


Birzamanlar Yayıncılık, Türkiye�nin geçmişindeki kültürel çeşitliliğe dair 

yayınlar yapar ve etkinlikler düzenler. Bu topraklarda yaşamış farklı etkin ve 

dini grupları bir zenginlik olarak değerlendirir ve tarihimizin bu yönünün 

bilinmesinin, daha iyi bir gelecek tasarlamamıza yardımcı olacağını görür. 

Araştırmaların görsel malzemenin tanıklığıyla okuyucuya ulaştırılması ya da 

geçmişimizdeki kültürel zenginliği ortaya koyan görsel malzemenin 

araştırmaya dayanan bir metin eşliğinde sunulması, Birzamanlar Yayıncılık�ın 

öne çıkan özelliklerindendir. Birzamanlar Yayıncılık kitap yayıncılığının ve 

dağıtımının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında sergiler, toplantılar ve sunumlar 

düzenleyerek misyonunu gerçekleştirme çabasındadır.



İki ciltlik bu seri, 20. yu ̈zyıl başında bugu ̈nkü  Tu ̈rkiye sınırları içinde 
yaşayan Ermenileri, çoğunluğu 1900-1914 yılları arasında hazırlanmış
1.600 kartpostalın sunduğu verilere dayanarak anlatıyor. 

Ermenilerin yaşadığı şehir, kasaba ve köyler; bulundukları yerleşim 
yerlerinin iktisadi ve sosyal hayatındaki rolleri; Ermenilere ait, kilise, 
manastır ve okullar; yayımladıkları gazete ve dergiler, Tu ̈rkiye�de ilk 
kez Ermeni, Tu ̈rk ve Batılı kaynaklara dayanarak yapılmış bir 
araştırmayla ortaya konuyor.

Osman Köker (Ed.)

Cilt I
Basım Yılı: 2005
Sayfa Sayısı: 400
Türkçe ISBN: 978-975-6158-24-1
İngilizce ISBN: 987-975-6158-27-2
Almanca ISBN:  975-6158-01-8

Cilt II
Basım Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 400
Türkçe ISBN: 978-975-6158-25-8
İngilizce ISBN: 978-975-6158-28-9

Orlando Carlo 
Calumeno 

Koleksiyonu’ndan 
Kartpostallarla

100 Yıl Önce 
Türkiye’de 
Ermeniler



Orlando Carlo 
Calumeno 
Koleksiyonu’ndan 
Meşrutiyet 
Kartpostalları ve 
Madalyaları

Yadigâr-ı 
Hürriyet

1908 Devrimi�nin 100. yıl dönu ̈mu ̈nde yayımlanan bu kitapta 
Aykut Kansu tarafından yazılmış, devrim su ̈recini aktaran ve 

devrimin sonuçlarını değerlendiren bir metnin yanı sıra, 300�e 
yakın kartpostal, madalya, fotoğraf, afiş, hatıra obje yer 
almaktadır. Manastır�daki Bulgar çetelerini, Selanik�te 

anayasanın ilanını, çeşitli şehirlerdeki kutlamaları resmeden 
kartpostallar; anayasanın yeniden yu ̈ru ̈rlu ̈ğe konması nedeniyle 

basılmış madalyalar; devrimin sloganlarının yazılı olduğu 
eşyalar, devrim coşkusunu gu ̈nu ̈mu ̈ze taşıyor.

Osman Köker 
(Ed.)

Basım Yılı: Temmuz 2008
Sayfa Sayısı: 228 
Dil: Türkçe-İngilizce
ISBN: 978-975-6158-09-8



Orlando Carlo 
Calumeno 
Koleksiyonu’ndan 
Kartpostallar ve 
Vital Cuinet’in 
İstatistikleri ve 
Anlatımlarıyla

Bir 
Zamanlar 
İzmir

20. yu ̈zyıl başında Osmanlı Devleti’nin ikinci bu ̈yu ̈k şehri ve Batı’ya 
açılan penceresi olan İzmir; Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, 

Levantenlerin ve Mu ̈slu ̈manların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Vital 
Cuinet’nin 1890’ların başında yaptığı, “La Turquie d’Asia” (Asya 

Tu ̈rkiyesi) adıyla 4 cilt hâlinde yayımlanan araştırma, Tu ̈rkiye’nin 
ekonomik potansiyelinin yanı sıra sosyo-ku ̈ltu ̈rel yapısı hakkında da 

birçok bilgi içermekte ve Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’ndan 
aldığımız kartpostallara bu ̈yu ̈k anlam katmaktadır.

Osman Köker (Ed.)

Basım Yılı: Nisan 2009
Sayfa Sayısı: 168
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-12-8



Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi�nin restore edilip ibadete 
yeniden açılması vesilesiyle yayımlanan bu kitapta, bugu ̈nkü 
Diyarbakır ilinin yanı sıra Mardin, Midyat, Nusaybin, Siverek, 
Ergani, Cizre, Palu ve civarında 20. yu ̈zyıl başında nasıl bir 
Ermeni toplumunun yaşadığı Orlando Carlo Calumeno 
Koleksiyonu�ndan alınan harita ve 58 kartpostal eşliğinde 
anlatılıyor.

Orlando Carlo 
Calumeno 

Koleksiyonu’ndan 
Kartpostallarla 

Diyarbekir 
Vilayetinde 

Ermeniler

Osman Köker (Ed.)

Basım Yılı: Ekim 2011
Sayfa Sayısı: 72
Dil: Türkçe-İngilizce
ISBN: 978-975-6158-20-3



Orlando Carlo 
Calumeno 
Koleksiyonu’ndan 
Kartpostallarla

Antakya, 
İskenderun 
ve Musa 
Dağı 
Ermenileri

Bundan yu ̈z yıl kadar önce, bugu ̈nkü Tu ̈rkiye sınırları içinde, 
nu ̈fusunun tamamı ya da çok bu ̈yu ̈k kısmı Ermenilerden oluşan 

binden fazla köy vardı. Şimdi sadece bir köyden 
bahsedebiliyoruz: Hatay ili Samandağ ilçesindeki Vakıflı. 

Kitapta yer alan bilgiler ve son derece zengin görsel malzeme, 
Vakıflı’nın yanı sıra Antakya ve İskenderun’un yu ̈z yıl önceki 

hâlinin gözu ̈mu ̈zde canlanmasını sağlıyor.

Osman Köker (Ed.)

Basım Yılı: Nisan 2014 

Sayfa Sayısı:168 

Dil: Türkçe-İngilizce

ISBN: 978-975-6158-30-2



Smyrna’nın 
Sonu: 
İzmir’de 
Kozmopolitizmden 
Milliyetçiliğe

Kozmopolit Smyrna bir Yunan şehri değildi fakat Osmanlının 
İzmir’i de bir Tu ̈rk şehri değildi. İzmir’in Ermenileri yabancı 
değillerdi bu şehirde, ayrıca burası Yahudi nu ̈fusun da kendi 

eviydi. İzmir’i Levantenler olmadan hayal etmek mu ̈mku ̈n 
mu ̈du ̈r peki? Kimi Avrupa’dan yeni gelmiş, kiminin ailesi 

kuşaklar boyunca yerli Hristiyanlarla karışmış, belki de Batı 
Avrupa’yla yeniden bağlar kurmuş ya da olan bağları zorunlu 

olarak korumuştu. Geç devir Osmanlısının İzmir’i, cazibesini 
herkesin birlikte yarattığı sinerjiden alıyordu.

Hervé Georgelin

Basım Yılı: Aralık 2008
Sayfa Sayısı: 332
Dil: Türkçe                                         
ISBN: 978-975-6158-10-4



1914 doğumlu Varsen Oruncakcıel “Ben son Arapgirliyim” diye söze 
başladığında bizi sağlam hafızasıyla şaşırtırken tanık olduğu 
yaşanmışlıkların yanı sıra, babasından edindiği bilgileri de bir bir 
sıralıyor. Bizi zaman tu ̈nelinden geçirerek yaklaşık yu ̈z yıl öncenin 
Arapgir’ine, halkının bu ̈yu ̈k kısmını Ermenilerin oluşturduğu, Mikael 
Efendilerin, Aslanyan Krikor Ağaların başlarında fesleriyle at u ̈stu ̈nde 
gezindiği bu Anadolu kasabasına ve daha sonra yerleştiği Malatya’ya 
götu ̈ru ̈yor.

Son Arapgirli 

Varsen 
Oruncakcıel

Mayda Saris 
(Söyleşi)

Basım Yılı: Kasım 2011
Sayfa Sayısı: 108
Dil:  Türkçe-İngilizce
ISBN: 978-975-6158-21-0



Sinasos: 
Mübadeleden 
Önce Bir 
Kapadokya 
Kasabası

Bugu ̈n Mustafapaşa adını almış olan Sinasos, 1920�li yıllara 
kadar halkının çoğunluğu Rumlardan oluşan, u ̈ç bin nu ̈fuslu bir 
Kapadokya kasabasıydı, mimari ve sosyal yapısıyla �Doğu�nun 

incisi� olarak anılırdı. 1924�te uygulanan Tu ̈rk-Yunan nu ̈fus 
mu ̈badelesi yu ̈zu ̈nden vatanlarından kopartılan Rumlar, iki 

fotoğrafçı tutarak bu su ̈reci bir albu ̈mde bir araya getirip 
ölu ̈msu ̈zleştirdiler. Evangelia Balta�nın hazırladığı bu kitap, 

tarihsel bu ̈tu ̈nlu ̈ğü görsel unsurlarla zenginleştirirken 
Sinasos�un eski sakinlerinin anlatılarıyla birleştiriyor.

Evangelia Balta (Ed.)

Basım Yılı: Mayıs 2007
Sayfa Sayısı: 240 
Dil: Türkçe 
Türkçe ISBN: 978-975-6158-06-7
İngilizce ISBN: 978-975-6158-13-5



Ürgüp
Prokopi Bu kitap bize 1924�te gerçekleşen Tu ̈rk-Yunan nu ̈fus 

mu ̈badelesinden önce Ortodoks Rumlar ile Mu ̈slu ̈man 
Tu ̈rklerin birlikte yaşadığı Ürgu ̈p�u ̈n, eski yaşama dair izlerin 
henu ̈z silinmediği halini sunuyor. Kitaptaki 123 fotoğrafın bir 

kısmı 1924 öncesine ait olmakla birlikte çoğunluğu, 
Mu ̈badele�den çeyrek yu ̈zyıl kadar sonra, eski kasabalarında 

kendilerinden neler kaldığını görmek için gelen Rum 
göçmenlerin çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Evangelia Balta (Ed.)

Basım Yılı: Temmuz 2010
Sayfa Sayısı: 184 
Dil: Türkçe-İngilizce
ISBN: 978-975-6158-15-7



Ahtamar Adası’ndaki (Akdamar Adası) onuncu yu ̈zyıl Kutsal Haç ya da 
Surp Haç Ermeni Kilisesi, Tu ̈rkiye’deki en önemli mimarlık 
mahallerinden biridir. Kutsal Kitap’tan alınma ve din dışı bir dizi 
temanın resmedildiği eşsiz kabartmalarıyla kilise, Orta Çağ Ermeni ve 
erken Hristiyanlık sanat ve mimarisinin bir mu ̈cevheridir. Bu kitap, 
Kutsal Haç kilisesinin bu ̈yu ̈leyici bir tarihçesini verirken içerdiği paha 
biçilmez mimari çizimler ve renkli fotoğraflarla da okurun karmaşık 
heykel anlatılarını bu ̈yu ̈k bir kolaylıkla takip etmesini sağlamaktadır.

Ahtamar:
Orta Çağ Ermeni 

Mimarlığının 
Mücevheri

Ara Sarafian- Osman 
Köker (Ed.)

Basım Yılı: Eylül 2010
Sayfa Sayısı: 168
Dil: Türkçe-I"ngilizce
ISBN: 978-975-6158-16-6



Baskı ve Harf: 

Ermeni 
Matbaacılık 
Tarihi

Ermeni alfabesinin bulunuşunun 1500.  ve ilk Ermeni matbaasının 
400. yıl dönu ̈mu ̈ne denk gelen 1912’de hazırlanan bu kitapta, 

Venedik’ten İstanbul’a, Boston’dan Van’a, Kahire’den Stockholm’e, 
17 u ̈lkenin 95 şehrinde kurulmuş 462 matbaa hakkında bilgi ve 

önemli Ermeni matbaacılarının biyografileri yer alıyor. Bazı 
Ermeni matbaacıların Osmanlı-Tu ̈rk matbaasının kurucuları, 

geliştiricileri, yu ̈ru ̈tu ̈cu ̈leri arasında yer almış olması ve Matbaa-i 
Amire’de mu ̈du ̈rlu ̈k yapan, farklı karakterlerdeki Osmanlıca 

harfleri matbaaya uyarlayan, bunların farklı puntolarda döku ̈mu ̈nü 
yapan kişiler arasında Ermeni matbaacıların da bulunmuş olması, 

bu kitabın aynı zamanda Tu ̈rk matbaacılık tarihine de ışık 
tutmasını sağlıyor.

Teotig

Basım Yılı: Aralık 2012
Sayfa Sayısı: 256
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-22-7



Sivas 

1877
1863�te ilan edilen Ermeni Nizamnamesi�nin tatbik edilip 

edilmediğini yerinde araştırmak için İstanbul Ermeni Patrikliği 
tarafından Sivas�a gönderilen Rahip Natanyan, Sivas şehri ve bu 
vilayete bağlı Tokat, Amasya ve Merzifon�u kapsayan bir rapor 
hazırladı. Raporda bu bölgedeki Ermeni manastır ve kiliseleri, 

okulları, mezarlıkları, eğitim ve yardımlaşma dernekleri, halkın 
yaşam tarzı, gelenekleri, kadınların alışkanlıkları, bölgenin 

ekonomik durumu, madenleri, kaplıcaları, zanaat ve ticaret hayatı, 
meşhur insanları, köpru ̈leri, çeşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi yer 

alıyor.

Boğos Natanyan

Basım Yılı: 2008
Sayfa Sayısı: 560
Dil: Türkçe 
ISBN: 978-975-6158-07-4



Sanat yaşamının zirvesinde olduğu bir dönemde, Nisan 1915�te çok 
sayıda Ermeni aydını ve toplum lideriyle bir ölu ̈m yolculuğuna 
çıkarılan Gomidas, kısa su ̈rede sağ olarak İstanbul�a geri geldiyse de 
uğradığı travma nedeniyle hiçbir zaman sanatsal faaliyetlerine 
dönemedi. 1935�te Paris�te, bir akıl hastanesinde ölene kadar hayata 
ve insanlara ku ̈s yaşadı. Uzman bir psikiyatr olan Rita Soulahian 
Kuyumjian, bir arkeolog titizliğiyle yaptığı araştırmada Gomidas�ın 
uğradığı travmayı ve hastalığının seyrini bu ̈tu ̈n ayrıntısıyla ortaya 
koyarken bu ̈tu ̈nlu ̈klü bir Gomidas biyografisi de çiziyor.

Deliliğin 
Arkeolojisi: 

Gomidas 
Bir 

Ermeni 
İkonunun 

Portresi

Rita Soulahian Kuyumjian

Basım Yılı: 2010
Sayfa Sayısı: 224 
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-18-0



İstanbullu 
Rum 
Ressamlar

İstanbullu Rum ressamlar, Bizans�tan başlayarak Osmanlı ve 
Tu ̈rk ku ̈ltu ̈ru ̈ne önemli katkılarda bulundular ve yu ̈zyıllar boyu 
İstanbul�un sanatsal gelişiminde etkin rol oynadılar. Rumların 

siyasi nedenlerle Tu ̈rkiye�yi terk etmek zorunda bırakılmış
olmasının, aynı zamanda önemli bir ku ̈ltu ̈r ve sanat hazinesini 
de İstanbul�dan kopardığı, tartışılmaz bir gerçektir. Bu kitapta 

iki yu ̈ze yakın İstanbullu Rum ressamın biyografisi ve 
eserlerinden beş yu ̈zü aşkın örnek yer almaktadır.

Mayda Saris

Basım Yılı: 2010 
Sayfa Sayısı: 384
Dil:  Türkçe-I"ngilizce
ISBN: 978-975-6158-17-3



Sürgünde Bir 
Ressam:

Jak 
İhmalyan

Jak İhmalyan (İstanbul, 1922 - Moskova, 1978) Ermeni 
komu ̈nist genç bir ressam olarak 1940�ların Tu ̈rkiye�sinde 

kendisine hayat hakkı tanınmayınca yurt dışına çıkmak 
zorunda kaldı. Olağanu ̈stü duygulu, tertemiz iç du ̈nyasını 

yansıtan tablolarıyla tanındı. Yakın arkadaşı Nâzım Hikmet, 
şiir kitabını resimleyen İhmalyan�ın sanatına olan 

hayranlığını �Bir gu ̈n öyle şiirler yazacağım ki senin 
resimlerine layık olsun� sözleriyle ifade eder.

Mayda Saris

Basım Tarihi: 2013 
Sayfa Sayısı: 264
Dil: Türkçe-İngilizce
ISBN: 978-975-6158-29-6



Dildilyan 
Kardeşler:

Kayıp Bir Ermeni 
Evinin Hatıraları

Anadolu’da Bir 
Ermeni Ailenin 
Fotoğrafları ve 

Öyküsü, 
1888-1923

Armen Tsalog 
Marsoobian

Dildilyan ailesinin fotoğraf arşivinden hazırlanmış bu kitap 
Ermeniler’in Anadolu’daki iki bin yıllık tarihine ışık tutmaktadır. 
Kitaptaki bilgiler ailenin özel arşivindeki belge ve mektuplarla 
pekiştirilmiştir. Ailenin nalbantlık ve kunduracılıkla başlayan 
fotoğrafçılık geçmişi, Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemi ve sonrasına 
kadar su ̈rmu ̈ş, Anadolu’nun farklı şehirlerinde (Merzifon, Sivas, 
Samsun) faaliyet göstermiş ve fotoğrafçılık tarihimizin bir mihenk 
taşı olmuştur.

Basım Tarihi: Aralık 2015 
Sayfa Sayısı: 195
Dil: Türkçe-I"ngilizce
ISBN: 978-975-6158-31-9



Yanan Gözler

Bir fotoğrafçının kimliği, kaderi ve 
çalışmaları onun içinden geldiği tolumla 
nadiren bu kadar örtüşür. Ustalıkla 
çekilmiş siyah beyaz fotoğraflardaki güçlü 
ve incelikli görüntüleri keşfedince bir 
kültürün zenginliğinin, köklerinin 
derinliğinin, aktörlerinin binlerce yıllık 
rüyasının gücünün farkına varacaksınız.

3. Baskı: Aralık 2013
Sayfa Sayısı: 288
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-05-0



Süryaniler ve  Seyfo 
(Üç kitap bir arada)

2. Baskı: Temmuz 2019
Sayfa Sayısı: 992
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-32-6

Kemal Yalçın’ın yeni kitabı Süryaniler ve 
Seyfo; Hayatla Ölüm Arasında, Yeniden 
Varoluş, Kalbim Turabdin'de Kaldı kitaplarını 
tek ciltte topluyor. 

«Süryaniler ve Seyfo'da son yüz yıllık 
toplumsal süreci gözler önüne sermeye 
çalıştım» diyen Kemal Yalçın, Süryaniler ve 
Seyfo'yu ülkemizde barış kültürünün 
gelişmesi; kardeşlik, dostluk ve güven içinde 
yaşanabilmesi; kişisel ve toplumsal 
bilinçaltımızın temizlenmesi; kendi 
vicdanımıza, birbirimizin ve dünyanın 
yüzüne çekinmeden bakabilmemiz için 
yazdığını söylüyor.



“Bu kitabın hazırlığı sırasında, birçok 
Ermeninin kapısını çaldım. Bu insanların 
hiçbiri önceden beni tanımıyordu. İlk kez bir 
Türk, onların özgeçmişlerini soruyor, üstü 
örtülen, unutturulan ‘hatıralarını’
canlandırmak istiyordu.
Bu insanlar bana güvenerek hem kapılarını, 
hem de yüreklerini, gönüllerini, 
düşüncelerini, belleklerini açtılar.
Bu kitapta konuşanlar, konuşamayanların, 
konuşmak istemeyenlerin sıradan birer 
temsilcisidirler. Bu insanlar kendilerini 
dinlemeye hazır bir Türke duygu ve 
düşüncelerine açtılar. Anlatılanlar sadece 
duygu ve düşünce değil; her şeyden önce ya 
kendi, ya da soyunun, ailesinin yaşam 
öyküsüdür.”
Kemal Yalçın

4. Baskı: Ocak 2006
Sayfa Sayısı: 432
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158043

Seninle Güler 
Yüreğim



“Ölenler öldü...
Ya kalanlar?
Bu kitap, kalanlardan birkaçının gerçek hayat 
hikâyesidir.
Sinop, Kastamonu, Boyabat ve çevre köylerinde 
1950, özellikle 1970 sonrasında Ermenilerle 
Türkler ve Kürtler arasında meydana gelmiş
olayları, Boyabat’ın Ödül ve Avloğuç 
Köylerindeki Ermenilerin başlarına gelen 
inanılması güç hadiseleri Avloğuçlu Agop ve 
Zıngıl Sultan’ın ağzından Hollanda’da dinledim.
Kendilerine güvenim tamdı. Buna rağmen 
Almanya’dan Boyabat’a gittim. Avloğuç ve Ödül 
Köyü’nü, Ermeni Tepesi’ndeki viraneleri gördüm. 
Agop’un anlattığı olayları halen bu köylerde ve 
Boyabat’ta yaşayan Türklerden tekrar dinledim. 
Anlattıklarına, olduğu gibi kitapta yer verdim.”
(Kemal Yalçın)

2. Baskı: Ocak 2008
Sayfa Sayısı: 340
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-08-1

Hayatta Kalanlar



Sarı Gelin
Sari Gyalin

“Şirin, Almanya’da doğup büyüdü. 
Adıyamanlı Kürt Hacı İbrahim’in kızı 
olduğunu biliyordu. Annesinin ve babasının 
Ermeni olduğunu, kendilerine “Bizimkiler”
dendiğini, on iki yaşında tesadüfen öğrendi. 
Çok üzüldü.”

“Bizimkiler”, 1915 faciasından 
kurtulduktan sonra zorla Müslüman, 
aslında Hristiyan olarak Anadolu’da 
yaşamak zorunda kalan Ermenilerdir. 

İsmini Türkçe “Sarı Gelin”, Ermenice “Sari 
Gyalin” türküsünden alan bu kitapta, 
Adıyamanlı “Bizimkiler”in gerçek 
hayatlarından manzaralar ve insan hâlleri 
kaleme alınmıştır.

3. Baskı: Aralık 2013
Sayfa Sayısı: 288
Dil: Türkçe
ISBN: 978-975-6158-05-0



“Emanet Çeyiz”, Denizli’nin Honaz 
Köyü’nde yaşayan bir Rum ailenin, 
sürgüne gönderilirken Müslüman 
komşularına bıraktığı kızlarının çeyizinin 
yaklaşık seksen yıl sonra aileye 
ulaştırılmasının öyküsüdür. Kemal 
Yalçın, dedesine emanet edilen çeyizi 
vermek üzere Minoğlu ailesinin izini 
sürerken on beş Rum ve on beş Türk 
mübadilin yaşam öyküsünü ve 
duygularını kendi ağızlarından aktarır 
bize.
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Emanet Çeyiz



Bu kitapta, Anadolu'da yaşayan farklı din, 
dil, millet ve kültürden insanların 
başlarına gelenleri ibretle okuyacak, "Bu 
kadar olur mu? Bir ana, evladında bunu 
yapar mı? Bir devlet kendi vatandaşlarına 
böyle davranır mı?" diye soracak, 
anlatılanlara inanamayacaksınız.

Anadolu�nun Evlatları
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