

Marquis de La Maisonfort 
Bir Kraliyet Ajanının Anıları 

(Mémoires d’un agent royaliste) 

Kraliyet ajanı olarak görev 
yaptığı dönemde karşılaştığı 

olaylar 

Louis Canler 

Canler’nin Anıları: Güvenlik 
Servisi Eski Şefi (Mémoires de 
Canler: Ancien chef de service 

de sureté) 

Güvenlik servisinde çalıştığı 
dönemde karşılaştığı olaylar 

 

 19. yüzyılda Fransa’da anı türü oldukça gelişmiştir. Bu dönemde, yine siyasi 

karışıklıklar anı türünde etkili olurken, edebiyat bilimciler tarafından şaheser olarak 

değerlendirilen anılar da yazılmıştır. Chateaubriand, Victor Hugo gibi siyasi hayatta 
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etkin rol oynayan önemli yazarlar tanık oldukları olayları kaleme almışlardır. 

Bunların dışında George Sand, Alexandre Dumas ve Stendhal gibi önemli yazarlar, 

edebiyat dünyasını ve kendilerini etkileyen önemli olayları anlatmışlardır. 

 

 Bu yüzyılda anı türünde eser verilmesine neden olan en belirgin olaylardan 

biri I. Napoléon’un (1769–1821) Sainte-Hélène Adası’na sürülmesidir. Devrik 

imparatoru konu alan pek çok anı türü eserden en ünlüsü, sürgün yıllarını I. 

Napoléon’la birlikte geçiren Emanuel de Las Cases’ın kaleme aldığı Sainte-Hélène 

Anıları’dır (Le Mémorial de Sainte-Hélène). Bu eser, Las Cases’ın Đmparatorla 

yaptığı günlük görüşmeleri kaynak alarak yazılmıştır ve tarihsel gerçeklikten çok 

Napoléon’a bağlıdır.64   

 

 Bu yüzyılda yazılmış olan ve inceleme olanağı bulduğumuz anı türünde 

eserlerle ilgili hazırlamış olduğumuz tablo aşağıda sunulmaktadır:  

 

Tablo 12. 19. yüzyılda Fransa’da Yazılmış Anı Türüne ait Eserler ve Konuları 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Gaspard Gourgaud, Charles-
Tristan de Montholon 

Napoléon Dönemi Fransa 
Tarihine Hizmet Etmek Đçin 

Anılar (Mémoires pour servir à 
l’histoire de France sous 

Napoléon) 

I. Napoléon dönemi ve Sainte-
Hélène sürgünü. 

Pons de l’Hérault 
Elbe Adası Hatıraları ve 
Anekdotları (Souvenirs et 
Anecdotes de l’Ile d’Elbe) 

I. Napoléon dönemi. 

Emanuel de Las Cases 
Sainte-Hélène Anıları 

(Mémorial de Sainte- Hélène) 
I. Napoléon’un Sainte- Hélène 

sürgünü 

Marcellin de Marbot 
General Baron de Marbot’nun 
Anıları (Mémoires du Général 

Baron de Marbot) 

I. Napoléon dönemi savaşları ve 
askeri hayat. 

                                                 
64 Jean-Luc Chappey, Annales historiques de la Révolution française içinde Didier Le Gall, Napoléon 

et le Mémorial de Saint-Hélène: Analyse d’un Discours, Année 2004, Volume 338, Numéro 1, s. 184–

186. (www.persee.fr - 18 Ekim 2009, Fransızca) 
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Joseph Léopold Sigisbert Hugo 
General Hugo’nun Anıları 

(Mémoires du Général Hugo) 
I. Napoléon dönemi savaşları 

(özellikle Đspanya Savaşı). 

Georgette Ducrest 
Đmparatoriçe Joséphine 

Hakkında Anılar (Mémoires sur 
l’impératrice Joséphine) 

Đmparatoriçe Joséphine. 

Talleyrand 
Prens de Talleyrand’ın Anıları 

(Mémoires du prince de 
Talleyrand) 

Dışişleri Bakanlığı yaptığı 
dönemde karşılaştığı olaylar 

Chateaubriand 
Mezar Ötesi Anıları (Mémoires 

d’outre-tombe) 

I. Napoléon. Büyükelçi ve 
bakan olduğu dönemlerde 

yaşadığı olaylar. 

Comtesse de Boigne 

Bir Halanın Öyküsü, 
Osmond’da Doğan Kontes de 

Boigne’ın Anıları (Récits d’une 
tente, Mémoires de la Comtesse 

de Boigne née d’Osmond) 

Eski Rejimin sonu ile Temmuz 
Monarşisi’nin sonu arasındaki 

dönem. Edebi salonlar. 

Duchesse Dorothée de 
Courlande de Dino 

Anılar (Mémoires) 
Salon hayatı, Avrupa 

aristokrasisinin renkli yaşamı 
Alexandre Dumas Anılarım (Mes Mémoires) Edebi hayat. 

George Sand 
Hayatımın Hikâyesi (Histoire 

de ma vie) 
Edebi hayat. 

Victor Hugo Görülenler (Choses vues) 
Döneminin siyasi ve edebi 

hayatı 

Stendhal 
Henry Brulard’ın Hayatı (La 

Vie de Henri Brulard) 
Döneminin önemli siyasi 

olayları 

François Eugène Vidocq 

1827 Yılına kadar Emniyet 
Amiri Olan Vidocq’un Anıları 
(Mémoires de Vidocq, chef de 
la police de sûreté, jusqu’en 

1827) 

Emniyet amiri olduğu dönemde 
karşılaştığı olaylar 

Pierre François Lacenaire 
Anılar ve Diğer Yazılar 

(Mémoires et autres écrits) 
19. yüzyılda suçluların dünyası 

Horace de Viel-Castel 

Kont Horace de Viel-Castel’in 
III. Napoléon Dönemi Hakkında 
Anıları (1851–1864) [Mémoires 

du Comte Horace de Viel-
Castel sur le règne de Napoléon 

III (1851–1864)] 

Đkinci Đmparatorluk Dönemi 

Goncourt Kardeşler 

Goncourt’ların Günlüğü. Edebi 
Hayatın Anıları (Journal des 
Goncourt. Mémoires de la vie 

littéraire) 

19. yüzyılda edebi hayat. 

Louise Michel Anılar (Mémoires) 
Commune yılları ve sürgün 

hayatı. 

Jean-Marie Déguignet 
Aşağı Breton’lu Bir Köylünün 

Anıları (Mémoires d’un Paysan 
Bas-Breton) 

Đkinci Đmparatorluk ve Üçüncü 
Cuhmuriyet. 

 

 20. yüzyılda Fransız literatüründe anı türü, genellikle savaş anıları ve siyasi 

anılardan oluşur, ancak edebi anılar da mevcuttur. Bu dönemde Dünya Savaşlarının 

etkisi yoğundur. 20. yüzyılda siyasi liderlerin anılarında da artış göze çarpar. Charles 



 66 

de Gaulle’ün (1890–1970) ve Valéry Giscard d’Estaing’in (d. 1926) anıları buna 

örnek olarak gösterilebilir. Edebi anıların da yoğun olduğu bu yüzyılda çeşitli siyasi 

faaliyetlere ve savaşlara katılmış olan yazarlar, tanık oldukları olayları yetkin bir 

dille anlatmışlardır.  

 

 André Malraux (1901–1976), ilk bölümü Belirsizliklerin Aynası (Miroir des 

limbes) adı ile 1967 yılında yayımlanmış olan ve edebiyatta yeni bir tür olarak 

karşımıza çıkan Karşıt Anılar’ın (Antimémoires) yazarıdır.65 Malraux, 1971 yılında, 

General de Gaulle ile görüşmelerinin meyveleri olan anı ve düşünceleri anlattığı eseri 

Kesilen Meşe Ağaçları’nı (Les Chêne qu’on abat) yayımlar.  

 

20. yüzyılda, anı türünün ışık tuttuğu en önemli tarihsel olaylardan biri de 

Dünya Savaşlarıdır. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da dönemin tüm yazarlarını 

harekete geçirmiştir. Bazıları anı-roman türünde olan bu eserler, savaşın sarsıcı 

deneyimini ortaya koyar. Bu türde yazan yazarlara örnek olarak Henri Barbusse 

(1874–1935) ve Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) gösterilebilir. 

 

Đkinci Dünya Savaşı sırasında, toplama kampları deneyimi anı türünde pek 

çok eserin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna örnek olarak Robert Antelme’in 

(1917–1990) Đnsan Türü (L’Espèce humaine) ve Charlotte Delbo’nun (1913–1985) 

Auschwitz ve Sonrası (Auschwitz et après) adlı eserleri gösterilebilir.  

 

                                                 
65 Bkz. “2.1.2. Anı Türünün Kurgusal Sınıflandırması”. 
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20. yüzyılda anıların en belirgin özelliklerinden biri, özyaşam öyküsel 

anlatılarla iç içe girmesidir. Anılar ve özyaşam öyküleri (hatta bazen kurmaca 

olanlar) arasındaki sınır neredeyse kaybolmuştur. Özyaşam öykülerinin içinde 

önemli olaylara da yer verilmesi ya da anılar aktarılırken duyguların yoğun bir 

şekilde anlatılması bu iki tür arasında ayrım yapmayı zorlaştırmaktadır.  

 

Đlk örneğini 17. yüzyılda Gatien de Courlitz de Sandras’ın Mösyö 

d’Artagnan’ın Anıları adlı eseri ile gördüğümüz sözde-anıların da bu dönemde 

yetkinleştiğini söyleyebiliriz. Bu türe ait en bilinen örnek Marguerite Yourcenar’ın 

(1903–1987) Hadrianus’un Anıları (Mémoires d’Hadrien) adlı eseridir.  

 

20. yüzyıl Fransız edebiyatına ait incelediğimiz eserler ve içerdikleri 

konularla ilgili oluşturduğumuz tablo aşağıda verilmektedir: 

Tablo 13. 20. yüzyılda Fransa’da Anı Türüne ait Eserler ve Konuları 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 
André Malraux Karşıt-Anılar (Anti-Mémoires) Edebi ve siyasi yaşam 

André Malraux 
Kesilen Meşe Ağaçları (Les 

Chênes qu’on abat) 
General Charles de Gaulle ve 

siyasi yaşamı 
Henri Barbusse Ateş (Le Feu) I. Dünya Savaşı (Anı-roman) 

Louis-Ferdinand Céline Savaş (Casse-pipe) I. Dünya Savaşı 

Roland Dorgelès 
Tahta Haçlar (Les Croix de 

bois) 
I. Dünya Savaşı (Anı-roman) 

Blaise Cendrars Kesilmiş El (La Main coupée) I. Dünya Savaşı 

Charlotte Delbo 
Auschwitz ve Sonrası 
(Auschwitz et après) 

II. Dünya Savaşı 

Pierre Clostermann Büyük Sirk (Le Grand Cirque) II. Dünya Savaşı 
Antoine de Saint-Exupéry Savaş Pilotu (Pilote de Guerre) II. Dünya Savaşı 

Robert Antelme Đnsan Türü (L’Espèce humaine) II. Dünya Savaşı 

Joseph Kessel 
Gölgeler Ordusu (L’Armée des 

Ombres) 
Fransız direnişi 

Marc Bloch 
Tuhaf Bozgun (L’Etrange 

défaite) 
Fransız direnişi 

Alain Robbe-Grillet 
Geri Gelen Ayna (Le Miroir qui 

revient) 
Zorunlu Çalışma Hizmeti 

Simone de Beauvoir 
Sıradan Bir Genç Kızın Anıları 

(Mémoires d’une jeune fille 
rangée) 

Edebi hayat 

Simone de Beauvoir Yaşın Gücü (La Force de l’âge) Edebi hayat 
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Simone de Beauvoir 
Koşulların Gücü (La Force des 

Choses) 
Edebi hayat 

Jean-Paul Sartre Sözcükler (Les Mots) Edebi hayat 

Jean Genet 
Hırsızın Günlüğü (Journal du 

voleur) 
Suçluların dünyası 

Marguerite Yourcenar 
Hadrianus’un Anıları 
(Mémoires d’Hadrien) 

Đmparator Hadrianus (Sözde-
anı) 

Georges Perec 
W ya da Çocukluk Hatırası (W 

ou Souvenir d’Enfance) 
II. Dünya Savaşı 

Charles de Gaulle 
Savaş Anıları (Mémoires de 

Guerre) 
II. Dünya Savaşı 

Charles de Gaulle 
Umut Anıları (Mémoires 

d’espoir) 
Siyasi yaşam 

Valéry Giscard d’Estaing 
Đktidar ve Hayat (Le Pouvoir et 

la Vie) 
Siyasi yaşam 

 

 Altı ayrı dönemde incelediğimiz Fransız literatüründe anı türüne ait ilk 

örnekler Ortaçağ’da savaş anıları ile başlamıştır. Zaman içerisinde bu tür oldukça 

gelişmiş ve yazarların edebi niteliklerine bağlı olarak edebi eserler verilmiştir. 

Başlangıçta askeri niteliklere sahip olan anı türü, siyaset ve edebiyat tarihine de katkı 

sağlamıştır. Kurgusal bir sınıflandırma yaptığımızda, Fransız literatüründe savaş ve 

siyaset anılarının her dönemde yoğun bir şekilde yazıldığını görmekteyiz. Bu 

durumun, anının yazıldığı dönemdeki tarihsel olaylarla doğrudan ilgisi vardır: 

savaşın yoğun olduğu dönemlerde savaş anıları, ülke siyasetinin karmaşık olduğu 

dönemlerde siyasi anılar daha fazla yazılmıştır. Dolayısıyla iki büyük Dünya 

Savaşı’nın yaşandığı 20. yüzyıl, savaş anılarının en yoğun olduğu dönemdir. Aynı 

şekilde, Devrim arifesinde ve Devrim sonrasında yaşanan siyasi karışıklık 18. yüzyıl 

Fransasında çok sayıda siyasi anının yazılmasına neden olmuştur. Ortaçağ’da ve 

Rönesans döneminde edebi ve mesleki anılara rastlanmamıştır. Meslek anıları, 

sarayda görev yapan kişilerin anılarını kaleme almalarıyla 17. yüzyılda başlar. 

Edebiyat anıları ise, Fransa’da 18. yüzyılda edebi salonların anlatıldığı anılardır. 

Giderek sayısı ve kalitesi yükselen edebi anılara en fazla 20. yüzyılda 

rastlanmaktadır.   
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 2. Türk Literatüründe Anı Türünün Tarihsel Gelişimi 

 

 Türklere ait ilk anı örneği, dikiliş tarihi hakkında kesin bir karara 

varılamamış olan, ancak ünlü Fransız Türkolog Jean-Paul Roux’ya göre 732–735 

yılları arasında dikildiği belirtilen “Göktürk Yazıtları” olarak kabul edilmektedir.66 

Orhun Kitabeleri adı ile de bilinen bu yazıtlar, Türk tarihinin ilk yazılı belgelerinden 

olması sebebiyle, tarih ve edebiyat açısından büyük değer taşımaktadır. Göktürk 

Yazıtları’nın, anlattığı olaylar bakımından en dolgunu ve üslupça en güzeli Đlteriş 

Kutluk Kağan’ın oğlu hükümdar Bilge Kağan’ın, kardeşi Kül Tigin adına diktirmiş 

olduğu Kül Tigin anıtıdır. Hükümdar ailesinden bir prens olan Yoluğ Tigin’in 

kaleme aldığı Kül Tigin anıtı Göktürk Devleti’nin kuruluşunu anlatan bir edebi 

metindir. Ayrıca hükümdar Bilge Kağan’ın Türk halkına seslenişini içeren bir hitabet 

örneğidir.67 Yazan kişilerin devletin üst kademelerinden önemli kişiler olmaları, 

kendilerinin topluma hizmetlerini anlatmaları ve anlatıcıların olayların üzerinden bir 

süre geçtikten sonra söz konusu anıtları diktirmeleri, Göktürk Yazıtları’nın Türk 

edebiyatındaki en eski anı türü örneği olduğunu göstermektedir. 

 

 Türklere ait ilk anı örnekleri arasında gösterilen bir diğer eser de bugünkü 

Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın (1483–1530) kaleme aldığı 

Babürname’dir. Babür Şah, hükümdar olduğu 1494 yılından başlayarak, komutan ve 

                                                 
66 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, çeviren: Prof. Dr. Aykut 

Kazancıgil, Lale Arslan Özcan, Kabalcı Yayınevi, 6. Basım, Đstanbul, 2010, s. 146.  
67 René Giraud, Gök Türk Đmparatorluğu, Đlteriş, Kapgan ve Bilge’nin Hükümdarlıkları (680–734), 

Çeviren: Đsmail Mangaltepe, Ötüken Neşriyat, Đstanbul, 1999. 
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hükümdar olarak yaşadıklarını samimi bir şekilde Çağatay Türkçesi kullanarak 

aktarmıştır.68 

 

Batı edebiyatlarında genel olarak ilk anı örnekleri savaş anlatılarıdır, ancak 

Türklerde anıların ilk etapta siyasi nitelikte oldukları görülmektedir. Devlet 

yöneticilerine ait olan bu eserlerde, ülkelerinin nasıl yönetildiği anlatılmaktadır. 

Yapılan savaşlara da değinilmekle birlikte, siyasi anlatılar daha yoğun bir şekilde 

karşımıza çıkmaktadır. 

   

 Türk literatüründe anı türünün ilk örnekleri ile ilgili oluşturduğumuz tabloyu 

aşağıda sunuyoruz: 

 

Tablo 14. Türk literatüründe anı türünün ilk örnekleri 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 
Bilge Kağan Orhun Yazıtları, Kül Tigin Anıtı Göktürk Devleti’nin yönetimi 

Babür Şah Babürname 
Babür Şah’ın kurmuş olduğu 

imparatorluk 

 

 Türk edebiyatında çağdaş anlamda edebi bir tür olarak anı ile ilgili ilk 

örnekler Tanzimat döneminde69 verilmiştir. Anı yazma geleneği, kimi devlet 

adamlarında ve edebiyatçılarda batıdaki meslektaşlarının örnek alınmasıyla başlamış 

ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir.  

 

                                                 
68 http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranica.com/newsite/articles/v3f3/v3f 

3a066.html (1 Aralık 2009 - Đngilizce) 
69 Tanzimat Dönemi (1839–1876): Abdülmecit’in padişah olmasından Abdülaziz’in ölümüne kadar 

süren dönem.  (M. Orhan Bayrak, Resimli Osmanlı Tarihi Sözlüğü, Đnkılâp Yayınları, Đstanbul, 1999, 

s. 400) 
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Bu dönemde, Ebuzziya Tevfik’in Yeni Osmanlılar Tarihi, Abdülaziz 

döneminin ortalarından itibaren 1876’ya kadar olan dönemin anlatıldığı, anı-roman 

türünde yazılmış önemli eserlerden biridir. Tanzimat nesrinin ilk örneğini veren Akif 

Paşa’nın (1787–1845) Tabsıra’sı (Açıklama) da Tanzimat dönemi Türk edebiyatında 

anı türünde eserler arasında sayılabilir.  

 

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının en verimli yazarlarından olan Ahmet 

Mithat Efendi’nin (1844–1912) düşüncelerinden dolayı Sultan Abdülaziz’in 

buyruğuyla sürgüne gönderildiği Rodos’ta kaleme aldığı anıları, Menfa adı ile 

yayımlanmıştır. Günü gününe tutulan notların daha sonra bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan bu eser, Rodos’taki sürgün hayatının yanı sıra, Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun en karışık dönemlerinden biri olan Tanzimat dönemine ışık 

tutacak bilgiler içermektedir. 

  

 Tanzimat döneminde kaleme alınmış olan Türk edebiyatına ait anı türündeki 

eserler hakkında oluşturduğumuz tablo aşağıdadır. 

 

 Tablo 15. Tanzimat dönemi Türk literatüründe anı türü eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Ebuzziya Tevfik Yeni Osmanlılar Tarihi 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun son 

dönemi, Genç Türkler, 
Tanzimat Fermanı (anı-roman) 

Akif Paşa Tabsıra 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun son 

döneminde bürokratlar 

Ahmet Mithat Efendi Menfa 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun 

siyasi durumu, yazarın Rodos 
adasında yaşadığı sürgün yılları 

 

Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatının ikinci evresi olan Edebiyat-ı Cedide 

(Servet-i Fünun), II. Meşrutiyet döneminde “Servet-i Fünun” adlı derginin etrafında 
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toplanan yazarların oluşturduğu bir edebiyat hareketidir. Bu dönemde anı türünde 

yazılan eserler genel olarak siyaset ve edebiyat anılarıdır. Siyasetin basın dünyasına 

yoğun bir sansür uyguladığı II. Abdülhamit döneminde özgür bir düşünce ortamı 

bulunmadığından, yazıldığı dönemin siyasal ve toplumsal olaylarını yansıtması 

beklenen anı türünde eserler verilememiştir. Ancak yoğun siyasi karışıklıkların 

yaşandığı bu yıllar, yazarlarda belli bir birikimin oluşmasını sağlamış ve II. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra özellikle siyasi anılarda bir artış görülmüştür.70 Ayrıca 

yazarların edebiyat dünyasında bilinen isimler olması, anı türünde verilen eserlerin 

edebi niteliklerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur.  

 

Yazı hayatına Edebiyat-ı Cedide döneminde edebiyatçı olarak başlamış, II. 

Meşrutiyet, Atatürk ve Đsmet Đnönü dönemlerinde her zaman sert bir üslupla yazdığı 

eleştirileriyle ve ayrıca kültürün yaygınlaşmasına destekleriyle ön plana çıkan 

gazeteci, yazar ve siyaset adamı Hüseyin Cahit Yalçın’ın (1875–1957) Edebi 

Hatıralar’ı, yazarın ilk çocukluk yıllarından 1935 yılına kadar olan edebiyat anılarını 

içerir. Eserde aynı zamanda Türk sosyal, siyasal ve kültürel hayatıyla ilgili ayrıntılara 

da yer verilmiştir.71  

 

Servet-i Fünun döneminde yazılmış eserler hakkında oluşturduğumuz tablo 

aşağıda sunulmaktadır. 

 

                                                 
70 Mehmet Deligönül, “Edebiyat-ı Cedide’de Anı”, Türk Dili Dergisi, Anı Özel Sayısı, Cilt: XXV, 

Sayı: 246, 1 Mart 1972, s. 429.  
71 Fatih Bağcıoğlu, “Hüseyin Cahit Yalçın ve Edebi Hatıralar”, http://www.yagmurdergisi.com.tr/ 

konu_goster.php?GOSTER&konu_id=1695&yagmur=bolum2&sid=34 (14 Aralık 2009 - Türkçe) 
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Tablo 16. Servet-i Fünun döneminde anı türünde verilen eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Halit Ziya Uşaklıgil Saray ve Ötesi 
Đstibdat, II. Meşrutiyet ve 
Sultan V. Mehmet Reşat 

dönemleri 

Halit Ziya Uşaklıgil Kırk Yıl 
II. Abdülhamit dönemi, Servet-i 

Fünun 

Hüseyin Cahit Yalçın Edebiyat Anıları 

II. Abdülhamit döneminde 
edebi hayat, Tevfik Fikret, 
Mehmet Rauf gibi önemli 

yazarlar 

Ahmet Đhsan Tokgöz Matbuat Hatıralarım 

II. Abdülhamit döneminde 
basın, sansür, II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra meydana gelen 

siyasi karışıklık, savaşlar, 
yolsuzluklar; Ahmet Mithat, 

Tevfik Fikret, Recaizade 
Mahmut Ekrem gibi önemli 

yazarlar 

Ahmet Rasim72 Muharrir Bu Ya 
Dönemin Osmanlı 

Đmparatorluğu’nda siyasi durum 

 

Sanat ürünlerinin yabancı etkilerden sıyrılması ve ulusal değerlere hitap 

etmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, halka kendi dilinden seslenmeyi 

hedefleyen ve 1908–1923 yılları arasında etki gösteren Milli Edebiyat döneminde 

anı türüne ait eserlerde artış olmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı’na da tanıklık eden 

dönem yazarları, siyaset, meslek, edebiyat ve savaş anıları yazmışlardır.  

 

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Yahya 

Kemal Beyatlı (1884–1958), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım 

adlı eseriyle anı türüne katkıda bulunmuş yazarlardandır. Bu anılarda, Yahya 

Kemal’in resmi görevleri, şiir yazmaya başlaması, kendini bu alanda nasıl 

geliştirdiği, Türk ve yabancı pek çok sanatçı, yazar, şair, düşünür, politikacı ve 

                                                 
72 Servet-i Fünun hareketinden uzak durmuş olmasına rağmen eserlerini bu dönemde kaleme aldığı 

için Ahmet Rasim’i bu tabloya dâhil etmeyi uygun bulduk. 
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yönetici ile kurmuş olduğu arkadaşlıklar, sosyal, siyasi, tarihi ve kültürel bazı olaylar 

hakkında bilgiler bulmak mümkündür.73    

 

Dönemin anı türünde en fazla eser vermiş olan yazarı Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’dur. Zoraki Diplomat (meslek anıları), Vatan Yolunda (savaş 

anıları), Politikada 45 Yıl (siyaset anıları) ve Gençlik ve Edebiyat Hatıralarım 

(edebiyat anıları) başlıkları altında yayımlanan eserlerinde döneminin önemli 

olaylarını yansıtmıştır.  

 

Milli edebiyat dönemine ait inceleyebildiğimiz eserler hakkında 

oluşturduğumuz tabloyu aşağıda veriyoruz. 

 

Tablo 17. Milli edebiyat dönemine ait anı türünde eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Halide Edip Adıvar Mor Salkımlı Ev Osmanlı Đmparatorluğu’nun son 
dönemi 

Halide Edip Adıvar Türk’ün Ateşle Đmtihanı Türk Kurtuluş Savaşı 

Yahya Kemal Beyatlı 
Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi 

ve Edebi Hatıralarım 

Osmanlı Đmparatorluğu’nun son 
yılları, Jön Türkler, dönemin 

edebiyat dünyası 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Politikada 45 Yıl 
Kurtuluş Savaşı sonrasında gelişen 
siyasi olaylar, Atatürk, Đsmet Đnönü, 
Demokrat Parti, 27 Mayıs dönemi 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Vatan Yolunda 

Mondros Mütarekesi yılları, 
Avrupa milliyetçiliği, Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın Avrupa’dan 
görünüşü, Yunan Taarruzu, 

Sakarya Savaşı 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Edebi hayat 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Zoraki Diplomat 
1934’ten 1954’e kadar çeşitli 

ülkelerde elçilik yaptığı dönemde 
karşılaştığı olaylar 

 

                                                 
73 Alim Gür, “Hatıralar ve Nükteler Arasında Yahya Kemal”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 

Konya, 1997, s. 311–337. 
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 Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatında anı türüne ait eserlerde artış 

olmuştur. Yeni kurulan devletin kuruluş aşamasını anlatan anılar, Cumhuriyet 

döneminin ilk yıllarında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Kurtuluş 

Savaşı’nı gerçekleştiren komutanların anılarını kaleme aldıkları görülmektedir 

(Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk, Kazım Karabekir’in Đstiklal Harbimiz, Đsmet 

Đnönü’nün Hatıralar, Rauf Orbay’ın Siyasi Hatıralar adlı eserleri gibi). Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılar da oldukça 

yaygındır. Buna örnek olarak, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya, Atatürk’ün Bana 

Anlattıkları, Atatürk Ne Đdi?, Ayşe Afet Đnan Uzmay’ın Atatürk’ün Karlsbad 

Hatıraları ve Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ali Fuat Cebesoy’un Mektep 

Arkadaşım Atatürk gibi eserleri gösterilebilir.  

 

 Cumhuriyet döneminde meydana gelen siyasi olaylar da anılara yansımıştır. 

Çok partili döneme geçiş çabaları, askeri darbe ve muhtıralar, Kıbrıs sorunu gibi 

konular, olaylara tanık olan kişileri, anılarını kaleme almaya itmiştir.  

 

 Meslek anılarına dâhil olan dönem eserleri daha çok gazeteciler, bürokratlar 

ve öğretmenler tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazarlar mesleklerini icra ettikleri 

dönemde meydana gelen önemli olayları yazarak anı türüne katkıda bulunmuşlardır.  

 

Edebiyat dünyasının ünlü isimleri de edebiyat ve basın tarihine ışık 

tutmaktadırlar. Bu dönemde tiyatro, resim gibi çeşitli sanat dallarından insanların da 

anılarını yazmış olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca, edebiyatın gelişmesine paralel 

olarak, Ayşe Kulin, Đlhan Selçuk gibi yazarların anı-roman türünde eserler verdikleri 
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görülür. Özellikle Ayşe Kulin’in Türkan Saylan’ın hayatını birinci tekil şahıs anlatıcı 

ağzından aktardığı Türkan/Tek ve Tek Başına adlı eseri, sözde-anı özelliklerine sahip 

olması nedeniyle Türk edebiyatı için önemlidir. Cumhuriyet dönemi Türk 

literatüründe anı türüne ait çok fazla eser verilmiş olması nedeniyle tamamını 

incelememiz zamansal olarak mümkün olmadığından ve tezimizin hacimsel sınırını 

aşacağından, inceleme olanağı bulduğumuz eserler hakkında bir tabloyu aşağıda 

sunuyoruz.  

 

Tablo 18. Türk literatüründe Cumhuriyet dönemine ait anı türünde eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Falih Rıfkı Atay Zeytindağı 

Đmparatorluğun son günleri, 
Cemal Paşa, I. Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun Kudüs 
karargâhı 

Tevfik Sağlam 
Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhi 

Hizmet 

I. Dünya Savaşı, Kafkas 
Cephesi, savaş sırasında 

yaşanan salgın hastalıklar 

Halide Nusret Zorlutuna Bir Devrin Romanı 

Trablusgarp Harbi, 31 Mart 
Vakası, I. Dünya Savaşı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş yılları 

Ercüment Ekrem Talu Geçmiş Zaman Olur Ki 
II. Meşrutiyet sonrası siyasi 
olaylar, dönemin şairleri ve 

edebiyatçıları 
Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk’ü Özleyiş Atatürk 

Falih Rıfkı Atay Çankaya Atatürk 
Falih Rıfkı Atay Atatürk’ün Bana Anlattıkları Atatürk 
Falih Rıfkı Atay Atatürk Ne Đdi? Atatürk 

Ayşe Afet Đnan Uzmay Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları Atatürk 

Ayşe Afet Đnan Uzmay 
Atatürk Hakkında Hatıralar ve 

Belgeler 
Atatürk 

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk 
Kurtuluş Savaşı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş 

dönemi 

Đsmet Đnönü Hatıralar 
Kurtuluş Savaşı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş 

dönemi 

Kazım Karabekir Hayatım 
Osmanlı Đmparatorluğu’nda 

askeri eğitim, Balkan savaşları 
öncesinde Balkanlarda durum 

Kazım Karabekir Đstiklal Harbimiz Kurtuluş Savaşı 

Rauf Orbay Siyasi Hatıralar 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş döneminde siyasi 

olaylar 
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Ali Fuat Cebesoy Mektep Arkadaşım Atatürk Atatürk 
Vasfi Rıza Zobu O Günden Bugüne Türk tiyatrosu 
Haldun Dormen Sürç-i Lisan Ettikse Türk tiyatrosu 
Haldun Dormen Antrakt Türk tiyatrosu 
Haldun Dormen Đkinci Perde Türk tiyatrosu 

Gülriz Sururi Bir An Gelir Türk tiyatrosu 
Gülriz Sururi Kıldan Đnce Kılıçtan Keskince Türk tiyatrosu 

Mücap Ofluoğlu Bir Avuç Alkış Türk tiyatrosu 

Malik Aksel 
Sanat Hayatı/Resim Sergisinde 

Otuz Gün 
Türk resim sanatı 

Esin Afşar Yaşamımdan Esintiler Türk sanat ve edebiyat dünyası 

Ali Fuat Cebesoy Moskova Hatıraları 

Komünizm, Mustafa Suphi 
olayı, Bakü Şark Milletleri 

Kurultayı, Bolşevizm, Lenin, 
Troçki, Çiçerin, Enver Paşa, 

Atatürk, Sovyetler Birliği’nin 
Bolşevik Đhtilalinden sonraki 

durumu 

Nadir Nadi Perde Aralığından 
Gazeteci gözüyle döneminin 

önemli siyasi olayları 
Ahmet Ağaoğlu Serbest Fırka Hatıraları Serbest Cumhuriyet Fırkası 
Samet Ağaoğlu Aşina Yüzler Demokrat Parti 

Samet Ağaoğlu Arkadaşım Menderes 
Demokrat Parti, Adnan 

Menderes 

Samet Ağaoğlu Babamın Arkadaşları 

Ahmet Ağaoğlu, Ziya Gökalp, 
Tunalı Hilmi, Kara Kemal, 
Mehmet Emin Yurdakul, 

Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Halide Edip Adıvar, Recep 

Peker, Yusuf Akçura 

Erdal Đnönü Anılar ve Düşünceler 
Đsmet Đnönü, Erdal Đnönü’nün 
bilim ve siyaset adamı olarak 

tanık olduğu olaylar 

Rauf Denktaş Rauf Denktaş’ın Hatıraları 
Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve 
siyasi yaşam 

Emre Kongar Ben Müsteşarken 
Müsteşar olduğu dönemde tanık 

olduğu olaylar 

Feridun Cemal Erkin Dışişlerinde 34 Yıl 
Diplomat olarak görev yaptığı 
yerlerde tanık olduğu olaylar 

Zeki Kuneralp Sadece Diplomat 
Diplomat olarak görev yaptığı 
yerlerde tanık olduğu olaylar 

Bedii Faik Akın Matbuat Basın Derkeen Basın hayatı 

Sabiha Sertel Roman Gibi 
Türkiye Cumhuriyeti’nin basın 

yılları 

Rıfat Ilgaz Yokuş Yukarı 
Basın dünyası, Orhan Veli, 

Cahit Irgat, Orhan Kemal, Arif 
Dino 

Necip Fazıl Kısakürek Babıâli Gazetecilik ve basın dünyası 

Vedat Nedim Tör Yıllar Böyle Geçti 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

düşünce, sanat ve iş hayatı 

Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam 

Sovyet (Ekim) devrimi, 
Turancılık ve sosyalizm 

hareketleri, Galiyevcilik, Lenin 
ve Stalin dönemleri, Türk 

sosyalistleri, Đttihat ve Terakki, 
Kadro Hareketi 
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Cevat Şakir Kabaağaçlı  Mavi Sürgün Bodrum’daki sürgün yılları 
Reha Đsvan Gün Olur Devran Döner 12 Eylül 1980 ihtilali 

Sevgi Soysal 
Yıldırım Bölge Kadınlar 

Koğuşu 
12 Mart Muhtırası dönemi 

Demir Özlü Sürgünde On Yıl 
12 Eylül 1980 darbesinden 

sonra vatandaşlıktan çıkarılması 
ile başlayan sürgün yılları 

Aziz Nesin Bir Sürgünün Anıları 
12 Eylül 1980 sonrasında ilan 
edilen sıkıyönetim zamanında 

Bursa’da yaşadığı sürgün hayatı 
Rıfat Ilgaz Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra 12 Eylül 1980 dönemi 

Necip Fazıl Kısakürek Cinnet Mustatili 
1943–1960 yılları arasında 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 

yaşanan siyasi olaylar 
Zekeriya Sertel Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet 
Zekeriya Sertel Nazım Hikmet’in Son Yılları Nazım Hikmet 
Orhan Kemal Nazım Hikmet’le 3,5 Yıl Nazım Hikmet 

Melih Cevdet Anday Akan Zaman Duran Zaman Edebiyat yaşamı 

Hilmi Yücebaş Yedi Şairden Hatıralar 

Abdullah Cevdet, Samih Rifat, 
Celal Sahir, Đhsan Hamami, 

Halil Nihat, Đbrahim Alaettin, 
Enis Behiç 

Mina Urgan Bir Dinozorun Anıları Edebiyat dünyası 

Mehmet Başaran 
Yasaklı/Acının ve Sevginin 

Yurttaşı 

Öğretmenlik yaptığı 1940–1980 
yılları arası Türkiye’de yaşanan 

önemli olaylar, Türkiye’de 
eğitimcilik 

Talip Apaydın Köy Enstitüsü Yılları Köy Enstitüleri 
Hıfzırrahman Raşit Öymen Mektepçiliğin Kabesinde Türk eğitimciliği 

Ayşe Kulin Veda Esir Şehirde Bir Konak 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun son 

yılları, Kurtuluş Savaşı (anı-
roman) 

Ayşe Kulin Umut Hayat Akan Bir Sudur 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş yılları (anı-roman) 
Ayşe Kulin Türkan Tek ve Tek Başına Türkan Saylan (sözde-anı) 

Nihad Sami Banarlı Yahya Kemal Yaşarken Yahya Kemal 

Đlhan Selçuk Yüzbaşı Selahattin’in Romanı 
Kurtuluş Savaşı, Yüzbaşı 

Selahattin (anı-roman) 

 

 Beş ayrı bölümde ele aldığımız Türk literatüründe anı türünün ilk örnekleri, 

devletin nasıl yönetildiğine dair, siyasi nitelikli anılardır ve bilinen ilk anı örneği 

Göktürk Yazıtları olarak kabul edilebilir. Bunun dışında Çağatay Türkçesi ile Babür 

Şah tarafından yazılmış Babürname adlı eser de Türk edebiyatında anı türünün ilk 

örneklerindendir. Ancak, Türk literatüründe, sözünü ettiğimiz eserler dışında 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar anı türünde bir boşluk olduğu 

görülmektedir. Söz konusu dönemde yazılmış anıların ortaya çıkartılmasının Türk 
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edebiyatı ve tarihi uzmanlarınca yapılması gereken bir çalışma olduğu 

düşünülmektedir.   

 

 Türk literatüründe ilk edebi nitelikli anıların Tanzimat döneminde yazıldığı 

belirlenmiştir. Osmanlı Đmparatorluğu’nun siyasi olarak en karışık dönemlerinden 

biri olan Tanzimat döneminde yazılmış olan anılarda, siyasetin bu durumunun izleri 

görülmektedir.  

 

 Edebiyat-ı Cedide ya da Servet-i Fünun olarak bilinen edebiyat hareketine 

dâhil olan yazarların anılarında ise, bu dönemde edebiyatçılara ve basın dünyasına 

uygulanan sansürün etkisi oldukça fazladır. Bu dönem anılarında siyaset ve edebiyat 

iç içedir, konu genel olarak II. Abdülhamit yönetimidir. 

 

 Milli Edebiyat dönemi, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını kapsayan 

bir dönem olduğundan, genel olarak savaş anıları yazılmıştır; ancak siyasi, mesleki 

ve edebi nitelikli anılarla da karşılaşmak mümkündür.  

 

 Elimizdeki kaynaklar, Türk literatüründe anı türünde en fazla eserin 

Cumhuriyet döneminde verildiğini belgeliyor. Osmanlı Đmparatorluğu’nun yıkılışına 

tanık olan önemli kişiler, bu tanıklıklarını kaleme almışlardır. Türk Kurtuluş 

Savaşı’nın önemli komutanları da cephede yaşadıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşu sırasında yaşanan olayları gelecek nesillere aktarmaya çaba göstermişlerdir. 

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılar da yakın çevresindeki kişiler 
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tarafından yazılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu hakkında ayrıntılı bilgilere 

ulaşmamızı sağlar.  

 

 Sanatsal alanda da Cumhuriyet döneminde gelişmeler görülür. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ünlü tiyatro sanatçıları ve ressamları bu gelişmeleri sanat tarihine 

ışık tutacak şekilde kaleme almışlardır.  

 

 Meslek anılarının da bu dönemde oldukça sık yazıldığını görmekteyiz. 

Gazeteciler, bürokratlar ve öğretmenler, meslek hayatlarında karşılaştıkları önemli 

olayları aktarmaktadırlar. 

 

 Çeşitli dönemlerde karşılaşılan ve Türk siyasetini etkileyen olayların tanıkları 

da anılarını yazmışlardır. Çok partili döneme geçiş, askeri darbeler ve muhtıralar gibi 

olaylar, anı türünde yazılmış eserlere konu olmuşlardır.  

 

 Türk edebiyat dünyasını okuyucuya tanıtan pek çok eserin verildiği bu 

yıllarda özellikle Nazım Hikmet Ran hakkında yazılan anılar dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, son zamanlarda anı-roman ve sözde-anı gibi kategorilerde yazılmış eserler 

Türk edebiyatını renklendirmiştir.     
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3. Ermeni Literatüründe Anı Türünün Tarihsel Gelişimi 

 

Ermeni literatüründe, Mesrop Maştots’un (361/362–440) 5. yüzyılda Ermeni 

alfabesini oluşturmasının ardından özellikle dini alanda gelişmeye başlayan yazılı 

edebiyata paralel olarak, Ermenilik bilincinin oluşturulması ihtiyacı Ermeni tarihinin 

yazılması gereğini ortaya çıkartmıştır. Tarihçiler, Ermeni halkının savunması ve 

korunması içgüdüsünü sağlamlaştırmışlardır. Tarih yazıcılığına paralel olarak, 

önemli olaylara tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını aktardıkları eserler de bu 

dönemlerde görülmeye başlanır.   

 

Ermenilerde anı türüne ait tespit edebildiğimiz ilk örnek Ermeni tarihçi 

Yeğişe’nin (410/415–470/475) Vardan ve Ermeni Savaşı Hakkında (Վարդանի և 

Հայոց պատերազմի մասին) adlı eseridir. Hrant Dink’e göre, 5. yüzyılın 

ortalarında Ermeniler Pers Devleti’ne karşı, bağımsız bir devlet olmak ve 

Hıristiyanlık inancının gereği olan ibadetleri serbest bir şekilde uygulayabilmek 

gerekçesi ile ayaklanırlar. Vardan Mamikonyan’ın lideri olduğu bu ayaklanma 

Ermenilerin bastırılması ile sonuçlansa da, inançlarını serbestçe uygulama hakkını 

elde eden Ermeni kilisesi bu şekilde varlığını kabul ettirmiştir.74 Yeğişe’nin bu 

ayaklanmayı anlattığı eseri, Ermenilerin modern zamana kadar saygı duydukları bir 

eserdir ve milli duygularla din şehitlerinin yüceltildiği lirik bir destan 

niteliğindedir.75   

 

                                                 
74 Hırant Dink, “Ermeni Kimliği Üzerine – Kaç Vartan’ın Çocukları”, Agos Gazetesi, 5 Aralık 2003. 
75 http://www.cdca.asso.fr/cdca/cdca-encyclopedie_langue.htm (Fransızca - 23 Şubat 2010) 
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Ermeni edebiyatının altın çağı olarak nitelendirilen bu dönemde, Yeğişe’nin 

dışında pek çok tarihçi Ermeni tarihini yazmayı hedefleyerek çeşitli eserler kaleme 

almışlardır.76 Ancak, anı türüne dâhil edebileceğimiz tek eser, tanık olduğu olayları 

anlatmış olması bakımından Yeğişe’nin eseridir. 

 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda 5. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Ermeni 

edebiyatında önemli bir isme rastlayamadık. 11. yüzyılda tarihçi Aristakes 

Lastivertsi, Tarih.77/Bölgemizdeki Yabancı Milletlerden Dolayı Maruz Kaldığımız 

Felaketlere Dair (Պատմություն: մեր շրջապատի այլացեղ ազգերից մեզ 

հասած արհավիրքների մասին) adlı eserinde 1002–1072 yılları arasındaki 

dönemi anlatır. O dönem hakkında, çağında yazılmış tek kaynak olarak gösterilen 

eser,78 Bizans’a bağlı Ermenilerin Selçukluların egemenliğine geçtiği dönemde 

meydana gelen savaşlardan dolayı Ermeni halkının çektiği sıkıntıları aktarmaktadır. 

Bazı kaynaklarda tarih kitabı olarak kabul edilmekte olup,79 yazarın kendi yaşadığı 

dönemi, yorumlarını da katarak kaleme almış olması bakımından anı türüne yakınlık 

                                                 
76 Bu eserlere örnek olarak, Agatangeğos’un Ermeni Tarihi (Պատմութիւն հայոց), Ğazar 

Parpetsi’nin Ermeni Tarihi (Պատմություն հայոց), Movses Horenatsi’nin Ermeni Tarihi 

(Պատմություն հայոց) ve Pavstos Buzand’ın Ermeni Tarihi (Պատմություն հայոց) adlı eserleri 

gösterilebilir.  

77 Burada “Tarih” olarak çevirdiğimiz Ermenice “patmutyun” (Պատմություն) kelimesi, 1) Tarih 2) 

Öykü 3) Olay, vaka 4) Dönem anlamlarına gelmektedir. (Հայ Ռուսերեն Բառարան, գլխավոր 

խմբագիր Ե. Հ. Գալստյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1984, էջ 557.)  
78 Agop J. Hacikyan, 2005, p. 332. 
79 Pars Tuğlacı, Ermeni Edebiyatından Seçkiler, Cem Yayınevi, Đstanbul, 1992, s. 59. 
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göstermektedir. Aristakes Lastivertsi’nin bu eseri, aynı zamanda Ermenilerin 

Türklerden bahsettiği, bilinen ilk eserdir.80  

 

1378–1446 yılları arasında yaşamış olan din adamı ve tarihçi Tovma 

Metsopetsi, Anılar (Յիշատակարանը) adı altında Ermeni Katoğikosluğu hakkında 

bilgiler içeren pedagojik bir eser yazmıştır.81 Ayrıca Metsopetsi, tanıklık ettiği 

Büyük Timur Đmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in ve ondan sonra gelenlerin 

akınlarını Timurlenk ve Ardından Gelenlerin Tarihi (Պատմութիւն 

ԼանկԹամուրայ և յաջորդաց իւրոց) adlı eserinde anlatır.82  

 

Arakel Davrijetsi (1590?-1670), yaşadığı dönemde gerçekleşen pek çok 

önemli olayı anlattığı Tarih Kitabı’nda (Գիրք պատմութեանց) özellikle Osmanlı-

Đran Savaşlarından ve bu savaşların Ermenileri siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan 

nasıl etkilediğinden bahseder.83 Davrijetsi’nin eseri bir tarih kitabı olarak yazılmış 

olsa da anı türüne daha yakın olduğu görülmektedir.  

 

18. yüzyıldan önce Ermeni edebiyatında daha çok tarih kitabı olarak 

tasarlanmış ama anı türüne öncülük ettiğini değerlendirdiğimiz eserlerin bir listesini 

tablo halinde aşağıda sunuyoruz. 

                                                 
80 Ercan Cihan Ulupınar, “Ermenistan’da Türkoloji Çalışmaları”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-

Kültür Đlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayını, No: 1, Ordu, 2011.  
81 Agop J. Hacikyan, 2005, pp. 401–402. 

82 Claude Mutafian, Arménie, la magie de l'écrit, (exposition, Marseille, Centre de la vieille charité, 27 

Avril–22 Juillet 2007), Ed. Somogy, Paris, 2007, p. 134. 

83 http://www.iranica.com/articles/arakel-of-tabriz-armenian-historian (Đngilizce - 21 Eylül 2010) 
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Tablo 19. 18. yüzyıldan önce Ermeni edebiyatında yazılmış anı türüne 

öncülük eden eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Yeğişe 
Vardan ve Ermeni Savaşı 

Hakkında (Վարդանի և Հայոց 
պատերազմի մասին) 

Vardan Mamikonyan’ın liderlik 
ettiği ayaklanma 

Aristakes Lastivertsi 

Tarih. Bölgemizdeki Yabancı 
Milletlerden Dolayı Maruz 

Kaldığımız Felaketlere Dair 
(Պատմություն: մեր 

շրջապատի այլացեղ 
ազգերից մեզ հասած 

արհավիրքների մասին) 

Türklerin Anadolu’ya girişi 

Tovma Metsopetsi Anılar (Յիշատակարանը) Ermeni Katoğikosluğu 

Tovma Metsopetsi 

Timurlenk ve Ardından 
Gelenlerin Tarihi 
(Պատմութիւն 

ԼանկԹամուրայ և յաջորդաց 
իւրոց) 

Timurlenk’in ve ardından gelen 
yöneticilerin yaptıkları akınlar 

Arakel Davrijetsi 
Tarih Kitabı (Գիրք 
պատմութեանց) 

Osmanlı-Đran Savaşları 

 

18. yüzyılda Avrupa’ya yerleşen ve çalışmalarını burada sürdüren başrahip 

Mıhitar Sebastatsi’nin (1676–1749), yabancı dildeki edebiyat eserlerinin Ermeniceye 

çevrilmesi çalışması ile başlattığı Ermeni Rönesans çağı 19. yüzyılda meyvelerini 

vermeye başlar. Mıhitaristlerin önemli merkezleri olan Venedik ve Viyana başta 

olmak üzere pek çok yerde bu din adamlarından bazıları şiir yazma denemeleri 

yapmışlar, çoğu da bilimsel çalışmalara kendilerini vermişler, gramer çalışmaları, 

sözlükler ve Ermeni tarihinin önemli dönemleri ile ilgili eserler yazmışlardır. Bu 

rahiplerin söz konusu çalışmaları dolayısıyla Ermenilerde bir kültürel uyanış 

görülmeye başlanmıştır. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren Ermeni literatüründe 

görülen gelişmede Mıhitaristlerin etkisi oldukça fazladır.84  

                                                 
84 Pars Tuğlacı, Ermeni Edebiyatından Seçkiler, 1992, s. 72. 
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Mıhitarist okula mensup şair ve yazarlardan Ğevond Alişan’ın (1820–1901), 

Ermeni milliyetçiliğinin açıkça ön plana çıktığı Ermeni Anayurdu Anıları (Յուշինք 

հայրենեաց հայոց) adlı eseri Mıhitaristlerin kaleme aldığı anılara örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

1828–1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında, Rus ordusu Erivan’ın da dâhil 

olduğu bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Savaş sonunda Osmanlı Devleti sınırları içinde 

kalan Ermeniler, Batı ve özellikle de Fransız edebiyatının etkisinin hissedildiği 

Đstanbul’daki Ermeni edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Rusya 

sınırları içinde kalan Ermeniler ise, doğal olarak Rus edebiyatından etkilenmişlerdir. 

 

Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin edebiyatına 

baktığımızda, daha önce “Türk Edebiyatında Anı Türünün Tarihçesi” başlığı altında 

Edebiyat-ı Cedide döneminden bahsederken de belirttiğimiz gibi, 1880’li yıllarda 

uygulanan yoğun sansürün edebiyata etkisinin, Ermenilere de yansıdığını görürüz. 

Buna rağmen “Masis” ve “Arevelk” gibi gazetelerin etrafında birleşen yazarlar, edebi 

faaliyetlerini sürdürebilmişlerdir. 

 

Söz konusu gazeteci-yazarlardan Türkiye’de doğmuş, öğrenimini Đstanbul’da 

ve Venedik’te yapmış olan, Türkiye’ye döndükten sonra ise Ermeni Patrikhanesinde 

görev yapan Arpiar Arpiaryan (1852–1908), 1889 yılında Hınçak Partisine katılmış 

ve bu partideki faaliyetlerinden dolayı Londra’ya kaçmak zorunda kalmıştır. Sosyal 

konulara değindiği görülen Arpiar Arpiaryan’ın anekdotlardan oluşan kişisel 
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hatıraları öykü adı altında yayımlanmıştır ve bu eserler Ermeni realizm hareketinin 

ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.85  

 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda üç dönem milletvekilliği yapmış olan ve 

Ermeni Tehciri sırasında 21 Mayıs 1915’te Divan-ı Harp karşısına çıkarılmak üzere 

götürülürken yolda çeteci Çerkes Ahmet ve yardımcıları86 tarafından öldürülen 

Krikor Zohrab’ın (1861–1915) öykü olarak yayımlanan Bilincin Sesleri 

(Խղճմտաքի ձայներ), Sessiz Acılar (Լուռ ցավեր) ve Hayat Böyledir (Կյանքը 

ինչպես որ է) adlı eserlerinde yer alan anlatılar, yazarın kendi yaşamından kesitleri 

anekdotlar halinde sunduğu yazılardır. Ayrıca yazar, çağdaşı olan yazarlardan Arpiar 

Arpiaryan, Roteos Berberyan ve Yeğişe Demircibaşyan’ın portrelerini de kaleme 

almıştır.87  

 

Ermeni kadın yazar Zabel Esayan’ın (1878–1943) Adana olaylarının 

sonrasında yazmış olduğu ve Esayan’ın bizzat tanık olmamasına rağmen derleme-anı 

olarak kaleme aldığı Yıkıntılar Arasında (Ավերակներուն մէջ) adlı eseri de anı türü 

örneklerindendir. Kendi anıları olmadığı kabul edilen ve tanıklık adı altında 

yayımlanan bu kitap sözde soykırımdan “mucizevî” bir şekilde kurtulan kişilerin 

                                                 
85 Agop J. Hacikyan, 2005, pp. 453–458. 
86 Krikor Zohrab’ın öldürülmesine sebep olan bu çete lideri ve iki adamı, olaydan kısa bir süre sonra 

Şam’da yakalanarak Cemal Paşa’nın emriyle idam edilmiştir. Bu konuya ayrıca Falih Rıfkı Atay da 

Zeytindağı adını verdiği ve Cemal Paşa ile birlikte çalıştığı dönemdeki anılarını içeren eserinde 

değinmiştir. (http://www.polatliistiklal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4861&It 

emid=27, Türkçe – 04.03.2010) 
87 Agop J. Hacikyan, 2005, p. 519. 
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anılarının derlemesi niteliğindedir88 ve bu kadar çok insanın Ermenilerce iddia edilen 

1915 yılına ait olaylardan “tesadüfen” kurtulması, Esayan’da olduğu gibi pek çok anı 

yazarında da inandırıcılığı azaltmakta, eserlerin güdümlü anı olduğunu ortaya 

koymaktadır.   

 

Yine Osmanlı Ermenilerinden asıl adı Atom Yarcanyan olan Siamanto’nun 

(1878–1915) bazı eserleri anı türüne aittir. 1897 yılında yazmaya başladığı ve 1902 

yılında Paris’te yayımlanmış olan Kahramanca (Դիւցազնօրէն), 1908 yılında 

yazdığı Ermeni Çocukları (Հայորդիներ), 1907’de yazılan Acının ve Umudun 

Meşalesi (Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր) ve son olarak 1910’da kaleme aldığı 

Vatanın Daveti (Հայրենի հրաւէր) adlı eserleri genel olarak propaganda amacı ile 

yazılmış güdümlü anı türüne örnek olarak gösterilebilir. 

 

Bu döneme ait anılarını kaleme alan bir başka yazar da Hagop Oşagan’dır 

(1883–1948). 3 cilt olarak tasarlanmış olan, ancak 2 cildini yazabildiği Geride 

Kalanlar (Մնացորտածներ) adlı eserinde, kendisinin gitmemiş olduğu tehcir 

sırasında Ermeni halkının yaşadıklarını, felsefi ve psikolojik analizlere de yer vererek 

aktarır.89  

 

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Ermenilerin 

edebiyatında anı türünde eserler çok fazla değildir. Bunun nedeninin Osmanlı 

                                                 
88 Elif Şafak, “Sürekli Sürgün: Zabel Esayan üzerine bir inceleme”, www.hyetert.com/dosya/Zabel% 

20Esayan.rtf (9 Mart 2010 - Türkçe) 
89 Agop J. Hacikyan, 2005, p. 833. 
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Devleti’nde daha önce de sözünü ettiğimiz90 yoğun sansür uygulaması olduğu kabul 

edilebilir. Ancak az sayıda olmasına rağmen bu döneme ait anıların, genel olarak 

güdümlü anılar olduğu söylenebilir. Bu dönemde anı türünde kaleme alınmış 

eserlerle ilgili tablo aşağıda verilmektedir.  

 

Tablo 20. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Osmanlı Ermenileri 

Tarafından Yazılan Anı Türü Eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Ğevond Alişan 
Ermeni Anayurdu Anıları 

(Յուշինք հայրենեաց հայոց) 
Ermeni milliyetçiliği 

Arpiar Arpiaryan 
Öyküler ve Kısa Romanlar 

(Պատմվազքներ ու 
վիպակներ) 

Sosyal yaşam (Eserin bir kısmı 
öykülerden ve kısa 

romanlardan, bir kısmı ise 
anekdotlar halinde anılardan 

oluşur.) 

Levon Paşalyan 
Kısa Romanlar ve Öyküler 

(Նորավեպեր 
ևպատմվազքներ) 

Sosyal yaşam (Eserin bir kısmı 
öykülerden ve kısa 

romanlardan, bir kısmı ise 
anekdotlar halinde anılardan 

oluşur.) 

Krikor Zohrab 
Bilincin Sesleri (Խղճմտաքի 

ձայներ) 
Sosyal yaşam 

Krikor Zohrab Sessiz Acılar (Լուռ ցավեր) Sosyal yaşam 

Krikor Zohrab 
Hayat Olduğu Gibi (Կյանքը 

ինչպես որ է) 
Sosyal yaşam 

Zabel Esayan (derleyen) 
Yıkıntılar Arasında 

(Ավերակներուն մէջ) 
1915 olayları 

Atom Yarcanyan (Siamanto) Kahramanca (Դիւցազնօրէն) 
Osmanlı Devleti içinde bir 
Ermeni olarak yaşamanın 

zorlukları 

Atom Yarcanyan (Siamanto) 
Ermeni Çocukları 

(Հայորդիներ) 

1905–1908 yılları arasında 
Osmanlı Devleti’nde 

gerçekleşen olaylar, II. 
Abdülhamid dönemi. 

Atom Yarcanyan (Siamanto) 
Acının ve Umudun Meşalesi 

(Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր) 
1909 olayları 

Atom Yarcanyan (Siamanto) 
Vatanın Daveti (Հայրենի 

հրաւէր) 

ABD’de yaşarken vatana 
duyduğu özlem, diaspora 
Ermenilerinin yaşamları 

 

                                                 
90 Söz konusu sansür uygulamasından “Türk Edebiyatında Anı Türünün Tarihsel Gelişimi” başlığı 

altında Edebiyat-ı Cedide dönemine ait anı türü eserleri incelerken bahsetmiştik.  
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28 Mayıs 1918’de Erivan’da ilan edilen Ermenistan Demokratik 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı 1920 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne 

katılması ile son bulmuş ve 1991 yılında bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti’nin 

kuruluşuna kadar Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında varlığını 

sürdürmüştür. Rus edebiyatının gölgesi altında gelişmeye çabalayan bu bölgenin 

edebiyatı Doğu Ermeni edebiyatı adı altında incelenebilir. Bu edebiyata ait olarak, 

çalışmamızda anılmaya değer bulduğumuz yazarlar ve eserleri şöyledir:  

 

Asıl adı Aleksandır Movsisyan olan oyun ve öykü yazarı Şirvanzade (1858–

1935), Hınçak partisine üyeliğinden dolayı Rusya’da tutuklu olduğu dönemde 

Hapishane Anıları (Բանտի հիշատակարան) adlı eserini kaleme almıştır. Ayrıca, 

öykülerinde 19. yüzyıl sonunda, Ermenilerin süregelen yaşamlarını aktarmaya 

çalışan yazar, son yıllarında Hayatın Đçinden (Կյանքի բովից) adı altında, Ermeniler 

tarafından bilimsel kaynak olarak da kabul edilen anılarını yayımlamıştır.91 

 

Ermeni şair ve yazar Avetik Đsahakyan (1875–1957) edebiyat anılarını 

kaleme alan isimlerdendir. Anılarımdan (Իմ հուշերից) adlı eserinde, döneminin pek 

çok yazarı ile ilgili anılarını aktarmaktadır.92   

 

Vahan Totovents (1889–1937?; Stalin kovuşturmaları sırasında tutuklanıp 

bir süre hapishanede kaldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı için, 

                                                 
91 Հայկական սովետական հանրագիտարան, Հայկական ՍՍՀ հրատարակչություն, 

Երևան, 1980, Հատոր 6, էջ 679. 
92 Agop J. Hacikyan, 2005, p. 736. 
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ölüm yılı tam olarak bilinmemektedir), Osmanlı Devleti sınırları içerisinde doğmuş 

ve Wisconsin Üniversitesi’nde (Amerika Birleşik Devletleri) öğrenim görmüştür. 

Anadolu’daki Ermeni faaliyetlerine destek verdikten sonra, Birinci Dünya Savaşı’nın 

ardından Sovyet Ermenistan’a yerleşen Totovents Eski Roma Yolu Üzerinde Hayat 

(Կյանքը հին Հռոմեական ճանապարհի վրա) adlı otobiyografik eserinde 

çocukluk yıllarında yaşamış olduğu Osmanlı Devleti’nde sosyal ve kültürel hayatı 

sadece Ermenilerin yaşantısıyla sınırlı tutmaz, diğer milletlerden komşularının da 

yaşantılarına değinir. Bu eserin Türkçeye Yitik Evin Varisleri adı ile çevrildiği, ancak 

çeviride “eksik çeviri” ve “çıkarma/atlamalar” olduğu görülmektedir.93 Yazar anı 

türünde kaleme aldığı Yanmış Kâğıtlar (Հրկիզված թղթեր) adlı anekdotlardan 

oluşan eserinde ise Sovyet rejimi altında yaşadığı zorlukları anlatır.94  

 

Van’da doğan, 1915 yılında ailesiyle birlikte Erivan’a yerleşen ve öğrenimini 

Erivan Devlet Üniversitesi’nde yapan Gurgen Mahari (1903–1969), Sovyet 

Ermenistan’da kısa öykü dizileriyle düzyazının ustalarından biri olarak kabul 

edilmiştir. En önemli öykü dizilerinden biri, anılarından oluşan Çocukluk 

(Մանկություն), Đlk Gençlik (Պատանեկություն) ve Gençliğin Eşiğinde 

(Երիտասարդության սեմին) adlı üçlemesidir. Çocukluk’ta doğduğu şehir olan 

Van’a dair çocukluk anılarını, Đlk Gençlik’te Van Ermenilerinin o dönemde Rusya 

Đmparatorluğu sınırları içinde bulunan bugünkü Ermenistan’a gidişlerini, Gençliğin 

Eşiğinde adlı kitabında ise Ermenistan ve Kafkasya’daki ilk yıllarına dair anılarını 

                                                 
93 Yavuz Aydın, 2008, s. 187–209. 
94 Agop J. Hacikyan, 2005, pp. 936–937. 
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anlatır. 1937–1954 yıllarında Sovyet rejimi için tehlikeli olduğu düşünülerek Stalin 

kovuşturmaları sırasında Sibirya’ya sürgüne gönderilen Mahari, sürgün yaşamı 

şartları dolayısıyla herhangi bir eser yazamaz. Ancak, sürgünden döndükten sekiz yıl 

sonra orada yaşadıklarını 1962 yılında Sessizliğin Sesi (Լռության ձայնը) adı 

altında yayımlar. Bu kitapta Sovyet rejimini ve Sibirya sürgünü günlerini okuyucuya 

aktarır. Son öykü dizisi ise, Yanan Bahçeler (Այրվող այգեստաններ) adını taşır ve 

yine doğum yeri olan Van’la ilgili anılarını ve Ermenilerin söz konusu şehirde yoğun 

olarak yaşadığı bölgeleri anlatır. Mahari’nin ayrıca yakın arkadaşı Yeğişe Çarents 

hakkında anılarını kaleme aldığı Çarentsname (Չարենցնամե) adlı bir eseri de 

vardır.95    

 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordusuna karşı savaşan Ermeni gönüllü 

birliklerine katılan bir başka yazar da, yine Stalin döneminde tutuklanarak idam 

edilmiş olan Aksel Bakunts’dur (1889–1937). Özellikle Erzurum civarında yaşadığı 

çatışma deneyimini ve gelişen olayları Baharda (Գարնանային) adlı kitabında 

anlatır.96 

 

Halep’te bir yetimhanede 7 yaşına kadar kalan yazar ve şair Andranik 

Tsarukyan (1913–1989) söz konusu yetimhanedeki yaşantıyı Çocukluğu Olmayan 

Adamlar (Մանկություն չունեցող մարդիկ) adlı kitabında yansıtmaktadır.97 

                                                 
95 Kevork Bardakjian, A Reference Guide to Modern Armenian Litterature, 1500–1920, Wayne State 

University Press, Detroit, 2000, pp. 220–222. 
96 http://fr.wikipedia.org/wiki/Aksel_Bakounts (Fransızca - 11 Mart 2010) 
97 http://www.acam-france.org/bibliographie/auteur.php?cle=zaroukian-antranik (Fransızca – 12 Mart 

2010) 
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Diğer literatürlerde olduğu gibi, Ermeni literatüründe de üst düzey 

komutanların yazmış olduğu anılar mevcuttur. Rus ordusunda görev yapmakta olan 

General Tovmas Nazarbekyan’ın (1855–1931) Ermeni Kolordusu Türk Silahlı 

Kuvvetlerine Karşı (Հայկական կորպուսն ընդդեմ թուրքական զորքերի) adı 

ile yayımlanan ve I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde gelişen olayları 

aktardığı anıları bu türe örnek olarak gösterilebilir. Tezimizin “Analiz ve 

Karşılaştırma” bölümünde söz konusu kitabın analizi yapılacak ve yazarı hakkında 

ayrıntılı bilgi verilecektir. 

 

19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında Rus etkisi altında gelişimini 

sürdüren Doğu Ermeni edebiyatında yazarların anı türüne ait çok sayıda eser 

vermedikleri görülmektedir. Bu durumun temel nedeninin Sovyet rejiminin baskıları 

olduğu kabul edilebilir. Bu dönemde anı türüne yakın olarak kaleme alınmış olan ve 

inceleme olanağı bulduğumuz eserlerden çoğunun anekdotlar halinde aktarılmış, kısa 

öyküler ya da otobiyografik eserler olduğu saptanmıştır. Demokratik Ermenistan 

Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kaleme 

alınmış olan söz konusu eserler hakkında hazırladığımız tablo şu şekildedir:  
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Tablo 21. Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti’nin Đlk Yıllarında Anı Türünde Yazılmış Eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Ğazaros Ağayan 
Arutyun ve Manvel (Արություն 

և Մանվել) 
1840’lı yıllarda köy hayatı 

Ğazaros Ağayan 
Yaşamımın Önemli Olayları 

(Իմ կյանքի գլխավոր 
դեպքերը) 

Sosyal yaşam 

Raffi (Hakob Melik-Hakobyan) 

Seyahat Notları 
(Ճանապարհորդական 
նոթեր) içinde “Anılar” 

(“Հիշագրություն”) 

Sosyal yaşam 

Aleksandır Movsisyan 
(Şirvanzade) 

Hapishane Anıları (Բանտի 
հիշատակարան) 

Hınçak Partisi üyeliğinden 
dolayı Rusya’da geçirdiği 

hapishane yılları 

Aleksandır Movsisyan 
(Şirvanzade) 

Hayatın Đçinden (Կյանքի 
բովից) 

Sosyal yaşam 

Hovhannes Tumanyan 
Eserler Külliyatı (Երկերի 

Ժողովածու) 
Sosyal yaşam 

Avetis Aharonyan Kitabım (Իմ գիրկը) 
Yazarın çocukluk yıllarından 

itibaren hatırladığı önemli 
sosyal olaylar 

Avetis Đsahakyan Anılarımdan (Իմ հուշերից) Döneminin edebiyat dünyası 

Vahan Totovents 

Eski Roma Yolu Üzerinde 
Hayat (Կյանքը հին 

Հռոմեական ճանապարհի 
վրա) 

Osmanlı Devleti’nde sosyal ve 
kültürel hayat 

Vahan Totovents 
Yanmış Kâğıtlar (Հրկիզված 

թղթեր) 
Sovyet rejimi 

Gurgen Mahari Çocukluk (Մանկություն) Çocukluğunun geçtiği Van’da 
sosyal hayat 

Gurgen Mahari 
İlk Gençlik 

(Պատանեկություն) 
Van Ermenilerinin Rusya’ya 

göçü 

Gurgen Mahari 
Gençliğin Eşiğinde 

(Երիտասարդության սեմին) 
Kafkasya’daki ilk yıllarında 

sosyal yaşam 

Gurgen Mahari 
Sessizliğin Sesi (Լռության 

ձայնը) 
Sibirya sürgünü 

Gurgen Mahari 
Yanan Bahçeler (Այրվող 

այգեստաններ) 
Van’da Ermenilerin sosyal 

yaşamı 

Gurgen Mahari Çarentsname (Չարենցնամե) Yeğişe Çarents 

Aksel Bakunts Baharda (Գարնանային) Erzurum civarında Türk 
ordusuna karşı yapılan çatışma 

Andranik Tsarukyan 
Çocukluğu Olmayan Adamlar 

(Մանկություն չունեցող 
մարդիկ) 

Halep’te yetimhane yaşantısı 

General Tovmas Nazarbekyan 

Ermeni Kolordusu Türk Silahlı 
Kuvvetlerine Karşı 

(Հայկական կորպուսն 
ընդդեմ թուրքական 

զորքերի) 

I. Dünya Savaşı sırasında 
Kafkas ordusu 
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20. yüzyılda diaspora Ermenilerinin eserlerinde anıların yazılması yaygın bir 

durumdur. Çeşitli nedenlerle Avrupa ve Amerika’ya yerleşmiş olan bu Ermenilerin 

gittikleri ülkelerde geliştirmeye çalıştıkları literatür içerisinde anı türü önemli bir yer 

tutar. Bu anıların konuları genellikle, Osmanlı döneminde Anadolu köy hayatıdır ve 

temel olarak tehciri konu edinmeseler de bu konuya çeşitli şekillerde değinerek 

Ermeni iddialarını destekleyecek anlatılara yer verildiğinden güdümlü anı türüne 

dâhil edilebilirler.  

 

Asıl adı Hambardzum Kelenyan olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yaşayan Hamasteğ (1895–1966), 1920’li yıllardan sonra Diaspora Ermenilerinin 

eserlerinde yoğun olarak görülen, Anadolu’daki Ermeni köylerinin, eski Ermeni 

yaşantılarının ve geleneklerinin konu olarak seçilmesi eğiliminin etkisiyle, Köy 

(Գյուղը ) ve Yağmur (Անձրևը) adlı öykü dizilerinde kendi yaşadıklarına da yer 

vermektedir.98  

 

Ordu doğumlu olan ve 1922 yılında Fransa’ya yerleşen Zareh Vorpuni 

(1902–1980), 2. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Fransız ordusunda görev yapar. 

Almanlar tarafından esir alınan ve savaşın sonuna kadar (1945) tutuklu kalan 

Vorpuni, bu esaret günlerini on kısa öyküden oluşan Kalbin Derinlerinden (Ի 

խորոց սրտի) adlı anekdotik anılarında anlatmıştır. 1946 yılında Sovyet 

                                                 
98 http://republicofarmenia.com/art/index.php?cnt=8&id=48 (Đngilizce – 12 Mart 2010) 
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Ermenistan’ı ziyaret eden yazar, izlenimlerini ve bu ziyarete dair anılarını Ülkeye 

Doğru (Դեպի երկիր) adını verdiği kitabında aktarır.99    

 

Gülbenkiyan Vakfı’nın Ermenilerle ilgili bölümünün yöneticiliğini yaparken, 

vakıf adına dünyanın pek çok yerinde yaşamakta olan Ermeni topluluklarının din, 

eğitim ve kültür kurumlarına ziyaretlerde bulunan Vahram Mavyan (1926–1983), bu 

ziyaretler sırasında yaşadıklarını ve gözlemlerini Her Yerde Ermeni Var (Ամեն տեղ 

հայ կա) adı altında yayımladığı kitabında öyküleştirerek aktarmıştır100.  

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup yaşamış ve eserlerini Đngilizce olarak 

yayımlamış olan Ermeni etnik kökenli ünlü yazar William Saroyan (1908–1981) da 

bazı kısa öykülerinde anekdotlar halinde kendi anılarını aktarır. Bu öykülerden bir 

kısmı Türkiye’de Ohannes Kılıçdağı tarafından Türkçeye çevrilerek Aras Yayıncılık 

tarafından Ödlekler Cesurdur adıyla yayımlanmıştır. Saroyan’ın kendi anılarını 

içeren bu anlatılara “Ailede Delilik” (Madness in the Family), “Zavallı Bağrı Yanık 

Arap” (The Poor and Burning Arab), “Hovagim Saroyan” gibi öyküleri örnek 

verilebilir. Bitlis’e yaptığı yolculuğu ile ilgili anıları, ölümünden sonra derlenen ve 

pek çok yazarın Saroyan’la ilgili düşünce ve anılarını aktararak katkıda bulunduğu 

Amerika’dan Bitlis’e William Saroyan adlı kitapta yer almaktadır.  

 

Fransa Ermenilerinden olan ünlü aktör, şarkıcı ve söz yazarı Charles 

Aznavour’un (d. 1924) anıları da Geçmiş Zaman Olur Ki (Le Temps des Avants) adı 
                                                 
99 Agop J. Hacikyan, 2005, pp. 1007–1008. 
100http://www.arasyayincilik.com/store/Getron_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=27 

(Türkçe - 15 Mart 2010) 
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altında kitaplaştırılmıştır. Bu eserde ünlü sanatçı, özel hayatından ve sanat 

yaşamından bahseder. Bir sanatçının yaşantısı söz konusu olduğundan anı türü içinde 

ele alınabilecek niteliktedir. 

 

Fransa’da yaşayan bir başka Ermeni asıllı yazar da asıl adı Levon Torosyan 

olan Henri Troyat’dır (1911–2007). Fransız Akademisi üyeliğine seçilerek Claude 

Farrère’den boşalan 28. koltuğa yerleşen Troyat, Fransız edebiyatının önemli 

isimlerinden biridir. 1976 yılında yayımlanan anı türünde yazılmış Çok Uzun Bir Yol 

(Un si long chemin) adlı eserinde, anne-babasının kesin olarak Ermeni kökenli 

olduğunu onaylamaktadır.101  

 

Fransız milletvekili Patrick Devedjian’ın Söz Bakanlığı Bana (À moi le 

ministère de la parole) adlı eseri de Fransa’da yaşayan Ermenilerin yazmış olduğu 

anılardandır. 

 

Diaspora Ermenilerinin eserlerinde anı türü geniş bir yer tutar. Özellikle son 

dönemlerde bu türde yazılan eserlerde önemli bir artış görülmektedir. Yazarların 

kendi hayatlarını anlattıkları bu eserlerin içerisinde, tanık olmadıkları, ancak 

başkalarından duyarak anlattıkları, hatta bazıları neredeyse efsaneleşmiş ya da 

varsayımlara dayalı anlatılara da rastlamak mümkündür. Ermeni diasporasına ait 

inceleyebildiğimiz eserlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

 

                                                 
101 Ermeni edebiyatının kimlik sorununa bu bölümün sonunda değineceğiz. 
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Tablo 22. 20. yüzyıl diaspora Ermeni yazarlarına ait anı türü eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Hambardzum Kelenyan 
(Hamasteğ) 

Köy (Գյուղը) 
Anadolu’daki Ermeni 

köylerinde sosyal hayat ve 
gelenekler 

Hambardzum Kelenyan 
(Hamasteğ) 

Yağmur (Անձրևը) 
Anadolu’daki Ermeni 

köylerinde sosyal hayat ve 
gelenekler 

Zareh Vorpuni 
Kalbin Derininden (Ի խորոց 

սրտի) 
2. Dünya Savaşı yıllarında 

Alman esareti 

Zareh Vorpuni Vatana Doğru (Դեպի երկիր) Sovyet Ermenistan 

Vahram Mavyan 
Her Yerde Ermeni Var (Ամեն 

տեղ հայ կա) 

Gülbenkyan Vakfı yöneticiliği; 
Ermeni topluluklarının din, 
eğitim ve kültür kurumları 

Aram Haykaz Nesillerin Sesi (Ցեղին ձայնը) Anadolu’da Ermeni yaşantısı 

Aram Haykaz Özlem (Կարոտ) Anadolu’da Ermeni yaşantısı 

William Saroyan 

Bazı öyküleri [Örnek: Hovagim 
Saroyan, Ailede Delilik 

(Madness in the Family), 
Zavallı Bağrı Yanık Arap (The 

Poor and Burning Arab)] 

Amerika Ermenilerinin sosyal 
yaşamı 

Jean Kéhayan Vatansız (L’Apatrie) 
1915 olayları, Fransa 

Ermenilerinin yaşantısı  

Charles Aznavour 
Geçmiş Zaman Olur Ki (Le 

Temps des Avants) 
Sanat yaşamı 

Henri Troyat (Levon Torosyan) 
Çok Uzun Bir Yol (Un Si Long 

Chemin) 
Edebi yaşamı 

Patrick Devedjian 
Söz Bakanlığı Bana (A Moi le 

Ministère de la Parole) 
Siyasi yaşamı 

Peter Najarian Yolculuklar (Voyages) 
Amerika Ermenilerinin 

yaşantısı, 1915 olayları (Anı-
roman) 

 

Türkiye Ermenilerinin eserlerinde de 20. yüzyılda anı türünde bir patlama 

olduğu görülmektedir. Bu anıların bir kısmı yazarların kendisine ait değildir; aile 

büyüklerinin anılarını anlatanlar çoğunluktadır. Örneğin: Kendilerinin 

büyükanneleriyle yaşadıkları yılları anlatsa da, olay örgüsünün daha çok 

büyükannelerin anlattıklarına dayalı olduğu Fethiye Çetin’in Anneannem ve Hraç 

Norşen’in Çileli Ağavni adlı anlatıları bu gruba dâhil edilebilir. Ancak bunların anı 

olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Bir kısmı ise kendi anılarını, çevrelerindeki 

sosyal yaşantıyı ve tanık oldukları olayları anlatan, yani anı türünün niteliklerine 

uygun olarak yazılan eserlerdir. Buna örnek olarak Mıgırdiç Margosyan’ın Tespih 



 98 

Taneleri adlı eseri gösterilebilir. Bazı durumlarda ise, farklı meslek gruplarından 

tanınmış insanlar aracılığıyla hatıralarının yayımlanmasını sağlayan Ermeniler de 

olduğu görülmektedir. Faruk Bildirici adı ile yayımlanan Serkis Bu Toprakları 

Sevmişti başlıklı anlatıda, Serkis Đmas adında Türkiye’de yaşayan, Almanya’ya işçi 

olarak giden bir kişinin yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Bu anlatının bir bölümünde, 

1915 olaylarından bahsedilmektedir. Faruk Bildirici’nin de, Serkis Đmas’ın da birebir 

tanık olmadığı, ancak Serkis’in bir akrabasının günlüğüne sadık kalarak yazıldığı 

iddia edilen söz konusu dönem olaylarında, kimsenin aktarmasının mümkün 

olmadığı ve daha sonra günlüğe yazılmasının da imkânsız olduğu (ölüm anı gibi) 

bazı durumlara yer verildiğinden anlatı inandırıcılıktan oldukça uzaktır.  

 

Türkiye’de yaşayan Ermenilere ait anı türünde eserlerin tamamının burada 

aktarılması mümkün olamayacağından bunlardan önemli gördüklerimiz hakkında 

kısa bilgilere yer vererek, inceleme olanağı bulduğumuz tüm eserleri ayrıca bir tablo 

ile özetleyeceğiz.  

 

Türkiye Ermenilerinin eserlerinde röportaj anı türüne örnek olarak 

gösterebileceğimiz Mayda Saris imzalı Đzi Kalır Hatıraların (30 Söyleşi 30 Hayat 

Hikâyesi) adlı eserde Türkiye’de yaşayan ünlü Ermeniler ve Ermenilerle çeşitli 

nedenlerle ilişkisi olan ünlü Türklerle yapılan röportajlar ve bu kişilerin anıları yer 

almaktadır.  

 

Türkiye’de yaşayan Ermeni yazarların en ünlülerinden biri olan Mıgırdiç 

Margosyan’ın (d. 1938), Söyle Margos Nerelisen?, Bizim O Taraflar (Մեր այդ 
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կողմերը), Gavur Mahallesi, Biletimiz Đstanbul’a Kesildi, Dicle Kıyılarından 

(Տիգրիսի ափերէն) adları altında yayımlanan öykülerinin pek çoğu yazarın kişisel 

anılarından oluşmaktadır. Margosyan’ın anekdotlar halinde anlatılmış bu anıları 

taşrada ve Đstanbul’da Ermenilerin sosyal yaşamlarına ışık tutmaktadır. Yazarın 

Tespih Taneleri adlı eseri ise, Diyarbakır’dan Đstanbul’a eğitim için gittiği yılları, 

Diyarbakır’da yaşadıkları ile iç içe anlattığı bir eserdir. Eserin sonunda 6–7 Eylül 

olaylarına da değinilmektedir.  

 

Türkiye Ermenilerinin anılarında 1915 olayları, 6–7 Eylül olayları, Varlık 

Vergisi gibi konular yoğun bir şekilde işlenmektedir. Çoğunluğunu eğitimli ya da 

alaylı gazetecilerin oluşturduğu bu anı yazarları, genel olarak anekdotlardan oluşan 

anılar kaleme almışlar ve öykü adı altında yayımlamışlardır. Söz konusu eserlerden 

inceleme olanağı bulduklarımız hakkında oluşturduğumuz tablo aşağıda 

sunulmaktadır. 

 

Tablo 23. Türkiye Ermenilerine Ait Anı Türünde Yazılmış Eserler 

Yazar Eser Adı Đçerdiği Tarihsel Konular 

Mayda Saris (derleyen) 
Đzi Kalır Hatıraların (30 Söyleşi 

30 Hayat Hikâyesi) 
Ünlü Ermeniler 

Mıgırdiç Margosyan Söyle Margos Nerelisen? 
Anadolu Ermenilerinin sosyal 

yaşamı 

Mıgırdiç Margosyan Gâvur Mahallesi 
Anadolu Ermenilerinin sosyal 

yaşamı 
Mıgırdiç Margosyan Biletimiz Đstanbul’a Kesildi Anadolu’da Ermeni yaşantısı 

Mıgırdiç Margosyan Tespih Taneleri 

Anadolu’da Ermeni yaşantısı, 
Đstanbul’daki Ermeni okulları, 

6–7 Eylül olayları, 1915 
olayları  

Hagop Mıntzuri Armıdan Fırat’ın Öte Yanı  Anadolu’da sosyal yaşam 
Hagop Mıntzuri Atina Tuzun Var Mı? Anadolu’da sosyal yaşam 

Kirkor Ceyhan 
Atını Nalladı Felek Düştü 

Peşimize  
Ermenilerin sosyal yaşamı, 

seferberlik yılları 

Kirkor Ceyhan 
Seferberlik Türküleriyle 

Büyüdüm 
Ermenilerin sosyal yaşamı, 

seferberlik yılları 
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Vahram Burmayan 
Zavallı Kâğıt Parçaları (Հէ՛գ 

թուղթի կտորներ) 
Anadolu’da Ermenilerin 

yaşantısı, öğretmenlik yılları 

Toros Toranyan 
Đstanbul Ermenilerinden Davet 

(Իսթանպուլահայերը կը 
կանջեն) 

Đstanbul’da kültürel ve edebi 
yaşam 

Yervant Gobelyan 
Memleketini Özleyen Yengeç 

(Öykü derlemesi) 
Sosyal yaşam 

Arpiar Der Markaryan 
Yankı ve Yolcu (Արձագանք և 

անցորդը) 
Anadolu’da sosyal yaşam, 1915 

olayları 

Rupen Maşoyan 
Ve Böyle Yaşadık (Եւ այսպէս 

ապրեցանք) 
Ermeni yazarlar 

 

Beş bölüme ayırarak kısa tarihçesini verdiğimiz Ermeni literatüründe anı 

türünde ilk anı örneklerinin genel olarak savaş anıları olduğu belirlenmiştir. 18. 

yüzyıldan önce yazılmış anı türünde eserlerden inceleyebildiğimiz beş anıdan dördü 

savaş anısı, sadece bir tanesi meslek anısıdır. Ermeniler için bir uyanış çağı olan 18. 

yüzyılda anı türüne ait esere rastlamadık. Ancak Mıhitaristlerin çalışmalarının damga 

vurduğu bu yüzyıldan sonra, yine Mıhitarist bir eğitim almış olan Ğevond Alişan’ın 

siyasi nitelikte anılar yazdığını görüyoruz. 19. yüzyıl Ermeni anılarında siyasi ve 

sosyal anılar ön plana çıkar. Bu yüzyıla ait olan sadece bir adet sivil savaş anısı tespit 

edebildik: Zabel Esayan’ın derlediği Yıkıntılar Arasında.  

 

Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti dönemlerinde yazılmış olan anıların niteliğine baktığımızda, inceleme 

olanağı bulduğumuz eserlerden büyük bir kısmının sosyal anı olduğunu gördük. 

Ermeni literatüründe bu dönemde edebi anıların da yayımlanmış olduğu dikkat 

çekmektedir. Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önceki dönemde 

Türk ordusuna karşı savaşlara ve çatışmalara katılmış olan kişilerin de savaş anıları 

kategorisinde eserler verdiğini saptadık. 
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20. yüzyılda Sovyet Ermenistan ve bugünkü Ermenistan dışında kalan 

bölgelerde yaşayan yazarların eserlerini iki ayrı bölümde incelemeyi uygun bulduk. 

Bunlardan ilki Avrupa ve Amerika’da yaşayan diaspora Ermeni yazarlarının 

eserleridir. Bu bölgelerde yaşayan Ermeni yazarları hakkında araştırma yaparken 

karşı karşıya kaldığımız en önemli sorun, eserlerin ait olduğu edebiyatın kimliği 

konusu idi. Örneğin: Fransa’da yaşayan ve Fransız Akademisi üyeliğine kabul 

edilmiş olan Henri Troyat, etnik kökeninden dolayı Ermeni edebiyatına mı dâhil 

edilecektir, yoksa dilini ve kültürünü benimsediği Fransız edebiyatının bir temsilcisi 

olarak mı kabul edilecektir? Edebiyatın kimliğinin belirleyicisi olan unsurlar arasında 

kullanılan dil, eseri kimin okuduğu, yazarın görüşü, yazarın esinlendiği kültür ve 

eserin yazıldığı dönemdeki yaklaşımlar önemlidir. Ancak bunların hiçbirisi tek 

başına edebiyatın kimliğini belirleyemez.102 Henri Troyat örneğine dönecek olursak, 

yazar Fransızca eserler vermiştir, Fransız toplumu tarafından okunmuştur, Fransız 

Akademisi üyeliğine kabul edildiğine ve bu görevi üstlendiğine göre kendini Fransız 

toplumunun bir üyesi olarak görmektedir, Fransız ve Rus kültüründen esinlenmiştir. 

Anılarını yazdığı eser olan Çok Uzun Bir Yol’da ebeveynlerinin Ermeni olduğunu 

söylemiş olması onu Ermeni edebiyatı içerisine dâhil etmemiz için yeterli değildir. 

Söz konusu durum Amerika ya da Avrupa’da yaşayan diğer Ermeni yazarlar için de 

geçerlidir. Pek çoğu yaşadıkları ülkenin dilinde eserler vermiş olan bu yazarların 

yaşadıkları ülkelerin edebiyatına mı, yoksa Ermeni edebiyatına mı dâhil edilmesi 

gerektiği tartışmaya açık bir durumdur.  

 

                                                 
102 Birsen Karaca, “Metin Turan’la Edebiyatın Ulusal Kimliği Üzerine Tartışırken I”, Afrodisyas 

Sanat, Edebiyat, Sanat ve Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 25, Ocak-Şubat 2011, s. 40-43.  
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 20. yüzyılda diaspora Ermenilerinin yazmış olduğu anı türü eserlerde, 

Anadolu köylerindeki eski sosyal yaşamları ile göç ettikleri bölgelerdeki yaşantı 

konu edilmektedir. Ayrıca, özellikle Fransa’da yaşayan Ermenilerden, Đkinci Dünya 

Savaşı sırasında yaşadıklarını anlatmış olan yazarlar da vardır. Vahram Mavyan ve 

Charles Aznavour ise, mesleklerini sürdürürken karşılaştıkları olayları anlatan 

anılarını kaleme almışlardır. Ermeni kökenli Fransız yazar Henri Troyat ise edebi 

anılarını aktarmıştır.  

 

Türkiye Ermenilerinde ise, Batı Ermenice eserlerin yaygın olduğu, ancak bazı 

yazarların Türkçe yazdıkları, pek çok yazarın Đstanbul’da yaşadığı ve genellikle 

Anadolu’nun başka bölgelerinden göç ettikleri görülür. Türkiye Ermenilerinin anı 

türünde kaleme aldıkları eserlerde de sosyal anı kategorisinde yazılmış çok sayıda 

eser mevcuttur. Mayda Saris’in derlediği Đzi Kalır Hatıraların adı ile yayımlanan 

eser, röportaj anı niteliği taşımaktadır. Vahan Acemyan ve Vahram Burmayan’ın 

anıları ise meslek anıları grubuna dâhildir. Türkiye’de yaşayan Ermenilerin edebiyatı 

ve bu edebiyatın temsilcileri ile ilgili anılarını kaleme alanlar ise Toros Toranyan ve 

Rupen Maşoyan’dır. Türkiye Ermenilerinin yazdıkları eserlerde, siyasi konulara 

değinilmekle birlikte, tam olarak siyasi anı kategorisinde eser yazılmadığı 

söylenebilir. 
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III. BÖLÜM: ANALĐZ VE KARŞILAŞTIRMA 

 

Ermeni literatüründe anı türünün özelliklerini net bir şekilde ortaya 

koyabilmek için, söz konusu literatüre ait eserlerin incelenmesi gerekmektedir. 

Ancak, anı türünde yazılmış eserlerin çokluğu nedeniyle, yalnızca ilginç bulduğumuz 

örnekleri ön plana çıkartacağız. Bu amaçla Ermeni literatürünü baz aldık ve 

inceleyeceğimiz eserleri seçerken, Türk ve Fransız literatürlerindeki anılarla 

karşılaştırma yapmamıza olanak vermesine dikkat ettik. Söz konusu eserler şunlardır: 

 

Rus ordusunda görev yapmış olan Ermeni General Tovmas Hovhannesi 

Nazarbekyan’ın Ermeni Ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı adlı askeri savaş 

anısı, Dünya edebiyatında anı türünde yazılmış olan ilk örnekler askeri nitelikli 

olduğu için incelemeye alınmıştır. Eser, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas 

cephesinde Türk ordusuna karşı savaşan Ermeni birliğinin faaliyetlerini 

anlatmaktadır. Türk literatüründen, aynı cephede Türk Kurtuluş Savaşı sırasında 

komutanlık yapmış olan Kazım Karabekir’in Đstiklal Harbimiz adlı eseri ve 

Nazarbekyan’la çatışmasa da yine Kafkas Cephesi’nde görev almış Türk 

komutanlardan Đsmet Đnönü’nün Hatıralar’ı ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu 

dönemde Fransız edebiyatında anılarını yazmış olan askerlerin genellikle yazar 

olması ya da yazdıklarının edebi değer taşıması, ayrıca söz konusu eserlerin geçtiği 

mekâna yakın bölgelerde görev alan Fransız komutanların anılarının bulunamamış 

olması nedeniyle, bu kısımda Fransız edebiyatından herhangi bir eserle karşılaştırma 

yapılmayacaktır.  
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Türkiye’de yaşayan Ermeni yazarlardan Mıgırdiç Margosyan’ın Tespih 

Taneleri adlı eseri, edebi niteliğe sahip sosyal anılara örnek olarak incelenecektir. 

Söz konusu eser, genel olarak Türkiye’de yaşayan Ermenilerin edebiyatlarında 

görülen ortak motifleri içermektedir. Yaşanan sosyal olayların ve taşra yaşantısının 

yansıtıldığı bu eser, Türk edebiyatından Aziz Nesin’in güldürü amaçlı olarak kaleme 

aldığı ve sürgün yıllarını anlattığı Bir Sürgünün Anıları adlı eseriyle ve Fransız 

edebiyatından Leh kökenli Yahudi yazar Georges Perec’in çocukluk yıllarının yanı 

sıra, kurmaca bir anlatı olan “W” adlı hikâyesini dönüşümlü olarak verdiği W ya da 

Bir Çocukluk Hatırası adlı eseriyle karşılaştırılacaktır.    

 

Son olarak, edebiyat açısından değerli olan ancak tarih biliminin ilgi alanına 

girmeyen kurmaca anıların örneklendirilmesi için, diaspora Ermeni yazarlarından 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Peter Najarian’ın Son Ermeni (Yolculuklar) 

adlı eseri incelenecektir. Eser, Türk edebiyatından Ayşe Kulin’in Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu zamanlarında yaşanan 

sıkıntılı dönemleri, yazarın aile büyükleri tarafından tanık olunan olayları tanrısal 

anlatıcı konumu ile okuyucuya aktardığı romanları Veda/Esir Şehirde Bir Konak ve 

Umut/Hayat Akan Bir Sudur adlı eserleri ile karşılaştırılacaktır. Fransız 

edebiyatından ise, yine Yahudi kökenli bir yazar olan Joseph Kessel’in Đkinci Dünya 

Savaşı sırasında Alman işgaline karşı oluşturulmuş ve yazarın da içinde bulunduğu 

Fransız direnişini konu alan romanı Gölgeler Ordusu incelenecektir.  

 

Bunun yanı sıra, kurmaca anıların bir diğer kategorisi olan, ancak Ermeni 

edebiyatında örneğini bulamadığımız sözde-anılardan Türk edebiyatında yine Ayşe 
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Kulin tarafından kaleme alınan ve Türkan Saylan’ın yaşamını anlatan Türkan/Tek ve 

Tek Başına ile Fransız edebiyatından Marguerite Yourcenar’ın yazmış olduğu 

Hadrianus’un Anıları adlı eserlerinin analizi de anı türünün zenginliğinin ve 20. 

yüzyıldaki gelişiminin ortaya koyulması amacıyla ele alınacaktır.  
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1. Tovmas Hovhannesi Nazarbekyan, Ermeni Kolordusu Türk 

Silahlı Kuvvetlerine Karşı  

 

1.1. Yazarın Biyografisi 

 

Tovmas Hovhannesi Nazarbekyan, Ermeni asıllı Rus bir ailenin çocuğu 

olarak 1855 yılında Tiflis’te doğmuştur. Rus ordusu generallerinden olan 

Nazarbekyan, daha önce Rus-Japon Savaşı’nda (1904–1905) ve Birinci Dünya 

Savaşı’nda Kafkas cephesinde bulunmuştur.103  

 

1917 yılında, Rus Devriminin gerçekleşmesinin ardından geri çekilen Rus 

birliklerinin yerine, Aralık 1917’de Rus Kafkas Ordusu Komutanı General 

Przhevalski’nin onayı ile Ermeni gönüllü birliklerinden oluşan bir grup, 

Nazarbekyan’ın ve sivil bir yetkili olan Dro lakaplı Drastamat Kanayan’ın komutası 

altında Doğu Anadolu’da Türk birliklerine karşı savaşmayı sürdürmüşlerdir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Yusuf SARINAY, “Rusya’nın Türkiye Siyasetinde Ermeni Kartı 1878–1918”, Akademik Bakış, 

Cilt 1, Sayı 2, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, Yaz 2008, s. 100.  
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1.2. Eserin Konusu ve Đçerdiği Tarihsel Olaylar  

 

Nazarbekyan’ın anıları üç ana bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm, 20 Kasım 

1917 tarihinde başlar. General, eserin ilk paragrafında Tiflis’ten gelen bir telgrafta 

“Ermeni Kolordusu’nun kurulması için gelişinizi bekliyoruz”104 haberini aldığını 

belirtir. Daha sonra yazar, bu kolordunun kaç birlikten oluştuğunu ve hangi bölgelere 

yerleştirildiklerini ayrıntılarıyla anlatır: 

 

“Ermeni Kolordusunun oluşumu ile ilgili emir gerçeğe dönüştüğünde, 

Ermeniler şu askeri birliklere sahiptiler: her biri 2 taburdan oluşan 6 piyade 

alayı ve bir süvari alayı. Alaylar şu noktalara yerleştirilmişlerdi: 1. Alay, 

Kanaker’de, 2. Alay Hınıs’ta, 3. Alay Dilican’da, 4. Alay Eçmiadzin’de, 5. 

Alay Van’da ve 6. Alay… [devam etmeyen el yazısı], süvari alayı Tiflis’te 

yerleştirilmişti. Ama her biri 4 toptan oluşan birkaç batarya da vardı. 

7.si Sarıkamış’ta, 8.si ise Gümrü’de (Aleksandropol) olmak üzere, 7. ve 8. 

piyade alaylarının kurulması emri verildi. Rus eski takviye taburları Tiflis’te 

ve Gümrü’de Ermeni Taburu olarak yeniden düzenlendiler. Gümrü’de Rus 2. 

Süvari Sınır Alayının Đstihkâm Taburu 2. Süvari Alayı olarak büyümeye 

başladı.”105 

     

                                                 
104 Տովմաս Նազարբեկյան, Հայկական կորպուսն ընդդէմ թուրքական զորքերի, 

Ռուսերենից Թարգմանությունը' Վարուժան Փամբուխչյանի, Մ. Վարանդեան 

հրատարակչություն, Երևան. 1994, Էջ 12. 

105 Ibid, Էջ 15-16 
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 Eserin 2. bölümü üç başlık altında yazılmıştır: “Vehib Paşa’nın Saldırıya 

Geçmesi Hakkında”, “Türkler Tarafından Erzincan’ın Đşgal Edilmesi ve Silahlı 

Kuvvetlerimizin Erzurum’a Kadar Geri Çekilmesi”, “Erzurum’a Geri Çekilme 

Hakkında”.  

 

 Bu bölümde aktarılan tarihsel olaylara bakıldığında, ilk olarak Türk 

ordusunun Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan yerleri geri almak üzere yaptığı karşı 

taarruzlar göze çarpar. Ermenilere karşı savaşan Türk ordusunun başında, 2. Ordu 

Komutanı olarak görevlendirilen Kaçı Vehip Paşa (1877–1940) vardır. Vehip Paşa, 

Erzurum kalesinin Ruslar tarafından düşürülmesi üzerine ordu komutanlığından 

ayrılan Mahmud Kamil Paşa’nın yerine tayin edilmiştir. Bolşevik ihtilali üzerine 

Rusların savaştan çekilmelerinden yararlanan Vehip Paşa, 12 Şubat 1918’de iki 

koldan harekete geçerek, 24 Şubat’ta Trabzon’u, Mart ayında da Hopa’yı geri almış 

ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcındaki Türk sınırına ulaşmayı başarmıştır. 

Kaybedilen yerlerin geri alınması başarısının ardından Başkomutanlık tarafından 

kendisine Batum, Kars ve Ardahan bölgesinin ele geçirilmesi emri verilmiş ve Vehip 

Paşa, emrindeki 25.000 kişilik bir kuvvetle Batum üzerine harekete geçmiştir. 30 

Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine Kaçı Vehip Paşa 

bölgeden ayrılarak Đstanbul’a gelmiştir.106   

 

 Nazarbekyan’ın anlattığı olaylar, Kaçı Vehip Paşa’nın Bolşevik ihtilali 

üzerine Rusların geri çekilmesinin ardından başlattığı karşı taarruz ile ilgilidir. 

                                                 
106 Fethi Tevetoğlu, “Kaçı Vehip Paşa”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1974, 

Cilt 21, s. 86–87. 
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Türklerin aniden saldırıya geçmesi üzerine Rus Başkomutanlığından, her kolordunun 

elinde ne kadar güç olduğunu belirlemek amacıyla rapor istenmiştir. 

 

“Başkomutan Türklerin taarruza geçtiğini bize bildirdi ve Türklere karşı 

taarruza geçmek için kolorduda hangi güçler olduğunu öğrenmek istedi. (…)   

Ben, Ermenilerin yaklaşık olarak, her biri 2 [taburdan] oluşan 8 piyade alayı, 

8 dağ ve arazi bataryası, bir havan topu bataryası, Lori ve Kazah yerli 

alayları, iki takviye alay, bir istihkam taburu ve iki süvari alayı, Andranik’in 

özel toplama tugayı ve tüm bunların dışında gönüllü askeri birliklerden, 

Erzincan, Hınıs, Ahlat ve Van bölgelerinde oluşturulduğunu rapor ettim.”107 

 

 Türklerin Trabzon’u aldıkları ve Doğu bölgelere ilerledikleri dönemin 

anlatıldığı “Vehip Paşa’nın Saldırıya Geçmesi Hakkında” başlıklı bu bölümde, 

Nazarbekyan, söz konusu taarruz dolayısıyla yapılan askeri toplantıda alınan 

kararlardan da bahsetmektedir. Bu toplantıda, Türk ordusunun henüz Trabzon’a 

giden yolu kesmediği, çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan 5000 

Ermeni nüfusunun bulunduğu Erzincan’dan bu kişilerin sevkinin zor olacağı 

düşünülerek Türklere karşı mümkün olduğu kadar mücadele etme kararının alındığı 

belirtilmektedir.108 Ancak Trabzon’u tekrar topraklarına katmış olmanın sevinciyle 

yeni bir ruh kazanan Türk ordusunun ilerleyişi karşısında, bazı komutanların geri 

çekilmekten yana olduklarından da söz edilmektedir.  

 

                                                 
107 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 28-29. 

108 Ibid, Էջ 36. 
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“(…) tabur komutanı, düşmanın muhtemel ilerleyişine bağlı olarak, savaş 

şartlarında bölüğü ile birlikte Erzurum’a geri çekileceğini bildirdi.”109 

  

  “Türkler Tarafından Erzincan’ın Đşgal Edilmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin 

Erzurum’a Kadar Geri Çekilmesi” başlıklı bölümde, Birinci Dünya Savaşı sırasında 

Temmuz 1916’da Ruslar tarafından işgal edilen Erzincan’ın, Kaçı Vehip Paşa 

komutasındaki Türk ordusu tarafından Şubat 1918’de tekrar alınışı ile ilgili 

olaylar,110 Ermeni ordusunun bakış açısından anlatılmaktadır.  

 

 Türklerin Erzincan’ı almak üzere taarruza geçtiği günlerde Ermeni 

Kolordusu’nda Nazarbekyan’ın tanıklığında gerçekleşen tüm olaylar tarih ve saat 

belirtilerek anlatılmakta ve Ermenilerin Erzurum’a geri çekilmelerini gerektiren 

bütün nedenler açıklanmaktadır. Đlk anlatılan olay, Türklerin saldırısının ardından, 

karşı saldırıya geçme emrinin verilmesidir. 

 

“Saat 5 civarında, kaçakların şehrin Doğu tarafında, Erzurum yolu üzerinde 

toplanmaları, civardan Türklerin harekete geçmeleri ve şehrin Kuzey 

bölgelerini işgal etmeleri dolayısıyla tugay komutanından derhal taarruza 

geçme emri verildi.111 

 

                                                 
109 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 37.  
110 Đsmet Parmaksızoğlu, “Erzincan”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1968, Cilt 

15, s. 361 

111 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 38. 
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Burada Nazarbekyan, hangi birliklerin nerede görevlendirildiğini, hangi 

birliklerin Türkleri oyalamak amacıyla şehirde kaldığını, bunların kaç kişiden 

oluştuğunu ayrıntılarıyla yazmaktadır. Erzincan’da gerçekleşen bu savaş sırasında 

Ermeni Kolordusuna ait birliklerin verdiği kayıplar da, eserde kaydedilmiştir. 

General, bu savaşın ardından Erzincan’dan Erzurum’a geri çekilme emrini hangi 

şartlar altında verdiğini de açıklamaktadır: 

 

“Erzincan’dan geri çekilme şu olayların etkisiyle tarafımdan başlatıldı: 

Gözetleme noktamız 12 Şubatta Çardaklı’ya çekildi, saat 18’de Türk süvari 

devriye ekibi tarafından ateş açıldı ve aynı zamanda Kuzey-Doğudan bariyer 

kuran yüz Türk askeri ve 18 süvari içeri sızdırıldılar. Başlangıçta 200 

askyar112 (asker) ve 20 suvari113 (süvari) olan Türklere ateş açarak ve 

savunarak, gözetleme noktası Erzincan’ın Güney-Batı bölgesine geri çekildi. 

Saat 7’de aynı gözetleme noktası tarafından, Kemah yolunda Erzincan’a 

hareket eden Türk askerlerinden oluşmuş yürüyüş kolu görüldü.”114  

 

Bu paragraftan anlaşıldığı üzere, Türklerin yoğun baskısı dolayısıyla Ermeni 

birlikleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır. General Nazarbekyan’ın başlattığı geri 

çekilme hareketi ilerleyen taarruzlar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle ordu 

karargâhı tarafından da kabul edilmiş, Nazarbekyan’a gönderilen bir telgrafla 

Erzincan Tugayının Mamahatun’a kadar geri çekilmesi emri verilmiştir. Bu durumun 

Ermeni askerleri üzerinde etkisini Nazarbekyan şu şekilde anlatmaktadır:  

                                                 
112 Metinde bu şekilde yazılmıştır. 
113 Metinde bu şekilde yazılmıştır. 

114 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 39. 
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“4 Şubatta saat 2’de Bayburt’tan garnizonun Kug-Daz’a geri çekilmesi ve 

Bayburt üzerine tecrübeli Türk güçlerinin taarruzu hakkında ordu 

karargâhının telgrafını alır almaz, tarafımdan Erzincan Tugayına, Karcilu ve 

Bican garnizonları dâhil olmak üzere, 4 Şubat akşamı tugayın bir araya 

geldiği Mamahatun’a geri çekilme emri verildi. Türkler tarafından 

Bayburt’un işgal edilmesi, Erzurum üzerine taarruzları ve Mamahatun ve 

Karcilu üzerine Kürtlerin hazırladığı taarruz hakkında Karcilu’da devam eden 

söylentilerin etkisiyle piyadelerin ve gönüllülerin ruh hali, savaş dolayısıyla 

önemli ölçüde kötüye gitti, hızlı bir şekilde geri çekilme isteği 

hissediliyordu.”115  

 

Bu bölümün sonunda Türklerle barış görüşmeleri yapılmak istendiğinden söz 

edilmektedir. Ancak Transkafkasya Seymi116 Başkanı Çheidze tarafından gönderilen 

telgrafta, yapılacak olan görüşmeler sırasında Türklerin barış yanlısı olmadıklarının 

belirtilmesi gerektiği söylenmektedir:  

 

“…Türk yönetiminin Transkafkasya yönetimi ile barış görüşmelerini 

sürdürmeye isteksiz olduğunu, Ardahan, Kars ve Batum bölgelerinin tahliyesi 

teklifinin, incelenmesi gerektiğini bildirmenizi rica ediyoruz. Transkafkasya 

Seymi Başkanı Çheidze. 25 Şubat 1918.”117 

                                                 
115 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 40-41. 
116 Transkafkasya Seymi, Gürcü Çheidze başkanlığında Bolşevik Đhtilali sonrasında Transkafkasya’da 

kurulmuş bir yönetimdir.  

117 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 40-41. 
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“Erzurum’a Geri Çekilme Hakkında” başlıklı bölümde ünlü Ermeni çete 

lideri Andranik Ozanyan’ın cepheye gelişinden bahsedilmektedir. Nazarbekyan, 

askeri bir eğitimi olmamasına rağmen, çetesiyle birlikte Türk ordusuna karşı gelen ve 

Rus Kafkas Ordusu Komutanı Lebedinski’nin kendisini Tuğgeneral ilan ettiği 

Andranik’in, Albay Morel’in yerine atanmasının doğru olmadığını düşünmekte, 

ancak nedenini açıklamamaktadır.  

 

“Muhtemelen hayranlarının isteği üzerine Erzurum tugay komutanı ve 

Erzurum kale kumandanı Albay Morel’in yerine atandı. Benim kişisel 

görüşüm Andranik’in atanmasının hatalı olduğudur.”118   

 

Nazarbekyan, Andranik’i “Erzurum’un başarısız müdafaasından sonra içine 

kapanan, hiç kimseyi kabul etmeyen ve hiçbir emri yerine getirmeyen”119 biri olarak 

anlatmaktadır.   

 

Nazarbekyan’ın eserinin, altı başlıktan oluşan üçüncü bölümünde ise, 

“Sarıkamış Çevresi”, “Erivan Tugayı”, “Sarıkamış Cephesi”, “Sarıkamış’tan Geri 

Çekilme”, “Kars Cephesi” ve “Kars’ın Đadesi” başlıkları ile Ermenilerin Sarıkamış ve 

Kars’tan çekilmelerinin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.  

 

                                                 
118 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 56. 

119 Ibid, Էջ 68. 
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 Eserden anlaşıldığı üzere, Ermeni komutanların Sarıkamış’la ilgili amaçları, 

kendileri için önemli olan ve “Transkafkasya’nın anahtarı” olarak nitelendirdikleri 

Kars’ın korunması amacıyla Sarıkamış’ı mümkün olduğunca elde tutmaktır. Ancak, 

çeşitli nedenlerle Sarıkamış’tan da çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenleri 

Nazarbekyan şu şekilde sıralar: 

 

“1) Birliklerin komutanları çoğunlukla zayıf ve toydu, onların bir bölümü, 

maalesef, değişik nedenlerle en gerekli anlarda bulunmuyorlardı. 2) Az 

sayıda istisnayla, karargâh zayıftı, birlikler sadece onlara yükleniyordu ve 

her kayıp, savaş anlayışıyla birliğin üzerine ağır bir etki bırakıyordu, 

(benzer bir olay Rus silahlı kuvvetlerinde de oldu). 3) Askerler cepheye 

öfkeyle gidiyorlardı, farklı nedenlerle onların mecbur edilmiş olması 

gerekirdi. 4) Başta zaferler ve özgürlük hevesi ve ruhu subayların olduğu 

gibi askerlerin de içine işlememişti. 5) En iyi Ermeni subaylar, bu 

harekâtın başarısına inanmadıkları için bu işten kaçıyorlardı. 6) Son 

olarak, subaylar ve özellikle de askerler, her şeye hükmeden bu çöküş 

yüzünden bozulmuşlardı, en önemlisi ise, hepsi büyük savaş yüzünden 

zayıf düştüler.”120    

  

 

 

 

 

                                                 
120 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 80. 
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1.3. Eserin Yazılış Nedenleri 

 

 Rus ordusuna mensup bir general olan Nazarbekyan, Ermeni kolordusu 

kurulduğunda bu kolordunun başına geçmesi için görevlendirilen komutandır. Bu da 

Rus ordusu içerisinde güvenilir bir komutan olduğunu göstermektedir. Böyle bir 

komutanın, olayların üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra anılarını 

yazma isteği duyması doğaldır ve yaşananların gelecek nesillere aktarılması 

açısından önemlidir.  

 

Nazarbekyan eserini ölmeden 2 yıl önce, 1929 yılında, Gürcistan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti olan Tiflis’te tamamlar. Nazarbekyan, 1917 yılı 

Kasım ayından 1918 yılı Temmuz ayına kadar olan olayları aktardığı eserinde, bellek 

hatalarına düşmemek için telgraf ve mektuplardan yararlanmıştır. 112 sayfadan 

oluşan bu eser, Generalin Ermeniceyi çok iyi bilmemesi nedeniyle Rusça olarak 

kaleme alınmıştır. Eserde, çok fazla olmasa da halkın Ermeni kolordusuna olan 

yaklaşımından da söz edilmektedir: 

 

“(…) Aleksandranyan caddesinin kilise meydanından, Ermenistan’ın 

kaderinin tamamen onlara bağlı olduğunu söyleyerek, kısa bir konuşma ile 

halka seslendim. Sadece düşmanı engellemek için değil, aynı zamanda onu 

parçalamak için de tüm güçlerini toplamalıydılar. Biz bunun için yeterli güce 

sahibiz, ancak herkesi, Ermeniler ve Ermenistan adına kendi hayatını kurban 

etmesi düşüncesiyle vs. kışkırttım. Özellikle uzun konuşmadım. Rusça olarak 

yaptığım konuşmamı, Doktor Terteryan tercüme etti. O, Ermeni diline 
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mükemmel bir şekilde hâkimdi ve hitabet yeteneği vardı. Benim konuşmam 

10–15 dakika sürdü, o ise uzattı, şiddetli bir heyecan içine düştü ve hemen 

hemen yarım saat konuştu. O, konuşmasıyla toplanmış halkı o derecede sarstı 

ki çokları gözyaşı döktüler ve aynı şekilde ben de ağladım. Adamlar, herkesin 

silahı elinde cepheye gideceğine ant içtiler. Onlara, General Araşev de, 

Ermeni dilinde bir konuşmayla seslendi. Toplantı yeri, ertesi gün ticaret 

okulunun yanı olarak belirlendi. Biz, başarımızdan çok memnun olarak 

uzaklaştık ve sabırsızlıkla ertesi günü bekledik. Ama bizi büyük bir 

karamsarlık bekliyordu. Ertesi gün ticaret okulunun yanına, bir adam bile 

gelmedi.”121   

 

1.4. Kategorik Özellikler  

 

General Tovmas Nazarbekyan’ın (1855–1931) Ermeni Kolordusu Türk 

Silahlı Kuvvetlerine Karşı (Հայկական կորպուսն ընդդեմ թուրքական 

զորքերի) adlı anıları tematik olarak askeri nitelikli savaş anıları kategorisine, 

kurgusal olarak ise olgusal anı kategorisine ait bir eserdir.  

 

Eserin edebi açıdan bir değeri olmaması nedeniyle, edebi analizini yapmak 

mümkün değildir. Nazarbekyan, düz bir anlatımla kolordusunu ve bu kolorduda 

görev yaparken yaşadığı deneyimleri bir komutan olarak aktarmaktadır.  

 

 

                                                 
121 Տովմաս Նազարբեկյան, 1994, Էջ 83-84. 
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1.5. Karşılaştırma 

 

Nazarbekyan’ın eserinde, 1917–1918 yılları arasında gerçekleşen olaylardan 

söz edilmektedir. Aynı cephede, aynı dönemde savaşmış olan Türk ordusunun 

komutanı Kaçı Vehip Paşa’nın anılarına ulaşamadığımız için, tezimizin bu 

bölümünde Nazarbekyan’ın anılarını, aynı cephede 1918 yılının hemen sonrasında 

gerçekleşmiş olan Türk Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir Türk generali olan Kazım 

Karabekir’in Đstiklal Harbimiz adlı eseri ile karşılaştıracağız. Zira Nazarbekyan’ın 

tanıklık ederek anlattığı olayların ardından yine Kafkas Cephesinde, Birinci Dünya 

Savaşı sona erdikten sonra Türk Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları anlatan eser, bir 

komutan tarafından kaleme alındığı ve aynı coğrafyada, aynı milletlerin savaşmaya 

devam ettiği düşünülürse Nazarbekyan’ın eserinin ardılı olarak nitelendirilebilir.   

 

Đstiklal Harbimiz’den edindiğimiz bilgilere göre, Kurtuluş Savaşı’nın 

Doğudan başlaması gerektiğini düşünen Kazım Karabekir, verilen emir gereği bütün 

önemli komutanların Đstanbul’a gittiği bir dönemde, kendisini Doğuya tayin ettirmek 

için uğraşmıştır.122 Karabekir Paşa, bu eserinde, Nazarbekyan gibi düz bir anlatımla, 

bir komutan olarak yaşadıklarını, o günlere ait yazışmalarla destekleyerek okuyucuya 

aktarmıştır. 1171 sayfalık eserde Türk Kurtuluş Savaşı’nın Kazım Karabekir 

tarafından yaşanmış olan tüm ayrıntılarına değinilmiştir. Yazar, bu anılarını kaleme 

alış nedenini, eserinin önsözünde kısaca şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Đstiklal Harbi yaptık. Amilleri yazmazsa tarihi, masal olur. 

                                                 
122 Kazım Karabekir, Đstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, Đstanbul, 1960, s. 9–18. 
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Đstiklal Harbi gibi uzun ve mühim fedakârlıklarla başarılan muvaffakiyetin 

tarihi vak’aları çıkaran veya onların içinde çırpınanların vesaike müstenit 

hatıraları neşredilmedikçe doğru yazılamayacağı şüphesizdir.”123 

 

Bu sözlerden ünlü komutanın gerçekleri aktarmak ve gelecek nesillere 

yaşadıklarını birincil kaynak olarak sunmak istediğini anlayabiliriz. Eserin içerisinde 

yer verilmiş olan çeşitli yazışmalar (mektup, telgraf, resmi yazışma gibi) da gerçeği 

olduğu gibi aktarma çabasını göstermektedir.  

 

Yazarın sanatçı kimliğinin olmaması, bu eserin de edebi açıdan 

incelenmesine engel olmaktadır; Kazım Karabekir, pek çok kitap kaleme almış 

olmasına rağmen, bir edebiyatçı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.  

 

Kazım Karabekir gibi, Birinci Dünya Savaşı’na ve Türk Kurtuluş Savaşı’na 

katılarak anılarını yazan bir başka Türk komutan ve devlet adamı da Đsmet Đnönü’dür. 

Đsmet Paşa, Kafkas Cephesi’nde 1916–1917 yılları arasında görev yapmıştır. 

Nazabekyan ise, anılarını aktarmaya 1917 yılında Ermeni kolordusunun 

kurulmasından itibaren başlar, 1918 yılına kadar gerçekleşen olayları aktarır.  

 

Đsmet Đnönü’nün Hatıralar adı altında yayımlanmış olan anıları, Sabahattin 

Selek tarafından yayına hazırlanmıştır. Đsmet Đnönü, eserin önsözünde konu ile ilgili 

şunları söylemektedir: 

 

                                                 
123 Kazım Karabekir, 1960, s. 1. 
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“Bu hatıralar, ilk defa olarak başka bir karakter taşımaktadır. Şüphesiz, klasik 

manasıyla bir hatıra değildirler. Özellikleri, Sayın Sabahattin Selek’in bir 

intizam içinde beni anlatmaya sevketmesi ve söylediklerimi bir sıra dâhilinde, 

yani kendi sırası içinde, hepsini ses bandına alarak bunları mümkün olduğu 

kadar tam yazmaya çalışmasındadır. Yakın ve devamlı temas ile hazırlanmış 

olan bu hatıraların toplanıp kamuoyuna arz edilecek hale gelmesi Sayın 

Sabahattin Selek’in kendi gayreti neticesidir. Eser olarak meydana 

gelmesindeki sorumluluk, bu kayıtlar içinde ona aittir.”124 

 

 Dolayısıyla, Đsmet Đnönü’nün Hatıralar’ı, kurgusal olarak röportaj anı niteliği 

taşımaktadır. Tematik niteliğine baktığımızda, eser Đnönü’nün çocukluğundan 

başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasına kadar olan 

dönemi kapsadığından, belirli bir kategoriye yerleştirilmesinin oldukça güç olduğunu 

görürüz. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı yılları ile ilgili anlatıların 

bulunduğu bölümler savaş anısı kategorisine dâhildir. “Büyük Zaferden Sonra” 

başlığı altında yazılmış olan ve Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması gibi önemli 

konuların ele alındığı 3. bölüm ile “Cumhuriyetin Đlk Yılları” başlığı altında anlatılan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından itibaren gerçekleşen önemli olayların ele alındığı 

4. bölüm siyasi anı kategorisinde incelenmelidir.  

 

 Birinci Dünya Savaşı’na bir komutan olarak katılmış ve çeşitli cephelerde 

görev yapmış olan Đsmet Đnönü, Kafkas Cephesi ile ilgili anılarını da aktarmaktadır. 

1916 yılında Ordu Kurmay Başkanı olarak 2. Kolordu’da görev yapmakta olan 

                                                 
124 Đsmet Đnönü, Hatıralar, Yayına Hazırlayan: Sabahattin Selek, Bilgi Yayınevi, 3. Basım, Ankara, 

2009, s. 19. 
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Đnönü, 1917 yılında Suriye cephesinde 20. Kolordu Kumandanlığı’na nakledilene 

kadar geçen süre içerinde Kafkas cephesinde gerçekleşen olayları kısaca anlatır. 

Ancak, Kafkas cephesinin geçirdiği zor dönemleri anlattıktan sonra, Bolşevik Đhtilali 

sonrasında Türk ordusunun ilerleme imkânı bulduğunu şu şekilde anlatır: 

 

“Orada bulunan silah arkadaşlarım çok zahmetli vazifelerine 1917 

sonbaharına kadar devam ettikten sonra, Bolşevik ihtilali ile dünyada ve bizde 

Birinci Cihan Harbi’nin askeri vaziyeti başka bir şekil almıştı. Bizim 

Kafkasya ordumuz için ilerlemek vazifesi belirmiş ve diğer cephelerimizde 

harp olayları bize çok namüsait devam ederken Kafkas cephesinde Kars ve 

havalisi anavatana avdet etmiş ve harekât daha ilerilere doğru 

genişlemişti.”125  

 

Kafkas cephesi ile ilgili fazla detaylı bilgi vermeyen Đnönü’nün Hatıralar’ı, 

söz konusu cephede yaşanan sıkıntıları ve burada gerçekleşen Türk ilerleyişinin Türk 

ordusu açısından önemini okuyucuya aktarmaktadır.  

 

Nazarbekyan ve Kazım Karabekir’in eserleri gibi, edebi bir değeri olmayan, 

ancak kendilerinden sonraki nesillere yaşadıkları önemli olayları aktarma görevini 

üstlenmiş olan Đnönü’nün anılarının, Nazarbekyan’ın eseri ile olaylar açısından 

karşılaştırılmasını yapmak mümkün değildir, çünkü Ermeni general anılarını 1917 

yılından başlayarak aktarmaktadır. Ancak, Nazabekyan’ın, Kazım Karabekir’in, 

Đsmet Đnönü’nün anıları, Kafkas Cephesi’nde Birinci Dünya Savaşı sırasında neler 

                                                 
125 Đsmet Đnönü, 2009, s. 108. 
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yaşandığını aktarmaktadır ve bölge hakkında araştırma yapan kişiler için önemli 

birer kaynaktır.  

 

Nazarbekyan ile aynı dönemde Kafkas cephesinde bulunmuş olan ve anılarını 

kaleme alan bir diğer komutan Tevfik Sağlam’dır. Ancak, Sağlam’ın sıhhi hizmet 

sınıfında olması, anılarında yer alan bilgilerin daha çok, savaş sırasında karşılaşılan 

salgın hastalıklar ve cepheden yaralı olarak dönen askerlerin durumu ile ilgilidir. 

Sağlam’ın Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhi Hizmet adını taşıyan eserinde de, diğer 

komutanların anılarında olduğu gibi, yazışmalara ve raporlara yer verildiği 

görülmektedir. Öncelikle savaş sırasında gerçekleşen olaylara genel bir bakışın yer 

aldığı eserde, yetim çocukların hastalıklarının tedavisi, hastanelerin durumu, 

gayrimüslim doktorların savaş sırasındaki tutumları, salgın hastalıklar ve bu 

hastalıklarla mücadele için alınan tedbirler gibi konulara değinilmektedir. Birinci 

Dünya Savaşı’nın sıhhi koşullarının anlatıldığı eserde, ayrıca Rus ordusunun 

Anadolu topraklarında ilerleyişi, Bolşevik ihtilalinden sonra Türklerle Ruslar 

arasında mütareke imzalanmasının ardından ise Türklerin işgal altında bulunan 

topraklarını geri almak üzere ilerleyişi sırasında tıbbi açıdan karşılaşılan zorlukları 

aktarmaktadır.  

 

“(…) yatak malzemesinin yerinde tedariki imkânı yoktu. Gerideki hastaneler 

malzemesinin ileri nakli, nakil vasıtası noksanı ve zaruri olan uzun müddet 

iaşe nakliyatı sebebile, belki aylarca mümkün olamıyacaktı. Bu sebepten 

Đstanbul’dan Trabzon’a 5000 yatak malzemesi gönderilmesi rica edildi.  
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4 Şubat 1918’de başkomutan vekili ‘Ermeni ve Gürcülerin yaptığı mezalim 

sebebile Ruslarla mütarekeyi bozmamak ve oradaki ahalimizi muhafaza 

etmek üzere ileri harekette ordunun serbest olduğunu’ telgrafla ordu 

komutanlığına bildirdi. 

(…) 

Bu ileri hareket esnasında yukarıda bahsettiğimiz kararların büyük kısmı 

tatbik edilebildi.”126  

 

Tevfik Sağlam’ın Nazarbekyan’la aynı dönemde aynı bölgede görev yapmış 

olması sebebiyle bu iki komutanın anıları birbirleriyle olaylar bağlamında 

karşılaştırıldığında, anlatılar arasında tutarsızlık görülmemektedir. Ancak söz konusu 

komutanlardan Tevfik Sağlam’ın doktor olması sebebiyle olayları sıhhi açıdan 

değerlendirmesi, cephede yaşananlardan çok, savaşla ilgili sağlık sorunlarını ortaya 

koymasına ve buna bağlı olarak Nazarbekyan’la ortak konularının az olmasına neden 

olmuştur.   

  

Fransız literatüründe de, komutanlar tarafından yazılmış, benzer niteliklere 

sahip anılar bulmak mümkündür. Örneğin: Charles de Gaulle (1890–1970), özenle 

yazılmış ve güzel bir stille zenginleştirilmiş eserler olan Savaş Anıları (Mémoires de 

Guerre) ve Umut Anıları’nı (Mémoires d’espoir) yazmıştır. Ancak bu eserlerin de, 

Türk ve Ermeni literatürlerinde komutanların ve devlet adamlarının kaleme aldığı 

eserlerde olduğu gibi, edebi açıdan incelenmesi söz konusu değildir.  

 

                                                 
126 Tevfik Sağlam, Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhi Hizmet, Askeri Matbaa, Đstanbul, 1941, s. 58–59. 
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Fransız savaş anıları, Türk ve Ermeni literatürlerinden genel olarak farklı bir 

niteliğe sahiptir. Bunlar, savaşa farklı rütbelerde katılan, ama aslında edebiyatçı olan 

kişiler tarafından yazılmıştır. Bu tür anıların, edebiyatın inceleme alanına girmesi ve 

daha çok anı-roman formunda yazılmış olması nedeniyle anı-romanlarla ilgili 

yapacağımız analiz ve karşılaştırma sırasında incelenmesi uygun olacaktır.  
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2. Mıgırdiç Margosyan, Tespih Taneleri 

 

2.1. Yazarın Biyografisi 

 

Mıgırdiç Margosyan, 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da doğmuştur. Yine 

Diyarbakır’da bulunan Süleyman Nazif Đlkokulu ve Ziya Gökalp Ortaokulu’nda 

eğitim gören Margosyan, daha sonra dönemin Patriğinin girişimleri ile Anadolu’da 

yaşamakta olan Ermeni çocukları için Đstanbul’daki Ermeni okullarında okuma fırsatı 

doğması üzerine Đstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde 

eğitimine devam etmiştir. Tespih Taneleri adlı eserinde de eğitiminin bu dönemine 

kadar olan bölümünü anlatmaktadır. Margosyan Đstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Psikoloji ve Ermeni dili ve 

edebiyatı dersleri vererek bir süre öğretmenlik yapan Margosyan, daha sonra ticarete 

atılmış, ancak yazarlık çalışmalarına hiç ara vermemiştir. 127  

 

“Marmara” gazetesinde yayımlanan Ermenice öyküleri Bizim Oralar (Մեր 

այդ կողմերը) adı altında kitaplaştırılmıştır ve bu eserle, Ermenice yazan yazarlara 

verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü almıştır. Ermenice olarak kaleme aldığı 

bir diğer eseri Dicle Kıyılarından (Տիգրիսի ափերէն) adını taşır. Yazarın Türkçe 

olarak yazılmış eserleri de vardır: Gavur Mahallesi, Söyle Margos Nerelisen?, 

Biletimiz Đstanbul’a Kesildi ve Tespih Taneleri. “Evrensel” gazetesinde yazmış 

                                                 
127 Yeliz Kılıçarslan, “Mıgırdiç Margosyan ve Diyarbakır Anılarındaki Kültürel Çeşitlilik”, 

http://bianet.org/bianet/biamag/107029-migirdic-margosyan-ve-diyarbakir-anilarindaki-kulturel-

cesitlilik, (10.01.2011 - Türkçe)  
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olduğu makalelerinin bir kısmı Çengelliiğne ve Kirveme Mektuplar adıyla kitap 

olarak yayımlanmıştır. 

 

2.2. Eserin Konusu ve Đçerdiği Tarihsel Olaylar 

 

Anadolu’da yaşayan Ermeni çocuklarının Patrikhane tarafından masrafları 

üstlenerek eğitim görmek üzere Đstanbul’a çağırılmaları ve bu çocuklardan biri olan 

yazarın Đstanbul’a ilk geldiğinde karşılaştığı güçlükler Margosyan’ın eserinin temel 

konusunu oluşturur. Tespih Taneleri’nde ayrıca Diyarbakır’da yazarın çocukluk 

yıllarında yaşantının nasıl olduğu konusunda da bilgiler verilmektedir.  

 

Eserin temel konusunu oluşturan Anadolu’da yaşayan Ermeni çocuklarının 

Đstanbul’da Patrikhane tarafından okutulması, Patrik Karekin Haçaduryan döneminde 

hayata geçirilen bir projedir. Đnternet üzerinden yayın yapan Ermeni Patrikhanesi ile 

ilgili haberlerin yer verildiği sitede, Patrik Karekin Haçaduryan dönemine ilişkin 

yazıda, Ermeni cemaatine ait olarak Cumhuriyet döneminde açılan okullardan ilkinin 

(Surp Haç Tıbrevank Ermeni Ruhban Okulu) bu dönemde eğitime başladığı 

belirtilmekte ve okulun misyonu şu şekilde açıklanmaktadır: 

 

“Okulun asıl misyonu Anadolu’da yaşayan ve okuma imkanı olmayan 

Ermeni çocuklarını leyli meccani (parasız yatılı) olarak okutmaktı. Nitekim 

bu yolla 1000’den fazla çocuk bu yolla kurtarılmış, kendi dillerini öğrenme 

ve kendi dillerinde eğitim yapma imkanına kavuşmuştur. Bu nedenle de 
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Patrik Karekin Haçaduryan, 20. yüzyılın en önemli patriği olma özelliğini 

taşır.”128 

  

Anadolu’da yaşayan Ermeni çocuklarını parasız yatılı okutma olayına, 

Margosyan’ın eserinde, söz konusu çocukların Đstanbul’a göndermeleri konusunda 

ailelerini ikna etmesi için Diyarbakır’a görevli olarak gönderilen rahip Sahag 

Papazyan’ın halka hitap ettiği bölümde yer verilmektedir. Papazyan, dünyanın dört 

bir yanına dağılmış Ermeniler arasında bir kopukluk olduğundan, Patrik Karekin 

Haçaduryan’ın da Anadolu’da yetiştiğinden, kendisinin insanlığa faydalı olmaktan 

başka bir amacı olmadığından, Anadolu’da yaşayan Ermeni çocuklarına eğitim 

vermenin kendilerine faydalı olacağından ve Đstanbul’da okutulacak olan çocukların 

sadece rahip ya da papaz olmayacağından bahsetmektedir.129 Margosyan ayrıca, 

Patrik Karekin Haçaduryan, yeni açılan okul ve rahip Papazyan hakkında da şu 

şekilde bilgi verir: 

 

“Diyarbakır’a geldiği ilk günden itibaren, patriğimiz Karekin Haçaduryan’ın 

girişimi ve hayırsever Đstanbullu Ermenilerin maddi katkıları sonucunda ve 

Maarif Vekâleti’nden gereken kanuni izinler alınarak Üsküdar’da yıllardan 

beri kapalı duran eski Surp Haç okulumuzun onarılıp orta-lise seviyesinde 

tedrisata açılacağını, adı Surp Haç Tıbrevank olan bu okula öğrenci 

kaydetmek için patriğimizin emriyle Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Harput, 

Malatya, Hatay’ı, kısacası Anadolu’yu bir baştan diğerine gezdiğini 

                                                 
128 http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=442&DilId=1 (14 Ocak 2011 - Türkçe) (Hatalar orijinal 

metinden kaynaklanmaktadır.) 
129 Mıgırdiç Margosyan, Tespih Taneleri, Aras Yayıncılık, 4. Baskı, Đstanbul, 2008, s. 188. 
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söyleyerek, Ermeni ailelerden, okutup milletimize, memleketimize faydalı 

birer insan olarak yetiştirmeleri için çocuklarını bu okula yazdırmalarını 

isteyen Rahip Papazyan’ı görevlendiren ruhani lider… 

Patrik hazretleri…”130 

 

 Mıgırdiç Margosyan, söz konusu dönemde anadilini öğrenmek üzere 

Đstanbul’a gönderilen çocuklar arasındadır. Tespih Taneleri adlı eserin ana konusunu 

Đstanbul’a gitmeden önce Diyarbakır’da sürdürdüğü yaşam ve Đstanbul’a ilk geldiği 

dönemde burada yaşadığı uyum sorunları oluşturmaktadır. Eserin ilk sayfalarından 

itibaren, Diyarbakır’daki yoksulluk içinde süren yaşama, büyük bir şehri ilk kez 

gören çocuğun zihninde oluşan tablolara ve anadilini öğrenmenin zorunluluk olduğu 

ile ilgili düşüncelere yer verilmektedir: 

 

“(…) iki gün iki gece kâh uyanık, kâh uyuklayarak üst üste yığılıp kaldığımız, 

vıcık vıcık terleyip ekşi ekşi koktuğumuz daracık kompartımanda, her fırsatta, 

Đstanbul’da açılan yeni bir Ermeni okuluna parasız yatılı öğrenci olarak 

bizleri götürmekten duyduğu mutluluğu dile getirip, anadilini bilmeyen 

insanların yarım insan olduğunu, kendisinin iyi kötü anadilini okuyup 

yazarken, patlak veren Birinci Cihan Harbi ve Seferberlik yıllarında 

Ermenilerin “kafle”ler halinde Der Zor’a sürülmesi sırasında tam da bizlerin 

yaşlarındayken hem yetim hem de yarım tahsilli kaldığını anlatarak, tren 

tekerleklerinin yeknesak tıkırtıları arasına sıkıştırdığı acı çocukluk anıları, 

                                                 
130 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 176. 
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sırtında bir ur gibi birikip geçmişe tanıklık eden bir kambura mı dönüşmüştü 

yoksa?”131   

 

 Eserin ana konusunu oluşturan bu olayın haricinde, Ermenistan’ın tüm 

dünyada yaşayan Ermenilere kapılarını açtığı söylentisine de Margoyan’ın Tespih 

Taneleri adlı eserinde değinilmektedir. Radyoda duyduğu haberler üzerine 

Ermenistan’a gitme hayaliyle heyecana kapılıp yapması gereken işleri bir kenara 

bırakan yazarın babası Dişçi Serkis eşine olayı şu şekilde anlatmaktadır: 

 

“Ğhıno, bılisen? Rusya kapilarıni açmiş, dünyanın her yanından Haylar 

Ermenistan’a gidiler… Hezırlan, bız de gidecağığ!”132 

 

 Ancak bu söylentilerin asılsız olduğunu anladığında, herkesin ısrarına rağmen 

kışlık hazırlıklarını yapmamış olan ailenin çok zor durumda kaldığını yine eserden 

öğreniyoruz: 

 

“Artık iyice soğuyan havalarla beraber ne gazete sayfalarından, ne de 

‘ajans’lardan olumlu bir haber çıkmayınca babamın da umutları giderek suya 

düştü. (…)”133  

 

 Eserde değinilen bir diğer toplumsal olay da 6–7 Eylül olaylarıdır. Kitabın 

son sayfalarında yer verilen bu olay, 6–7 Eylül 1955 tarihinde, dönemin çeşitli basın 

                                                 
131 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 13. 
132 Ibid, s. 262. 
133 Ibid, s. 265. 
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organlarında yer alan bazı haberler üzerine sivil halkın kışkırtılması sonucunda, 

Đstanbul’da yaşayan ve özellikle Rum azınlıklara yönelik gerçekleşen yağma ve 

tahrip hareketidir.134  

 

 Dilek Güven’in Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri 

Bağlamında 6–7 Eylül Olayları adlı kitabında, olayların gerçekleşmesine neden olan 

haberler şöyle belirtilmektedir: 

 

“1) Sözde, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs’ın Türk azınlığına karşı bir saldırı 

içindeydi. Bu duruma Hürriyet gazetesinin yazı kurulu misilleme tehdidiyle 

karşılık verdi ve hararetle ‘Đstanbul’da saldırabileceğimiz yeteri kadar Rumun 

yaşadığını’ vurguladı. 

2) Đstanbul Ekspres adlı akşam gazetesinin 6 Eylül 1955 tarihli bir haberine 

göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu Selanik’teki evde bir bomba 

patlamıştı.”135 

  

 Margosyan, 6–7 Eylül olaylarının olduğu gün ticaret dersinin bütünleme 

sınavına gideceğini ve sınavdan çıktıktan sonra Đstiklal Caddesi’nde bulunan 

Karaköy Muhallebicisi’nde arkadaşı Zulal’le buluşacağını anlatmaktadır. Ancak 

yaşanan kargaşadan dolayı bu buluşma gerçekleşmez. Yazar, o gün gördüklerini 

okuyucuya şu şekilde anlatır: 

                                                 
134 “Rum Azınlığa Yönelik 6–7 Eylül Terörü", Cumhuriyetin 75. Yılı, Cilt 2 1954–1978, Yapı Kredi 

Kültür Sanat Yayıncılık, Đstanbul, 1998, s. 392. 
135 Dilek Güven, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6–7 Eylül 

Olayları, Çeviren: Bahar Şahin, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 2006, s. 13–14.  
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“Đstiklal Caddesi polis, asker, tanklarla doluydu. Yerlerde kümeler halindeki 

cam yığınları arasında kırılmış, parçalanmış, akla gelen her türlü eşya, lime 

lime edilmiş, ince şeritler halinde kesilip yollara saçılmış kumaşlar, 

fotoğraflar, çerçeveler, çocuk arabaları, oyuncak bebekler, kazma sapları, 

sopalar, demir çubukların başında nöbet tutan, ikide bir düdük öttüren 

polisler, tramvay rayları boyunca yağmadan arta kalan enkaz yığınları, cam 

kırıkları üzerinde sekerek, atlayarak zorlukla yürüyen, koşuşturup duran, 

kimisi ağlayıp, kimisi nemli gözyaşlarıyla yağmalanmış dükkânlarının 

başında çaresizlik içinde ne yapacaklarına, işin neresinden başlayacaklarına 

sanki bir türlü karar veremeyip öylece şaşkınlık içinde bekleşen insanların 

arasında ilerlerken, Zaven’le beraber yapmaya uğraştığımız buzdolabı 

nedeniyle ‘Tev lo, tev lo, tev lo!’ diyerek bizimle alay eden halama nazire 

yaparcasına hurda yığınına dönüştürülmüş yepyeni buzdolapları karşısında, 

dudaklarımdan gayri ihtiyari onun şu feryadı dökülmez miydi? 

‘Vay lo, vay lo, vay lo!’”136 

 

 Yazarın, eser boyunca Tehcir’le ilgili anlatılara da sıkça yer verdiği 

görülmektedir. Ancak, Mıgırdiç Margosyan bu olaya tanıklık etmediğinden, 

çevresinde duyduğu Tehcir’le ilgili anlatılardan yararlanarak söz konusu olayı 

aktardığını belirtmemiz gerekir. Eserin ana konusu olmamasına rağmen, Tehcir 

olayına bir cümleyle de olsa her fırsatta gönderme yapılması, eserde dikkat çeken bir 

unsurdur.   

                                                 
136 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 509–510. 
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2.3. Eserin Yazılış Nedenleri: 

 

Margosyan, eserin hiçbir yerinde, neden anılarını yazma gereği duyduğunu 

belirtmemiştir. Ancak, yoğun olarak işlenen temalardan yola çıkarak, yazarın 

amaçlarını saptayabiliriz. 

 

 Öncelikle, eserin ana temasını oluşturan öğe Ermeni okullarında okutulan 

çocuklardan biri olan yazarın yaşadığı zorluklar olduğuna göre, yazarın birincil 

hedefinin Türkiye’de bulunan Ermeni okullarının işleyişinin ve buraya okumak üzere 

gelen çocukların yaşadığı sıkıntıların anlatılması olduğu söylenebilir. 

 

 Yine yazarın bu okulda yaşadıklarının yanı sıra Diyarbakır’daki yaşantısını da 

aktarmış olması, Diyarbakır’da sosyal yaşamın nasıl olduğu hakkında okuyucuya 

fikir vermek amacını güttüğünü düşündürmektedir. 

 

 Psikanalitik edebiyat kuramına göre, eserde tekrar eden düşünce ve olaylar, 

zamanın geri çevrilemezliğini temsil etmektedir. Bu bağlamda, belli bir konuyu 

tekrar eden yazarlar, bu şekilde varoluşu dondurmuş, dolayısıyla sonsuzluğu 

yakalamış olurlar. Bunun en belirgin örneğini, 20. yüzyıl Fransız edebiyatının önemli 

yazarlarından olan Marcel Proust’un Kayıp Zamanın Đzinde adlı eserinde buluruz. 

Proust’un amacı, ölüm korkusundan kaynaklanan bir yaratma isteğini tatmin ederek, 

yaratıcılık yoluyla ölümsüzlüğe kavuşmaktır. Kayıp Zamanın Đzinde adlı eserin son 

bölümü olan Yakalanan Zaman’da, Proust yaratıcı kişilere özgü bu güdüyü tatmin 



 132 

etmeyi başarmıştır. Oğuz Cebeci’nin Psikanalitik Edebiyat Kuramı adlı 

çalışmasında, tekrar unsuru ve zaman kavramı arasındaki ilişki şu şekilde 

açıklanmaktadır: 

 

“Đnsanın zaman algılaması onun canlı olduğunun bir kanıtını oluşturur. Öte 

yandan, zaman akışı tersine çevrilemeyen ve insanı ölüme götüren bir yolu da 

temsil eder. Lichtenstein’a göre, tekrarlama olgusu, zamanın geri 

çevrilemezliğini aşmaya yönelik bir girişimi ifade eder. Yaşayan varlığa 

zaman içinde süreklilik duygusu vermenin tek yolu ‘tekrar’ yapmadan geçer 

gibi görünmektedir. Bu anlamda, tekrar, süreklilik ve sonsuzluk gibi 

kavramlar ve bu kavramlara ilişkin duygular, kişinin kendi iç dünyasında, 

zamanın geçişini inkâr etmesine dayanan bir süreklilik yanılsamasının 

aşamalarını göstermektedir.”137  

 

Bu kurama dayanarak, Margosyan’ın eserinde sürekli tekrarlanan “Kafle” 

kelimesinin kullanımı ile Tehcir olayına değinen yazarın, bu olayı esas tema olarak 

işlememiş olmasına rağmen tekrar tekrar okuyucuya anımsatmasıyla, geçmişe 

dönerek bir şekilde zamanı orada sonsuzlaştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Đthaki Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 78–79. 
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2.4. Kategorik Özellikler ve Metin Analizi: 

 

Mıgırdiç Margosyan’ın Tespih Taneleri adlı eseri, tematik olarak sosyal anı, 

kurgusal olarak ise olgusal anı kategorilerine dâhil edilebilir. Türkçe olarak kaleme 

alınan eser 512 sayfadan oluşmaktadır ve Aras Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 

 

Yazarın Diyarbakır’da yaşadığı ve Đstanbul’a ilk geldiği yıllarda tanık olduğu 

ya da anlatıldığını duyduğu olayların birinci tekil şahıs anlatıcı tarafından öznel 

anlatıcı konumu ile aktarıldığı eserde kurmacaya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, 

eserin kapağında bulunan “anı-roman” ibaresi, gerçek hayatta yaşamış kişilerin ve 

yaşanmış olayların kurmaca olaylarla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, tanrısal 

anlatıcı konumuyla yazılmış roman olduğunu belirttiğimiz anı-roman kategorisinin 

tanımına tam olarak uymamaktadır.  

 

Tespih Taneleri’nin yazıldığı döneme baktığımızda, bütün bu olayların 

üzerinden yarım asır kadar bir süre geçtiğini görürüz. Türkiye Ermenilerinden olan 

yazar Margosyan, orta öğrenimi sırasında tanıklık ettiği olayları kaleme almıştır. Bu 

nedenle, anı türünde verilen eserlerin, anlatılan olayların üzerinden zaman geçmesi 

gerektiği kuralına uygundur.  

 

 Mıgırdiç Margosyan’ın eserinin metinsel özelliklerine değinecek olursak, 

öncelikle anıların niteliğine uygun olarak ben-anlatıcı ile aktarıldığını görürüz. Öznel 

anlatıcı konumu ile içten dışa anlatım açısı kullanılarak aktarılan olaylarda, yazarın 

sunuş biçimi olarak genellikle iç monolog ve bilinç akımını tercih ettiği göze çarpar. 
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Eser genel olarak, eleştirici ve zaman zaman da hicivci bir anlatım tutumu ile 

yazılmıştır. 

 

 Tespih Taneleri’nde zaman öğesinin işleniş biçimi ilginçtir. Eserin dış 

zamanı, yazarın Diyarbakır’dan Đstanbul’a ilk gidişi ile başlar ve 1955 yılı Eylül 

ayında son bulur; bu süre yaklaşık iki yıldır. Ancak eserde sürekli olarak geriye 

dönüşler yapılarak yazarın 2–3 yaşlarında yaşadığı olaylar, Diyarbakır’da ilkokula 

başladığı günler, çocukken oynadığı oyunlar gibi pek çok ayrıntı ve eserde genellikle 

başkalarının anlatılarıyla verilen Tehcir olayına sıklıkla değinilmesi, eserin geniş bir 

zaman aralığını aktarmasına neden olmuştur.  

 

Eserde zaman sündürmesi tekniği kullanılmıştır. Zaman sündürmesinin en 

yoğun olduğu bölümler, genellikle Diyarbakır halkının ağzından doğrudan anlatım 

tekniği ile aktarılan olaylardır. Örneğin: Dişçi Serkis’in işyerinde bulunan altınların 

Đstanbul’dan gelen bir Ermeni tarafından çalınması olayının anlatımı yaklaşık 6 sayfa 

sürer.138  

 

 Tespih Taneleri, daha önce de belirttiğimiz gibi, yazarın Đstanbul’a gidişi ile 

başlar ve temel konusunu burada yaşadığı güçlükler oluşturur. Bunun yanı sıra, 

çağrışımlar yoluyla geriye dönüş tekniğinin kullanılması nedeniyle pek çok farklı 

konuya da değinilmiştir. Bazen bir ismin, bazen de bir olayın çağrıştırdığı eski 

hatıralar, Đstanbul yaşantısının arasında, bir yıldız işaretiyle (*) ayrılarak okuyucuya 

                                                 
138 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 179–186. 
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aktarılır. Eserin tamamı bu şekilde kurgulanmıştır. Đstanbul yaşantısından Diyarbakır 

hatıralarına geçiş için şu örneği gösterebiliriz: 

 

  “‘Dikran Karagözyan 1834–1896. Bu okulun kurucusudur!’ 

Dikran… 

** 

Çulcu Dikran, Yemenici Dikran, Kuyumcu Dikran, Kalaycı Dikran, Sobacı 

Dikran, Kazancı Dikran, Taşçı Dikran, Demirci Dikran, Deli Dikran… 

Diyarbakır’da Dikran isminin bu denli yaygın olmasının, daha milattan önce 

buralarda yaşamış olan Ermeni kralı Đkinci Dikran’ın adından ve ona atfen 

Ermenilerin şehri Dikranagerd diye anmasından kaynaklandığını kulağımıza 

kim fısıldamıştı?”139 

  

 Bu şekilde, yazar hatırladığı her olaya, zamansal olarak belli bir sıralama 

olmaksızın yer verebilmektedir. Kronolojik sıralaması eskiden yeniye doğru verilen 

olaylar, sadece Đstanbul’daki okul hayatı ile ilgilidir. Bazen bu çağrışımlar sırasında 

başkalarının ağzından aktarılan olaylara da değinen yazar, bir çağrışımdan diğerine 

de geçebilmektedir. Örneğin: Đstanbul’da bir lokantada yediği yemek sırasında, 

Patrikhane görevlisi Manyel Ağa’nın yemek yiyişini gören yazarın aklına 

Diyarbakır’da annesinin kendisini turşu almaya yollaması gelir: 

 

                                                 
139 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 25. 
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“Manyel Ağa (…) turşudan en ufak bir parça dahi arttırmamaya özen 

gösteriyor, hatta salata tabağındaki sirkeli turşu suyuna ekmeğini banarak 

yemeğine son noktayı koyuyordu… 

* 

 ‘Hade oğlım, Emmo Sofilere get, birez karışığ turşi al!’”140 

 

 Turşu almak için gönderildiğini anımsadığı bu anekdotu aktarırken yazar, 

annesinin becerikli bir kadın olmasına rağmen neden turşu yapmadığını da anımsar 

ve okuyucuya bir başka çağrışımı anlatmaya başlar: 

 

“Esas ustalık isteyen şarabı bunca iyi yaptıktan sonra en az onun kadar enfes 

salatalık, ‘kıtti’, biber, domates, patlıcan, lahana, kelek, havuç, hatta sarımsak 

turşusu kurmanın anam için ne zorluğu olabilirdi! Emmo Sofi bu zorluğun, 

babamın anası Saro neneme saygıdan kaynaklandığını acaba biliyor muydu? 

* 

Saro nenem bir gün Heredan’daki evlerinde tarhana hazırlayıp kuruması için 

dama sermiş; aynı gün, bahçeden topladığı sebzelerle de turşu kurmuş; ama o 

yıl hem damdaki tarhana, hem de kilerdeki turşu kurtlandığı gibi, bir de o 

kara haber köye ulaşmış: 

‘Ermeniler köylerini boşaltıp Kafle’ye çıkacak!’”141 

 

                                                 
140 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 373. 
141 Ibid, s. 377. 
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Đç içe geçmiş bu çağrışımlarla yazar, gitgide daha eskiyi, hatta kendisinin 

henüz doğmamış olduğu dönemleri anlatabilmektedir. Eserdeki her yıldız işareti (*), 

zamanın ve/veya mekânın ani değişimini ifade etmektedir.  

 

Eserde mevcut olan motifler oldukça çeşitlidir. Bunlardan en fazla konu 

edinileni, eğitim, yoksulluk, Ermenilik ve tehcirdir.  

 

Eğitim, yazarın sıklıkla üzerinde durduğu bir motiftir. Babasının isteği 

üzerine ailenin en büyük çocuğu olan Mıgırdiç, Đstanbul’da anadilini öğrenmek üzere 

yola çıkar. Babasının, büyük adam olmanın birinci kuralı olarak gördüğü anadilini 

öğrenme zorunluluğunu eserin pek çok yerinde farklı şekillerde ifade ettiği görülür: 

 

“Valla benım niyetım, oğlan Đstanbol’da oğhısın, ana lisanımızi ögrensın, 

böyüg adam olsın…  

(…) madam ki orta bire telebe keydedisen, o zaman oğlım orda ortaokul 

birınci sınıftan yeni baştan oğhısın, yeter ki ana lisanımızi ögrensin…”142 

 

 Yoksulluk motifi de aslında eğitim motifi ile iç içe geçmiş durumdadır. Zira 

yazarın babasının çektiği sıkıntıların bir nedeni alaylı bir dişçi olması ve başkalarının 

diplomasını kullanarak iş yapmasıdır. Bu da yazarın ailesinin maddi durumunun iyi 

olmamasına neden olmaktadır. Baba Dişçi Serkis, oğlunun okumasını ve ileride 

dişçilik diploması alarak kendisiyle beraber çalışmasını istemektedir. Yazar bunu 

eser içerisinde pek çok kere tekrarlar: 

                                                 
142 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 166. 
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“Ben bahan yeni bi ortağ buldım, buldım; bulmadımsa, giderem köy köy 

gezerem, evelallah çocığlarımın rızkıni gene temin ederem. (…) 

Ben beni sığhiyam ki oğlım oğhısın, ilerde Reşat Beg kimi bi diş tabibi olsın, 

barabar çalışağh, başkasının diplomasına ehtiyaç duymiyağh (…)”143 

 

Ermenilikle ilgili milliyetçi yaklaşımlar da eserde oldukça yoğun bir şekilde 

işlenmiş motifler arasındadır. Yazar, anadilini öğrenmek, Ermenice kelimelerin 

yoğun bir şekilde kullanımı, Ermeni tarihinden örnekler vermek, Ermenilerin 

birbirleri ile dayanışması ve bu dayanışmaya önem vermeyen Ermenileri eleştirmek 

gibi yöntemlere başvurarak Ermenilik motifini okuyucunun karşısına sıklıkla 

çıkarmaktadır: 

 

“‘Is eğçige Hayasdani troşegin madağ mın enım!’ 

Ermenistan’a göç etme sevdasıyla yanıp tutuşan babam, ikide bir avluda 

küçük kız kardeşimiz Ardemis’i güle oynaya havaya atıp tutarken ‘Bu kızı 

Ermenistan bayrağına kurban edeceğim’ diye haykırdığı günlerin ardından 

şimdi soba borularını birbirlerine ekleyip kırılan hayallerini onarmaya mı 

çabalıyordu?”144  

 

Eserde oldukça fazla karşılaştığımız bir diğer motif de tehcirdir. Çağrışımlar 

yoluyla bir konudan diğerine geçiş yapan yazar, çoğu zaman anlattığı konunun içinde 

bir-iki cümleyle, bazen de anlattığı konunun doğrudan tehciri çağrıştırmasıyla 

                                                 
143 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 291. 
144 Ibid, s. 266. 
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sayfalar boyunca tehcir motifini işlemektedir. Genellikle “Kafle” kelimesi ile 

anlatılan tehcir olayı, hemen her konunun bir şekilde bağlandığı nokta olarak 

görülebilir. Örneğin: Anadolu’da yaşayan Ermeni çocuklarının Đstanbul’da 

okutulması kararını bildirmek ve ailelerle görüşmek için görevlendirilmiş olan rahip 

Sahag Papazyan’la görüşen halktan bir kişi, çocuklarını Đstanbul’a göndermek 

istememe sebebini şu şekilde anlatır: 

 

“… Patrik hezretlerının emri karşısında boynımız kıldan incedir; çünki her 

şeyden evel bızım babamızdır, rüheni reisımızdır; muhekkak ki her şeyi 

bızden eyi düşıni. Đlakin bız de istiyığh ki çocığlarımızın, torınlarımızın 

günıni görağh, onlari evlendırağh, ev barğh sehabi yapağh ki Kafle’de 

keybettığımız kardaşlarımızın, bacilarımızın, analarımızın, babalarımızın 

ismıni onlara verağh, cigerımızın ataşi sönsın!”145  

 

 Bu konuda belirgin olan bir başka örnek de, yazarın Diyarbakır’da 

Ermenilerin sohbetlerinin sürekli aynı noktaya geldiği konusuna değindiği bölümdür: 

 

“(…) anamın güzün yaptığı şaraptan içerek sohbet ederken, söz döne dolana 

sonunda hep aynı yere düğümlenirdi:  

‘Kirvem, senın tevellütın 1323 ise, benımki de 1328 oldığına göre, demağ ki 

sen Kafle’ye benden beş yaş böyüg çığhmişsan…’ 

‘He, sekız dokuz yaşında vardım yoğhtım, işte ele bi şe. (…)’ 

(…) 

                                                 
145 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 177. 
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‘Ben kirve Donabed’den küçügem, eyi ğhatırlamiyam. Soradan ögrendığıma 

göre bızım kafle Cabağhçur’dan yola çığhmış, yüriye yüriye ta Hayne’ye 

gelmişığh. Ben ğheyal meyal bi şeler ğhatırliyam (…). Yalavuz, anamın bi 

sözıni heç unıtmiyam; bahan boyna ‘Kroçti tzerkı pırne!’ diyidi, bacıma da, 

benden böyügti o, ‘Ağporti tzerki mi toğe!’ diyidi. Bılidi başımıza gelecağlari 

ki bıze ele diyidi: 

‘Bacın elıni tut… Kardaşın elıni bırağhma…!’ 

Heeey heeey, ele bi bırağhmağ bırağhtırdilar ki felegımızi şaşırdığh…’”146 

 

 Diyarbakır’daki konuşmaların dönüp dolaşıp tehcir hikâyelerine gelmesi gibi, 

Margosyan’ın anlatıları da sürekli olarak tehcire bağlanmaktadır. Yazarın bu tutumu, 

eserin yazılış amacının, kendi anılarını aktarmaktan çok, tehcir sırasında yaşanan 

olayları aktarmak olduğunu düşündürmektedir. Yazarın anlattığı konular da, 

Türkiye’de yaşayan Ermenilerin bu olayı günlük yaşantıları esnasında geçen 

konuşmalarda çoğunlukla bu konudan bahsettiklerini, her fırsatta konuya vurgu 

yaptıklarını ve hatta çocuklarına yatarken masal yerine “Kafle” hatıralarını 

anlattıklarını147 göstermektedir.  

 

2.5. Üslup Analizi 

 

 Tespih Taneleri’nde kullanılan üslup, kelime esasında, genel olarak orta ve 

bazen de alçak üsluptur. Alçak üslup kullanılan bölümler, yazarın Diyarbakır 

yöresine özgü şiveyle aktardığı kısımlardır. Margosyan’ın cümlelerine baktığımızda 

                                                 
146 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 387. 
147 Ibid, s. 350–353. 
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ise, Proustvari bir yazımla karşılaşırız. Cümlelerin oldukça uzun olduğu eserde, soru 

tümcelerinin kullanımı da yaygındır: 

 

“Kendisi gibi henüz küçük yaşlarda, henüz ana kucağındayken köylerinden 

çıkarılıp tehcir edilen yaşıtlarının kimisi hastalıktan, kimisi açlıktan veya 

sefaletten ölürken, kimisi de yol boyunca şu veya bu köyün civarından, şu 

veya bu köyün eteğinden, vadilerden ‘kafle’ler halinde hangi meçhule doğru 

yürüdüklerini bilmezken, kimi insanlar tarafından sahiplenilip evlat edinilen, 

yaşamlarının bu bölümünü bu kez de hiç tanımadıkları, hiç bilmedikleri bu 

yeni ana ve babalar sayesinde sürdürürken, terk ettikleri diyarlardan, 

Bakırmaden’den, Pertek’ten, Harput’tan, Muş, Bitlis, Erzincan, Sivas, Tokat, 

Erzurum’dan, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Đzmit, Tekirdağ’dan, 

Urfa, Antep, Maraş’tan, Diyarbakır’dan, Malatya’dan, Arapkir’den yollara 

düşüp Arap çöllerine, Der Zor’a doğru gidenlerin hasbelkader ‘kıliç artıği’ 

olarak sağda solda, orda burda kimi kaza veya bucaklarda, nahiye ya da 

köylerde kaldıkları için çoğunlukla ilk meslekleri çobanlık olan bu ‘Fılla 

uşağları’, daha sonraları hayat denen ince uzun yolun bir noktasında nasıl ve 

nedenini kendilerinin de bilmediği yepyeni koşullarda kimisi palancı, kimisi 

yemenici, kimisi demirci, nalbant, kalaycı, sobacı, marangoz, dokumacı, 

taşçı, terzi veya kuyumcu olarak birer meslek sahibi olup çoğunlukla küçük 

yaşta kaybettikleri için babalarını tanımazken, yine de irsi bir hastalık gibi 

babalarının, dedelerinin mesleklerini onların bıraktığı yerden sürdürüp 

yaşamlarına böylece devam ederken, aynı ya da benzer koşullarda dört 
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yaşında Tehcir’e çıkan babam, nereden nereye bu işe, bu mesleğe 

yönelmişti?”148 

 

  Eserde genelde uzun cümleler kullanılmış olmasına rağmen, bazı 

durumlarda, özellikle heyecanlı bir durum anlatılırken sözcelere de başvurulduğu 

görülür. Bu sözcelerin sonunda üç nokta işareti (…) kullanımı yaygındır: 

 

“Ellerinde meşalelerle öfkeli kalabalık… Nedenini anlayamadığımız bir 

karışıklık… Küçük sınıflardaki çocukların iyice korkuya kapılıp bazılarının 

ağlamasıyla yaşadığımız panik… Okulun bahçesindeki direğe belletmenlerin 

yardımıyla çektiğimiz bayrak… Ön balkondan aşağı sarkıttığımız büyükçe bir 

başka bayrak… Kalabalığın yavaş yavaş az ilerideki Çinili Karakol’a doğru 

yol alışı, daha ötedeki Surp Garabed Kilisesi civarından gecenin karanlığını 

aydınlatarak yükselen kesif duman…”149 

 

 Eserin adının Tespih Taneleri olmasının nedeni, eserin künyesinin verildiği 

bölümde kapak fotoğrafı ile ilgili açıklamaların bulunduğu kısımda anlatılmaktadır. 

Farklı yerlerde yaşamakta olan Ermenileri belirtmek için yazarın kullandığı bu 

başlık, eserin kurgusuna da yansımış gibi görünmektedir. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi, çağrışımlar yoluyla aktarılan anılar, Đstanbul’daki yaşantıyla sınırlanmayarak, 

kopuk bir tespihin taneleri gibi belli bir sıralama olmaksızın aktarılmaktadır. Yazarın 

Đstanbul’a gidişi ise, tespihin koptuğu an olarak nitelendirilebilir. Kapak fotoğrafını 

tanıtan yazıda şunlar belirtilmektedir: 

                                                 
148 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 171–172. 
149 Ibid, s. 507. 
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 “‘Kafle’ artığı iki Heredanlı (Diyarbakır, 1940’lı yıllar) 

 Dişçi Sarkis, nam-ı diğer Dişçi Ali, köylüsü ve has arkadaşı Taşçı 

Mıgırdiç’in, nam-ı diğer Zıfkar’ın ya da lakabıyla ‘Maraşal’ın dişini tedavi 

ederken. 

Dişçi Sarkis yazarın babasıdır, ‘Maraşal’ ise ünlü sinema oyuncusu Sami 

Hazinses’in ya da Samuel’in, ‘Samo’nun… 

* 

Dişçi Ali Đstanbul Şişli’deki, ‘Maraşal’ Diyarbakır’daki, oğlu ‘Samo’ ise 

Kadıköy’deki Ermeni mezarlığında yatıyor; birer tespih tanesi…”150   

 

 Genel olarak alaylı üslup tonuyla yazılmış olan eserde, zaman zaman kaba 

ton, hatta küfür tonu kullanılmaktadır. Özellikle, Diyarbakırlı kişilerin 

konuşmalarında sinirli ruh halini yansıtan cümlelerin içinde küfür tonu kullanımı 

dikkat çeker (“deyyus”, “kahpe analı”, “ehmak”, “heyvan”, “eşegın oğli”, 

“gebermiyesen”, “ğhelt karıştırmak”, “poğh yemek”, vs.). Eserde sıklıkla kullanılan 

alaylı üslup tonuna,  Đstanbul’da Der Şınork’un isteği üzerine gidip aldığı ıstakozu 

taşıması ile ilgili anekdot örnek gösterilebilir: 

 

“Tepebaşı’nda büyük, ahşap görkemli tiyatro binasının önünden yürürken, 

ıstakozun ön makaslarının artan hareketlerinden huylanıp bir anlık korkuyla 

elimden yere düşen paketin asfaltta çıkardığı tok sesle beraber ıstakoz daha 

fazla debelenirken, bu meret hayvanı elime böylesine canlı canlı tutuşturan 

                                                 
150 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 4. (Vurgu metnin orijinalinde vardır.) 
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balıkçıya, beni böyle bir serüvenle baş başa bırakan Der Şınork’a içimden 

dua etmediğimi o an gökyüzündeki koltuğundan beni izleyen Tanrı baba çok 

iyi biliyordu.”151  

 

2.6. Karşılaştırma 

 

 Tespih Taneleri’nde işlenen temalar, genel olarak Margosyan’la aynı 

dönemde yaşamış olan diğer Ermeni yazarlar tarafından benzer şekilde ele alınmıştır. 

Türkiye’de yaşayan Ermenilerin edebiyatlarına baktığımızda, genellikle Đstanbul’a 

yerleşmiş olan yazarların anılarında, eski memleketlerine özlemleri, büyüklerinden 

dinledikleri tehcir anlatıları ve seferberlik hikâyeleri yoğun olarak görülmektedir.  

  

Türk edebiyatında aynı yılların anlatıldığı anılarda ise, yazarların siyasi, 

sosyal, edebi ve kültürel alanlardaki düşünce, gözlem ve izlenimlerini yazdıkları 

görülür. Siyasi olarak oldukça karışık bir dönem olan çok partili hayata geçiş 

döneminde, yazarların siyasi düşüncelerini açıkça söylemelerinden dolayı hapishane 

ya da sürgün gibi cezalarla karşı karşıya kalmaları, söz konusu dönemle ilgili siyasi 

anıların yoğun olmasına neden olmuştur. Aziz Nesin, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Demir 

Özlü gibi yazarlar sürgün yıllarında yaşadıklarını aktarırlarken, Sevgi Soysal, Necip 

Fazıl Kısakürek, Bedii Faik Akın gibi yazarlar da hapishanede yaşadıklarını kaleme 

almışlardır.  

 

                                                 
151 Mıgırdiç Margosyan, 2008, s. 504. 
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 Bu yazarlardan Aziz Nesin, yazmış olduğu “Nereye Gidiyoruz?” başlıklı 

broşürden dolayı, 10 ay hapis ve 4 ay 10 gün sürgün cezasına çarptırılır.152 Đlk kez 

1957 yılında yayımlanan ve bu sürgünde yaşadıklarını anlattığı Bir Sürgünün 

Anıları’nın önsözünde, eserini neden yazdığını şu şekilde açıklar: 

 

“Size o günlerin acı, çok acı olduğunu söylemeyeceğim. En acı günler bile 

üzerinden yıllar geçtikten sonra, dalında dura dura ballanan meyveler gibi 

tatlılaşıyor. Şimdi, sürgünde geçen o acı günlerimi andıkça gülüyorum. 

Anlatınca da dinleyenler gülüyor. Bunları, siz de gülesiniz diye yazdım.”153 

 

 Söz konusu eserinde Nesin, Bursa’da yaşadığı sürgün hayatını, hicivci bir 

üslupla anlatır. Sürgünde çektiği sıkıntılardan bahsederken, yaşadığı üzücü olayları 

anlatma biçimi dolayısıyla okuyucuyu gülümsetebilmektedir. Örneğin: Bursa’da 

konuşacak hiç kimsesi yokken okul arkadaşı Şazi’yi görmesi, ancak arkadaşının onu 

görür görmez, polis kendisini fişler korkusuyla arkasını dönüp kaçması ve Aziz 

Nesin’in de onun peşinden koşması olayını yazar kendine özgü üslubuyla şöyle 

anlatır: 

 

“Şu gurbet ilde bir tanıdık yakalamışım, bırakır mıyım? Ben de koşuyorum. 

Bir sokağa daha saptı, ben de arkasından. Yokuşa ver etti, ben de… Đkimiz de 

19 Mayıs bayramına sınır toprağı yetiştirecek gibi koşuyoruz. Ben biyandan 

da bağırıyorum. O başını çevirip bakıyor, sonra koşuya devam… Koşmuyor, 

kaçıyor. Ben de öyle; koşmuyorum, kovalıyorum. Bursa’nın dış mahallelerine 

                                                 
152 Aziz Nesin, Bir Sürgünün Anıları, Nesin Yayınevi, Đstanbul, 2009, s. 7.  
153 Ibid, s. 11. 
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geldik. Yokuş yukarı tırmanıyoruz. Yollar da bitti. Hani neredeyse, biraz 

sıksak kendimizi, Uludağ’a çıkacağız. Bir kır koşusu tutturduk. Karlar çok 

fena kayıyor. Ben kendimi kaybetmişim. Kandilli Lisesinin kızlarına 

koşuyorum sanıyorum.”154   

  

 Margosyan’da rastladığımız, ergenlik çağındaki bir gencin Đstanbul’da 

yaşadığı zorlukların anlatıldığı bölümler, Aziz Nesin’de genç bir yazarın, 10 aylık bir 

hapis döneminden sonra sürgün olarak yaşamak için Bursa’ya gelişi ve burada 

yaşadığı zorlukların anlatıları ile karşılaştırılabilir. Konusal olarak benzerlik gösteren 

bu durumlara bakıldığında, bir yanda ailesinden uzak kalmış bir gencin hiç bilmediği 

bir şehirde, başkalarının himayesi altında yaşadığı, diğer yanda ise, tanıdıklarının bile 

kendisinden polis korkusuyla kaçtığı, çok az insandan gizli gizli destek gören, ailesi 

dağılmış, çoğu zaman aç gezen, kimse iş vermediği için fazlasıyla maddi sıkıntı 

çeken bir adamın yaşadıkları görülür.  

 

 Bu iki eserin anlatım özellikleri de benzerlik göstermektedir. Ancak 

Margosyan’ın eserinde sunuş biçimi iç monologlar ve bilinç akımı iken, Aziz 

Nesin’de sunuşun daha çok yorum ve yaşanmakta olanı yansıtma şeklinde olduğu 

söylenebilir. Tespih Taneleri’nde çeşitli anekdotlarda anlatılan farklı motifler, 

çağrışımlar yoluyla ana konuya bağlanır. Bir Sürgünün Anıları ise birbirinden 

bağımsız, ama konu olarak sadece yazarın sürgünde yaşadığı olaylardan 

oluşmaktadır. Farklı motifler olsa da, bunlar yine sürgün yaşamından kaynaklanan, 

                                                 
154 Aziz Nesin, 2009, s. 27. 
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açlık, yoksulluk, ailenin dağılması gibi motiflerdir. Kısaca, Margosyan’da kurgu, ana 

konudan motife, Nesin’de ise motiften ana konuya doğru bir yönelim içindedir.  

 

 Mıgırdiç Margosyan’ın eserini incelerken belirttiğimiz uzun tümcelerin ve 

sözcelerin kullanımı, Aziz Nesin’le Margosyan’ın diğer bir farklı yönünü oluşturur. 

Bir Sürgünün Anıları’nda genel eğilim kısa cümleler kullanılması yönündedir. Yalın 

bildirme tümceleri kullanılarak yazılmış eser, her seviyeden okuyucunun konuyu 

rahatça anlayabileceği biçim özelliklerine sahiptir. 

 

 Bir Sürgünün Anıları’nda tersinmeci ve hicivci üslup kullanımı yoğundur. 

Zaten eserin konusu olan sürgün hayatının zorlukları ile daha önce değindiğimiz ve 

yazarın önsözde açıkça belirttiği yazma amacı olan güldürme isteği de bu hicivci 

üslubun habercisi olarak görülebilir.   

 

 Margosyan’la Nesin’in temel benzerliği konu bazındadır. Her ikisi de çekilen 

sıkıntılardan bahseder. Margosyan’ın anlattığı kendine ait sıkıntılar, yatılı okula 

giden herhangi bir taşralı çocuğun muhtemelen yaşayacağı zorluklardır. Bu eseri asıl 

ilginç kılan, motifleri işleyiş biçimi ve Proustvari üslubudur. Margosyan’ın sıklıkla 

değindiğini belirttiğimiz tehcir olayı, yazarın babasının dahi net hatırlamasının 

mümkün olmadığı yıllarda yaşanmıştır, Margosyan tehciri başkalarının anlatılarına 

dayanarak kaleme alır. Bunun amacı da, yapılan tekrarlara bakılırsa, Ermeni 

toplumunun acı çektiğine vurgu yapılmak istenmesi olabilir. 
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 Aziz Nesin ise çektiği sıkıntıları aktarırken, bunun amacının okuru güldürmek 

olduğunu açıkça belirtir. Kendisi hakkında iyi-kötü her şeyi yazdığı görülen Nesin, 

başkalarını ilgilendiren konuları yazarken daha titiz davranmakta ve bu tutumunu şu 

şekilde açıklamaktadır: 

 

“(…) anılarımızı yazarken, herzaman yalnız kendimizi yazmıyoruz, ilişkide 

bulunduğumuz insanları da yazıyoruz. Đşte zor olan, kendimizi bile 

anlatmaktan zor olan bu; başkalarını, ilişkide bulunduğumuz kişileri 

anlatmak. Bize acı çektiren, hem de utanç veren öyle olaylar vardır ki, 

kendimizi düşünerek değil, başkalarına, özellikle yakınlarımıza zarar verecek 

diye onlar kendimizde ölüme götüreceğimiz giz olarak kalacaktır.”155 

 

 Margosyan’la aynı yıllarda yaşayan Fransız yazarlarda yine buhranlı bir 

dönemin anlatıldığı görülür. Fransız edebiyatının yetkinliği, bu dönemde yazarların 

edebi açıdan önemli eserler vermesine neden olmuştur. Dönemin Fransız 

edebiyatında işlenen konular, genellikle Đkinci Dünya Savaşı ve bu savaş sonrasında 

yaşanan ekonomik bunalımın topluma yansımalarıdır. Bunlara örnek olarak 

gösterebileceğimiz bazı eserler şunlardır: Charlotte Delbo Auschwitz ve Sonrası, 

Pierre Clostermann Büyük Sirk, Antoine de Saint-Exupéry Savaş Pilotu, Joseph 

Kessel Gölgeler Ordusu, Marc Bloch Tuhaf Bozgun, Robert Antelme Đnsan Türü, 

Alain Robbe-Grillet Geri Gelen Ayna, Georges Perec W ya da Bir Çocukluk 

Hatırası. 

 

                                                 
155 Aziz Nesin, 2009, s. 105. 
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 Söz konusu eserler, Fransız edebiyatının önemli yazarlarına ait edebi 

yetkinlikte eserlerdir. Anı türüne dâhil olan bu yapıtların bir kısmı, yazarının tanık 

olduğu olayları anlattığı, ancak estetik kaygısıyla kaleme aldığı eserlerdir. 

Bazılarında kurmaca olaylara da yer verildiğinden bunların anı-roman kategorisinde 

ele alınması gerekmektedir (Örneğin: Joseph Kessel Gölgeler Ordusu).  

 

 Fransız edebiyatında söz konusu dönemi anlatan eserlerden kurgusal olarak 

diğerlerinden farklı olan Georges Perec’e ait W ya da Bir Çocukluk Hatırası’na 

değinmekte fayda görüyoruz. 2 ana bölüm ve 37 alt bölümden oluşan 158 sayfalık 

bir eser olan W ya da Bir Çocukluk Hatırası, yazarının Đkinci Dünya Savaşı yıllarına 

denk gelen çocukluğuna dair anımsadığı olayları aktarırken, yine yazarın 13 

yaşındayken yazmış olduğu “W” başlıklı bir hikâyesini hatırlaması üzerine belleğini 

zorlayarak yeniden kaleme aldığı bu hikâyeyi de okuyucuya sunar. Eserde, kurmaca 

ve gerçek hayatın aktarımı dönüşümlü olarak gerçekleşmektedir. Bir alt bölüm, 

yazarın “W” olarak adlandırdığı ve anti-ütopik bir yer olarak değerlendirebileceğimiz 

Ateş Ülkesi’nin bir adasında yaşamın nasıl olduğunu anlatırken, diğer alt bölümde 

yazarın çocukluk yıllarına dair anıları anlatılır. Bu bölümlerin kurmaca olanları 

tamamen italik harflerle yazılarak, gerçeği anlatan bölümlerden ayrılmıştır.  

 

 Eserin ilk bölümlerinde yazar, çocukluk hatırasının olmadığından bahseder. 

Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini belirten Perec, çocukluğuna ilişkin 

soruların anlamsız olduğunu, bu sorulara kendisinin yerine tarihin cevap verdiğini 

kaydeder. Kastettiği yıllar, Đkinci Dünya Savaşı yıllarıdır ve Yahudi bir aileye 

mensup olan yazar, daha yaşamının ilk yıllarında birçok zorlukla karşılaşmıştır.  
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“‘Çocukluk hatıram yok’: Bu iddiayı kendimden emin bir şekilde, neredeyse 

meydan okurcasına ortaya koyuyordum. Bu mesele üzerine bana soru 

sormaları boşunaydı. Ders programımda yoktu. Bundan muaftım. Bir başka 

tarih, Büyük olanı, büyük tırpanıyla Tarih, çoktan benim yerime cevap 

vermişti: savaş, kamplar.”156  

 

Eserin kurmaca olan bölümüne ilişkin olarak yazar, bu hikâyeyi 13 

yaşındayken uydurduğunu, sonra unuttuğunu ve yıllar sonra birdenbire hatırlayarak 

tekrar kaleme aldığını belirtir. Buradan hareketle, Perec’in de Margosyan gibi 

çağrışımlar yoluyla bu hikâyeyi yazdığı söylenebilir. W ya da Bir Çocukluk 

Hatırası’nın çağrışımlar aracılıyla yazılmış olan kısmı sadece W adasıyla ilgili 

kurmaca kısım değildir; yazarın çocukluğuna dair, belleğini zorlayarak, fotoğrafların, 

bazı kişilerin tanıklıklarının ve birkaç belgenin yardımıyla hatırladığı olaylar da 

çağrışımlarla oluşturulmuştur.  

 

“(…) çocukluk ne geçmişe özlem, ne dehşet, ne yitik cennet, ne Altın 

Post’tur; ufuk, hareket noktası, hayatımın eksenlerinin onlar aracılığıyla 

anlamlarını bulabilecekleri koordinatlardır belki de. Şüpheli hatıralarımı 

ortaya sermek için elimde sararmış fotoğraflardan, tek tük tanıklıktan ve 

birkaç önemsiz belgeden başka bir şey yoksa da, uzunca bir süre geri 

getirilemez olan diye adlandırdığım şeyi hatırlamaktan başka yapabileceğim 

bir şey yok; olmuş olanı, durmuş olanı, kapanmış olanı: kuşkusuz bugün artık 

                                                 
156 Georges Perec, W ya da Bir Çocukluk Hatırası, Çeviren: Sosi Dolanoğlu, Metis Yayınları, 

Đstanbul, 2001, s. 12. 



 151 

olmamak için bir zamanlar olmuş olanı, ama hala var olmam için olmuş olanı 

da aynı zamanda.157 

 

 Söz konusu anıları yazarken Perec, ailesinin kısa tarihine de, bildiği kadarıyla 

değinir. Polonyalı Yahudi ailenin ilk çocuğu olan Georges’un nüfus kayıtlarına 

Fransız olarak geçirildiği ve Hitler’in bir süre sonra söz konusu aile için ölümcül 

olan bir tarihi başlattığı yazarın ilk verdiği bilgiler arasındadır.158 

 

 Ebeveynlerini kaybedince halası tarafından evlat edinilen yazarın çocukken 

tasarladığı anti-ütopik hikayeye de burada değinmek gerekir. Spora ve müsabakalara 

dayalı bir yaşamın sürdürüldüğü Ateş Ülkesi’nin W adlı adasında, kazananların 

Statta serbestçe dolaşma, fazladan duş alma, özel bir antrenörle çalışma, yeni bir 

eşofman edinme gibi haklardan yararlanabildiği, kaybedenlerin ise aşağılanmaktan 

ölüme kadar gidebilen cezalara çarptırıldığı anlatılmaktadır. Bu ülkede kadınların ve 

erkeklerin sayısı hiç değişmez. Kadınlar, her zaman erkeklerden daha azdır. 

Müsabakaları erkekler yapar. Yöneticiler merkezi Đktidarın atadığı memurlardan 

oluşur ve kronometre tutucuları ve müsabaka yöneticileri arasından seçilirler. Katı 

kuralların hüküm sürdüğü bu adada, kız çocuklarının ancak 1/5’i hayatta 

bırakılmaktadır. Artık spor yapamayacak durumda olanlar ise, bir kaleye 

gönderilmektedir. Bu kalenin içinde ne olduğunu, yazar şu şekilde anlatır: 

 

“Bir gün Kale’ye girecek olan kişi, önce uzun ve gri bir dizi boş odadan 

başka bir şey bulamayacaktır. Yüksek beton kubbelerin altında çınlayan kendi 

                                                 
157 Georges Perec, 2001, s. 18 
158 Ibid, s. 25. 
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ayak sesleri onu korkutacaktır, ama uzun bir süre yoluna devam etmesi 

gerekecektir ta ki unutmuş olduğunu sandığı bir dünyanın toprağın 

derinliklerine gömülmüş ve yeraltındaki kalıntılarını bulana kadar: altın diş, 

nikâh yüzüğü, gözlük yığınları, yığın halinde binlerce ve binlerce giysi, tozlu 

dosyalar, kötü kalite sabun stokları…”159  

 

 13 yaşında bir çocukken kurguladığı bu anti-ütopya hakkında yazar, eserinin 

son kısmında bir açıklama yapar. Bu hikâyeyi yazdıktan yıllar sonra David 

Rousset’nin “Toplama Kampı Evreni” adlı yazısını okuduğunu belirten Perec, bu 

yazıyı alıntılar. Söz konusu kampların anlatıldığı yazıda, ironik bir tutumla, 

tutukluların çalıştırılmadığı, bir lokma ekmek için spor yaptıkları belirtilmektedir. 

Aşağıda alıntılayacağımız bu yazı, yazarın “hayal gücüne son bir yankı verme 

görevi” üstlenirler. Rousset’nin bu yazısı, yazarın çevresinden pek çok kişinin maruz 

kaldığı toplama kamplarının bilinçaltı tarafından işlenerek “W” adlı hikâyeyi yazmış 

olduğunu gün yüzüne çıkartır ve eserini “Ateş Ülkesi’ndeki birçok adacık bugün 

sürgün kamplarıdır” diyerek bitirmesini sağlar. Perec’in eserinde alıntılanan 

Rousset’nin yazısı şu şekildedir: 

 

“Baskı kamplarının yapısı iki temel yönetim tarafından belirlenir: iş değil 

‘spor’, bir lokma yiyecek. Tutukluların çoğu çalışmaz, bu da işin, en zor 

olanın bile, rahat ve kolay bir iş olarak görüldüğü anlamına gelir. En ufak 

görev koşar adım yapılmalıdır. ‘Normal’ kamplarda alışılagelmiş olan dayak, 

burada günün ve bazen gecenin bütün saatlerine hükmeden alelade ıvır zıvır 

                                                 
159 Georges Perec, 2001, s. 156. 
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haline gelir. Oyunlardan biri tutukluları her gün defalarca hızla ve cop 

marifetiyle giydirmek ve soyundurmaktır; ayrıca onları koşarak Blok’tan 

çıkarmak ve içeri sokmaktır, bu arada kapıda iki S.S. Haeftlinge’lerin 

kafasına Gummi darbeleriyle vurur. Dikdörtgen ve beton avluda, her şey 

spordan ibarettir: insanları kırbaçla saatlerce hiç durmadan ve çok hızlı 

döndürmek; kurbağa gibi zıplatarak yürütmek, en yavaş olanlar, S.S.’ler 

naralar atarak gülerken su havuzuna atılacaktır; eller vücuda dik açı yapacak 

şekilde topuklarının üstünde çok hızlı eğilip kalkma hareketini biteviye 

tekrarlamak; çok hızlı (daima hızlı, hızlı, Schnell, los Mensch) çamura karın 

üstü yatmak, yüz kere sıraya girmek, sonra koşup sözde yıkanıyorum diye 

üstünü başını ıslatmak ve üstünde ıslak giysilerle yirmi dört saat kalmak.”160 

 

 Çocukluğunu ve çocukluğunda yazdığı hikâyeyi çağrışımlar aracılığıyla 

aktaran Perec, bu açıdan Margosyan’la benzerlik göstermektedir. Ancak, Perec 

kendisinin tanık olmadığı olaylara fazla değinmez, değindiği durumlarda da bunun 

hatalı bir bilgi olabileceğini söyleyerek bilgiyi kimden aldığını açıkça belirtir. 

Margosyan’da eser, bir olayın başka bir olayı çağrıştırarak kaleme alınmasından 

oluşur. Perec’te ise, çeşitli belgelerin çağrıştırdığı olaylar aktarılır (örneğin: 

fotoğraflar, geçilen bir sokak, vd.). W adlı öykünün anlatıldığı bölümler ise, 

tamamen kurmacadır, ancak toplama kampları ile ilgili edinilen bilgilerin, yazarın 

bilinçaltı süzgecinden geçirilerek, yaratıcılık yeteneği ile yoğrulması ile ortaya çıkan 

anti-ütopya türünde bir edebi eser olarak değerlendirilmelidir.   

 

                                                 
160 Georges Perec, 2001, s. 157–158. 
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 Ermeni edebiyatından Mıgırdiç Margosyan’ın Tespih Taneleri adlı eserini 

temel alarak yaptığımız incelemenin sonucunda, 20. yüzyıl Ermeni edebiyatında 

genel olarak görüldüğü üzere, konu memleketinden uzakta yaşamanın sıkıntıları ve 

özlemdir. Ermeni diaspora edebiyatında yaygın olarak işlenen bu temanın yanı sıra, 

eserlerde bulunan motiflerde sıklıkla karşımıza çıkan tehcir olayı Margosyan’ın 

eserinde de mevcuttur. Bir çocuğun Đstanbul’a okumak için gelişi ve burada yaşadığı 

sıkıntıların anlatıldığı eserin kurgusu ve üslubu ilgi çekicidir. Belli bir kronolojik sıra 

olmaksızın çağrışımlar yoluyla yazılan Tespih Taneleri’nde uzun cümleler, sözceler 

ve soru tümceleri kullanılmakta ve Diyarbakır’da konuşulan dil olduğu gibi 

aktarılmaktadır.  

 

 Türkiye Ermenilerinden olan Mıgırdiç Margosyan’ın anlattığı dönem, 

Türkiye’de çok partili dönem sancılarının yaşandığı yıllardır. Bu süreci yaşamış olan 

pek çok Türk yazar da sürgünler, hapis cezaları gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya 

kalmışlardır. Bu yazarlardan biri olan Aziz Nesin, Bir Sürgünün Hatıraları ve Böyle 

Gelmiş Böyle Gitmez adlı eserlerinde yaşadıklarını anlatır. Yazmış olduğu bir yazı 

dolayısıyla 10 ay hapis ve 4 ay 10 gün Bursa’da sürgün cezasına çarptırılan yazar, 

Margosyan’la yaklaşık olarak aynı dönemlerde genç bir adam olarak yaşadığı 

sıkıntıları mizahi bir dille aktarır; amacı ise okuyanları güldürmektedir.  

 

 Yine aynı dönemi anlatan Fransız edebiyatında yazılmış olan anılarda da 

yaşanan sıkıntılar anlatılır. Đkinci Dünya Savaşı yılları anlatılarının çoğunlukta 

olduğu bu döneme ait anılar, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da insanların 

sancılı bir süreç içerisinde bulunduğunu gösterir. Pek çoğu savaş anıları kategorisine 



 155 

dâhil edilmesi gereken bu eserler, Fransız edebiyatında anı türünün gelişmiş 

olmasına paralel olarak, yetkin bir dille kaleme alınmışlardır. Örneğin: Georges 

Perec’in toplama kamplarını anlatan kurmaca öyküsü “W” ile kendi çocukluk 

yıllarını aynı eserin içinde okuyucuya verdiği W ya da Bir Çocukluk Hatırası, 

Margosyan’ın da kullandığı çağrışım tekniği ile yazılmıştır. Eser, bir yandan 

kurmaca bir öyküyü, bir yandan da aslında bu kurmaca öykünün gerçekten yaşandığı 

kamplarda ailesini kaybetmiş olan, yani öykünün sonrasını yaşayan birinin, 

“çocukluk hatıram yok” diyerek silmeye çalıştığı geçmişini usta bir anlatım 

tekniğiyle okuyucuya aktarır.  

 

 Sonuç olarak, gerek Avrupa’da Đkinci Dünya Savaşı yıllarında, gerekse 

Türkiye’de çok partili döneme geçiş yıllarında yaşayanlardan olsun, edebi niteliğe 

sahip anılarını kaleme alan yazarlar, çektikleri sıkıntıları anlatırlar. Hemen hemen 

tüm dünyada, Đkinci Dünya Savaşı’nın etkileri yoğun olarak hissedilmekte 

olduğundan, askeri, sosyal ve siyasi olayları aktaran anı türü eserlerin de niteliği 

gereği, bu sıkıntılı yaşamlara eserlerde yer verilmesi doğaldır.     
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3. Peter Najarian, Son Ermeni (Yolculuklar) 

 

3.1. Yazarın Biyografisi 

 

Peter Najarian, 1940 yılında New York’ta Ermeni asıllı bir ailenin çocuğu 

olarak dünyaya gelmiştir. Amerika’da bulunan Rutgers Üniversitesi’nde Đngiliz dili 

ve edebiyatı eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını San Fransisco Üniversitesi’nde 

yaratıcı yazarlık alanında yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde ders veren Amerika 

Ermeni edebiyatının temsilcisi Najarian’ın ilk eseri Türkçe’de Son Ermeni adıyla 

yayımlanan Yolculuklar’dır (Voyages,1971). Yazarın, genel olarak kimlik kavramı ve 

kimlik arayışı temalarını işlediği diğer eserleri ise şunlardır: Beni Evde Yıka, Anne 

(Wash Me on Home, Mama, 1978), Belleğin Kızları (Daughters of Memory, 1986), 

Büyük Amerikan Yalnızlığı (The Great American Loneliness, 1999).161    

 

3.2. Eserin Konusu ve Đçerdiği Tarihsel Olaylar 

 

Peter Najarian’ın Yolculuklar adıyla yayımladığı eseri, Türkçe’ye Son Ermeni 

adıyla çevrilmiştir. Bu, yazarın ilk basımda eserine verdiği addır (The Last 

Armenian). Eserde, anlatıcı konumunda olan Aram’ın, Türkiye’den Amerika’ya göç 

etmiş bir ailenin çocuğu olduğu ve bu göç sebebiyle, Amerika’da doğmuş olmasına 

rağmen, orada kendini bir yabancı olarak görmesi konu edilmektedir.  

 

                                                 
161 Peter Najarian, Son Ermeni, Çeviren: Ece Eroğlu, Aras Yayıncılık, Đstanbul, 2004, s. 7. 
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Đki dünya savaşı arasında yaşanmış olan Dünya Ekonomik Bunalımı sırasında 

genç bir adam olarak geçmişinin izlerini süren Aram’ın hayatı, birinci tekil şahıs 

ağzından anlatılmaktadır. Eserde en fazla rastlanan tarihsel olay, “Buhran” olarak 

kaydedilen söz konusu Ekonomik Bunalım’dır. Konu hakkında kısaca bilgi vermek 

gerekirse, 1929 krizi olarak da anılan Büyük Bunalım, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1929 iflasından162 Đkinci Dünya Savaşı’na kadar süren dönemdir. 20. 

yüzyılın en önemli ekonomik bunalımıdır ve önemli bir deflasyon ile işsizlik 

patlamasını beraberinde getirmiştir.163  

 

 Esere yoğun bir şekilde yansıması görülen söz konusu ekonomik kriz, çeşitli 

biçimlerde karşımıza çıkar. Ancak genel olarak, mutsuzluk, ölüm ve bu bunalımı 

yaşayan insanların bezginliğiyle ilintili olarak söz edilir. Örneğin:  

 

“Buhran başladığında artık dayanmak için neden kalmadığını hissetmiştim ve 

işlerin kimse için daha da kötüleşemeyeceğini düşünecek kadar 

umutluydum.”164    

 

En kötü durumun bu ekonomik bunalım olduğunu düşünen anne Melina, bu 

düşüncelerine dayanarak eşinden ayrılmaktadır. Normal şartlarda eşinden 

ayrılmasının Amerikan Ermeni toplumunda onay görmeyeceğini bilmesine rağmen 

boşanır ve kendine eski eşinin dayısıyla birlikte yeni bir hayat kurar. Eserden 

                                                 
162 1929 Đflası: 24 Ekim 1929 Perşembe günü ile 29 Ekim 1929 Salı günleri arasında New York 

Borsası’nda gerçekleşen borsa krizi. Dünya Ekonomik Bunalımı, bu olay sonrasında başlamıştır. 

Olaya, 24 Ekim 1929’a gönderme yapılarak “Kara Perşembe” adı da verilmektedir.   
163 http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression#cite_note-0 (24 Şubat 2011, Fransızca) 
164 Peter Najarian, 2004, s. 82–83. 
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anlaşıldığı üzere, bütün bunlar Buhran’la yakından ilgilidir, çünkü herkes fiziksel 

ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğinden kültürel değerlere önem verilmemektedir. 

 

Ancak eserin sonlarına doğru, yazarın bu buhran yıllarına özlem duyduğu 

görülür. Bu durum, kişisel bir bunalımdan kaynaklanmaktadır ve olabilecek en kötü 

şeyleri isterken, Buhran’ın da tekrarlanmasını diler. Mazoşizm olarak 

nitelendirilebilecek bu durum, aslında çektiği sıkıntıların bir dayanağı olmadığını 

fark eden kişinin, bu sıkıntıları somutlaştırabilecek bir acıya ihtiyaç duymasından 

kaynaklanmaktadır: 

 

“Kim bilir kaç kere yüzümün bir doğum lekesiyle mosmor kesilmiş olmasını, 

bacaklarımın çocuk felcinden kuruyup büzülmesini, beynimin bir tümör 

tarafından sarılmasını, böylece anlamsızca çektiğim bu acıların onur 

duyabileceğim, haklı bir gerekçesi olmasını dilemiştim: Kaç kere nefretimi 

açığa vurabileceğim ve bu nedenle öldürülebileceğim bir savaşın çıkması için 

dua etmiştim ya da yeni bir Buhran ve onun açlığının, avurdu çökmüş, ekşi 

yüzünü dilemiştim.”165  

 

Eserin temel konusu olan ve ötekileşme kavramıyla açıklayabileceğimiz 

toplumsal olay, Amerika Ermenilerinin yerleşmiş oldukları ülkede yaşadıkları 

sıkıntılardır. Anlatıcı, roman boyunca yaşadığı yalnızlık hissinden kurtulamamakta 

ve aslında hiç yaşamadığı bir geçmişe özlem duymaktadır: 

 

                                                 
165 Peter Najarian, 2004, s. 151. 
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“(…) Anita bana yardım edecekti. O beni oraya götürecekti. Geçmişe… 

(…) 

Annemin yaşadığı hazza. Canım annemin. Terk edilmişliğin öncesine. Anita 

beni geçmişe götürecekti.  

Sanki benim meleğimdi o.”166 

 

Eserde görülen bir diğer tarihsel/toplumsal olay ise, anlatıcının çevresinde 

yaşayan insanlar tarafından aktarılan tehcir hikâyeleridir ve “katliam” ya da “felaket” 

olarak belirtilmektedir. Bu anlatıların çoğu anlatıcının annesi Melina ve 

arkadaşlarına ilişkin hikâyelerdir. Çok fazla üzerinde durulmamış olmasına rağmen, 

bu anlatılar, anlatıcının bütün acılarının başladığı nokta olarak lanse edilmektedir. 

Bir çeşit haz olarak nitelendirdiği bu acıların kökeninde annesinin acılarının 

olduğunu ve kendisinin de bu geçmişe dönmeye çabaladığını az önce verdiğimiz 

alıntıda da görmekteyiz.  

 

Anne Melina’nın 1915 olaylarına dair kendi ağzından aktarılan hatırladıkları, 

Adana’da yaşadıkları ev, babasının öldürülmesi, herkesin öldürülmesine rağmen 

kendisinin nasıl kurtulduğu, annesinin kendisini nasıl ve kime bıraktığı, Müslüman 

olması, Beyrut civarında bir yetimhaneye yerleştirilmesi, şehrin Osmanlı idaresinden 

çıkmasıyla tekrar eski dinine ve ismine kavuşmasından oluşmaktadır.167 Melina’nın 

arkadaşları ile ilgili tehcir anlatıları ise anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılır. 

Bunlar, tehcir sırasında yurtdışına kaçtığı ya da Türkler ve Çeçenlerce kaçırıldığı 

                                                 
166 Peter Najarian, 2004, s. 152. 
167 Ibid, s. 68–70. 
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söylenen kadınlardır ve kader onları Amerika’da bir araya getirmiştir. Bu kadınların 

yaşamı, anlatıcı tarafından şöyle özetlenmektedir: 

 

“Bir felaketten kaçmış, sığındıkları ülkede erkek kardeşleriyle evlenmişlerdi 

ve sonunda onlara, küçük odalarında bir başlarına yaşayıp, haftada ya da ayda 

bir görüşüp söyleşmeyi beklemek kalmıştı yalnızca.”168  

 

 Anlatıcının babası Petrus’un yaşamı ise, tehcirle ilintilendirilmeden aktarılır. 

Kendisi Diyarbakır’da doğmuştur, bir marangozun oğludur. Ablası Anna evlendikten 

sonra, eşi Isdepan’ın asker kaçağı olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne 

kaçarlar ve bu ülkeye yerleşirler. Petrus’un Amerika’ya gidişi de, askere celbi söz 

konusu olduğunda gerçekleşir -ki bu Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk 

gelmektedir. 

 

3.3. Eserin Yazılış Nedenleri 

 

Eserin yazılış nedeni, Peter Najarian’ın Türkçe basım için yazdığı önsözde, 

Amerika’ya olan gençlik isyanını dışa vurmak olarak açıklanmaktadır: 

 

“Bu kitabı, Amerika dediğim şeye karşı isyan eden gençlik tutkumla yazdım; 

tabi isyanım gerçekten Amerika’ya değil, bana içinde kendimi bu kadar 

yabancı hissettiren şeye karşıydı. Bir şeyler beni rahatsız ediyordu ve o 

yazma ihtiyacı içinde ben, tıpkı ustalarım gibi, bunu yalnızca bir şarkıya 

                                                 
168 Peter Najarian, 2004, s. 46. 
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değil,  kendimi artık içinde yabancı hissetmeyeceğim bir dünyaya 

dönüştürmek istiyordum. Çünkü sanat, sonuç olarak bizim yaşam sevgimizi 

ve tarihimizin acılarını bir araya getirir.”169 

 

Gerçekten de, eserdeki anlatıcı Aram, Amerika’da büyümüş olmasına rağmen 

kendini Amerikalı olarak göremeyen, yabancılığı derinden yaşayan bir gençtir. 

Temel olarak eserin konusu bu yabancılaşmaya dayanır. Kendini öteki olarak 

görmek, bir yere ait hissetmemek anlatıcıya büyük bir acı vermektedir. Bu acıdan 

kurtulmanın tek yolunun geçmişe dönmek olduğunu düşünür, ancak bu mümkün 

olmadığından, kendini yabancı hissettiği yerden kaçmayı dener: 

 

“Türkiye’ye gitmeyi düşündüm, ama çok uzak ve pahalıydı. Ayrıca artık 

köklerimi aramıyordum; kemikler çok derine gömülmüştür ve sonunda 

farkına varmıştım ki, bana bir fayda sağlamayacaklardı. 

O yüzden Fransa’ya gittim. Sonra da Đspanya’ya. Ve oradaki harika 

şeylere.”170  

 
 Aram, eserin sonunda, bir canavar olarak nitelendirdiği ve kendisini yabancı 

olarak görmesine neden olan şeyin dünyanın neresine giderse gitsin peşini 

bırakmayacağını anlar. Bu canavarı yok edecek tek şey, kişinin kendisidir ve kararını 

verir: babası gibi bir kötürüm olmayacaktır, yani felç geçirmiş olan babasının 

yetersizliğinden sıyrılıp, canavarın üstüne gidecektir: 

 

                                                 
169 Peter Najarian, 2004, s. 14. 
170 Ibid, s. 164. 
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“O öldürüyor, sakat bırakıyor, işkence yapıyordu ve sonsuza kadar 

yaşayacaktı, asla ölmeyecekti… 

 Geceleri… 

Ben onun nasıl göründüğünü öğrenene, gözlerinin içine bakarak boğazını 

sıkıp öldürene, gömene ve resmini avuçlarıma, kaderimin çizgileri arasına 

kazıyana dek… 

 Ben kötürüm olmayacağım baba!”171 

 

 Eserin bir diğer yazılış amacı da, yazarın da belirttiği gibi, “tarihin acılarını” 

ortaya koyarak, yazar ve anlatıcı gibi, kendilerini topluma dâhil edememiş, 

yabancılaşmış insanları bir araya getirmektir. Eserden yaptığımız çıkarımlara göre, 

bu insanlar, ortak bir kaderi paylaşmaktadırlar. Dünyanın farklı bölgelerinde 

yaşamakta olan bu insanlar, ortak acılarla birbirlerine bağlandıklarından, bu acıları 

anlatan eserler söz konusu bağı güçlendirmektedirler. Yazarın, Türkçe basımın 

önsözde yazdığı şu cümleler, konuyu açıklayacak niteliktedir: 

 

“Annemin üzüm bağı, şimdi üzerindeki yolların ve benzin istasyonlarının 

altına gömülü; babamın yaşadığı Ermeni mahallesi ise artık yok ve bir daha 

asla olmayacak. Ama yine de onların Amerika’ya göçünde parlak bir yan var; 

kim bilir belki de acı ve sürgün, tarihin bizi yeniden yepyeni bir şekilde bir 

araya getirmek için farklı yerlere dağıtma yoludur.”172  

 

                                                 
171 Peter Najarian, 2004, s. 169. 
172 Ibid, s. 16. 
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 Eser içerisinde, baba Petrus karakterinin Amerika’ya ilk geldiğinde birlikte 

olduğu kadınla aralarında geçen diyalog, acıların insanları bir araya getiriyor 

olmasının farklı bir anlatımıdır. Bu bölümde, Ermeni olan Petrus Yahudilerle 

özdeşleştirilmiştir; acı çeken ve eserde açıkça ötekileştirilen bir diğer toplulukla bu 

şekilde bağlantı kurulmaya çalışılmaktadır: 

 

 “Yattığı ilk fahişe altın dişliydi. Kadın ona Yahudi olup olmadığını sordu. 

 ‘Yahudi’ye benziyorsun.’ 

Buna nasıl yanıt vermeliydi; hayır dediğinde kendini birine ihanet etmiş gibi 

hissetti. 

 ‘Ben Yahudilerle yatmam,’ dedi kadın. 

Sonra onunla yattı, (…) kadının etini aldatarak kendi kanına ihanet etti, çünkü 

o Yahudi’ydi, kadının halkından biri değildi.”173    

 

 Eserden ve Peter Najarian’ın yazdığı önsözden yaptığımız bu çıkarımlara 

dayanarak, Yolculuklar adlı eserin yazılış sebebinin, yabancılaşmanın verdiği acıyı 

okuyucuya yansıtmak ve “tarihin acılarını” unutturmayarak yabancılaşma yaşayan 

tüm bireyleri bir arada tutmak olduğunu söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

                                                 
173 Peter Najarian, 2004, s. 65. 
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 3.4. Kategorik Özellikler ve Metin Analizi  

 

Peter Najarian’ın Yolculuklar adlı eseri, tematik olarak sosyal anı 

kategorisine, kurgusal olarak ise anı-roman kategorisine dâhil edilebilir. Orijinal dili 

Đngilizce olan eserin Türkçe çevirisi 169 sayfadan oluşmaktadır ve Aras Yayıncılık 

tarafından Son Ermeni adıyla yayımlanmıştır. 

 

Eserde konu edilen tarihsel/toplumsal olaylar, anı türünün diğer 

kategorilerinde incelemiş olduğumuz olaylardan farklı bir niteliğe sahiptir. Tezimizin 

daha önceki bölümlerinde incelediğimiz diğer anı kategorilerinde anlatıcı ile yazar 

birebir örtüşmektedir. Yolculuklar adlı eserde ise, Peter Najarian anlatıcı ile 

örtüşmez. Yazar da, anlatıcı da Adanalı bir anne ile Diyarbakırlı bir babanın 

çocuğudur, ikisi de tehcire dair anlatıları dinleyerek, Amerika’da, aynı dönemlerde 

büyümüşlerdir, her ikisinin de abisi vardır, babalarını küçük yaşta kaybetmişlerdir ve 

her ikisinin de Amerikalı olmak konusunda problemleri vardır. Ancak birebir aynı 

kişi oldukları söylenemez. Yazar tüm bunları Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan 

Türkçe basım için yazdığı önsözde açıkça belirtir: 

 

“Kitabımdaki anlatıcının anne ve babası olan Melina ve Petrus’un benim 

hikâyeme benzer bir tarihi var. Ama onu yazdığım sıralarda annem hakkında 

daha az şey biliyordum, babam hakkında ise neredeyse hiçbir şey 

bilmiyordum; bu yüzden, çizdiğim portreler büyük ölçüde hayalidir. 

Ben Amerika’da büyüdüm ama birçok göçmen çocuğu gibi ben de bir daha 

asla gidilemeyecek olan diyarlara derinden bağlıyım. (…) Sonuçta sevsem de 
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sevmesem de ben bir Amerikalı olarak büyüdüm ve hala bu gerçekle başa 

çıkmaya çalışıyorum.”174 

 

 Değinilmesi gereken bir diğer nokta ise, anlatıcının değişkenliğidir. Eserin 

tamamı birinci tekil şahıs anlatıcı ağzından aktarılsa da, anı-romanlarda olması 

gereken olimpik anlatıcı konumunun varlığı ilginç bir şekilde ortaya konmaktadır. 

Esas anlatıcı olarak karşımıza çıkan Aram, çevresinde gördüğü olayları ve kendi iç 

dünyasında olup biteni okuyucuya aktarır. Aram’ın bilmesinin mümkün olmadığı 

olayların anlatısı sırasında anne Melina devreye girer ve anlatıcı rolünü üstlenir. 

Onun anlatıları, Aram’ın anlatıları ile bölünür ve yorumlanır. Dolayısıyla iki ayrı 

anlatıcının ağzından aktarılan yarı-olimpik bir anlatıcı konumu sergilenmiş olur.  

 

 Eserde, anlatıcı ile yazarın uyuşmaması ve yazarın yaşadıklarını anlatmak 

kaygısından çok, edebi eser verme kaygısı taşıyor olması, Peter Najarian’ın 

Yolculuklar adlı eserinin tarih bilimi tarafından araştırılmasını imkânsız kılmaktadır. 

Zira anı-roman kategorisinde verilen eserlerin, belgelerden hareketle kaleme alınmış 

olsalar dahi, eser kurgusu içerisinde yazarın bu belgeleri eritmiş olması nedeniyle, 

sadece edebiyat biliminin inceleme alanına dâhil edilebileceğini söyleyebiliriz. Attila 

Đlhan’ın şu sözleri konuyu net bir şekilde açıklamaktadır: 

 

“Çeşitli imge sistemleri geliştiriyorsunuz, aralarına insanları ve olayları 

yerleştiriyorsunuz, öyle ki sonunda hareket noktasını oluşturan belgeler, bu 

belgelerdeki ayrıntılar, romanın gerçeği içinde kayboluyor, arasanız da 

                                                 
174 Peter Najarian, 2004, s. 16. 
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bulamazsınız, artık bir “belge gerçeği” olarak göremezsiniz. Neden? Çünkü 

artık bir roman gerçeğine dönüşmüşlerdir. (…) Belgeler, tarih olayları, gerçek 

kişiler, romanda nesnel gerçeğin oluşmasına yardımcı olsalar da, gerçekte 

romana yansıyan, yazarın, öznel merceğinden geçmiş olan estetik bileşim: bu 

bileşimin belgelerin kanıtladığı, nesnel tarihi gerçekle ilişkisi direkt değil, 

dolaylı.”175 

 

Bu görüşten hareketle, bir metnin edebiyatın inceleme alanına girmesi, nesnel 

gerçeklik kaygısını yitirmesi anlamına geldiğinden, anı türünde eserlerde de, yazarın 

estetik kaygısı arttıkça, edebi değerinin artacağı, ancak gerçeklik kaygısı 

azalacağından tarih bilimi açısından değerini yitireceği söylenebilir.   

 

Eserde kullanılan anlatım açısı genel olarak içten-dışadır, sunuş biçimi olarak 

ise sıklıkla iç monologa ve bilinç akımına başvurulduğu görülür. Eser, eleştirel 

anlatım tutumu ile yazılmıştır.  

 

Yolculuklar’ın zaman öğesi oldukça karmaşıktır. Eser, 30 Mayıs 1961 tarihine 

gönderme yaparak, Amerika Birleşik Devletleri’nde savaşlarda ölenlerin anıldığı gün 

olan Anma Günü sabahından itibaren başlar. Ancak bundan sonra sürekli geçmişe 

dönülmektedir. Eserde dış zamanın ne kadar bir süreyi kapsadığı konusunda 

belirleyici bir olay anlatılmamaktadır. Geçmişe dönüşlerde ise, baba Petrus 

karakterinin doğumuna kadar, yani 1893 yılına kadar gidildiği görülür. Anlatılan 

olaylarda kronolojik bir sıralama yoktur, ancak geriye dönüşler ve özellikle anne 

                                                 
175 “Attila Đlhan Dersaadette Sabah Ezanları Üstüne Varlık’ın Sorularını Yanıtlıyor”, Varlık Dergisi, 

sayı 887, Ağustos 1981, s. 7, www.pecya.com (30 Aralık 2010 - Türkçe)   
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Melina’nın ağzından aktarılan olaylar nedeniyle eserin, geniş bir iç zaman kurgusu 

olduğu söylenebilir.  

 

Eserde yer alan motifler, Aram figürünün etrafında gelişen olaylara bağlı 

olarak işlenir. Yabancılaşma motifi eserin tümünde işlenen temel motiftir ve sadece 

Aram’ın değil, kendisiyle aynı durumda olan pek çok kişinin de bu yabancılaşmaya 

maruz kaldığı görülür. Amerika’da göçmen olarak yaşayan bu insanlar, farklı bir 

kültürden gelmenin ve Amerikan kültürüne ayak uyduramamanın sıkıntısı 

içerisindedirler. Özellikle Amerika’ya göçmüş olan ilk kuşak, bu sıkıntıları daha 

fazla hissetmektedir. Aram, bu kuşağa ait olmamasına rağmen uyumsuzluk sorunu 

yaşamaya devam etmektedir. Hâlbuki Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup 

büyümüş, tüm eğitimini burada almış, hatta üniversiteyi bile bitirmiştir. Ancak tüm 

bu süreç, kendisinde Amerika’ya karşı bir isyan duygusu ortaya çıkarmıştır. 

 

“Mezun olmak, memuriyet sınavından geçmek gibi bir şeydi; üzerime 

onaylanmıştır damgası vuruldu. Ve başka kimsenin yapmak istemediği bir işe 

girdim; girmeye değecek tek işe, yalan söylemeye, sahtekârlık yapmaya, 

ülkemden çalmaya ve bunu bir ölçüde dürüstçe geri ödemeye fırsat veren tek 

işe. Çünkü Amerika’da gizli kapaklı bir iş çevirmeden yaşayacak bir yol 

bulamamıştım.”176 

 

Romanın ilerleyen kısımlarında anlatıcının kimlik kaygısının iyice arttığı 

görülmektedir. Bir rüyadaymış gibi bilinç akımı ile sunulan bu kimlik arayışı, sadece 

                                                 
176 Peter Najarian, 2004, s. 36. 
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bir yere ait hissedememe duygusu olarak değil, kim olduğunu tamamen unutuş 

şeklinde okuyucunun karşısına çıkar. Aram, şizofren bir tutumla, ötekilerden yardım 

istemektedir: 

 

“Yabancılar bana kahkahalarla gülüyorlar. Adın ne senin, diye soruyorlar. 

Adım… adım… Ağlama, diyorlar, sana yardım edeceğiz, gel telefon 

rehberinden bulalım… Ve elime nasıl okunduğunu bilmediğim, bilgisayar 

noktalarıyla yazılmış dev bir Đncil veriyorlar. Burada arabanın tescil 

edilmediği yazıyor, bu beş yıl hapis demektir. Hayır, hayır, benim adım… 

benim adım… işte, ehliyetimde… hayır, bu da benim adım değil, ama 

şeydeki ilçe kayıtlarına giderseniz… hayatımın doğduğu tarihi bulacaksınız… 

şeyde… benim, benim annemin adı… babamın adı… lütfen yardım edin 

bana, lütfen.”177 

 

Bu kayboluş sonrasında anlatıcı, kendini bulmak için kaçmaya karar verir. 

Kaçış ise, romanda en fazla işlenen ve hatta romana adını veren yolculuk motifini 

beraberinde getirir. Ebeveynlerin Türkiye’den Amerika’ya uzanan yolculukları, 

Aram’ın Amerika’dan geçmişine yapmaya çalıştığı yolculuklarla bağıntılıdır. 

Sıkıntılar yolculuklarla başlar; ancak Aram, acılarını ve korkularını yine yolculuk 

yaparak yok etmeye çalışacaktır.  

 

Eserde sıklıkla karşılaştığımız bir diğer motif de, yukarıda değindiğimiz 

yabancılaşma motifine bağlı olarak işlenen Ermenilik motifidir. Eskiden yaşadıkları 

                                                 
177 Peter Najarian, 2004, s. 134. 
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ülkelerinde, farklı görüşlere sahip olabildikleri belirtilen Amerika Ermenileri, yeni 

ülkelerine yerleştikten sonra sadece Ermeni olarak hayatlarını sürdürmek 

zorundadırlar. Bulundukları ülkeye olan yabancılıklarının nedenlerinden biri de 

budur. Örneğin: Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen seçimlerde oy 

kullanma konusu, bu insanların çoğunun kendilerini tam olarak Amerikalı kabul 

etmediklerinin kanıtı olarak kabul edilebilir: 

 

“Ben oy vermiyorum. 

Ben de vermiyorum. Oy verecek Ermeni mi var? 

Ben verdim. Ben de vatandaşım. Niye vermeyecekmişim?  

Senin okuman yazman bile yok. 

Okuyanlar daha mı iyisini biliyor? Ben adamın gözlerini beğeniyorum. 

Đrlandalı gözleri onlar. Kendi insanlarını düşünüyor o. 

Hepimiz Amerikalıyız. 

Ooo, şimdi Amerikalı mı olduk?  

Neden olmayalım? Çocuklarımız burada doğdu. 

Peki onların Amerikalılarla evlenmesini ister miydin? 

Neden olmasın? Ne fark var ki? 

Burada doğmaları Amerikalı oldukları anlamına gelmez. 

Peki kim Amerikalı o zaman? 

Parası olan herkes. Paran varsa istediğini yaparsın. 

Param var ama hala yalnızım ben.”178  

 

                                                 
178 Peter Najarian, 2004, s. 47-48.  
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Görüldüğü gibi, resmi olarak Amerikan vatandaşı olsalar da, kendilerini 

Ermeni olarak görmektedirler ve içinde yaşadıkları topluma karşı yabancılaşma 

kaçınılmaz hale gelmektedir. Eskiden yaşadıkları ülkenin özlemini duymaktadırlar, 

ancak bir yandan da hayatın akışına kendilerini kaptırmışlardır. Amerika’ya göç eden 

ilk kuşak Ermenilerin durumu bu şekildedir. Đkinci kuşak ise, ya Amerikalı olmaya 

uyum sağlamıştır (anlatıcının ağabeyi Yero gibi) ya da Aram örneğinde olduğu gibi, 

hiçbir yere ait olamadan yaşamaya devam etmektedirler. Bu düşünceler içerisinde 

Aram, Ermeniliğin ne olduğunu sorgulamaya başlar: 

 

“(…) Ermeni gerçekte ne demekti? Hangi soydan gelen nesillerle koca 

burunlu, koyu renk gözlü ve kalın kaşlı olmuştu? Urartuları önce Armenler 

zapt etmiş. Sonra Medler. Yunanlılar. Moğollar. Araplar. Amerika’ya gelince 

de benim gibi birine dönüşmüş.”179  

 

 Ancak tüm bu yabancılaşma ve kimliksizlik konularının temelinde yatan, 

yolculukların başlamasına neden olan motif tehcirdir. Konuya daha önce eserdeki 

tarihsel olayları anlatırken değinildiği için burada tekrar edilmeyecektir.  

   

3.5. Üslup Analizi: 

 

Eserde kullanılan cümleler, sıralama cümleleri dışında, kısa ve basittir. Soru 

tümceleri ve sözce kullanımına sıklıkla rastlanır.  Genel olarak kullanılan üslup tonu, 

kaba, küçümser ton ve hatta küfür tonudur. Kelime esasında oldukça değişken bir 

                                                 
179 Peter Najarian, 2004, s. 69. 
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üslup kullanılmıştır: Alçak üslup kullanımından aniden yüksek üsluba 

geçilebilmektedir. Anlatıcının duygularının aktarıldığı bölümlerde bu değişkenlik 

daha da artmaktadır.  

 

“Sosyal Yardım Bürosu’na kararlarını kıçlarına sokmalarını, Đş Bulma 

Bürosu’na kendi kendilerini becermelerini, benim ‘yardım’ alabilmek için 

‘gereken niteliklere sahip olmaya’ ihtiyacımın olmadığını söyleyebilsem! Bir 

gün, bir yerde sıla hasretinden muhakkak kurtulacağım.”180  

 

Eserin ilginç olan özelliklerinden biri, yarı-olimpik anlatıcı konumu 

oluşumunu sağlayan, anlatı kişisinin el değiştirmesi tekniğinin kullanımıdır. Söz 

konusu tekniğin kullanıldığı bölümlerde, Melina’nın anlattığı olayların sık sık Aram 

tarafından kesildiği ve bu şekilde, sanki bir diyalog söz konusuymuş gibi, Aram’ın 

düşüncelerinin aktarıldığı görülür. Melina’nın anlatıları içerlek yazılarak, Aram’ın 

anlatılarından ayrılır: 

 

“ Trende bazılarımız hastalandık; bir köyde beni ve diğer altı kızı aynı 

odaya koydular. Alnımın yazısına bak ki, altısı da öldü. 

(Anne! 

Koca memebaşlarımız, uzamış bıyıklarımız, sarımsak kokan ağzımız- 

dişlerinin yarısı kemiklerimize süt verirken gitti; büyük acılar çekmiş bütün o 

nesillerin şişmiş karınlarının vebaline karşılık, sokaktan topladığımız portakal 

kabuklarını yesek. Temize çıkar mıyız? Cümbüşlerde geğiren, yellenen, 

                                                 
180 Peter Najarian, 2004, s. 92. 
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homurdanan Türk’ü, şişko Gestapo’yu, sarhoş topçu çavuşunu temize çıkarır 

mıyız? […])”181 

 

 Eserde, imge kullanımları oldukça yoğundur. Yukarıdaki alıntıda da açıkça 

görüldüğü üzere, olumsuz bir Türk imgesi vardır ve genel olarak Alman Nazilerle 

Türkler eş tutulmaktadır. Canavar imgesi de bu imgelere paralel olarak ortaya çıkar: 

yabancılaşma olarak değerlendirebileceğimiz canavarın kaynağında, anlatıcının 

köklerinin ait olduğunu düşündüğü Türkiye vardır. Amerika ise, “uyanmak için 

mücadele edilen bir kâbustur”182.   

 

Anlatıcının bir türlü kendini vatandaşı olarak hissedemediği Amerika ile ilgili 

olarak yine çeşitli imgelerin kullanımı da dikkate değerdir. Öncelikle Amerika, bir 

hayat kadınına benzetilir: 

 

“(…) kimsenin malı gibi görünmüyordu bu ülke; o, başkalarının hak 

iddialarına kayıtsız kalan uçsuz bucaksız kurumuş topraktı, o kadar. Parayı 

bastıran düzebilirdi onu. Đsteyen olduktan sonra.”183 

 

 Daha sonra da anlatıcı Amerika’yı bir yetimhane olarak değerlendirir: 

 

“Amerika benden çok fazla şey bekliyordu ve ben tıpkı yetimhaneden kaçan 

bir çocuk gibi kaçıp kurtulmak istiyordum ondan.”184  

                                                 
181 Peter Najarian, 2004, s. 69. 
182Ibid, s. 164. 
183 Ibid, s. 34. 
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Eserde başvurulan bir diğer yöntem, metinlerarası ilişkilerdir. Bu yöntem, 

“bir yapıtla ondan öncekiler ve sonrakiler arasında kurulan ilişkilerin okur tarafından 

algılanması”185 olarak tanımlanmaktadır. Najarian, metinlerarası ilişkiler kavramını 

kullanarak eserini, çeşitli önemli eserlerle ilişkilendirmiştir. Đlişki kurulan bu eserler 

ve ilişki sözcelerine örnek verelim: S.E. Smith’in yazmış olduğu America adlı milli 

marştan “Atalarımızın öldüğü ülke”186, Cennetteki Babamız (Our father, who art in 

heaven) duasına gönderme yapılarak “Babam mı? O kimdi?”187 gibi cümlelerin yanı 

sıra çeşitli inanış ve efsanelere yapılan göndermeler de mevcuttur. 

 

“Köy, Kadın’a aitti. Ama Atum mastürbasyonla şehirleri yarattı ve Gılgamış 

Đnanna’yı reddetti. Sonunda Havva annesinin intikamını aldı ve hepimizi 

cehenneme yolladı. Baba vatanımızda Demeter nerede? Ya ana vatanımızdaki 

Yehova? Dalgalar onların çatışmasını yutsun ve denizin bembeyaz köpüğüyle 

belden aşağılarını örtsün.”188  

 

Bu şekilde, pek çok inanışa gönderme yapılmaktadır. Baba Petrus’un yaşamı 

anlatılırken, yedi yıllık bölümlere ayrılarak anlatılması da aslında bir metinlerarası 

ilişki olarak değerlendirilebilir. Çeşitli inanışlarda yedi sayısının önemine gönderme 

yapılarak, baba Petrus kutsallaştırılmaktadır. Đlk yedi yılı mutluluk içinde geçer, 

ikinci yedi yıl çocukça maceralarla doludur ve eğlencelidir, üçüncü yedi yıl ise 

                                                                                                                                          
184 Peter Najarian, 2004, s. 40. 
185 Zeynel Kıran, Ayşe Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000, s. 277. 
186 Peter Najarian, 2004, s. 26. 
187 Ibid, s. 59. 
188 Ibid, s. 83. 
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sadece Petrus için değil, tüm dünya için kötü bir dönemdir, zira savaş çıkmıştır ve 

Petrus askere alınacaktır. Fakat ablasının asker kaçağı olan kocası gibi, orduya 

girmektense Amerika’ya kaçmayı tercih eder. 

  

3.6. Karşılaştırma: 

 

Peter Najarian’ın Yolculuklar adlı eseri, genel olarak 20. yüzyıl Diaspora 

Ermeni edebiyatında yazılmış olan anı-romanlarda da görüldüğü gibi, içinde 

yaşanılan kültüre uyum sağlayamamaktan kaynaklanan yabancılaşma konusunun 

işlendiği toplumsal sorunlarla ilgili bir anı-romandır. 

 

Türk Edebiyatına baktığımızda anı-roman kategorisindeki eserlerin 20. 

yüzyılda arttığını görürüz. Edebiyat açısından değerlendirilebilecek olan bu eserler, 

günümüzde Türk okuyucuların ilgisini çekmektedir. Kurtuluş Savaşı yılları, 

Cumhuriyet döneminde yaşanan siyasi olaylar, Osmanlı Devleti’nin son yılları ve 

Türk toplumuna hizmet etmiş kişilerin yaşamları Türk edebiyatında anı-roman 

kategorisinin genel konularıdır. Bu kategoride verilen eserlere örnek olarak, Ayşe 

Kulin’in, aile hikâyesini üç kuşak öncesinden başlayarak yarı kurmaca olarak 

anlattığı Veda/Esir Şehirde Bir Konak ve Umut/Hayat Akan Bir Sudur adlı eserleri 

gösterilebilir.  

 

Veda/Esir Şehirde Bir Konak adlı eser, Ayşe Kulin’in annesinin dedesi 

Ahmet Reşat Yediç’in mektuplarına, Dâhiliye Nazırı Ahmet Reşit Rey ve Talat 
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Paşa’nın eşi Hayriye Hanım’ın anılarına ve dönemle ilgili çeşitli kitap ve belgelere 

dayanarak189  yazılmış, sosyal/siyasi içerikli bir anı-romandır.  

 

Eserde, Osmanlı Devleti’nin son Maliye Nazırı Ahmet Reşat Yediç ve 

ailesinin yaşadıklarına değinilmektedir. Bir devletin yıkılışına yakından tanıklık 

etmiş olan Ahmet Reşat Yediç, hanedana derinden bağlı bir kişidir ve romanın odak 

kişisidir. Üçüncü tekil şahıs anlatıcı ağzından aktarılan roman olaylarının gerçeğe ne 

derece uyduğu konusu, Ayşe Kulin’in “Yeni Aktüel” dergisine vermiş olduğu 

röportajda “Romanda neler kurgu?” sorusuna verdiği yanıtta açıklanmaktadır: 

 

“Ne yazdımsa doğru. Sadece aşkları, olayları kurguladım ama aşağılanmayı 

kurgulamadım. Onlar belgelerle sabit. Romanı yazmaya başlamadan önce o 

döneme ait kitaplar okumaya başladım. Büyük bir arşivim oluştu. Ailemin 

üstünden yazmak kolayıma geldi, çünkü karakterler orada, onu kullandım. 

Kitabı yazarken annemi kaybettim, annem bulunsun diye onu da en sonuna 

ekledim.”190   

  

Eser, Đstanbul’un işgal yıllarının anlatımı, Sarıkamış faciası, Kuvayı Milliye 

gibi döneme ait pek çok tarihsel olayın anlatısını içerir. Söz konusu dönemde işgal 

kuvvetlerinin Türk halkına karşı aşağılayıcı tutumunun eserde aşırıya kaçmadan 

verilmiş olduğu görülür. Bunun sebebini yine aynı röportajda yazar şu şekilde 

açıklamaktadır: 

                                                 
189 Ayşe Kulin, Veda/Esir Şehirde Bir Konak, Everest Yayınları, Đstanbul, 2009, teşekkür metni. 
190 Ferruh Yazıcı, “Dedemin Vatan Haini Sayıldığını Öğrendiğimde Travma Yaşadım!”, Ayşe 

Kulin’le yapılan röportaj, Yeni Aktüel Dergisi, Sayı 117/2007–40, 4–10 Ekim 2007, s. 58. 
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“Çok küçümsediklerini okurken çok üzüldüm ama hepsini almadım, yabancı 

düşmanlığı yaratmaya gerek yok. Arşivlerindeki yazışmalarda Allah’ın cezası 

insanlar, aptallar, geri zekâlılar filan diye geçiyor…”191 

 

Bu eserin devamı niteliğinde olan Umut/Hayat Akan Bir Sudur adlı eserde ise 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları anlatılmaktadır. Đlk kitapta yurtdışına 

kaçmak zorunda kalan Ahmet Reşat Bey geri döner. Herkes için yeni bir yaşam 

başlar. Cunhuriyetin ilanı ve beraberinde ortaya çıkan toplumsal/siyasi gelişmeler, 

Ahmet Reşat Bey için uyum sağlanması zor durumlardır. Hanedana kalpten bağlı 

olan bu karakter, ülkesinin düşman işgalinden kurtulmasına sevinmekle birlikte, 

hanedanın yıkılışından dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Bu da kendini, içinde 

yaşadığı toplumdan soyutlayarak yabancılaşmasına neden olmaktadır.  

 

Đkinci kitapta, Veda’da olmayan karakterlerin de eklendiği görülür. Bu kişiler, 

yazar Ayşe Kulin’in babasının ailesidir. Ancak bu kişilerin eklenme amacı sadece 

aileyi anlatmak değildir. Onlar da bir başka tarihsel olaya tanıklık etmişlerdir. Zeki 

Salih Bey (yazarın dedesi), Bosna’da varlık içerisinde yaşarken, Balkan Savaşı 

sebebiyle ailesiyle birlikte Đstanbul’a göç etmek zorunda kalmıştır: 

 

“(…) kaybedilen Balkan Savaşı’nın sonunda kaçmaya kalkanlar, kelimelerle 

anlatılması mümkün olmayan bir zulme maruz kalmışlardı. Ölüme çoktan 

razıydı kaçanlar ama Sırp milisler kimsenin yaşına başına bakmadan, ihtiyar 

                                                 
191 Ferruh Yazıcı, 2007, s. 60. 
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çocuk demeden herkesin ırzına geçiyor, önlerine geleni soyuyor, işkence 

ediyor, sonra öldürüyorlardı. Bu hikâyeleri, Osmanlı topraklarına canını 

atabilenlerden dinliyorlardı hep. O kadar çok dinleyecekti ki gözleri dönmüş 

Sırpların mezaliminden kaçan insanların çektiklerini, o kadar canlı 

anlatacaklardı ki ona, ırzına geçilen kadınları, kuzu keser gibi kesilen 

çocukları, yakılan evleri, yağmaya uğrayan kervanları; gözlerini kapadığında 

dahi silip atamıyordu bu tasvirleri beyninden. 

Binlerce, on binlerce insan, sel gibi akarken Balkanlar’dan Türkiye’ye doğru, 

bir yanık kokusu da eşlik etmişti onlara. Yanan evlerin, yanan toprakların ve 

yanan yüreklerin kokusu!”192 

 

 Yaşanan bu acı dolu olaylardan zamanında uzaklaşarak Đstanbul’a gelen Zeki 

Salih Bey için yeni bir yaşama alışmak hiç de kolay değildir. Najarian’ın eserinde 

Amerika’ya yerleşmiş Ermenilerde olduğu gibi bir yabancılaşma hisseder: 

  

“Yeni komşuları, Zeki Salih’in topraklarından sökülmüş herhangi bir muhacir 

değil, bir soylu olduğunu hiç bilmeyecekler, bir türlü düzeltemeyeceği 

şivesine gülecekler, bir yerde çalışmıyor olmasını kınayacaklar, Osmanlıca 

yazıyı bilmemesini cahilliğine yoracaklar ve onu boş gezenin boş kalfası 

zannedeceklerdi.”193 

 

Kendisini en fazla üzen olay, Bosna’nın savunulmadan, kâğıt üzerinde 

yapılan bir anlaşmayla Osmanlı Devleti’nden ayrılmasıdır. Artık Bosnalı değil, 

                                                 
192 Ayşe Kulin, Umut/Hayat Akan Bir Sudur, Everest Yayınları, Đstanbul, 2009, s. 8–9. 
193 Ibid, s. 7. 
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Đstanbullu olduğunu kabul etmek zorundadır. Bir Boşnak beyi olan Zeki Salih, 

kendisinin yaşadığı bu yabancılaşmayı yaşamasınlar diye çocuklarına, memleketini 

işgal eden ve ele geçiren milletlere karşı herhangi bir düşmanlık aşılamaksızın, 

vatanlarının artık başka bir ülkenin toprağı olan Bosna değil, göç ederek geldikleri 

yer olan Đstanbul (Osmanlı Devleti) olduğunu ve burayı sevmeleri gerektiğini 

öğretecektir: 

 

“‘Annenizle benim iki vatanımız oldu. Birinde doğduk, diğerinde öleceğiz. 

Sizin bir tek vatanınız var. Bu vatanı çok sevin, dağını taşını her şeyden, hatta 

kendinizden de çok sevin ki kimse gelip elinizden almasın. Đlerde, ihtiyar 

olduğunuzda inşallah, emrihak doğduğunuz toprakta nasip olsun sizlere.’ 

Babalarının sesi titriyordu. 

Nusret, Saadet ve henüz beş yaşında olmasına rağmen Muhittin o gün, 

vatanın asla kaybedilmemesi gereken çok değerli bir şey olduğunu, 

yüreklerinin bir köşesine kazıdılar.”194 

 

 Đkinci kitapta ortaya çıkan karakterler yalnızca Zeki Salih Bey’in aile üyeleri 

değildir. Ahmet Reşat Bey’in küçük kızı Sabahat’ın arkadaşı ve ileride evleneceği 

Ermeni genci Aram da bu eserin kişileri arasındadır. Eserde Aram’dan ilk defa, bir 

geriye dönüş yapılarak bahsedilir ve 1915 yılında Merzifon’da Balayan ailesinin 

evinde gerçekleşen olay anlatılır. Baba Balayan akşam yemeği esnasında gelen 

üniformalı adamlar tarafından götürülür. Gitmeden önce çocuklarına, bir yolculuğa 

çıkacağını söyler. Aile, uzun yıllar bu olayı konuşmaktan kaçınır. Ancak, bir Türk 

                                                 
194 Ayşe Kulin, Umut/Hayat Akan Bir Sudur, 2009, s. 5. 
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kızına âşık olduktan sonra, bu aşktan vazgeçmesi için anlatılan olaylar Aram’ı 

etkileyemeyecektir. Annesinin tüm anlattıklarını sabırla dinledikten sonra Aram 

sadece şu sözleri söyler: 

 

 “Bütün bu anlattıklarının Sabahat’la ne ilgisi var, mayrik?”195  

 

Fransız edebiyatında 20. yüzyılda yoğun bir şekilde anı-roman kategorisinde 

eserler verilmiştir. Bu dönemde, Dünya Savaşlarının anlatıldığı anılar çoğunluktadır. 

Anı-roman kategorisine örnek olarak, Henri Barbusse’ün (1874–1935) Ateş (Le Feu), 

Louis-Ferdinand Céline’in (1894–1961) Savaş (Casse-pipe) ve Destouches 

Zırhlısından Notlar (Carnet du cuirassier Destouches), Roland Dorgelès’in (1885–

1973) Tahta Haçlar (Les Croix de bois), Blaise Cendrars’ın (1887–1961) Kesilmiş El 

(La Main coupée), Maurice Genevoix’nın (1890–1980) 14’ünküler (Ceux de 14) 

gösterilebilir.  

 

Mesleği askerlik olmasına rağmen anı-roman türünde eser veren Fransız 

yazarlar da mevcuttur. Bu yazarlar, edebiyat çevrelerince kabul görerek, dünyaca ün 

kazanmış ve askerliklerinden önce yazarlıkları ile anılır olmuşlardır. Hava 

Kuvvetlerinden Pierre Clostermann (1921–2006) Büyük Sirk’te (Le Grand Cirque), 

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) Savaş Pilotu’nda (Pilote de Guerre) ve Bir 

Rehineye Mektup’ta (Lettres à un Otage), Kara Kuvvetlerinden Joseph Kessel (1898–

1979) Gökyüzünün Taburu’nda (Le Bataillon du Ciel) savaş anılarını roman 

formunda kaleme almışlardır.  

                                                 
195 Ayşe Kulin, Umut/Hayat Akan Bir Sudur, 2009, s. 214. 
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Bu dönemde Fransız yazarlar tarafından anı-roman formunda kaleme alınmış 

bir diğer tarihsel olay da Fransız Direniş Hareketi’dir. Bu hareket, Đkinci Dünya 

Savaşı sırasında Fransa’nın Almanlar tarafından işgal edilmesine tepki olarak 

başlamış ve 1940 yılından 1944 yılına kadar sürmüştür. Genel olarak Almanlara 

karşı olan Direniş eylemleri, aynı zamanda adı Fransa Devleti (Etat français) olsa da 

Almanların bir kuklası olmaktan öteye gidemeyen ve başkanlığını Philippe Pétain’in 

yaptığı, Vichy kenti yakınlarında kurulmuş olan devlete karşı istihbarat ve sabotaj 

hareketleri ile askeri nitelikli operasyonları da kapsamaktadır. Ayrıca Direniş 

sırasında bir yer altı basını da oluşturulmuş, broşürler basılarak dağıtılmış, 

direnişçiler için sahte kimlikler üretilmiş, grevler ve gösteriler düzenlenmiş, kaçan 

savaş esirleri ve çalışma kamplarındaki kişiler için kurtarma çalışmaları yapılmış ve 

Yahudilere destek verilmiştir.196   

 

Bu işgal yıllarına katılan ve daha sonra bu yıllarda yaşadıklarını kitap haline 

getiren ünlü yazarlara örnek olarak, Louis Aragon (1897–1982) Grévin Müzesi (Le 

Musée Grévin) ve Fransız Kalk Borusu (La Diane française), Marc Bloch (1886–

1944) Tuhaf Bozgun (L’Étrange défaite) ve Joseph Kessel Gölgelerin Ordusu 

(L’Armée des ombres) gösterilebilir.  

 

Bu yazarlardan Joseph Kessel, Litvanyalı (o dönemde Rusya 

Đmparatorluğu’na bağlıdır) bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1989 yılında Arjantin’in 

Clara kentinde dünyaya gelmiştir. Babasının doktorluk mesleğini sürdürmek üzere 

                                                 
196 R.Faligot et R.Kauffer, Les Résistants, Fayard, Paris, 1989, p. 90–93 
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bulunduğu Arjantin’den sonra asıl memleketleri olan Rusya’nın Orenburg şehrine 

dönmeleri ve 1908 yılında Fransa’ya yerleşmeleri, yazarın eğitimini çok farklı 

ülkelerde almasına neden olmuştur. Gazetecilik mesleğini seçtikten sonra, 1915 

yılında Sorbonne Üniversitesi’ne girerek Klasik Edebiyat alanında lisans eğitimini 

tamamlayarak Paris Konservatuarı tiyatro bölümünde öğrenciliğe başlar. Ancak 

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Hava Kuvvetlerine katılması ile bu 

eğitimi ve gazeteciliği yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Teğmen rütbesiyle 

savaşlara ve keşif hareketlerine katılan Kessel, savaşın sona ermesi ile birlikte tekrar 

gazeteciliğe başlamış ve aynı zamanda edebiyat yaşamına da adım atmıştır. Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarından yola çıkarak Hava Kuvvetlerini anlatan 

Mürettebat (L’Equipage) adlı romanını 1923 yılında yayımlar. Đkinci Dünya 

Savaşı’nın patlak vermesi ile birlikte gazetecilik mesleğine yine ara vermek zorunda 

kalan Kessel, 1936 yılında Đspanya Đç Savaşı’na katılır. Fransa’nın bozguna 

uğramasından sonra, 1941 yılında yukarıda da sözünü ettiğimiz Fransız Direniş 

Hareketi’ne destek veren yazar, bu direniş sırasında yaşadıklarını Gölgeler Ordusu 

adlı eserinde anlatır. Bu eseri Jean-Pierre Melville tarafından sinemaya da 

uyarlanmıştır. Joseph Kessel, 1962 yılında Fransız Akademisi’ne seçilmiştir.197    

 

Gölgeler Ordusu’nun önsözünde yazar, romanın içerisinde herhangi bir 

kurmaca olmadığını belirtir, ancak güvenlik gerekçesiyle kişilerin adlarını 

değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu özellik, Peter Najarian’ın yukarıda incelediğimiz 

ve gerçek hayattaki kişilerin çeşitli maskeler altında verildiği, dolayısıyla da 

gerçeklikten uzaklaşmış olan Yolculuklar adlı eseri ile benzerlik göstermektedir. 

                                                 
197 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=625 (7 Mart 

2011 - Fransızca) 
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Ancak, Najarian’ın gerçeği yansıtma amacıyla yola çıkmaması, Kessel ile 

aralarındaki temel farklılığı oluşturur. Gölgeler Ordusu’nda, gerçekleştirilen bu 

önemli direniş hareketini olduğu gibi vermeye çalışırken, aynı zamanda güvenlik 

gerekçesiyle bazı durumları yazamamak, Kessel’i gerçeği olduğu gibi aktarıp 

aktaramadığı konusunda tereddüde düşürmektedir: 

 

“Đzler yeterince karıştırılıp silinmiş midir? Şu ya da bu kişi tanınmayacak 

durumda mıdır? Sürekli elime asılan, ya da yazmamı engelleyen böylesine bir 

korkuydu. Tam bu korkuyu yatıştırıp istenilen bütün önlemlerin alınmış 

olduğunu düşündüğümde bir başka tasa doğuyordu. O zaman da, ‘bu 

durumda gerçeğe bağlı kaldım mı; kökenleri, alışkanlıkları, meslekleri, aile 

ya da duygu bağlarını tam eşdeğerleriyle değiştirebildim mi’ diye soruyordum 

kendime. (…) 

Bu değiştirme işinde oldukça başarılı olduğumu düşündüğüm anda acı bir 

üzüntüye kapılıyordum. Sevdiğim, hayran olduğum, yaşamını, ölümünü, asıl 

adıyla, gerçek yüzüyle anlatmak istediğim şu adamdan ya da şu kadından 

hiçbir iz kalmıyordu geride. O zaman az da olsa bir gülüşün çınlamasını, bir 

bakışın özelliğini ya da bir fısıldayışı yeniden yaratmayı deniyordum.”198  

 

 Dolayısıyla, burada yazarın, kişileri koruma kaygısıyla gerçeklikten 

uzaklaştığı görülmektedir. Ancak mümkün olduğu kadar yaşanılanı yansıtmaya çaba 

göstermiştir. Bu durumda, anı-romanların gerçek hayatta yaşamış kişilerin ve 

                                                 
198 Joseph Kessel, Gölgeler Ordusu, Çev: Đlksen Tuncay, E Yayınları, Đstanbul, 1990, s. 10. 
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yaşanmış olayların kurmaca ile birleştirilmesi kuralına uygun olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

 Anı-roman kategorisinin bir diğer temel özelliği olan tanrısal anlatıcı 

konumunun da eserde var olduğu görülür. Karakterlerin duygu ve düşüncelerine 

kadar tüm ayrıntıların verildiği eser, genel olarak üçüncü tekil şahıs anlatıcı 

tarafından okuyucuya aktarılmaktadır: 

 

“Yolun bir dönemeci oteli Dounat’nın görüşünden sakladı. Françoise’ın 

geriye atılı başının görüntüsü kayboldu. Hiç şaşırmadı buna Dounat. 

Dünyanın bir başka çağındaydı bu oyunlar. O zamanlar yer altı yaşamı 

başlamamıştı daha.”199 

 

 Bu noktada, Najarian’ın eseri ile bir diğer benzerlik ortaya çıkmaktadır. 

Gölgeler Ordusu’nda, “Olağanüstü Đnsanlar Onlar” alt başlığını taşıyan bölümde, 

kim olduğu açıklanmamış olan bir birinci tekil şahsın varlığı ortaya çıkar. 

Dolayısıyla, Yolculuklar’da da rastladığımız anlatıcı değişimi burada da söz 

konusudur. Gölgeler Ordusu’ndaki birinci tekil şahıs anlatıcı Đngiltere’de yaşayan ve 

Fransız Direniş Hareketi’ni destekleyen bir kişidir ve direnişin başkanı ile kim 

olduğunu bilmeden konuşur. Sohbet ettiği adamın kim olduğunu tahmin etmeye 

çalışır ancak başaramaz. Ancak daha sonra tanıdığı ve romanın daha önceki 

bölümlerinde okuyucunun tanımış olduğu Gerbier adlı karaktere sorduğunda, yine 

görevini bilmemekle birlikte okuyucu için yeterli açıklamayı yapmış olur. Zira daha 

                                                 
199 Joseph Kessel, 1990, s. 45. 
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önce üçüncü tekil şahıs anlatıcı ağzından aktarılan bölümde başkanın adı 

açıklanmıştır.  

 

 Bu alt bölümden sonra, yine birinci tekil şahıs anlatıcının devrede olduğunu 

görürüz, ancak bu kez anlatıcının adı, bir önceki bölümün ben-anlatıcısına bilgi veren 

Philippe Gerbier’dir ve onun almış olduğu notların aktarımı söz konusudur. Burada 

Direniş Hareketi’ne dair önemli olaylar verilmektedir.  

 

 Gerbier’nin notlarının aktarıldığı alt bölümün ardından tekrar tanrısal anlatıcı 

konumuna geçilir. O-anlatıcı ağzından, Gerbier’nin Almanlar tarafından 

yakalandıktan sonra yaşadıkları, idamdan nasıl kurtulduğu ve neler hissettiği 

anlatılır.  

 

 Romandaki karakterlere baktığımızda, Direniş hareketinin bu kişilerin 

içlerine işlediğini görürüz. Fransa’yı işgal eden Almanlara karşı yoğun bir kin 

hissedilmektedir. “Gestapo”, “Fritz” gibi kelimelerle de anılan Almanlara karşı 

olumsuz imgeye eserde sıklıkla rastlanmaktadır: 

 

“‘Bir dakika sonra sırtınız makinelilere, yüzünüz tepeye dönük olarak durum 

alacaksınız. Gücünüz yettiğince koşacaksınız. Hemen ateş etmeyeceğiz. Size 

bir şans vereceğiz. Tepenin arkasına ulaşabilen daha sonra, bundan sonraki 

hükümlülerle idam edilecek.’ 
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Subay bir manevra buyruğu veriyormuşçasına madensi güçlü bir sesle 

konuşmuştu.”200 

 

 Eserde işlenen ana tema Direniş Hareketi’dir, ancak bu tema yabancılaşma 

motifini de beraberinde getirmektedir. Söz konusu eserdeki yabancılaşma, Direniş 

Hareketi’nden olmayanlara karşı gelişmektedir. Peter Najarian’ın Yolculuklar adlı 

eserinde görülen yabancılaşmadan farklı olarak kişi kendine yabancılaşarak içinde 

yaşadığı toplumdan kendini soyutlamaz. Direniş Hareketi’nin başarıya ulaşması için, 

en güvenilen kişilere, hatta aile bireylerine dahi, Hareket içerisindeki görevlerinden 

bahsedemezler ve kendilerine iki ayrı yaşam çizmek zorunda kalırlar. Bu da beraber 

yaşamaya alışık oldukları bireylerden ve toplumdan kopma noktasına kadar getirir. 

Bir ailesi olan ve Direniş Hareketine katılan tüm bireyler, ailelerinden kopmak 

durumunda kalırlar. Ailelerinden çok, yeni tanıdıkları ama Hareketin içinde yer alan 

kişilere güvenirler ve kendilerini onlara daha yakın hissederler: 

 

“Çok yeni ve pek az tanıdığı küçük eskicinin, her zaman sevdiği, seveceği, 

ama anılarından başka ortak yanları olmayan kardeşinden kendisine daha 

yakın olduğunu anladı Jean-François. Yaşamı, tüm sıcaklığı, tüm derinliği 

içinde güçlü, zengin gerçek yaşamı Félix gibi, Bison gibi, kendisini iki gün 

saklayan şu veremli işçi gibi, ya da silahların geçirilmesinde kendisine 

yardımcı olan işçi tulumu içinde pırıl pırıl gözlü lokomotif sürücüsü gibi 

adamlarla paylaşabilirdi ancak.”201  

 

                                                 
200 Joseph Kessel, 1990, s. 152. 
201 Ibid, s. 61. 
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 Bu kendini soyutlama zorunluluğu, direnişçiler için normal hayatların bir süre 

ertelenmesi anlamına gelmektedir. Altı çocuklu bir kadın olan Mathilde için de, 

karısını küçük oğlu ile bırakıp hiçbir açıklama yapamadan polisten kaçmak zorunda 

kalan Felix için de durum böyledir. Ailelerini savaş bitinceye kadar 

göremeyeceklerdir: 

 

“Felix’in hafif bir alçısı varmış, yakında çıkacakmış. Benden yeni bir iş 

istiyormuş. Artık bir daha, savaşın sonuna dek, karısını ve küçük oğlunu 

göremeyecek. Karısının ona çok kızdığını düşünüyor.”202  

 

Veda/Esir Şehirde Bir Konak’da Osmanlı Devleti’nin çöküş yıllarını, 

Umut/Hayat Akan Bir Sudur’da ise bünyesinde yaşayan hiç kimse için kolay 

olmayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını anlatan Ayşe Kulin’in Türk 

edebiyatına kazandırdığı bir başka eser de, kurmaca anıların bir başka şekli olan 

sözde-anı kategorisine ait Türkan/Tek ve Tek Başına’dır. Söz konusu eserde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin idealist doktorlarından, pek çok önemli projeye imza atmış, 

kimsenin ilgilenmek istemediği cüzam hastalığı ile mücadele ederek Türkiye’de bu 

hastalığın kökünü kazımış, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, özellikle hayat kadınları 

ve eşcinsellerle ilgili çalışmalar yapmış ve okuma olanağı bulamayan kız 

çocuklarının okula gönderilmesi için yoğun çaba harcamış Türkan Saylan’ın hayatı 

birinci tekil şahıs anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılmıştır. Anlatıcı Türkan Saylan, 

kanser hastalığından iyice yorgun düşmüş bir halde hayatının son günlerini yaşarken 

                                                 
202 Joseph Kessel, 1990, s. 89. 
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bile yapacak işleri olduğunu, bu işleri bitirdikten sonra tedavisini kestireceğini 

söyler: 

 

“Birkaç günden beri boğazımdan bir şey geçmiyor. Son kemoterapi seansı 

mide bulantılarımı artırdı. Beni serumla beslemeye çalışıyorlar ama ellerimde 

kollarımda serumu saplayacak damar da kalmadı artık. Her tarafım delik 

deşik. Hızla yaklaşmaktayım kaçınılmaz sona. Birkaç işim kaldı yapılacak. O 

işleri tamamlamanın telaşındayım. Sonra tüm tedaviyi kestireceğim. Bu nefes 

nefese koşu bitecek. Dinlenmek benim de hakkım. Uyumak huzur içinde!”203  

 

Sürekli bir koşuşturma içerisinde, dolu dolu geçmiş olan yaşamına, 

arkadaşına yazmış olduğu mektuplar aracılığıyla göz atan anlatıcı, lise yıllarından 

başlayarak okuyucuya geçmişini anlatır. Aktarılan en son olay ise, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği’nin 20. kuruluş yıldönümü sebebiyle Fazıl Say tarafından 

verilen konserdir. Ölümünden 16 gün önce verilen bu konserde, çok hasta olmasına 

rağmen güçsüz görünmek istemez ve bunu başarır. Kendisi salona girdiğinde kopan 

alkışlar, anlatıcı Saylan’a göre bir ömrü boşa geçirmediğinin kanıtıdır: 

 

“Görüyorum ki, bir ömrü boşa harcamamışım! 

Bir doktorun tek arzusu, hastasını sağlığına kavuşturmak, yaşamını 

uzatmaktır. Ben bundan fazlasını yaptım; hastalarıma yaşam şartlarını da 

hazırladım, onlara iş ve aş buldum, çocuklarına kanat gerdim. Minnettarım 

tüm hayatımı vakfettiğim cüzamlılarıma, çünkü onların çocukları 

                                                 
203 Ayşe Kulin, Türkan/Tek ve Tek Başına, Everest Yayınları, Đstanbul, 2009, s.1. 
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sayesindedir ki, memleketimin binlerce başka çocuğuna da uzanabildim. 

Yoksul olmaları, çaresiz olmaları koşuluyla, hiç ayrım yapmadan, Türk, Kürt, 

Süryani vs. demeden, kırsalın evlerine hapsedilmiş kızlarına kapıları 

araladım, ışık tuttum yollarına. Beni hırpaladılar, yerden yere vurdular, ne 

gâvurluğum kaldı, ne Kürtçülüğüm, ne de komünistliğim. Şu son aramayla da 

darbeci yerine kondum. Umurumda bile olmadı. Çünkü ben, gâvur, Kürtçü, 

komünist veya darbeci değilim. Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir 

hekimim. (…) Bana tutulan alkış şu sol tarafımda oturan çocukları, ortaçağ 

karanlığından çekip ışığa, aydınlığa yürütmek için verdiğim çabaya, başka 

şeye değil.”204   

 

Türk edebiyatında nadir olarak kaleme alınan, Ermeni edebiyatında ise 

örneğini bulamadığımız sözde-anı türü, Fransız edebiyatında daha yaygındır. Đlk 

örneğine 17. yüzyılda Gatien de Courlitz de Sandras’nın D’Artagnan’ın Anıları adlı 

eseriyle karşılaştığımız bu kategori, 20. yüzyılda gelişim göstermiştir. En bilinen 

örneği Marguerite Yourcenar’ın Hadrianus’un Anıları adlı eseridir.  

 

Roma Đmparatoru Hadrianus’un kurmaca anılarını içeren eser, uluslararası 

edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, aynı zamanda tarihçiler arasında da 

farklı yorumların ortaya atılmasına neden olmuştur. Antik edebiyat ve epigrafi 

uzmanı Fransız tarihçi André Chastagnol’a göre: 

 

                                                 
204 Ayşe Kulin, Türkan/Tek ve Tek Başına, 2009, s. 330-331. 
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“Marguerite Yourcenar’ın çizdiği portre, hiç kuşkusuz kaynakların bize 

öğrettiklerine karşılık geliyor.”205 

 

Roma tarihi konusunda uzman olan bir başka Fransız tarihçi Paul Petit ise 

eseri şu şekilde yorumlar:   

 

“Yourcenar, Hadrianus’u betimlemek için psikolojinin hazinelerini ve iyi bir 

kaynak bilgisini, tarihsel gerçeği anlattığını iddia etmeksizin ortaya 

koymuştur.”206  

 

Derin bir tarihsel bilgi içeren yoğun bir üslupla yazılmış olan bu roman, 

hayatının sonuna gelmiş imparatorun düşüncelerini, kendisinden sonra imparator 

olacak kişi Markus Aurelius’a hitap edilen uzun bir mektup formunda anlatır ve 

Đmparatorun yaşamının önemli olayları mümkün olduğu kadar net bir şekilde 

verilmeye çalışılır.  

 

Ayşe Kulin’in Türkan/Tek ve Tek Başına adlı eserinde de olduğu gibi, anlatıcı 

yaşamının son günlerini yaşamakta olan biridir ve geriye dönüşler yaparak geçmişini 

irdeler. Daha fazla yaşayacak olsa da, yapacağı şeylerin o güne kadar yaptıklarından 

farklı olmayacağını belirtir: 

 

                                                 
205 Histoire Auguste, traduction et commentaires de André Chastagnol, éd. Robert Laffont, Paris, 

1994, p. 9. 
206 Paul Petit, Histoire générale de l’Empire romain, éd. du Seuil, Paris, 1974, p. 160. 
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“Şu ömrümden geriye kalan az sayıda günlere, mucizevî bir şekilde birkaç 

yüzyıl eklense, hatalarıma kadar yine aynı şeyleri yapardım, aynı Olimposlara 

ve aynı Cehennemlere giderdim.”207 

 

Kulin’in Türkan’ı, anlatıcı kişinin ölüm anına kadar gitmez, birkaç gün 

öncesinde son bulur. Ancak, Yourcenar anlatıcısına, ölüme nasıl hazırlandığını ve 

son anlarında neler düşündüğünü de anlattırır: 

 

“Küçük ruh, şefkatli ve kararsız ruh, misafirin olan bedenimin yoldaşı, eski 

zaman oyunlarını bırakmak zorunda olacağın o solgun, sert ve çıplak 

diyarlara gidiyorsun. Bir an daha, tanıdık kıyılara, şüphesiz artık 

göremeyeceğimiz eşyalara birlikte bakalım… Ölüme gözlerimiz açık girmeye 

çalışalım…”208 

 

Ermeni edebiyatına ait 20. yüzyılda anı-roman kategorisinde yazılmış eserlere 

baktığımız zaman, genel olarak eser kahramanlarının yabancılaşması konusunun 

işlendiğini görürüz. Dünya Savaşlarının ve bu savaşlar arasında yaşanmış olan 

ekonomik bunalımın da etkisi ile kahramanının kendini herhangi bir yere ait 

hissedememesi ve bunun sonucunda yaşadığı yabancılaşma konusu, incelemiş 

olduğumuz Peter Najarian’ın Yolculuklar adlı eserinde de görülmektedir. Söz konusu 

eserin dışında da, Ermeni edebiyatında, özellikle de diaspora Ermenileri tarafından 

kaleme alınmış olan eserlerde, kahramanların göç etmiş oldukları ülkelerde 

yaşadıkları uyum sorunları ve geçmişe duyulan özlemin ön planda olduğu 

                                                 
207 Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, éd. Gallimard, Paris, 1974, p. 311. 
208 Ibid, p. 316. 
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saptanmaktadır. Bu özlemi yaşayanların göç eden kuşak değil de, bir sonraki kuşağı 

temsil eden kişiler olması da Ermeni edebiyatında söz konusu temanın ilgi çekici bir 

başka özelliğidir.  

 

 Türk edebiyatında aynı dönemi anlatan eserlerde de, yine bunalımlı bir 

dönemin anlatımı söz konusudur. Osmanlı Đmparatorluğu’nun çöküş dönemi ile 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını anlatan Ayşe Kulin’in Veda/Esir Şehirde 

Bir Konak ve Umut/Hayat Akan Bir Sudur adlı birbirinin devamı niteliğinde olan 

eserleri, içerisinde bulunan kahramanların, özellikle de bu sıkıntıları yaşayan kuşağın 

karşılaştığı ani değişimlerin bir sonucu olarak topluma uyum sağlama konusunda 

sıkıntı çektiklerini göstermektedir. Ancak, bu uyum sorununun, Ermeni edebiyatında 

görülen bir sonraki kuşağa yansıması şeklinde olmadığı saptanmıştır. Yeni kuşak, 

Cumhuriyete ve yeni yaşam biçimine rahatlıkla ayak uydurabilmiştir.  

 

 Fransız edebiyatına baktığımızda, yine Dünya Savaşlarının etkisi ile anı-

roman kategorisinde pek çok eser verildiğini görürüz. Birinci Dünya Savaşına katılan 

yazarların yaşadıkları deneyimlerini, Đkinci Dünya Savaşı’nda ise özellikle Yahudi 

kökenli yazarların çektikleri sıkıntıları anı-roman kategorisinde eserler vererek 

aktardıkları saptanmıştır. Đkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da Alman işgaline 

karşı direniş hareketini anlatan yazarlardan Joseph Kessel’in Gölgeler Ordusu adlı 

eseri de bu kategoride kaleme alınmıştır. Söz konusu eserin karakterleri de, amaçları 

uğrunda alışmış oldukları yaşam biçimini terk etmek zorunda kalmışlardır ve 

kimseye görevleri hakkında bir şey söyleyemediklerinden direnişe katılmayan 

kişilerle aralarında bir yabancılaşma ortaya çıkmıştır. Kimse olduğu gibi kendini 
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ortaya koyamamaktadır. Fransa’da savaş yıllarını anlatan pek çok eserde, bu tür bir 

yabancılaşma motifi saptamak mümkündür. Esir düşenlerin, toplama kamplarında 

yaşayanların, askerlik görevini icra ederek savaşa katılanların ve direnişçilerin 

anlatıldığı bu döneme ait eserlerde yabancılaşma motifi oldukça yoğundur.  

 

 Anı-roman kategorisi haricinde, yine bir kurmaca anı kategorisi olan sözde-

anılara, yetkin bir edebiyat olan Fransız edebiyatında sık rastlanmaktadır. Türk 

edebiyatında da son zamanlarda örnekleri verilmeye başlanan sözde-anı kategorisine 

ait eserler, Ermeni edebiyatında henüz bulunmamaktadır.   

 

 Sonuç olarak, tüm dünyada bunalımlı bir dönem olan 20. yüzyılda yazılmış 

anı-roman türünde eserlerin doğal olarak bu bunalımı yansıttığı ve eser 

kahramanlarının genel olarak içlerine kapanık, toplumla aralarında yabancılaşma 

olan kişiler oldukları saptanmıştır. Ancak Ermeni edebiyatına özgü bir durum olarak, 

bunalımların ve sıkıntıların nesilden nesile aktarılması dikkat çekicidir.  
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SONUÇ 

 

  “Ermeni, Fransız ve Türk Literatürlerinde Anı Türü” başlıklı yüksek lisans 

tez çalışmamızda anı türünün genel özellikleri incelenmiş, özellikle Ermeni 

literatüründe anı türünün yeri ve önemi Fransız ve Türk edebiyatları ile 

karşılaştırılarak saptanmaya çalışılmıştır.   

 

 Üç ana bölümden oluşan tezimizin birinci bölümünde çalışmamızın kuramsal 

çerçevesi belirlenmiş, ikinci bölümde anı türünün tarihçesi verilmiş, üçüncü bölümde 

ise belirlenen spesifik eserlerin analizleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır.  

  

Tezimizin birinci bölümü olan “Kuramsal Çerçeve”de öncelikle, anı türü ile 

ilgili kavram kargaşalarını da gidermek üzere bir çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda, 

çoğu sözlükte eşanlamlı olarak verilen “anı” ve “hatıra” sözcüklerinin birebir aynı 

anlamı karşılamadıkları saptanmıştır. Benzer bir durum, inceleyebildiğimiz diğer 

dillerde (Fransızca, Đngilizce, Almanca, Rusça ve Ermenicede) de tespit edilmiş ve 

incelemeye dâhil ettiğimiz her dilde anı kavramını karşılayan en az iki sözcüğün, 

sözlüklerde eşanlamlı olarak verildiği, ancak bunlardan sadece bir tanesinin bir yazın 

türünü ifade ettiği belirlenmiştir. Türkçede kullanılan sözcükler için yaptığımız 

etimolojik çalışma sonrasında, yazın türüne ad olarak “anı” sözcüğünün 

kullanılmasının daha uygun olduğu saptanmıştır.  

 

Anı türüne kaynaklık eden ve bu türle karıştırılma eğiliminde olan diğer yazın 

türlerine de çalışmamız sırasında değinilmiştir. Gezi yazıları, günlük ve özyaşam 
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öyküleri türlerinin anı türü ile biçimsel ya da konusal benzerlikleri ve farklılıkları, bu 

türlerden bahsedilen bölümde ortaya konulmuş, ayrıca Türkiye’de söz konusu 

türlerle ilgili yapılmış akademik çalışmalardan da kısaca bahsedilmiştir. Buna paralel 

olarak, Ermeni edebiyatı alanında, gezi yazıları, günlük ya da özyaşam öyküleri 

konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ve konunun araştırmacıların ilgisini 

beklediği de imlenmiştir.  

 

Anı türünün pek çok disiplinin ilgi alanı içine girdiği de tez çalışmamız 

sırasında saptanmıştır. Bu disiplinlerden özellikle tarih bilimi, psikoloji ve sosyoloji 

ile ilgili açıklamalara tezimiz içerisinde yer verilmiştir. Bu bağlamda, Mübahat 

Kütükoğlu, Georges Iggers, John Tosh, Léon Halkin gibi tarihçilerin verdikleri 

bilgiler ışığında, tarih biliminin anılardan kaynak olarak yararlanabileceği, ancak 

bunları irdeledikten sonra kullanılmak gerektiği tespit edilmiştir.    

 

Anı türünün psikoloji ile olan ilişkisi, tezimizin “Psikoloji Çalışmalarında Anı 

Türünün Yeri” başlıklı bölümünde verilmiştir. Bu bölümde, Denis Collin’in 

düşüncelerinden yararlanılarak, belleğin öznel, unutkan, kimlik oluşturan ve imge 

oluşturan bir mekanizma olduğu belirlenmiş ve buna dayanarak anıların hatalı bilgi 

verme riskinin olduğu, hatta yeni bir toplumsal bellek oluşturmaya katkı 

sağlayabileceği ortaya çıkmıştır. 

 

Sosyoloji çalışmalarında ise, toplum incelemeleri sırasında anılardan 

yararlanılarak, başka kültürlere ait değerlere başvurulmadan yerli değerlerin 
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açıklanmasının mümkün olabileceği, Mustafa Gündüz’ün çalışmasından yola 

çıkılarak tespit edilmiştir. 

 

Asıl konumuz olan edebiyatta anı türü ile ilgili olarak, öncelikle bir 

sınıflandırma yapılması yoluna gidilmiştir. Söz konusu sınıflandırma, incelediğimiz 

çok sayıda anı türü eserin, daha önce belirlenmiş olan kategorilerin hiçbirine 

yerleştirilememesi sonucunda, kendi belirlediğimiz ve isim verdiğimiz bazı 

kategorileri de eklememiz sonucunda oluşturulmuştur. Tematik ve kurgusal olarak 

yaptığımız bu sınıflandırmalara ait oluşturduğumuz tablolar, ilgili bölümlerin 

sonlarında verilmiştir. 

 

Anıların yapısal özelliklerine değinilen bölümde, anı türü için özel bir öneme 

sahip olan zaman öğesi ve anlatıcıya değinilmiştir. Zaman kurgusunun değişken 

olabildiği görülen, ancak geriye dönüş tekniğinin kullanılmasının yaygın olduğu 

anılarda, anlatıcının genellikle birinci tekil şahıs olmasına rağmen, özellikle kurmaca 

eserlerde üçüncü tekil şahıs kullanımının yer alabildiği saptanmıştır.  

 

Tezimizde anıların yazılma nedenleri de araştırılmıştır: Genel olarak gelecek 

nesillere yaşanan önemli olayların aktarılması istemiyle bu tür eserlerin verildiği, 

ancak sır paylaşma ihtiyacı ya da ölümsüzlüğü yakalama düşüncesi gibi yaratıcı 

kişilere özgü kişisel nedenlerin de yazarı yaşadıklarını aktarmaya ittiği, bazen de 

psikolojide anı türünün yerini incelerken belirttiğimiz gibi toplumsal bellek üretimine 

katkıda bulunabilmek amacıyla anı yazımının söz konusu olabildiği saptanmıştır.  
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Türkiye’de anılarla ilgili olarak yapılmış akademik çalışmaların durumuna da 

tezimiz içerisinde değinilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda, çeşitli 

disiplinlerde konu ile ilgili yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin sayısının 59, 

doktora tezlerinin sayısının ise 5 olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tezlerin, genel olarak 

tarih ve edebiyat alanlarında yazıldığı belirlenmiştir.  

 

Anı türünün tarihçesini ayrı bir bölüm olarak verdiğimiz çalışmamızda, 

dünyada anı türünde bilinen ilk örneğin Ksenephon’un (Đ. Ö. 426/430 – Đ. Ö. 355) 

Anabasis (Ἀνά̙ασις) adlı eseri olduğu ve Antik Yunan’da yazılan anı türünde 

eserlerin, askeri savaş anısı niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Genel olarak, ilk 

örnekleri savaş anısı kategorisinde verilen anı türünün Türk literatüründeki ilk 

örneklerinin ise, siyaset anıları kategorisine daha uygun olduğu belirlenmiştir.  

 

Fransız, Türk ve Ermeni literatürlerinde anı türünün tarihçelerinin ayrı ayrı 

incelendiği bölüm, pek çok eserin değerlendirilmesi ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda 

incelenen eser sayısı, Fransız literatüründen 79, Türk literatüründen 80 ve Ermeni 

literatüründen 64’tür. Değerlendirilen eserlerle ilgili hazırlanan tablolar, incelenen 

dönemlerin konusal ve yapısal genel özelliklerinin açıklanmasının ardından, bu 

bölümlerin sonlarında verilmiştir.  

 

Yaptığımız bu incelemenin sonucunda, Fransız, Türk ve Ermeni 

literatürlerinde anı türünün bilinen en eski örneklerinin Ermeni literatüründe 

verildiği, ancak çeşitli duraklama dönemleri yaşanan bu literatürde söz konusu türün 

diğerlerine göre fazla gelişemediği belirlenmiştir. Bu üç literatürden en geç ürün 
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veren Fransız literatürünün ise, türün en fazla geliştiği edebiyat olduğu, hatta diğer 

edebiyatlara türün gelişimi açısından öncülük ettiği görülmüştür.  

 

Ermeni literatüründe tarihsel gelişime baktığımız zaman, özellikle 20. yüzyıl 

anılarının, göç edilen topraklara duyulan özlemi ve sosyal yaşantıyı anlatan, 

yabancılaşma ve kendini ötekileştirme çabalarının yoğun bir şekilde hissedildiği 

eserler olduğu görülmüştür. Ayrıca hemen her eserde dikkat çeken tehcir motifi 

nedeniyle, söz konusu literatürde anıların, Ermeni iddialarını kabul ettirme çabaları 

çerçevesinde toplumsal bellek oluşturmaya yönelik güdümlü anılar olduğu 

düşüncesini güçlendirdiği değerlendirmesi yapılmıştır.  

 

Bunun dışında, diaspora ve Türkiye Ermenilerinin kaleme aldığı eserlerde 

edebiyatın kimliği konusuna da tezimiz içerisinde değinilmiştir. Birsen Karaca’nın 

konu hakkındaki çalışmalarından yararlanılan bu bölümde, edebiyatın kimliğini 

belirleyen faktörün sadece yazarların etnik kökeni olamayacağı, kullanılan dilin, 

yazarın sanatçı kimliğini oluşturan kültürün, yazarın konuyla ilgili tercihinin, okurun 

ve yazarı tercih yapmaya iten argümanların da önemli olduğu saptanmıştır. 

 

 Tezimizin “Analiz ve Karşılaştırma” başlıklı bölümünde, anı türünü 

incelerken kullanılabileceğimiz bir yöntemin daha önce yapılan çalışmalarda 

geliştirilmemiş olduğu saptandığı için söz konusu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır 

ve bu bölümde uyguladığımız yöntemle ilgili bilgiler “Giriş” bölümünde anons 

edilmiştir: Bu yönteme göre: 
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1) Anı türü eserlerin analizi sırasında, öncelikle eserde değinilen tarihsel 

olayların araştırılması gerekmiştir. Bu işlem, anı türü eserlerin tarih bilimi ile olan 

bağıntısını ve söz konusu anının tarihsel kaynak olarak yararlanılmaya değer bir eser 

olup olmadığını ortaya koymuştur.  

 

2) Eserin yazıldığı dönemin incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme, eserin anı 

türüne ait olabilmesi için üzerinden zaman geçmesi ve bellekte kalanların yazılması 

gerektiği kurallarına uygunluğunun teyit edilmesini sağlamıştır.  

 

3) Yazarın eserini kaleme alırken nasıl bir amaç güttüğü ile ilgili tespit 

çalışması yapılmıştır. Psikoloji ile de bağıntılı olan bu çalışmada yazarın tutumunu 

ve belleğinin işleyişini gösteren veriler incelenmiştir.  

 

4) Eserin edebi niteliğe sahip olduğu durumlarda, metin ve üslup analizi 

yapılmıştır. Böylece eserin edebi değerini gösteren veriler saptanmıştır.  

 

5) Đncelenen eserler, yakın dönemlerde ve/veya benzer konularda yazılmış 

eserlerle karşılaştırılmıştır. Bu sayede hem dönem özellikleri, hem de eserin içerik, 

biçim ve amacını tartışmak için zemin oluşturulabilmesi mümkün olmuştur.  

 

“Analiz ve Karşılaştırma” bölümünde ele alınan eserlerden, Tovmas 

Nazarbekyan’ın Ermeni Ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı adlı anıları, Birinci 

Dünya Savaşı sonlarında, Rus ordusunun çekilmesinin ardından bu bölgede kurulan 

Ermeni Kolordusunda yaşananları anlatmaktadır. Türk ordusuna karşı savaşan 
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Nazarbekyan’ın olayları bir komutan gözüyle aktardığı eserde, 1917 yılını anlatılıyor 

olmasına rağmen, günümüzde Ermenilerin iddia ettiği sözde soykırımdan 

bahsedilmediği saptanmıştır. Orijinal dili Rusça olan eser, Nazarbekyan’la 

karşılaşmamış olmasına rağmen, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Kafkas 

Cephesi’nde görev yapan Türk komutanı Đsmet Đnönü’nün Hatıralar’ı ve sonrasında 

Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında aynı cephede komutanlık yapmış olan Kazım 

Karabekir’in Đstiklal Harbimiz adlı eseriyle karşılaştırılmıştır. Bu bölümde ayrıca, 

Nazarbekyan’la aynı dönemde Kafkas cephesinde sıhhi hizmette bulunan Tevfik 

Sağlam’ın Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhi Hizmet adlı eserindeki anlatılara da 

değinilmiştir. Söz konusu karşılaştırma sırasında, bu eserlerde verilen bilgilerin 

birbirleriyle çelişen bir yönünün bulunmadığı belirlenmiştir. Aynı dönemde, Birinci 

Dünya Savaşı’nı anlatan Fransız askerlerin anılarını incelediğimizde, söz konusu anı 

sahiplerinin genel olarak yazarlığı meslek olarak benimsemiş kişilerden orduya 

katılanlar olduğu, mesleği askerlik olanların ise bu eserleri edebi açıdan yetkin bir 

dille kaleme aldıkları, bu nedenle de daha çok yazar olarak tanındıkları görülmüştür. 

Fransız edebiyatında görülen bu durumun eserlerin edebi değerini arttırdığı ve 

dolayısıyla tarihsel veri olarak kullanılmasını engellediği belirlenmiştir. 

Nazarbekyan’ın eseri ve bu eserle karşılaştırdığımız Türk literatüründen örneklerin 

ise edebi nitelikleriyle değil, tarihsel bilgi vermeleri bakımından önemli oldukları 

saptanmıştır.  

 

Türkiye’nin Ermeni etnik kökenli yazarlarından olan Mıgırdiç Margosyan’ın 

kaleme aldığı Tespih Taneleri adlı eser ise, içeriğinde toplumsal olayları ve 

Diyarbakır Ermenilerinin yaşantısını anlatması bakımından sosyal anı kategorisine 
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dâhil ettiğimiz bir eser olmuştur. Orijinal dili Türkçe olan eserde tekrar tekrar tehcir 

motifinin işlendiği belirlenmiştir. Ergenlik çağlarındaki bir çocuğun, ailesinden 

ayrılıp Đstanbul’da okumaya gitmesinin ve burada yaşadığı uyum sorunlarının konu 

edildiği eser, Türk edebiyatından Aziz Nesin’in Bir Sürgünün Anıları ve Fransız 

edebiyatından Georges Perec’in W ya da Bir Çocukluk Hatırası adlı eserleriyle 

karşılaştırılmıştır. Yaklaşık olarak aynı dönemlerin, yani 1950’li yılların anlatıldığı 

bu eserlerde, gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa’da, kökeni hangi milletten olursa 

olsun, insanların tümü için buhranlı bir dönemin yaşandığı saptanmıştır.  

 

Bu bölümde son olarak kurmaca anıların analizi yapılmıştır: Seçtiğimiz örnek 

diaspora Ermenilerinden Peter Najarian’ın Türkiye’de Son Ermeni adıyla yayımlanan 

Yolculuklar başlıklı eseri olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 

Ermenilerin, kendilerini bir yere ait hissedememelerinden kaynaklanan yabancılaşma 

olgusunun ele alındığı romanda, söz konusu yabancılaşmanın nedeninin tehcire 

bağlandığı belirlenmiştir. Olumsuz Türk imgesinin yaratıldığı bu eser, Türk 

edebiyatından Ayşe Kulin’in, kahramanlarının yeni bir ülke kurulurken yaşadıkları 

sancıları ve doğal bir yabancılaşmayı da aktardığı Veda/Esir Şehirde Bir Konak ve 

Umut/Hayat Akan Bir Sudur adlı eserleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, karşılaştırma 

için Fransız edebiyatından seçtiğimiz ve Peter Najarian’ın çağdaşı olan Litvanya 

kökenli Fransız yazar Joseph Kessel’in Gölgeler Ordusu başlıklı eserinde de 

yabancılaşma motifi belirlenmiştir: Söz konusu eserde Kessel, kendisinin bizzat 

katılmış olduğu Đkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanların işgaline karşı Fransız 

direnişi sırasında yaşanan olayları anlatmıştır. Ancak bu yabancılaşmanın, kendini ait 
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hissedememekten değil, aksine vatan olarak içselleştirilen Fransa’ya karşı duyulan 

aşırı bağlılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, incelediğimiz eserlere dayanarak, Ermeni literatüründe 

özellikle son dönemlerde yazılmış anıların ortak motifinin tehcir olduğu saptanmıştır. 

Ancak bu motifin, genel olarak ana temanın altına gizlendiği görülmüştür. Doğrudan 

tehciri ve sözde soykırımı konu edinmeyen bu anıların, tehcir yıllarında henüz 

doğmamış kişilerce kaleme alınması da dikkate değer bulunmuştur.    
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ÖZET 

 

“Ermeni, Fransız ve Türk Literatürlerinde Anı Türü” başlıklı yüksek lisans 

tez çalışmamız, anı türünün niteliklerini ortaya koymakta ve Ermeni literatüründe anı 

türünün yerini belirlemek amacıyla Fransız ve Türk literatürleri ile karşılaştırmalı bir 

şekilde analiz örnekleri sunmaktadır.  

 

Tezimizin kuramsal çerçevesi içerisinde, anı kavramının kullanım alanlarına, 

anı türünü inceleyen tarih, psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinde anı türünün hangi 

açılardan ele alındığına değinilmiş ve uzmanlık alanımız olan edebiyatta anı türünün 

incelenmesine yer verilmiştir. Bu kapsamda, anı türünün sınıflandırması yapılmış ve 

anı türünün yapısal özellikleri irdelenmiştir. Kuramsal çerçevede son olarak, 

Türkiye’de anı türü ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların durumu ortaya 

konulmuştur.   

 

Anı türünün başlangıcından günümüze kadar olan tarihsel sürecinin ele 

alındığı bölümde, genel olarak anı türünün ortaya çıkışına değinildikten sonra, 

Fransız, Türk ve Ermeni literatürlerinde anı türünün tarihsel gelişimi ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir.  

 

“Analiz ve Karşılaştırma” bölümünde, Ermeni literatüründen spesifik 

örnekler baz alınarak, Türk ve Fransız literatürlerindeki türdeşleri ile 

karşılaştırılmıştır. Söz konusu analiz yapılırken, kuramsal çerçevede elde ettiğimiz 

bulgular ışığında oluşturduğumuz yöntem kullanılmıştır.  
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Sonuç olarak, analizini yaptığımız eserlerden elde ettiğimiz bulgular, Ermeni 

literatüründe 20. yüzyılda yazılmış anı türü eserlerin ortak motifinin tehcir olduğu 

yönündedir. Bu motifin, ana temanın altına gizlenerek aktarılması da ortaya çıkan bir 

diğer bulgudur. Tüm bu veriler, Ermeni literatüründe anı türü eserlerin siyasi 

hedefler için toplumsal bellek oluşumuna katkı sağlamak amacıyla kullanımının 

yaygın olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 

Our master thesis work titled “Memoirs genre in Armenian, French and 

Turkish literatures" outlines the properties of the memoirs genre and provides 

examples of comparative analysis with French and Turkish literature in order to 

determine the importance of the memoirs genre in the Armenian literature. 

 

Within the theoretical framework of our thesis, it is included that the 

application areas of the concept of memoirs, which aspects reviewed the memoirs 

genre in the history, psychology and sociology disciplines and examination of the 

memoirs genre in the literature. In this scope, the classification of the memoirs genre 

and that genre’s structural characteristics has been examined. In theoretical 

framework, finally it is described the situation of scientific studies have been made in 

Turkey about the memoirs genre.  

 

In the part which was handled from the beginning to the present of the 

memoirs genre’s historical process, after addressing the emergence of the memoirs 

genre in general, French, Turkish and Armenian literature historical development 

was evaluated separately. 

 

In the section “Analysis and Comparison", specific examples of Armenian 

literature are compared with its counterparts from the Turkish and French literatures. 

In this analysis the method which is created from our findings in the theoretical 

framework was used. 
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As a result, our findings handled after the analysis of the works indicate that 

the works of memoirs genre written in the Armenian literature on 20th century have 

as a common motif the relocation. Another finding emerged is that this motif is 

generally hide under the main theme. All of these data show that the works of the 

memoirs genre widespread use in Armenian literature for political goals in order to 

contribute to the formation of social memory. 
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