
Merhaba
Sevgili Hay Dersim okurları; 
Kültür sanat dergimiz Hay Dersim’in birinci sayısını sizlerle buluşturmuş 
olmanın heyecanı içinde hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Hay Dersim her türden soykırımın, katliamın karşısında net bir duruşla yayın 
hayatına başladı. Bu duruşuyla da devam edecektir. Bulunduğumuz 
coğrafyada bir çok ulusa karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirilmiştir. 
Soykırım denince akla sadece insanın kendisine yapılan katliamlar 
gelmemelidir. Bu katliamlar sonrasında o ulusun diline, kültürüne, inancına, 
gelenek ve göreneklerine yapılan müdahaleler, bunları yo etmeye yönelik 
atılan her adım, yapılan her türlü tahribat soykırımın bir parçası ve 
soykırımın devamıdır.

Dersim Hay Platformu’nun bir parçası olan Hay Dersim Kültür Sanat Dergisi 
işte bu soykırımların dünden bu güne tekrar yaşanmaması ve geçmişten 
günümüze ayakta kalmayı başarmış emanetlerin korunması, tescil ve 
restore edilmesi konusunda, gerekli çalışmaları yapmayı kendine görev 
edinmiştir. Dersim ermenileri ve dostları olarak “Dersim Hay Platformu”ile 
bir araya gelip tek vücut olmaya karar verdik.

Dünyanın her yerine dağılmış batı Ermenistanlı ermeniler ve Dersim’de 
yerelde yaşayan etnik ermeniler ve dostları ile bağları güçlendirip kültürel 
faaliyetler ile etnik ermeni kimlik ve kültürünü Dersimde özgünce yaşanması 
ve ifade edilmesine katkıda bulunmak. Avrupa’da , Amerika’da, Rusya’da , 
Fransa’daki Ermenilerin,  Ermenistan ve Karabağ da olduğu gibi Dersim’de 
evlerinde gibi ağırlanmasını istiyoruz. Bu alanda yapılacak çalışmalar için, 
elinde bilgi belge olan tüm dostlarımızın, bilgilerini bizimle paylaşmasını ve 
bu çalışmalarda bizlere omuz vermelerini beklemekteyiz. Bu toprakları terk 
edip gitmek zorunda kalanlar, gitmeye zorlananlar bizim atalarımızın 
komşularıydılar. Onların anılarına, hatıralarına, geride bıraktıklarına sahip 
çıkmak korumak bizim komşuluk görevimizdir. Çünkü onların torunları 
dünyanın çeşitli yerlerinde vatansız olarak yaşamaktadırlar. Sayıları onbir 
milyonun üstünde olan bu dostlarımız; Dersim’li, Van’lı, Diyarbakır’lı, Muş’lu, 
Maraş’lı, Erzurum’lu vs. dedelerinin köylerinin isimlerini bilmekteler. Fakat 
hiç buraları görmediler. Yaşadıkları ülkede vatandaşlar. Burada bir vatanları 
var, biliyorlar ama kimlikleri yok. Bizler yapacağımız doğru çalışmalarla bu 
insanları buralara davet edebiliriz. Atalarının yaşadığı bu topraklara ayak 
basmalarını, buraları ziyaret etmelerini sağlayabiliriz. Halklar arasında sorun 
olmadığını biliyoruz. Bu inançla halkların kardeşliğine karşı sorumluluğu-
muzu yerine getirmiş oluruz.
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Halkımız nerede ve nasıl doğdu? Bağımsız bir 
etnisite (etnik grup) olarak ne zaman 
şekillendi? Eski yazılı ya da sözlü kaynaklarda 
ve anıtlarda halkımızdan ilk olarak ne zaman 
bahsedildi? Bu soruların cevaplarını bulmak 
için öncelikle eski ve ortaçağdaki destanlara, 
sonra ise bu konu hakkındaki bilimsel 
çalışmalara bakmalıyız.

Ermeni Halkının Doğuşunu Konu Alan Destan-
lar: Ermeni halkının nerede ve nasıl doğduğu ve 
kökleri hakkında eski ve orta çağlarda birçok 
destan yazıldı. Ermeni destanı antik çağlarda 
yazılmış ve bize Movses Khorenatsi’nin 
“Ermeni Tarihi” adlı çalışması sayesinde 
ulaşmıştır.

Hristiyanlık öncesi zamanlarda, atalarımız bir 
destan kahramanı olan Hayk (Hayg) Nahaped 
soyundan geldiğimize inanıyorlardı. “İlk Tanrılar 
devasa ve korkunçtular. Onlar sayesinde 
dünyaya iyilik geldi, bolluk geldi, insan nesli 
gelişti. Devlerin soyundan insanlar türedi, 
Onlardan biri de Hayktı...”

Antik güney Mezopotamya (Sümer-Akad) 
bölgesinde bulunan çivi yazıtlarına göre, 
Ermeni Yüksek Yaylası’nın en eski devleti 
Aratta’nın (M.Ö. XXVIII-XXVII. yy) yönetici tanrısı 
Hayktı. Hayk, bilgelik ve kozmik suların tanrısı 
Hay(a) tanrısının oğlu olduğunu görüyoruz. 
Hay(a) tanrısı ibadeti Ermeni Yüksek 
Platosunda bulunan Fırat ve Dicle nehirlerinin 
kökenleri ile bağlantılar taşıyor. Hay(a)’nın bu 
nehirleri yaratan Tanrı olarak tasvir edilmesi 
tesadüf değil.

301. yılında zorla Hristiyanlık devlet dini haline 
geldi. Hristiyanlık öncesinde kalan herşey 
yasaklandı ya da Hristiyanlık inancına uygun 
şekilde yeniden kurgulandı.

İncil’in ilk bölümü Tekvin’e göre, tüm uluslar 
Nuh’un üç oğlu Yafes, Ham ve Sam’dan 
geldiler. Bu şartlar altında, Hristiyanlık öncesi 
“Ermenilerin Yaratılış Destanı” İncil’in 
referanslarına ayarlandı. Yeni bir destan 
yaratıldı. Bu destana göre Hayk Nuh’un 
oğullarından Habet’in (Yafes) soyundan 
geliyordu ve Torgom’un oğluydu. (İncil’de 
Torgom Antik Ermeni Krallıklardan biri olan 
Torgoma’nın kurucusu olarak kabul ediliyor. 
Torgoma Krallığı Fırat’ın yukarı havzasında 
M.Ö. XX-XVIII. yüzyıllarından beri bahsediliyor). 
Bu nedenle Ermeni ortaçağ yazılı 
kaynaklarında Ermenilere Habetten-doğan 
(Habetatsin), Torgomdan-doğan (Torgomat-
sin) ve “Torgomyan ulusu” isimleri verilmiştir.

Ermenilerin Yaratılış Destanı’nın yenilenmiş, 
Hristiyanlığa uyarlanmış haline göre Ermeniler 
yine kendi vatanları ve aynı zamanda tüm 
insanlığın ortaya çıktığı Ermeni Platosunun ilk 
otokton halkıdır.

“Hayk ve Bel” destanı, Ermenilerin Yaratılış 
Destanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Bu efsanede Antik Mezopotamya ve Ermeni 
Yüksek Platosunda süren çatışmalar 
anlatılmıştır. Geleneğe göre, Hayk, kötü Bele 
karşı gelip onu yendiği günden bu yana, gerçek 
Ermeni Takvimi kullanılmaya başlandı. Gevond 
Alişan gerçek olmayan kilisenin istegine göre 
tarihin M.Ö. 2492 yılının Ağustos 11 olduğunu 
söyler. (Bu konu hakkında gerçek hesaplamalar 
bulunmaktadır.)

Ermenilerin Yaratılış Destan’ına göre, Hayk’tan 
yola çıkarak halkımıza “Hay” (Ermeni) ve 
ülkemize “Hayk, Hayastan” (Ermenistan) adı 
verildi. Hayk’ın torunu Aram’ın isimi ile 
Ermenistan’a “Armenia” ve Ermenilere “Armen” 
denmeye başlandı.

Hayk ve Haykazun adları birçok yer adına ilham 
oldu. Aramais adından Armavir, Yerast adından 
Yerask (Aras) nehri, Şara adından Şirak, 
Amasya adından Masis Dağı ve Masyatsotn 
kırsalı, Geğam adından Geğama veya 
Geğarkunyats denizi (Sevan Gölü) ve 
Geğarkunik Eyaleti, Sisak adından Sisakan 
(Syunik) bölgesi, “Güzel Ara” adından Ayrarat 
vesaire.

Ermenilerin yaratılışı hakkında farklı efsanel-
er; Yunanca, İbranice, Gürcüce ve Arapça 
dillerinde de kaleme alınmıştır. Bu efsanelerde 
Ermenilerden genel olarak olumlu olarak 
bahsedilmiş, Ermeniler ile akraba olunmasının 
arzu edilmesi gerektiği anlatılırken bunun 
ayrıca onur verici olduğu vurgulanmıştır.

Avrupalılar tarafından yazılmış destanlar da 
öncekilere benzer özelikler gösterirken, bu 
destanların ayrıca sözü geçen halkların kendi 
kökenlerini Ermenilere bağladıkları 
görülmektedir.

IX. yüzyılda yazılmış, Anglo-Sakson Vakay-
inamesinde “Britanya adalarının ilk yerli halkı 
olan Bretonlar Ermenistan’dan gelmişlerdi” 
denir. Bavyera Vakayinamesinde “Anno Şarkısı”, 
“Roland Şarkısı” ve diğer ortaçağ kaynaklarına 
göre, Bavyeralılar da Nuh’un Gemisinin Ararat 
dağlarına oturduğu ülke olan Ermenistan’dan 
gelmişlerdi.

Basklar da yine kökenlerini Ermenistan’a 
bağlamaktadırlar. Ermenistan hakkında bazı 
ilginç kayıtlara, Rus destanlarında (bilina) 
rastlanabilir. Bu kaynaklarda oldukça övülen, 
Rusların en sevdiği kahramanlardan, İlya 
Muromets, gücünü büyük kardeşi “Ararat 
dağlarından gelen” Svyatogorits’den alır.

Modern Tarih Anlayışına Göre Ermenilerin 
Yaratılışı Konusu: V. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın yarılarına kadar, Ermenilerin 
Yaratılışı konusunda temel alınan 
en önemli kaynak Movses 
Khorenatsi’nin “Ermeni Tarihi” 
çalışmasında anlattığı Ermeni 
“Hristiyan Destanıydı”.

XIX. yüzyılda bilim konusunda 
yeni tezler ortaya atılmaya 
başlandı. 
Ermeni 

halkının ilk olarak nerede yaşadığı ve hatta 
hangi bölgenin yerlisi olduğu bile soru işareti 
altına alındı. Ama çok kısa bir süre sonra bu 
kuşkuların temelsiz ve yersiz olduğu kanıtlandı.

1980’lerin başından itibaren Hint-Avrupa 
vatanının M.Ö. V-IV. binyıllar arasında Ön 
Asya’nın doğusu olduğu doğruladı. Daha net 
söylemek gerekirse Ermeni Yüksek Yaylasın da, 
Küçük Asya’nın doğusunda ve Kuzey Mezo-
potamya ve İran platosunun kuzey-batı doğu 
bölgeleri olduğu ortaya çıktı. Kısaca Hint-Avru-
pa’nın ilk vatanının Ermenilerin yaşadığı ve 
devletler kurduğu alanda ortaya çıktığı kanıt-
landı.

Ermenistan ve Ermenilerle İlgili Eski Tarihi 
Bilgiler: Bugüne kadar, Ermeni Yüksek Yaylası 
hakkındaki en eski bilgiler M.Ö. XXVIII-XXVII. 
yüzyıllarına ait Sümer kayıtlarında bulunmak-
tadır. Bu kayıtlarda Aratta devletinden 
bahsedilirken, Ararat’ın aslında Aratta olduğu, 
zaman içinde Ararat’a dönüştüğü 

söylenmektedir.

M.Ö. XXVI. yüzyıldan 
beri, Mezo-

potamya’ya ait 
tarihi metinlerde 
Hay(a) 
tanrısından, aynı 
ismi taşıyan 
ülkeden ve bu 
ülkenin 

halkından 
bahsedilmiştir.

Farklı halkların bizi ve 
ülkemizi en çok Armenia 

(Ermenistan) ve Armen 
(Ermeni) isimleri ile tanıdıkları 

bilinmektedir. M.Ö. 24-23 yüzyıllardan başla-
yarak Ermeni Yüksek Platosu’nu Armenian’ın 
eski ve farklı versiyonları olan “Armani”, “Armi” 
ve “Aram” şeklinde adlandırılmıştır.

Ebla (Kuzey Suriye) M.Ö. XXIV-XXIII. yüzyıl-
lardan kalan kayıtlarda Armi Ülkesinde yaşayan 
Hayaya’nın (Ermenilerin) çocuklarından 
bahsetmektedir.

Böylece, M.Ö. XXVIII. yüzyıllarda Ermeni 
Yaylasında Ermenistan ve Ermenilere verilen 
temel isimler Aratta, Haya ve Armani, 
günümüzde ise hala, Ararat, Hayk (Ermeni-
stan) ve Armenia olarak kullanılmaktadır.

Bugün, biz Ermenilerin Hint-Avrupa halklarının 
ana gekirdeği olduğu ve yaklaşık M.Ö. 4000 
yılda (bazı yeni araştırmalara göre M.Ö. 
6000’nin ilk yarısında ) O günlerden başlayarak 
Ermeni halkının etnik ve devletleşme süreci 
başladı. M.Ö. üçbininci yılın ikinci yarısında ise 
Ermeniler beraberce büyük-birleşik devletler 
kurmaya başladılar.

“Hayk ve Bel Savaşı” (İtalyan ressam J. Dzasso, 1885)

E R M E N İ  H A L K I N I N  D O Ğ U Ş U
“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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Sümer mührü (M.Ö. III. binyıl): Tanrı Hay(a) Fırat ve Dicle nehirlerini yaratırken tasvir edilmiş

Halkımız nerede ve nasıl doğdu? Bağımsız bir 
etnisite (etnik grup) olarak ne zaman 
şekillendi? Eski yazılı ya da sözlü kaynaklarda 
ve anıtlarda halkımızdan ilk olarak ne zaman 
bahsedildi? Bu soruların cevaplarını bulmak 
için öncelikle eski ve ortaçağdaki destanlara, 
sonra ise bu konu hakkındaki bilimsel 
çalışmalara bakmalıyız.

Ermeni Halkının Doğuşunu Konu Alan Destan-
lar: Ermeni halkının nerede ve nasıl doğduğu ve 
kökleri hakkında eski ve orta çağlarda birçok 
destan yazıldı. Ermeni destanı antik çağlarda 
yazılmış ve bize Movses Khorenatsi’nin 
“Ermeni Tarihi” adlı çalışması sayesinde 
ulaşmıştır.

Hristiyanlık öncesi zamanlarda, atalarımız bir 
destan kahramanı olan Hayk (Hayg) Nahaped 
soyundan geldiğimize inanıyorlardı. “İlk Tanrılar 
devasa ve korkunçtular. Onlar sayesinde 
dünyaya iyilik geldi, bolluk geldi, insan nesli 
gelişti. Devlerin soyundan insanlar türedi, 
Onlardan biri de Hayktı...”

Antik güney Mezopotamya (Sümer-Akad) 
bölgesinde bulunan çivi yazıtlarına göre, 
Ermeni Yüksek Yaylası’nın en eski devleti 
Aratta’nın (M.Ö. XXVIII-XXVII. yy) yönetici tanrısı 
Hayktı. Hayk, bilgelik ve kozmik suların tanrısı 
Hay(a) tanrısının oğlu olduğunu görüyoruz. 
Hay(a) tanrısı ibadeti Ermeni Yüksek 
Platosunda bulunan Fırat ve Dicle nehirlerinin 
kökenleri ile bağlantılar taşıyor. Hay(a)’nın bu 
nehirleri yaratan Tanrı olarak tasvir edilmesi 
tesadüf değil.

301. yılında zorla Hristiyanlık devlet dini haline 
geldi. Hristiyanlık öncesinde kalan herşey 
yasaklandı ya da Hristiyanlık inancına uygun 
şekilde yeniden kurgulandı.

İncil’in ilk bölümü Tekvin’e göre, tüm uluslar 
Nuh’un üç oğlu Yafes, Ham ve Sam’dan 
geldiler. Bu şartlar altında, Hristiyanlık öncesi 
“Ermenilerin Yaratılış Destanı” İncil’in 
referanslarına ayarlandı. Yeni bir destan 
yaratıldı. Bu destana göre Hayk Nuh’un 
oğullarından Habet’in (Yafes) soyundan 
geliyordu ve Torgom’un oğluydu. (İncil’de 
Torgom Antik Ermeni Krallıklardan biri olan 
Torgoma’nın kurucusu olarak kabul ediliyor. 
Torgoma Krallığı Fırat’ın yukarı havzasında 
M.Ö. XX-XVIII. yüzyıllarından beri bahsediliyor). 
Bu nedenle Ermeni ortaçağ yazılı 
kaynaklarında Ermenilere Habetten-doğan 
(Habetatsin), Torgomdan-doğan (Torgomat-
sin) ve “Torgomyan ulusu” isimleri verilmiştir.

Ermenilerin Yaratılış Destanı’nın yenilenmiş, 
Hristiyanlığa uyarlanmış haline göre Ermeniler 
yine kendi vatanları ve aynı zamanda tüm 
insanlığın ortaya çıktığı Ermeni Platosunun ilk 
otokton halkıdır.

“Hayk ve Bel” destanı, Ermenilerin Yaratılış 
Destanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Bu efsanede Antik Mezopotamya ve Ermeni 
Yüksek Platosunda süren çatışmalar 
anlatılmıştır. Geleneğe göre, Hayk, kötü Bele 
karşı gelip onu yendiği günden bu yana, gerçek 
Ermeni Takvimi kullanılmaya başlandı. Gevond 
Alişan gerçek olmayan kilisenin istegine göre 
tarihin M.Ö. 2492 yılının Ağustos 11 olduğunu 
söyler. (Bu konu hakkında gerçek hesaplamalar 
bulunmaktadır.)

Ermenilerin Yaratılış Destan’ına göre, Hayk’tan 
yola çıkarak halkımıza “Hay” (Ermeni) ve 
ülkemize “Hayk, Hayastan” (Ermenistan) adı 
verildi. Hayk’ın torunu Aram’ın isimi ile 
Ermenistan’a “Armenia” ve Ermenilere “Armen” 
denmeye başlandı.

Hayk ve Haykazun adları birçok yer adına ilham 
oldu. Aramais adından Armavir, Yerast adından 
Yerask (Aras) nehri, Şara adından Şirak, 
Amasya adından Masis Dağı ve Masyatsotn 
kırsalı, Geğam adından Geğama veya 
Geğarkunyats denizi (Sevan Gölü) ve 
Geğarkunik Eyaleti, Sisak adından Sisakan 
(Syunik) bölgesi, “Güzel Ara” adından Ayrarat 
vesaire.

Ermenilerin yaratılışı hakkında farklı efsanel-
er; Yunanca, İbranice, Gürcüce ve Arapça 
dillerinde de kaleme alınmıştır. Bu efsanelerde 
Ermenilerden genel olarak olumlu olarak 
bahsedilmiş, Ermeniler ile akraba olunmasının 
arzu edilmesi gerektiği anlatılırken bunun 
ayrıca onur verici olduğu vurgulanmıştır.

Avrupalılar tarafından yazılmış destanlar da 
öncekilere benzer özelikler gösterirken, bu 
destanların ayrıca sözü geçen halkların kendi 
kökenlerini Ermenilere bağladıkları 
görülmektedir.

IX. yüzyılda yazılmış, Anglo-Sakson Vakay-
inamesinde “Britanya adalarının ilk yerli halkı 
olan Bretonlar Ermenistan’dan gelmişlerdi” 
denir. Bavyera Vakayinamesinde “Anno Şarkısı”, 
“Roland Şarkısı” ve diğer ortaçağ kaynaklarına 
göre, Bavyeralılar da Nuh’un Gemisinin Ararat 
dağlarına oturduğu ülke olan Ermenistan’dan 
gelmişlerdi.

Basklar da yine kökenlerini Ermenistan’a 
bağlamaktadırlar. Ermenistan hakkında bazı 
ilginç kayıtlara, Rus destanlarında (bilina) 
rastlanabilir. Bu kaynaklarda oldukça övülen, 
Rusların en sevdiği kahramanlardan, İlya 
Muromets, gücünü büyük kardeşi “Ararat 
dağlarından gelen” Svyatogorits’den alır.

Modern Tarih Anlayışına Göre Ermenilerin 
Yaratılışı Konusu: V. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın yarılarına kadar, Ermenilerin 
Yaratılışı konusunda temel alınan 
en önemli kaynak Movses 
Khorenatsi’nin “Ermeni Tarihi” 
çalışmasında anlattığı Ermeni 
“Hristiyan Destanıydı”.

XIX. yüzyılda bilim konusunda 
yeni tezler ortaya atılmaya 
başlandı. 
Ermeni 

halkının ilk olarak nerede yaşadığı ve hatta 
hangi bölgenin yerlisi olduğu bile soru işareti 
altına alındı. Ama çok kısa bir süre sonra bu 
kuşkuların temelsiz ve yersiz olduğu kanıtlandı.

1980’lerin başından itibaren Hint-Avrupa 
vatanının M.Ö. V-IV. binyıllar arasında Ön 
Asya’nın doğusu olduğu doğruladı. Daha net 
söylemek gerekirse Ermeni Yüksek Yaylasın da, 
Küçük Asya’nın doğusunda ve Kuzey Mezo-
potamya ve İran platosunun kuzey-batı doğu 
bölgeleri olduğu ortaya çıktı. Kısaca Hint-Avru-
pa’nın ilk vatanının Ermenilerin yaşadığı ve 
devletler kurduğu alanda ortaya çıktığı kanıt-
landı.

Ermenistan ve Ermenilerle İlgili Eski Tarihi 
Bilgiler: Bugüne kadar, Ermeni Yüksek Yaylası 
hakkındaki en eski bilgiler M.Ö. XXVIII-XXVII. 
yüzyıllarına ait Sümer kayıtlarında bulunmak-
tadır. Bu kayıtlarda Aratta devletinden 
bahsedilirken, Ararat’ın aslında Aratta olduğu, 
zaman içinde Ararat’a dönüştüğü 

söylenmektedir.

M.Ö. XXVI. yüzyıldan 
beri, Mezo-

potamya’ya ait 
tarihi metinlerde 
Hay(a) 
tanrısından, aynı 
ismi taşıyan 
ülkeden ve bu 
ülkenin 

halkından 
bahsedilmiştir.

Farklı halkların bizi ve 
ülkemizi en çok Armenia 

(Ermenistan) ve Armen 
(Ermeni) isimleri ile tanıdıkları 

bilinmektedir. M.Ö. 24-23 yüzyıllardan başla-
yarak Ermeni Yüksek Platosu’nu Armenian’ın 
eski ve farklı versiyonları olan “Armani”, “Armi” 
ve “Aram” şeklinde adlandırılmıştır.

Ebla (Kuzey Suriye) M.Ö. XXIV-XXIII. yüzyıl-
lardan kalan kayıtlarda Armi Ülkesinde yaşayan 
Hayaya’nın (Ermenilerin) çocuklarından 
bahsetmektedir.

Böylece, M.Ö. XXVIII. yüzyıllarda Ermeni 
Yaylasında Ermenistan ve Ermenilere verilen 
temel isimler Aratta, Haya ve Armani, 
günümüzde ise hala, Ararat, Hayk (Ermeni-
stan) ve Armenia olarak kullanılmaktadır.

Bugün, biz Ermenilerin Hint-Avrupa halklarının 
ana gekirdeği olduğu ve yaklaşık M.Ö. 4000 
yılda (bazı yeni araştırmalara göre M.Ö. 
6000’nin ilk yarısında ) O günlerden başlayarak 
Ermeni halkının etnik ve devletleşme süreci 
başladı. M.Ö. üçbininci yılın ikinci yarısında ise 
Ermeniler beraberce büyük-birleşik devletler 
kurmaya başladılar.

“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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Halkımız nerede ve nasıl doğdu? Bağımsız bir 
etnisite (etnik grup) olarak ne zaman 
şekillendi? Eski yazılı ya da sözlü kaynaklarda 
ve anıtlarda halkımızdan ilk olarak ne zaman 
bahsedildi? Bu soruların cevaplarını bulmak 
için öncelikle eski ve ortaçağdaki destanlara, 
sonra ise bu konu hakkındaki bilimsel 
çalışmalara bakmalıyız.

Ermeni Halkının Doğuşunu Konu Alan Destan-
lar: Ermeni halkının nerede ve nasıl doğduğu ve 
kökleri hakkında eski ve orta çağlarda birçok 
destan yazıldı. Ermeni destanı antik çağlarda 
yazılmış ve bize Movses Khorenatsi’nin 
“Ermeni Tarihi” adlı çalışması sayesinde 
ulaşmıştır.

Hristiyanlık öncesi zamanlarda, atalarımız bir 
destan kahramanı olan Hayk (Hayg) Nahaped 
soyundan geldiğimize inanıyorlardı. “İlk Tanrılar 
devasa ve korkunçtular. Onlar sayesinde 
dünyaya iyilik geldi, bolluk geldi, insan nesli 
gelişti. Devlerin soyundan insanlar türedi, 
Onlardan biri de Hayktı...”

Antik güney Mezopotamya (Sümer-Akad) 
bölgesinde bulunan çivi yazıtlarına göre, 
Ermeni Yüksek Yaylası’nın en eski devleti 
Aratta’nın (M.Ö. XXVIII-XXVII. yy) yönetici tanrısı 
Hayktı. Hayk, bilgelik ve kozmik suların tanrısı 
Hay(a) tanrısının oğlu olduğunu görüyoruz. 
Hay(a) tanrısı ibadeti Ermeni Yüksek 
Platosunda bulunan Fırat ve Dicle nehirlerinin 
kökenleri ile bağlantılar taşıyor. Hay(a)’nın bu 
nehirleri yaratan Tanrı olarak tasvir edilmesi 
tesadüf değil.

301. yılında zorla Hristiyanlık devlet dini haline 
geldi. Hristiyanlık öncesinde kalan herşey 
yasaklandı ya da Hristiyanlık inancına uygun 
şekilde yeniden kurgulandı.

İncil’in ilk bölümü Tekvin’e göre, tüm uluslar 
Nuh’un üç oğlu Yafes, Ham ve Sam’dan 
geldiler. Bu şartlar altında, Hristiyanlık öncesi 
“Ermenilerin Yaratılış Destanı” İncil’in 
referanslarına ayarlandı. Yeni bir destan 
yaratıldı. Bu destana göre Hayk Nuh’un 
oğullarından Habet’in (Yafes) soyundan 
geliyordu ve Torgom’un oğluydu. (İncil’de 
Torgom Antik Ermeni Krallıklardan biri olan 
Torgoma’nın kurucusu olarak kabul ediliyor. 
Torgoma Krallığı Fırat’ın yukarı havzasında 
M.Ö. XX-XVIII. yüzyıllarından beri bahsediliyor). 
Bu nedenle Ermeni ortaçağ yazılı 
kaynaklarında Ermenilere Habetten-doğan 
(Habetatsin), Torgomdan-doğan (Torgomat-
sin) ve “Torgomyan ulusu” isimleri verilmiştir.

Ermenilerin Yaratılış Destanı’nın yenilenmiş, 
Hristiyanlığa uyarlanmış haline göre Ermeniler 
yine kendi vatanları ve aynı zamanda tüm 
insanlığın ortaya çıktığı Ermeni Platosunun ilk 
otokton halkıdır.

“Hayk ve Bel” destanı, Ermenilerin Yaratılış 
Destanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Bu efsanede Antik Mezopotamya ve Ermeni 
Yüksek Platosunda süren çatışmalar 
anlatılmıştır. Geleneğe göre, Hayk, kötü Bele 
karşı gelip onu yendiği günden bu yana, gerçek 
Ermeni Takvimi kullanılmaya başlandı. Gevond 
Alişan gerçek olmayan kilisenin istegine göre 
tarihin M.Ö. 2492 yılının Ağustos 11 olduğunu 
söyler. (Bu konu hakkında gerçek hesaplamalar 
bulunmaktadır.)

Ermenilerin Yaratılış Destan’ına göre, Hayk’tan 
yola çıkarak halkımıza “Hay” (Ermeni) ve 
ülkemize “Hayk, Hayastan” (Ermenistan) adı 
verildi. Hayk’ın torunu Aram’ın isimi ile 
Ermenistan’a “Armenia” ve Ermenilere “Armen” 
denmeye başlandı.

Hayk ve Haykazun adları birçok yer adına ilham 
oldu. Aramais adından Armavir, Yerast adından 
Yerask (Aras) nehri, Şara adından Şirak, 
Amasya adından Masis Dağı ve Masyatsotn 
kırsalı, Geğam adından Geğama veya 
Geğarkunyats denizi (Sevan Gölü) ve 
Geğarkunik Eyaleti, Sisak adından Sisakan 
(Syunik) bölgesi, “Güzel Ara” adından Ayrarat 
vesaire.

Ermenilerin yaratılışı hakkında farklı efsanel-
er; Yunanca, İbranice, Gürcüce ve Arapça 
dillerinde de kaleme alınmıştır. Bu efsanelerde 
Ermenilerden genel olarak olumlu olarak 
bahsedilmiş, Ermeniler ile akraba olunmasının 
arzu edilmesi gerektiği anlatılırken bunun 
ayrıca onur verici olduğu vurgulanmıştır.

Avrupalılar tarafından yazılmış destanlar da 
öncekilere benzer özelikler gösterirken, bu 
destanların ayrıca sözü geçen halkların kendi 
kökenlerini Ermenilere bağladıkları 
görülmektedir.

IX. yüzyılda yazılmış, Anglo-Sakson Vakay-
inamesinde “Britanya adalarının ilk yerli halkı 
olan Bretonlar Ermenistan’dan gelmişlerdi” 
denir. Bavyera Vakayinamesinde “Anno Şarkısı”, 
“Roland Şarkısı” ve diğer ortaçağ kaynaklarına 
göre, Bavyeralılar da Nuh’un Gemisinin Ararat 
dağlarına oturduğu ülke olan Ermenistan’dan 
gelmişlerdi.

Basklar da yine kökenlerini Ermenistan’a 
bağlamaktadırlar. Ermenistan hakkında bazı 
ilginç kayıtlara, Rus destanlarında (bilina) 
rastlanabilir. Bu kaynaklarda oldukça övülen, 
Rusların en sevdiği kahramanlardan, İlya 
Muromets, gücünü büyük kardeşi “Ararat 
dağlarından gelen” Svyatogorits’den alır.

Modern Tarih Anlayışına Göre Ermenilerin 
Yaratılışı Konusu: V. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın yarılarına kadar, Ermenilerin 
Yaratılışı konusunda temel alınan 
en önemli kaynak Movses 
Khorenatsi’nin “Ermeni Tarihi” 
çalışmasında anlattığı Ermeni 
“Hristiyan Destanıydı”.

XIX. yüzyılda bilim konusunda 
yeni tezler ortaya atılmaya 
başlandı. 
Ermeni 

halkının ilk olarak nerede yaşadığı ve hatta 
hangi bölgenin yerlisi olduğu bile soru işareti 
altına alındı. Ama çok kısa bir süre sonra bu 
kuşkuların temelsiz ve yersiz olduğu kanıtlandı.

1980’lerin başından itibaren Hint-Avrupa 
vatanının M.Ö. V-IV. binyıllar arasında Ön 
Asya’nın doğusu olduğu doğruladı. Daha net 
söylemek gerekirse Ermeni Yüksek Yaylasın da, 
Küçük Asya’nın doğusunda ve Kuzey Mezo-
potamya ve İran platosunun kuzey-batı doğu 
bölgeleri olduğu ortaya çıktı. Kısaca Hint-Avru-
pa’nın ilk vatanının Ermenilerin yaşadığı ve 
devletler kurduğu alanda ortaya çıktığı kanıt-
landı.

Ermenistan ve Ermenilerle İlgili Eski Tarihi 
Bilgiler: Bugüne kadar, Ermeni Yüksek Yaylası 
hakkındaki en eski bilgiler M.Ö. XXVIII-XXVII. 
yüzyıllarına ait Sümer kayıtlarında bulunmak-
tadır. Bu kayıtlarda Aratta devletinden 
bahsedilirken, Ararat’ın aslında Aratta olduğu, 
zaman içinde Ararat’a dönüştüğü 

söylenmektedir.

M.Ö. XXVI. yüzyıldan 
beri, Mezo-

potamya’ya ait 
tarihi metinlerde 
Hay(a) 
tanrısından, aynı 
ismi taşıyan 
ülkeden ve bu 
ülkenin 

halkından 
bahsedilmiştir.

Farklı halkların bizi ve 
ülkemizi en çok Armenia 

(Ermenistan) ve Armen 
(Ermeni) isimleri ile tanıdıkları 

bilinmektedir. M.Ö. 24-23 yüzyıllardan başla-
yarak Ermeni Yüksek Platosu’nu Armenian’ın 
eski ve farklı versiyonları olan “Armani”, “Armi” 
ve “Aram” şeklinde adlandırılmıştır.

Ebla (Kuzey Suriye) M.Ö. XXIV-XXIII. yüzyıl-
lardan kalan kayıtlarda Armi Ülkesinde yaşayan 
Hayaya’nın (Ermenilerin) çocuklarından 
bahsetmektedir.

Böylece, M.Ö. XXVIII. yüzyıllarda Ermeni 
Yaylasında Ermenistan ve Ermenilere verilen 
temel isimler Aratta, Haya ve Armani, 
günümüzde ise hala, Ararat, Hayk (Ermeni-
stan) ve Armenia olarak kullanılmaktadır.

Bugün, biz Ermenilerin Hint-Avrupa halklarının 
ana gekirdeği olduğu ve yaklaşık M.Ö. 4000 
yılda (bazı yeni araştırmalara göre M.Ö. 
6000’nin ilk yarısında ) O günlerden başlayarak 
Ermeni halkının etnik ve devletleşme süreci 
başladı. M.Ö. üçbininci yılın ikinci yarısında ise 
Ermeniler beraberce büyük-birleşik devletler 
kurmaya başladılar.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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Daha 1895’te Xozat ve Çemişgezek’te yaşayan 
Ermeniler, hali-vakti yerinde zengin ailelerdi. 
Her biri değişik meslek sahibiydiler. Değirmen-
ci, kalaycı, semerci, marangoz, demirci, duvar 
ustası...

Tümü de ticaret erbabıydılar. Erkenden ticareti 
öğrenmişlerdi. Al-sat (ağsata) yapıyorlardı. 
Dersim’de Ermeni nüfusun en çok olduğu 
yerlerden biri de Çemişgezek’ti . Dersim’de 
olduğu gibi, 
Çemişgezek şehrinde 
yaşayan Ermenilerin en 
dar günlerine her 
zaman hep Kızılbaşlar 
yetişmişti.

O yıllar Ermeniler 
üzerinde bir kırım 
hareketi başlamıştı. 
Dersimli Kızılbaş 
Kürtlerden olan 
Feratanlı Süleyman 
Ağa büyük yardım 
etmişti onlara. O zamanlar Çemişgezek, 
Dersim merkezi olan Xozat’a bağlıydı. Xozat’ta 
bir Meclis-i İdare yönetimi vardı.

Ermenilerin ileri gelenlerinden Avendisyan 
Efendi, Çemişgezek’te yaşıyordu. Xozat, 
Meclis-i İdare’nin yönetimindeydi. Bir gün 
Xozat’tan, Çemişgezek’e giderken Hayçar’da 
Süleyman Ağa’nın evine misafir olmuştu.
O gece Süleyman Ağa’nın karısı doğum 
yapmıştı. Bir oğlu dünyaya gelmişti. Süleyman 
Ağa, oğlunu Avendisyan Efendi’nin kucağına 
vermiş, onunla kirva olmuştu.

1895'lerde Ermenileri kırdıklarında, Avendisyan 
Efendi yardım talep etmek için adamlarını 
Süleyman Ağa’ya göndermiş, yardım istemişti.
Süleyman Ağa, kirvasının yardım çağırısı 
üzerine silahlı adamlarıyla Çemişgezek’e 
gitmiş, kirvası Avendisyan Efendi’ye misafir 
olmuştu. Pilav pişirmiş, hayvan kesmiş, 
yemekler hazırlamışlar. Çemişgezek 
Kaymakamı Tahsin Bey, Süleyman Ağa’nın 
orada olduğunu öğrenince, haber göndermiş, 

Kaymakamlık konağına gelmesini emretmiş!
Süleyman Ağa, bu durumdan kuşkulanmış. 
Gitmemiş görüşmeye. Kaymakam'a, 
Çemişgezek’in dışında bulunan bir değirmene 
gelmesini, kendisiyle orada görüşeceğini 
bildirmiş.

Çemişgezek Kaymakamı Tahsin Bey, adam-
larını almış gitmiş değirmene. Süleyman 
Ağa’nın yanında da adamları ve Ermeni kirvası 
Avendisyan Efendi var. Kaymakam, Süleyman 
Ağa’yla tek başına görüşmek isteyince Avendi-
syan Efendi oradan uzaklaşmış.
Kaymakam, Süleyman Ağa’ya:
- “Talan etmeye mi geldin, kırmaya mı!” 

deyince, Süleyman 
Ağa:
- “Talan etmeye, 
soymaya geldim! ” 
demiş.
Bunun üzerine 
kaymakam, büyük 
bir sevinç içerisinde 
Süleyman Ağa’ya:
- “İyi, öyleyse siz 
talan edin, biz 
kıralım!” demiş, güç 
birliği önermiş.
Bu öneri üzerine 

Süleyman Ağa, Kaymakam Tahsin Bey’e 
öfkelenmiş ve büyük bir hiddetle:
- “Bir tek Ermeni’ye dokunursan şu anda 
silahımı ateşlerim. Hepinizi kılıçtan geçiririm!” 
demiş, oradan ayrılmış.

Bu olaydan sonra bütün Ermeniler, Kızılbaşlara 
bir kez daha büyük bir güven ve sevgi 
beslemişlerdi.

Çemişgezek Ermenileri 1895 kırım ve 
talanından kurtulmuştu. Ama Ermeni nüfus 
yoğunluğuna sahip köylerin büyük çoğunluğu 
ise bir felakete uğramışlardı.

O zamanlar, Çemişgezek Türk sünnilerinden 
olan Kaymakam Tahsin Bey’in kardeşi Kel Sılo, 
namıyla biri yaşıyordu Çemişgezek’te. Kışkırt-
malarla pek çok Ermeni’yi kaçırıyor, 
ellerini-kollarını bağlayıp öldürüyordu.

D E R S İ M  E R M E N İ L E R İ
Turabi SaltIk

“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

M a r a t u g  –  M a r a t u  D a ğ ı

2973 metrelik yüksekliğe sahip olan Maratu Dağı hakkındaki Ermenice kitaplarda yer alan bilgiler az 
olmakla birlikte oldukça önemli.

BATI ERMENİSTAN– Aramicede “Dünyamın Hakimi” anlamına gelen Maruta”nın, Maratu Dağı’nın 
ismiyle bağlantısı kesin olarak kanıtlanmasa da Maruta, aynı zamanda bölgede doğmuş olan önemli bir 
Piskoposun da ismi olmakta. Yaptığı mucizelerle ün salmış Piskopos Maruta, muhtemelen Movses 
Khorenatsi (Horenli Movses) gibi  o dönemlerde doğduğu, yaşadığı bölgeyle anılmış, zaman içerisinde 
yaşadığı yerin ismi kendi isminin yerine geçerek Piskopos Maruta olarak da anılmış olabilir diye 
düşünsek de, aksi bir durum oluşarak bölgenin Maruta piskoposundan isim edinmiş olabileceği ihtimali 
de bulunmakta.
  
Yazılı kaynaklarda 4. yüzyılın sonlarına doğru Nprgerd’te (Silvan), Süryani baba ve Ermeni anneden 
doğduğu belirtilen piskopos Maruta’nın yaptığı mucizelerle nam saldığını, İran kralın hasta oğlunu 
iyileştirmesi için özel olarak saraya çağrıldığını, çocuğu iyileştirdiği için o dönemde Hıristiyanlara uygu-
lanan baskıların hafiflemesine neden olduğu bilgisi bulunmakta.

Sıradaki bilgiyse sanırım bir çoğunuz için oldukça yeni. Şöyle ki günümüze kadar gelen halk arasındaki 
inançlara bakarak Maratu Dağı’nın bölge halkı için öyle sıradan bir dağ olmayıp pagan döneminde 
olduğu gibi günümüzde dahi halen kutsallığını korumakta olduğunu söyleyebilirim.

Genelde hepimizin bildiği gibi kişiye göre genelde “Vallahi”, “Kuran hakkı” diyerek veya İncil üzerine 
yemin edilerek söylenen şeyin doğruluğu kanıtlamış olunur. Bu bölgedeyse yemin edilirken daha önce 
ismini verdiğim kutsal sayılan bu değerlerden farklı bir değer kullanılmaktadır ki; bu değer de Maratu 
Dağı’dır. İnsanlar sözlerinin doğruluğunu ispatlamak istediklerinde, Maratug Dağı’nın ismiyle yemin 
etmekteler.

Cumhuriyet döneminde bölgedeki yerleşim yerlerinin isimlerinde yapılan değişikliklerden Maratu Dağı 
da nasibini alarak Aydınlık Dağı olsa da halk arasında günümüzde dahi halen Mereto olarak adlandırıl-
maya devam etmekte.
Dağın isminin günümüzde dahi halen geniş bir kitle tarafınfdan bilinmesiniyse Sasuntsi Tavit Destanı-
na borçluyuz.

Besse Kabak
Bu konuda basın ajansı « sasun.org » bilgilendiriyor.

Hatırlatalım ki, 29 Aralık 1917 tarihinde, Sovyet Rusya’nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen 
“Türkiye Ermenistan’ı Hakkında”ki (Batı Ermenistan) kararnameyle Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar 
varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan’ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris 
Konferansında Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San-Remo 
Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Sınırları, Türkiye ile 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde çizilmiş 
olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) bunu Türkiye’nin işgali sebebiyle tanınmaktadır.
 
Batı Ermenistan Devleti, Türkiye tarafından esir alındığı için “BMT” tarafından tanınmadığını zorunlu 
olarak hatırlatırız.

1894’ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan’ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkı 
üç Türk hükümetleri tarafından Soykırıma uğratıldığın da ayrıca hatırlatırız.

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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"İslamın şartı 5 kg çökelik, 5 kg yağdır"
Meryem 1915’te Çemişgezek ilçesine bağlı 
Sinsor köyünde tüm ailesini kaybeder. Köyün en 
varlıklı ailelerinden biriyken her şeyini ve bir 
kızını geride bırakıp kaçmak zorunda kalan aile 
ile Meryem ömrü boyunca bir daha hiç bağlantı 
kuramaz.

Yalnız kalan Meryem’i köyde bir aile yanına alır. 
Evlenecek yaşa gelene kadar bu ailenin yanında 
kalır. Daha sonra aile köyde Sünni mezhebinden 
eşini kaybetmiş Meryem’den yaşça büyük biri ile 
Meryem’i evlendirir.

Nüfus memuruna verilen 5kg. çökelik ve 5kg 
yağ ile Meryem’e Müslüman Türk kimliği çıkarılır. 
Sahip olduğu yeni inancın gereklerini inandırıcı 
olabilmek için herkesten çok yerine getirmeye 
çalışır. 5 vakit namazını kılan Meryem’in hayatı 
her bakımda çok değişmiştir, kimliği, dili, dini, 
ekonomik varlığı yoktu artık. Babasının varlıkları 
başkaları tarafından kullanılırken Meryem fakir 
bir hayat sürmektedir.
 

Gel zaman git zaman Meryem babasına ait 
konakta başkalarının oturmasına, bağlarının 
bahçelerinin talan edilmesine dayanamaz ve bu 
duruma itiraz eder. Yasal yolla ailesinden geriye 
kalanları almak ister. Ancak Meryem eski 
kimliğini ispatlayamaz. Hâkim de ağaların 
elinden bu malları alıp Meryem'e vermek 
istemediğinden Meryem’in eski kimliğini kabul 
etmez. Uzun süre uğraş veren Meryem’e 
ailesinden kalanlar iade edilmeyince Meryem 
Hâkime itiraz eder.

"Ben Müslüman değil miyim niye bana yardım 
etmiyorsunuz" deyince; 
Hâkim, "söyle o zaman İslamın şartı kaçtır" der. 
Meryem, "İslamın şartı 5 kg çökelik, 5 kg yağdır" 
der.
Hâkim, "hiç olur mu öyle" 
Meryem, "5 kg çökelik , 5 kg yağ ile bana 
Müslüman kimliği verdiniz ,başka ne ola ki 
İslamın şartı" der.

Uzun yıllar süren mahkemelerin sonucunda 
Meryem mallarını geri alamaz.
Bu süreçte ülkenin her şehrinde sermaye el 
değiştirmiştir.

Talan edilen mallar yetmemiş günümüze kadar 
nerede eski bir kilise var ise köküne kazma 
sallanmış, yapılar tahrip edilmiştir.

Sinsor’da ki kilisede zamanla bir harabeye 
dönüşür zaten Meryem’de ailesini kaybettikten 
sonra o kiliseye bir daha adımını atamaz.

Yoksul bir Müslüman olarak hayatına devam 
eden Meryem beş vakit namazını kılsa da 
toplumda yaratılan Ermeni algısından nasibini 
alır. Çocuklarına edilen küfürlerde annelerinin 
Ermeni olduğu hiç unutulmaz.

Meryem öteki bir yoksul olarak hayatını 
sürdürdüğü Sinsor’da hayata gözlerini yumar.

Yıllar sonra İstanbul’da yaşayan evlatları ile bazı 
Ermeni çevreler diyalog kurup annelerinin 
kimlerden olduğunu kayda geçmek isterler 
ancak çocukları bu duruma yanaşmazlar.

D E R S İ M L İ  M E RY E M ' İ N  H İ K AY E S İ
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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1923 yılında Merxo’da dünyaya geldim. O 
dönem Merxo Mazgirt’e bağlıydı. Şimdi Tunceli 
Merkez’e bağlı. 1936 yılında Demir soyadını 
aldım. Bize Kirkogiller derlerdi. Babamın adı 
Bedros, anamın adı Varta. Dördü oğlan üçü kız 
yedi kardeştik. Komşularla ilişkilerimiz çok 
iyiydi, ancak yoksulluk çoktu. Kurban kesilece-
kti ki et yensin. Bizim arazimiz yoktu, ağaya 
yarıcılık yapardık. Babam 1915 öncesi 
Harput’a gitmiş, semercilik yapmış. Semercilik 
o zaman güzel meslekti, biz semercilikle 
geçinirdik. Her iş hayvanla görülürdü çünkü.
Bizimkiler zamanla Sorpiyan’a gelirken altı yüz 
kişiymiş. Yoksulluk varmış, çoğu ölmüş 
açlıktan. Paşa Haydar çoğunu Erzincan, 
Erzurum üzerinden Rusya’ya götürüyor. 
Hükümet Paşa Haydar’ın köyü Merxo’yu üç 
defa yaktı. Ermenileri bize vermedi diye. Paşa 
Haydar dağa çıktı, dedi ki: “İsterse yaksın, 
Ermenilerin hepsi usta, marangoz… Yine 
yaparlar köyü.” Paşa’nın dört tane oğlu vardı. 
Hasan Ağa, Fındıq Ağa, Yusuf Ağa, İbrahim 
Ağa. İbrahim Ağa’nın bir kızı vardı, bir içim 
suydu. Fındıq Ağa’yı, anasını, karısını bir de o 
kızını 38’de götürdüler Baleşer Deresi’nde 
vurdular. Hâlbuki Fındıq Ağa ne silah kullan-
mıştı, ne de dağa çıkmıştı.
Bizimkiler bize bi şey anlatmadı. Bildiğim 
Dersim’e kaçan kurtulmuş. Dersim asker, vergi 
vermezdi o zaman. Bu iş Atatürk zamanına 
kadar devam etti. Zamanla karakollar kuruldu. 
Bir jandarma köye at sırtında gelirdi, en güzel 
kelimesi: “Ulan eşek oğlu eşek, gel bu atımı 
gezdir” diye başlardı söze. Kimse Türkçe 
bilmiyordu, yalnız biz Ermeniler biliyorduk.
Otuz beşte Pax Köprüsü’nün oraya bir asayiş 
karakolu kurdu hükümet. Karakol askerleri 
davar çobanı kızlara tecavüz etmeye başladı. 
Halk tutup karakolu yaktı. Asker yığdılar, harbe 
başladılar. Atatürk ağaları Ankara’ya götürdü:
“Bu iş böyle olmaz dedi. Gelin teslim olun. Size 
buralarda arazi vereyim. Gidin düşünün bana 
cevap verin” dedi.
Ağalar Dersim’e döndü, cevap vermediler. 37 
oldu, Elazığ’a götürüp idam ettiler, ağaları. Ben 
o zaman Elazığ’daydım. Gördüm Seyit Rıza ve 
adamlarını. Bizim Bozo vardı Elazığ’da. 
Şarapçının tekiydi. Bir şarap parasına ipi o attı 
boyunlarına. Sonra götürüp Kesrik’in orada 

kuyuya koyup üzerine beton döktüler. 38’de 
Atatürk emir verdi: “Pertek Suyu’ndan o yanı 
kesin” dedi.
Kaynatam gilin kamyonu vardı, kırk beş 
mejdeye tuttuk, bizim beş hane Ermeni’yi 
Elazığ’a taşıdı. Bize sebep olan da Yüzbaşı 
Burhan Bey ile nüfus müdürü: “Yarın asker 
gelecek bunları yollayalım, ayak altında 
gitmesinler” dedi… Pertek’e geldik, yolları 
askerler tutmuş, süngü çatmışlardı. Bereket 
versin kamyonda yanımıza bir üsteğmen 
vermişlerdi. “Geçin geçin” dediler, geçtik. 
Elazığ’da bir hana doldurdular. Orada beton 
üstünde yattık. Polis karakolu bize:
“Hadi gidin bir ev bulun” dedi.
Gittik yedi-sekiz göz bir ev bulduk. Her bir aile 
bir gözde kaldı. 38’in kırma zamanıydı. Akşam-
dan üzüm yemişiz, sabah bahçe içinde olan 
tuvalete su dökmeye koştum, baktım kapı 
çalındı. Kardeşim Serkis:
“Abi çok sıkıştım, kapıyı sen aç” dedi.
Açtım, baktım, komiser, polis, bekçi peş peşe 
dizilmişler:
“Hadi karakola!”
At arabalarına bindirdiler eşyayı geri geri 
götürürken, polisler yolda bize:
“Size Pertek Suyu’nda hükümet ev yapmış, 
oraya gönderecekler” dedi.
Yani ki bizi oraya götürüp kesecekler. Karakola 
vardık ki, mahşer yeri. Sen olsan, ölür müsün, 
hastalanır mısın korkudan?
Ahhh… Kardeşim ah… Dersim’i kırmışlar, mal 
davarına el koymuş getirmişler, sattılar… Her 
bir mal yirmi beş kuruş… Bekledik orda… 
Emirgeldi: “Kesme yok, sürgün” dediler.
Kesrik’in orada topladılar. Herkesin kafasını 
sıfıra vurdular. Kaldık orada on beş gün. Yatma 
yerimiz yok. Yukarıda güneş, aşağıdan toz 
toprak. Su yok. Hadi bakalım tren istasyonuna.
Bindirdiler karavagona haydi…

KAYNAKÇA
Gerçek Gazetesi
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mesela Ermenilerin kökeni, eski tarihimiz, 
Ermeni Sorunu, Ermenilere yapılan Soykırım, 
Ermenistan Birinci Cumhuriyeti, Kilisesi hakın-
da daha doğru bilgiler yayıldı.

Ermeni Diasporasında Kültür-Sanat: Soykırım 
sonucunda sürgünde olan, dünyanın farklı 
ülkelerine dağılan Ermeniler bir varoluş savaşı 
vermeye başladılar. Öncelikle insanlar yaşaya-
bilmek için en temel koşulları sağlamaya 
çalıştılar, ikinci önemli konu ise gelecek neslin 
Ermeniliği ve Ermeni kültürünü koruyabilmesini 
sağlayabilmekti.

Tüm zorluklara rağmen, Diaspora 1920’lerde 
kültürel önemli adımlar attı, Ermeni kültürünün 
yaşatılmasının garantisi olacak, yeni kuşağın 
yetiştirilmesinde ana rolü oynayacak okullar 
açıldı.

Basının rolü tartışılmazdı. Soykırımdan önce 
yayınlanan dergiler tekrar canlanırken, onlara 
yenileri de eklendi. Diaspora medyası aslında 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyüdü. 1985 
yılında 225 süreli yayın ve Ermeni radyo 
programları mevcuttu. 1990’larda Ermeni TV 
kanalları buna eklendi ve bunlar Ermeni ulusal 
kimliğinin korunmasında büyük rol oynadılar.
Ermeni dili ve edebiyatı konuları dışında bilim ve 

kültür çeşitli dallarındaki farklı konular üzerine 
alanlarının önemli temsilcileri haline geldiler. 
Bazen bu uzmanlar yaşadıkları ülkeye o kadar 
adandılar ki, isimleri bu yüzden Ermeniler ile 
değil yaşadıkları ülkenin uzmanı olarak anılma-
ya başlandı.
Tüm zorluklara rağmen Diaspora Ermeni 
kültürünün geliştirilmesinde en büyük pay dil ve 
edebiyat çalışmaları ile bağlantılı oldu. Ermeni-
stan’ın Sovyetlere dahil olmasından sonra, ünlü 
bilim adamı Nikoğayos Adonts Brüksel Üniver-
sitesi’nde Ermeni Araştırmaları Bölümünü 
kurarak, çalışmalarını sürdürdü.

Bugün, farklı ülkelerdeki üniversitelerde Arme-
noloji bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler 
farklı uluslararası çalışma merkezleri ile iş 
birliği içinde bulunmaktadırlar.

Diaspora Ermeni edebiyatı çok önemli yazarlar 
yetiştirdi; Avetis Aharonyan, Levon Şant, 
Yervand Otyan, Zabel Esayan, Vazgen Shusha-
nyan, Şahan Şahnur, Vahan Tekeyan, Arşak 
Çobanyan, Yenovk Armen, William Saroyan, 
Hamasteğ ve diğerleri edebiyatımızın yetenekli 
temsilcilerinden oldular. 

Matevosyan, Sero Khanzadyan oldular.
Bu tarihe gelindiğinde artık geleneksel mimari 
yerine modern yaklaşımlar tercih edilmeye 
başlandı. Bu ihtiyacı Ermeni mimarlar uygu-
ladıkları yeni kentsel ve mimari çözümler ile 
karşılayabildiler. Matenadaran (El Yazmaları 
Enstitü ve Müzesi) ve Ermenistan Tarih Devlet 
Müzesi binaları, Ermenilere yapılan Soykırım ve 
Sardarapat Savaş anıtları gibi önemli eserler 
inşa edildi.

Bu yıllarda modern binalar, “Hrazdan” spor 
salonu, “Zvartnots” havaalanı ve Yerevan 
metropoliteni oldu. Dönemin önde gelen 
mimarları, Rafael İsraelyan, Mark Grigoryan, 
Karo Halabyan, Jim Torosyan, Saşur Kalaşyan 
ve diğerleri oldular.

Heykel sanatı konusunda heykeltıraş Yervand 
Kochar, Nikoğos Nikoğosian, ve diğerleri önemli 
katkılarda bulundular. Ermeni görsel sanatında 
da Martiros Saryan, Grigor Khanjyan, Minas 
Avetisyan, Edvard Isabekyan, Hakob Hakobyan 
tanınan isimlerden oldular.

Ermeni tiyatrosunun takdire şayan temsilciler-
inden Vahram Papazyan, Avet Avetyan, Hraçya 
Nersisyan’ın yanında yeni neslin parlayan 
temsilcileri, Metaksya Simonyan, Babken 
Nersisyan, Khoren Abrahamyan, Sos Sargsyan, 
Mher Mkrtchyan Varduhi Varderesyan, Karp 
Khaçvankyan yer aldılar.

Çok değerli yeni filmler çekildi, “Nahapet”, 
“Vadideki Miro”, “Eski Günlerin Şarkısı”, “Narın 
Rengi” ve “Biz Bizim Dağlarımızız” gibi. Henrik 
Malyan, Frunze Dovlatyan, Sergey Paracanov 
gibi film yapımcıları yetişti.

Müzik sanatının önde gelen temsilcileri, Aram 
Khaçaturyan, Arno Babajanyan, Avet Terteryan, 
Eduard Mirzoyan, Tigran Mansuryan, Robert 
Amirkhanyan ve diğerleriydi. Tanınmış 
şarkıcılardan en önemlileri Lusine Zakaryan, 
Gohar Gasparyan, Hayrik Muradyan, Hovhannes 
Badalyan, Ofelia Hambardzumyan, Ruben 
Matevosyan oldular.

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra, sahte bir ideolojinin kısıtlamaları 
olmaksızın bilim ve kültür ilgili çalışmalara 
eğilmeye fırsat bulundu. Ama savaş durumu ve 
düşman komşuları tarafından uygulanan 
abluka hayatın normal seyrini engelledi. Kültür 
hayatında bir kriz yaşandı, sosyal ve ekonomik 
koşullar sebebiyle, binlerce aydın ülkeyi terk 
ettiler. Birçok araştırma kurumları kapatıldı. 
Ermenistan’da kalan aydınlar ülke değerlerini 
büyük bir fedakarlık sonucu korumayı 
başardılar.

1990’ların sonunda yavaş yavaş sosyo-ekono-
mik durum düzelmeye başladı, bu gelişme 
kültürel yaşam üzerinde olumlu bir etkiye 
sebep oldu. Birçok alanda gelişme elde edilm-
eye başlandı.

Bağımsızlık Sovyet döneminde saptırılmış ve 
yasaklanmış bilgileri çok daha serbest ifade ve 
tartışma ortamı yarattı, 

önemli şehir planına ve farklı binalara (Ermeni-
stan Hükümeti Binası, Devlet Operası ve Bale 
Tiyatrosu ve diğer binalar) imzasını attı.

1923 yılında Yerevan Devlet Konservatuarı 
açıldıktan hemen sonra Devlet Filarmoni 
Orkestrası kuruldu. 1933 yılında ise Devlet 
Opera ve Bale Akademi Tiyatrosu açıldı.

1922 yılında Devlet Drama Tiyatrosu’nda açıldı, 
1937’de ise bu tiyatroya ünlü sanatçı G. 
Sundukyan’ın ismi veridi.

Yeni bir sanat ifadesi olan sinema doğdu. 1925 
yılında Ermenistan sinemasının ilk eseri 
“Namus” adlı sessiz film oldu. İlk sesli film olan 
“Pepo”, ise 1935 yılında sinemaseverlere 
sunuldu.

Bilimsel ve kültürel alanında elde edilen 
başarılara İkinci Dünya Savaşı sırasında bile 

yenileri eklendi. SSCB Bilimler Akademisi’nin 
Ermenistan şubesinin temelleri üzerine 1943 
Ermenistan Bilimler Akademisi kuruldu (kuruc-
uları Ermeni dili ve edebiyatı uzmanı ve şarki-
yatçı Hovsep Orbeli, fizyolog Levon Orbeli, 
fizikçiler Abraham ve Artem Alikhanyan, astro-
fizikçi Viktor Hambardzumyan, dilbilimci 
Hraçya Acharyan, edebiyat eleştirmeni Manuk 
Abeghyan, tarihçi Hakob Manandyan, şair 
Avetik Isahakyan). Akademinin ilk başkanı 
Hovsep Orbeli olurken 1947 yılında bu görev 

Viktor Hambardzumyan’a geçti. Hambard-
zumyan çok uzun yıllar Akademiyi yönetti.

Savaş yıllarında Ermeni edebiyatına oldukça 
önemli eserler verildi. Tarih romanlarının 
unutulmayan isimleri D. Demirciyan (“Var-
danank”) ve Stepan Zorian (“Kral Pap”) oldular. 
Bu romanlarda tarihi kahramanlıklarından 
bahsedilerek yeni nesle cesaret verilmeye 
çalışıldı ve vatansever ruhunu yükseltmek 
amaçlandı.

Yurtsever ve lirik temalar ile Avetik Isahakyan, 
Nairi Zaryan, Hovhannes Shiraz ve diğer 
yazarlar farklı muhteşem eserler yayınladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (ESSC) 
Kültürel Hayat: Bu yıllarda eğitim sistemi 
sürekli genişlemekteydi. 1980 yılında Ermeni-
stan’da 1300’den fazla kütüphane, 1500 okul 
ve 14 üniversitede yaklaşık 50000 öğrenci 
vardı.

İdeolojik baskılara ve kısıtlamalara rağmen 
Ermeni Araştırmaları konusunda önemli 
başarılar kaydedildi. Sekiz ciltlik “Ermeni Tarihi” 
adlı çalışma Ermeni tarihini Ermenilerin kökler-
inden 1980’li yıllarının başına kadar olan 
devreyi aydınlatıyordu, bu çalışmalar bizim 
tarih konusunda büyük bir kazanç oldu.

Viktor Hambardzumyan başkanlığında, savaş 
yılları sonrası bir gözlemevi kuruldu, burası 
daha sonra astronominin önemli ana merke-
zlerinden biri haline geldi. 1967 yılında SSCB’de 
ilk elektron hızlandırıcısı bu gözlem evinde 
tasarlandı ve çalıştırıldı.

En büyük kazanımlardan biri de 12 ciltlik (ek bir 
1 cilt sadece Sovyet Ermenistan’a ayrıldı), 
büyük “Ermenistan Sovyet Ansiklopedisi’nin” 
baskısı (1974-1988) oldu. Ermenistan’ın 
Bağımsızlığını kazanmasından sonra, daha 
önceki ansiklopedideki büyük ideolojik hataları 
düzeltmek için dört ciltlik yeni bir ansiklopedi 
yayınlandı.

Edebiyat alanında Avetik İsahakyan, Derenik 
Demircyan, Hraçya Koçar, Ler Kamsar, Stepan 
Zorian, Gurgen Mahari yeni eserler sundular. 
Yeni yazarlardan ise en ön plana çıkanlar 
Hovhannes Şiraz, Paruyr Sevak, Silva Kaputik-
yan, Vahagn Davtyan, Gevorg Emin, Hrant 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
1920-1945 Yıllarında: Sovyet hükümeti ilk 
günden itibaren ideolojik bir baskı sistemi 
yaratarak, hayali bir komünist toplum yaratıl-
masını amaçlıyordu. Bunun için ilk olarak 
okuryazar bir toplum yaratılması gerekiyordu, 
bu sebeple eğitime büyük önem verildi. 
Yürütülen eğitim politikaları sonucunda 1940 
yılında Ermenistan’da eğitim düzeyi oldukça 
yükseldi.

1922 yılında Yerevan Halk Kütüphanesi kuruldu 
(1925 A. Myasnikyan adını aldı). 1940 yılına 
gelindiğinde, Ermenistan’da 900’den fazla halk 
kütüphanesi 9 üniversite, 11000 öğrenci vardı.
Biliminin gelişmesine büyük önem gösterildi. 
1921 yılında Ermenistan Bilimler Enstitüsü 
kuruldu, 1925 yılında Bilimler ve Sanat 
Enstitüsü adını aldı. 1935’de SSCB Bilimler 
Akademisi Ermeni dalı kuruldu

.

1939 yılında Ejmiatsin kütüphanesi (Matena-
daran) Yerevan’a getirildi, ve devlete bağlı bir el 
yazmaları müzesi haline geldi.

Edebiyat alanındaki ustaların yanına 
1920’lerde yeni edebiyat temsilcileri de eklendi. 
Bunların en tanınmışları Yeğişe Çarents, Aksel 
Bakunts, Gurgen Mahari idiler. 1932 yılında 
Ermenistan Yazarlar Birliği kuruldu ve burada 
devletin amacı yazarların birer propaganda 
aracına dönüşmesiydi.

1932 yılında Ermenistan “Sovyetlerin Görsel 
Sanatlar Birliği” kuruldu. Birlik Martiros Saryan, 
Hakob Kojoyan, Yeğişe Tadevosyan ve Panos 
Terlemezyan ve daha bir çok yetenekli 
sanatçıları bünyesine aldı.

Dönemin en önemli mimarı ve Kentsel Planla-
ma uzmanı olarak tanınan kişi Alexander 
Tamanyandı. Tamanyan, Yerevan’ın birçok 

ERMENİ KÜLTÜRÜ: 1918’DEN BU GÜNE

Sasunlu Davit heykeli, (Yervand Kochar)

“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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mesela Ermenilerin kökeni, eski tarihimiz, 
Ermeni Sorunu, Ermenilere yapılan Soykırım, 
Ermenistan Birinci Cumhuriyeti, Kilisesi hakın-
da daha doğru bilgiler yayıldı.

Ermeni Diasporasında Kültür-Sanat: Soykırım 
sonucunda sürgünde olan, dünyanın farklı 
ülkelerine dağılan Ermeniler bir varoluş savaşı 
vermeye başladılar. Öncelikle insanlar yaşaya-
bilmek için en temel koşulları sağlamaya 
çalıştılar, ikinci önemli konu ise gelecek neslin 
Ermeniliği ve Ermeni kültürünü koruyabilmesini 
sağlayabilmekti.

Tüm zorluklara rağmen, Diaspora 1920’lerde 
kültürel önemli adımlar attı, Ermeni kültürünün 
yaşatılmasının garantisi olacak, yeni kuşağın 
yetiştirilmesinde ana rolü oynayacak okullar 
açıldı.

Basının rolü tartışılmazdı. Soykırımdan önce 
yayınlanan dergiler tekrar canlanırken, onlara 
yenileri de eklendi. Diaspora medyası aslında 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyüdü. 1985 
yılında 225 süreli yayın ve Ermeni radyo 
programları mevcuttu. 1990’larda Ermeni TV 
kanalları buna eklendi ve bunlar Ermeni ulusal 
kimliğinin korunmasında büyük rol oynadılar.
Ermeni dili ve edebiyatı konuları dışında bilim ve 

kültür çeşitli dallarındaki farklı konular üzerine 
alanlarının önemli temsilcileri haline geldiler. 
Bazen bu uzmanlar yaşadıkları ülkeye o kadar 
adandılar ki, isimleri bu yüzden Ermeniler ile 
değil yaşadıkları ülkenin uzmanı olarak anılma-
ya başlandı.
Tüm zorluklara rağmen Diaspora Ermeni 
kültürünün geliştirilmesinde en büyük pay dil ve 
edebiyat çalışmaları ile bağlantılı oldu. Ermeni-
stan’ın Sovyetlere dahil olmasından sonra, ünlü 
bilim adamı Nikoğayos Adonts Brüksel Üniver-
sitesi’nde Ermeni Araştırmaları Bölümünü 
kurarak, çalışmalarını sürdürdü.

Bugün, farklı ülkelerdeki üniversitelerde Arme-
noloji bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler 
farklı uluslararası çalışma merkezleri ile iş 
birliği içinde bulunmaktadırlar.

Diaspora Ermeni edebiyatı çok önemli yazarlar 
yetiştirdi; Avetis Aharonyan, Levon Şant, 
Yervand Otyan, Zabel Esayan, Vazgen Shusha-
nyan, Şahan Şahnur, Vahan Tekeyan, Arşak 
Çobanyan, Yenovk Armen, William Saroyan, 
Hamasteğ ve diğerleri edebiyatımızın yetenekli 
temsilcilerinden oldular. 

Matevosyan, Sero Khanzadyan oldular.
Bu tarihe gelindiğinde artık geleneksel mimari 
yerine modern yaklaşımlar tercih edilmeye 
başlandı. Bu ihtiyacı Ermeni mimarlar uygu-
ladıkları yeni kentsel ve mimari çözümler ile 
karşılayabildiler. Matenadaran (El Yazmaları 
Enstitü ve Müzesi) ve Ermenistan Tarih Devlet 
Müzesi binaları, Ermenilere yapılan Soykırım ve 
Sardarapat Savaş anıtları gibi önemli eserler 
inşa edildi.

Bu yıllarda modern binalar, “Hrazdan” spor 
salonu, “Zvartnots” havaalanı ve Yerevan 
metropoliteni oldu. Dönemin önde gelen 
mimarları, Rafael İsraelyan, Mark Grigoryan, 
Karo Halabyan, Jim Torosyan, Saşur Kalaşyan 
ve diğerleri oldular.

Heykel sanatı konusunda heykeltıraş Yervand 
Kochar, Nikoğos Nikoğosian, ve diğerleri önemli 
katkılarda bulundular. Ermeni görsel sanatında 
da Martiros Saryan, Grigor Khanjyan, Minas 
Avetisyan, Edvard Isabekyan, Hakob Hakobyan 
tanınan isimlerden oldular.

Ermeni tiyatrosunun takdire şayan temsilciler-
inden Vahram Papazyan, Avet Avetyan, Hraçya 
Nersisyan’ın yanında yeni neslin parlayan 
temsilcileri, Metaksya Simonyan, Babken 
Nersisyan, Khoren Abrahamyan, Sos Sargsyan, 
Mher Mkrtchyan Varduhi Varderesyan, Karp 
Khaçvankyan yer aldılar.

Çok değerli yeni filmler çekildi, “Nahapet”, 
“Vadideki Miro”, “Eski Günlerin Şarkısı”, “Narın 
Rengi” ve “Biz Bizim Dağlarımızız” gibi. Henrik 
Malyan, Frunze Dovlatyan, Sergey Paracanov 
gibi film yapımcıları yetişti.

Müzik sanatının önde gelen temsilcileri, Aram 
Khaçaturyan, Arno Babajanyan, Avet Terteryan, 
Eduard Mirzoyan, Tigran Mansuryan, Robert 
Amirkhanyan ve diğerleriydi. Tanınmış 
şarkıcılardan en önemlileri Lusine Zakaryan, 
Gohar Gasparyan, Hayrik Muradyan, Hovhannes 
Badalyan, Ofelia Hambardzumyan, Ruben 
Matevosyan oldular.

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra, sahte bir ideolojinin kısıtlamaları 
olmaksızın bilim ve kültür ilgili çalışmalara 
eğilmeye fırsat bulundu. Ama savaş durumu ve 
düşman komşuları tarafından uygulanan 
abluka hayatın normal seyrini engelledi. Kültür 
hayatında bir kriz yaşandı, sosyal ve ekonomik 
koşullar sebebiyle, binlerce aydın ülkeyi terk 
ettiler. Birçok araştırma kurumları kapatıldı. 
Ermenistan’da kalan aydınlar ülke değerlerini 
büyük bir fedakarlık sonucu korumayı 
başardılar.

1990’ların sonunda yavaş yavaş sosyo-ekono-
mik durum düzelmeye başladı, bu gelişme 
kültürel yaşam üzerinde olumlu bir etkiye 
sebep oldu. Birçok alanda gelişme elde edilm-
eye başlandı.

Bağımsızlık Sovyet döneminde saptırılmış ve 
yasaklanmış bilgileri çok daha serbest ifade ve 
tartışma ortamı yarattı, 

önemli şehir planına ve farklı binalara (Ermeni-
stan Hükümeti Binası, Devlet Operası ve Bale 
Tiyatrosu ve diğer binalar) imzasını attı.

1923 yılında Yerevan Devlet Konservatuarı 
açıldıktan hemen sonra Devlet Filarmoni 
Orkestrası kuruldu. 1933 yılında ise Devlet 
Opera ve Bale Akademi Tiyatrosu açıldı.

1922 yılında Devlet Drama Tiyatrosu’nda açıldı, 
1937’de ise bu tiyatroya ünlü sanatçı G. 
Sundukyan’ın ismi veridi.

Yeni bir sanat ifadesi olan sinema doğdu. 1925 
yılında Ermenistan sinemasının ilk eseri 
“Namus” adlı sessiz film oldu. İlk sesli film olan 
“Pepo”, ise 1935 yılında sinemaseverlere 
sunuldu.

Bilimsel ve kültürel alanında elde edilen 
başarılara İkinci Dünya Savaşı sırasında bile 

yenileri eklendi. SSCB Bilimler Akademisi’nin 
Ermenistan şubesinin temelleri üzerine 1943 
Ermenistan Bilimler Akademisi kuruldu (kuruc-
uları Ermeni dili ve edebiyatı uzmanı ve şarki-
yatçı Hovsep Orbeli, fizyolog Levon Orbeli, 
fizikçiler Abraham ve Artem Alikhanyan, astro-
fizikçi Viktor Hambardzumyan, dilbilimci 
Hraçya Acharyan, edebiyat eleştirmeni Manuk 
Abeghyan, tarihçi Hakob Manandyan, şair 
Avetik Isahakyan). Akademinin ilk başkanı 
Hovsep Orbeli olurken 1947 yılında bu görev 

Viktor Hambardzumyan’a geçti. Hambard-
zumyan çok uzun yıllar Akademiyi yönetti.

Savaş yıllarında Ermeni edebiyatına oldukça 
önemli eserler verildi. Tarih romanlarının 
unutulmayan isimleri D. Demirciyan (“Var-
danank”) ve Stepan Zorian (“Kral Pap”) oldular. 
Bu romanlarda tarihi kahramanlıklarından 
bahsedilerek yeni nesle cesaret verilmeye 
çalışıldı ve vatansever ruhunu yükseltmek 
amaçlandı.

Yurtsever ve lirik temalar ile Avetik Isahakyan, 
Nairi Zaryan, Hovhannes Shiraz ve diğer 
yazarlar farklı muhteşem eserler yayınladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (ESSC) 
Kültürel Hayat: Bu yıllarda eğitim sistemi 
sürekli genişlemekteydi. 1980 yılında Ermeni-
stan’da 1300’den fazla kütüphane, 1500 okul 
ve 14 üniversitede yaklaşık 50000 öğrenci 
vardı.

İdeolojik baskılara ve kısıtlamalara rağmen 
Ermeni Araştırmaları konusunda önemli 
başarılar kaydedildi. Sekiz ciltlik “Ermeni Tarihi” 
adlı çalışma Ermeni tarihini Ermenilerin kökler-
inden 1980’li yıllarının başına kadar olan 
devreyi aydınlatıyordu, bu çalışmalar bizim 
tarih konusunda büyük bir kazanç oldu.

Viktor Hambardzumyan başkanlığında, savaş 
yılları sonrası bir gözlemevi kuruldu, burası 
daha sonra astronominin önemli ana merke-
zlerinden biri haline geldi. 1967 yılında SSCB’de 
ilk elektron hızlandırıcısı bu gözlem evinde 
tasarlandı ve çalıştırıldı.

En büyük kazanımlardan biri de 12 ciltlik (ek bir 
1 cilt sadece Sovyet Ermenistan’a ayrıldı), 
büyük “Ermenistan Sovyet Ansiklopedisi’nin” 
baskısı (1974-1988) oldu. Ermenistan’ın 
Bağımsızlığını kazanmasından sonra, daha 
önceki ansiklopedideki büyük ideolojik hataları 
düzeltmek için dört ciltlik yeni bir ansiklopedi 
yayınlandı.

Edebiyat alanında Avetik İsahakyan, Derenik 
Demircyan, Hraçya Koçar, Ler Kamsar, Stepan 
Zorian, Gurgen Mahari yeni eserler sundular. 
Yeni yazarlardan ise en ön plana çıkanlar 
Hovhannes Şiraz, Paruyr Sevak, Silva Kaputik-
yan, Vahagn Davtyan, Gevorg Emin, Hrant 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
1920-1945 Yıllarında: Sovyet hükümeti ilk 
günden itibaren ideolojik bir baskı sistemi 
yaratarak, hayali bir komünist toplum yaratıl-
masını amaçlıyordu. Bunun için ilk olarak 
okuryazar bir toplum yaratılması gerekiyordu, 
bu sebeple eğitime büyük önem verildi. 
Yürütülen eğitim politikaları sonucunda 1940 
yılında Ermenistan’da eğitim düzeyi oldukça 
yükseldi.

1922 yılında Yerevan Halk Kütüphanesi kuruldu 
(1925 A. Myasnikyan adını aldı). 1940 yılına 
gelindiğinde, Ermenistan’da 900’den fazla halk 
kütüphanesi 9 üniversite, 11000 öğrenci vardı.
Biliminin gelişmesine büyük önem gösterildi. 
1921 yılında Ermenistan Bilimler Enstitüsü 
kuruldu, 1925 yılında Bilimler ve Sanat 
Enstitüsü adını aldı. 1935’de SSCB Bilimler 
Akademisi Ermeni dalı kuruldu

.

1939 yılında Ejmiatsin kütüphanesi (Matena-
daran) Yerevan’a getirildi, ve devlete bağlı bir el 
yazmaları müzesi haline geldi.

Edebiyat alanındaki ustaların yanına 
1920’lerde yeni edebiyat temsilcileri de eklendi. 
Bunların en tanınmışları Yeğişe Çarents, Aksel 
Bakunts, Gurgen Mahari idiler. 1932 yılında 
Ermenistan Yazarlar Birliği kuruldu ve burada 
devletin amacı yazarların birer propaganda 
aracına dönüşmesiydi.

1932 yılında Ermenistan “Sovyetlerin Görsel 
Sanatlar Birliği” kuruldu. Birlik Martiros Saryan, 
Hakob Kojoyan, Yeğişe Tadevosyan ve Panos 
Terlemezyan ve daha bir çok yetenekli 
sanatçıları bünyesine aldı.

Dönemin en önemli mimarı ve Kentsel Planla-
ma uzmanı olarak tanınan kişi Alexander 
Tamanyandı. Tamanyan, Yerevan’ın birçok 

Viktor Hambardzumyan, Heykel Yerevan, (Tariel Hakobyan)

“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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mesela Ermenilerin kökeni, eski tarihimiz, 
Ermeni Sorunu, Ermenilere yapılan Soykırım, 
Ermenistan Birinci Cumhuriyeti, Kilisesi hakın-
da daha doğru bilgiler yayıldı.

Ermeni Diasporasında Kültür-Sanat: Soykırım 
sonucunda sürgünde olan, dünyanın farklı 
ülkelerine dağılan Ermeniler bir varoluş savaşı 
vermeye başladılar. Öncelikle insanlar yaşaya-
bilmek için en temel koşulları sağlamaya 
çalıştılar, ikinci önemli konu ise gelecek neslin 
Ermeniliği ve Ermeni kültürünü koruyabilmesini 
sağlayabilmekti.

Tüm zorluklara rağmen, Diaspora 1920’lerde 
kültürel önemli adımlar attı, Ermeni kültürünün 
yaşatılmasının garantisi olacak, yeni kuşağın 
yetiştirilmesinde ana rolü oynayacak okullar 
açıldı.

Basının rolü tartışılmazdı. Soykırımdan önce 
yayınlanan dergiler tekrar canlanırken, onlara 
yenileri de eklendi. Diaspora medyası aslında 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyüdü. 1985 
yılında 225 süreli yayın ve Ermeni radyo 
programları mevcuttu. 1990’larda Ermeni TV 
kanalları buna eklendi ve bunlar Ermeni ulusal 
kimliğinin korunmasında büyük rol oynadılar.
Ermeni dili ve edebiyatı konuları dışında bilim ve 

kültür çeşitli dallarındaki farklı konular üzerine 
alanlarının önemli temsilcileri haline geldiler. 
Bazen bu uzmanlar yaşadıkları ülkeye o kadar 
adandılar ki, isimleri bu yüzden Ermeniler ile 
değil yaşadıkları ülkenin uzmanı olarak anılma-
ya başlandı.
Tüm zorluklara rağmen Diaspora Ermeni 
kültürünün geliştirilmesinde en büyük pay dil ve 
edebiyat çalışmaları ile bağlantılı oldu. Ermeni-
stan’ın Sovyetlere dahil olmasından sonra, ünlü 
bilim adamı Nikoğayos Adonts Brüksel Üniver-
sitesi’nde Ermeni Araştırmaları Bölümünü 
kurarak, çalışmalarını sürdürdü.

Bugün, farklı ülkelerdeki üniversitelerde Arme-
noloji bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler 
farklı uluslararası çalışma merkezleri ile iş 
birliği içinde bulunmaktadırlar.

Diaspora Ermeni edebiyatı çok önemli yazarlar 
yetiştirdi; Avetis Aharonyan, Levon Şant, 
Yervand Otyan, Zabel Esayan, Vazgen Shusha-
nyan, Şahan Şahnur, Vahan Tekeyan, Arşak 
Çobanyan, Yenovk Armen, William Saroyan, 
Hamasteğ ve diğerleri edebiyatımızın yetenekli 
temsilcilerinden oldular. 

Matevosyan, Sero Khanzadyan oldular.
Bu tarihe gelindiğinde artık geleneksel mimari 
yerine modern yaklaşımlar tercih edilmeye 
başlandı. Bu ihtiyacı Ermeni mimarlar uygu-
ladıkları yeni kentsel ve mimari çözümler ile 
karşılayabildiler. Matenadaran (El Yazmaları 
Enstitü ve Müzesi) ve Ermenistan Tarih Devlet 
Müzesi binaları, Ermenilere yapılan Soykırım ve 
Sardarapat Savaş anıtları gibi önemli eserler 
inşa edildi.

Bu yıllarda modern binalar, “Hrazdan” spor 
salonu, “Zvartnots” havaalanı ve Yerevan 
metropoliteni oldu. Dönemin önde gelen 
mimarları, Rafael İsraelyan, Mark Grigoryan, 
Karo Halabyan, Jim Torosyan, Saşur Kalaşyan 
ve diğerleri oldular.

Heykel sanatı konusunda heykeltıraş Yervand 
Kochar, Nikoğos Nikoğosian, ve diğerleri önemli 
katkılarda bulundular. Ermeni görsel sanatında 
da Martiros Saryan, Grigor Khanjyan, Minas 
Avetisyan, Edvard Isabekyan, Hakob Hakobyan 
tanınan isimlerden oldular.

Ermeni tiyatrosunun takdire şayan temsilciler-
inden Vahram Papazyan, Avet Avetyan, Hraçya 
Nersisyan’ın yanında yeni neslin parlayan 
temsilcileri, Metaksya Simonyan, Babken 
Nersisyan, Khoren Abrahamyan, Sos Sargsyan, 
Mher Mkrtchyan Varduhi Varderesyan, Karp 
Khaçvankyan yer aldılar.

Çok değerli yeni filmler çekildi, “Nahapet”, 
“Vadideki Miro”, “Eski Günlerin Şarkısı”, “Narın 
Rengi” ve “Biz Bizim Dağlarımızız” gibi. Henrik 
Malyan, Frunze Dovlatyan, Sergey Paracanov 
gibi film yapımcıları yetişti.

Müzik sanatının önde gelen temsilcileri, Aram 
Khaçaturyan, Arno Babajanyan, Avet Terteryan, 
Eduard Mirzoyan, Tigran Mansuryan, Robert 
Amirkhanyan ve diğerleriydi. Tanınmış 
şarkıcılardan en önemlileri Lusine Zakaryan, 
Gohar Gasparyan, Hayrik Muradyan, Hovhannes 
Badalyan, Ofelia Hambardzumyan, Ruben 
Matevosyan oldular.

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra, sahte bir ideolojinin kısıtlamaları 
olmaksızın bilim ve kültür ilgili çalışmalara 
eğilmeye fırsat bulundu. Ama savaş durumu ve 
düşman komşuları tarafından uygulanan 
abluka hayatın normal seyrini engelledi. Kültür 
hayatında bir kriz yaşandı, sosyal ve ekonomik 
koşullar sebebiyle, binlerce aydın ülkeyi terk 
ettiler. Birçok araştırma kurumları kapatıldı. 
Ermenistan’da kalan aydınlar ülke değerlerini 
büyük bir fedakarlık sonucu korumayı 
başardılar.

1990’ların sonunda yavaş yavaş sosyo-ekono-
mik durum düzelmeye başladı, bu gelişme 
kültürel yaşam üzerinde olumlu bir etkiye 
sebep oldu. Birçok alanda gelişme elde edilm-
eye başlandı.

Bağımsızlık Sovyet döneminde saptırılmış ve 
yasaklanmış bilgileri çok daha serbest ifade ve 
tartışma ortamı yarattı, 

önemli şehir planına ve farklı binalara (Ermeni-
stan Hükümeti Binası, Devlet Operası ve Bale 
Tiyatrosu ve diğer binalar) imzasını attı.

1923 yılında Yerevan Devlet Konservatuarı 
açıldıktan hemen sonra Devlet Filarmoni 
Orkestrası kuruldu. 1933 yılında ise Devlet 
Opera ve Bale Akademi Tiyatrosu açıldı.

1922 yılında Devlet Drama Tiyatrosu’nda açıldı, 
1937’de ise bu tiyatroya ünlü sanatçı G. 
Sundukyan’ın ismi veridi.

Yeni bir sanat ifadesi olan sinema doğdu. 1925 
yılında Ermenistan sinemasının ilk eseri 
“Namus” adlı sessiz film oldu. İlk sesli film olan 
“Pepo”, ise 1935 yılında sinemaseverlere 
sunuldu.

Bilimsel ve kültürel alanında elde edilen 
başarılara İkinci Dünya Savaşı sırasında bile 

yenileri eklendi. SSCB Bilimler Akademisi’nin 
Ermenistan şubesinin temelleri üzerine 1943 
Ermenistan Bilimler Akademisi kuruldu (kuruc-
uları Ermeni dili ve edebiyatı uzmanı ve şarki-
yatçı Hovsep Orbeli, fizyolog Levon Orbeli, 
fizikçiler Abraham ve Artem Alikhanyan, astro-
fizikçi Viktor Hambardzumyan, dilbilimci 
Hraçya Acharyan, edebiyat eleştirmeni Manuk 
Abeghyan, tarihçi Hakob Manandyan, şair 
Avetik Isahakyan). Akademinin ilk başkanı 
Hovsep Orbeli olurken 1947 yılında bu görev 

Viktor Hambardzumyan’a geçti. Hambard-
zumyan çok uzun yıllar Akademiyi yönetti.

Savaş yıllarında Ermeni edebiyatına oldukça 
önemli eserler verildi. Tarih romanlarının 
unutulmayan isimleri D. Demirciyan (“Var-
danank”) ve Stepan Zorian (“Kral Pap”) oldular. 
Bu romanlarda tarihi kahramanlıklarından 
bahsedilerek yeni nesle cesaret verilmeye 
çalışıldı ve vatansever ruhunu yükseltmek 
amaçlandı.

Yurtsever ve lirik temalar ile Avetik Isahakyan, 
Nairi Zaryan, Hovhannes Shiraz ve diğer 
yazarlar farklı muhteşem eserler yayınladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (ESSC) 
Kültürel Hayat: Bu yıllarda eğitim sistemi 
sürekli genişlemekteydi. 1980 yılında Ermeni-
stan’da 1300’den fazla kütüphane, 1500 okul 
ve 14 üniversitede yaklaşık 50000 öğrenci 
vardı.

İdeolojik baskılara ve kısıtlamalara rağmen 
Ermeni Araştırmaları konusunda önemli 
başarılar kaydedildi. Sekiz ciltlik “Ermeni Tarihi” 
adlı çalışma Ermeni tarihini Ermenilerin kökler-
inden 1980’li yıllarının başına kadar olan 
devreyi aydınlatıyordu, bu çalışmalar bizim 
tarih konusunda büyük bir kazanç oldu.

Viktor Hambardzumyan başkanlığında, savaş 
yılları sonrası bir gözlemevi kuruldu, burası 
daha sonra astronominin önemli ana merke-
zlerinden biri haline geldi. 1967 yılında SSCB’de 
ilk elektron hızlandırıcısı bu gözlem evinde 
tasarlandı ve çalıştırıldı.

En büyük kazanımlardan biri de 12 ciltlik (ek bir 
1 cilt sadece Sovyet Ermenistan’a ayrıldı), 
büyük “Ermenistan Sovyet Ansiklopedisi’nin” 
baskısı (1974-1988) oldu. Ermenistan’ın 
Bağımsızlığını kazanmasından sonra, daha 
önceki ansiklopedideki büyük ideolojik hataları 
düzeltmek için dört ciltlik yeni bir ansiklopedi 
yayınlandı.

Edebiyat alanında Avetik İsahakyan, Derenik 
Demircyan, Hraçya Koçar, Ler Kamsar, Stepan 
Zorian, Gurgen Mahari yeni eserler sundular. 
Yeni yazarlardan ise en ön plana çıkanlar 
Hovhannes Şiraz, Paruyr Sevak, Silva Kaputik-
yan, Vahagn Davtyan, Gevorg Emin, Hrant 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
1920-1945 Yıllarında: Sovyet hükümeti ilk 
günden itibaren ideolojik bir baskı sistemi 
yaratarak, hayali bir komünist toplum yaratıl-
masını amaçlıyordu. Bunun için ilk olarak 
okuryazar bir toplum yaratılması gerekiyordu, 
bu sebeple eğitime büyük önem verildi. 
Yürütülen eğitim politikaları sonucunda 1940 
yılında Ermenistan’da eğitim düzeyi oldukça 
yükseldi.

1922 yılında Yerevan Halk Kütüphanesi kuruldu 
(1925 A. Myasnikyan adını aldı). 1940 yılına 
gelindiğinde, Ermenistan’da 900’den fazla halk 
kütüphanesi 9 üniversite, 11000 öğrenci vardı.
Biliminin gelişmesine büyük önem gösterildi. 
1921 yılında Ermenistan Bilimler Enstitüsü 
kuruldu, 1925 yılında Bilimler ve Sanat 
Enstitüsü adını aldı. 1935’de SSCB Bilimler 
Akademisi Ermeni dalı kuruldu

.

1939 yılında Ejmiatsin kütüphanesi (Matena-
daran) Yerevan’a getirildi, ve devlete bağlı bir el 
yazmaları müzesi haline geldi.

Edebiyat alanındaki ustaların yanına 
1920’lerde yeni edebiyat temsilcileri de eklendi. 
Bunların en tanınmışları Yeğişe Çarents, Aksel 
Bakunts, Gurgen Mahari idiler. 1932 yılında 
Ermenistan Yazarlar Birliği kuruldu ve burada 
devletin amacı yazarların birer propaganda 
aracına dönüşmesiydi.

1932 yılında Ermenistan “Sovyetlerin Görsel 
Sanatlar Birliği” kuruldu. Birlik Martiros Saryan, 
Hakob Kojoyan, Yeğişe Tadevosyan ve Panos 
Terlemezyan ve daha bir çok yetenekli 
sanatçıları bünyesine aldı.

Dönemin en önemli mimarı ve Kentsel Planla-
ma uzmanı olarak tanınan kişi Alexander 
Tamanyandı. Tamanyan, Yerevan’ın birçok 
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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[8] Aktaran Erhan Özcan, “Unmasking The Power: A Short 
Genealogy of Political Mask”, https://www.academ-
ia.edu/10203836/Unmasking_the_Pow-
er_A_Short_Genealogy_of_Political_Mask
[9] Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World, Indiana 
University Press, 1984: s.255.



mesela Ermenilerin kökeni, eski tarihimiz, 
Ermeni Sorunu, Ermenilere yapılan Soykırım, 
Ermenistan Birinci Cumhuriyeti, Kilisesi hakın-
da daha doğru bilgiler yayıldı.

Ermeni Diasporasında Kültür-Sanat: Soykırım 
sonucunda sürgünde olan, dünyanın farklı 
ülkelerine dağılan Ermeniler bir varoluş savaşı 
vermeye başladılar. Öncelikle insanlar yaşaya-
bilmek için en temel koşulları sağlamaya 
çalıştılar, ikinci önemli konu ise gelecek neslin 
Ermeniliği ve Ermeni kültürünü koruyabilmesini 
sağlayabilmekti.

Tüm zorluklara rağmen, Diaspora 1920’lerde 
kültürel önemli adımlar attı, Ermeni kültürünün 
yaşatılmasının garantisi olacak, yeni kuşağın 
yetiştirilmesinde ana rolü oynayacak okullar 
açıldı.

Basının rolü tartışılmazdı. Soykırımdan önce 
yayınlanan dergiler tekrar canlanırken, onlara 
yenileri de eklendi. Diaspora medyası aslında 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyüdü. 1985 
yılında 225 süreli yayın ve Ermeni radyo 
programları mevcuttu. 1990’larda Ermeni TV 
kanalları buna eklendi ve bunlar Ermeni ulusal 
kimliğinin korunmasında büyük rol oynadılar.
Ermeni dili ve edebiyatı konuları dışında bilim ve 

kültür çeşitli dallarındaki farklı konular üzerine 
alanlarının önemli temsilcileri haline geldiler. 
Bazen bu uzmanlar yaşadıkları ülkeye o kadar 
adandılar ki, isimleri bu yüzden Ermeniler ile 
değil yaşadıkları ülkenin uzmanı olarak anılma-
ya başlandı.
Tüm zorluklara rağmen Diaspora Ermeni 
kültürünün geliştirilmesinde en büyük pay dil ve 
edebiyat çalışmaları ile bağlantılı oldu. Ermeni-
stan’ın Sovyetlere dahil olmasından sonra, ünlü 
bilim adamı Nikoğayos Adonts Brüksel Üniver-
sitesi’nde Ermeni Araştırmaları Bölümünü 
kurarak, çalışmalarını sürdürdü.

Bugün, farklı ülkelerdeki üniversitelerde Arme-
noloji bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler 
farklı uluslararası çalışma merkezleri ile iş 
birliği içinde bulunmaktadırlar.

Diaspora Ermeni edebiyatı çok önemli yazarlar 
yetiştirdi; Avetis Aharonyan, Levon Şant, 
Yervand Otyan, Zabel Esayan, Vazgen Shusha-
nyan, Şahan Şahnur, Vahan Tekeyan, Arşak 
Çobanyan, Yenovk Armen, William Saroyan, 
Hamasteğ ve diğerleri edebiyatımızın yetenekli 
temsilcilerinden oldular. 

Matevosyan, Sero Khanzadyan oldular.
Bu tarihe gelindiğinde artık geleneksel mimari 
yerine modern yaklaşımlar tercih edilmeye 
başlandı. Bu ihtiyacı Ermeni mimarlar uygu-
ladıkları yeni kentsel ve mimari çözümler ile 
karşılayabildiler. Matenadaran (El Yazmaları 
Enstitü ve Müzesi) ve Ermenistan Tarih Devlet 
Müzesi binaları, Ermenilere yapılan Soykırım ve 
Sardarapat Savaş anıtları gibi önemli eserler 
inşa edildi.

Bu yıllarda modern binalar, “Hrazdan” spor 
salonu, “Zvartnots” havaalanı ve Yerevan 
metropoliteni oldu. Dönemin önde gelen 
mimarları, Rafael İsraelyan, Mark Grigoryan, 
Karo Halabyan, Jim Torosyan, Saşur Kalaşyan 
ve diğerleri oldular.

Heykel sanatı konusunda heykeltıraş Yervand 
Kochar, Nikoğos Nikoğosian, ve diğerleri önemli 
katkılarda bulundular. Ermeni görsel sanatında 
da Martiros Saryan, Grigor Khanjyan, Minas 
Avetisyan, Edvard Isabekyan, Hakob Hakobyan 
tanınan isimlerden oldular.

Ermeni tiyatrosunun takdire şayan temsilciler-
inden Vahram Papazyan, Avet Avetyan, Hraçya 
Nersisyan’ın yanında yeni neslin parlayan 
temsilcileri, Metaksya Simonyan, Babken 
Nersisyan, Khoren Abrahamyan, Sos Sargsyan, 
Mher Mkrtchyan Varduhi Varderesyan, Karp 
Khaçvankyan yer aldılar.

Çok değerli yeni filmler çekildi, “Nahapet”, 
“Vadideki Miro”, “Eski Günlerin Şarkısı”, “Narın 
Rengi” ve “Biz Bizim Dağlarımızız” gibi. Henrik 
Malyan, Frunze Dovlatyan, Sergey Paracanov 
gibi film yapımcıları yetişti.

Müzik sanatının önde gelen temsilcileri, Aram 
Khaçaturyan, Arno Babajanyan, Avet Terteryan, 
Eduard Mirzoyan, Tigran Mansuryan, Robert 
Amirkhanyan ve diğerleriydi. Tanınmış 
şarkıcılardan en önemlileri Lusine Zakaryan, 
Gohar Gasparyan, Hayrik Muradyan, Hovhannes 
Badalyan, Ofelia Hambardzumyan, Ruben 
Matevosyan oldular.

Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra, sahte bir ideolojinin kısıtlamaları 
olmaksızın bilim ve kültür ilgili çalışmalara 
eğilmeye fırsat bulundu. Ama savaş durumu ve 
düşman komşuları tarafından uygulanan 
abluka hayatın normal seyrini engelledi. Kültür 
hayatında bir kriz yaşandı, sosyal ve ekonomik 
koşullar sebebiyle, binlerce aydın ülkeyi terk 
ettiler. Birçok araştırma kurumları kapatıldı. 
Ermenistan’da kalan aydınlar ülke değerlerini 
büyük bir fedakarlık sonucu korumayı 
başardılar.

1990’ların sonunda yavaş yavaş sosyo-ekono-
mik durum düzelmeye başladı, bu gelişme 
kültürel yaşam üzerinde olumlu bir etkiye 
sebep oldu. Birçok alanda gelişme elde edilm-
eye başlandı.

Bağımsızlık Sovyet döneminde saptırılmış ve 
yasaklanmış bilgileri çok daha serbest ifade ve 
tartışma ortamı yarattı, 

önemli şehir planına ve farklı binalara (Ermeni-
stan Hükümeti Binası, Devlet Operası ve Bale 
Tiyatrosu ve diğer binalar) imzasını attı.

1923 yılında Yerevan Devlet Konservatuarı 
açıldıktan hemen sonra Devlet Filarmoni 
Orkestrası kuruldu. 1933 yılında ise Devlet 
Opera ve Bale Akademi Tiyatrosu açıldı.

1922 yılında Devlet Drama Tiyatrosu’nda açıldı, 
1937’de ise bu tiyatroya ünlü sanatçı G. 
Sundukyan’ın ismi veridi.

Yeni bir sanat ifadesi olan sinema doğdu. 1925 
yılında Ermenistan sinemasının ilk eseri 
“Namus” adlı sessiz film oldu. İlk sesli film olan 
“Pepo”, ise 1935 yılında sinemaseverlere 
sunuldu.

Bilimsel ve kültürel alanında elde edilen 
başarılara İkinci Dünya Savaşı sırasında bile 

yenileri eklendi. SSCB Bilimler Akademisi’nin 
Ermenistan şubesinin temelleri üzerine 1943 
Ermenistan Bilimler Akademisi kuruldu (kuruc-
uları Ermeni dili ve edebiyatı uzmanı ve şarki-
yatçı Hovsep Orbeli, fizyolog Levon Orbeli, 
fizikçiler Abraham ve Artem Alikhanyan, astro-
fizikçi Viktor Hambardzumyan, dilbilimci 
Hraçya Acharyan, edebiyat eleştirmeni Manuk 
Abeghyan, tarihçi Hakob Manandyan, şair 
Avetik Isahakyan). Akademinin ilk başkanı 
Hovsep Orbeli olurken 1947 yılında bu görev 

Viktor Hambardzumyan’a geçti. Hambard-
zumyan çok uzun yıllar Akademiyi yönetti.

Savaş yıllarında Ermeni edebiyatına oldukça 
önemli eserler verildi. Tarih romanlarının 
unutulmayan isimleri D. Demirciyan (“Var-
danank”) ve Stepan Zorian (“Kral Pap”) oldular. 
Bu romanlarda tarihi kahramanlıklarından 
bahsedilerek yeni nesle cesaret verilmeye 
çalışıldı ve vatansever ruhunu yükseltmek 
amaçlandı.

Yurtsever ve lirik temalar ile Avetik Isahakyan, 
Nairi Zaryan, Hovhannes Shiraz ve diğer 
yazarlar farklı muhteşem eserler yayınladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermenistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (ESSC) 
Kültürel Hayat: Bu yıllarda eğitim sistemi 
sürekli genişlemekteydi. 1980 yılında Ermeni-
stan’da 1300’den fazla kütüphane, 1500 okul 
ve 14 üniversitede yaklaşık 50000 öğrenci 
vardı.

İdeolojik baskılara ve kısıtlamalara rağmen 
Ermeni Araştırmaları konusunda önemli 
başarılar kaydedildi. Sekiz ciltlik “Ermeni Tarihi” 
adlı çalışma Ermeni tarihini Ermenilerin kökler-
inden 1980’li yıllarının başına kadar olan 
devreyi aydınlatıyordu, bu çalışmalar bizim 
tarih konusunda büyük bir kazanç oldu.

Viktor Hambardzumyan başkanlığında, savaş 
yılları sonrası bir gözlemevi kuruldu, burası 
daha sonra astronominin önemli ana merke-
zlerinden biri haline geldi. 1967 yılında SSCB’de 
ilk elektron hızlandırıcısı bu gözlem evinde 
tasarlandı ve çalıştırıldı.

En büyük kazanımlardan biri de 12 ciltlik (ek bir 
1 cilt sadece Sovyet Ermenistan’a ayrıldı), 
büyük “Ermenistan Sovyet Ansiklopedisi’nin” 
baskısı (1974-1988) oldu. Ermenistan’ın 
Bağımsızlığını kazanmasından sonra, daha 
önceki ansiklopedideki büyük ideolojik hataları 
düzeltmek için dört ciltlik yeni bir ansiklopedi 
yayınlandı.

Edebiyat alanında Avetik İsahakyan, Derenik 
Demircyan, Hraçya Koçar, Ler Kamsar, Stepan 
Zorian, Gurgen Mahari yeni eserler sundular. 
Yeni yazarlardan ise en ön plana çıkanlar 
Hovhannes Şiraz, Paruyr Sevak, Silva Kaputik-
yan, Vahagn Davtyan, Gevorg Emin, Hrant 

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
1920-1945 Yıllarında: Sovyet hükümeti ilk 
günden itibaren ideolojik bir baskı sistemi 
yaratarak, hayali bir komünist toplum yaratıl-
masını amaçlıyordu. Bunun için ilk olarak 
okuryazar bir toplum yaratılması gerekiyordu, 
bu sebeple eğitime büyük önem verildi. 
Yürütülen eğitim politikaları sonucunda 1940 
yılında Ermenistan’da eğitim düzeyi oldukça 
yükseldi.

1922 yılında Yerevan Halk Kütüphanesi kuruldu 
(1925 A. Myasnikyan adını aldı). 1940 yılına 
gelindiğinde, Ermenistan’da 900’den fazla halk 
kütüphanesi 9 üniversite, 11000 öğrenci vardı.
Biliminin gelişmesine büyük önem gösterildi. 
1921 yılında Ermenistan Bilimler Enstitüsü 
kuruldu, 1925 yılında Bilimler ve Sanat 
Enstitüsü adını aldı. 1935’de SSCB Bilimler 
Akademisi Ermeni dalı kuruldu

.

1939 yılında Ejmiatsin kütüphanesi (Matena-
daran) Yerevan’a getirildi, ve devlete bağlı bir el 
yazmaları müzesi haline geldi.

Edebiyat alanındaki ustaların yanına 
1920’lerde yeni edebiyat temsilcileri de eklendi. 
Bunların en tanınmışları Yeğişe Çarents, Aksel 
Bakunts, Gurgen Mahari idiler. 1932 yılında 
Ermenistan Yazarlar Birliği kuruldu ve burada 
devletin amacı yazarların birer propaganda 
aracına dönüşmesiydi.

1932 yılında Ermenistan “Sovyetlerin Görsel 
Sanatlar Birliği” kuruldu. Birlik Martiros Saryan, 
Hakob Kojoyan, Yeğişe Tadevosyan ve Panos 
Terlemezyan ve daha bir çok yetenekli 
sanatçıları bünyesine aldı.

Dönemin en önemli mimarı ve Kentsel Planla-
ma uzmanı olarak tanınan kişi Alexander 
Tamanyandı. Tamanyan, Yerevan’ın birçok 
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“Maskeyi sadece maskeli balolarda takarım,
insanların arasında dolaşırken değil.”[1]
 
İlkin, titiz Uzakdoğulu turist gruplarının 
yüzlerinde gördük; yadırgadık. Fazla “vesveseli” 
bulduk.

Protesto gösterilerinde polis biber gazını 
devreye soktuğunda, vaz geçilmezimiz hâline 
geldi, hele ki Haziran 2013 protestolarında 
yüzümüzden eksik etmez olduk. Öyle ki o 
günlerde maske doğrudan gözaltı nedeniydi. 
Polisin savcının önüne “şüphelinin yüzünde 
maske vardı” notunu koyması, tutuklanmanızın 
neredeyse güvencesiydi.

Sonra… Sonra birden maske takmak zorunlu 
hâle geldi. Bu kez güvenlik güçleri maske 
takmayanların peşine düştü.

Belli ki otoritelerin maske ile ikircimli bir ilişkisi 
var. Aslına bakılırsa, insanların da öyle… Kâh 
gizlenmek, anonimleşmek için takıyorlar 
maskeyi, kâh “görünebilir” olmak, bir şeyleri 
ifade edebilmek için.

O zaman biraz insan-maske ilişkilerinin 
tarihine bakalım mı?

Örneğin Üst Paleolitik’te yaşayan atalarımız 
Fransa’nın Dordogne bölgesindeki Mège 
sığınağının duvarlarına, pek çok hayvan 
betimlemesinin yanı sıra, yaban keçisi post ve 
maskesine bürünmüş insan figürleri de 
çizmişlerdi. Lascaux’da bulunan bizonun 
önünde yatan avcı figürünün yanında bir de 
kuş maskesi resmedilmiştir.[2] Bir başka 
deyişle atalarımız, günümüzden en az 20-25 
bin yıl kadar önce, belki avlarına daha kolay 
yanaşabilmek, yani av hayvanını aldatmak için, 
belki de avın bereketli geçmesini sağlayacak 
ayinlerde veya büyü amaçlı olarak maske 
kullanıyorlardı…

Etnografik gözlem araştırmalar, yeryüzünün 
geniş alanlarında insan topluluklarının ayinsel 
amaçlarla maske kullana geldiği konusunda 
bolca veri sunar bize. Afrika, Amerika yerlileri, 
Avustralya Aborijinleri, Okyanusya toplulukları, 

Asyalı şamanlar… Ata ruhları ya da doğa 
güçlerini temsilen, doğaüstü güçlerle iletişime 
geçebilmek ya da sağaltım amacıyla, ergin-
leme ya da cenaze ayinlerinde, tarımsal 
ürünlerin bereketini sağlayabilmek için, savaş 
hazırlıklarında, gizli derneklerde… Bir başka 
deyişle hemen tüm ayinsel etkinliklerinde 
maske kullanagelmişlerdir. Maske, ayin 
gereçlerinin vaz geçilmez bir unsurudur; 
maske imalatçıları toplumları içinde saygın bir 
yere sahiptir, genellikle ayrıcalıklı bir lonca 
oluştururlar. Batı Afrika, Mali Dogonlarında 
maske imal etmek ve takmak, erginlenmiş 
erkeklerin ayrıcalığıdır, örneğin. Kadın ve 
çocukların genelde maskelere yaklaşması, 
yasaktır - maskenin kadınlar tarafından 
bulunduğuna inanılsa da[3]… Maskeler, 
takılmadıkları zaman dahi saygı gören, giderek 
canlı varlıklar muamelesi gören objelerdir; 
Rasmussen Alaska Eskimolarının maskelere 
yiyecekler sunduğunu kaydeder... Seneca 
yerlileri, maskelerini “beslemek” için dudakları-
na kavrulmuş mısır unu ve isfendan şekeri 
sürerler. Orta Amerika Zunileri ata ruhlarını 
temsil eden Kachina maskelerini her öğünde 
beslemek zorundadır; aksi takdirde maskenin 
kendini kenarlarından yemeğe başlayacağına 
inanılır…[4] Bu ise maske sahibinin ata 
ruhlarına karşı yeterince saygı göstermediğinin 
belirtisidir.

Ama maske kullanımı Avrupa-dışı dünyaya 
özgü değildir; Avrupa toplumlarının hem üst 
hem de alt sınıflarında maske kullanımı yaygın 
olarak görüle gelmiştir; “maskeli balolar”, 15. 
yüzyıldan itibaren Venedik’ten başlamak üzere 
Avrupa saraylarını ve aristokratların şatolarının 
gözde eğlenceleri arasındaydı.

Batı Avrupa karnavallarının beşiği sayılan 
Venedik karnavalının başlangıcı 1268’e 
dayandırılır. Başlangıçta Paskalya yortusundan 
önceki Kutsal Perşembe günü tek günlük bir 
şenlik olan Venedik karnavalı, Venedik Doc’u, 
soylular ve loncaların öncülüğünde San Marco 
meydanında maskeli kalabalıklarca kutlanırdı. 
Zamanla karnaval daha geniş bir takvim 
aralığına yayılarak Ocak ayından Paskalya’ya 
dek uzandı. Karnaval ancak 1797’de Napoleon 
Bonaparte’ın Serene Cumhuriyeti’ni ele 
geçirmesiyle yasaklanacaktı…

Karnaval zaman içerisine yayıldıkça, maske 
kullanımı toplumsal etiketin bir parçası hâline 
geldi. 18. yüzyılda Venedik Docluğu 
yurttaşlardan kamusal alanda maskeyle 
dolaşmalarını talep ediyordu. Tarihçi James H. 
Johnson bu ilginç durumu, karnavalın ilk 
ortaya çıktığı 13. yüzyıl sonlarında bir avuç 
aileden oluşan Venedik aristokrasisinin izleyen 
beş yüzyıl içinde sayıca sınırlı kalsa da, ticaret, 
imalat, politik kayırmalar vb. aracılığıyla 
zenginleşen ailelerin, soyluluğun siyaseten 
başat konumunu tehdit etmesiyle açıklar. 18. 
yüzyıla gelindiğinde, toplumsal gerçeklikler 
500 yıllık toplumsal-siyasal kategorilere 
sığmamaktadır. Maske, Johnson’a göre her 
sınıftan Venediklinin yılın büyük bölümü kadim 
siyasal düzeni tehdit etmeden toplumsal, 
iktisadi ve kültürel alanlarda kaynaşabileceği 
ortamı sağlamaktadır.[5]
Maske, sosyal statülere ilişkin rollerin geçici 
olarak tersyüz, her türlü yasak ve kısıtlayıcı 
kuralın ilga olduğu ortaçağ karnavallarının da 
vazgeçilmezidir. Ortaçağ boyunca Büyük 
Perhiz’in hemen öncesindeki, tüm Hıristiyan 
toplumlarının büyük şenliği karnavallarda halk 
sokaklara dökülür, maskeli geçitler düzenlenir, 

çalgı çalınır, dans 
edilirdi. Karnaval 
ahlakçı toplumun tüm 
yasaklarının geçici 
olarak ilga edildiği 
momentti: tıkabasa 
yenilir, alkollü içkiler 
bolca tüketilir, sevişilir, 
küfürler edilir, zengin-
lerle yoksullar, 
soylularla köylüler 
arasındaki toplumsal 
farklar en azından 
sokakta ilga olurdu. 

Maske, kolektivitenin anonimliğinin güvencesi-
ydi, adeta; kimsenin kendisi olmadığı, gündelik 
rutinin dışına çıktığı, yaşamını, davranışlarını 
düzenleyen gündelik kurallardan sıyrıldığı 
büyük altüstlüğün sigortası…

Bakhtin, maskeyi “folk kültürünün en karmaşık 
teması” olarak tanımlar. “Maske değişim ve 
yeniden doğuşun sevinciyle, şen görelilik ve 
tek-biçimlilik ve benzerliğin neşeli inkârıyla 
bağlantılıdır. Kişinin kendine uygunluğunu 
reddeder. Maske geçişle, dönüşümlerle, doğal 
sınırların ihlaliyle, dalga geçmeyle, takma 
isimlerle ilişkilidir. Yaşamın oyunbaz unsurunu 
içerir, en kadim ayin ve gösterileri karakterize 
eden, gerçeklikle imgenin özgün bir karşılıklı 
ilişkisine yaslanır. (…) Modern yaşamda dahi 
özel bir atmosfere bürünmüştür ve başka bir 
dünyaya değginmiş gibi görünür. Maske asla 
nesneler arasında bir nesneden ibaret 
değildir…”[6]

Maskenin yeniden görünürlük kazanması, 20. 
yüzyıl sonlarında, neoliberal kapitalizmin 
yıkımına karşı küresel planda patlak veren 
kitlesel protesto gösterileriyle oldu. 1970-80’li 
yıllarda Alman ve İtalyan otonomistlerin 
kullandıkları, ama pek yaygınlaşmayan maske-
leri saymazsak, bu bağlamda ilk kez, 1994 
yılbaşında, Meksika’nın ABD ile imzaladığı 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NAFTA’nın yürürlüğe girmesinden saatler önce, 
Meksika’nın Chiapas eyaletinde başgösteren 
Maya yerlilerinin Zapatista ayaklanmasıyla 
sahne aldı. İsyancı EZLN gerillaları, sadece 
gözlerini ve ağızlarını açıkta bırakan kar 
maskeleri ardında gizliyorlardı yüzlerini.

Yalnızca güvenlik güçlerinin gözetiminden 
korunmak için değil… Maske, bir bakıma 
küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğunun 
paylaştığı ilkeleri ifadelendiriyordu:
1. Parti ve devletin siyasal temsilinin reddi: 
Birinci tekil şahsın inkârı ve kolektivitenin 
içerisinde erimesinin göstereni olarak maskel-
er, devletin yurttaşlarından talep ettiği bireysel 
açık ve meşru kimlik temsilinin reddiydi.
2. Toplumsal hareketlerde ayrıştırıcı kimlik 
gösterenlerinin ilgası: Kimlikler kadın, siyah, 
LGBTI, yerli, dindar vb. olarak ayrışabilirdi ama 
herkes Zapatista, Otonom ya da Anonymous 
olabilirdi.
3. Maske doğrudan demokrasi ve eşitlikçiliği 

desteklemekteydi: Temsili organlardansa 
bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan 
katılımını öngören yeni toplumsal hareketler 
için maske, yetke ve hiyerarşi gösterenlerinin 
ilgasıydı.[7] “Marcos’un kim olduğunu görmek 
istiyorsanız, maskenin ardında kimin 
gizlendiğine bakın, sonra da yüzünüze bir ayna 
tutup kendinize bakın. Orada gördüğünüz yüz 
Marcos’un yüzüdür, çünkü hepimiz 
Marcos’uz.”[8] diyordu EZLN “alt-komutan”ı 
Subcommandante Marcos.

Mesaj, kısa sürede neoliberalizme karşı tüm 
protesto hareketlerince alındı, kabullenildi. 
2008-2012 küresel krizinde halklara dayatılan 
yoksullaşma/ yoksunlaşma politikalarına karşı 
ABD’de Wall Street’in işgaliyle başlayıp kısa 
sürede dünyaya yayılan “Occupy/ İşgal Et” 
eylemleri, Zapatist kar maskesine V for 
Vendetta’nın Guy Fawkes maskelerini ekledi. 
Bu maske, kısa sürede küresel siber eylemci 
Anonymous hareketi tarafından benimsendi. 
İkonografiye kısa sürede 2017 tarihli Casa de 
Papel dizisinin ünlendirdiği Salvador Dali 
maskesi de eklendi… Ve Kürt/ Filistin poşileri 
hem uluslararası dayanışmanın, hem de yüze 
sarıldığında eylemciyi anonimleştiren gizliliğin 
simgesi olarak yerküredeki, neoliberal yoksul-
laştırma/ yoksunlaştırma politikalarına karşı 
protesto eylemlerinin gözdesi olmayı 
sürdürdü…

Bakhtin’in karnavallara ilişkin sözleri protesto 
hareketlerinin yeniden güncelleştirdiği maskeyi 
anlamlandırmada geçerli bir bağlam oluştur-
maktadır: “Kalabalığın şenlikli örgütlenmesi, 
öncelikle somut ve duyumsal olmalıdır. 
Güruhun sıkıştırması, bedenlerin fiziksel 
teması dahi belirli bir anlam yüklenir. Birey 
kendini kolektivitenin ayrılmaz bir parçası, halk 
kütlesinin bir üyesi olarak hisseder. Bu bütün 
içinde bireysel beden belirli ölçüde kendisi 
olmaktan çıkarak bedenleri mübadeleye sokar 
(kostüm değişikliği ve maske aracılığıyla) 
yenilenir. Aynı zamanda, halk duyumsal, maddi, 
bedensel birliğinin ve topluluğun ayırdına 
varır.”[9]

Buraya dek söylediklerimden, maskenin 
üstlendiği roller şöylece çıkarsanabilir.
1. Maske, koruyucudur. Taşıyıcısını sağlık 
risklerine (hava kirliliği, solunum yoluyla 
bulaşan virütik hastalıklar, biyolojik/nükleer 

silahların etkileri…) karşı olduğu kadar, kitlesel 
eylemlerde otoriteye karşı korur.
2. Maske bir “temsil”, kimliği değiştirme 
aracıdır. Küçük ölçekli toplumların kayda 
geçirilen ayinlerinin pek çoğunda, maske 
kullanıldığı görülür. Maske kullanıcıları, ayin 
boyunca somut kişiler (X klanının/toplu-
luğunun Y isimli mensubu) olmaktan çıkarak 
bir başkası, genellikle klişe bir rol kalıbı içinde 
kavranan bir “doğa ötesi varlık”a dönüşürler. 
Ata ya da hayvan ruhları, doğa güçleri, ilahlar, 
mitik kişiler… Bu rolleriyle avın bereketli 
geçmesi, ürünün bol olması, sağaltım, yağmur 
sağlama, ölüm, kehanet… gibi topluluğun kritik 
gündemlerinde aracılık yaparlar. Maskenin bir 
başkasına (somut kişi ya da soyut 
kavram/güç) dönüş(tür)me işlevi, ya da bir 
başka deyişle “temsil” etkisi, seküler bağlam-
da, tiyatroda da sürer.
3. Maske kimliği gizlemenin aracıdır. Maske 
izleyiciye yalnızca kişinin olduğundan başka bir 
kişi ya da şey (doğaüstü güç, ata ruhu, hayvan 
vb.) olduğu kabulünü dayatmakla kalmaz. O, 
aynı zamanda, özellikle otoritenin sorgulandığı, 
protesto edildiği, meydan okumaya maruz 
kaldığı bağlamlarda, kişinin kimliğini gizlemes-
ine aracı olur. Güvenlik güçleriyle çatışan, yüzü 
poşiyle sarılı eylemci, 21. yüzyılın gözetim 
teknolojilerine karşı önlemini almış sayar 
kendisini. Ama ortaçağ karnavallarında, 
maskeli balolarda, ya da günümüz faşingler-
inde gündelik yaşama hükmeden normları, 
ahlak kurallarını boşlayan katılımcı da, 
maskenin kendisine sağladığı anonimlikten 
yararlanmaktadır. Ya da soyguncu, maskeyle 
gizler yüzünü. Bir başka deyişle maske (siyasal, 
idari, dinsel, ahlaksal) yetkeye karşı güvenlik 
sağlar.

4. Maske anonimleştirici, eşitleyicidir. Kolektif 
eylemlerde maskenin, taşıyıcılarını anonim-
leştirdiği kadar, eşitleyici bir etkisi vardır. “Ben”i 
“biz”e katarak eritir. Ortaçağ karnavallarında 
taşınan maske, bir dülgerle bir kont arasındaki 
toplumsal uçurumu, geçici bir süreliğine de 
olsa, ilga eder. Zapatistaların kar maskesi, 
Occupy’cıların ya da Anonymous’un Guy 
Fawkes maskesi, otonomların yüzlerini 
gizlediği poşiler, sınırlarını devletlerin çizdiği 
meşruiyet alanının dışında devinen aktörlerde 
yatay ve eşitlikçi ilişkilere dayalı bir anonimite 
yaratmaktadır.

5. Hiç kuşku yok ki, anonimlik, her zaman 
eşitlik getirmez. İnka kraliyet ailesi mensu-
plarını ölülerini sıradan ölülerden altın maskel-
erle ayırt ediyorlardı… Ku Klux Klan, üyeleri 
örneğin, beyaz kukuletalı maskelerini kendiler-
ini kovuşturmalardan korumak için giyerlerdi. 
Ama aynı zamanda, bu maskeler, “beyaz 
üstünlüğü”nün ürkütücü göstergeleriydi. Ya da 
Papua Yeni Gine’nin New Britain adasında 
Dukduk olarak bilinen gizli bir “terörist” 
derneğin üyeleri, kuralları çiğneyenleri 
kovuşturmak, yargılamak ve cezalandırmak 
üzere birer metre yüksekliğinde, şeytansı 
görünümlü maskeler takarlardı. Günümüzde 
özel timcilerin maskelerinden söz etmeye 
gerek var mı?

Yani şölene de eşlik eder, yasa da. Beye de 
uyar, baldırıçıplağa da. Hırsız da takar, polis 
de… Alttakilerin başkaldırısında da taşınır, 
üsttekilerin teröründe de… Bir başka deyişle, 
insan elinden çıkma en çapraşık, simgesel 
açıdan en yüklü, en ikircimli, en müphem 
nesnelerden biridir maske.
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Yaprakların dallarından sarararak döküldüğü 
bu mevsimde, “Hay Dersim” dergisini çıkarma-
ya hazırlanıyor bir grup arkadaşım. Buhar-
laştırılan halkların yarasını deşmeye, onların 
kültürlerini bu çağa taşımaya soyunmuşlar. Zor 
bir işi seçmişler.

Benden de yazı istediler. Çetindir halkların 
yaşadıkları acıları yeniden gündeme getirmek. 
Bu acılar elbette sadece Dersim ve 
coğrafyamıza ait bir meseleyle ibaret değildir.
 
İnsanoğlu iki ayağının üzerine dikildiği günden 
bu yana, yürüdü. Yürürken irdeledi, anlamaya 
çalıştı. Yer edinme, mülk sahibi olma uğruna 
öldü, öldürdü. Durmadı yürüdü, yürüdükçe 

büyük keşifler yaptı. İnsanlık, zamanla ardında 
iz bırakmaya başladı. Yazı yazmaya 
başladığında geleceğe önemli notlar düştü. 
Yürüyerek irdeleyen insanoğlunun harfleri 
bulması yaptığı devrimlerin en büyüğüdür 
diyebiliriz. Geçmiş kalıntıların bulunup incelen-
mesi, nerede nasıl bir yaşam olduğunun 
insanoğlunun farklı çizimleri, sembolleri 
bırakması, dünyaya büyük hizmetler sunmuş-
tur. Yazının icat edilmesiyle, bilimsel çalışma-
lar ve teknolojik gelişimin ilerlemesine ve 
tarihte yaşananlar yazı sayesinde yeni nesiller-
in öğrenmesine de vesile oldu.

Gerçi daha sonraki dönemlerde yaşananlarla 
gelecek nesillerin bu tarihten faydalanması 
zamanla olanaksız hale geldi. Devletlerin 
oluşmasıyla tarih, onların resmi politikaları 
doğrultusunda yazılmaya başladı. Bazı önemli 
hadiseler ise arşiv adı altında koca yüzyıl saklı 
tutulmaya başlandı. Böylece hadiselerin 
yaşandığı büyük keşiflerin tarihi yolculukları, 
tozlu raflarda saklanıldı. Bu saklı tarih, inkar 
edilen acılı halkların belleklerden silinmesi 
uğruna tutulan en önemli belgelerdi.

Yazı sayesinde öğreniyoruz göçler, işgaller, 
asimilasyon, katliam ve soykırımlar tarihini. 
Örnek verirsek bunlardan bazıları, Kızılderililer, 

Maya, İnka halkları, Aborjinler…vs. vs.
Büyük acıların yaşandığı her dönem farklı 
olduğu gibi imparatorluklar döneminde de, 
soykırımların aldığı özgün biçimler vardı. 
Örneğin; Amerika kıtasının övünerek “Keşfi” 
dedikleri meseleyi ciddi bir irdelemeye 
gidildiğinde bambaşka bir gerçek, tarih 
görmüş olacağız. Kristof kolomb’nun büyük bir 
keşifçi olduğu anlatılırken ama aynı zamanda 
işgal ve ilhakların birinci derecede de bayrağı 
olduğu belirtilmiyordu.

Okullarda tarih kitaplarında bu kıtaya ilk ayak 
basanların, yerli halklara yaptıkları yüzyıllar 
boyu manipüle edildi. Kıtaya çıkan beyaz ırkın 
yerli halklara yapılanlara, “medeniyet” adı 
altında sundular. Ancak gerçeğin böyle resmi 
tarihlerin yani devletlerin anlattıkları gibi 
olmadığını, keşiflerin hedef ve amaçlarının, 
esas niyetlerinin farklı olduğunu, kırıma 
uğrayan halkların aydın bakışlı kalemleri 
sayesinde bugün biliyoruz bütün bunları.
Amerika kıtasına çıkan beyaz ırkın amacı ve 
niyeti neydi; yerli halkların mallarına el koymak, 
karşı çıkan yerli halkları topluca katliamdan 
geçirmek, geriye kalanları terbiye etmekti. 
Nitekim bunun böyle olduğunu bugün bütün 
dünya halkları biliyor.

Bu durum kapitalizm şafağında ortaya çıkan 
uluslar döneminde ise aynı yöntemle devam 
etti, sadece biçimlerinin değiştiğini görmek-
teyiz. Bu kırımlar, kapitalist medeniyetin, 
planlanmış programlandırılmış, strateji ve 
taktiği oluşturulmuş bilinçli eylemleriydi.
Zira kapitalizmin ilk çıkışı tekçi bir iç pazarın 
birleştirilmesi ihtiyacı duymasındandı. Bu 
anlamda kendine entegre edemediklerini 
kırımdan geçirdi ki, bunda dönemin, burjuva 
aydınlanmacıların büyük rolleri vardı. Bu 
anlayış, Alman filozofu olan Immanuel Kant’a 
kadar uzanır.

Burjuva devlet anlayışında, kadın erkekten 
geridir, bazı halklar da barbardır, bazı halklar 
ise medeniyetle donanmışlardır. Yani, Kadın 
eksik, yeteneksiz, erkeğin yedek gücü olarak 
görülmesi, böylece Kadın erkeğin kölesi haline 
getirildi. Bu bakış açısı, başka bölgelerdeki 
halkların, “geri” olmasından ötürü, barbar 
olarak itham edildi. Bazı bölgelerde ise “ileri” 
olan ve adına medeni, yani ileri misyon 
yüklenen halklar ise efendi ilan edildi. Bu 
zihniyet beraberinde köle-efendi ilişkisini 
yarattı.

Aydınlanma çağında büyük rol oynayan bu 
filozoflar, çok kötü değillerdi. Tümünden 
reddedemeyiz ancak geçiş dönemlerinde 
edindikleri yanlış fikirlerin, bütün yüklerini 
birlikte taşımalarına ve bundan ötürü tarihin 
akışı içerisinde büyük tahribatların yaratıl-
masına vesile oldular.
  
Bir prototip olarak ailenin ve devletin ortaya 
çıkması da bu çerçevede tahakkümcü sınıflı 
toplum gerçeğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır ki, devlet denilen öge yine dönemin 
önemli filozları tarafından hatta filozof ustası 
olarak bilinen Hegel dahi kutsadı devleti. 
Devlet olmadan olmaz diyordular. Bundan 
ötürü de geçmiş dönemin ve yaşadıkları o 
çağın hareketliliği, hızlı gelişen ve değişen 
dengelerden edindikleri yanlış fikirleri de 
beraberinde taşıdı bu filozoflar. Oysa devlet 
belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştı. Ne 
üzerine yükseldi bu zihniyet; aileyi ortaya 
çıkardı. Bu, biat etme kültürünü geliştirildi. 
Böylece, kadın “zayıf” görüldüğünden ötürü 
önce kadın köleleştirildi. Bu yanlış zihniyetlerin 
sonucunda yaratan ve üreten kadının 
özgürlüğü ellerinden alındı, büyük bir kırımın 
yaşanmasına vesile oldu. (Kadından söz 
etmişken, şunu belirtmekte fayda var; kadını 
öne almayan hiçbir topluluğun, halkların 
geleceği parlak olamaz, nihai özgürlüğünü de 
kazanamaz.)
 
Mesela, Otto von Bismarck, Alman birliği 
tartıştırınca, büyük imparatorluğunu kurmak 
amacıyla kılıç yoluyla yani zoru kullanarak 
gerçekleştirdi.
 
Fransa nüfusundan iki kat fazlası Afrika’da 
Fransızca konuşuyor. Bu durumu sıradan, 
gelişen halkların kendiliğinden bir kültürel 
kaynaşması, doğal asimilasyon olarak tarif 
edemeyiz. Cezayir’de, Fransız askerlerin, Setif 
ve Guelma bölgesinde yaptıkları katliamlarıyla 
ün yaptığını bilmeyen yok.
 
Keza, İtalya'nın Magna Grecia’nın oluşumu da 
böyle büyük kırımlar yaşamasa da, doğallığın 
akışı içerisinden de oluşmadığını, geliş-
mediğini de belirtmek gerekir. Bu ve bunlara 
benzer tarihsel olayların tümü, kırımı kendi 
içerisinde barındırmaktadır. 

Bütün bunları, normal bir durum olarak tarihe 
not düşerek izah edemeyiz, bu büyük 
yanılgılara götürür bizi.

Çünkü, Hegel vb. filozofların izah ettikleri gibi 
doğası gereği, insanlar onlara göre yetenekli ve 
yeteneksiz olarak yönetici ve yönetilmeye 
muhtaç kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki Avrupa merkezli burjuva aydınl-
anma pozitivizminden kopamayanlar, bunlara 
göre bu tarihin kaçılmaz bir kategorisiydi ve 
tabi, doğadan da örnekler veriyordular, doğal 
seleksiyon dedikleri, bu durumu Darwin’e kadar 
götürüp, güçlü ve zayıf ilişkisini kendi fikirlerine 
dayanak ettiler. Güçlü zayıfı içleştirmek ve 
entegre etmek durumunu işaret ediyordular. 
Bu bir burjuva aydınlanma pozitivizminden 
kopamamaktı.
  
Hatta, bu yanlış günahlar sadece o filozoflarla 
da kalmadı, dünya halklarının büyük ustaları 
Marks ve Engels’in dahi bu yanlış fikirlere bir 
dönem kapıldıklarını belirtelim.
Örneğin İngiliz emperyalizminin Hindistan’ı 
sömürgeleştirme ve işgal etme siyasetine 
rağmen İngiliz emperyalizminin siyasetini 
desteklediler. Nedeni ise, Hindistan’daki geri, 

uyuşuk toplumu, gelişen üretici 
güçler açısından yıktığı, 
proletarya için yeni bir gelecek 
yarattığı düşündeydiler. Bu düş, 
yanılgılarla kalmadığı gibi 
tarihe büyük bir sorun olarak 
kaldı. Gerçi bu ustalar daha 
sonraları bu yanlış fikirlerden 
arındılar ama geçmişteki 
fikirleri diğer ülkelerin devrim-
cileri açısından bir kambur 
olarak bıraktılar. Halen dünya 
sosyalist hareketlerinde bu 
düşünceyi doğru bulanlar var. 
Feodalizme göre kapitalizm 
ilericiliği temsil ediyor ve bu 
gelişmiş devletlerin geri 
ülkeleri dağıtması savunuluy-
ordu.
 Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşananlardan kısaca bahset-
tik. Bu yaşananların benzeri 
bizim topraklarımızda da vardı. 
Bir de buna yani Anadolu’nun 
yakın tarihine göz atarsak, 
büyük buhranlar yaşayan 
dünya, birinci emperyalist 
paylaşım savaşında, can 
çekişen imparatorlukların 
yıkımına vesile oldu.

 
Anadolu’da, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
içerisinde o günün koşullarında İttihat ve 
Terakki’nin siyasi sahneye çıktığını görmektey-
iz. İttihat ve Terakki tarafından yönlendirilen, 
Türk-ulus devlet stratejisi ortaya konuldu. Bu 
strateji çerçevesinde her şey programlaştırıldı.  
Bu strateji, Anadolu’nun renkli mozaik 
halklarının buharlaştırılmasının temeliydi.
 
Böylece ilk kırım, gayri Müslümlerden başladı. 
Amaç belliydi; Anadolu’yu Türkleştirmek. Gayri 
Müslümlerin o dönemki ekonomik avantajları 
talan edilerek, bir Türk burjuva sermaye 
birikimi yaratmakla işe koyuldular. Tıpkı, 
İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemindeki gibi 
halkı savaşa sürmenin yegâne yöntemini 
uyguladılar: Gayri Müslimlerin malları helaldi, 
ganimetti.
  
Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslüm-
lerden ele geçirdikleri esir ve her türlü maldan 
pay alma hakkına sahipti savaşa katılanlar. 

Kadınların bu ganimette esas hedef olduklarını 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Erkekler öldürülüyor, kadınlar ise ganimet 
olarak kendi aralarında pay ediliyordu. Bu 
ganimetleri pay etme durumu, savaşa 
katılacak askerlerin büyük iştahlarını kabart-
masına vesile oluyordu.
 
Keza bu ganimet anlayışı, savaşmak istemey-
en ama aç olanların katılmak zorunda 
kalmasını neden oluyordu.
 
Yoksulluk içinde çile çeken insanların, 
öldürdükleri gayri Müslüm’ün üzerinde ne 
vardıysa el koyma hakkına sahipti.  
Kendi iç dinamikleri içerisinde kabul etmek 
istemedikleri halklara karşı son derece 
planlanmış bir programdı Cumhuriyetin birkaç 
yıl öncesi. Tehcir yasasının devreye konulması 
bunun kanıtıdır.
  
Yeni Sevk ve İskân kanunu denen ve buna 
resmiyet kazandırdıkları kanunla, Anadolu’dan 
toplatılan Ermeni Halkı, Suriye’nin sıcak 
çöllerinde bu buharlaştırıldılar. 
 
Tarihten kaçmak ve geçmişin üzerine bir 
sünger çekerek izler kaybettirmek sadece 
geçici bir süre için başarılı olabilir. 
Gerçek tarih, canlı tanıkların yazdıkları anılar, 
sözlü yaptıkları anlatımlardır. Ben bunu 
önemsiyorum. Geride kalan resmi tarihtir ki, 
ona da, “arşiv” deniliyor. Arşivlerdeki mevcut 
tarihin Türk, Rus, Alman, İngiliz devletlerin 
tozlu raflarında saklandığı söylenilmekte. Gerçi 
çoğu açılmış, bunlar artık sadece halkları 
kandırmadan, manipülasyondan ibarettir. 
Oysa tarihte önemli rol oynamış dönemin 
şahsiyetlerinin fikirlerine başvurmak daha 
önem arz etmektedir. 

Tarih denen şey inişli çıkışlı ve de kanlıdır ve o 
dedikleri kanlı tarihi Paşaların, Diktatörlerin 
yazdıkları biyografik anılarında her şey 
aşikardır.
  
İttihat ve Terakki mimarlarının imparatorluğun 
son döneminde rol oynayan ve Cumhuriyet’in 
kurucularında yer alanları anlamak ve o 
dönemi ki devlet adamlarından bazı pasajlar 
aktararak tarihte yaşananlar daha iyi 
anlaşılacaktır. Birinci paylaşım savaşında 
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Henry 

Morgenthau günlüğünde Talat Paşa hakkında 
neler diyor: 
“…Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni kalmaya-
cağını, onların ancak çölde (zor ve başka 
yerler) yapabileceklerini,” söyledi Talat Paşa. 
“Büyük bir hata yapıyorsun” dedim ve cümlemi 
üç kez tekrarladım.  
“Evet, hata olabilir.” dedi Talat Paşa.  
“Lakin pişman olacağımızı zannetmiyorum.” 
dedi Talat Paşa.
  
Paşalardan aktarmaya devam edersek, Cemal 
Paşa, Ermeni soykırımı hakkında yıllar sonra 
sorulduğunda Talat Paşa’yı övgü ile anacaktı: 
“…Meşrutiyet’in ilanından İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin sonuna kadar beraberdik ve 
şefimdi. Çok vatanperver, kudretli ve mümtaz 
bir şahsiyetti. Kendilerinin memleket dışında 
hain bir Ermeni kurşunu ile şehit edildiği 
malumdur.” der.
 
Paşalardan aktarmaya devam edelim: 
“… Tehcirden alıkonan bazı Ermenilerin, 
koruyucularına karşı reva gördükleri muamele-
leri delil ve vesikalarla medeniyet alemine arz 
etmeye ve Doğu vilayetleri üzerine çevrilmiş 
ihtiraslı gözleri hükümsüz bırakmak için 
çalışmaya karar veriyor.” (Mustafa Kemal 
ATATÜRK, Nutuk)
 
Tehcir kelimesinin anlamını bugün bilmeyen 
yok. Kökeni Arapça’dan gelmektedir ve göç 
etmek, zoraki göç ettirmek anlamını taşımak-
tadır.  M. Kemal’in Nutuk’ta da bahsettiği üzere 
tehciri uyguladıkları açıktır.
 
Cumhuriyet’in kurucularından İsmet Paşa, 
(İnönü’nün) 27 Nisan 1925’te Türk Ocağı 
Kongresi’ndeki konuşması da aynen şöyledir: 
“Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi 
birleştiren yegâne unsurdur. Türk çoğun-
luğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi 
yoktur. Her ne pahasına olursa olsun, ülkem-
izde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve 
Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz…” 
İşte buradan da anlaşılacağı üzere bu zihniyet 
katletmeyecek de ne yapacak? Türk olmayanın 
dışında ya herkes ölecek ya asimile ya da 
tehcir edilecek. Kürt, Laz, Ermeni, Kızılbaş, 
Çerkez, Arap, Ezidi, Keldani ve daha çoğalta-
cağımız onlarca Türk olmayan millet, suni 
olmayan inançlar yok olmak zorundaydı. İsmet 
İnönü, burada geçmiş tarihi bize açıkça 

anlatmaktadır. Anlayış ve zihniyet 
açıktır, ortadadır.
 
Bu yaşananlar üzerinden yüzyıl geçme-
sine rağmen dünyada olduğu gibi bizim 
topraklarda soykırımın değişik metot-
larla devam ettiğini, hatta daha büyük 
ve kapsamlı kâr amaçlı soykırımlar 
zincirinin devam ettiğini dersek yerinde 
olacaktır. Bunlar tarihi, kültürel, doğa 
kıyımlarıyla sürüyor.
 
Bugün Dersim’de yapılmak istenilen 
barajların, HES ve değişik maden arama 
şirketlerinin çalışmalarının önlene-
mediği taktirde çağın en büyük kırımı 
yaşanacaktır. Engellenmediği taktirde 
bu ekolojik kırım sadece Dersim’i değil, 
bölgenin bütününü kapsayacaktır. 
Son olarak; bugün güncel talepler ne 
olmalı sorusunu kendimize sormalıyız. 
Dersim, halkların ortak bir coğrafyasıdır. 
Dersim kendi vicdanı ile her daim 
hesaplaşan kültürel bir yapıya sahiptir. 
Dersim’de yaşayan toplumun inanç ve 
değişik ideolojik inançlarının felsefesine 
baktığımızda vicdan önemli yerde 
durmaktadır.
  
Dersim Urartuların, Ermenilerin, 
Zazaların, Kürtlerin, Türklerin yurdudur. 
Bende kalan izlenim ise Ermeni yurdu 
olmasıdır. 
Dersim halkı, tarihsel haksızlığa 
uğrayan halkların çocuklarına kapılarını 
açacak kadar zengin bir kültüre ve 
anlayışa sahiptir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun Dersim’e yerleşmek 
isteyen her bir insanın zenginlik olarak 
kabul edileceğini-edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Dersim halkı, bu konuk-
severliği yaptığı ve bunu başardığı 
taktirde halkların kardeşliğini muştu-
lamış olacaktır. Koşulları olduğunda 
bunu da yaratacağı kanısındayım.
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Yaprakların dallarından sarararak döküldüğü 
bu mevsimde, “Hay Dersim” dergisini çıkarma-
ya hazırlanıyor bir grup arkadaşım. Buhar-
laştırılan halkların yarasını deşmeye, onların 
kültürlerini bu çağa taşımaya soyunmuşlar. Zor 
bir işi seçmişler.

Benden de yazı istediler. Çetindir halkların 
yaşadıkları acıları yeniden gündeme getirmek. 
Bu acılar elbette sadece Dersim ve 
coğrafyamıza ait bir meseleyle ibaret değildir.
 
İnsanoğlu iki ayağının üzerine dikildiği günden 
bu yana, yürüdü. Yürürken irdeledi, anlamaya 
çalıştı. Yer edinme, mülk sahibi olma uğruna 
öldü, öldürdü. Durmadı yürüdü, yürüdükçe 

büyük keşifler yaptı. İnsanlık, zamanla ardında 
iz bırakmaya başladı. Yazı yazmaya 
başladığında geleceğe önemli notlar düştü. 
Yürüyerek irdeleyen insanoğlunun harfleri 
bulması yaptığı devrimlerin en büyüğüdür 
diyebiliriz. Geçmiş kalıntıların bulunup incelen-
mesi, nerede nasıl bir yaşam olduğunun 
insanoğlunun farklı çizimleri, sembolleri 
bırakması, dünyaya büyük hizmetler sunmuş-
tur. Yazının icat edilmesiyle, bilimsel çalışma-
lar ve teknolojik gelişimin ilerlemesine ve 
tarihte yaşananlar yazı sayesinde yeni nesiller-
in öğrenmesine de vesile oldu.

Gerçi daha sonraki dönemlerde yaşananlarla 
gelecek nesillerin bu tarihten faydalanması 
zamanla olanaksız hale geldi. Devletlerin 
oluşmasıyla tarih, onların resmi politikaları 
doğrultusunda yazılmaya başladı. Bazı önemli 
hadiseler ise arşiv adı altında koca yüzyıl saklı 
tutulmaya başlandı. Böylece hadiselerin 
yaşandığı büyük keşiflerin tarihi yolculukları, 
tozlu raflarda saklanıldı. Bu saklı tarih, inkar 
edilen acılı halkların belleklerden silinmesi 
uğruna tutulan en önemli belgelerdi.

Yazı sayesinde öğreniyoruz göçler, işgaller, 
asimilasyon, katliam ve soykırımlar tarihini. 
Örnek verirsek bunlardan bazıları, Kızılderililer, 

Maya, İnka halkları, Aborjinler…vs. vs.
Büyük acıların yaşandığı her dönem farklı 
olduğu gibi imparatorluklar döneminde de, 
soykırımların aldığı özgün biçimler vardı. 
Örneğin; Amerika kıtasının övünerek “Keşfi” 
dedikleri meseleyi ciddi bir irdelemeye 
gidildiğinde bambaşka bir gerçek, tarih 
görmüş olacağız. Kristof kolomb’nun büyük bir 
keşifçi olduğu anlatılırken ama aynı zamanda 
işgal ve ilhakların birinci derecede de bayrağı 
olduğu belirtilmiyordu.

Okullarda tarih kitaplarında bu kıtaya ilk ayak 
basanların, yerli halklara yaptıkları yüzyıllar 
boyu manipüle edildi. Kıtaya çıkan beyaz ırkın 
yerli halklara yapılanlara, “medeniyet” adı 
altında sundular. Ancak gerçeğin böyle resmi 
tarihlerin yani devletlerin anlattıkları gibi 
olmadığını, keşiflerin hedef ve amaçlarının, 
esas niyetlerinin farklı olduğunu, kırıma 
uğrayan halkların aydın bakışlı kalemleri 
sayesinde bugün biliyoruz bütün bunları.
Amerika kıtasına çıkan beyaz ırkın amacı ve 
niyeti neydi; yerli halkların mallarına el koymak, 
karşı çıkan yerli halkları topluca katliamdan 
geçirmek, geriye kalanları terbiye etmekti. 
Nitekim bunun böyle olduğunu bugün bütün 
dünya halkları biliyor.

Bu durum kapitalizm şafağında ortaya çıkan 
uluslar döneminde ise aynı yöntemle devam 
etti, sadece biçimlerinin değiştiğini görmek-
teyiz. Bu kırımlar, kapitalist medeniyetin, 
planlanmış programlandırılmış, strateji ve 
taktiği oluşturulmuş bilinçli eylemleriydi.
Zira kapitalizmin ilk çıkışı tekçi bir iç pazarın 
birleştirilmesi ihtiyacı duymasındandı. Bu 
anlamda kendine entegre edemediklerini 
kırımdan geçirdi ki, bunda dönemin, burjuva 
aydınlanmacıların büyük rolleri vardı. Bu 
anlayış, Alman filozofu olan Immanuel Kant’a 
kadar uzanır.

Burjuva devlet anlayışında, kadın erkekten 
geridir, bazı halklar da barbardır, bazı halklar 
ise medeniyetle donanmışlardır. Yani, Kadın 
eksik, yeteneksiz, erkeğin yedek gücü olarak 
görülmesi, böylece Kadın erkeğin kölesi haline 
getirildi. Bu bakış açısı, başka bölgelerdeki 
halkların, “geri” olmasından ötürü, barbar 
olarak itham edildi. Bazı bölgelerde ise “ileri” 
olan ve adına medeni, yani ileri misyon 
yüklenen halklar ise efendi ilan edildi. Bu 
zihniyet beraberinde köle-efendi ilişkisini 
yarattı.

Aydınlanma çağında büyük rol oynayan bu 
filozoflar, çok kötü değillerdi. Tümünden 
reddedemeyiz ancak geçiş dönemlerinde 
edindikleri yanlış fikirlerin, bütün yüklerini 
birlikte taşımalarına ve bundan ötürü tarihin 
akışı içerisinde büyük tahribatların yaratıl-
masına vesile oldular.
  
Bir prototip olarak ailenin ve devletin ortaya 
çıkması da bu çerçevede tahakkümcü sınıflı 
toplum gerçeğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır ki, devlet denilen öge yine dönemin 
önemli filozları tarafından hatta filozof ustası 
olarak bilinen Hegel dahi kutsadı devleti. 
Devlet olmadan olmaz diyordular. Bundan 
ötürü de geçmiş dönemin ve yaşadıkları o 
çağın hareketliliği, hızlı gelişen ve değişen 
dengelerden edindikleri yanlış fikirleri de 
beraberinde taşıdı bu filozoflar. Oysa devlet 
belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştı. Ne 
üzerine yükseldi bu zihniyet; aileyi ortaya 
çıkardı. Bu, biat etme kültürünü geliştirildi. 
Böylece, kadın “zayıf” görüldüğünden ötürü 
önce kadın köleleştirildi. Bu yanlış zihniyetlerin 
sonucunda yaratan ve üreten kadının 
özgürlüğü ellerinden alındı, büyük bir kırımın 
yaşanmasına vesile oldu. (Kadından söz 
etmişken, şunu belirtmekte fayda var; kadını 
öne almayan hiçbir topluluğun, halkların 
geleceği parlak olamaz, nihai özgürlüğünü de 
kazanamaz.)
 
Mesela, Otto von Bismarck, Alman birliği 
tartıştırınca, büyük imparatorluğunu kurmak 
amacıyla kılıç yoluyla yani zoru kullanarak 
gerçekleştirdi.
 
Fransa nüfusundan iki kat fazlası Afrika’da 
Fransızca konuşuyor. Bu durumu sıradan, 
gelişen halkların kendiliğinden bir kültürel 
kaynaşması, doğal asimilasyon olarak tarif 
edemeyiz. Cezayir’de, Fransız askerlerin, Setif 
ve Guelma bölgesinde yaptıkları katliamlarıyla 
ün yaptığını bilmeyen yok.
 
Keza, İtalya'nın Magna Grecia’nın oluşumu da 
böyle büyük kırımlar yaşamasa da, doğallığın 
akışı içerisinden de oluşmadığını, geliş-
mediğini de belirtmek gerekir. Bu ve bunlara 
benzer tarihsel olayların tümü, kırımı kendi 
içerisinde barındırmaktadır. 

Bütün bunları, normal bir durum olarak tarihe 
not düşerek izah edemeyiz, bu büyük 
yanılgılara götürür bizi.

Çünkü, Hegel vb. filozofların izah ettikleri gibi 
doğası gereği, insanlar onlara göre yetenekli ve 
yeteneksiz olarak yönetici ve yönetilmeye 
muhtaç kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki Avrupa merkezli burjuva aydınl-
anma pozitivizminden kopamayanlar, bunlara 
göre bu tarihin kaçılmaz bir kategorisiydi ve 
tabi, doğadan da örnekler veriyordular, doğal 
seleksiyon dedikleri, bu durumu Darwin’e kadar 
götürüp, güçlü ve zayıf ilişkisini kendi fikirlerine 
dayanak ettiler. Güçlü zayıfı içleştirmek ve 
entegre etmek durumunu işaret ediyordular. 
Bu bir burjuva aydınlanma pozitivizminden 
kopamamaktı.
  
Hatta, bu yanlış günahlar sadece o filozoflarla 
da kalmadı, dünya halklarının büyük ustaları 
Marks ve Engels’in dahi bu yanlış fikirlere bir 
dönem kapıldıklarını belirtelim.
Örneğin İngiliz emperyalizminin Hindistan’ı 
sömürgeleştirme ve işgal etme siyasetine 
rağmen İngiliz emperyalizminin siyasetini 
desteklediler. Nedeni ise, Hindistan’daki geri, 

uyuşuk toplumu, gelişen üretici 
güçler açısından yıktığı, 
proletarya için yeni bir gelecek 
yarattığı düşündeydiler. Bu düş, 
yanılgılarla kalmadığı gibi 
tarihe büyük bir sorun olarak 
kaldı. Gerçi bu ustalar daha 
sonraları bu yanlış fikirlerden 
arındılar ama geçmişteki 
fikirleri diğer ülkelerin devrim-
cileri açısından bir kambur 
olarak bıraktılar. Halen dünya 
sosyalist hareketlerinde bu 
düşünceyi doğru bulanlar var. 
Feodalizme göre kapitalizm 
ilericiliği temsil ediyor ve bu 
gelişmiş devletlerin geri 
ülkeleri dağıtması savunuluy-
ordu.
 Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşananlardan kısaca bahset-
tik. Bu yaşananların benzeri 
bizim topraklarımızda da vardı. 
Bir de buna yani Anadolu’nun 
yakın tarihine göz atarsak, 
büyük buhranlar yaşayan 
dünya, birinci emperyalist 
paylaşım savaşında, can 
çekişen imparatorlukların 
yıkımına vesile oldu.

 
Anadolu’da, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
içerisinde o günün koşullarında İttihat ve 
Terakki’nin siyasi sahneye çıktığını görmektey-
iz. İttihat ve Terakki tarafından yönlendirilen, 
Türk-ulus devlet stratejisi ortaya konuldu. Bu 
strateji çerçevesinde her şey programlaştırıldı.  
Bu strateji, Anadolu’nun renkli mozaik 
halklarının buharlaştırılmasının temeliydi.
 
Böylece ilk kırım, gayri Müslümlerden başladı. 
Amaç belliydi; Anadolu’yu Türkleştirmek. Gayri 
Müslümlerin o dönemki ekonomik avantajları 
talan edilerek, bir Türk burjuva sermaye 
birikimi yaratmakla işe koyuldular. Tıpkı, 
İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemindeki gibi 
halkı savaşa sürmenin yegâne yöntemini 
uyguladılar: Gayri Müslimlerin malları helaldi, 
ganimetti.
  
Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslüm-
lerden ele geçirdikleri esir ve her türlü maldan 
pay alma hakkına sahipti savaşa katılanlar. 

Kadınların bu ganimette esas hedef olduklarını 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Erkekler öldürülüyor, kadınlar ise ganimet 
olarak kendi aralarında pay ediliyordu. Bu 
ganimetleri pay etme durumu, savaşa 
katılacak askerlerin büyük iştahlarını kabart-
masına vesile oluyordu.
 
Keza bu ganimet anlayışı, savaşmak istemey-
en ama aç olanların katılmak zorunda 
kalmasını neden oluyordu.
 
Yoksulluk içinde çile çeken insanların, 
öldürdükleri gayri Müslüm’ün üzerinde ne 
vardıysa el koyma hakkına sahipti.  
Kendi iç dinamikleri içerisinde kabul etmek 
istemedikleri halklara karşı son derece 
planlanmış bir programdı Cumhuriyetin birkaç 
yıl öncesi. Tehcir yasasının devreye konulması 
bunun kanıtıdır.
  
Yeni Sevk ve İskân kanunu denen ve buna 
resmiyet kazandırdıkları kanunla, Anadolu’dan 
toplatılan Ermeni Halkı, Suriye’nin sıcak 
çöllerinde bu buharlaştırıldılar. 
 
Tarihten kaçmak ve geçmişin üzerine bir 
sünger çekerek izler kaybettirmek sadece 
geçici bir süre için başarılı olabilir. 
Gerçek tarih, canlı tanıkların yazdıkları anılar, 
sözlü yaptıkları anlatımlardır. Ben bunu 
önemsiyorum. Geride kalan resmi tarihtir ki, 
ona da, “arşiv” deniliyor. Arşivlerdeki mevcut 
tarihin Türk, Rus, Alman, İngiliz devletlerin 
tozlu raflarında saklandığı söylenilmekte. Gerçi 
çoğu açılmış, bunlar artık sadece halkları 
kandırmadan, manipülasyondan ibarettir. 
Oysa tarihte önemli rol oynamış dönemin 
şahsiyetlerinin fikirlerine başvurmak daha 
önem arz etmektedir. 

Tarih denen şey inişli çıkışlı ve de kanlıdır ve o 
dedikleri kanlı tarihi Paşaların, Diktatörlerin 
yazdıkları biyografik anılarında her şey 
aşikardır.
  
İttihat ve Terakki mimarlarının imparatorluğun 
son döneminde rol oynayan ve Cumhuriyet’in 
kurucularında yer alanları anlamak ve o 
dönemi ki devlet adamlarından bazı pasajlar 
aktararak tarihte yaşananlar daha iyi 
anlaşılacaktır. Birinci paylaşım savaşında 
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Henry 

Morgenthau günlüğünde Talat Paşa hakkında 
neler diyor: 
“…Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni kalmaya-
cağını, onların ancak çölde (zor ve başka 
yerler) yapabileceklerini,” söyledi Talat Paşa. 
“Büyük bir hata yapıyorsun” dedim ve cümlemi 
üç kez tekrarladım.  
“Evet, hata olabilir.” dedi Talat Paşa.  
“Lakin pişman olacağımızı zannetmiyorum.” 
dedi Talat Paşa.
  
Paşalardan aktarmaya devam edersek, Cemal 
Paşa, Ermeni soykırımı hakkında yıllar sonra 
sorulduğunda Talat Paşa’yı övgü ile anacaktı: 
“…Meşrutiyet’in ilanından İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin sonuna kadar beraberdik ve 
şefimdi. Çok vatanperver, kudretli ve mümtaz 
bir şahsiyetti. Kendilerinin memleket dışında 
hain bir Ermeni kurşunu ile şehit edildiği 
malumdur.” der.
 
Paşalardan aktarmaya devam edelim: 
“… Tehcirden alıkonan bazı Ermenilerin, 
koruyucularına karşı reva gördükleri muamele-
leri delil ve vesikalarla medeniyet alemine arz 
etmeye ve Doğu vilayetleri üzerine çevrilmiş 
ihtiraslı gözleri hükümsüz bırakmak için 
çalışmaya karar veriyor.” (Mustafa Kemal 
ATATÜRK, Nutuk)
 
Tehcir kelimesinin anlamını bugün bilmeyen 
yok. Kökeni Arapça’dan gelmektedir ve göç 
etmek, zoraki göç ettirmek anlamını taşımak-
tadır.  M. Kemal’in Nutuk’ta da bahsettiği üzere 
tehciri uyguladıkları açıktır.
 
Cumhuriyet’in kurucularından İsmet Paşa, 
(İnönü’nün) 27 Nisan 1925’te Türk Ocağı 
Kongresi’ndeki konuşması da aynen şöyledir: 
“Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi 
birleştiren yegâne unsurdur. Türk çoğun-
luğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi 
yoktur. Her ne pahasına olursa olsun, ülkem-
izde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve 
Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz…” 
İşte buradan da anlaşılacağı üzere bu zihniyet 
katletmeyecek de ne yapacak? Türk olmayanın 
dışında ya herkes ölecek ya asimile ya da 
tehcir edilecek. Kürt, Laz, Ermeni, Kızılbaş, 
Çerkez, Arap, Ezidi, Keldani ve daha çoğalta-
cağımız onlarca Türk olmayan millet, suni 
olmayan inançlar yok olmak zorundaydı. İsmet 
İnönü, burada geçmiş tarihi bize açıkça 

anlatmaktadır. Anlayış ve zihniyet 
açıktır, ortadadır.
 
Bu yaşananlar üzerinden yüzyıl geçme-
sine rağmen dünyada olduğu gibi bizim 
topraklarda soykırımın değişik metot-
larla devam ettiğini, hatta daha büyük 
ve kapsamlı kâr amaçlı soykırımlar 
zincirinin devam ettiğini dersek yerinde 
olacaktır. Bunlar tarihi, kültürel, doğa 
kıyımlarıyla sürüyor.
 
Bugün Dersim’de yapılmak istenilen 
barajların, HES ve değişik maden arama 
şirketlerinin çalışmalarının önlene-
mediği taktirde çağın en büyük kırımı 
yaşanacaktır. Engellenmediği taktirde 
bu ekolojik kırım sadece Dersim’i değil, 
bölgenin bütününü kapsayacaktır. 
Son olarak; bugün güncel talepler ne 
olmalı sorusunu kendimize sormalıyız. 
Dersim, halkların ortak bir coğrafyasıdır. 
Dersim kendi vicdanı ile her daim 
hesaplaşan kültürel bir yapıya sahiptir. 
Dersim’de yaşayan toplumun inanç ve 
değişik ideolojik inançlarının felsefesine 
baktığımızda vicdan önemli yerde 
durmaktadır.
  
Dersim Urartuların, Ermenilerin, 
Zazaların, Kürtlerin, Türklerin yurdudur. 
Bende kalan izlenim ise Ermeni yurdu 
olmasıdır. 
Dersim halkı, tarihsel haksızlığa 
uğrayan halkların çocuklarına kapılarını 
açacak kadar zengin bir kültüre ve 
anlayışa sahiptir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun Dersim’e yerleşmek 
isteyen her bir insanın zenginlik olarak 
kabul edileceğini-edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Dersim halkı, bu konuk-
severliği yaptığı ve bunu başardığı 
taktirde halkların kardeşliğini muştu-
lamış olacaktır. Koşulları olduğunda 
bunu da yaratacağı kanısındayım.
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Yaprakların dallarından sarararak döküldüğü 
bu mevsimde, “Hay Dersim” dergisini çıkarma-
ya hazırlanıyor bir grup arkadaşım. Buhar-
laştırılan halkların yarasını deşmeye, onların 
kültürlerini bu çağa taşımaya soyunmuşlar. Zor 
bir işi seçmişler.

Benden de yazı istediler. Çetindir halkların 
yaşadıkları acıları yeniden gündeme getirmek. 
Bu acılar elbette sadece Dersim ve 
coğrafyamıza ait bir meseleyle ibaret değildir.
 
İnsanoğlu iki ayağının üzerine dikildiği günden 
bu yana, yürüdü. Yürürken irdeledi, anlamaya 
çalıştı. Yer edinme, mülk sahibi olma uğruna 
öldü, öldürdü. Durmadı yürüdü, yürüdükçe 

büyük keşifler yaptı. İnsanlık, zamanla ardında 
iz bırakmaya başladı. Yazı yazmaya 
başladığında geleceğe önemli notlar düştü. 
Yürüyerek irdeleyen insanoğlunun harfleri 
bulması yaptığı devrimlerin en büyüğüdür 
diyebiliriz. Geçmiş kalıntıların bulunup incelen-
mesi, nerede nasıl bir yaşam olduğunun 
insanoğlunun farklı çizimleri, sembolleri 
bırakması, dünyaya büyük hizmetler sunmuş-
tur. Yazının icat edilmesiyle, bilimsel çalışma-
lar ve teknolojik gelişimin ilerlemesine ve 
tarihte yaşananlar yazı sayesinde yeni nesiller-
in öğrenmesine de vesile oldu.

Gerçi daha sonraki dönemlerde yaşananlarla 
gelecek nesillerin bu tarihten faydalanması 
zamanla olanaksız hale geldi. Devletlerin 
oluşmasıyla tarih, onların resmi politikaları 
doğrultusunda yazılmaya başladı. Bazı önemli 
hadiseler ise arşiv adı altında koca yüzyıl saklı 
tutulmaya başlandı. Böylece hadiselerin 
yaşandığı büyük keşiflerin tarihi yolculukları, 
tozlu raflarda saklanıldı. Bu saklı tarih, inkar 
edilen acılı halkların belleklerden silinmesi 
uğruna tutulan en önemli belgelerdi.

Yazı sayesinde öğreniyoruz göçler, işgaller, 
asimilasyon, katliam ve soykırımlar tarihini. 
Örnek verirsek bunlardan bazıları, Kızılderililer, 

Maya, İnka halkları, Aborjinler…vs. vs.
Büyük acıların yaşandığı her dönem farklı 
olduğu gibi imparatorluklar döneminde de, 
soykırımların aldığı özgün biçimler vardı. 
Örneğin; Amerika kıtasının övünerek “Keşfi” 
dedikleri meseleyi ciddi bir irdelemeye 
gidildiğinde bambaşka bir gerçek, tarih 
görmüş olacağız. Kristof kolomb’nun büyük bir 
keşifçi olduğu anlatılırken ama aynı zamanda 
işgal ve ilhakların birinci derecede de bayrağı 
olduğu belirtilmiyordu.

Okullarda tarih kitaplarında bu kıtaya ilk ayak 
basanların, yerli halklara yaptıkları yüzyıllar 
boyu manipüle edildi. Kıtaya çıkan beyaz ırkın 
yerli halklara yapılanlara, “medeniyet” adı 
altında sundular. Ancak gerçeğin böyle resmi 
tarihlerin yani devletlerin anlattıkları gibi 
olmadığını, keşiflerin hedef ve amaçlarının, 
esas niyetlerinin farklı olduğunu, kırıma 
uğrayan halkların aydın bakışlı kalemleri 
sayesinde bugün biliyoruz bütün bunları.
Amerika kıtasına çıkan beyaz ırkın amacı ve 
niyeti neydi; yerli halkların mallarına el koymak, 
karşı çıkan yerli halkları topluca katliamdan 
geçirmek, geriye kalanları terbiye etmekti. 
Nitekim bunun böyle olduğunu bugün bütün 
dünya halkları biliyor.

Bu durum kapitalizm şafağında ortaya çıkan 
uluslar döneminde ise aynı yöntemle devam 
etti, sadece biçimlerinin değiştiğini görmek-
teyiz. Bu kırımlar, kapitalist medeniyetin, 
planlanmış programlandırılmış, strateji ve 
taktiği oluşturulmuş bilinçli eylemleriydi.
Zira kapitalizmin ilk çıkışı tekçi bir iç pazarın 
birleştirilmesi ihtiyacı duymasındandı. Bu 
anlamda kendine entegre edemediklerini 
kırımdan geçirdi ki, bunda dönemin, burjuva 
aydınlanmacıların büyük rolleri vardı. Bu 
anlayış, Alman filozofu olan Immanuel Kant’a 
kadar uzanır.

Burjuva devlet anlayışında, kadın erkekten 
geridir, bazı halklar da barbardır, bazı halklar 
ise medeniyetle donanmışlardır. Yani, Kadın 
eksik, yeteneksiz, erkeğin yedek gücü olarak 
görülmesi, böylece Kadın erkeğin kölesi haline 
getirildi. Bu bakış açısı, başka bölgelerdeki 
halkların, “geri” olmasından ötürü, barbar 
olarak itham edildi. Bazı bölgelerde ise “ileri” 
olan ve adına medeni, yani ileri misyon 
yüklenen halklar ise efendi ilan edildi. Bu 
zihniyet beraberinde köle-efendi ilişkisini 
yarattı.

Aydınlanma çağında büyük rol oynayan bu 
filozoflar, çok kötü değillerdi. Tümünden 
reddedemeyiz ancak geçiş dönemlerinde 
edindikleri yanlış fikirlerin, bütün yüklerini 
birlikte taşımalarına ve bundan ötürü tarihin 
akışı içerisinde büyük tahribatların yaratıl-
masına vesile oldular.
  
Bir prototip olarak ailenin ve devletin ortaya 
çıkması da bu çerçevede tahakkümcü sınıflı 
toplum gerçeğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır ki, devlet denilen öge yine dönemin 
önemli filozları tarafından hatta filozof ustası 
olarak bilinen Hegel dahi kutsadı devleti. 
Devlet olmadan olmaz diyordular. Bundan 
ötürü de geçmiş dönemin ve yaşadıkları o 
çağın hareketliliği, hızlı gelişen ve değişen 
dengelerden edindikleri yanlış fikirleri de 
beraberinde taşıdı bu filozoflar. Oysa devlet 
belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştı. Ne 
üzerine yükseldi bu zihniyet; aileyi ortaya 
çıkardı. Bu, biat etme kültürünü geliştirildi. 
Böylece, kadın “zayıf” görüldüğünden ötürü 
önce kadın köleleştirildi. Bu yanlış zihniyetlerin 
sonucunda yaratan ve üreten kadının 
özgürlüğü ellerinden alındı, büyük bir kırımın 
yaşanmasına vesile oldu. (Kadından söz 
etmişken, şunu belirtmekte fayda var; kadını 
öne almayan hiçbir topluluğun, halkların 
geleceği parlak olamaz, nihai özgürlüğünü de 
kazanamaz.)
 
Mesela, Otto von Bismarck, Alman birliği 
tartıştırınca, büyük imparatorluğunu kurmak 
amacıyla kılıç yoluyla yani zoru kullanarak 
gerçekleştirdi.
 
Fransa nüfusundan iki kat fazlası Afrika’da 
Fransızca konuşuyor. Bu durumu sıradan, 
gelişen halkların kendiliğinden bir kültürel 
kaynaşması, doğal asimilasyon olarak tarif 
edemeyiz. Cezayir’de, Fransız askerlerin, Setif 
ve Guelma bölgesinde yaptıkları katliamlarıyla 
ün yaptığını bilmeyen yok.
 
Keza, İtalya'nın Magna Grecia’nın oluşumu da 
böyle büyük kırımlar yaşamasa da, doğallığın 
akışı içerisinden de oluşmadığını, geliş-
mediğini de belirtmek gerekir. Bu ve bunlara 
benzer tarihsel olayların tümü, kırımı kendi 
içerisinde barındırmaktadır. 

Bütün bunları, normal bir durum olarak tarihe 
not düşerek izah edemeyiz, bu büyük 
yanılgılara götürür bizi.

Çünkü, Hegel vb. filozofların izah ettikleri gibi 
doğası gereği, insanlar onlara göre yetenekli ve 
yeteneksiz olarak yönetici ve yönetilmeye 
muhtaç kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki Avrupa merkezli burjuva aydınl-
anma pozitivizminden kopamayanlar, bunlara 
göre bu tarihin kaçılmaz bir kategorisiydi ve 
tabi, doğadan da örnekler veriyordular, doğal 
seleksiyon dedikleri, bu durumu Darwin’e kadar 
götürüp, güçlü ve zayıf ilişkisini kendi fikirlerine 
dayanak ettiler. Güçlü zayıfı içleştirmek ve 
entegre etmek durumunu işaret ediyordular. 
Bu bir burjuva aydınlanma pozitivizminden 
kopamamaktı.
  
Hatta, bu yanlış günahlar sadece o filozoflarla 
da kalmadı, dünya halklarının büyük ustaları 
Marks ve Engels’in dahi bu yanlış fikirlere bir 
dönem kapıldıklarını belirtelim.
Örneğin İngiliz emperyalizminin Hindistan’ı 
sömürgeleştirme ve işgal etme siyasetine 
rağmen İngiliz emperyalizminin siyasetini 
desteklediler. Nedeni ise, Hindistan’daki geri, 

uyuşuk toplumu, gelişen üretici 
güçler açısından yıktığı, 
proletarya için yeni bir gelecek 
yarattığı düşündeydiler. Bu düş, 
yanılgılarla kalmadığı gibi 
tarihe büyük bir sorun olarak 
kaldı. Gerçi bu ustalar daha 
sonraları bu yanlış fikirlerden 
arındılar ama geçmişteki 
fikirleri diğer ülkelerin devrim-
cileri açısından bir kambur 
olarak bıraktılar. Halen dünya 
sosyalist hareketlerinde bu 
düşünceyi doğru bulanlar var. 
Feodalizme göre kapitalizm 
ilericiliği temsil ediyor ve bu 
gelişmiş devletlerin geri 
ülkeleri dağıtması savunuluy-
ordu.
 Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşananlardan kısaca bahset-
tik. Bu yaşananların benzeri 
bizim topraklarımızda da vardı. 
Bir de buna yani Anadolu’nun 
yakın tarihine göz atarsak, 
büyük buhranlar yaşayan 
dünya, birinci emperyalist 
paylaşım savaşında, can 
çekişen imparatorlukların 
yıkımına vesile oldu.

 
Anadolu’da, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
içerisinde o günün koşullarında İttihat ve 
Terakki’nin siyasi sahneye çıktığını görmektey-
iz. İttihat ve Terakki tarafından yönlendirilen, 
Türk-ulus devlet stratejisi ortaya konuldu. Bu 
strateji çerçevesinde her şey programlaştırıldı.  
Bu strateji, Anadolu’nun renkli mozaik 
halklarının buharlaştırılmasının temeliydi.
 
Böylece ilk kırım, gayri Müslümlerden başladı. 
Amaç belliydi; Anadolu’yu Türkleştirmek. Gayri 
Müslümlerin o dönemki ekonomik avantajları 
talan edilerek, bir Türk burjuva sermaye 
birikimi yaratmakla işe koyuldular. Tıpkı, 
İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemindeki gibi 
halkı savaşa sürmenin yegâne yöntemini 
uyguladılar: Gayri Müslimlerin malları helaldi, 
ganimetti.
  
Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslüm-
lerden ele geçirdikleri esir ve her türlü maldan 
pay alma hakkına sahipti savaşa katılanlar. 

Kadınların bu ganimette esas hedef olduklarını 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Erkekler öldürülüyor, kadınlar ise ganimet 
olarak kendi aralarında pay ediliyordu. Bu 
ganimetleri pay etme durumu, savaşa 
katılacak askerlerin büyük iştahlarını kabart-
masına vesile oluyordu.
 
Keza bu ganimet anlayışı, savaşmak istemey-
en ama aç olanların katılmak zorunda 
kalmasını neden oluyordu.
 
Yoksulluk içinde çile çeken insanların, 
öldürdükleri gayri Müslüm’ün üzerinde ne 
vardıysa el koyma hakkına sahipti.  
Kendi iç dinamikleri içerisinde kabul etmek 
istemedikleri halklara karşı son derece 
planlanmış bir programdı Cumhuriyetin birkaç 
yıl öncesi. Tehcir yasasının devreye konulması 
bunun kanıtıdır.
  
Yeni Sevk ve İskân kanunu denen ve buna 
resmiyet kazandırdıkları kanunla, Anadolu’dan 
toplatılan Ermeni Halkı, Suriye’nin sıcak 
çöllerinde bu buharlaştırıldılar. 
 
Tarihten kaçmak ve geçmişin üzerine bir 
sünger çekerek izler kaybettirmek sadece 
geçici bir süre için başarılı olabilir. 
Gerçek tarih, canlı tanıkların yazdıkları anılar, 
sözlü yaptıkları anlatımlardır. Ben bunu 
önemsiyorum. Geride kalan resmi tarihtir ki, 
ona da, “arşiv” deniliyor. Arşivlerdeki mevcut 
tarihin Türk, Rus, Alman, İngiliz devletlerin 
tozlu raflarında saklandığı söylenilmekte. Gerçi 
çoğu açılmış, bunlar artık sadece halkları 
kandırmadan, manipülasyondan ibarettir. 
Oysa tarihte önemli rol oynamış dönemin 
şahsiyetlerinin fikirlerine başvurmak daha 
önem arz etmektedir. 

Tarih denen şey inişli çıkışlı ve de kanlıdır ve o 
dedikleri kanlı tarihi Paşaların, Diktatörlerin 
yazdıkları biyografik anılarında her şey 
aşikardır.
  
İttihat ve Terakki mimarlarının imparatorluğun 
son döneminde rol oynayan ve Cumhuriyet’in 
kurucularında yer alanları anlamak ve o 
dönemi ki devlet adamlarından bazı pasajlar 
aktararak tarihte yaşananlar daha iyi 
anlaşılacaktır. Birinci paylaşım savaşında 
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Henry 

Morgenthau günlüğünde Talat Paşa hakkında 
neler diyor: 
“…Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni kalmaya-
cağını, onların ancak çölde (zor ve başka 
yerler) yapabileceklerini,” söyledi Talat Paşa. 
“Büyük bir hata yapıyorsun” dedim ve cümlemi 
üç kez tekrarladım.  
“Evet, hata olabilir.” dedi Talat Paşa.  
“Lakin pişman olacağımızı zannetmiyorum.” 
dedi Talat Paşa.
  
Paşalardan aktarmaya devam edersek, Cemal 
Paşa, Ermeni soykırımı hakkında yıllar sonra 
sorulduğunda Talat Paşa’yı övgü ile anacaktı: 
“…Meşrutiyet’in ilanından İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin sonuna kadar beraberdik ve 
şefimdi. Çok vatanperver, kudretli ve mümtaz 
bir şahsiyetti. Kendilerinin memleket dışında 
hain bir Ermeni kurşunu ile şehit edildiği 
malumdur.” der.
 
Paşalardan aktarmaya devam edelim: 
“… Tehcirden alıkonan bazı Ermenilerin, 
koruyucularına karşı reva gördükleri muamele-
leri delil ve vesikalarla medeniyet alemine arz 
etmeye ve Doğu vilayetleri üzerine çevrilmiş 
ihtiraslı gözleri hükümsüz bırakmak için 
çalışmaya karar veriyor.” (Mustafa Kemal 
ATATÜRK, Nutuk)
 
Tehcir kelimesinin anlamını bugün bilmeyen 
yok. Kökeni Arapça’dan gelmektedir ve göç 
etmek, zoraki göç ettirmek anlamını taşımak-
tadır.  M. Kemal’in Nutuk’ta da bahsettiği üzere 
tehciri uyguladıkları açıktır.
 
Cumhuriyet’in kurucularından İsmet Paşa, 
(İnönü’nün) 27 Nisan 1925’te Türk Ocağı 
Kongresi’ndeki konuşması da aynen şöyledir: 
“Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi 
birleştiren yegâne unsurdur. Türk çoğun-
luğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi 
yoktur. Her ne pahasına olursa olsun, ülkem-
izde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve 
Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz…” 
İşte buradan da anlaşılacağı üzere bu zihniyet 
katletmeyecek de ne yapacak? Türk olmayanın 
dışında ya herkes ölecek ya asimile ya da 
tehcir edilecek. Kürt, Laz, Ermeni, Kızılbaş, 
Çerkez, Arap, Ezidi, Keldani ve daha çoğalta-
cağımız onlarca Türk olmayan millet, suni 
olmayan inançlar yok olmak zorundaydı. İsmet 
İnönü, burada geçmiş tarihi bize açıkça 

anlatmaktadır. Anlayış ve zihniyet 
açıktır, ortadadır.
 
Bu yaşananlar üzerinden yüzyıl geçme-
sine rağmen dünyada olduğu gibi bizim 
topraklarda soykırımın değişik metot-
larla devam ettiğini, hatta daha büyük 
ve kapsamlı kâr amaçlı soykırımlar 
zincirinin devam ettiğini dersek yerinde 
olacaktır. Bunlar tarihi, kültürel, doğa 
kıyımlarıyla sürüyor.
 
Bugün Dersim’de yapılmak istenilen 
barajların, HES ve değişik maden arama 
şirketlerinin çalışmalarının önlene-
mediği taktirde çağın en büyük kırımı 
yaşanacaktır. Engellenmediği taktirde 
bu ekolojik kırım sadece Dersim’i değil, 
bölgenin bütününü kapsayacaktır. 
Son olarak; bugün güncel talepler ne 
olmalı sorusunu kendimize sormalıyız. 
Dersim, halkların ortak bir coğrafyasıdır. 
Dersim kendi vicdanı ile her daim 
hesaplaşan kültürel bir yapıya sahiptir. 
Dersim’de yaşayan toplumun inanç ve 
değişik ideolojik inançlarının felsefesine 
baktığımızda vicdan önemli yerde 
durmaktadır.
  
Dersim Urartuların, Ermenilerin, 
Zazaların, Kürtlerin, Türklerin yurdudur. 
Bende kalan izlenim ise Ermeni yurdu 
olmasıdır. 
Dersim halkı, tarihsel haksızlığa 
uğrayan halkların çocuklarına kapılarını 
açacak kadar zengin bir kültüre ve 
anlayışa sahiptir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun Dersim’e yerleşmek 
isteyen her bir insanın zenginlik olarak 
kabul edileceğini-edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Dersim halkı, bu konuk-
severliği yaptığı ve bunu başardığı 
taktirde halkların kardeşliğini muştu-
lamış olacaktır. Koşulları olduğunda 
bunu da yaratacağı kanısındayım.
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Yaprakların dallarından sarararak döküldüğü 
bu mevsimde, “Hay Dersim” dergisini çıkarma-
ya hazırlanıyor bir grup arkadaşım. Buhar-
laştırılan halkların yarasını deşmeye, onların 
kültürlerini bu çağa taşımaya soyunmuşlar. Zor 
bir işi seçmişler.

Benden de yazı istediler. Çetindir halkların 
yaşadıkları acıları yeniden gündeme getirmek. 
Bu acılar elbette sadece Dersim ve 
coğrafyamıza ait bir meseleyle ibaret değildir.
 
İnsanoğlu iki ayağının üzerine dikildiği günden 
bu yana, yürüdü. Yürürken irdeledi, anlamaya 
çalıştı. Yer edinme, mülk sahibi olma uğruna 
öldü, öldürdü. Durmadı yürüdü, yürüdükçe 

büyük keşifler yaptı. İnsanlık, zamanla ardında 
iz bırakmaya başladı. Yazı yazmaya 
başladığında geleceğe önemli notlar düştü. 
Yürüyerek irdeleyen insanoğlunun harfleri 
bulması yaptığı devrimlerin en büyüğüdür 
diyebiliriz. Geçmiş kalıntıların bulunup incelen-
mesi, nerede nasıl bir yaşam olduğunun 
insanoğlunun farklı çizimleri, sembolleri 
bırakması, dünyaya büyük hizmetler sunmuş-
tur. Yazının icat edilmesiyle, bilimsel çalışma-
lar ve teknolojik gelişimin ilerlemesine ve 
tarihte yaşananlar yazı sayesinde yeni nesiller-
in öğrenmesine de vesile oldu.

Gerçi daha sonraki dönemlerde yaşananlarla 
gelecek nesillerin bu tarihten faydalanması 
zamanla olanaksız hale geldi. Devletlerin 
oluşmasıyla tarih, onların resmi politikaları 
doğrultusunda yazılmaya başladı. Bazı önemli 
hadiseler ise arşiv adı altında koca yüzyıl saklı 
tutulmaya başlandı. Böylece hadiselerin 
yaşandığı büyük keşiflerin tarihi yolculukları, 
tozlu raflarda saklanıldı. Bu saklı tarih, inkar 
edilen acılı halkların belleklerden silinmesi 
uğruna tutulan en önemli belgelerdi.

Yazı sayesinde öğreniyoruz göçler, işgaller, 
asimilasyon, katliam ve soykırımlar tarihini. 
Örnek verirsek bunlardan bazıları, Kızılderililer, 

Maya, İnka halkları, Aborjinler…vs. vs.
Büyük acıların yaşandığı her dönem farklı 
olduğu gibi imparatorluklar döneminde de, 
soykırımların aldığı özgün biçimler vardı. 
Örneğin; Amerika kıtasının övünerek “Keşfi” 
dedikleri meseleyi ciddi bir irdelemeye 
gidildiğinde bambaşka bir gerçek, tarih 
görmüş olacağız. Kristof kolomb’nun büyük bir 
keşifçi olduğu anlatılırken ama aynı zamanda 
işgal ve ilhakların birinci derecede de bayrağı 
olduğu belirtilmiyordu.

Okullarda tarih kitaplarında bu kıtaya ilk ayak 
basanların, yerli halklara yaptıkları yüzyıllar 
boyu manipüle edildi. Kıtaya çıkan beyaz ırkın 
yerli halklara yapılanlara, “medeniyet” adı 
altında sundular. Ancak gerçeğin böyle resmi 
tarihlerin yani devletlerin anlattıkları gibi 
olmadığını, keşiflerin hedef ve amaçlarının, 
esas niyetlerinin farklı olduğunu, kırıma 
uğrayan halkların aydın bakışlı kalemleri 
sayesinde bugün biliyoruz bütün bunları.
Amerika kıtasına çıkan beyaz ırkın amacı ve 
niyeti neydi; yerli halkların mallarına el koymak, 
karşı çıkan yerli halkları topluca katliamdan 
geçirmek, geriye kalanları terbiye etmekti. 
Nitekim bunun böyle olduğunu bugün bütün 
dünya halkları biliyor.

Bu durum kapitalizm şafağında ortaya çıkan 
uluslar döneminde ise aynı yöntemle devam 
etti, sadece biçimlerinin değiştiğini görmek-
teyiz. Bu kırımlar, kapitalist medeniyetin, 
planlanmış programlandırılmış, strateji ve 
taktiği oluşturulmuş bilinçli eylemleriydi.
Zira kapitalizmin ilk çıkışı tekçi bir iç pazarın 
birleştirilmesi ihtiyacı duymasındandı. Bu 
anlamda kendine entegre edemediklerini 
kırımdan geçirdi ki, bunda dönemin, burjuva 
aydınlanmacıların büyük rolleri vardı. Bu 
anlayış, Alman filozofu olan Immanuel Kant’a 
kadar uzanır.

Burjuva devlet anlayışında, kadın erkekten 
geridir, bazı halklar da barbardır, bazı halklar 
ise medeniyetle donanmışlardır. Yani, Kadın 
eksik, yeteneksiz, erkeğin yedek gücü olarak 
görülmesi, böylece Kadın erkeğin kölesi haline 
getirildi. Bu bakış açısı, başka bölgelerdeki 
halkların, “geri” olmasından ötürü, barbar 
olarak itham edildi. Bazı bölgelerde ise “ileri” 
olan ve adına medeni, yani ileri misyon 
yüklenen halklar ise efendi ilan edildi. Bu 
zihniyet beraberinde köle-efendi ilişkisini 
yarattı.

Aydınlanma çağında büyük rol oynayan bu 
filozoflar, çok kötü değillerdi. Tümünden 
reddedemeyiz ancak geçiş dönemlerinde 
edindikleri yanlış fikirlerin, bütün yüklerini 
birlikte taşımalarına ve bundan ötürü tarihin 
akışı içerisinde büyük tahribatların yaratıl-
masına vesile oldular.
  
Bir prototip olarak ailenin ve devletin ortaya 
çıkması da bu çerçevede tahakkümcü sınıflı 
toplum gerçeğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır ki, devlet denilen öge yine dönemin 
önemli filozları tarafından hatta filozof ustası 
olarak bilinen Hegel dahi kutsadı devleti. 
Devlet olmadan olmaz diyordular. Bundan 
ötürü de geçmiş dönemin ve yaşadıkları o 
çağın hareketliliği, hızlı gelişen ve değişen 
dengelerden edindikleri yanlış fikirleri de 
beraberinde taşıdı bu filozoflar. Oysa devlet 
belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştı. Ne 
üzerine yükseldi bu zihniyet; aileyi ortaya 
çıkardı. Bu, biat etme kültürünü geliştirildi. 
Böylece, kadın “zayıf” görüldüğünden ötürü 
önce kadın köleleştirildi. Bu yanlış zihniyetlerin 
sonucunda yaratan ve üreten kadının 
özgürlüğü ellerinden alındı, büyük bir kırımın 
yaşanmasına vesile oldu. (Kadından söz 
etmişken, şunu belirtmekte fayda var; kadını 
öne almayan hiçbir topluluğun, halkların 
geleceği parlak olamaz, nihai özgürlüğünü de 
kazanamaz.)
 
Mesela, Otto von Bismarck, Alman birliği 
tartıştırınca, büyük imparatorluğunu kurmak 
amacıyla kılıç yoluyla yani zoru kullanarak 
gerçekleştirdi.
 
Fransa nüfusundan iki kat fazlası Afrika’da 
Fransızca konuşuyor. Bu durumu sıradan, 
gelişen halkların kendiliğinden bir kültürel 
kaynaşması, doğal asimilasyon olarak tarif 
edemeyiz. Cezayir’de, Fransız askerlerin, Setif 
ve Guelma bölgesinde yaptıkları katliamlarıyla 
ün yaptığını bilmeyen yok.
 
Keza, İtalya'nın Magna Grecia’nın oluşumu da 
böyle büyük kırımlar yaşamasa da, doğallığın 
akışı içerisinden de oluşmadığını, geliş-
mediğini de belirtmek gerekir. Bu ve bunlara 
benzer tarihsel olayların tümü, kırımı kendi 
içerisinde barındırmaktadır. 

Bütün bunları, normal bir durum olarak tarihe 
not düşerek izah edemeyiz, bu büyük 
yanılgılara götürür bizi.

Çünkü, Hegel vb. filozofların izah ettikleri gibi 
doğası gereği, insanlar onlara göre yetenekli ve 
yeteneksiz olarak yönetici ve yönetilmeye 
muhtaç kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki Avrupa merkezli burjuva aydınl-
anma pozitivizminden kopamayanlar, bunlara 
göre bu tarihin kaçılmaz bir kategorisiydi ve 
tabi, doğadan da örnekler veriyordular, doğal 
seleksiyon dedikleri, bu durumu Darwin’e kadar 
götürüp, güçlü ve zayıf ilişkisini kendi fikirlerine 
dayanak ettiler. Güçlü zayıfı içleştirmek ve 
entegre etmek durumunu işaret ediyordular. 
Bu bir burjuva aydınlanma pozitivizminden 
kopamamaktı.
  
Hatta, bu yanlış günahlar sadece o filozoflarla 
da kalmadı, dünya halklarının büyük ustaları 
Marks ve Engels’in dahi bu yanlış fikirlere bir 
dönem kapıldıklarını belirtelim.
Örneğin İngiliz emperyalizminin Hindistan’ı 
sömürgeleştirme ve işgal etme siyasetine 
rağmen İngiliz emperyalizminin siyasetini 
desteklediler. Nedeni ise, Hindistan’daki geri, 

uyuşuk toplumu, gelişen üretici 
güçler açısından yıktığı, 
proletarya için yeni bir gelecek 
yarattığı düşündeydiler. Bu düş, 
yanılgılarla kalmadığı gibi 
tarihe büyük bir sorun olarak 
kaldı. Gerçi bu ustalar daha 
sonraları bu yanlış fikirlerden 
arındılar ama geçmişteki 
fikirleri diğer ülkelerin devrim-
cileri açısından bir kambur 
olarak bıraktılar. Halen dünya 
sosyalist hareketlerinde bu 
düşünceyi doğru bulanlar var. 
Feodalizme göre kapitalizm 
ilericiliği temsil ediyor ve bu 
gelişmiş devletlerin geri 
ülkeleri dağıtması savunuluy-
ordu.
 Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşananlardan kısaca bahset-
tik. Bu yaşananların benzeri 
bizim topraklarımızda da vardı. 
Bir de buna yani Anadolu’nun 
yakın tarihine göz atarsak, 
büyük buhranlar yaşayan 
dünya, birinci emperyalist 
paylaşım savaşında, can 
çekişen imparatorlukların 
yıkımına vesile oldu.

 
Anadolu’da, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
içerisinde o günün koşullarında İttihat ve 
Terakki’nin siyasi sahneye çıktığını görmektey-
iz. İttihat ve Terakki tarafından yönlendirilen, 
Türk-ulus devlet stratejisi ortaya konuldu. Bu 
strateji çerçevesinde her şey programlaştırıldı.  
Bu strateji, Anadolu’nun renkli mozaik 
halklarının buharlaştırılmasının temeliydi.
 
Böylece ilk kırım, gayri Müslümlerden başladı. 
Amaç belliydi; Anadolu’yu Türkleştirmek. Gayri 
Müslümlerin o dönemki ekonomik avantajları 
talan edilerek, bir Türk burjuva sermaye 
birikimi yaratmakla işe koyuldular. Tıpkı, 
İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemindeki gibi 
halkı savaşa sürmenin yegâne yöntemini 
uyguladılar: Gayri Müslimlerin malları helaldi, 
ganimetti.
  
Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslüm-
lerden ele geçirdikleri esir ve her türlü maldan 
pay alma hakkına sahipti savaşa katılanlar. 

Kadınların bu ganimette esas hedef olduklarını 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Erkekler öldürülüyor, kadınlar ise ganimet 
olarak kendi aralarında pay ediliyordu. Bu 
ganimetleri pay etme durumu, savaşa 
katılacak askerlerin büyük iştahlarını kabart-
masına vesile oluyordu.
 
Keza bu ganimet anlayışı, savaşmak istemey-
en ama aç olanların katılmak zorunda 
kalmasını neden oluyordu.
 
Yoksulluk içinde çile çeken insanların, 
öldürdükleri gayri Müslüm’ün üzerinde ne 
vardıysa el koyma hakkına sahipti.  
Kendi iç dinamikleri içerisinde kabul etmek 
istemedikleri halklara karşı son derece 
planlanmış bir programdı Cumhuriyetin birkaç 
yıl öncesi. Tehcir yasasının devreye konulması 
bunun kanıtıdır.
  
Yeni Sevk ve İskân kanunu denen ve buna 
resmiyet kazandırdıkları kanunla, Anadolu’dan 
toplatılan Ermeni Halkı, Suriye’nin sıcak 
çöllerinde bu buharlaştırıldılar. 
 
Tarihten kaçmak ve geçmişin üzerine bir 
sünger çekerek izler kaybettirmek sadece 
geçici bir süre için başarılı olabilir. 
Gerçek tarih, canlı tanıkların yazdıkları anılar, 
sözlü yaptıkları anlatımlardır. Ben bunu 
önemsiyorum. Geride kalan resmi tarihtir ki, 
ona da, “arşiv” deniliyor. Arşivlerdeki mevcut 
tarihin Türk, Rus, Alman, İngiliz devletlerin 
tozlu raflarında saklandığı söylenilmekte. Gerçi 
çoğu açılmış, bunlar artık sadece halkları 
kandırmadan, manipülasyondan ibarettir. 
Oysa tarihte önemli rol oynamış dönemin 
şahsiyetlerinin fikirlerine başvurmak daha 
önem arz etmektedir. 

Tarih denen şey inişli çıkışlı ve de kanlıdır ve o 
dedikleri kanlı tarihi Paşaların, Diktatörlerin 
yazdıkları biyografik anılarında her şey 
aşikardır.
  
İttihat ve Terakki mimarlarının imparatorluğun 
son döneminde rol oynayan ve Cumhuriyet’in 
kurucularında yer alanları anlamak ve o 
dönemi ki devlet adamlarından bazı pasajlar 
aktararak tarihte yaşananlar daha iyi 
anlaşılacaktır. Birinci paylaşım savaşında 
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Henry 

Morgenthau günlüğünde Talat Paşa hakkında 
neler diyor: 
“…Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni kalmaya-
cağını, onların ancak çölde (zor ve başka 
yerler) yapabileceklerini,” söyledi Talat Paşa. 
“Büyük bir hata yapıyorsun” dedim ve cümlemi 
üç kez tekrarladım.  
“Evet, hata olabilir.” dedi Talat Paşa.  
“Lakin pişman olacağımızı zannetmiyorum.” 
dedi Talat Paşa.
  
Paşalardan aktarmaya devam edersek, Cemal 
Paşa, Ermeni soykırımı hakkında yıllar sonra 
sorulduğunda Talat Paşa’yı övgü ile anacaktı: 
“…Meşrutiyet’in ilanından İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin sonuna kadar beraberdik ve 
şefimdi. Çok vatanperver, kudretli ve mümtaz 
bir şahsiyetti. Kendilerinin memleket dışında 
hain bir Ermeni kurşunu ile şehit edildiği 
malumdur.” der.
 
Paşalardan aktarmaya devam edelim: 
“… Tehcirden alıkonan bazı Ermenilerin, 
koruyucularına karşı reva gördükleri muamele-
leri delil ve vesikalarla medeniyet alemine arz 
etmeye ve Doğu vilayetleri üzerine çevrilmiş 
ihtiraslı gözleri hükümsüz bırakmak için 
çalışmaya karar veriyor.” (Mustafa Kemal 
ATATÜRK, Nutuk)
 
Tehcir kelimesinin anlamını bugün bilmeyen 
yok. Kökeni Arapça’dan gelmektedir ve göç 
etmek, zoraki göç ettirmek anlamını taşımak-
tadır.  M. Kemal’in Nutuk’ta da bahsettiği üzere 
tehciri uyguladıkları açıktır.
 
Cumhuriyet’in kurucularından İsmet Paşa, 
(İnönü’nün) 27 Nisan 1925’te Türk Ocağı 
Kongresi’ndeki konuşması da aynen şöyledir: 
“Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi 
birleştiren yegâne unsurdur. Türk çoğun-
luğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi 
yoktur. Her ne pahasına olursa olsun, ülkem-
izde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve 
Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz…” 
İşte buradan da anlaşılacağı üzere bu zihniyet 
katletmeyecek de ne yapacak? Türk olmayanın 
dışında ya herkes ölecek ya asimile ya da 
tehcir edilecek. Kürt, Laz, Ermeni, Kızılbaş, 
Çerkez, Arap, Ezidi, Keldani ve daha çoğalta-
cağımız onlarca Türk olmayan millet, suni 
olmayan inançlar yok olmak zorundaydı. İsmet 
İnönü, burada geçmiş tarihi bize açıkça 

anlatmaktadır. Anlayış ve zihniyet 
açıktır, ortadadır.
 
Bu yaşananlar üzerinden yüzyıl geçme-
sine rağmen dünyada olduğu gibi bizim 
topraklarda soykırımın değişik metot-
larla devam ettiğini, hatta daha büyük 
ve kapsamlı kâr amaçlı soykırımlar 
zincirinin devam ettiğini dersek yerinde 
olacaktır. Bunlar tarihi, kültürel, doğa 
kıyımlarıyla sürüyor.
 
Bugün Dersim’de yapılmak istenilen 
barajların, HES ve değişik maden arama 
şirketlerinin çalışmalarının önlene-
mediği taktirde çağın en büyük kırımı 
yaşanacaktır. Engellenmediği taktirde 
bu ekolojik kırım sadece Dersim’i değil, 
bölgenin bütününü kapsayacaktır. 
Son olarak; bugün güncel talepler ne 
olmalı sorusunu kendimize sormalıyız. 
Dersim, halkların ortak bir coğrafyasıdır. 
Dersim kendi vicdanı ile her daim 
hesaplaşan kültürel bir yapıya sahiptir. 
Dersim’de yaşayan toplumun inanç ve 
değişik ideolojik inançlarının felsefesine 
baktığımızda vicdan önemli yerde 
durmaktadır.
  
Dersim Urartuların, Ermenilerin, 
Zazaların, Kürtlerin, Türklerin yurdudur. 
Bende kalan izlenim ise Ermeni yurdu 
olmasıdır. 
Dersim halkı, tarihsel haksızlığa 
uğrayan halkların çocuklarına kapılarını 
açacak kadar zengin bir kültüre ve 
anlayışa sahiptir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun Dersim’e yerleşmek 
isteyen her bir insanın zenginlik olarak 
kabul edileceğini-edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Dersim halkı, bu konuk-
severliği yaptığı ve bunu başardığı 
taktirde halkların kardeşliğini muştu-
lamış olacaktır. Koşulları olduğunda 
bunu da yaratacağı kanısındayım.
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Yaprakların dallarından sarararak döküldüğü 
bu mevsimde, “Hay Dersim” dergisini çıkarma-
ya hazırlanıyor bir grup arkadaşım. Buhar-
laştırılan halkların yarasını deşmeye, onların 
kültürlerini bu çağa taşımaya soyunmuşlar. Zor 
bir işi seçmişler.

Benden de yazı istediler. Çetindir halkların 
yaşadıkları acıları yeniden gündeme getirmek. 
Bu acılar elbette sadece Dersim ve 
coğrafyamıza ait bir meseleyle ibaret değildir.
 
İnsanoğlu iki ayağının üzerine dikildiği günden 
bu yana, yürüdü. Yürürken irdeledi, anlamaya 
çalıştı. Yer edinme, mülk sahibi olma uğruna 
öldü, öldürdü. Durmadı yürüdü, yürüdükçe 

büyük keşifler yaptı. İnsanlık, zamanla ardında 
iz bırakmaya başladı. Yazı yazmaya 
başladığında geleceğe önemli notlar düştü. 
Yürüyerek irdeleyen insanoğlunun harfleri 
bulması yaptığı devrimlerin en büyüğüdür 
diyebiliriz. Geçmiş kalıntıların bulunup incelen-
mesi, nerede nasıl bir yaşam olduğunun 
insanoğlunun farklı çizimleri, sembolleri 
bırakması, dünyaya büyük hizmetler sunmuş-
tur. Yazının icat edilmesiyle, bilimsel çalışma-
lar ve teknolojik gelişimin ilerlemesine ve 
tarihte yaşananlar yazı sayesinde yeni nesiller-
in öğrenmesine de vesile oldu.

Gerçi daha sonraki dönemlerde yaşananlarla 
gelecek nesillerin bu tarihten faydalanması 
zamanla olanaksız hale geldi. Devletlerin 
oluşmasıyla tarih, onların resmi politikaları 
doğrultusunda yazılmaya başladı. Bazı önemli 
hadiseler ise arşiv adı altında koca yüzyıl saklı 
tutulmaya başlandı. Böylece hadiselerin 
yaşandığı büyük keşiflerin tarihi yolculukları, 
tozlu raflarda saklanıldı. Bu saklı tarih, inkar 
edilen acılı halkların belleklerden silinmesi 
uğruna tutulan en önemli belgelerdi.

Yazı sayesinde öğreniyoruz göçler, işgaller, 
asimilasyon, katliam ve soykırımlar tarihini. 
Örnek verirsek bunlardan bazıları, Kızılderililer, 

Maya, İnka halkları, Aborjinler…vs. vs.
Büyük acıların yaşandığı her dönem farklı 
olduğu gibi imparatorluklar döneminde de, 
soykırımların aldığı özgün biçimler vardı. 
Örneğin; Amerika kıtasının övünerek “Keşfi” 
dedikleri meseleyi ciddi bir irdelemeye 
gidildiğinde bambaşka bir gerçek, tarih 
görmüş olacağız. Kristof kolomb’nun büyük bir 
keşifçi olduğu anlatılırken ama aynı zamanda 
işgal ve ilhakların birinci derecede de bayrağı 
olduğu belirtilmiyordu.

Okullarda tarih kitaplarında bu kıtaya ilk ayak 
basanların, yerli halklara yaptıkları yüzyıllar 
boyu manipüle edildi. Kıtaya çıkan beyaz ırkın 
yerli halklara yapılanlara, “medeniyet” adı 
altında sundular. Ancak gerçeğin böyle resmi 
tarihlerin yani devletlerin anlattıkları gibi 
olmadığını, keşiflerin hedef ve amaçlarının, 
esas niyetlerinin farklı olduğunu, kırıma 
uğrayan halkların aydın bakışlı kalemleri 
sayesinde bugün biliyoruz bütün bunları.
Amerika kıtasına çıkan beyaz ırkın amacı ve 
niyeti neydi; yerli halkların mallarına el koymak, 
karşı çıkan yerli halkları topluca katliamdan 
geçirmek, geriye kalanları terbiye etmekti. 
Nitekim bunun böyle olduğunu bugün bütün 
dünya halkları biliyor.

Bu durum kapitalizm şafağında ortaya çıkan 
uluslar döneminde ise aynı yöntemle devam 
etti, sadece biçimlerinin değiştiğini görmek-
teyiz. Bu kırımlar, kapitalist medeniyetin, 
planlanmış programlandırılmış, strateji ve 
taktiği oluşturulmuş bilinçli eylemleriydi.
Zira kapitalizmin ilk çıkışı tekçi bir iç pazarın 
birleştirilmesi ihtiyacı duymasındandı. Bu 
anlamda kendine entegre edemediklerini 
kırımdan geçirdi ki, bunda dönemin, burjuva 
aydınlanmacıların büyük rolleri vardı. Bu 
anlayış, Alman filozofu olan Immanuel Kant’a 
kadar uzanır.

Burjuva devlet anlayışında, kadın erkekten 
geridir, bazı halklar da barbardır, bazı halklar 
ise medeniyetle donanmışlardır. Yani, Kadın 
eksik, yeteneksiz, erkeğin yedek gücü olarak 
görülmesi, böylece Kadın erkeğin kölesi haline 
getirildi. Bu bakış açısı, başka bölgelerdeki 
halkların, “geri” olmasından ötürü, barbar 
olarak itham edildi. Bazı bölgelerde ise “ileri” 
olan ve adına medeni, yani ileri misyon 
yüklenen halklar ise efendi ilan edildi. Bu 
zihniyet beraberinde köle-efendi ilişkisini 
yarattı.

Aydınlanma çağında büyük rol oynayan bu 
filozoflar, çok kötü değillerdi. Tümünden 
reddedemeyiz ancak geçiş dönemlerinde 
edindikleri yanlış fikirlerin, bütün yüklerini 
birlikte taşımalarına ve bundan ötürü tarihin 
akışı içerisinde büyük tahribatların yaratıl-
masına vesile oldular.
  
Bir prototip olarak ailenin ve devletin ortaya 
çıkması da bu çerçevede tahakkümcü sınıflı 
toplum gerçeğinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır ki, devlet denilen öge yine dönemin 
önemli filozları tarafından hatta filozof ustası 
olarak bilinen Hegel dahi kutsadı devleti. 
Devlet olmadan olmaz diyordular. Bundan 
ötürü de geçmiş dönemin ve yaşadıkları o 
çağın hareketliliği, hızlı gelişen ve değişen 
dengelerden edindikleri yanlış fikirleri de 
beraberinde taşıdı bu filozoflar. Oysa devlet 
belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmıştı. Ne 
üzerine yükseldi bu zihniyet; aileyi ortaya 
çıkardı. Bu, biat etme kültürünü geliştirildi. 
Böylece, kadın “zayıf” görüldüğünden ötürü 
önce kadın köleleştirildi. Bu yanlış zihniyetlerin 
sonucunda yaratan ve üreten kadının 
özgürlüğü ellerinden alındı, büyük bir kırımın 
yaşanmasına vesile oldu. (Kadından söz 
etmişken, şunu belirtmekte fayda var; kadını 
öne almayan hiçbir topluluğun, halkların 
geleceği parlak olamaz, nihai özgürlüğünü de 
kazanamaz.)
 
Mesela, Otto von Bismarck, Alman birliği 
tartıştırınca, büyük imparatorluğunu kurmak 
amacıyla kılıç yoluyla yani zoru kullanarak 
gerçekleştirdi.
 
Fransa nüfusundan iki kat fazlası Afrika’da 
Fransızca konuşuyor. Bu durumu sıradan, 
gelişen halkların kendiliğinden bir kültürel 
kaynaşması, doğal asimilasyon olarak tarif 
edemeyiz. Cezayir’de, Fransız askerlerin, Setif 
ve Guelma bölgesinde yaptıkları katliamlarıyla 
ün yaptığını bilmeyen yok.
 
Keza, İtalya'nın Magna Grecia’nın oluşumu da 
böyle büyük kırımlar yaşamasa da, doğallığın 
akışı içerisinden de oluşmadığını, geliş-
mediğini de belirtmek gerekir. Bu ve bunlara 
benzer tarihsel olayların tümü, kırımı kendi 
içerisinde barındırmaktadır. 

Bütün bunları, normal bir durum olarak tarihe 
not düşerek izah edemeyiz, bu büyük 
yanılgılara götürür bizi.

Çünkü, Hegel vb. filozofların izah ettikleri gibi 
doğası gereği, insanlar onlara göre yetenekli ve 
yeteneksiz olarak yönetici ve yönetilmeye 
muhtaç kategoriler olarak ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki Avrupa merkezli burjuva aydınl-
anma pozitivizminden kopamayanlar, bunlara 
göre bu tarihin kaçılmaz bir kategorisiydi ve 
tabi, doğadan da örnekler veriyordular, doğal 
seleksiyon dedikleri, bu durumu Darwin’e kadar 
götürüp, güçlü ve zayıf ilişkisini kendi fikirlerine 
dayanak ettiler. Güçlü zayıfı içleştirmek ve 
entegre etmek durumunu işaret ediyordular. 
Bu bir burjuva aydınlanma pozitivizminden 
kopamamaktı.
  
Hatta, bu yanlış günahlar sadece o filozoflarla 
da kalmadı, dünya halklarının büyük ustaları 
Marks ve Engels’in dahi bu yanlış fikirlere bir 
dönem kapıldıklarını belirtelim.
Örneğin İngiliz emperyalizminin Hindistan’ı 
sömürgeleştirme ve işgal etme siyasetine 
rağmen İngiliz emperyalizminin siyasetini 
desteklediler. Nedeni ise, Hindistan’daki geri, 

uyuşuk toplumu, gelişen üretici 
güçler açısından yıktığı, 
proletarya için yeni bir gelecek 
yarattığı düşündeydiler. Bu düş, 
yanılgılarla kalmadığı gibi 
tarihe büyük bir sorun olarak 
kaldı. Gerçi bu ustalar daha 
sonraları bu yanlış fikirlerden 
arındılar ama geçmişteki 
fikirleri diğer ülkelerin devrim-
cileri açısından bir kambur 
olarak bıraktılar. Halen dünya 
sosyalist hareketlerinde bu 
düşünceyi doğru bulanlar var. 
Feodalizme göre kapitalizm 
ilericiliği temsil ediyor ve bu 
gelişmiş devletlerin geri 
ülkeleri dağıtması savunuluy-
ordu.
 Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşananlardan kısaca bahset-
tik. Bu yaşananların benzeri 
bizim topraklarımızda da vardı. 
Bir de buna yani Anadolu’nun 
yakın tarihine göz atarsak, 
büyük buhranlar yaşayan 
dünya, birinci emperyalist 
paylaşım savaşında, can 
çekişen imparatorlukların 
yıkımına vesile oldu.

 
Anadolu’da, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu 
içerisinde o günün koşullarında İttihat ve 
Terakki’nin siyasi sahneye çıktığını görmektey-
iz. İttihat ve Terakki tarafından yönlendirilen, 
Türk-ulus devlet stratejisi ortaya konuldu. Bu 
strateji çerçevesinde her şey programlaştırıldı.  
Bu strateji, Anadolu’nun renkli mozaik 
halklarının buharlaştırılmasının temeliydi.
 
Böylece ilk kırım, gayri Müslümlerden başladı. 
Amaç belliydi; Anadolu’yu Türkleştirmek. Gayri 
Müslümlerin o dönemki ekonomik avantajları 
talan edilerek, bir Türk burjuva sermaye 
birikimi yaratmakla işe koyuldular. Tıpkı, 
İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemindeki gibi 
halkı savaşa sürmenin yegâne yöntemini 
uyguladılar: Gayri Müslimlerin malları helaldi, 
ganimetti.
  
Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslüm-
lerden ele geçirdikleri esir ve her türlü maldan 
pay alma hakkına sahipti savaşa katılanlar. 

Kadınların bu ganimette esas hedef olduklarını 
burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Erkekler öldürülüyor, kadınlar ise ganimet 
olarak kendi aralarında pay ediliyordu. Bu 
ganimetleri pay etme durumu, savaşa 
katılacak askerlerin büyük iştahlarını kabart-
masına vesile oluyordu.
 
Keza bu ganimet anlayışı, savaşmak istemey-
en ama aç olanların katılmak zorunda 
kalmasını neden oluyordu.
 
Yoksulluk içinde çile çeken insanların, 
öldürdükleri gayri Müslüm’ün üzerinde ne 
vardıysa el koyma hakkına sahipti.  
Kendi iç dinamikleri içerisinde kabul etmek 
istemedikleri halklara karşı son derece 
planlanmış bir programdı Cumhuriyetin birkaç 
yıl öncesi. Tehcir yasasının devreye konulması 
bunun kanıtıdır.
  
Yeni Sevk ve İskân kanunu denen ve buna 
resmiyet kazandırdıkları kanunla, Anadolu’dan 
toplatılan Ermeni Halkı, Suriye’nin sıcak 
çöllerinde bu buharlaştırıldılar. 
 
Tarihten kaçmak ve geçmişin üzerine bir 
sünger çekerek izler kaybettirmek sadece 
geçici bir süre için başarılı olabilir. 
Gerçek tarih, canlı tanıkların yazdıkları anılar, 
sözlü yaptıkları anlatımlardır. Ben bunu 
önemsiyorum. Geride kalan resmi tarihtir ki, 
ona da, “arşiv” deniliyor. Arşivlerdeki mevcut 
tarihin Türk, Rus, Alman, İngiliz devletlerin 
tozlu raflarında saklandığı söylenilmekte. Gerçi 
çoğu açılmış, bunlar artık sadece halkları 
kandırmadan, manipülasyondan ibarettir. 
Oysa tarihte önemli rol oynamış dönemin 
şahsiyetlerinin fikirlerine başvurmak daha 
önem arz etmektedir. 

Tarih denen şey inişli çıkışlı ve de kanlıdır ve o 
dedikleri kanlı tarihi Paşaların, Diktatörlerin 
yazdıkları biyografik anılarında her şey 
aşikardır.
  
İttihat ve Terakki mimarlarının imparatorluğun 
son döneminde rol oynayan ve Cumhuriyet’in 
kurucularında yer alanları anlamak ve o 
dönemi ki devlet adamlarından bazı pasajlar 
aktararak tarihte yaşananlar daha iyi 
anlaşılacaktır. Birinci paylaşım savaşında 
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Henry 

Morgenthau günlüğünde Talat Paşa hakkında 
neler diyor: 
“…Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni kalmaya-
cağını, onların ancak çölde (zor ve başka 
yerler) yapabileceklerini,” söyledi Talat Paşa. 
“Büyük bir hata yapıyorsun” dedim ve cümlemi 
üç kez tekrarladım.  
“Evet, hata olabilir.” dedi Talat Paşa.  
“Lakin pişman olacağımızı zannetmiyorum.” 
dedi Talat Paşa.
  
Paşalardan aktarmaya devam edersek, Cemal 
Paşa, Ermeni soykırımı hakkında yıllar sonra 
sorulduğunda Talat Paşa’yı övgü ile anacaktı: 
“…Meşrutiyet’in ilanından İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin sonuna kadar beraberdik ve 
şefimdi. Çok vatanperver, kudretli ve mümtaz 
bir şahsiyetti. Kendilerinin memleket dışında 
hain bir Ermeni kurşunu ile şehit edildiği 
malumdur.” der.
 
Paşalardan aktarmaya devam edelim: 
“… Tehcirden alıkonan bazı Ermenilerin, 
koruyucularına karşı reva gördükleri muamele-
leri delil ve vesikalarla medeniyet alemine arz 
etmeye ve Doğu vilayetleri üzerine çevrilmiş 
ihtiraslı gözleri hükümsüz bırakmak için 
çalışmaya karar veriyor.” (Mustafa Kemal 
ATATÜRK, Nutuk)
 
Tehcir kelimesinin anlamını bugün bilmeyen 
yok. Kökeni Arapça’dan gelmektedir ve göç 
etmek, zoraki göç ettirmek anlamını taşımak-
tadır.  M. Kemal’in Nutuk’ta da bahsettiği üzere 
tehciri uyguladıkları açıktır.
 
Cumhuriyet’in kurucularından İsmet Paşa, 
(İnönü’nün) 27 Nisan 1925’te Türk Ocağı 
Kongresi’ndeki konuşması da aynen şöyledir: 
“Biz açıkça milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi 
birleştiren yegâne unsurdur. Türk çoğun-
luğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi 
yoktur. Her ne pahasına olursa olsun, ülkem-
izde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve 
Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz…” 
İşte buradan da anlaşılacağı üzere bu zihniyet 
katletmeyecek de ne yapacak? Türk olmayanın 
dışında ya herkes ölecek ya asimile ya da 
tehcir edilecek. Kürt, Laz, Ermeni, Kızılbaş, 
Çerkez, Arap, Ezidi, Keldani ve daha çoğalta-
cağımız onlarca Türk olmayan millet, suni 
olmayan inançlar yok olmak zorundaydı. İsmet 
İnönü, burada geçmiş tarihi bize açıkça 

anlatmaktadır. Anlayış ve zihniyet 
açıktır, ortadadır.
 
Bu yaşananlar üzerinden yüzyıl geçme-
sine rağmen dünyada olduğu gibi bizim 
topraklarda soykırımın değişik metot-
larla devam ettiğini, hatta daha büyük 
ve kapsamlı kâr amaçlı soykırımlar 
zincirinin devam ettiğini dersek yerinde 
olacaktır. Bunlar tarihi, kültürel, doğa 
kıyımlarıyla sürüyor.
 
Bugün Dersim’de yapılmak istenilen 
barajların, HES ve değişik maden arama 
şirketlerinin çalışmalarının önlene-
mediği taktirde çağın en büyük kırımı 
yaşanacaktır. Engellenmediği taktirde 
bu ekolojik kırım sadece Dersim’i değil, 
bölgenin bütününü kapsayacaktır. 
Son olarak; bugün güncel talepler ne 
olmalı sorusunu kendimize sormalıyız. 
Dersim, halkların ortak bir coğrafyasıdır. 
Dersim kendi vicdanı ile her daim 
hesaplaşan kültürel bir yapıya sahiptir. 
Dersim’de yaşayan toplumun inanç ve 
değişik ideolojik inançlarının felsefesine 
baktığımızda vicdan önemli yerde 
durmaktadır.
  
Dersim Urartuların, Ermenilerin, 
Zazaların, Kürtlerin, Türklerin yurdudur. 
Bende kalan izlenim ise Ermeni yurdu 
olmasıdır. 
Dersim halkı, tarihsel haksızlığa 
uğrayan halkların çocuklarına kapılarını 
açacak kadar zengin bir kültüre ve 
anlayışa sahiptir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun Dersim’e yerleşmek 
isteyen her bir insanın zenginlik olarak 
kabul edileceğini-edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Dersim halkı, bu konuk-
severliği yaptığı ve bunu başardığı 
taktirde halkların kardeşliğini muştu-
lamış olacaktır. Koşulları olduğunda 
bunu da yaratacağı kanısındayım.
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sorduğumda, cevabı çok netti: “Yandaş sanatçı 
diye bir kavram olamaz... Korkmamaları için 
somut bir sebep yok. Sanatçı muhalif 
olur”![14]

“Yaman dil sihirbazı”ydı;[15] “Kısa, öz, 
gıllıgışsız sözler”iyle[16] yazdığı, oynadığı her 
oyun gündemi sarstı, siyasetçileri eleştirdi.
Dik durup, diklenmenin bedelini öderken; 
muhalif sanatçının yalnızlığını da layıkıyla 
yaşadı; sorgulayan, itiraz eden, “Hayır” diyen 
ısrarıyla.
Tiyatro salonunun yakılması saldırganlığı da 
durdurmadı Onu.
Hatırlayın: İlk önce ‘Zaman’ gazetesi hedef 
gösterdi… Devamını yine Fetullah’ın dergisi 
getirdi: ‘Aksiyon’, 19 Mart 2012’de “İdeolojisini 
sanata bulaştırmaktan kaçınmayan Ferhan 
Şensoy” dedi. Oysa… “İşsizler de cennete 
gider” oyununun üçüncü yılıydı ve 180’inci 
sahnesini yapmıştı. Nasıl olduysa AKP-cemaat 
ittifakı üç yıl sonra harekete geçmiş ve 
Şensoy’u hedefe koymuştu! Şaşıracak bir 
durum yoktu![17]

Boyun eğmedi, diz çökmedi; kararlıydı, 
ısrarlıydı çünkü ve tiyatro insanla, yaşamla bire 
bir hesaplaşan bir sanattı; dünden bugüne 
sorgulayarak gelmiş ve bugünlerden yarınlara 
yine sorgulayarak gidecekti Ferhan Şensoy…
Dik duruşuyla şamata içindeki dili sadece 
eğlendirmez, pek çok bilginin, yazarın kapısını 
açardı seyirciye.
Çağı yakalayamamak, kendini tekrar etmekle 
eleştirildi. Eril bakış açısı nedeniyle mizahını 
zaman zaman zayıflattığından söz edildi. 
“Esprileri biraz banal mıydı?”, “Devrimci tiyatro 
geleneğine karşı küçük burjuva karşı çıkış 
mıydı?” sorularının muhatabı olsa da; kendis-
ine özgü mizah diliyle müsemmaydı.
Üretimi hep “halkın içinden/ sokağın dilinden” 
oldu; bu, bir “tercih” olması yanında; 
coğrafyamıza ve yerküreye bakışındaki 
doğallığı içeren bir tutumdu.
Oğlu Mert Baykal’ın, “Benim bu babam Don 
Kişotmuş yel değirmenleriyle savaşırmış”[18] 
dediği Onun hakkında; “Yıllarca eğilip 
bükülmeden kalbinden zihnine taşıdı tiyatro 
sevdasını.”[19]
“Ferhan Şensoy gibisi bin yılda bir gelir.”[20]
“Hayatımıza renk, neşemize neşe katan büyük 
bir sanatçıydı.”[21]
“Onun hayat ve sanat çizgisi hep aynı 
güzergâhta ilerledi: -Ferhan ferman dinle-
mez!”[22] notları da düşülmeden edilemedi…

* * * *
Bir mizah ustası olarak; André Malraux’nun, 

“İnsanoğlunda müthiş, bitmek tükenmek 
bilmez bir umut kuyusu var,” saptamasını 
doğrulayarak yaşayan Ferhan Şensoy’un, “Çok 
faşist bir yağmur yağıyor, sanırım bir kocaman 
şemsiyenin altında toplanmanın zamanı” 
uyarısının altını çizerek; mizahın şahları da 
vurduğunu/ vuracağını bir an dahi unutmay-
alım…
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yaşamak zor; ama her şeyin mizah olduğu bir 
yerde de yaşamak olanaksızdır,” uyarısının 
altını özenle çizerek şunu da belirteyim:
Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin, “İnsan 
hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında 
yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda 
kalmıştır,” ifadesindeki üzere “Çok gülenlerin 
yüreğinde keskin bir acı saklıdır.”[3] Ve 
“Dünyada… hiçbir şey, tabiattan melül bir 
insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı 
değildir.”[4]

* * * * 
Gülümsemeye, direncimizi ayakta tutmaya 
ihtiyacımız var. Dahası, tarih bilincini canlı 
tutmamız ve mizahın da bir hegemonya alanı 
olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü 
mizah, sadece mizah değil, daha da fazlasıdır; 
bir yanıyla mutluluk, diğer yanıyla hayata katkı, 
itiraz ve direniş demektir. Mizah toplumun 
aksaklıklarından faydalanır, o aksaklıklar 
sayesinde kendine çıkacak bir yol bulur, 
dillendirir kendisini; itiraz eder, eleştirir.
Kolay mı?
Mizah muhaliftir, çünkü ele aldığı her şeyi alt 
üst eder, var olan statükoyu sarsar, yıpratır, 
konuşulabilir hâle getirir. Tarafları eşit olarak 
konumlandırır. Çünkü “Gülme dogmatizmden, 
hoşgörüsüz ve korkutucu olandan arındırır; 
fanatiklik ve ukalalıktan, korku ve sindirmeden, 
öğreticilikten, toyluk ve yanılsamadan, tekil 
anlamdan, tekil düzeyden, duygusallıktan 
kurtarır.”[5]

Mizahı algılamak için gerçeklik duygusu 
“olmazsa olmaz”ken; onun suçu büyüktür 
elbette: Güldürürken düşündürmek, otoriteye 
karşı çıkmak gibi!
Bu suçun cezası bazen ölüm, bazen hapis, 
bazen de alevler olabilir!
Yine çünkü otoriter rejimler gülen insanları 
sevmez; güldürenleri ise hiç!
Gülmek otoriterin otoritesini tanımamak; 
“Senden korkmuyorum” demektir! Hitler’in 
kendisini tiye alıp ‘Diktatör’ filmini çeken 
Şarlo’dan nefreti bunun somut örneğidir…
Bu dönemlerde mizah, hem çok güçlü hem de 
çok güçtür; “Mizah tehlikeli bir şeydir”;[6] 
“Mizah için günceli yakalamak bir meydan 
okumadır”;[7] “Mizah devrimcidir”![8]
Mizah ile “İçinize neşe, Dionysos kaçmış 
olabilir, kendinizden sürekli kuşkulanmalısınız. 
Alimallah dans etmeye başlayabilir, diğer 
bedenlere de bulaştırabilir ve toplumsal bir 
neşe dalgası bir salgına dönüştüğünde, keder 
ekip keder biçerek iktidarlarını pekiştiren 
despotları yerlerinden edebilirsiniz
Aman dikkat, içinize neşe kaçmış olabilir!

Tıpkı keder gibi, neşe de bulaşıcıdır; iktidar 
neşeyi, yaşamı, yeryüzünü pek sevmiyor. 
Ötekileştirip şeytanlaştırdığı, yeryüzünün 
çokluğudur, yerin ruhudur, yaşama sevinci. 
Dionysos’un ısırığından hayat fışkırıyor.”[9]

* * * * 
Buraya kadar değindiklerimiz bağlamında 
mizahın Ferhanca’sına, ya da esnek, sınırsız 
mizah bir diliyle Ferhan Şensoy’a gelince…
“Yandaş sanatçı diye bir kavram olamaz,” 
vurgusuyla orta oyunu ile kabareyi birleştirip; 
“Şahları da Vururlar” diyenlerden ve hepimize 
Bertolt Brecht’in, “Bir tiyatro ki güldürmez, ben 
o tiyatroya güler geçerim,” sözlerini anım-
satandı O…

“Tiyatronun yetiştirdiği en özgün sanatçılar-
dandı. Çağına tanıklık etme bilincini geleneksel 
tiyatro keyfiyle bütünleştirmişti”;[10] eğilip 
bükülmeden yaşayan kendine özgü bir 
sanatçıydı.

1986’da kaleme aldığı ve “Divan-ı Kerim” 
olarak tanımladığı ‘Gündeste’ başlıklı yapıtında 
yolunu aydınlatan ustalarından şöyle söz 
etmişti: “haldun taner’dir ustam/ bir de jerome 
savary/ ben ustamdan öğrendim/ cibre kalem 
tutmayı/ mürekkebi hokkayı”.[11]
Program dergisindeki yazısına “Haldun Taner 
bana ‘Sen kabarecisin’ dediğinde on yedi 
yaşındayım” diyerek başlar. Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu’ndan nasıl etkilendiğini dile getirir: 
“Kabarenin devingenliği, güncelliği, siyasal yanı 
ve her gün değişkenliği içinde havamı buldum. 
O tiyatroya skeçler yazarak, ‘Haneler’ oyunumu 
yazarak, tiyatro yazarı oldum” der.
Renkli, coşkulu, ayrıksı yapıtları, yaklaşımı, 
uygulayımıyla bir sanatçıydı el özet.
“Turgenyev’in “Hayat silgi kullanmadan resim 
yapma sanatıdır” sözünü sahneye taşır, o günü 
oynardı. Akıl, bellek, zekâ, oyun gücü, refleks, 
insana dair her şeyin sahne yarışı yaptığı tek 
kişilik dev bir topluluktu!”[12]
Tiyatro dilinin sadece sözcüklerden 
oluşmadığını, sahnede bir bütünlük içinde 
yaratılacağını bilen, tam donanımlı bir tiyatro 
insanıydı.

Genco Erkal’ın, “Politik tiyatro yaptığı için çok 
sevildiği kadar, iktidarları rahatsız edendi,” diye 
betimlediği onurlu, tavizsiz duruşuyla dimdik 
duranlardandı.
“Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi 
bilinmeyen bir yazar olmak isterdim,”[13] 
diyen O; sanatın muhtelif disiplinlerini bütün-
leştirerek kendine özgün bir tarz geliştirmişti.
“Neden sanattan bu kadar korkuyorlar” diye 

“Sizi gülümsetebilen insanların peşine
takılın, çünkü sadece bir gülümseme
karanlık bir günü aydınlatabilir.”[1]
 
Bulaşıcı ve dayanılmaz özellikleriyle gülmenin 
bir tepki olduğu kadar, yaşama bir katkı 
olduğunu ve gülmekten daha güzel bir eylem 
varsa onun da güldürmek olduğuna 
inanırım.[2] Çünkü gülmek/ güldürmek iki 
insan arasındaki en kısa mesafeyken; mizah 
duygusundan yoksun otoriterlik koşullarında 
gülmek, yaşam ve ölüm karşısında hakiki bir 
zaferdir.

Kolay mı? Dale Carnegie’nin, “Herkesin sizi 
sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz”; Alexis 

Piron’un, “Güldüm ve bütün silahları indirmiş 
oldum”; Nicolas Chamfort’un, “En boşa gitmiş 
gün, insanın hiç gülmediği gündür”; Lord 
Byron’un, “Mümkünse hep gülün. En ucuz 
ilâçtır gülmek”; Arnold Henry Glasow’un, 
“Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir 
ilaçtır,” notunu düştükleri gülümsemeden, 
mizah duyarlılığından yoksun birisi, yaysız bir 
arabaya benzer; yoluna çıkan minicik taşlarda 
bile sarsılır.

Ancak eklemeden geçmeyeyim, otoriterlik 
koşullarında iktidarı eleştiri bağlamında 
yaptığın her on şakaya karşılık yüz düşman 
kazanırsın.
Bertolt Brecht’in, “Mizahın olmadığı yerde 
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sorduğumda, cevabı çok netti: “Yandaş sanatçı 
diye bir kavram olamaz... Korkmamaları için 
somut bir sebep yok. Sanatçı muhalif 
olur”![14]

“Yaman dil sihirbazı”ydı;[15] “Kısa, öz, 
gıllıgışsız sözler”iyle[16] yazdığı, oynadığı her 
oyun gündemi sarstı, siyasetçileri eleştirdi.
Dik durup, diklenmenin bedelini öderken; 
muhalif sanatçının yalnızlığını da layıkıyla 
yaşadı; sorgulayan, itiraz eden, “Hayır” diyen 
ısrarıyla.
Tiyatro salonunun yakılması saldırganlığı da 
durdurmadı Onu.
Hatırlayın: İlk önce ‘Zaman’ gazetesi hedef 
gösterdi… Devamını yine Fetullah’ın dergisi 
getirdi: ‘Aksiyon’, 19 Mart 2012’de “İdeolojisini 
sanata bulaştırmaktan kaçınmayan Ferhan 
Şensoy” dedi. Oysa… “İşsizler de cennete 
gider” oyununun üçüncü yılıydı ve 180’inci 
sahnesini yapmıştı. Nasıl olduysa AKP-cemaat 
ittifakı üç yıl sonra harekete geçmiş ve 
Şensoy’u hedefe koymuştu! Şaşıracak bir 
durum yoktu![17]

Boyun eğmedi, diz çökmedi; kararlıydı, 
ısrarlıydı çünkü ve tiyatro insanla, yaşamla bire 
bir hesaplaşan bir sanattı; dünden bugüne 
sorgulayarak gelmiş ve bugünlerden yarınlara 
yine sorgulayarak gidecekti Ferhan Şensoy…
Dik duruşuyla şamata içindeki dili sadece 
eğlendirmez, pek çok bilginin, yazarın kapısını 
açardı seyirciye.
Çağı yakalayamamak, kendini tekrar etmekle 
eleştirildi. Eril bakış açısı nedeniyle mizahını 
zaman zaman zayıflattığından söz edildi. 
“Esprileri biraz banal mıydı?”, “Devrimci tiyatro 
geleneğine karşı küçük burjuva karşı çıkış 
mıydı?” sorularının muhatabı olsa da; kendis-
ine özgü mizah diliyle müsemmaydı.
Üretimi hep “halkın içinden/ sokağın dilinden” 
oldu; bu, bir “tercih” olması yanında; 
coğrafyamıza ve yerküreye bakışındaki 
doğallığı içeren bir tutumdu.
Oğlu Mert Baykal’ın, “Benim bu babam Don 
Kişotmuş yel değirmenleriyle savaşırmış”[18] 
dediği Onun hakkında; “Yıllarca eğilip 
bükülmeden kalbinden zihnine taşıdı tiyatro 
sevdasını.”[19]
“Ferhan Şensoy gibisi bin yılda bir gelir.”[20]
“Hayatımıza renk, neşemize neşe katan büyük 
bir sanatçıydı.”[21]
“Onun hayat ve sanat çizgisi hep aynı 
güzergâhta ilerledi: -Ferhan ferman dinle-
mez!”[22] notları da düşülmeden edilemedi…

* * * *
Bir mizah ustası olarak; André Malraux’nun, 

“İnsanoğlunda müthiş, bitmek tükenmek 
bilmez bir umut kuyusu var,” saptamasını 
doğrulayarak yaşayan Ferhan Şensoy’un, “Çok 
faşist bir yağmur yağıyor, sanırım bir kocaman 
şemsiyenin altında toplanmanın zamanı” 
uyarısının altını çizerek; mizahın şahları da 
vurduğunu/ vuracağını bir an dahi unutmay-
alım…
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yaşamak zor; ama her şeyin mizah olduğu bir 
yerde de yaşamak olanaksızdır,” uyarısının 
altını özenle çizerek şunu da belirteyim:
Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin, “İnsan 
hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında 
yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda 
kalmıştır,” ifadesindeki üzere “Çok gülenlerin 
yüreğinde keskin bir acı saklıdır.”[3] Ve 
“Dünyada… hiçbir şey, tabiattan melül bir 
insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı 
değildir.”[4]

* * * * 
Gülümsemeye, direncimizi ayakta tutmaya 
ihtiyacımız var. Dahası, tarih bilincini canlı 
tutmamız ve mizahın da bir hegemonya alanı 
olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü 
mizah, sadece mizah değil, daha da fazlasıdır; 
bir yanıyla mutluluk, diğer yanıyla hayata katkı, 
itiraz ve direniş demektir. Mizah toplumun 
aksaklıklarından faydalanır, o aksaklıklar 
sayesinde kendine çıkacak bir yol bulur, 
dillendirir kendisini; itiraz eder, eleştirir.
Kolay mı?
Mizah muhaliftir, çünkü ele aldığı her şeyi alt 
üst eder, var olan statükoyu sarsar, yıpratır, 
konuşulabilir hâle getirir. Tarafları eşit olarak 
konumlandırır. Çünkü “Gülme dogmatizmden, 
hoşgörüsüz ve korkutucu olandan arındırır; 
fanatiklik ve ukalalıktan, korku ve sindirmeden, 
öğreticilikten, toyluk ve yanılsamadan, tekil 
anlamdan, tekil düzeyden, duygusallıktan 
kurtarır.”[5]

Mizahı algılamak için gerçeklik duygusu 
“olmazsa olmaz”ken; onun suçu büyüktür 
elbette: Güldürürken düşündürmek, otoriteye 
karşı çıkmak gibi!
Bu suçun cezası bazen ölüm, bazen hapis, 
bazen de alevler olabilir!
Yine çünkü otoriter rejimler gülen insanları 
sevmez; güldürenleri ise hiç!
Gülmek otoriterin otoritesini tanımamak; 
“Senden korkmuyorum” demektir! Hitler’in 
kendisini tiye alıp ‘Diktatör’ filmini çeken 
Şarlo’dan nefreti bunun somut örneğidir…
Bu dönemlerde mizah, hem çok güçlü hem de 
çok güçtür; “Mizah tehlikeli bir şeydir”;[6] 
“Mizah için günceli yakalamak bir meydan 
okumadır”;[7] “Mizah devrimcidir”![8]
Mizah ile “İçinize neşe, Dionysos kaçmış 
olabilir, kendinizden sürekli kuşkulanmalısınız. 
Alimallah dans etmeye başlayabilir, diğer 
bedenlere de bulaştırabilir ve toplumsal bir 
neşe dalgası bir salgına dönüştüğünde, keder 
ekip keder biçerek iktidarlarını pekiştiren 
despotları yerlerinden edebilirsiniz
Aman dikkat, içinize neşe kaçmış olabilir!

Tıpkı keder gibi, neşe de bulaşıcıdır; iktidar 
neşeyi, yaşamı, yeryüzünü pek sevmiyor. 
Ötekileştirip şeytanlaştırdığı, yeryüzünün 
çokluğudur, yerin ruhudur, yaşama sevinci. 
Dionysos’un ısırığından hayat fışkırıyor.”[9]

* * * * 
Buraya kadar değindiklerimiz bağlamında 
mizahın Ferhanca’sına, ya da esnek, sınırsız 
mizah bir diliyle Ferhan Şensoy’a gelince…
“Yandaş sanatçı diye bir kavram olamaz,” 
vurgusuyla orta oyunu ile kabareyi birleştirip; 
“Şahları da Vururlar” diyenlerden ve hepimize 
Bertolt Brecht’in, “Bir tiyatro ki güldürmez, ben 
o tiyatroya güler geçerim,” sözlerini anım-
satandı O…

“Tiyatronun yetiştirdiği en özgün sanatçılar-
dandı. Çağına tanıklık etme bilincini geleneksel 
tiyatro keyfiyle bütünleştirmişti”;[10] eğilip 
bükülmeden yaşayan kendine özgü bir 
sanatçıydı.

1986’da kaleme aldığı ve “Divan-ı Kerim” 
olarak tanımladığı ‘Gündeste’ başlıklı yapıtında 
yolunu aydınlatan ustalarından şöyle söz 
etmişti: “haldun taner’dir ustam/ bir de jerome 
savary/ ben ustamdan öğrendim/ cibre kalem 
tutmayı/ mürekkebi hokkayı”.[11]
Program dergisindeki yazısına “Haldun Taner 
bana ‘Sen kabarecisin’ dediğinde on yedi 
yaşındayım” diyerek başlar. Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu’ndan nasıl etkilendiğini dile getirir: 
“Kabarenin devingenliği, güncelliği, siyasal yanı 
ve her gün değişkenliği içinde havamı buldum. 
O tiyatroya skeçler yazarak, ‘Haneler’ oyunumu 
yazarak, tiyatro yazarı oldum” der.
Renkli, coşkulu, ayrıksı yapıtları, yaklaşımı, 
uygulayımıyla bir sanatçıydı el özet.
“Turgenyev’in “Hayat silgi kullanmadan resim 
yapma sanatıdır” sözünü sahneye taşır, o günü 
oynardı. Akıl, bellek, zekâ, oyun gücü, refleks, 
insana dair her şeyin sahne yarışı yaptığı tek 
kişilik dev bir topluluktu!”[12]
Tiyatro dilinin sadece sözcüklerden 
oluşmadığını, sahnede bir bütünlük içinde 
yaratılacağını bilen, tam donanımlı bir tiyatro 
insanıydı.

Genco Erkal’ın, “Politik tiyatro yaptığı için çok 
sevildiği kadar, iktidarları rahatsız edendi,” diye 
betimlediği onurlu, tavizsiz duruşuyla dimdik 
duranlardandı.
“Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi 
bilinmeyen bir yazar olmak isterdim,”[13] 
diyen O; sanatın muhtelif disiplinlerini bütün-
leştirerek kendine özgün bir tarz geliştirmişti.
“Neden sanattan bu kadar korkuyorlar” diye 

“Sizi gülümsetebilen insanların peşine
takılın, çünkü sadece bir gülümseme
karanlık bir günü aydınlatabilir.”[1]
 
Bulaşıcı ve dayanılmaz özellikleriyle gülmenin 
bir tepki olduğu kadar, yaşama bir katkı 
olduğunu ve gülmekten daha güzel bir eylem 
varsa onun da güldürmek olduğuna 
inanırım.[2] Çünkü gülmek/ güldürmek iki 
insan arasındaki en kısa mesafeyken; mizah 
duygusundan yoksun otoriterlik koşullarında 
gülmek, yaşam ve ölüm karşısında hakiki bir 
zaferdir.

Kolay mı? Dale Carnegie’nin, “Herkesin sizi 
sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz”; Alexis 

Piron’un, “Güldüm ve bütün silahları indirmiş 
oldum”; Nicolas Chamfort’un, “En boşa gitmiş 
gün, insanın hiç gülmediği gündür”; Lord 
Byron’un, “Mümkünse hep gülün. En ucuz 
ilâçtır gülmek”; Arnold Henry Glasow’un, 
“Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir 
ilaçtır,” notunu düştükleri gülümsemeden, 
mizah duyarlılığından yoksun birisi, yaysız bir 
arabaya benzer; yoluna çıkan minicik taşlarda 
bile sarsılır.

Ancak eklemeden geçmeyeyim, otoriterlik 
koşullarında iktidarı eleştiri bağlamında 
yaptığın her on şakaya karşılık yüz düşman 
kazanırsın.
Bertolt Brecht’in, “Mizahın olmadığı yerde 
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sorduğumda, cevabı çok netti: “Yandaş sanatçı 
diye bir kavram olamaz... Korkmamaları için 
somut bir sebep yok. Sanatçı muhalif 
olur”![14]

“Yaman dil sihirbazı”ydı;[15] “Kısa, öz, 
gıllıgışsız sözler”iyle[16] yazdığı, oynadığı her 
oyun gündemi sarstı, siyasetçileri eleştirdi.
Dik durup, diklenmenin bedelini öderken; 
muhalif sanatçının yalnızlığını da layıkıyla 
yaşadı; sorgulayan, itiraz eden, “Hayır” diyen 
ısrarıyla.
Tiyatro salonunun yakılması saldırganlığı da 
durdurmadı Onu.
Hatırlayın: İlk önce ‘Zaman’ gazetesi hedef 
gösterdi… Devamını yine Fetullah’ın dergisi 
getirdi: ‘Aksiyon’, 19 Mart 2012’de “İdeolojisini 
sanata bulaştırmaktan kaçınmayan Ferhan 
Şensoy” dedi. Oysa… “İşsizler de cennete 
gider” oyununun üçüncü yılıydı ve 180’inci 
sahnesini yapmıştı. Nasıl olduysa AKP-cemaat 
ittifakı üç yıl sonra harekete geçmiş ve 
Şensoy’u hedefe koymuştu! Şaşıracak bir 
durum yoktu![17]

Boyun eğmedi, diz çökmedi; kararlıydı, 
ısrarlıydı çünkü ve tiyatro insanla, yaşamla bire 
bir hesaplaşan bir sanattı; dünden bugüne 
sorgulayarak gelmiş ve bugünlerden yarınlara 
yine sorgulayarak gidecekti Ferhan Şensoy…
Dik duruşuyla şamata içindeki dili sadece 
eğlendirmez, pek çok bilginin, yazarın kapısını 
açardı seyirciye.
Çağı yakalayamamak, kendini tekrar etmekle 
eleştirildi. Eril bakış açısı nedeniyle mizahını 
zaman zaman zayıflattığından söz edildi. 
“Esprileri biraz banal mıydı?”, “Devrimci tiyatro 
geleneğine karşı küçük burjuva karşı çıkış 
mıydı?” sorularının muhatabı olsa da; kendis-
ine özgü mizah diliyle müsemmaydı.
Üretimi hep “halkın içinden/ sokağın dilinden” 
oldu; bu, bir “tercih” olması yanında; 
coğrafyamıza ve yerküreye bakışındaki 
doğallığı içeren bir tutumdu.
Oğlu Mert Baykal’ın, “Benim bu babam Don 
Kişotmuş yel değirmenleriyle savaşırmış”[18] 
dediği Onun hakkında; “Yıllarca eğilip 
bükülmeden kalbinden zihnine taşıdı tiyatro 
sevdasını.”[19]
“Ferhan Şensoy gibisi bin yılda bir gelir.”[20]
“Hayatımıza renk, neşemize neşe katan büyük 
bir sanatçıydı.”[21]
“Onun hayat ve sanat çizgisi hep aynı 
güzergâhta ilerledi: -Ferhan ferman dinle-
mez!”[22] notları da düşülmeden edilemedi…

* * * *
Bir mizah ustası olarak; André Malraux’nun, 

“İnsanoğlunda müthiş, bitmek tükenmek 
bilmez bir umut kuyusu var,” saptamasını 
doğrulayarak yaşayan Ferhan Şensoy’un, “Çok 
faşist bir yağmur yağıyor, sanırım bir kocaman 
şemsiyenin altında toplanmanın zamanı” 
uyarısının altını çizerek; mizahın şahları da 
vurduğunu/ vuracağını bir an dahi unutmay-
alım…
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yaşamak zor; ama her şeyin mizah olduğu bir 
yerde de yaşamak olanaksızdır,” uyarısının 
altını özenle çizerek şunu da belirteyim:
Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin, “İnsan 
hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında 
yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda 
kalmıştır,” ifadesindeki üzere “Çok gülenlerin 
yüreğinde keskin bir acı saklıdır.”[3] Ve 
“Dünyada… hiçbir şey, tabiattan melül bir 
insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı 
değildir.”[4]

* * * * 
Gülümsemeye, direncimizi ayakta tutmaya 
ihtiyacımız var. Dahası, tarih bilincini canlı 
tutmamız ve mizahın da bir hegemonya alanı 
olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü 
mizah, sadece mizah değil, daha da fazlasıdır; 
bir yanıyla mutluluk, diğer yanıyla hayata katkı, 
itiraz ve direniş demektir. Mizah toplumun 
aksaklıklarından faydalanır, o aksaklıklar 
sayesinde kendine çıkacak bir yol bulur, 
dillendirir kendisini; itiraz eder, eleştirir.
Kolay mı?
Mizah muhaliftir, çünkü ele aldığı her şeyi alt 
üst eder, var olan statükoyu sarsar, yıpratır, 
konuşulabilir hâle getirir. Tarafları eşit olarak 
konumlandırır. Çünkü “Gülme dogmatizmden, 
hoşgörüsüz ve korkutucu olandan arındırır; 
fanatiklik ve ukalalıktan, korku ve sindirmeden, 
öğreticilikten, toyluk ve yanılsamadan, tekil 
anlamdan, tekil düzeyden, duygusallıktan 
kurtarır.”[5]

Mizahı algılamak için gerçeklik duygusu 
“olmazsa olmaz”ken; onun suçu büyüktür 
elbette: Güldürürken düşündürmek, otoriteye 
karşı çıkmak gibi!
Bu suçun cezası bazen ölüm, bazen hapis, 
bazen de alevler olabilir!
Yine çünkü otoriter rejimler gülen insanları 
sevmez; güldürenleri ise hiç!
Gülmek otoriterin otoritesini tanımamak; 
“Senden korkmuyorum” demektir! Hitler’in 
kendisini tiye alıp ‘Diktatör’ filmini çeken 
Şarlo’dan nefreti bunun somut örneğidir…
Bu dönemlerde mizah, hem çok güçlü hem de 
çok güçtür; “Mizah tehlikeli bir şeydir”;[6] 
“Mizah için günceli yakalamak bir meydan 
okumadır”;[7] “Mizah devrimcidir”![8]
Mizah ile “İçinize neşe, Dionysos kaçmış 
olabilir, kendinizden sürekli kuşkulanmalısınız. 
Alimallah dans etmeye başlayabilir, diğer 
bedenlere de bulaştırabilir ve toplumsal bir 
neşe dalgası bir salgına dönüştüğünde, keder 
ekip keder biçerek iktidarlarını pekiştiren 
despotları yerlerinden edebilirsiniz
Aman dikkat, içinize neşe kaçmış olabilir!

Tıpkı keder gibi, neşe de bulaşıcıdır; iktidar 
neşeyi, yaşamı, yeryüzünü pek sevmiyor. 
Ötekileştirip şeytanlaştırdığı, yeryüzünün 
çokluğudur, yerin ruhudur, yaşama sevinci. 
Dionysos’un ısırığından hayat fışkırıyor.”[9]

* * * * 
Buraya kadar değindiklerimiz bağlamında 
mizahın Ferhanca’sına, ya da esnek, sınırsız 
mizah bir diliyle Ferhan Şensoy’a gelince…
“Yandaş sanatçı diye bir kavram olamaz,” 
vurgusuyla orta oyunu ile kabareyi birleştirip; 
“Şahları da Vururlar” diyenlerden ve hepimize 
Bertolt Brecht’in, “Bir tiyatro ki güldürmez, ben 
o tiyatroya güler geçerim,” sözlerini anım-
satandı O…

“Tiyatronun yetiştirdiği en özgün sanatçılar-
dandı. Çağına tanıklık etme bilincini geleneksel 
tiyatro keyfiyle bütünleştirmişti”;[10] eğilip 
bükülmeden yaşayan kendine özgü bir 
sanatçıydı.

1986’da kaleme aldığı ve “Divan-ı Kerim” 
olarak tanımladığı ‘Gündeste’ başlıklı yapıtında 
yolunu aydınlatan ustalarından şöyle söz 
etmişti: “haldun taner’dir ustam/ bir de jerome 
savary/ ben ustamdan öğrendim/ cibre kalem 
tutmayı/ mürekkebi hokkayı”.[11]
Program dergisindeki yazısına “Haldun Taner 
bana ‘Sen kabarecisin’ dediğinde on yedi 
yaşındayım” diyerek başlar. Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu’ndan nasıl etkilendiğini dile getirir: 
“Kabarenin devingenliği, güncelliği, siyasal yanı 
ve her gün değişkenliği içinde havamı buldum. 
O tiyatroya skeçler yazarak, ‘Haneler’ oyunumu 
yazarak, tiyatro yazarı oldum” der.
Renkli, coşkulu, ayrıksı yapıtları, yaklaşımı, 
uygulayımıyla bir sanatçıydı el özet.
“Turgenyev’in “Hayat silgi kullanmadan resim 
yapma sanatıdır” sözünü sahneye taşır, o günü 
oynardı. Akıl, bellek, zekâ, oyun gücü, refleks, 
insana dair her şeyin sahne yarışı yaptığı tek 
kişilik dev bir topluluktu!”[12]
Tiyatro dilinin sadece sözcüklerden 
oluşmadığını, sahnede bir bütünlük içinde 
yaratılacağını bilen, tam donanımlı bir tiyatro 
insanıydı.

Genco Erkal’ın, “Politik tiyatro yaptığı için çok 
sevildiği kadar, iktidarları rahatsız edendi,” diye 
betimlediği onurlu, tavizsiz duruşuyla dimdik 
duranlardandı.
“Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi 
bilinmeyen bir yazar olmak isterdim,”[13] 
diyen O; sanatın muhtelif disiplinlerini bütün-
leştirerek kendine özgün bir tarz geliştirmişti.
“Neden sanattan bu kadar korkuyorlar” diye 

“Sizi gülümsetebilen insanların peşine
takılın, çünkü sadece bir gülümseme
karanlık bir günü aydınlatabilir.”[1]
 
Bulaşıcı ve dayanılmaz özellikleriyle gülmenin 
bir tepki olduğu kadar, yaşama bir katkı 
olduğunu ve gülmekten daha güzel bir eylem 
varsa onun da güldürmek olduğuna 
inanırım.[2] Çünkü gülmek/ güldürmek iki 
insan arasındaki en kısa mesafeyken; mizah 
duygusundan yoksun otoriterlik koşullarında 
gülmek, yaşam ve ölüm karşısında hakiki bir 
zaferdir.

Kolay mı? Dale Carnegie’nin, “Herkesin sizi 
sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz”; Alexis 

Piron’un, “Güldüm ve bütün silahları indirmiş 
oldum”; Nicolas Chamfort’un, “En boşa gitmiş 
gün, insanın hiç gülmediği gündür”; Lord 
Byron’un, “Mümkünse hep gülün. En ucuz 
ilâçtır gülmek”; Arnold Henry Glasow’un, 
“Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir 
ilaçtır,” notunu düştükleri gülümsemeden, 
mizah duyarlılığından yoksun birisi, yaysız bir 
arabaya benzer; yoluna çıkan minicik taşlarda 
bile sarsılır.

Ancak eklemeden geçmeyeyim, otoriterlik 
koşullarında iktidarı eleştiri bağlamında 
yaptığın her on şakaya karşılık yüz düşman 
kazanırsın.
Bertolt Brecht’in, “Mizahın olmadığı yerde 
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Gugas V. İnciciyan, Boğaziçi Sayfiyeleri 
isimli eserinde, kendi dönemine kadar olan 
Boğaziçi’nin bu hikayesini kronolojik sırayla 
anlatıyor.

KARIN – İstanbullu Ermenilerden Gugas V. 
İnciciyan’ın (1758-1833) Türkçesi ancak 
1990 yılında Ferit Edgü’nün çabalarıyla 
yayımlanan Boğaziçi Sayfiyeleri adlı eseri 
uzun bir aradan sonra tekrar yayımlandı.

İsminden de anlaşılacağı gibi, kitap 
Boğaziçi’nin semt semt tarihini ve ilk 
çağlardan bu yana süregelen hikayesini 
anlatıyor. Kitabın yazılış tarihi 1794 olduğu 
için bizler yazarından elbette o döneme 
kadar olan Boğaziçi’nin hikayesini öğrene-
biliyoruz. Nitekim Bizans dönemiyle 
başlayan Boğaziçi tarihi III. Selim 
(1761-1808) dönemiyle sona eriyor. Yani 
İnciciyan’ın anlattığı Boğaziçi, hem ilk çağ 
tarihçilerinin anlattığı, hem de 1784 yılında 
İstanbul’a ayak basan seyyah Antoine 
Melling’in eşsiz gravürlerine esin veren 
Boğaziçi.

Boğaziçi Bizans döneminde balıkçı köylerin 
bulunduğu şehre uzak bir mıntıka, Saray-
burnu’ndaki saraylarında yaşayan vakur 
imparatorlar için latif bir manzara, gemiler-
in geçtiği bir güzergahtan fazlası değildir. 
Saray erkanı yazlık için Boğaziçi’nden 
ziyade, Trakya taraflarına veya Marmara 
Denizi’nin başka taraflarına yazlık saraylar 
yaptırırlar, orada otururlar. Mesela ünlü 
hükümdar Büyük Constantinus yazlık için 
Dragos taraflarına giderken, kimi Kalamış 
ve Fenerbahçe dolaylarını, kimi ılıcaları o 
dönem meşhur olan Tuzla’yı, kimi Çekmece 
Gölü kıyılarını, kimi de Silivrikapı ve Yedikule 
arasında tarihçilerin Bizans Düzlüğü adı 
verdikleri yeri tercih eder.

Osmanlılar kolera salgınlarından korunmak veya yazlık kullanımının yaygınlaşması gibi sebeplerle 
Boğaziçi taraflarına yazlık konutlar yaptırsalar da,  18. yüzyıla kadar Boğaziçi gerçek anlamda 
padişahlar veya sultanlar için bir cazibe merkezi olmakta uzaktır. Nitekim 18 yüzyılda Boğaziçi’ni 
resmeden Melling’in gravürlerine bakıldığında da, Boğaziçi’ndeki yerleşimin ne kadar az olduğu hemen 
göze çarpar. Uzun bir dönem boyunca Boğaziçi sahilinde kara yolu olmadığı için, buralarda bulunan 
yerleşim birimleri İstanbul’un hayhuyundan uzakta kendi içine kapalı bir balıkçı köyü olmayı sürdürür.
Ne var ki 18. yüzyıldan, bilhassa II. Mahmud tarafından Beşiktaş’a sahil sarayının yaptırılmasından 

sonra saray ve çevresi tarihi yarımadadan ayağını çeker ve Beşiktaş’tan başlayarak Boğaziçi’ne 
yerleşmeye başlar. Padişahın kardeşi veya kızı olan sultanlar Boğaziçi’nde birer birer kendi sahil saray-
larını veya yalılarını yaptırırken, padişahlar da yazları geçirmek için burasını tercih etmeye başlarlar. 
Çok geçmeden İstanbul sekenesi de bu modaya uyar ve ekabir takımı Boğaziçi’ne peyapey yerleşir. Bu 
rüzgarla birlikte başta Göksü olmak Boğaziçi’nin sayfiye yerleri, bir zamanların gözde mesire yeri olan 
Sadabad’ın pabucunu dama atar ve kayık sefaları İstanbulluların en sevdikleri eğlencelerden biri haline 
gelir. Öyle ki ilk romancılarımız bu kayık sefalarına romanlarında sık sık yer verirler.

İnciciyan, Boğaziçi Sayfiyeleri isimli eserinde, kendi dönemine kadar olan Boğaziçi’nin bu hikayesini 
kronolojik sırayla anlatıyor. Üstelik kitapta yalnızca tarihi bilgiler değil, Boğaziçi’ne asırlar boyunca 
verilen isimlerin ve aynı zamanda onun etrafında konumlanmış semtlerin arkasındaki söylenceler de 
bulunuyor.

İnciciyan’a göre Boğaz sözcüğü ilk defa Türklerden değil, onlardan daha önce burası için benzer 
anlama gelen Lemon sözcüğünü kullanan Rumlardan türemiştir. Keza kitapta, pek çok dilde burası için 
söylenen ve Grekçe “öküz/inek geçidi” anlamına gelen Vosporos kökenli Bosphorus kelimesinin köke-
nine dair bazı söylenceler de mevcut. Mesela Frikyalıların Boğaz’ı karşıdan karşıya öküz/inek sırtında 
geçtiği, hatta bu olayın anısına Kadıköy’de bir inek/öküz anıtı dikildiği, bu yüzden buraya bu isim 
verildiği bu söylencelerden biri. Bir diğeri ise gene Frikyalıların buraya geçerken gemilerinin burunlarına 
inek başı süslemeleri yaptıklarıdır.

İnciciyan, Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Boğaz’ın Anadolu yakasına Kocaali (Kocaeli) sancağı 
denildiğini, bu adın Osmangazi’nin adamlarından biri olan Akçakoca anısına verildiğini,  bu sancağın 
Üsküdar ve Yoros kadılıklarından oluştuğunu belirtiyor.

Üstelik İnciciyan’In kitabında Boğaziçi kıyılarına dizilmiş semtlerin isimlerine dair manzume diliyle 
yazılmış hikayeler de bulunuyor. Mesela Fındıklı semtinin isminin, bir zamanlar burada fındık 
ağaçlarının bulunmasından kaynaklandığını, Gümüşsuyu’na buradan çıkan suyun lezzeti için öyle 
denildiğini, Beşiktaş’ın buradaki Barbaros Hayrettin’in mezarı başında yükselen çifte sütundan ismini 
aldığını, Arnavutköy’e içinde Arnavutlar yaşadığı için bu ismin verildiğini, Bebek’in zamanında bir 
şehzadenin çocukken saray bahçesinde dolaşırken gördüğü bir yılandan korkmaması için 
çevresindekilerin ona bunun bir bebek olduğunu söylemesi, daha sonra bu bahçenin Bebek bahçesi 
olarak anılmasıyla bu ismi aldığını, Emirgan isminin IV. Murat’ın paşalarından Emirganoğlu Yusuf 
Paşa’dan kaynaklandığını, Yeniköy’ün aynı anlama gelen önceki Rum ismi olan Neo Kirion’dan geldiğini, 
Sarıyer’in o dönem burada bulunan ve denize doğru uzanan dağların sarı renkte olduğu için böyle 
anıldığını da öğreniyoruz.

Kandilli’nin ismine dair ise iki rivayet anlatıyor. İlki Bizans zamanında ismini vermediği bir imparatorun 
eşinin boğulması üzerine buraya Kan dilli dendiğini,  diğeri ise IV. Murat’ın geceleri buraya kandiller 
astırdığı, semtin isminin bu durumdan kaynaklandığı yönündedir.

Kitapta karşımıza çıkan bir diğer bilgi ise, İstanbul’un Avrupa’daki ve Asya’daki topraklarını birbirine 
bağlayan bir köprünün bundan asırlar önce Bizans döneminde yapıldığıdır. Rivayete göre İmparator 
Heraklius katıldığı bir savaştan sarayına dönerken denizde boğulacağına dair bir kehanet kulağına 
çalınınca, Baltalimanı’nın önünden bir köprü yaptırır ve karşıya öyle geçer.

İnciciyan’ın anlattığı Boğaziçi tarihi, ona kadar ulaşan kaynaklardan aktardığı bilgilerden ibaret.  Bugün 
söz konusu semtler ve Boğaziçi’ne dair başka kaynaklarda farklı söylencelere de rastlamak mümkün. 
Mesela bu köprü hadisesini İstanbul’a dair en iyi metinlerden biri olan İstanbul (1874)’ün yazarı olan 
Amicis, Sisamlı Mandrokles’ın binlerce askerin geçmesi için sandalların birleştirilmesiyle oluşan bir 
köprü yaptırdığı şeklinde anlatır. Dahası İnciciyan, Tarabya isminin Rumca ilaç anlamına gelen olan 
Farmakia’dan gelmekte olduğunu söylüyorsa da, Gautier İstanbul adlı eserinde dinlendirici etkisi 
olduğuna inanılan bölgeye eski hükümdarların adeta terapi amaçla gelmeleri sebebiyle semtin 
zamanla Tarabya ismini aldığını belirtir.

Boğaziçi’nin Sayfiyeleri artık enikonu betonlaşan, artık mazide kalan o eski Boğaziçi’ni anlatıyor. Bugün 
hala tarihçiler ve edebiyatçılar için revaçta olan bu eşsiz bölgeye farklı bir mercekle bakıyor. Her ne 
kadar yazar eserinde tarafsız bir tarihçi gibi davransa da, bizler okurken satır aralarında yazarın 
Boğaziçi’ne olan aşkını da hissediyoruz. Zaten Ferit Edgü’nün de eserin önsözünde dediği gibi, 
“…Kitabın kendisi bir aşktır. Boğaziçi aşkıdır…” (MK/BK)

* Boğaziçi Sayfiyeleri, Gugas V. İnciciyan, Hazırlayan: Ohan Duru, Alfa Yayınları, Mart 2018. 
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.
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Gugas V. İnciciyan, Boğaziçi Sayfiyeleri 
isimli eserinde, kendi dönemine kadar olan 
Boğaziçi’nin bu hikayesini kronolojik sırayla 
anlatıyor.

KARIN – İstanbullu Ermenilerden Gugas V. 
İnciciyan’ın (1758-1833) Türkçesi ancak 
1990 yılında Ferit Edgü’nün çabalarıyla 
yayımlanan Boğaziçi Sayfiyeleri adlı eseri 
uzun bir aradan sonra tekrar yayımlandı.

İsminden de anlaşılacağı gibi, kitap 
Boğaziçi’nin semt semt tarihini ve ilk 
çağlardan bu yana süregelen hikayesini 
anlatıyor. Kitabın yazılış tarihi 1794 olduğu 
için bizler yazarından elbette o döneme 
kadar olan Boğaziçi’nin hikayesini öğrene-
biliyoruz. Nitekim Bizans dönemiyle 
başlayan Boğaziçi tarihi III. Selim 
(1761-1808) dönemiyle sona eriyor. Yani 
İnciciyan’ın anlattığı Boğaziçi, hem ilk çağ 
tarihçilerinin anlattığı, hem de 1784 yılında 
İstanbul’a ayak basan seyyah Antoine 
Melling’in eşsiz gravürlerine esin veren 
Boğaziçi.

Boğaziçi Bizans döneminde balıkçı köylerin 
bulunduğu şehre uzak bir mıntıka, Saray-
burnu’ndaki saraylarında yaşayan vakur 
imparatorlar için latif bir manzara, gemiler-
in geçtiği bir güzergahtan fazlası değildir. 
Saray erkanı yazlık için Boğaziçi’nden 
ziyade, Trakya taraflarına veya Marmara 
Denizi’nin başka taraflarına yazlık saraylar 
yaptırırlar, orada otururlar. Mesela ünlü 
hükümdar Büyük Constantinus yazlık için 
Dragos taraflarına giderken, kimi Kalamış 
ve Fenerbahçe dolaylarını, kimi ılıcaları o 
dönem meşhur olan Tuzla’yı, kimi Çekmece 
Gölü kıyılarını, kimi de Silivrikapı ve Yedikule 
arasında tarihçilerin Bizans Düzlüğü adı 
verdikleri yeri tercih eder.

Osmanlılar kolera salgınlarından korunmak veya yazlık kullanımının yaygınlaşması gibi sebeplerle 
Boğaziçi taraflarına yazlık konutlar yaptırsalar da,  18. yüzyıla kadar Boğaziçi gerçek anlamda 
padişahlar veya sultanlar için bir cazibe merkezi olmakta uzaktır. Nitekim 18 yüzyılda Boğaziçi’ni 
resmeden Melling’in gravürlerine bakıldığında da, Boğaziçi’ndeki yerleşimin ne kadar az olduğu hemen 
göze çarpar. Uzun bir dönem boyunca Boğaziçi sahilinde kara yolu olmadığı için, buralarda bulunan 
yerleşim birimleri İstanbul’un hayhuyundan uzakta kendi içine kapalı bir balıkçı köyü olmayı sürdürür.
Ne var ki 18. yüzyıldan, bilhassa II. Mahmud tarafından Beşiktaş’a sahil sarayının yaptırılmasından 

sonra saray ve çevresi tarihi yarımadadan ayağını çeker ve Beşiktaş’tan başlayarak Boğaziçi’ne 
yerleşmeye başlar. Padişahın kardeşi veya kızı olan sultanlar Boğaziçi’nde birer birer kendi sahil saray-
larını veya yalılarını yaptırırken, padişahlar da yazları geçirmek için burasını tercih etmeye başlarlar. 
Çok geçmeden İstanbul sekenesi de bu modaya uyar ve ekabir takımı Boğaziçi’ne peyapey yerleşir. Bu 
rüzgarla birlikte başta Göksü olmak Boğaziçi’nin sayfiye yerleri, bir zamanların gözde mesire yeri olan 
Sadabad’ın pabucunu dama atar ve kayık sefaları İstanbulluların en sevdikleri eğlencelerden biri haline 
gelir. Öyle ki ilk romancılarımız bu kayık sefalarına romanlarında sık sık yer verirler.

İnciciyan, Boğaziçi Sayfiyeleri isimli eserinde, kendi dönemine kadar olan Boğaziçi’nin bu hikayesini 
kronolojik sırayla anlatıyor. Üstelik kitapta yalnızca tarihi bilgiler değil, Boğaziçi’ne asırlar boyunca 
verilen isimlerin ve aynı zamanda onun etrafında konumlanmış semtlerin arkasındaki söylenceler de 
bulunuyor.

İnciciyan’a göre Boğaz sözcüğü ilk defa Türklerden değil, onlardan daha önce burası için benzer 
anlama gelen Lemon sözcüğünü kullanan Rumlardan türemiştir. Keza kitapta, pek çok dilde burası için 
söylenen ve Grekçe “öküz/inek geçidi” anlamına gelen Vosporos kökenli Bosphorus kelimesinin köke-
nine dair bazı söylenceler de mevcut. Mesela Frikyalıların Boğaz’ı karşıdan karşıya öküz/inek sırtında 
geçtiği, hatta bu olayın anısına Kadıköy’de bir inek/öküz anıtı dikildiği, bu yüzden buraya bu isim 
verildiği bu söylencelerden biri. Bir diğeri ise gene Frikyalıların buraya geçerken gemilerinin burunlarına 
inek başı süslemeleri yaptıklarıdır.

İnciciyan, Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Boğaz’ın Anadolu yakasına Kocaali (Kocaeli) sancağı 
denildiğini, bu adın Osmangazi’nin adamlarından biri olan Akçakoca anısına verildiğini,  bu sancağın 
Üsküdar ve Yoros kadılıklarından oluştuğunu belirtiyor.

Üstelik İnciciyan’In kitabında Boğaziçi kıyılarına dizilmiş semtlerin isimlerine dair manzume diliyle 
yazılmış hikayeler de bulunuyor. Mesela Fındıklı semtinin isminin, bir zamanlar burada fındık 
ağaçlarının bulunmasından kaynaklandığını, Gümüşsuyu’na buradan çıkan suyun lezzeti için öyle 
denildiğini, Beşiktaş’ın buradaki Barbaros Hayrettin’in mezarı başında yükselen çifte sütundan ismini 
aldığını, Arnavutköy’e içinde Arnavutlar yaşadığı için bu ismin verildiğini, Bebek’in zamanında bir 
şehzadenin çocukken saray bahçesinde dolaşırken gördüğü bir yılandan korkmaması için 
çevresindekilerin ona bunun bir bebek olduğunu söylemesi, daha sonra bu bahçenin Bebek bahçesi 
olarak anılmasıyla bu ismi aldığını, Emirgan isminin IV. Murat’ın paşalarından Emirganoğlu Yusuf 
Paşa’dan kaynaklandığını, Yeniköy’ün aynı anlama gelen önceki Rum ismi olan Neo Kirion’dan geldiğini, 
Sarıyer’in o dönem burada bulunan ve denize doğru uzanan dağların sarı renkte olduğu için böyle 
anıldığını da öğreniyoruz.

Kandilli’nin ismine dair ise iki rivayet anlatıyor. İlki Bizans zamanında ismini vermediği bir imparatorun 
eşinin boğulması üzerine buraya Kan dilli dendiğini,  diğeri ise IV. Murat’ın geceleri buraya kandiller 
astırdığı, semtin isminin bu durumdan kaynaklandığı yönündedir.

Kitapta karşımıza çıkan bir diğer bilgi ise, İstanbul’un Avrupa’daki ve Asya’daki topraklarını birbirine 
bağlayan bir köprünün bundan asırlar önce Bizans döneminde yapıldığıdır. Rivayete göre İmparator 
Heraklius katıldığı bir savaştan sarayına dönerken denizde boğulacağına dair bir kehanet kulağına 
çalınınca, Baltalimanı’nın önünden bir köprü yaptırır ve karşıya öyle geçer.

İnciciyan’ın anlattığı Boğaziçi tarihi, ona kadar ulaşan kaynaklardan aktardığı bilgilerden ibaret.  Bugün 
söz konusu semtler ve Boğaziçi’ne dair başka kaynaklarda farklı söylencelere de rastlamak mümkün. 
Mesela bu köprü hadisesini İstanbul’a dair en iyi metinlerden biri olan İstanbul (1874)’ün yazarı olan 
Amicis, Sisamlı Mandrokles’ın binlerce askerin geçmesi için sandalların birleştirilmesiyle oluşan bir 
köprü yaptırdığı şeklinde anlatır. Dahası İnciciyan, Tarabya isminin Rumca ilaç anlamına gelen olan 
Farmakia’dan gelmekte olduğunu söylüyorsa da, Gautier İstanbul adlı eserinde dinlendirici etkisi 
olduğuna inanılan bölgeye eski hükümdarların adeta terapi amaçla gelmeleri sebebiyle semtin 
zamanla Tarabya ismini aldığını belirtir.

Boğaziçi’nin Sayfiyeleri artık enikonu betonlaşan, artık mazide kalan o eski Boğaziçi’ni anlatıyor. Bugün 
hala tarihçiler ve edebiyatçılar için revaçta olan bu eşsiz bölgeye farklı bir mercekle bakıyor. Her ne 
kadar yazar eserinde tarafsız bir tarihçi gibi davransa da, bizler okurken satır aralarında yazarın 
Boğaziçi’ne olan aşkını da hissediyoruz. Zaten Ferit Edgü’nün de eserin önsözünde dediği gibi, 
“…Kitabın kendisi bir aşktır. Boğaziçi aşkıdır…” (MK/BK)

* Boğaziçi Sayfiyeleri, Gugas V. İnciciyan, Hazırlayan: Ohan Duru, Alfa Yayınları, Mart 2018. 
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.



Acının dili, göz yaşın rengi yoktur. Üşümelerin 
tümü de çocuktur.

Bir mezar, koca bir ateş büyütüyormuş 
rahminde. Duvarlara çarparak durabilen, uğur-
suz sesler büyütüyormuş. Hızla derinleşen sinsi 
uğultular sardı etrafı. Ürkmüş yaprakların 
hışırtısına gömüldü göz yaşlar. Karanlığa 
koşuştu ölüler. Kiliseler, kutsal mekanlar, kutsal 
mekana asılı Meryem ananın tabloları tahrip 
edilerek döktüler duvarlardaki renkleri parça 
parça. Ermenice konuşan sesleri, sıcak 
gülüşleri ve nefesleri kovdular kadim ve kutsal 
topraklardan. Acının dili yoktu, toprağa 
düşüyordu sessizce acıların göz yaşları.

Çuhar kız gidenlere dikti gözlerini. Dişleri çene-
lerine kilitlenmiş çocuklar, ekmeksiz insanları, 
kül rengine dönmüş ihtiyarları, didişen serçe 
kuşlara öylece bakakalmıştı. Sonra başını öne 

düşürüp ağaçların altında sessiz kelime-
lerden dokunmuş renkli bir kilim ördü 
gidenlerin ardından. Saçları rüzgarda 
savrulan sonbahar yaprakları andırıyor-
du. Duyguları acılarla dolmuş toprağı 
dövüyordu. Toprağın üstünde yeniden 
filizlenip asırlara yayılıyordu acıları. 
Duyan ve gören yoktu. Göz yaşların rengi 
yoktu, üşümelerin tümü çocuktu Çuhar 
kızda.

Çuhar kız içinde esen rüzgarlı acılarla 
büyüdü. İnsanlığa dair güzel yerleri 
kutsal mekan eyledi. Jarlara dilek tuttu. 
Çeşmelerde su içti, insanlık için dualar 
etti.  “Ne olur tanrım, ben acıların en 
katmerini yaşadım, benim dilimden 
konuşanları kovdular buralardan. Ölenler 
oldu, yollarda aç susuz kalanlar oldu, 
kurda kuşa yem olanlar oldu. Artık kims-
eye bu acıları yaşattırma tanırım. 
Tanrım; sana bu kutsal jaru-diyar 
topraklarından yalvarıyorum.” Kanadı 
kırık bir kuş gibi göğe bakarak ağlıyordu 
insanlığa Çuhar.

***                     
Yükselen bulutların içinden sis düşüyor-
du dağların üstüne. Sis bir perde gibi 
kaplıyordu tüm vadileri. Sisli ve pusatlı 
günler gidenlerin peşini bırakmıyordu. 
Yükselip yaklaşan uğultular sislerin 

arasında koşuşturan kirli insan silüetleri, kutsal 
duvarları ve mezar talancıların leş kokan 
nefesleri yayılıyordu Zımeq’ın üstüne. Ermeni 
mezarları altan alta üşümeye başlamıştı. 
Soğuk, cansız toprak altında yatan insan 
kemikleri yavaş yavaş sarmıştı. Ermeni kuşlar 
kendi acılarıyla didişiyordu. Kanatları kırık 
çırpınıyorlardı toprak altındaki acılara. Çuhar kız 
tüm kötülere karşı çewres çımıda insanlığa dua 
okuyup, çıla yakıp niyaz dağıtıyordu Zımeqe.

1915-1916 Ermeni soykırımı ve 1938 Dersim 
soykırımı gören o topraklar bu sefer kendi yerlil-
erin talanına tanıklık ediyordu. Dilsiz acıların 
çığlığıyla dile gelmişti Pepuq kuşu. Pepuq kuşu 
yaşanan bu acıları Dersimin dağlarına, “Pepu, 
keko, kam kist, mı kist, kam sut, mı sut...” diye 
ağlayarak dile getiriyordu.. Pepuk kuşun bu 
ağıdı asırlardır dinmeyen bu acıların sesi olarak 
hala bu topraklarda yankılanıyor. Çuhar kızın 
acısını adeta dile getirmişti Pepuk kuşu. Çuhar 

kız gibi kaç tane çocuk vardı? Kaç tane insan 
kendini gizli tutuyordu? Bunlar hep cevapsız 
kaldı. Zira Ermeniyim demek kolay bir iş değildi. 
Ermeni demek aşağılayıcı bir terim ve söz 
olarak kazılmıştı insanların ruhuna ve beynine. 
Oysa Ermeniler o topraklarda en kadim halktı. 
Hiç kimsenin canını yakmadılar, hiç kimsenin 
malına da el koymadılar. Ve hiç kimsenin 
mezarlarını da talan etmediler. Kendi öz 
topraklarında her türlü vahşete, her türlü 
acılara maruz kalmışlardı.

***
Çuhar kızın feryadı sessizce Zımeqın  vadilerine 
gömülüyordu.

Zımeq isminden de anlaşıldığı gibi bir Ermeni 
isimdir. Zımeq de bir Ermeni köyüdür.
Her yönüyle talan edilen Ermeni kültürü, isimleri 
de gerek korkudan gerekse zorunluktan da 
değiştirilmiş, kalanda kendiliğinden değişime 
uğramıştır.

1938 Dersim tertelesinde babasını kayıp ederk-
en Çuhar kız beş yaşındaydı. Çuhar 1938 
katliamı şöyle anlatıyordu “Zımeq ve diğer 
köylerden herkesi Hopik’e topladılar. Her tarafta 
silahlı askerler vardı. Biz çok korkuyorduk, bize 
kötü davranıyorlardı. Aniden silah sesleri patladı 
ve millet üst üste yıkıldı. Bağıranlar, kaçanlar 

vardı. Çok korkunçtu bu yaşadıklarımız. Sonra, 
saatler sonra sağ kalanlar bir birine yardım 
etmeye başladılar. O sırada anne ve babamızı 
aradık. Annemizi bulduk, annemin yanında 
ablam ve iki abim, benden küçük, daha bir 
yaşında ve annemin kucağında olan kız 
kardeşim Meryam vardı. Sonra etrafımıza 
baktık, babamın dilsiz kız kardeşini gördüm. 
Dilsiz olan halamın oğlunu gördüm. Babamı 
sorduk, görmedik dediler. Günler sonra yaralı 
kurtulanlar babamın öldüğün söylediler.” Zira 
Zımeq ve Dersim halkıyla aynı kaderi paylaşan 
bu mazlum insanlar, daha sonra kendi kapı 
komşu ve ikrar tuttukları insanların zulmüne de 
tanık olacaklardı. En acısı da buydu.

Elif ananın gerçek ismi Çuhar olduğunu kimse 
bilmiyordu. Lakin küçük kızken hala Çuhar 
ismile çağrılmaktaydı. Ermeni kiliseleri, 
mezarlıkları talan edilmeye başlandığında 
Çuhar kızın yüreğinde kopan çığlık dağları yıkıp 
gitmişti. O çığlık Elif ananın yüreğinde gömülü 
kaldı ve kendisiyle birlikte hiç kimse duymadan 
göçüp gitti. Ataların ve akrabaların mezarların-
da kemikleri altın ve hazine için toprak üzerine 
yayılmış ve Ermeni soykırımı bu sefer ölülerine 
yapılmaktaydı. Bu yağmalama çetesinin reisi 
olan Dergo Elazığ pavyonlarında çalışan bir 
pavyon hizmetçisiydi. Ermeni mezarlıklarını 
talan etmek için görevlendirilmişti. Görevi 
içinde kendi köyü Zımeq’e gelmişti. Pavyoncu 
Dergo’nun oturdukları evde Ermenilerin konak 
eviydi. Zımeqdeki ermeni malları Abasan aşire-
tin Memedıç ve Hemedıç Ezbetleri  kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Değirmenleri de 
kendi hazinelerine geçirmiş çalıştırıyorlardı.
   
Ermenileri o topraklardan kovduktan sonra 
“gani nimet” olarak gördükleri mallarına el 
koyanlar bu sefer kilise ve mezarlarına gözlerini 
çevirmişlerdi. Mezarlara göz dikenler yürekleri 
kirli, gözleri kan çanağına bürünmüştü adeta. 
Bu korkutuyordu kalan mazlum Ermenileri. İşte 
burada başlıyor Elif ananın hikayesi. Çuhar kız 
Elif oluyor korkudan. Kendi inanç ve görenekler-
ini de bırakıp zorunlu olarak Alevi inançlarına 
göre de yaşamak zorunda kalıyor. Çuhar ismin-
den Elif ismine iltica etmiş, bundan sonra ölene 
kadar herkes onu Elif olarak tanıyacak ve 
çağıracaktı.

Ermeni olmak artık suç ve tehlikeliydi o 
coğrafyada. Her şeylerini kayıp eden bu insanlar 

artık dayanacak güçleri olmadığı için, kendi öz 
topraklarını terk etmek zorundalardı. Bunu 
Çuhar kız kabul etmedi. Zımeq de kalmayı 
burada ölmeyi kabul ederek, ailesiyle çıkıp 
gitmedi. Ama Çuhar’ın şansı iyi gitti ve Zımeq’ın 
en merhametli ve iyi insanı Xıde Pol ile hayatını 
birleştirdi. Zımeq de evlendi. Dünyaya dört kız, 
dört erkek çocuk getirdi. Giden ailesini çok 
özlüyordu. Ama en çok küçük kız kardeşi 
Meryemi özlüyordu. Meryem için her gün göz 
yaşı döküyordu.

Elif ananın sırdaşı Sure ananın dışında hiç 
kimse bilmiyordu Elifin ilk ismi Çuhar olduğunu. 
Elif ananın acılarına, çığlığına ve dertlerine 
ortak olan Sure ana da Elifi ana kardeş olmuştu.
Elif ana kardeşi Meryem’in (Mayram) özlem ve 
hasretine dayanamıyordu. Sure ana Elif (Çuhar) 
bacısına söz verdi. “Çuhar bacı hamileyim, eğer 
kızım olursa adını Meryem koyacam sana söz 
veriyorum.” Dedi. Ve gerçekten kızı oldu adını da 
Meryem (Mayram) koydu.

Sure ana, şafak sökmeden yeni yürümeye 
başlayan kızı Mayram’ın elini tuttu Tape Pile 
gitti, Tape Pilin diyarından tüm Zımeq’ı görecek 
şekilde güneşin doğmasını bekledi. Kerten 
güneşin doğuşuyla kollarını açarak güneşi 
kolların arasına aldı ve başladı kardeş tuttuğu 
Çuhar (Elif) için dua etmeye.

“Koye sur üzerinden esen rüzgar; Mumbarek-
teki Xızırın diyarı,  Zımeq’ın devasa ceviz 
ağaçlarında esen rüzgar;  dere hegayda 
başlayan vadi Rebetle bütünleşen vadide ki 
tarihi zenginliğini talan eden talancıları sustur. 
Toprağa akan mazlum insanların acını ve kanını 
dindir, köy yollarında çocuklarının cansız 
bedenlerini getiren anaların göz yaşlarına 
merhem ol,  hazine kaçakçıların Ermeni 
mezarların talanına dur de, kaçakçıları ölüme ve 
katliama sürükleyen gücü parçala.  Ey eserek 
ağıt yakan rüzgar bütün bunları yap bu 
mevsimde. Bu feryadımı duy ya are mıleketo, 
duy ya xızır. Acının mekan tutuğu mağaraları 
dolduran sesleri dinle bu gece ve sonra al o 
sesleri Zımeqın kutsal akan o Çewres Çımı 
suyuna götür. Çewres Çımıya de ki hiç bir 
insanın ulaşamadığı o sıra, o ulaşacak ve başa-
racak, sevgi böyle bir şeydir ve Çuhar kardeşim 
(Elif) sevgiyi bu topraklarda ekecektir. Gün 
gelecek Çaruh’un sesi bu Zımeqın en 
merhametli sesi olacaktır. ” Diyerek kızı 

Mayram’ın elini sıkıca tuttu Tape Pilden aşağı 
indi ve Tapı Gıçta yıkılıp talan edilen kilisenin 
kırık taşın üstünde Mreyem (Elif) için bir çıla 
yaktı, akan göz yaşların eşliğinde güzel dilekler 
tuttu. Meleklerin diyarı olan are mıleketo tarafı-
na bakarak içinde taşa, toprağa, suya ve ağaca 
dualar ederek Zımeq’e geri döndü.

O kadar çok bir birilerini seviyorlardı ki, Sure ana 
ilk doğan kız çocuğuna Meryem ismini vererek 
Elif’in hasret duyduğu küçük kız kardeşi 
Meryem ismini yaşatırdı Zımeq’de. Meryem 
hristiyan ismi olduğu için buda ayrı bir tehlikey-
di. Bundan dolayı Sure ve Elif ana Meryem isme 
en yakın olan ve kimsenin dikkatini çekmeyen 
bir isimle Mayram olarak belirlediler. Mayram 
ismini de Ermeni ve hristiyan ismidir diye devlet 
kabul etmeyerek, Mayram’ın kimlikte de Fidan 
olarak kayıt edildi. Devlet Fidan biliyor, Zımeq 
ise Mayram biliyor. Bu hala böyle devam ediyor. 
Acılar güneşin sıcaklığında kavruluyordu. 
İsimlerin yarasına tuz basılıp hecelenerek 
sızlıyordu göz yaşların en derinliklerinde. Korku-
ların sessizliğinde acılı yürekler kendini koru-
maya çalışıyordu.

Sessizlik, sonsuzluğun dilidir. Zaman, hiç bir 
yerde rüzgarsız bir vadinin içinde olduğu kadar 
ağır akmaz. Derin sessizlik, insanın üzerine 

büyük bir kudretle çöküyordu. Ne bir vicdanlı 
sesi işitiliyordu, nede bir Pepuk kuşun çığlığı. 
Koye Sur ve Barık dağı hüzün kesilmiş gibi 
bakıyordu. Güneş Kertin tepesinden çoktan 
doğmasına rağmen herkes derin bir uykudaydı.

***
Dışarısı da ölüm sessizliğine bürünmüştü. Bir 
şarkıya akortsuz bir keman ve bir kavalın 
müziği, ayrıca kalabalığın ürpertici sesleri 
sessizliğe karışıyordu sanki. Bu daha da korku-
tuyordu Elif anayı. Tüm Zımeqliler kazma ve 
kürekleriyle köyün meydanında toplanmış 
Ermeni mezarları nasıl kazıp, tahrip edip hazine 
çıkaracakların homurtuları kulağını patlatır-
casına yankılanıyordu. Sessizce bir çeperin 
altına bürünmüş mezar talancıları izlemekteydi. 
Kalabalık Ermeni mezarlığın olduğu deri kilisi 
tarafına yönelmesiyle yüreğindeki sızı tarifsiz 
canını acıttığını hissediyordu. Ağlamaktan 
başka yapacak hiç bir eylemi yoktu Elif ananın.  
Ermeni mezarları kazıldıkça Elif ananın yüreği 
de parçalanıyordu. Acısı gözlerinden usul usul 
dökülüyordu, nefesi rüzgara karışıp fırtına 
oluyordu nankör sessizliğe. Yüreğin derinliğin-
den sessizce yükselen feryadı bulutları parça-
layıp gökyüzüne yayılıyordu.
  
Elif  ananın yüreğinde Ermeni sessizliğin çığlığı 
gömülürken, Zımeqın semahlarına kültür ve 
mezar talancıların homurtuları o kadim toprak-
lara hakim olmuştu. İnsanlık zamana yenik 
düşerken, barbarlık yeryüzüne hakim olmuş, 
gece karanlığı gibi de güne kusuyorlardı. Elif 
ana acılarıyla sessizdi. Sessizlik yıkımla 
parçalandı. Yıkım; yıkımı getiriyordu. Yıkım 
barbarlığın künyesine kazılıyordu. Merhamet 
yıkımcıların yanından hiç geçmiyordu. Yıkım ve 
talan künye olup boyunlarına asılıyordu 
barbarlığın.

Pavyoncu Dergo’nun başı çektiği mezar 
çeteleri, Zımeq de ki Ermeni mezarlarını deşm-
eye başladılar. Altın uğruna, hazine uğruna koca 
bir mezarlık alanını günlerce kazıp talan ettiler. 
Bu çeteler Dersimin her yerine dadanmış adeta 
yeni bir vahşet yeni bir enkaz yaratıyorlardı 
yüreklerde. Daha kabuk bağlamayan Ermeni 
yaraları, yeni bir yara açmaktaydılar. Altın ve 
hazine uğruna talan ettikleri mezarlarda insan 
kemiklerinden başka bir şey çıkmıyordu. Bu 
daha da azgınlaştırıyordu mezar çetelerini.

Dergo’nun başı çektiği mezar talancıların çetesi 
sinsice uğultuları yer altındaki insan kemiklerini 
sızlatmaya başlamıştı. Kiliseler yıkıldı, mezarlar 
tahrip edildi. Mezarlardan çıkan Ermeni 
kemiklerine ortalığa yayılıyordu. Altın hazineler-
ini bulmadıkları için Ermeni mezarlarına sövüp 
saydılar. Erkelerin gözü hazine bulmaktan 
başka hiç bir şey görmüyordu. Çıkan insan 
kemikleri ortalığa yayılmış, köpekler insandan 
daha merhametli çıkmıştı ki hiç yanaşmadılar 
bu barbar talana. Zımeq kadınları gizlice çıkan 
insan kemiklerini toplayıp dere kilisenin alt 
tarafında büyük bir çukur açıp oraya gömdüler.
Elif ana tüm bu vahşete ve barbarlığa rağmen, 
merhamet ve sevgiyi ekmeye devam etti. Hiç 
yılmadı, kimseyi de suçlamadı. Kin ve vahşet 
duygulara karşı sevgi ve vicdanlı duygularıyla 
karşılık verdi. Zımeq’lilere kirve tuttu, mısayıp 
oldu. Jarları tek tek ziyaret etti çıla yaktı. Niyaz 
verdi gulbang tuttu Zımeq’e. Geceleri, göz 
yaşlarını içine akıtarak ateşin önünde çocuk-
larına masallar anlattı. Yaşanılanlar ise sanki bir 
masaldı tarihin belleğine kazılmış bir yara 
olarak bir nesilden bir nesile akıp gidiyordu 
tarihin bağrına.
  
Elif ana yıkım ve tahrip edilen tüm insanlık için 
acıların içine atıyordu. Gün ağarmaya 
başlamıştı. Gümüş bir ışık oturmuş dağların ve 
ağaçların üzerine. Işık günle vedalaşıyordu. O 
gizemli koye sur dağın üstünde çoban yıldızı 
parlıyordu. Ay Rebetin deresinde ki Ermeni 
köprü üstünde belirlemeye başlamıştı. Gece 
gök kubbeyi dolduran yıldızlar bir bir düşüyordu 
barık dağın gövdesine sanki.
   
“Bin yıl boyunca bir şairin düşlerinin çırpmasın-
da ilerleyeceksin.” Diyordu Ermeni şair. Devamla 
“Sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını 
göreceksin.”

Çuhar doğdu Elif olarak öldü. Çuhar bir kız 
çocuğun ışığı dolaşıyor hala o toprakların 
üzerinde.

Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

Ç U H A R  K I Z I N  H İ K AY E S İ  
Fetih Koç
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.



Acının dili, göz yaşın rengi yoktur. Üşümelerin 
tümü de çocuktur.

Bir mezar, koca bir ateş büyütüyormuş 
rahminde. Duvarlara çarparak durabilen, uğur-
suz sesler büyütüyormuş. Hızla derinleşen sinsi 
uğultular sardı etrafı. Ürkmüş yaprakların 
hışırtısına gömüldü göz yaşlar. Karanlığa 
koşuştu ölüler. Kiliseler, kutsal mekanlar, kutsal 
mekana asılı Meryem ananın tabloları tahrip 
edilerek döktüler duvarlardaki renkleri parça 
parça. Ermenice konuşan sesleri, sıcak 
gülüşleri ve nefesleri kovdular kadim ve kutsal 
topraklardan. Acının dili yoktu, toprağa 
düşüyordu sessizce acıların göz yaşları.

Çuhar kız gidenlere dikti gözlerini. Dişleri çene-
lerine kilitlenmiş çocuklar, ekmeksiz insanları, 
kül rengine dönmüş ihtiyarları, didişen serçe 
kuşlara öylece bakakalmıştı. Sonra başını öne 

düşürüp ağaçların altında sessiz kelime-
lerden dokunmuş renkli bir kilim ördü 
gidenlerin ardından. Saçları rüzgarda 
savrulan sonbahar yaprakları andırıyor-
du. Duyguları acılarla dolmuş toprağı 
dövüyordu. Toprağın üstünde yeniden 
filizlenip asırlara yayılıyordu acıları. 
Duyan ve gören yoktu. Göz yaşların rengi 
yoktu, üşümelerin tümü çocuktu Çuhar 
kızda.

Çuhar kız içinde esen rüzgarlı acılarla 
büyüdü. İnsanlığa dair güzel yerleri 
kutsal mekan eyledi. Jarlara dilek tuttu. 
Çeşmelerde su içti, insanlık için dualar 
etti.  “Ne olur tanrım, ben acıların en 
katmerini yaşadım, benim dilimden 
konuşanları kovdular buralardan. Ölenler 
oldu, yollarda aç susuz kalanlar oldu, 
kurda kuşa yem olanlar oldu. Artık kims-
eye bu acıları yaşattırma tanırım. 
Tanrım; sana bu kutsal jaru-diyar 
topraklarından yalvarıyorum.” Kanadı 
kırık bir kuş gibi göğe bakarak ağlıyordu 
insanlığa Çuhar.

***                     
Yükselen bulutların içinden sis düşüyor-
du dağların üstüne. Sis bir perde gibi 
kaplıyordu tüm vadileri. Sisli ve pusatlı 
günler gidenlerin peşini bırakmıyordu. 
Yükselip yaklaşan uğultular sislerin 

arasında koşuşturan kirli insan silüetleri, kutsal 
duvarları ve mezar talancıların leş kokan 
nefesleri yayılıyordu Zımeq’ın üstüne. Ermeni 
mezarları altan alta üşümeye başlamıştı. 
Soğuk, cansız toprak altında yatan insan 
kemikleri yavaş yavaş sarmıştı. Ermeni kuşlar 
kendi acılarıyla didişiyordu. Kanatları kırık 
çırpınıyorlardı toprak altındaki acılara. Çuhar kız 
tüm kötülere karşı çewres çımıda insanlığa dua 
okuyup, çıla yakıp niyaz dağıtıyordu Zımeqe.

1915-1916 Ermeni soykırımı ve 1938 Dersim 
soykırımı gören o topraklar bu sefer kendi yerlil-
erin talanına tanıklık ediyordu. Dilsiz acıların 
çığlığıyla dile gelmişti Pepuq kuşu. Pepuq kuşu 
yaşanan bu acıları Dersimin dağlarına, “Pepu, 
keko, kam kist, mı kist, kam sut, mı sut...” diye 
ağlayarak dile getiriyordu.. Pepuk kuşun bu 
ağıdı asırlardır dinmeyen bu acıların sesi olarak 
hala bu topraklarda yankılanıyor. Çuhar kızın 
acısını adeta dile getirmişti Pepuk kuşu. Çuhar 

kız gibi kaç tane çocuk vardı? Kaç tane insan 
kendini gizli tutuyordu? Bunlar hep cevapsız 
kaldı. Zira Ermeniyim demek kolay bir iş değildi. 
Ermeni demek aşağılayıcı bir terim ve söz 
olarak kazılmıştı insanların ruhuna ve beynine. 
Oysa Ermeniler o topraklarda en kadim halktı. 
Hiç kimsenin canını yakmadılar, hiç kimsenin 
malına da el koymadılar. Ve hiç kimsenin 
mezarlarını da talan etmediler. Kendi öz 
topraklarında her türlü vahşete, her türlü 
acılara maruz kalmışlardı.

***
Çuhar kızın feryadı sessizce Zımeqın  vadilerine 
gömülüyordu.

Zımeq isminden de anlaşıldığı gibi bir Ermeni 
isimdir. Zımeq de bir Ermeni köyüdür.
Her yönüyle talan edilen Ermeni kültürü, isimleri 
de gerek korkudan gerekse zorunluktan da 
değiştirilmiş, kalanda kendiliğinden değişime 
uğramıştır.

1938 Dersim tertelesinde babasını kayıp ederk-
en Çuhar kız beş yaşındaydı. Çuhar 1938 
katliamı şöyle anlatıyordu “Zımeq ve diğer 
köylerden herkesi Hopik’e topladılar. Her tarafta 
silahlı askerler vardı. Biz çok korkuyorduk, bize 
kötü davranıyorlardı. Aniden silah sesleri patladı 
ve millet üst üste yıkıldı. Bağıranlar, kaçanlar 

vardı. Çok korkunçtu bu yaşadıklarımız. Sonra, 
saatler sonra sağ kalanlar bir birine yardım 
etmeye başladılar. O sırada anne ve babamızı 
aradık. Annemizi bulduk, annemin yanında 
ablam ve iki abim, benden küçük, daha bir 
yaşında ve annemin kucağında olan kız 
kardeşim Meryam vardı. Sonra etrafımıza 
baktık, babamın dilsiz kız kardeşini gördüm. 
Dilsiz olan halamın oğlunu gördüm. Babamı 
sorduk, görmedik dediler. Günler sonra yaralı 
kurtulanlar babamın öldüğün söylediler.” Zira 
Zımeq ve Dersim halkıyla aynı kaderi paylaşan 
bu mazlum insanlar, daha sonra kendi kapı 
komşu ve ikrar tuttukları insanların zulmüne de 
tanık olacaklardı. En acısı da buydu.

Elif ananın gerçek ismi Çuhar olduğunu kimse 
bilmiyordu. Lakin küçük kızken hala Çuhar 
ismile çağrılmaktaydı. Ermeni kiliseleri, 
mezarlıkları talan edilmeye başlandığında 
Çuhar kızın yüreğinde kopan çığlık dağları yıkıp 
gitmişti. O çığlık Elif ananın yüreğinde gömülü 
kaldı ve kendisiyle birlikte hiç kimse duymadan 
göçüp gitti. Ataların ve akrabaların mezarların-
da kemikleri altın ve hazine için toprak üzerine 
yayılmış ve Ermeni soykırımı bu sefer ölülerine 
yapılmaktaydı. Bu yağmalama çetesinin reisi 
olan Dergo Elazığ pavyonlarında çalışan bir 
pavyon hizmetçisiydi. Ermeni mezarlıklarını 
talan etmek için görevlendirilmişti. Görevi 
içinde kendi köyü Zımeq’e gelmişti. Pavyoncu 
Dergo’nun oturdukları evde Ermenilerin konak 
eviydi. Zımeqdeki ermeni malları Abasan aşire-
tin Memedıç ve Hemedıç Ezbetleri  kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Değirmenleri de 
kendi hazinelerine geçirmiş çalıştırıyorlardı.
   
Ermenileri o topraklardan kovduktan sonra 
“gani nimet” olarak gördükleri mallarına el 
koyanlar bu sefer kilise ve mezarlarına gözlerini 
çevirmişlerdi. Mezarlara göz dikenler yürekleri 
kirli, gözleri kan çanağına bürünmüştü adeta. 
Bu korkutuyordu kalan mazlum Ermenileri. İşte 
burada başlıyor Elif ananın hikayesi. Çuhar kız 
Elif oluyor korkudan. Kendi inanç ve görenekler-
ini de bırakıp zorunlu olarak Alevi inançlarına 
göre de yaşamak zorunda kalıyor. Çuhar ismin-
den Elif ismine iltica etmiş, bundan sonra ölene 
kadar herkes onu Elif olarak tanıyacak ve 
çağıracaktı.

Ermeni olmak artık suç ve tehlikeliydi o 
coğrafyada. Her şeylerini kayıp eden bu insanlar 

artık dayanacak güçleri olmadığı için, kendi öz 
topraklarını terk etmek zorundalardı. Bunu 
Çuhar kız kabul etmedi. Zımeq de kalmayı 
burada ölmeyi kabul ederek, ailesiyle çıkıp 
gitmedi. Ama Çuhar’ın şansı iyi gitti ve Zımeq’ın 
en merhametli ve iyi insanı Xıde Pol ile hayatını 
birleştirdi. Zımeq de evlendi. Dünyaya dört kız, 
dört erkek çocuk getirdi. Giden ailesini çok 
özlüyordu. Ama en çok küçük kız kardeşi 
Meryemi özlüyordu. Meryem için her gün göz 
yaşı döküyordu.

Elif ananın sırdaşı Sure ananın dışında hiç 
kimse bilmiyordu Elifin ilk ismi Çuhar olduğunu. 
Elif ananın acılarına, çığlığına ve dertlerine 
ortak olan Sure ana da Elifi ana kardeş olmuştu.
Elif ana kardeşi Meryem’in (Mayram) özlem ve 
hasretine dayanamıyordu. Sure ana Elif (Çuhar) 
bacısına söz verdi. “Çuhar bacı hamileyim, eğer 
kızım olursa adını Meryem koyacam sana söz 
veriyorum.” Dedi. Ve gerçekten kızı oldu adını da 
Meryem (Mayram) koydu.

Sure ana, şafak sökmeden yeni yürümeye 
başlayan kızı Mayram’ın elini tuttu Tape Pile 
gitti, Tape Pilin diyarından tüm Zımeq’ı görecek 
şekilde güneşin doğmasını bekledi. Kerten 
güneşin doğuşuyla kollarını açarak güneşi 
kolların arasına aldı ve başladı kardeş tuttuğu 
Çuhar (Elif) için dua etmeye.

“Koye sur üzerinden esen rüzgar; Mumbarek-
teki Xızırın diyarı,  Zımeq’ın devasa ceviz 
ağaçlarında esen rüzgar;  dere hegayda 
başlayan vadi Rebetle bütünleşen vadide ki 
tarihi zenginliğini talan eden talancıları sustur. 
Toprağa akan mazlum insanların acını ve kanını 
dindir, köy yollarında çocuklarının cansız 
bedenlerini getiren anaların göz yaşlarına 
merhem ol,  hazine kaçakçıların Ermeni 
mezarların talanına dur de, kaçakçıları ölüme ve 
katliama sürükleyen gücü parçala.  Ey eserek 
ağıt yakan rüzgar bütün bunları yap bu 
mevsimde. Bu feryadımı duy ya are mıleketo, 
duy ya xızır. Acının mekan tutuğu mağaraları 
dolduran sesleri dinle bu gece ve sonra al o 
sesleri Zımeqın kutsal akan o Çewres Çımı 
suyuna götür. Çewres Çımıya de ki hiç bir 
insanın ulaşamadığı o sıra, o ulaşacak ve başa-
racak, sevgi böyle bir şeydir ve Çuhar kardeşim 
(Elif) sevgiyi bu topraklarda ekecektir. Gün 
gelecek Çaruh’un sesi bu Zımeqın en 
merhametli sesi olacaktır. ” Diyerek kızı 

Mayram’ın elini sıkıca tuttu Tape Pilden aşağı 
indi ve Tapı Gıçta yıkılıp talan edilen kilisenin 
kırık taşın üstünde Mreyem (Elif) için bir çıla 
yaktı, akan göz yaşların eşliğinde güzel dilekler 
tuttu. Meleklerin diyarı olan are mıleketo tarafı-
na bakarak içinde taşa, toprağa, suya ve ağaca 
dualar ederek Zımeq’e geri döndü.

O kadar çok bir birilerini seviyorlardı ki, Sure ana 
ilk doğan kız çocuğuna Meryem ismini vererek 
Elif’in hasret duyduğu küçük kız kardeşi 
Meryem ismini yaşatırdı Zımeq’de. Meryem 
hristiyan ismi olduğu için buda ayrı bir tehlikey-
di. Bundan dolayı Sure ve Elif ana Meryem isme 
en yakın olan ve kimsenin dikkatini çekmeyen 
bir isimle Mayram olarak belirlediler. Mayram 
ismini de Ermeni ve hristiyan ismidir diye devlet 
kabul etmeyerek, Mayram’ın kimlikte de Fidan 
olarak kayıt edildi. Devlet Fidan biliyor, Zımeq 
ise Mayram biliyor. Bu hala böyle devam ediyor. 
Acılar güneşin sıcaklığında kavruluyordu. 
İsimlerin yarasına tuz basılıp hecelenerek 
sızlıyordu göz yaşların en derinliklerinde. Korku-
ların sessizliğinde acılı yürekler kendini koru-
maya çalışıyordu.

Sessizlik, sonsuzluğun dilidir. Zaman, hiç bir 
yerde rüzgarsız bir vadinin içinde olduğu kadar 
ağır akmaz. Derin sessizlik, insanın üzerine 

büyük bir kudretle çöküyordu. Ne bir vicdanlı 
sesi işitiliyordu, nede bir Pepuk kuşun çığlığı. 
Koye Sur ve Barık dağı hüzün kesilmiş gibi 
bakıyordu. Güneş Kertin tepesinden çoktan 
doğmasına rağmen herkes derin bir uykudaydı.

***
Dışarısı da ölüm sessizliğine bürünmüştü. Bir 
şarkıya akortsuz bir keman ve bir kavalın 
müziği, ayrıca kalabalığın ürpertici sesleri 
sessizliğe karışıyordu sanki. Bu daha da korku-
tuyordu Elif anayı. Tüm Zımeqliler kazma ve 
kürekleriyle köyün meydanında toplanmış 
Ermeni mezarları nasıl kazıp, tahrip edip hazine 
çıkaracakların homurtuları kulağını patlatır-
casına yankılanıyordu. Sessizce bir çeperin 
altına bürünmüş mezar talancıları izlemekteydi. 
Kalabalık Ermeni mezarlığın olduğu deri kilisi 
tarafına yönelmesiyle yüreğindeki sızı tarifsiz 
canını acıttığını hissediyordu. Ağlamaktan 
başka yapacak hiç bir eylemi yoktu Elif ananın.  
Ermeni mezarları kazıldıkça Elif ananın yüreği 
de parçalanıyordu. Acısı gözlerinden usul usul 
dökülüyordu, nefesi rüzgara karışıp fırtına 
oluyordu nankör sessizliğe. Yüreğin derinliğin-
den sessizce yükselen feryadı bulutları parça-
layıp gökyüzüne yayılıyordu.
  
Elif  ananın yüreğinde Ermeni sessizliğin çığlığı 
gömülürken, Zımeqın semahlarına kültür ve 
mezar talancıların homurtuları o kadim toprak-
lara hakim olmuştu. İnsanlık zamana yenik 
düşerken, barbarlık yeryüzüne hakim olmuş, 
gece karanlığı gibi de güne kusuyorlardı. Elif 
ana acılarıyla sessizdi. Sessizlik yıkımla 
parçalandı. Yıkım; yıkımı getiriyordu. Yıkım 
barbarlığın künyesine kazılıyordu. Merhamet 
yıkımcıların yanından hiç geçmiyordu. Yıkım ve 
talan künye olup boyunlarına asılıyordu 
barbarlığın.

Pavyoncu Dergo’nun başı çektiği mezar 
çeteleri, Zımeq de ki Ermeni mezarlarını deşm-
eye başladılar. Altın uğruna, hazine uğruna koca 
bir mezarlık alanını günlerce kazıp talan ettiler. 
Bu çeteler Dersimin her yerine dadanmış adeta 
yeni bir vahşet yeni bir enkaz yaratıyorlardı 
yüreklerde. Daha kabuk bağlamayan Ermeni 
yaraları, yeni bir yara açmaktaydılar. Altın ve 
hazine uğruna talan ettikleri mezarlarda insan 
kemiklerinden başka bir şey çıkmıyordu. Bu 
daha da azgınlaştırıyordu mezar çetelerini.

Dergo’nun başı çektiği mezar talancıların çetesi 
sinsice uğultuları yer altındaki insan kemiklerini 
sızlatmaya başlamıştı. Kiliseler yıkıldı, mezarlar 
tahrip edildi. Mezarlardan çıkan Ermeni 
kemiklerine ortalığa yayılıyordu. Altın hazineler-
ini bulmadıkları için Ermeni mezarlarına sövüp 
saydılar. Erkelerin gözü hazine bulmaktan 
başka hiç bir şey görmüyordu. Çıkan insan 
kemikleri ortalığa yayılmış, köpekler insandan 
daha merhametli çıkmıştı ki hiç yanaşmadılar 
bu barbar talana. Zımeq kadınları gizlice çıkan 
insan kemiklerini toplayıp dere kilisenin alt 
tarafında büyük bir çukur açıp oraya gömdüler.
Elif ana tüm bu vahşete ve barbarlığa rağmen, 
merhamet ve sevgiyi ekmeye devam etti. Hiç 
yılmadı, kimseyi de suçlamadı. Kin ve vahşet 
duygulara karşı sevgi ve vicdanlı duygularıyla 
karşılık verdi. Zımeq’lilere kirve tuttu, mısayıp 
oldu. Jarları tek tek ziyaret etti çıla yaktı. Niyaz 
verdi gulbang tuttu Zımeq’e. Geceleri, göz 
yaşlarını içine akıtarak ateşin önünde çocuk-
larına masallar anlattı. Yaşanılanlar ise sanki bir 
masaldı tarihin belleğine kazılmış bir yara 
olarak bir nesilden bir nesile akıp gidiyordu 
tarihin bağrına.
  
Elif ana yıkım ve tahrip edilen tüm insanlık için 
acıların içine atıyordu. Gün ağarmaya 
başlamıştı. Gümüş bir ışık oturmuş dağların ve 
ağaçların üzerine. Işık günle vedalaşıyordu. O 
gizemli koye sur dağın üstünde çoban yıldızı 
parlıyordu. Ay Rebetin deresinde ki Ermeni 
köprü üstünde belirlemeye başlamıştı. Gece 
gök kubbeyi dolduran yıldızlar bir bir düşüyordu 
barık dağın gövdesine sanki.
   
“Bin yıl boyunca bir şairin düşlerinin çırpmasın-
da ilerleyeceksin.” Diyordu Ermeni şair. Devamla 
“Sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını 
göreceksin.”

Çuhar doğdu Elif olarak öldü. Çuhar bir kız 
çocuğun ışığı dolaşıyor hala o toprakların 
üzerinde.

Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.



Acının dili, göz yaşın rengi yoktur. Üşümelerin 
tümü de çocuktur.

Bir mezar, koca bir ateş büyütüyormuş 
rahminde. Duvarlara çarparak durabilen, uğur-
suz sesler büyütüyormuş. Hızla derinleşen sinsi 
uğultular sardı etrafı. Ürkmüş yaprakların 
hışırtısına gömüldü göz yaşlar. Karanlığa 
koşuştu ölüler. Kiliseler, kutsal mekanlar, kutsal 
mekana asılı Meryem ananın tabloları tahrip 
edilerek döktüler duvarlardaki renkleri parça 
parça. Ermenice konuşan sesleri, sıcak 
gülüşleri ve nefesleri kovdular kadim ve kutsal 
topraklardan. Acının dili yoktu, toprağa 
düşüyordu sessizce acıların göz yaşları.

Çuhar kız gidenlere dikti gözlerini. Dişleri çene-
lerine kilitlenmiş çocuklar, ekmeksiz insanları, 
kül rengine dönmüş ihtiyarları, didişen serçe 
kuşlara öylece bakakalmıştı. Sonra başını öne 

düşürüp ağaçların altında sessiz kelime-
lerden dokunmuş renkli bir kilim ördü 
gidenlerin ardından. Saçları rüzgarda 
savrulan sonbahar yaprakları andırıyor-
du. Duyguları acılarla dolmuş toprağı 
dövüyordu. Toprağın üstünde yeniden 
filizlenip asırlara yayılıyordu acıları. 
Duyan ve gören yoktu. Göz yaşların rengi 
yoktu, üşümelerin tümü çocuktu Çuhar 
kızda.

Çuhar kız içinde esen rüzgarlı acılarla 
büyüdü. İnsanlığa dair güzel yerleri 
kutsal mekan eyledi. Jarlara dilek tuttu. 
Çeşmelerde su içti, insanlık için dualar 
etti.  “Ne olur tanrım, ben acıların en 
katmerini yaşadım, benim dilimden 
konuşanları kovdular buralardan. Ölenler 
oldu, yollarda aç susuz kalanlar oldu, 
kurda kuşa yem olanlar oldu. Artık kims-
eye bu acıları yaşattırma tanırım. 
Tanrım; sana bu kutsal jaru-diyar 
topraklarından yalvarıyorum.” Kanadı 
kırık bir kuş gibi göğe bakarak ağlıyordu 
insanlığa Çuhar.

***                     
Yükselen bulutların içinden sis düşüyor-
du dağların üstüne. Sis bir perde gibi 
kaplıyordu tüm vadileri. Sisli ve pusatlı 
günler gidenlerin peşini bırakmıyordu. 
Yükselip yaklaşan uğultular sislerin 

arasında koşuşturan kirli insan silüetleri, kutsal 
duvarları ve mezar talancıların leş kokan 
nefesleri yayılıyordu Zımeq’ın üstüne. Ermeni 
mezarları altan alta üşümeye başlamıştı. 
Soğuk, cansız toprak altında yatan insan 
kemikleri yavaş yavaş sarmıştı. Ermeni kuşlar 
kendi acılarıyla didişiyordu. Kanatları kırık 
çırpınıyorlardı toprak altındaki acılara. Çuhar kız 
tüm kötülere karşı çewres çımıda insanlığa dua 
okuyup, çıla yakıp niyaz dağıtıyordu Zımeqe.

1915-1916 Ermeni soykırımı ve 1938 Dersim 
soykırımı gören o topraklar bu sefer kendi yerlil-
erin talanına tanıklık ediyordu. Dilsiz acıların 
çığlığıyla dile gelmişti Pepuq kuşu. Pepuq kuşu 
yaşanan bu acıları Dersimin dağlarına, “Pepu, 
keko, kam kist, mı kist, kam sut, mı sut...” diye 
ağlayarak dile getiriyordu.. Pepuk kuşun bu 
ağıdı asırlardır dinmeyen bu acıların sesi olarak 
hala bu topraklarda yankılanıyor. Çuhar kızın 
acısını adeta dile getirmişti Pepuk kuşu. Çuhar 

kız gibi kaç tane çocuk vardı? Kaç tane insan 
kendini gizli tutuyordu? Bunlar hep cevapsız 
kaldı. Zira Ermeniyim demek kolay bir iş değildi. 
Ermeni demek aşağılayıcı bir terim ve söz 
olarak kazılmıştı insanların ruhuna ve beynine. 
Oysa Ermeniler o topraklarda en kadim halktı. 
Hiç kimsenin canını yakmadılar, hiç kimsenin 
malına da el koymadılar. Ve hiç kimsenin 
mezarlarını da talan etmediler. Kendi öz 
topraklarında her türlü vahşete, her türlü 
acılara maruz kalmışlardı.

***
Çuhar kızın feryadı sessizce Zımeqın  vadilerine 
gömülüyordu.

Zımeq isminden de anlaşıldığı gibi bir Ermeni 
isimdir. Zımeq de bir Ermeni köyüdür.
Her yönüyle talan edilen Ermeni kültürü, isimleri 
de gerek korkudan gerekse zorunluktan da 
değiştirilmiş, kalanda kendiliğinden değişime 
uğramıştır.

1938 Dersim tertelesinde babasını kayıp ederk-
en Çuhar kız beş yaşındaydı. Çuhar 1938 
katliamı şöyle anlatıyordu “Zımeq ve diğer 
köylerden herkesi Hopik’e topladılar. Her tarafta 
silahlı askerler vardı. Biz çok korkuyorduk, bize 
kötü davranıyorlardı. Aniden silah sesleri patladı 
ve millet üst üste yıkıldı. Bağıranlar, kaçanlar 

vardı. Çok korkunçtu bu yaşadıklarımız. Sonra, 
saatler sonra sağ kalanlar bir birine yardım 
etmeye başladılar. O sırada anne ve babamızı 
aradık. Annemizi bulduk, annemin yanında 
ablam ve iki abim, benden küçük, daha bir 
yaşında ve annemin kucağında olan kız 
kardeşim Meryam vardı. Sonra etrafımıza 
baktık, babamın dilsiz kız kardeşini gördüm. 
Dilsiz olan halamın oğlunu gördüm. Babamı 
sorduk, görmedik dediler. Günler sonra yaralı 
kurtulanlar babamın öldüğün söylediler.” Zira 
Zımeq ve Dersim halkıyla aynı kaderi paylaşan 
bu mazlum insanlar, daha sonra kendi kapı 
komşu ve ikrar tuttukları insanların zulmüne de 
tanık olacaklardı. En acısı da buydu.

Elif ananın gerçek ismi Çuhar olduğunu kimse 
bilmiyordu. Lakin küçük kızken hala Çuhar 
ismile çağrılmaktaydı. Ermeni kiliseleri, 
mezarlıkları talan edilmeye başlandığında 
Çuhar kızın yüreğinde kopan çığlık dağları yıkıp 
gitmişti. O çığlık Elif ananın yüreğinde gömülü 
kaldı ve kendisiyle birlikte hiç kimse duymadan 
göçüp gitti. Ataların ve akrabaların mezarların-
da kemikleri altın ve hazine için toprak üzerine 
yayılmış ve Ermeni soykırımı bu sefer ölülerine 
yapılmaktaydı. Bu yağmalama çetesinin reisi 
olan Dergo Elazığ pavyonlarında çalışan bir 
pavyon hizmetçisiydi. Ermeni mezarlıklarını 
talan etmek için görevlendirilmişti. Görevi 
içinde kendi köyü Zımeq’e gelmişti. Pavyoncu 
Dergo’nun oturdukları evde Ermenilerin konak 
eviydi. Zımeqdeki ermeni malları Abasan aşire-
tin Memedıç ve Hemedıç Ezbetleri  kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Değirmenleri de 
kendi hazinelerine geçirmiş çalıştırıyorlardı.
   
Ermenileri o topraklardan kovduktan sonra 
“gani nimet” olarak gördükleri mallarına el 
koyanlar bu sefer kilise ve mezarlarına gözlerini 
çevirmişlerdi. Mezarlara göz dikenler yürekleri 
kirli, gözleri kan çanağına bürünmüştü adeta. 
Bu korkutuyordu kalan mazlum Ermenileri. İşte 
burada başlıyor Elif ananın hikayesi. Çuhar kız 
Elif oluyor korkudan. Kendi inanç ve görenekler-
ini de bırakıp zorunlu olarak Alevi inançlarına 
göre de yaşamak zorunda kalıyor. Çuhar ismin-
den Elif ismine iltica etmiş, bundan sonra ölene 
kadar herkes onu Elif olarak tanıyacak ve 
çağıracaktı.

Ermeni olmak artık suç ve tehlikeliydi o 
coğrafyada. Her şeylerini kayıp eden bu insanlar 

artık dayanacak güçleri olmadığı için, kendi öz 
topraklarını terk etmek zorundalardı. Bunu 
Çuhar kız kabul etmedi. Zımeq de kalmayı 
burada ölmeyi kabul ederek, ailesiyle çıkıp 
gitmedi. Ama Çuhar’ın şansı iyi gitti ve Zımeq’ın 
en merhametli ve iyi insanı Xıde Pol ile hayatını 
birleştirdi. Zımeq de evlendi. Dünyaya dört kız, 
dört erkek çocuk getirdi. Giden ailesini çok 
özlüyordu. Ama en çok küçük kız kardeşi 
Meryemi özlüyordu. Meryem için her gün göz 
yaşı döküyordu.

Elif ananın sırdaşı Sure ananın dışında hiç 
kimse bilmiyordu Elifin ilk ismi Çuhar olduğunu. 
Elif ananın acılarına, çığlığına ve dertlerine 
ortak olan Sure ana da Elifi ana kardeş olmuştu.
Elif ana kardeşi Meryem’in (Mayram) özlem ve 
hasretine dayanamıyordu. Sure ana Elif (Çuhar) 
bacısına söz verdi. “Çuhar bacı hamileyim, eğer 
kızım olursa adını Meryem koyacam sana söz 
veriyorum.” Dedi. Ve gerçekten kızı oldu adını da 
Meryem (Mayram) koydu.

Sure ana, şafak sökmeden yeni yürümeye 
başlayan kızı Mayram’ın elini tuttu Tape Pile 
gitti, Tape Pilin diyarından tüm Zımeq’ı görecek 
şekilde güneşin doğmasını bekledi. Kerten 
güneşin doğuşuyla kollarını açarak güneşi 
kolların arasına aldı ve başladı kardeş tuttuğu 
Çuhar (Elif) için dua etmeye.

“Koye sur üzerinden esen rüzgar; Mumbarek-
teki Xızırın diyarı,  Zımeq’ın devasa ceviz 
ağaçlarında esen rüzgar;  dere hegayda 
başlayan vadi Rebetle bütünleşen vadide ki 
tarihi zenginliğini talan eden talancıları sustur. 
Toprağa akan mazlum insanların acını ve kanını 
dindir, köy yollarında çocuklarının cansız 
bedenlerini getiren anaların göz yaşlarına 
merhem ol,  hazine kaçakçıların Ermeni 
mezarların talanına dur de, kaçakçıları ölüme ve 
katliama sürükleyen gücü parçala.  Ey eserek 
ağıt yakan rüzgar bütün bunları yap bu 
mevsimde. Bu feryadımı duy ya are mıleketo, 
duy ya xızır. Acının mekan tutuğu mağaraları 
dolduran sesleri dinle bu gece ve sonra al o 
sesleri Zımeqın kutsal akan o Çewres Çımı 
suyuna götür. Çewres Çımıya de ki hiç bir 
insanın ulaşamadığı o sıra, o ulaşacak ve başa-
racak, sevgi böyle bir şeydir ve Çuhar kardeşim 
(Elif) sevgiyi bu topraklarda ekecektir. Gün 
gelecek Çaruh’un sesi bu Zımeqın en 
merhametli sesi olacaktır. ” Diyerek kızı 

Mayram’ın elini sıkıca tuttu Tape Pilden aşağı 
indi ve Tapı Gıçta yıkılıp talan edilen kilisenin 
kırık taşın üstünde Mreyem (Elif) için bir çıla 
yaktı, akan göz yaşların eşliğinde güzel dilekler 
tuttu. Meleklerin diyarı olan are mıleketo tarafı-
na bakarak içinde taşa, toprağa, suya ve ağaca 
dualar ederek Zımeq’e geri döndü.

O kadar çok bir birilerini seviyorlardı ki, Sure ana 
ilk doğan kız çocuğuna Meryem ismini vererek 
Elif’in hasret duyduğu küçük kız kardeşi 
Meryem ismini yaşatırdı Zımeq’de. Meryem 
hristiyan ismi olduğu için buda ayrı bir tehlikey-
di. Bundan dolayı Sure ve Elif ana Meryem isme 
en yakın olan ve kimsenin dikkatini çekmeyen 
bir isimle Mayram olarak belirlediler. Mayram 
ismini de Ermeni ve hristiyan ismidir diye devlet 
kabul etmeyerek, Mayram’ın kimlikte de Fidan 
olarak kayıt edildi. Devlet Fidan biliyor, Zımeq 
ise Mayram biliyor. Bu hala böyle devam ediyor. 
Acılar güneşin sıcaklığında kavruluyordu. 
İsimlerin yarasına tuz basılıp hecelenerek 
sızlıyordu göz yaşların en derinliklerinde. Korku-
ların sessizliğinde acılı yürekler kendini koru-
maya çalışıyordu.

Sessizlik, sonsuzluğun dilidir. Zaman, hiç bir 
yerde rüzgarsız bir vadinin içinde olduğu kadar 
ağır akmaz. Derin sessizlik, insanın üzerine 

büyük bir kudretle çöküyordu. Ne bir vicdanlı 
sesi işitiliyordu, nede bir Pepuk kuşun çığlığı. 
Koye Sur ve Barık dağı hüzün kesilmiş gibi 
bakıyordu. Güneş Kertin tepesinden çoktan 
doğmasına rağmen herkes derin bir uykudaydı.

***
Dışarısı da ölüm sessizliğine bürünmüştü. Bir 
şarkıya akortsuz bir keman ve bir kavalın 
müziği, ayrıca kalabalığın ürpertici sesleri 
sessizliğe karışıyordu sanki. Bu daha da korku-
tuyordu Elif anayı. Tüm Zımeqliler kazma ve 
kürekleriyle köyün meydanında toplanmış 
Ermeni mezarları nasıl kazıp, tahrip edip hazine 
çıkaracakların homurtuları kulağını patlatır-
casına yankılanıyordu. Sessizce bir çeperin 
altına bürünmüş mezar talancıları izlemekteydi. 
Kalabalık Ermeni mezarlığın olduğu deri kilisi 
tarafına yönelmesiyle yüreğindeki sızı tarifsiz 
canını acıttığını hissediyordu. Ağlamaktan 
başka yapacak hiç bir eylemi yoktu Elif ananın.  
Ermeni mezarları kazıldıkça Elif ananın yüreği 
de parçalanıyordu. Acısı gözlerinden usul usul 
dökülüyordu, nefesi rüzgara karışıp fırtına 
oluyordu nankör sessizliğe. Yüreğin derinliğin-
den sessizce yükselen feryadı bulutları parça-
layıp gökyüzüne yayılıyordu.
  
Elif  ananın yüreğinde Ermeni sessizliğin çığlığı 
gömülürken, Zımeqın semahlarına kültür ve 
mezar talancıların homurtuları o kadim toprak-
lara hakim olmuştu. İnsanlık zamana yenik 
düşerken, barbarlık yeryüzüne hakim olmuş, 
gece karanlığı gibi de güne kusuyorlardı. Elif 
ana acılarıyla sessizdi. Sessizlik yıkımla 
parçalandı. Yıkım; yıkımı getiriyordu. Yıkım 
barbarlığın künyesine kazılıyordu. Merhamet 
yıkımcıların yanından hiç geçmiyordu. Yıkım ve 
talan künye olup boyunlarına asılıyordu 
barbarlığın.

Pavyoncu Dergo’nun başı çektiği mezar 
çeteleri, Zımeq de ki Ermeni mezarlarını deşm-
eye başladılar. Altın uğruna, hazine uğruna koca 
bir mezarlık alanını günlerce kazıp talan ettiler. 
Bu çeteler Dersimin her yerine dadanmış adeta 
yeni bir vahşet yeni bir enkaz yaratıyorlardı 
yüreklerde. Daha kabuk bağlamayan Ermeni 
yaraları, yeni bir yara açmaktaydılar. Altın ve 
hazine uğruna talan ettikleri mezarlarda insan 
kemiklerinden başka bir şey çıkmıyordu. Bu 
daha da azgınlaştırıyordu mezar çetelerini.

Dergo’nun başı çektiği mezar talancıların çetesi 
sinsice uğultuları yer altındaki insan kemiklerini 
sızlatmaya başlamıştı. Kiliseler yıkıldı, mezarlar 
tahrip edildi. Mezarlardan çıkan Ermeni 
kemiklerine ortalığa yayılıyordu. Altın hazineler-
ini bulmadıkları için Ermeni mezarlarına sövüp 
saydılar. Erkelerin gözü hazine bulmaktan 
başka hiç bir şey görmüyordu. Çıkan insan 
kemikleri ortalığa yayılmış, köpekler insandan 
daha merhametli çıkmıştı ki hiç yanaşmadılar 
bu barbar talana. Zımeq kadınları gizlice çıkan 
insan kemiklerini toplayıp dere kilisenin alt 
tarafında büyük bir çukur açıp oraya gömdüler.
Elif ana tüm bu vahşete ve barbarlığa rağmen, 
merhamet ve sevgiyi ekmeye devam etti. Hiç 
yılmadı, kimseyi de suçlamadı. Kin ve vahşet 
duygulara karşı sevgi ve vicdanlı duygularıyla 
karşılık verdi. Zımeq’lilere kirve tuttu, mısayıp 
oldu. Jarları tek tek ziyaret etti çıla yaktı. Niyaz 
verdi gulbang tuttu Zımeq’e. Geceleri, göz 
yaşlarını içine akıtarak ateşin önünde çocuk-
larına masallar anlattı. Yaşanılanlar ise sanki bir 
masaldı tarihin belleğine kazılmış bir yara 
olarak bir nesilden bir nesile akıp gidiyordu 
tarihin bağrına.
  
Elif ana yıkım ve tahrip edilen tüm insanlık için 
acıların içine atıyordu. Gün ağarmaya 
başlamıştı. Gümüş bir ışık oturmuş dağların ve 
ağaçların üzerine. Işık günle vedalaşıyordu. O 
gizemli koye sur dağın üstünde çoban yıldızı 
parlıyordu. Ay Rebetin deresinde ki Ermeni 
köprü üstünde belirlemeye başlamıştı. Gece 
gök kubbeyi dolduran yıldızlar bir bir düşüyordu 
barık dağın gövdesine sanki.
   
“Bin yıl boyunca bir şairin düşlerinin çırpmasın-
da ilerleyeceksin.” Diyordu Ermeni şair. Devamla 
“Sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını 
göreceksin.”

Çuhar doğdu Elif olarak öldü. Çuhar bir kız 
çocuğun ışığı dolaşıyor hala o toprakların 
üzerinde.

Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.



Acının dili, göz yaşın rengi yoktur. Üşümelerin 
tümü de çocuktur.

Bir mezar, koca bir ateş büyütüyormuş 
rahminde. Duvarlara çarparak durabilen, uğur-
suz sesler büyütüyormuş. Hızla derinleşen sinsi 
uğultular sardı etrafı. Ürkmüş yaprakların 
hışırtısına gömüldü göz yaşlar. Karanlığa 
koşuştu ölüler. Kiliseler, kutsal mekanlar, kutsal 
mekana asılı Meryem ananın tabloları tahrip 
edilerek döktüler duvarlardaki renkleri parça 
parça. Ermenice konuşan sesleri, sıcak 
gülüşleri ve nefesleri kovdular kadim ve kutsal 
topraklardan. Acının dili yoktu, toprağa 
düşüyordu sessizce acıların göz yaşları.

Çuhar kız gidenlere dikti gözlerini. Dişleri çene-
lerine kilitlenmiş çocuklar, ekmeksiz insanları, 
kül rengine dönmüş ihtiyarları, didişen serçe 
kuşlara öylece bakakalmıştı. Sonra başını öne 

düşürüp ağaçların altında sessiz kelime-
lerden dokunmuş renkli bir kilim ördü 
gidenlerin ardından. Saçları rüzgarda 
savrulan sonbahar yaprakları andırıyor-
du. Duyguları acılarla dolmuş toprağı 
dövüyordu. Toprağın üstünde yeniden 
filizlenip asırlara yayılıyordu acıları. 
Duyan ve gören yoktu. Göz yaşların rengi 
yoktu, üşümelerin tümü çocuktu Çuhar 
kızda.

Çuhar kız içinde esen rüzgarlı acılarla 
büyüdü. İnsanlığa dair güzel yerleri 
kutsal mekan eyledi. Jarlara dilek tuttu. 
Çeşmelerde su içti, insanlık için dualar 
etti.  “Ne olur tanrım, ben acıların en 
katmerini yaşadım, benim dilimden 
konuşanları kovdular buralardan. Ölenler 
oldu, yollarda aç susuz kalanlar oldu, 
kurda kuşa yem olanlar oldu. Artık kims-
eye bu acıları yaşattırma tanırım. 
Tanrım; sana bu kutsal jaru-diyar 
topraklarından yalvarıyorum.” Kanadı 
kırık bir kuş gibi göğe bakarak ağlıyordu 
insanlığa Çuhar.

***                     
Yükselen bulutların içinden sis düşüyor-
du dağların üstüne. Sis bir perde gibi 
kaplıyordu tüm vadileri. Sisli ve pusatlı 
günler gidenlerin peşini bırakmıyordu. 
Yükselip yaklaşan uğultular sislerin 

arasında koşuşturan kirli insan silüetleri, kutsal 
duvarları ve mezar talancıların leş kokan 
nefesleri yayılıyordu Zımeq’ın üstüne. Ermeni 
mezarları altan alta üşümeye başlamıştı. 
Soğuk, cansız toprak altında yatan insan 
kemikleri yavaş yavaş sarmıştı. Ermeni kuşlar 
kendi acılarıyla didişiyordu. Kanatları kırık 
çırpınıyorlardı toprak altındaki acılara. Çuhar kız 
tüm kötülere karşı çewres çımıda insanlığa dua 
okuyup, çıla yakıp niyaz dağıtıyordu Zımeqe.

1915-1916 Ermeni soykırımı ve 1938 Dersim 
soykırımı gören o topraklar bu sefer kendi yerlil-
erin talanına tanıklık ediyordu. Dilsiz acıların 
çığlığıyla dile gelmişti Pepuq kuşu. Pepuq kuşu 
yaşanan bu acıları Dersimin dağlarına, “Pepu, 
keko, kam kist, mı kist, kam sut, mı sut...” diye 
ağlayarak dile getiriyordu.. Pepuk kuşun bu 
ağıdı asırlardır dinmeyen bu acıların sesi olarak 
hala bu topraklarda yankılanıyor. Çuhar kızın 
acısını adeta dile getirmişti Pepuk kuşu. Çuhar 

kız gibi kaç tane çocuk vardı? Kaç tane insan 
kendini gizli tutuyordu? Bunlar hep cevapsız 
kaldı. Zira Ermeniyim demek kolay bir iş değildi. 
Ermeni demek aşağılayıcı bir terim ve söz 
olarak kazılmıştı insanların ruhuna ve beynine. 
Oysa Ermeniler o topraklarda en kadim halktı. 
Hiç kimsenin canını yakmadılar, hiç kimsenin 
malına da el koymadılar. Ve hiç kimsenin 
mezarlarını da talan etmediler. Kendi öz 
topraklarında her türlü vahşete, her türlü 
acılara maruz kalmışlardı.

***
Çuhar kızın feryadı sessizce Zımeqın  vadilerine 
gömülüyordu.

Zımeq isminden de anlaşıldığı gibi bir Ermeni 
isimdir. Zımeq de bir Ermeni köyüdür.
Her yönüyle talan edilen Ermeni kültürü, isimleri 
de gerek korkudan gerekse zorunluktan da 
değiştirilmiş, kalanda kendiliğinden değişime 
uğramıştır.

1938 Dersim tertelesinde babasını kayıp ederk-
en Çuhar kız beş yaşındaydı. Çuhar 1938 
katliamı şöyle anlatıyordu “Zımeq ve diğer 
köylerden herkesi Hopik’e topladılar. Her tarafta 
silahlı askerler vardı. Biz çok korkuyorduk, bize 
kötü davranıyorlardı. Aniden silah sesleri patladı 
ve millet üst üste yıkıldı. Bağıranlar, kaçanlar 

vardı. Çok korkunçtu bu yaşadıklarımız. Sonra, 
saatler sonra sağ kalanlar bir birine yardım 
etmeye başladılar. O sırada anne ve babamızı 
aradık. Annemizi bulduk, annemin yanında 
ablam ve iki abim, benden küçük, daha bir 
yaşında ve annemin kucağında olan kız 
kardeşim Meryam vardı. Sonra etrafımıza 
baktık, babamın dilsiz kız kardeşini gördüm. 
Dilsiz olan halamın oğlunu gördüm. Babamı 
sorduk, görmedik dediler. Günler sonra yaralı 
kurtulanlar babamın öldüğün söylediler.” Zira 
Zımeq ve Dersim halkıyla aynı kaderi paylaşan 
bu mazlum insanlar, daha sonra kendi kapı 
komşu ve ikrar tuttukları insanların zulmüne de 
tanık olacaklardı. En acısı da buydu.

Elif ananın gerçek ismi Çuhar olduğunu kimse 
bilmiyordu. Lakin küçük kızken hala Çuhar 
ismile çağrılmaktaydı. Ermeni kiliseleri, 
mezarlıkları talan edilmeye başlandığında 
Çuhar kızın yüreğinde kopan çığlık dağları yıkıp 
gitmişti. O çığlık Elif ananın yüreğinde gömülü 
kaldı ve kendisiyle birlikte hiç kimse duymadan 
göçüp gitti. Ataların ve akrabaların mezarların-
da kemikleri altın ve hazine için toprak üzerine 
yayılmış ve Ermeni soykırımı bu sefer ölülerine 
yapılmaktaydı. Bu yağmalama çetesinin reisi 
olan Dergo Elazığ pavyonlarında çalışan bir 
pavyon hizmetçisiydi. Ermeni mezarlıklarını 
talan etmek için görevlendirilmişti. Görevi 
içinde kendi köyü Zımeq’e gelmişti. Pavyoncu 
Dergo’nun oturdukları evde Ermenilerin konak 
eviydi. Zımeqdeki ermeni malları Abasan aşire-
tin Memedıç ve Hemedıç Ezbetleri  kendi 
aralarında paylaşmışlardı. Değirmenleri de 
kendi hazinelerine geçirmiş çalıştırıyorlardı.
   
Ermenileri o topraklardan kovduktan sonra 
“gani nimet” olarak gördükleri mallarına el 
koyanlar bu sefer kilise ve mezarlarına gözlerini 
çevirmişlerdi. Mezarlara göz dikenler yürekleri 
kirli, gözleri kan çanağına bürünmüştü adeta. 
Bu korkutuyordu kalan mazlum Ermenileri. İşte 
burada başlıyor Elif ananın hikayesi. Çuhar kız 
Elif oluyor korkudan. Kendi inanç ve görenekler-
ini de bırakıp zorunlu olarak Alevi inançlarına 
göre de yaşamak zorunda kalıyor. Çuhar ismin-
den Elif ismine iltica etmiş, bundan sonra ölene 
kadar herkes onu Elif olarak tanıyacak ve 
çağıracaktı.

Ermeni olmak artık suç ve tehlikeliydi o 
coğrafyada. Her şeylerini kayıp eden bu insanlar 

artık dayanacak güçleri olmadığı için, kendi öz 
topraklarını terk etmek zorundalardı. Bunu 
Çuhar kız kabul etmedi. Zımeq de kalmayı 
burada ölmeyi kabul ederek, ailesiyle çıkıp 
gitmedi. Ama Çuhar’ın şansı iyi gitti ve Zımeq’ın 
en merhametli ve iyi insanı Xıde Pol ile hayatını 
birleştirdi. Zımeq de evlendi. Dünyaya dört kız, 
dört erkek çocuk getirdi. Giden ailesini çok 
özlüyordu. Ama en çok küçük kız kardeşi 
Meryemi özlüyordu. Meryem için her gün göz 
yaşı döküyordu.

Elif ananın sırdaşı Sure ananın dışında hiç 
kimse bilmiyordu Elifin ilk ismi Çuhar olduğunu. 
Elif ananın acılarına, çığlığına ve dertlerine 
ortak olan Sure ana da Elifi ana kardeş olmuştu.
Elif ana kardeşi Meryem’in (Mayram) özlem ve 
hasretine dayanamıyordu. Sure ana Elif (Çuhar) 
bacısına söz verdi. “Çuhar bacı hamileyim, eğer 
kızım olursa adını Meryem koyacam sana söz 
veriyorum.” Dedi. Ve gerçekten kızı oldu adını da 
Meryem (Mayram) koydu.

Sure ana, şafak sökmeden yeni yürümeye 
başlayan kızı Mayram’ın elini tuttu Tape Pile 
gitti, Tape Pilin diyarından tüm Zımeq’ı görecek 
şekilde güneşin doğmasını bekledi. Kerten 
güneşin doğuşuyla kollarını açarak güneşi 
kolların arasına aldı ve başladı kardeş tuttuğu 
Çuhar (Elif) için dua etmeye.

“Koye sur üzerinden esen rüzgar; Mumbarek-
teki Xızırın diyarı,  Zımeq’ın devasa ceviz 
ağaçlarında esen rüzgar;  dere hegayda 
başlayan vadi Rebetle bütünleşen vadide ki 
tarihi zenginliğini talan eden talancıları sustur. 
Toprağa akan mazlum insanların acını ve kanını 
dindir, köy yollarında çocuklarının cansız 
bedenlerini getiren anaların göz yaşlarına 
merhem ol,  hazine kaçakçıların Ermeni 
mezarların talanına dur de, kaçakçıları ölüme ve 
katliama sürükleyen gücü parçala.  Ey eserek 
ağıt yakan rüzgar bütün bunları yap bu 
mevsimde. Bu feryadımı duy ya are mıleketo, 
duy ya xızır. Acının mekan tutuğu mağaraları 
dolduran sesleri dinle bu gece ve sonra al o 
sesleri Zımeqın kutsal akan o Çewres Çımı 
suyuna götür. Çewres Çımıya de ki hiç bir 
insanın ulaşamadığı o sıra, o ulaşacak ve başa-
racak, sevgi böyle bir şeydir ve Çuhar kardeşim 
(Elif) sevgiyi bu topraklarda ekecektir. Gün 
gelecek Çaruh’un sesi bu Zımeqın en 
merhametli sesi olacaktır. ” Diyerek kızı 

Mayram’ın elini sıkıca tuttu Tape Pilden aşağı 
indi ve Tapı Gıçta yıkılıp talan edilen kilisenin 
kırık taşın üstünde Mreyem (Elif) için bir çıla 
yaktı, akan göz yaşların eşliğinde güzel dilekler 
tuttu. Meleklerin diyarı olan are mıleketo tarafı-
na bakarak içinde taşa, toprağa, suya ve ağaca 
dualar ederek Zımeq’e geri döndü.

O kadar çok bir birilerini seviyorlardı ki, Sure ana 
ilk doğan kız çocuğuna Meryem ismini vererek 
Elif’in hasret duyduğu küçük kız kardeşi 
Meryem ismini yaşatırdı Zımeq’de. Meryem 
hristiyan ismi olduğu için buda ayrı bir tehlikey-
di. Bundan dolayı Sure ve Elif ana Meryem isme 
en yakın olan ve kimsenin dikkatini çekmeyen 
bir isimle Mayram olarak belirlediler. Mayram 
ismini de Ermeni ve hristiyan ismidir diye devlet 
kabul etmeyerek, Mayram’ın kimlikte de Fidan 
olarak kayıt edildi. Devlet Fidan biliyor, Zımeq 
ise Mayram biliyor. Bu hala böyle devam ediyor. 
Acılar güneşin sıcaklığında kavruluyordu. 
İsimlerin yarasına tuz basılıp hecelenerek 
sızlıyordu göz yaşların en derinliklerinde. Korku-
ların sessizliğinde acılı yürekler kendini koru-
maya çalışıyordu.

Sessizlik, sonsuzluğun dilidir. Zaman, hiç bir 
yerde rüzgarsız bir vadinin içinde olduğu kadar 
ağır akmaz. Derin sessizlik, insanın üzerine 

büyük bir kudretle çöküyordu. Ne bir vicdanlı 
sesi işitiliyordu, nede bir Pepuk kuşun çığlığı. 
Koye Sur ve Barık dağı hüzün kesilmiş gibi 
bakıyordu. Güneş Kertin tepesinden çoktan 
doğmasına rağmen herkes derin bir uykudaydı.

***
Dışarısı da ölüm sessizliğine bürünmüştü. Bir 
şarkıya akortsuz bir keman ve bir kavalın 
müziği, ayrıca kalabalığın ürpertici sesleri 
sessizliğe karışıyordu sanki. Bu daha da korku-
tuyordu Elif anayı. Tüm Zımeqliler kazma ve 
kürekleriyle köyün meydanında toplanmış 
Ermeni mezarları nasıl kazıp, tahrip edip hazine 
çıkaracakların homurtuları kulağını patlatır-
casına yankılanıyordu. Sessizce bir çeperin 
altına bürünmüş mezar talancıları izlemekteydi. 
Kalabalık Ermeni mezarlığın olduğu deri kilisi 
tarafına yönelmesiyle yüreğindeki sızı tarifsiz 
canını acıttığını hissediyordu. Ağlamaktan 
başka yapacak hiç bir eylemi yoktu Elif ananın.  
Ermeni mezarları kazıldıkça Elif ananın yüreği 
de parçalanıyordu. Acısı gözlerinden usul usul 
dökülüyordu, nefesi rüzgara karışıp fırtına 
oluyordu nankör sessizliğe. Yüreğin derinliğin-
den sessizce yükselen feryadı bulutları parça-
layıp gökyüzüne yayılıyordu.
  
Elif  ananın yüreğinde Ermeni sessizliğin çığlığı 
gömülürken, Zımeqın semahlarına kültür ve 
mezar talancıların homurtuları o kadim toprak-
lara hakim olmuştu. İnsanlık zamana yenik 
düşerken, barbarlık yeryüzüne hakim olmuş, 
gece karanlığı gibi de güne kusuyorlardı. Elif 
ana acılarıyla sessizdi. Sessizlik yıkımla 
parçalandı. Yıkım; yıkımı getiriyordu. Yıkım 
barbarlığın künyesine kazılıyordu. Merhamet 
yıkımcıların yanından hiç geçmiyordu. Yıkım ve 
talan künye olup boyunlarına asılıyordu 
barbarlığın.

Pavyoncu Dergo’nun başı çektiği mezar 
çeteleri, Zımeq de ki Ermeni mezarlarını deşm-
eye başladılar. Altın uğruna, hazine uğruna koca 
bir mezarlık alanını günlerce kazıp talan ettiler. 
Bu çeteler Dersimin her yerine dadanmış adeta 
yeni bir vahşet yeni bir enkaz yaratıyorlardı 
yüreklerde. Daha kabuk bağlamayan Ermeni 
yaraları, yeni bir yara açmaktaydılar. Altın ve 
hazine uğruna talan ettikleri mezarlarda insan 
kemiklerinden başka bir şey çıkmıyordu. Bu 
daha da azgınlaştırıyordu mezar çetelerini.

Dergo’nun başı çektiği mezar talancıların çetesi 
sinsice uğultuları yer altındaki insan kemiklerini 
sızlatmaya başlamıştı. Kiliseler yıkıldı, mezarlar 
tahrip edildi. Mezarlardan çıkan Ermeni 
kemiklerine ortalığa yayılıyordu. Altın hazineler-
ini bulmadıkları için Ermeni mezarlarına sövüp 
saydılar. Erkelerin gözü hazine bulmaktan 
başka hiç bir şey görmüyordu. Çıkan insan 
kemikleri ortalığa yayılmış, köpekler insandan 
daha merhametli çıkmıştı ki hiç yanaşmadılar 
bu barbar talana. Zımeq kadınları gizlice çıkan 
insan kemiklerini toplayıp dere kilisenin alt 
tarafında büyük bir çukur açıp oraya gömdüler.
Elif ana tüm bu vahşete ve barbarlığa rağmen, 
merhamet ve sevgiyi ekmeye devam etti. Hiç 
yılmadı, kimseyi de suçlamadı. Kin ve vahşet 
duygulara karşı sevgi ve vicdanlı duygularıyla 
karşılık verdi. Zımeq’lilere kirve tuttu, mısayıp 
oldu. Jarları tek tek ziyaret etti çıla yaktı. Niyaz 
verdi gulbang tuttu Zımeq’e. Geceleri, göz 
yaşlarını içine akıtarak ateşin önünde çocuk-
larına masallar anlattı. Yaşanılanlar ise sanki bir 
masaldı tarihin belleğine kazılmış bir yara 
olarak bir nesilden bir nesile akıp gidiyordu 
tarihin bağrına.
  
Elif ana yıkım ve tahrip edilen tüm insanlık için 
acıların içine atıyordu. Gün ağarmaya 
başlamıştı. Gümüş bir ışık oturmuş dağların ve 
ağaçların üzerine. Işık günle vedalaşıyordu. O 
gizemli koye sur dağın üstünde çoban yıldızı 
parlıyordu. Ay Rebetin deresinde ki Ermeni 
köprü üstünde belirlemeye başlamıştı. Gece 
gök kubbeyi dolduran yıldızlar bir bir düşüyordu 
barık dağın gövdesine sanki.
   
“Bin yıl boyunca bir şairin düşlerinin çırpmasın-
da ilerleyeceksin.” Diyordu Ermeni şair. Devamla 
“Sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını 
göreceksin.”

Çuhar doğdu Elif olarak öldü. Çuhar bir kız 
çocuğun ışığı dolaşıyor hala o toprakların 
üzerinde.

Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.



Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Kayserili Ermenilerden Güldane hanımın hikayesi
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri
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sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.
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söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
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ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
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Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
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Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
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Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Adım Kevork Kirkoryan. Ben 1931’de Hozat’ın 
Zımeq köyünde doğdum. 1938 de olanların 
hepsini tam olarak hatırlamasam da bazı 
şeyleri hatırlıyorum. Onlar unutulamayacak 
şeylerdir çünkü. Aklımın bir köşesinde kaldı 
onlar. 

Geldiler. Kimse de ne yapılacağını ne olacağını 
bilmiyordu. Bir sabah geldiler köyün etrafını 
sardılar. Ne kadar asker olduğunu bilmiyorduk. 
Yaşlı çocuk demeden kim varsa herkesi 
topladılar ve “Koye Sıpi”  yani “Beyaz Dağ” 
denen yere götürdüler. Ben orasını 
hatırlıyorum. 

Çocuktum. Kafilenin önünde oynayarak 
eğlenerek koşup duruyorum. Sanıyorum ki bizi 
eğlenceye götürüyorlar. Kadınları ve on 
yaşından küçük olan çocukları kadınlarla 
birlikte erkeklerden ayırdılar. Hepsini kol kola 
bağlayıp kurşuna dizdiler. Ben o anda kaçtım. 
Benden büyük birkaç çocuk daha vardı onlarda 
kaçtılar. On on beş metre kadar kaçtım ve bir 
de baktım ki parmağımdan kan akıyor. Bir Kürt 
ve bir Ermeni çocuğu var. Onları hatırlıyorum. 
Ermenice o Ermeni çocuğa seslendim. 
“Parmağımdan kan akıyor” dedim bağırarak. 
Fakat o bana bakmadı. Kaçıp gitti. Ben de 
orada bir kayanın altına girdim ve öylece orada 
kaldım. Orada kanayan parmağımla oynuyord-
um. “Acısını hissediyor muyum, etmiyor 
muyum” bilmiyorum. Kendimden habersiz 
gibiyim. Silah sesleri kesilene kadar orada 
kaldım. Artık ne kadar sürüyorsa tabi... 

Beş saat mi, on saat mi her ne kadar sürdü ise 
akşamüstü olunca sesler kesildi. Bende 
yerimden çıktım ve yavaş yavaş köye doğru 
gitmeye başladım. Hiç aklıma gelmedi bile 
orada ne oldu ne bitti? Annem mi öldü? 
Kardeşlerim mi öldü? Hiçbir şey aklıma 
gelmiyor. Köye gidip “Acaba ne oldu diye 
sorayım” diyorum kendi kendime. Köye vardım. 
Etrafa baktım. Hiç bir şey yok köyde. Ne bir ses, 
ne de bir seda… Issızlık gibi. Birkaç saat sonra 
yaralılar gelmeye başladı. Bizim köyün aşağı 
tarafında bir harman yerimiz vardı. Babam 
orada yoktu. Hatırlıyorum. Babamı arıyorum. 

“Babam nerede” diyorum. Korkumdan eve de 
gidemiyorum. Bir de baktım ki biri yukarıdan 
ağlayarak geliyor. “Annemi gördüm ölmüştü, 
kardeşimi gördüm ölmüştü ama küçük 
kardeşimi bulamıyorum” diyordu. Meğer o 
ağlayan benim ağabeyimmiş. İlk anda 
tanıyamadım. Aramızda birazda mesafe vardı. 
Geldi sarıldı bana biraz “şey” oldu… 

Beni bulunca olan biteni anlattı. Sonra korku-
muzdan eve giremedik. Çıkıp derelerde kaldık. 
Babam da o anda dağdaymış. Olanları duymuş 
tabi… Yanımızda birkaç köylü de vardı. 
Büyüklerdi. Hepsini net olarak hatırlamıyorum. 
Biz orada gece karanlığında uyuduk. Orada 
birkaç köylü sigara içmek için çakmakları 
ateşliyorlar. Eski el çakmakları… Babam 
karşıdan o ateşi görüyor fakat korkuyor. 
“Herhalde askerlerdir” diye düşünüyor. Ona 
rağmen cesaretini toplayarak gelip bakıyor ki 
oradakiler bizleriz. Ondan sonra bizi alıp 
gittiler. Bizim dağda Barığ diye bir yer var. Biz 
üç gün boyunca o dağda kaldık. Aç susuz! 
Köyde ise hala askerler var. Asker çekilip 
gidince bizde yavaş yavaş çıkıp köye gittik ki 
herkes yaralı, bereli öylece duruyorlardı. Bizim 
köyde o zamanlar sekiz hane Ermeni olmak 
üzere, toplam yüz hanenin üzerindeydi. Gerisi 
Kürt Alevileriydi. Zazaca konuşuyorlardı. 

Babam o sabah olayların farkına varıyor. Sabah 
kalkıyor herkese anlatıyor ama köylüler “Sen 
korkaksın. Korkundan dolayı böyle söylüyorsun” 
diyorlar. Babamda sabah çıkıp tarla sulamaya 
gidiyor. Ondan dolayı babamı o kafileye dâhil 
edemiyorlar. Biz altı kardeştik. Büyük ablam 
vardı. Kardeşlerimin üçü benden büyük ikisi ise 
benden küçüktü. Kırımda büyük ablamı ve 
benim büyüğüm olan ağabeyimi kaybettim. 
Diğer iki kız kardeşim henüz çok küçüktüler. 
Birisi bir, öteki ise üç yaşındaydı. Onların nasıl 
kurtulduklarını bende bilmiyorum. Fakat 
kurtulan çocukların hepsi ölülerin altından 
çıkmışlardı. Annemin üzerinde belki elli tane 
süngü yarası varmış. Babam anlattı. Asker 
gidince üç dört gün sonra babam annemi 
görmeye gitmişti. Köylülerde gitmişlerdi. Çünkü 
cesetler açıkta ve kokuyorlardı. Hepsini 
toplayıp yarım metre bir kuyu kazmış ve oraya 
gömmüşlerdi. Mesela bir aileden kaç kişi 
öldürülmüşse o aile kendi cenazelerini bir yere, 
diğeri kendi cenazelerini bir yere… Yani bir 
aileden kaç kişi ölmüşse onları birlikte göm-
müşlerdi. Kimi cenazenin ise geride hiç 
kimsesi kalmamıştı. Onlar da vardılar. Onların 
ne olduğunu bilmiyorum. Bizi sürgüne gönder-
diler. Dokuz yıl sonra geldiğimizde o mezar 
yerleri yeşillik olmuş. Şimdi biraz düzeltmişler. 
Bir taş koymuşlar. 

Oradan kalan bir yaram var. Kurşun alan 
parmağım böylece duruyor. Kırık gibi. Düzelmi-
yor. Düzelttirebilirdim ama bilerek düzelttirme-
dim. O hatıra bende kalsın istedim. 

Köyde yiyecekte kalmamıştı. Harman zamanıy-
dı. Önümüz kış! Geriye ne kalmış ise topluyor-
lardı belki bir şeyler yaparız diye. O anda köy 
muhtarına bir emir daha geliyor. Kalan Erme-
niler… Ne kadar Ermeni kalmış ise… Bir de 
köyün ağaları var birkaç tane. Eşkıya kısmı 
diyorlar onlara sözde… Onlarla Ermenileri 
götürmek istiyorlar. Tabi herkes korkuyor ki… 
Toplamak bir şey değil. Gidecek ama “Nasılsa 
götürüp öldürecekler” diyorlar. Ölüm korkusun-
dan dolayı kimse gitmiyor. Fakat asker bastı ve 
topladılar. Babam o anda kaçtı. Bende onun 
ardından kaçtım. Ağabeyimle o kız kardeşlerimi 
Hozat’a götürüyorlar ve oradan da sürgün 
ediyorlar. Biz köyde kaldık. Üç ay sonra Hozat’a 
bizim hala köyde olduğumuzu, orada 
yaşadığımıza dair haberler veriyorlar. Köyün 

korucusuna da “Bu adamları muhakkak 
yakalayıp getirin” diyorlar. Yani babamla beni… 
Ondan sonra o adam bir gün bizi yakaladı ve 
Hozat’a götürdüler. Bizi götürüyorlar ama artık 
ümit yok! “Nasıl olsa bizi öldürecekler” diyoruz. 
Çünkü herkes olanları gözü ile gördü. 

Önce götürdüklerini kimse nereye 
götürüldüğünü bilmiyor. Ne yaptılar? Ne 
ettiler? Kimsenin haberi yok. Neticede doldur-
dular kamyonlara Elazığ’a… Elazığ da çok kişi 
toplamışlardı. Kürtlerden ve kalan Ermenil-
erden… Belki de on binden fazla kişi sürgüne 
götürmüşlerdi. Elazığ’da herkesi vagonlara 
doldurmuşlardı. Çok kalabalıktı. Herkesi 
bindirdiler, kapıları kapattılar. Hiç kimse nereye 
gittiğini bilmiyor! Gidiyorsun…  

Bir iki gün sonra kapıları açıyorlardı. İhtiyaçlar 
için mi neyse artık…  Fakat herkes trende 
üstüne pisliyormuş, pislik varmış… Ne bileyim… 
Açlık! Kimsede hiç bir şey yok. Biz Salihliye 
kadar tam bir hafta yol gittik. Salihlinin bir 
köyüne verdiler bizi. Orada “Sak İstasyonu” diye 
bir yer vardı. Orada beni babamı birde iki üç 
Ermeni çocuk daha vardı. Onlarında anneleri ve 
babaları öldürülmüştü. O çocukları babamın 
üzerine yazmışlardı.   Bizi at arabalarına 
bindirdiler. Yolda giderken ben bir su gördüm 
ve babama “Baba bu ne büyük bir sudur” 
dedim Ermenice. Arabacı konuştuğumun 
yabancı veya başka bir lisan olduğunu anladı 
ve bana dönüp, “Bir daha bu dili konuşma 
yoksa senin dilini keserler” dedi. O günden 
sonra ben Ermenice bir tek söz bile söyleme-
dim. Sürgünde dili unuttuk. 

Bir gün sürgüne gönderilen Dersimlinin biri 
gelip bizim o taraflarda geziyor. Bir yerden yeni 
sürgünler geldiğini öğrenmiş tabi. Gelip bizi 
gördü, gitti. Adam çıkıp Uşak’a gidiyor. Gittiği 
her yerde anlatıyor. Uşak’ta da anlatınca 
ağabeyim de bizim hala hayatta olduğumuzu 
biliyor. Aradan bir sene kadar bir zaman 
geçmişti. Ağabeyim okula başlamış, Türkçeyi 
de biraz öğrenmişti. Ama biz Türkçeyi hiç 
bilmiyorduk. Derken trene binip geliyor ve sora 
sora gelip bizi bulmuş.

Orada bizim isimlerimizi değiştirdiler. Zaten 
ben orada “Kevork” diye yaşayamazdım ki? 
Benim adımı Mehmet, babamın adını ise Ali 
yaptılar. Boylarımıza bakıp yaşımızı tahminen 

yazdılar. Dinimizi de kimlikle birlikte otomatik 
olarak değiştirdiler. Fakat yinede nüfus 
kâğıtlarımızda “Mühtedi” (İhtida eden, kendi 
dinini bırakarak Müslümanlığı kabul eden) diye 
yazıyordu. İslam da yazıyordu ama “Mühtedi” 
diye not düşmüşlerdi. Mühtedi, “dini 
değişmiştir” anlamına geliyor. Babamın ismini 
değiştirmişlerdi fakat annem öldüğü için adını 
değiştirememişlerdi çünkü ölülerin adını 
değiştiremezsin. Kimliğimde babamın adını 
değiştirip Ali Bedros olarak yazdılar ama 
annemin adı Margit olarak yazılıydı. 

Kanunen, her aileyi bir köye 
vermişlerdi. O köyde iki aile her 
gün ne pişiriyorsa getirip bize de 
vermek zorundaydı. Onu inkar 
edemeyiz. Mecburen de olsa bize 
baktılar. Onlar ne pişiriyorlarsa 
kalanı bize de getirtiyorlardı. 
Köyde hiçbir sorun olmadı. Bize iyi 
davranıyorlardı fakat bizi Kürt 
olarak tanıyorlardı. Eğer Ermeni 
olduğumuzu bilselerdi belki o 
şekilde davranmazlardı. Çünkü 
Kürt olunca Müslüman oluyorsun. 
Müslüman olunca da fazla 
ayırmıyorlardı. Be orada beşinci 
sınıfa kadar okula gittim. Okulda 
bana Kürt oğlu diyorlardı. Hâlbuki 
ben Ermeniyim… Ama öyle 
diyorlardı. 

Bir gün hükümet karar aldı ve af 
çıktı. Sürgün cezaları affa uğradı. 
Babamda memleketini çok 
seviyordu. Canı, kanı hepsi 
oradaydı. İlla oraya döneceğim 
diyordu. Ne ettiysek engelleyem-
edik. O zamanlar baba ne derse o 
olurdu. Döndük. Döndüğümüzde 
daha fazla sükût-u hayale 
uğradık. Çünkü bizim mallarımız 
artık bizim değilmiş! Bize ait olan 
mallar bizim değilmiş. Bizim 
mallarımızı oradaki köy Kürtleri 
almışlar. Zaten daha önceki 
yıllarda da almışlar. Biz orada 
açıkta kaldık. Ermeni olduğumuz 
için artık bizim hiçbir malımız 
yokmuş. Bizim oturduğumuz, 
babamın yapmış olduğu evleri 

mesela tarlalarımızı ve diğer topraklarımızı 
bize vermediler. Başkalarına sattılar. Köydeki 
ağalarınmış sözde… Bilmiyoruz… Orada 
kalabileceğimiz bir evimiz yoktu artık. Babam 
sonradan yeni bir ev yaptı. Fakat ağabeyimle 
ben istemedik. Durmadık. Biz İstanbul’a gittik 
babamda orada vefat etti. Kız kardeşlerimizi 
yanımıza getirmek istedik fakat bir tanesi 
orada bir Kürt ile evlendi. Ötekini ise İstanbul’a 
getirdik. İstanbul’a geldiğimizde ben on yedi 
yaşındaydım. Ağabeyim ata mesleğini, yani 
inşaatçılık yapıyordu. Bende avizecilik yaptım 
ta ki Almanya’ya gelene kadar.

Orası benim için sükût-u hayaldir. Ne bileyim… 
O zamanlar bizim babalarımızı dedelerimizi 
hükümet korkusundan Kürt ağalarına teslim 
etmişler. Mallarını mülklerini alıp onlara kölelik 
yaptırmışlar. Bu bizi çok incitti. Hala da 
incitiyor. Son anlattıklarım 1915 ten sonra 
oluyor. O tarihten itibaren her şeyimizi almaya 
başlamışlar. Otuz sekizden sonra da hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Sürgünden önce yani otuz 
sekizden önce devlet ferman çıkarmış. “Hiçbir 
Ermeni malı yoktur” demiş. Ondan dolayı her 
şeyimizi aldılar biz de o köydeki ağalara 
maraba olduk.

Ben askerliğimi Mehmet Yıldız olarak Ankara 
genelkurmay da harita askeri olarak yaptım. 
Askerde herhangi bir sorun olmadı. 1950 den 
sonra İstanbul da müracaat edip yeniden 
ismimi aldım. Kevork. Soyadımı alamadım 
yalnızca doğum adımı alabildim. Din ibaresini 
de mahkeme yoluyla değiştirdim. Onlarda 
sanıyorlardı ki biz hakikatten Mehmet olduk, Ali 
olduk Müslüman olduk. Öyle tahmin ediyorlardı. 
Eğer gittiğimiz köylerde bizim hala Ermeni gibi 
olduğumuzu bilselerdi tahmin ediyorum ki 
başka türlü davranırlardı. Hiç belli olmazdı. O 
köylüler Alevi oldukları için biraz daha iyilerdi. 
Hatta kirveliklerimiz bile vardı ama aslında 
bizim kültürümüzde kirvelik yoktur. 1950 de 
döndüğümüzde bizim köyün kilisesi hala 
duruyordu. İbadet etme koşulumuz yoktu 
asma kilise duruyordu. Biz oradan çıktıktan 
sonra köylüler kiliseyi de yıkmışlar. Bizim köyde 
on iki tane kilise “Pagi” vardır. “Pagi” yani temel 
yerleri vardır.

Alevilerle iyi anlaşıyorum. Ben Aleviliği, Aleviden 
daha iyi bilirim. Korkudan semahlarını bile 
yapamıyorlardı. Piri veya Rayberi geldiklerinde 
evlerde cem tutuyorlardı. Korkudan kendilerini 
Kürt diye hissediyorlardı. “Kürt’üz” diyorlardı, 
“Aleviyiz” diyorlardı fakat şimdi biraz ondan 
vazgeçmiş gibiler. “Biz Kürt değiliz” diyorlar. Bu 
beni bile şaşırtıyor yani. Zazaca konuşuyorlardı. 
“Ma Kırmancimê” diyorlardı kendilerine.

Sürgünden döndükten sonra büyük hayal 
kırıklığı yaşadık. Her şeyimiz almışlardı. Geri 
dönen diğer köylüler yine arazilerini aldılar. 
Bizde mallarımızı geri alacağımızı sanıyorduk 
ama alamadık. Çocuktuk. Neden olduğunu da 
bilmiyorduk. Babamda bize fazla bir şey 
anlatmadı. Bütün köylerde de durum aynıdır. 

Ondan sonra zaten kimse orada kalmadı. 
Herkes göçtü gitti. Ata toprağıydı Dersim. 
1915’te Dersime sığınan fazla bir Ermeni yok. 
Dersimdeki Ermenileridir, köklü Dersim 
Ermenileridir. Köklü! Dışarıdan gelmiş Ermeni 
yok yani orada. Orada yaşıyorlardı. Yalnız 
benim babam değil, babamın babası, babamın 
basınının babası ta bilmem kaç kuşak o 
köylüler. Orada yaşamışlar. Bizim tanıdığımız 
bütün köylerin hepsi öyle. Sonradan gelip 
sığınmış değiller. Yalnız o 1915 deki olayları 
herkes biliyor. Kürt ağası da biliyor, hamalı da 
biliyor ki “Bu Ermeni hükümetin eline geçerse 
öldürülür, bilmem ne yapılır. Burada kalsınlar” 
diye korumuşlar. Sığınma budur. Onu da 
kendilerine yarasın diye yapmışlar. Eskiden 
Ermenilerin hepsi de zanaatkârlarmış. Benim 
babamın üç, dört tane mesleği vardı. Rençper-
lik, duvarcılık, marangozluk ve dokuma 
yapıyordu. Babam “Şapik” dokuyordu. Bu 
adamın hali ne ki? Bırakır mı? Karakaşı, kara 
gözü için değil ondan faydalansın diye korudu-
lar. Oradaki köylerin hemen hepsi Ermeni 
köyüdür. Mesela Xaçeli ne demek? Xaçeli, 
Halvori, Xeç, Peyik, İn, Ergan, Zımeq ve daha bir 
sürü köy… Bunlar hepsi Ermeni köyleridir. Otuz 
sekizde bu köylerin hepsinde de Ermeniler 
vardı ama hepsi aynı kaderi paylaştı ve hiç 
kimse kalmadı. 

Gağandı bizde yılbaşında yaparız. Mesela aşure 
yaparız gağand’da. Buralarda büyükşehirlerde 
değil ama Ermenistan’da çok coşkulu ve büyük 
kutlamalar yapıyorlar. Birinci ayın altısında 
yapılıyor. Eskiden Gağand’da oruç tutuluyordu. 
Bizde en büyük oruç kırk sekiz gündür. Sonra 
bizde Xızır orucuda tutarlar. Biz Xızıra “Surp 
Serkis” deriz. Yani “Hayligya Serkis”tir ismi. 
Ermenistan’da o çok yaygındır şimdi. Beş gün 
tutarız. Onun bizde beş gün büyük bir şeyi 
vardır. Genç kızlar beş günün tam ortasında 
yani iki buçuk gün dolunca yemek yerler. Yani 
beş günde bir kez yemek yerler ki muratlarını, 
dileklerini yaparlar. Beş gün oruç tutarlar. Xızır, 
Dersim’de olduğu gibi bizde de yardımcı 
anlamına gelir. 
   

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 
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Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Adım Kevork Kirkoryan. Ben 1931’de Hozat’ın 
Zımeq köyünde doğdum. 1938 de olanların 
hepsini tam olarak hatırlamasam da bazı 
şeyleri hatırlıyorum. Onlar unutulamayacak 
şeylerdir çünkü. Aklımın bir köşesinde kaldı 
onlar. 

Geldiler. Kimse de ne yapılacağını ne olacağını 
bilmiyordu. Bir sabah geldiler köyün etrafını 
sardılar. Ne kadar asker olduğunu bilmiyorduk. 
Yaşlı çocuk demeden kim varsa herkesi 
topladılar ve “Koye Sıpi”  yani “Beyaz Dağ” 
denen yere götürdüler. Ben orasını 
hatırlıyorum. 

Çocuktum. Kafilenin önünde oynayarak 
eğlenerek koşup duruyorum. Sanıyorum ki bizi 
eğlenceye götürüyorlar. Kadınları ve on 
yaşından küçük olan çocukları kadınlarla 
birlikte erkeklerden ayırdılar. Hepsini kol kola 
bağlayıp kurşuna dizdiler. Ben o anda kaçtım. 
Benden büyük birkaç çocuk daha vardı onlarda 
kaçtılar. On on beş metre kadar kaçtım ve bir 
de baktım ki parmağımdan kan akıyor. Bir Kürt 
ve bir Ermeni çocuğu var. Onları hatırlıyorum. 
Ermenice o Ermeni çocuğa seslendim. 
“Parmağımdan kan akıyor” dedim bağırarak. 
Fakat o bana bakmadı. Kaçıp gitti. Ben de 
orada bir kayanın altına girdim ve öylece orada 
kaldım. Orada kanayan parmağımla oynuyord-
um. “Acısını hissediyor muyum, etmiyor 
muyum” bilmiyorum. Kendimden habersiz 
gibiyim. Silah sesleri kesilene kadar orada 
kaldım. Artık ne kadar sürüyorsa tabi... 

Beş saat mi, on saat mi her ne kadar sürdü ise 
akşamüstü olunca sesler kesildi. Bende 
yerimden çıktım ve yavaş yavaş köye doğru 
gitmeye başladım. Hiç aklıma gelmedi bile 
orada ne oldu ne bitti? Annem mi öldü? 
Kardeşlerim mi öldü? Hiçbir şey aklıma 
gelmiyor. Köye gidip “Acaba ne oldu diye 
sorayım” diyorum kendi kendime. Köye vardım. 
Etrafa baktım. Hiç bir şey yok köyde. Ne bir ses, 
ne de bir seda… Issızlık gibi. Birkaç saat sonra 
yaralılar gelmeye başladı. Bizim köyün aşağı 
tarafında bir harman yerimiz vardı. Babam 
orada yoktu. Hatırlıyorum. Babamı arıyorum. 

“Babam nerede” diyorum. Korkumdan eve de 
gidemiyorum. Bir de baktım ki biri yukarıdan 
ağlayarak geliyor. “Annemi gördüm ölmüştü, 
kardeşimi gördüm ölmüştü ama küçük 
kardeşimi bulamıyorum” diyordu. Meğer o 
ağlayan benim ağabeyimmiş. İlk anda 
tanıyamadım. Aramızda birazda mesafe vardı. 
Geldi sarıldı bana biraz “şey” oldu… 

Beni bulunca olan biteni anlattı. Sonra korku-
muzdan eve giremedik. Çıkıp derelerde kaldık. 
Babam da o anda dağdaymış. Olanları duymuş 
tabi… Yanımızda birkaç köylü de vardı. 
Büyüklerdi. Hepsini net olarak hatırlamıyorum. 
Biz orada gece karanlığında uyuduk. Orada 
birkaç köylü sigara içmek için çakmakları 
ateşliyorlar. Eski el çakmakları… Babam 
karşıdan o ateşi görüyor fakat korkuyor. 
“Herhalde askerlerdir” diye düşünüyor. Ona 
rağmen cesaretini toplayarak gelip bakıyor ki 
oradakiler bizleriz. Ondan sonra bizi alıp 
gittiler. Bizim dağda Barığ diye bir yer var. Biz 
üç gün boyunca o dağda kaldık. Aç susuz! 
Köyde ise hala askerler var. Asker çekilip 
gidince bizde yavaş yavaş çıkıp köye gittik ki 
herkes yaralı, bereli öylece duruyorlardı. Bizim 
köyde o zamanlar sekiz hane Ermeni olmak 
üzere, toplam yüz hanenin üzerindeydi. Gerisi 
Kürt Alevileriydi. Zazaca konuşuyorlardı. 

Babam o sabah olayların farkına varıyor. Sabah 
kalkıyor herkese anlatıyor ama köylüler “Sen 
korkaksın. Korkundan dolayı böyle söylüyorsun” 
diyorlar. Babamda sabah çıkıp tarla sulamaya 
gidiyor. Ondan dolayı babamı o kafileye dâhil 
edemiyorlar. Biz altı kardeştik. Büyük ablam 
vardı. Kardeşlerimin üçü benden büyük ikisi ise 
benden küçüktü. Kırımda büyük ablamı ve 
benim büyüğüm olan ağabeyimi kaybettim. 
Diğer iki kız kardeşim henüz çok küçüktüler. 
Birisi bir, öteki ise üç yaşındaydı. Onların nasıl 
kurtulduklarını bende bilmiyorum. Fakat 
kurtulan çocukların hepsi ölülerin altından 
çıkmışlardı. Annemin üzerinde belki elli tane 
süngü yarası varmış. Babam anlattı. Asker 
gidince üç dört gün sonra babam annemi 
görmeye gitmişti. Köylülerde gitmişlerdi. Çünkü 
cesetler açıkta ve kokuyorlardı. Hepsini 
toplayıp yarım metre bir kuyu kazmış ve oraya 
gömmüşlerdi. Mesela bir aileden kaç kişi 
öldürülmüşse o aile kendi cenazelerini bir yere, 
diğeri kendi cenazelerini bir yere… Yani bir 
aileden kaç kişi ölmüşse onları birlikte göm-
müşlerdi. Kimi cenazenin ise geride hiç 
kimsesi kalmamıştı. Onlar da vardılar. Onların 
ne olduğunu bilmiyorum. Bizi sürgüne gönder-
diler. Dokuz yıl sonra geldiğimizde o mezar 
yerleri yeşillik olmuş. Şimdi biraz düzeltmişler. 
Bir taş koymuşlar. 

Oradan kalan bir yaram var. Kurşun alan 
parmağım böylece duruyor. Kırık gibi. Düzelmi-
yor. Düzelttirebilirdim ama bilerek düzelttirme-
dim. O hatıra bende kalsın istedim. 

Köyde yiyecekte kalmamıştı. Harman zamanıy-
dı. Önümüz kış! Geriye ne kalmış ise topluyor-
lardı belki bir şeyler yaparız diye. O anda köy 
muhtarına bir emir daha geliyor. Kalan Erme-
niler… Ne kadar Ermeni kalmış ise… Bir de 
köyün ağaları var birkaç tane. Eşkıya kısmı 
diyorlar onlara sözde… Onlarla Ermenileri 
götürmek istiyorlar. Tabi herkes korkuyor ki… 
Toplamak bir şey değil. Gidecek ama “Nasılsa 
götürüp öldürecekler” diyorlar. Ölüm korkusun-
dan dolayı kimse gitmiyor. Fakat asker bastı ve 
topladılar. Babam o anda kaçtı. Bende onun 
ardından kaçtım. Ağabeyimle o kız kardeşlerimi 
Hozat’a götürüyorlar ve oradan da sürgün 
ediyorlar. Biz köyde kaldık. Üç ay sonra Hozat’a 
bizim hala köyde olduğumuzu, orada 
yaşadığımıza dair haberler veriyorlar. Köyün 

korucusuna da “Bu adamları muhakkak 
yakalayıp getirin” diyorlar. Yani babamla beni… 
Ondan sonra o adam bir gün bizi yakaladı ve 
Hozat’a götürdüler. Bizi götürüyorlar ama artık 
ümit yok! “Nasıl olsa bizi öldürecekler” diyoruz. 
Çünkü herkes olanları gözü ile gördü. 

Önce götürdüklerini kimse nereye 
götürüldüğünü bilmiyor. Ne yaptılar? Ne 
ettiler? Kimsenin haberi yok. Neticede doldur-
dular kamyonlara Elazığ’a… Elazığ da çok kişi 
toplamışlardı. Kürtlerden ve kalan Ermenil-
erden… Belki de on binden fazla kişi sürgüne 
götürmüşlerdi. Elazığ’da herkesi vagonlara 
doldurmuşlardı. Çok kalabalıktı. Herkesi 
bindirdiler, kapıları kapattılar. Hiç kimse nereye 
gittiğini bilmiyor! Gidiyorsun…  

Bir iki gün sonra kapıları açıyorlardı. İhtiyaçlar 
için mi neyse artık…  Fakat herkes trende 
üstüne pisliyormuş, pislik varmış… Ne bileyim… 
Açlık! Kimsede hiç bir şey yok. Biz Salihliye 
kadar tam bir hafta yol gittik. Salihlinin bir 
köyüne verdiler bizi. Orada “Sak İstasyonu” diye 
bir yer vardı. Orada beni babamı birde iki üç 
Ermeni çocuk daha vardı. Onlarında anneleri ve 
babaları öldürülmüştü. O çocukları babamın 
üzerine yazmışlardı.   Bizi at arabalarına 
bindirdiler. Yolda giderken ben bir su gördüm 
ve babama “Baba bu ne büyük bir sudur” 
dedim Ermenice. Arabacı konuştuğumun 
yabancı veya başka bir lisan olduğunu anladı 
ve bana dönüp, “Bir daha bu dili konuşma 
yoksa senin dilini keserler” dedi. O günden 
sonra ben Ermenice bir tek söz bile söyleme-
dim. Sürgünde dili unuttuk. 

Bir gün sürgüne gönderilen Dersimlinin biri 
gelip bizim o taraflarda geziyor. Bir yerden yeni 
sürgünler geldiğini öğrenmiş tabi. Gelip bizi 
gördü, gitti. Adam çıkıp Uşak’a gidiyor. Gittiği 
her yerde anlatıyor. Uşak’ta da anlatınca 
ağabeyim de bizim hala hayatta olduğumuzu 
biliyor. Aradan bir sene kadar bir zaman 
geçmişti. Ağabeyim okula başlamış, Türkçeyi 
de biraz öğrenmişti. Ama biz Türkçeyi hiç 
bilmiyorduk. Derken trene binip geliyor ve sora 
sora gelip bizi bulmuş.

Orada bizim isimlerimizi değiştirdiler. Zaten 
ben orada “Kevork” diye yaşayamazdım ki? 
Benim adımı Mehmet, babamın adını ise Ali 
yaptılar. Boylarımıza bakıp yaşımızı tahminen 

yazdılar. Dinimizi de kimlikle birlikte otomatik 
olarak değiştirdiler. Fakat yinede nüfus 
kâğıtlarımızda “Mühtedi” (İhtida eden, kendi 
dinini bırakarak Müslümanlığı kabul eden) diye 
yazıyordu. İslam da yazıyordu ama “Mühtedi” 
diye not düşmüşlerdi. Mühtedi, “dini 
değişmiştir” anlamına geliyor. Babamın ismini 
değiştirmişlerdi fakat annem öldüğü için adını 
değiştirememişlerdi çünkü ölülerin adını 
değiştiremezsin. Kimliğimde babamın adını 
değiştirip Ali Bedros olarak yazdılar ama 
annemin adı Margit olarak yazılıydı. 

Kanunen, her aileyi bir köye 
vermişlerdi. O köyde iki aile her 
gün ne pişiriyorsa getirip bize de 
vermek zorundaydı. Onu inkar 
edemeyiz. Mecburen de olsa bize 
baktılar. Onlar ne pişiriyorlarsa 
kalanı bize de getirtiyorlardı. 
Köyde hiçbir sorun olmadı. Bize iyi 
davranıyorlardı fakat bizi Kürt 
olarak tanıyorlardı. Eğer Ermeni 
olduğumuzu bilselerdi belki o 
şekilde davranmazlardı. Çünkü 
Kürt olunca Müslüman oluyorsun. 
Müslüman olunca da fazla 
ayırmıyorlardı. Be orada beşinci 
sınıfa kadar okula gittim. Okulda 
bana Kürt oğlu diyorlardı. Hâlbuki 
ben Ermeniyim… Ama öyle 
diyorlardı. 

Bir gün hükümet karar aldı ve af 
çıktı. Sürgün cezaları affa uğradı. 
Babamda memleketini çok 
seviyordu. Canı, kanı hepsi 
oradaydı. İlla oraya döneceğim 
diyordu. Ne ettiysek engelleyem-
edik. O zamanlar baba ne derse o 
olurdu. Döndük. Döndüğümüzde 
daha fazla sükût-u hayale 
uğradık. Çünkü bizim mallarımız 
artık bizim değilmiş! Bize ait olan 
mallar bizim değilmiş. Bizim 
mallarımızı oradaki köy Kürtleri 
almışlar. Zaten daha önceki 
yıllarda da almışlar. Biz orada 
açıkta kaldık. Ermeni olduğumuz 
için artık bizim hiçbir malımız 
yokmuş. Bizim oturduğumuz, 
babamın yapmış olduğu evleri 

mesela tarlalarımızı ve diğer topraklarımızı 
bize vermediler. Başkalarına sattılar. Köydeki 
ağalarınmış sözde… Bilmiyoruz… Orada 
kalabileceğimiz bir evimiz yoktu artık. Babam 
sonradan yeni bir ev yaptı. Fakat ağabeyimle 
ben istemedik. Durmadık. Biz İstanbul’a gittik 
babamda orada vefat etti. Kız kardeşlerimizi 
yanımıza getirmek istedik fakat bir tanesi 
orada bir Kürt ile evlendi. Ötekini ise İstanbul’a 
getirdik. İstanbul’a geldiğimizde ben on yedi 
yaşındaydım. Ağabeyim ata mesleğini, yani 
inşaatçılık yapıyordu. Bende avizecilik yaptım 
ta ki Almanya’ya gelene kadar.

Orası benim için sükût-u hayaldir. Ne bileyim… 
O zamanlar bizim babalarımızı dedelerimizi 
hükümet korkusundan Kürt ağalarına teslim 
etmişler. Mallarını mülklerini alıp onlara kölelik 
yaptırmışlar. Bu bizi çok incitti. Hala da 
incitiyor. Son anlattıklarım 1915 ten sonra 
oluyor. O tarihten itibaren her şeyimizi almaya 
başlamışlar. Otuz sekizden sonra da hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Sürgünden önce yani otuz 
sekizden önce devlet ferman çıkarmış. “Hiçbir 
Ermeni malı yoktur” demiş. Ondan dolayı her 
şeyimizi aldılar biz de o köydeki ağalara 
maraba olduk.

Ben askerliğimi Mehmet Yıldız olarak Ankara 
genelkurmay da harita askeri olarak yaptım. 
Askerde herhangi bir sorun olmadı. 1950 den 
sonra İstanbul da müracaat edip yeniden 
ismimi aldım. Kevork. Soyadımı alamadım 
yalnızca doğum adımı alabildim. Din ibaresini 
de mahkeme yoluyla değiştirdim. Onlarda 
sanıyorlardı ki biz hakikatten Mehmet olduk, Ali 
olduk Müslüman olduk. Öyle tahmin ediyorlardı. 
Eğer gittiğimiz köylerde bizim hala Ermeni gibi 
olduğumuzu bilselerdi tahmin ediyorum ki 
başka türlü davranırlardı. Hiç belli olmazdı. O 
köylüler Alevi oldukları için biraz daha iyilerdi. 
Hatta kirveliklerimiz bile vardı ama aslında 
bizim kültürümüzde kirvelik yoktur. 1950 de 
döndüğümüzde bizim köyün kilisesi hala 
duruyordu. İbadet etme koşulumuz yoktu 
asma kilise duruyordu. Biz oradan çıktıktan 
sonra köylüler kiliseyi de yıkmışlar. Bizim köyde 
on iki tane kilise “Pagi” vardır. “Pagi” yani temel 
yerleri vardır.

Alevilerle iyi anlaşıyorum. Ben Aleviliği, Aleviden 
daha iyi bilirim. Korkudan semahlarını bile 
yapamıyorlardı. Piri veya Rayberi geldiklerinde 
evlerde cem tutuyorlardı. Korkudan kendilerini 
Kürt diye hissediyorlardı. “Kürt’üz” diyorlardı, 
“Aleviyiz” diyorlardı fakat şimdi biraz ondan 
vazgeçmiş gibiler. “Biz Kürt değiliz” diyorlar. Bu 
beni bile şaşırtıyor yani. Zazaca konuşuyorlardı. 
“Ma Kırmancimê” diyorlardı kendilerine.

Sürgünden döndükten sonra büyük hayal 
kırıklığı yaşadık. Her şeyimiz almışlardı. Geri 
dönen diğer köylüler yine arazilerini aldılar. 
Bizde mallarımızı geri alacağımızı sanıyorduk 
ama alamadık. Çocuktuk. Neden olduğunu da 
bilmiyorduk. Babamda bize fazla bir şey 
anlatmadı. Bütün köylerde de durum aynıdır. 

Ondan sonra zaten kimse orada kalmadı. 
Herkes göçtü gitti. Ata toprağıydı Dersim. 
1915’te Dersime sığınan fazla bir Ermeni yok. 
Dersimdeki Ermenileridir, köklü Dersim 
Ermenileridir. Köklü! Dışarıdan gelmiş Ermeni 
yok yani orada. Orada yaşıyorlardı. Yalnız 
benim babam değil, babamın babası, babamın 
basınının babası ta bilmem kaç kuşak o 
köylüler. Orada yaşamışlar. Bizim tanıdığımız 
bütün köylerin hepsi öyle. Sonradan gelip 
sığınmış değiller. Yalnız o 1915 deki olayları 
herkes biliyor. Kürt ağası da biliyor, hamalı da 
biliyor ki “Bu Ermeni hükümetin eline geçerse 
öldürülür, bilmem ne yapılır. Burada kalsınlar” 
diye korumuşlar. Sığınma budur. Onu da 
kendilerine yarasın diye yapmışlar. Eskiden 
Ermenilerin hepsi de zanaatkârlarmış. Benim 
babamın üç, dört tane mesleği vardı. Rençper-
lik, duvarcılık, marangozluk ve dokuma 
yapıyordu. Babam “Şapik” dokuyordu. Bu 
adamın hali ne ki? Bırakır mı? Karakaşı, kara 
gözü için değil ondan faydalansın diye korudu-
lar. Oradaki köylerin hemen hepsi Ermeni 
köyüdür. Mesela Xaçeli ne demek? Xaçeli, 
Halvori, Xeç, Peyik, İn, Ergan, Zımeq ve daha bir 
sürü köy… Bunlar hepsi Ermeni köyleridir. Otuz 
sekizde bu köylerin hepsinde de Ermeniler 
vardı ama hepsi aynı kaderi paylaştı ve hiç 
kimse kalmadı. 

Gağandı bizde yılbaşında yaparız. Mesela aşure 
yaparız gağand’da. Buralarda büyükşehirlerde 
değil ama Ermenistan’da çok coşkulu ve büyük 
kutlamalar yapıyorlar. Birinci ayın altısında 
yapılıyor. Eskiden Gağand’da oruç tutuluyordu. 
Bizde en büyük oruç kırk sekiz gündür. Sonra 
bizde Xızır orucuda tutarlar. Biz Xızıra “Surp 
Serkis” deriz. Yani “Hayligya Serkis”tir ismi. 
Ermenistan’da o çok yaygındır şimdi. Beş gün 
tutarız. Onun bizde beş gün büyük bir şeyi 
vardır. Genç kızlar beş günün tam ortasında 
yani iki buçuk gün dolunca yemek yerler. Yani 
beş günde bir kez yemek yerler ki muratlarını, 
dileklerini yaparlar. Beş gün oruç tutarlar. Xızır, 
Dersim’de olduğu gibi bizde de yardımcı 
anlamına gelir. 
   

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Adım Kevork Kirkoryan. Ben 1931’de Hozat’ın 
Zımeq köyünde doğdum. 1938 de olanların 
hepsini tam olarak hatırlamasam da bazı 
şeyleri hatırlıyorum. Onlar unutulamayacak 
şeylerdir çünkü. Aklımın bir köşesinde kaldı 
onlar. 

Geldiler. Kimse de ne yapılacağını ne olacağını 
bilmiyordu. Bir sabah geldiler köyün etrafını 
sardılar. Ne kadar asker olduğunu bilmiyorduk. 
Yaşlı çocuk demeden kim varsa herkesi 
topladılar ve “Koye Sıpi”  yani “Beyaz Dağ” 
denen yere götürdüler. Ben orasını 
hatırlıyorum. 

Çocuktum. Kafilenin önünde oynayarak 
eğlenerek koşup duruyorum. Sanıyorum ki bizi 
eğlenceye götürüyorlar. Kadınları ve on 
yaşından küçük olan çocukları kadınlarla 
birlikte erkeklerden ayırdılar. Hepsini kol kola 
bağlayıp kurşuna dizdiler. Ben o anda kaçtım. 
Benden büyük birkaç çocuk daha vardı onlarda 
kaçtılar. On on beş metre kadar kaçtım ve bir 
de baktım ki parmağımdan kan akıyor. Bir Kürt 
ve bir Ermeni çocuğu var. Onları hatırlıyorum. 
Ermenice o Ermeni çocuğa seslendim. 
“Parmağımdan kan akıyor” dedim bağırarak. 
Fakat o bana bakmadı. Kaçıp gitti. Ben de 
orada bir kayanın altına girdim ve öylece orada 
kaldım. Orada kanayan parmağımla oynuyord-
um. “Acısını hissediyor muyum, etmiyor 
muyum” bilmiyorum. Kendimden habersiz 
gibiyim. Silah sesleri kesilene kadar orada 
kaldım. Artık ne kadar sürüyorsa tabi... 

Beş saat mi, on saat mi her ne kadar sürdü ise 
akşamüstü olunca sesler kesildi. Bende 
yerimden çıktım ve yavaş yavaş köye doğru 
gitmeye başladım. Hiç aklıma gelmedi bile 
orada ne oldu ne bitti? Annem mi öldü? 
Kardeşlerim mi öldü? Hiçbir şey aklıma 
gelmiyor. Köye gidip “Acaba ne oldu diye 
sorayım” diyorum kendi kendime. Köye vardım. 
Etrafa baktım. Hiç bir şey yok köyde. Ne bir ses, 
ne de bir seda… Issızlık gibi. Birkaç saat sonra 
yaralılar gelmeye başladı. Bizim köyün aşağı 
tarafında bir harman yerimiz vardı. Babam 
orada yoktu. Hatırlıyorum. Babamı arıyorum. 

“Babam nerede” diyorum. Korkumdan eve de 
gidemiyorum. Bir de baktım ki biri yukarıdan 
ağlayarak geliyor. “Annemi gördüm ölmüştü, 
kardeşimi gördüm ölmüştü ama küçük 
kardeşimi bulamıyorum” diyordu. Meğer o 
ağlayan benim ağabeyimmiş. İlk anda 
tanıyamadım. Aramızda birazda mesafe vardı. 
Geldi sarıldı bana biraz “şey” oldu… 

Beni bulunca olan biteni anlattı. Sonra korku-
muzdan eve giremedik. Çıkıp derelerde kaldık. 
Babam da o anda dağdaymış. Olanları duymuş 
tabi… Yanımızda birkaç köylü de vardı. 
Büyüklerdi. Hepsini net olarak hatırlamıyorum. 
Biz orada gece karanlığında uyuduk. Orada 
birkaç köylü sigara içmek için çakmakları 
ateşliyorlar. Eski el çakmakları… Babam 
karşıdan o ateşi görüyor fakat korkuyor. 
“Herhalde askerlerdir” diye düşünüyor. Ona 
rağmen cesaretini toplayarak gelip bakıyor ki 
oradakiler bizleriz. Ondan sonra bizi alıp 
gittiler. Bizim dağda Barığ diye bir yer var. Biz 
üç gün boyunca o dağda kaldık. Aç susuz! 
Köyde ise hala askerler var. Asker çekilip 
gidince bizde yavaş yavaş çıkıp köye gittik ki 
herkes yaralı, bereli öylece duruyorlardı. Bizim 
köyde o zamanlar sekiz hane Ermeni olmak 
üzere, toplam yüz hanenin üzerindeydi. Gerisi 
Kürt Alevileriydi. Zazaca konuşuyorlardı. 

Babam o sabah olayların farkına varıyor. Sabah 
kalkıyor herkese anlatıyor ama köylüler “Sen 
korkaksın. Korkundan dolayı böyle söylüyorsun” 
diyorlar. Babamda sabah çıkıp tarla sulamaya 
gidiyor. Ondan dolayı babamı o kafileye dâhil 
edemiyorlar. Biz altı kardeştik. Büyük ablam 
vardı. Kardeşlerimin üçü benden büyük ikisi ise 
benden küçüktü. Kırımda büyük ablamı ve 
benim büyüğüm olan ağabeyimi kaybettim. 
Diğer iki kız kardeşim henüz çok küçüktüler. 
Birisi bir, öteki ise üç yaşındaydı. Onların nasıl 
kurtulduklarını bende bilmiyorum. Fakat 
kurtulan çocukların hepsi ölülerin altından 
çıkmışlardı. Annemin üzerinde belki elli tane 
süngü yarası varmış. Babam anlattı. Asker 
gidince üç dört gün sonra babam annemi 
görmeye gitmişti. Köylülerde gitmişlerdi. Çünkü 
cesetler açıkta ve kokuyorlardı. Hepsini 
toplayıp yarım metre bir kuyu kazmış ve oraya 
gömmüşlerdi. Mesela bir aileden kaç kişi 
öldürülmüşse o aile kendi cenazelerini bir yere, 
diğeri kendi cenazelerini bir yere… Yani bir 
aileden kaç kişi ölmüşse onları birlikte göm-
müşlerdi. Kimi cenazenin ise geride hiç 
kimsesi kalmamıştı. Onlar da vardılar. Onların 
ne olduğunu bilmiyorum. Bizi sürgüne gönder-
diler. Dokuz yıl sonra geldiğimizde o mezar 
yerleri yeşillik olmuş. Şimdi biraz düzeltmişler. 
Bir taş koymuşlar. 

Oradan kalan bir yaram var. Kurşun alan 
parmağım böylece duruyor. Kırık gibi. Düzelmi-
yor. Düzelttirebilirdim ama bilerek düzelttirme-
dim. O hatıra bende kalsın istedim. 

Köyde yiyecekte kalmamıştı. Harman zamanıy-
dı. Önümüz kış! Geriye ne kalmış ise topluyor-
lardı belki bir şeyler yaparız diye. O anda köy 
muhtarına bir emir daha geliyor. Kalan Erme-
niler… Ne kadar Ermeni kalmış ise… Bir de 
köyün ağaları var birkaç tane. Eşkıya kısmı 
diyorlar onlara sözde… Onlarla Ermenileri 
götürmek istiyorlar. Tabi herkes korkuyor ki… 
Toplamak bir şey değil. Gidecek ama “Nasılsa 
götürüp öldürecekler” diyorlar. Ölüm korkusun-
dan dolayı kimse gitmiyor. Fakat asker bastı ve 
topladılar. Babam o anda kaçtı. Bende onun 
ardından kaçtım. Ağabeyimle o kız kardeşlerimi 
Hozat’a götürüyorlar ve oradan da sürgün 
ediyorlar. Biz köyde kaldık. Üç ay sonra Hozat’a 
bizim hala köyde olduğumuzu, orada 
yaşadığımıza dair haberler veriyorlar. Köyün 

korucusuna da “Bu adamları muhakkak 
yakalayıp getirin” diyorlar. Yani babamla beni… 
Ondan sonra o adam bir gün bizi yakaladı ve 
Hozat’a götürdüler. Bizi götürüyorlar ama artık 
ümit yok! “Nasıl olsa bizi öldürecekler” diyoruz. 
Çünkü herkes olanları gözü ile gördü. 

Önce götürdüklerini kimse nereye 
götürüldüğünü bilmiyor. Ne yaptılar? Ne 
ettiler? Kimsenin haberi yok. Neticede doldur-
dular kamyonlara Elazığ’a… Elazığ da çok kişi 
toplamışlardı. Kürtlerden ve kalan Ermenil-
erden… Belki de on binden fazla kişi sürgüne 
götürmüşlerdi. Elazığ’da herkesi vagonlara 
doldurmuşlardı. Çok kalabalıktı. Herkesi 
bindirdiler, kapıları kapattılar. Hiç kimse nereye 
gittiğini bilmiyor! Gidiyorsun…  

Bir iki gün sonra kapıları açıyorlardı. İhtiyaçlar 
için mi neyse artık…  Fakat herkes trende 
üstüne pisliyormuş, pislik varmış… Ne bileyim… 
Açlık! Kimsede hiç bir şey yok. Biz Salihliye 
kadar tam bir hafta yol gittik. Salihlinin bir 
köyüne verdiler bizi. Orada “Sak İstasyonu” diye 
bir yer vardı. Orada beni babamı birde iki üç 
Ermeni çocuk daha vardı. Onlarında anneleri ve 
babaları öldürülmüştü. O çocukları babamın 
üzerine yazmışlardı.   Bizi at arabalarına 
bindirdiler. Yolda giderken ben bir su gördüm 
ve babama “Baba bu ne büyük bir sudur” 
dedim Ermenice. Arabacı konuştuğumun 
yabancı veya başka bir lisan olduğunu anladı 
ve bana dönüp, “Bir daha bu dili konuşma 
yoksa senin dilini keserler” dedi. O günden 
sonra ben Ermenice bir tek söz bile söyleme-
dim. Sürgünde dili unuttuk. 

Bir gün sürgüne gönderilen Dersimlinin biri 
gelip bizim o taraflarda geziyor. Bir yerden yeni 
sürgünler geldiğini öğrenmiş tabi. Gelip bizi 
gördü, gitti. Adam çıkıp Uşak’a gidiyor. Gittiği 
her yerde anlatıyor. Uşak’ta da anlatınca 
ağabeyim de bizim hala hayatta olduğumuzu 
biliyor. Aradan bir sene kadar bir zaman 
geçmişti. Ağabeyim okula başlamış, Türkçeyi 
de biraz öğrenmişti. Ama biz Türkçeyi hiç 
bilmiyorduk. Derken trene binip geliyor ve sora 
sora gelip bizi bulmuş.

Orada bizim isimlerimizi değiştirdiler. Zaten 
ben orada “Kevork” diye yaşayamazdım ki? 
Benim adımı Mehmet, babamın adını ise Ali 
yaptılar. Boylarımıza bakıp yaşımızı tahminen 

yazdılar. Dinimizi de kimlikle birlikte otomatik 
olarak değiştirdiler. Fakat yinede nüfus 
kâğıtlarımızda “Mühtedi” (İhtida eden, kendi 
dinini bırakarak Müslümanlığı kabul eden) diye 
yazıyordu. İslam da yazıyordu ama “Mühtedi” 
diye not düşmüşlerdi. Mühtedi, “dini 
değişmiştir” anlamına geliyor. Babamın ismini 
değiştirmişlerdi fakat annem öldüğü için adını 
değiştirememişlerdi çünkü ölülerin adını 
değiştiremezsin. Kimliğimde babamın adını 
değiştirip Ali Bedros olarak yazdılar ama 
annemin adı Margit olarak yazılıydı. 

Kanunen, her aileyi bir köye 
vermişlerdi. O köyde iki aile her 
gün ne pişiriyorsa getirip bize de 
vermek zorundaydı. Onu inkar 
edemeyiz. Mecburen de olsa bize 
baktılar. Onlar ne pişiriyorlarsa 
kalanı bize de getirtiyorlardı. 
Köyde hiçbir sorun olmadı. Bize iyi 
davranıyorlardı fakat bizi Kürt 
olarak tanıyorlardı. Eğer Ermeni 
olduğumuzu bilselerdi belki o 
şekilde davranmazlardı. Çünkü 
Kürt olunca Müslüman oluyorsun. 
Müslüman olunca da fazla 
ayırmıyorlardı. Be orada beşinci 
sınıfa kadar okula gittim. Okulda 
bana Kürt oğlu diyorlardı. Hâlbuki 
ben Ermeniyim… Ama öyle 
diyorlardı. 

Bir gün hükümet karar aldı ve af 
çıktı. Sürgün cezaları affa uğradı. 
Babamda memleketini çok 
seviyordu. Canı, kanı hepsi 
oradaydı. İlla oraya döneceğim 
diyordu. Ne ettiysek engelleyem-
edik. O zamanlar baba ne derse o 
olurdu. Döndük. Döndüğümüzde 
daha fazla sükût-u hayale 
uğradık. Çünkü bizim mallarımız 
artık bizim değilmiş! Bize ait olan 
mallar bizim değilmiş. Bizim 
mallarımızı oradaki köy Kürtleri 
almışlar. Zaten daha önceki 
yıllarda da almışlar. Biz orada 
açıkta kaldık. Ermeni olduğumuz 
için artık bizim hiçbir malımız 
yokmuş. Bizim oturduğumuz, 
babamın yapmış olduğu evleri 

mesela tarlalarımızı ve diğer topraklarımızı 
bize vermediler. Başkalarına sattılar. Köydeki 
ağalarınmış sözde… Bilmiyoruz… Orada 
kalabileceğimiz bir evimiz yoktu artık. Babam 
sonradan yeni bir ev yaptı. Fakat ağabeyimle 
ben istemedik. Durmadık. Biz İstanbul’a gittik 
babamda orada vefat etti. Kız kardeşlerimizi 
yanımıza getirmek istedik fakat bir tanesi 
orada bir Kürt ile evlendi. Ötekini ise İstanbul’a 
getirdik. İstanbul’a geldiğimizde ben on yedi 
yaşındaydım. Ağabeyim ata mesleğini, yani 
inşaatçılık yapıyordu. Bende avizecilik yaptım 
ta ki Almanya’ya gelene kadar.

Orası benim için sükût-u hayaldir. Ne bileyim… 
O zamanlar bizim babalarımızı dedelerimizi 
hükümet korkusundan Kürt ağalarına teslim 
etmişler. Mallarını mülklerini alıp onlara kölelik 
yaptırmışlar. Bu bizi çok incitti. Hala da 
incitiyor. Son anlattıklarım 1915 ten sonra 
oluyor. O tarihten itibaren her şeyimizi almaya 
başlamışlar. Otuz sekizden sonra da hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Sürgünden önce yani otuz 
sekizden önce devlet ferman çıkarmış. “Hiçbir 
Ermeni malı yoktur” demiş. Ondan dolayı her 
şeyimizi aldılar biz de o köydeki ağalara 
maraba olduk.

Ben askerliğimi Mehmet Yıldız olarak Ankara 
genelkurmay da harita askeri olarak yaptım. 
Askerde herhangi bir sorun olmadı. 1950 den 
sonra İstanbul da müracaat edip yeniden 
ismimi aldım. Kevork. Soyadımı alamadım 
yalnızca doğum adımı alabildim. Din ibaresini 
de mahkeme yoluyla değiştirdim. Onlarda 
sanıyorlardı ki biz hakikatten Mehmet olduk, Ali 
olduk Müslüman olduk. Öyle tahmin ediyorlardı. 
Eğer gittiğimiz köylerde bizim hala Ermeni gibi 
olduğumuzu bilselerdi tahmin ediyorum ki 
başka türlü davranırlardı. Hiç belli olmazdı. O 
köylüler Alevi oldukları için biraz daha iyilerdi. 
Hatta kirveliklerimiz bile vardı ama aslında 
bizim kültürümüzde kirvelik yoktur. 1950 de 
döndüğümüzde bizim köyün kilisesi hala 
duruyordu. İbadet etme koşulumuz yoktu 
asma kilise duruyordu. Biz oradan çıktıktan 
sonra köylüler kiliseyi de yıkmışlar. Bizim köyde 
on iki tane kilise “Pagi” vardır. “Pagi” yani temel 
yerleri vardır.

Alevilerle iyi anlaşıyorum. Ben Aleviliği, Aleviden 
daha iyi bilirim. Korkudan semahlarını bile 
yapamıyorlardı. Piri veya Rayberi geldiklerinde 
evlerde cem tutuyorlardı. Korkudan kendilerini 
Kürt diye hissediyorlardı. “Kürt’üz” diyorlardı, 
“Aleviyiz” diyorlardı fakat şimdi biraz ondan 
vazgeçmiş gibiler. “Biz Kürt değiliz” diyorlar. Bu 
beni bile şaşırtıyor yani. Zazaca konuşuyorlardı. 
“Ma Kırmancimê” diyorlardı kendilerine.

Sürgünden döndükten sonra büyük hayal 
kırıklığı yaşadık. Her şeyimiz almışlardı. Geri 
dönen diğer köylüler yine arazilerini aldılar. 
Bizde mallarımızı geri alacağımızı sanıyorduk 
ama alamadık. Çocuktuk. Neden olduğunu da 
bilmiyorduk. Babamda bize fazla bir şey 
anlatmadı. Bütün köylerde de durum aynıdır. 

Ondan sonra zaten kimse orada kalmadı. 
Herkes göçtü gitti. Ata toprağıydı Dersim. 
1915’te Dersime sığınan fazla bir Ermeni yok. 
Dersimdeki Ermenileridir, köklü Dersim 
Ermenileridir. Köklü! Dışarıdan gelmiş Ermeni 
yok yani orada. Orada yaşıyorlardı. Yalnız 
benim babam değil, babamın babası, babamın 
basınının babası ta bilmem kaç kuşak o 
köylüler. Orada yaşamışlar. Bizim tanıdığımız 
bütün köylerin hepsi öyle. Sonradan gelip 
sığınmış değiller. Yalnız o 1915 deki olayları 
herkes biliyor. Kürt ağası da biliyor, hamalı da 
biliyor ki “Bu Ermeni hükümetin eline geçerse 
öldürülür, bilmem ne yapılır. Burada kalsınlar” 
diye korumuşlar. Sığınma budur. Onu da 
kendilerine yarasın diye yapmışlar. Eskiden 
Ermenilerin hepsi de zanaatkârlarmış. Benim 
babamın üç, dört tane mesleği vardı. Rençper-
lik, duvarcılık, marangozluk ve dokuma 
yapıyordu. Babam “Şapik” dokuyordu. Bu 
adamın hali ne ki? Bırakır mı? Karakaşı, kara 
gözü için değil ondan faydalansın diye korudu-
lar. Oradaki köylerin hemen hepsi Ermeni 
köyüdür. Mesela Xaçeli ne demek? Xaçeli, 
Halvori, Xeç, Peyik, İn, Ergan, Zımeq ve daha bir 
sürü köy… Bunlar hepsi Ermeni köyleridir. Otuz 
sekizde bu köylerin hepsinde de Ermeniler 
vardı ama hepsi aynı kaderi paylaştı ve hiç 
kimse kalmadı. 

Gağandı bizde yılbaşında yaparız. Mesela aşure 
yaparız gağand’da. Buralarda büyükşehirlerde 
değil ama Ermenistan’da çok coşkulu ve büyük 
kutlamalar yapıyorlar. Birinci ayın altısında 
yapılıyor. Eskiden Gağand’da oruç tutuluyordu. 
Bizde en büyük oruç kırk sekiz gündür. Sonra 
bizde Xızır orucuda tutarlar. Biz Xızıra “Surp 
Serkis” deriz. Yani “Hayligya Serkis”tir ismi. 
Ermenistan’da o çok yaygındır şimdi. Beş gün 
tutarız. Onun bizde beş gün büyük bir şeyi 
vardır. Genç kızlar beş günün tam ortasında 
yani iki buçuk gün dolunca yemek yerler. Yani 
beş günde bir kez yemek yerler ki muratlarını, 
dileklerini yaparlar. Beş gün oruç tutarlar. Xızır, 
Dersim’de olduğu gibi bizde de yardımcı 
anlamına gelir. 
   

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Adım Kevork Kirkoryan. Ben 1931’de Hozat’ın 
Zımeq köyünde doğdum. 1938 de olanların 
hepsini tam olarak hatırlamasam da bazı 
şeyleri hatırlıyorum. Onlar unutulamayacak 
şeylerdir çünkü. Aklımın bir köşesinde kaldı 
onlar. 

Geldiler. Kimse de ne yapılacağını ne olacağını 
bilmiyordu. Bir sabah geldiler köyün etrafını 
sardılar. Ne kadar asker olduğunu bilmiyorduk. 
Yaşlı çocuk demeden kim varsa herkesi 
topladılar ve “Koye Sıpi”  yani “Beyaz Dağ” 
denen yere götürdüler. Ben orasını 
hatırlıyorum. 

Çocuktum. Kafilenin önünde oynayarak 
eğlenerek koşup duruyorum. Sanıyorum ki bizi 
eğlenceye götürüyorlar. Kadınları ve on 
yaşından küçük olan çocukları kadınlarla 
birlikte erkeklerden ayırdılar. Hepsini kol kola 
bağlayıp kurşuna dizdiler. Ben o anda kaçtım. 
Benden büyük birkaç çocuk daha vardı onlarda 
kaçtılar. On on beş metre kadar kaçtım ve bir 
de baktım ki parmağımdan kan akıyor. Bir Kürt 
ve bir Ermeni çocuğu var. Onları hatırlıyorum. 
Ermenice o Ermeni çocuğa seslendim. 
“Parmağımdan kan akıyor” dedim bağırarak. 
Fakat o bana bakmadı. Kaçıp gitti. Ben de 
orada bir kayanın altına girdim ve öylece orada 
kaldım. Orada kanayan parmağımla oynuyord-
um. “Acısını hissediyor muyum, etmiyor 
muyum” bilmiyorum. Kendimden habersiz 
gibiyim. Silah sesleri kesilene kadar orada 
kaldım. Artık ne kadar sürüyorsa tabi... 

Beş saat mi, on saat mi her ne kadar sürdü ise 
akşamüstü olunca sesler kesildi. Bende 
yerimden çıktım ve yavaş yavaş köye doğru 
gitmeye başladım. Hiç aklıma gelmedi bile 
orada ne oldu ne bitti? Annem mi öldü? 
Kardeşlerim mi öldü? Hiçbir şey aklıma 
gelmiyor. Köye gidip “Acaba ne oldu diye 
sorayım” diyorum kendi kendime. Köye vardım. 
Etrafa baktım. Hiç bir şey yok köyde. Ne bir ses, 
ne de bir seda… Issızlık gibi. Birkaç saat sonra 
yaralılar gelmeye başladı. Bizim köyün aşağı 
tarafında bir harman yerimiz vardı. Babam 
orada yoktu. Hatırlıyorum. Babamı arıyorum. 

“Babam nerede” diyorum. Korkumdan eve de 
gidemiyorum. Bir de baktım ki biri yukarıdan 
ağlayarak geliyor. “Annemi gördüm ölmüştü, 
kardeşimi gördüm ölmüştü ama küçük 
kardeşimi bulamıyorum” diyordu. Meğer o 
ağlayan benim ağabeyimmiş. İlk anda 
tanıyamadım. Aramızda birazda mesafe vardı. 
Geldi sarıldı bana biraz “şey” oldu… 

Beni bulunca olan biteni anlattı. Sonra korku-
muzdan eve giremedik. Çıkıp derelerde kaldık. 
Babam da o anda dağdaymış. Olanları duymuş 
tabi… Yanımızda birkaç köylü de vardı. 
Büyüklerdi. Hepsini net olarak hatırlamıyorum. 
Biz orada gece karanlığında uyuduk. Orada 
birkaç köylü sigara içmek için çakmakları 
ateşliyorlar. Eski el çakmakları… Babam 
karşıdan o ateşi görüyor fakat korkuyor. 
“Herhalde askerlerdir” diye düşünüyor. Ona 
rağmen cesaretini toplayarak gelip bakıyor ki 
oradakiler bizleriz. Ondan sonra bizi alıp 
gittiler. Bizim dağda Barığ diye bir yer var. Biz 
üç gün boyunca o dağda kaldık. Aç susuz! 
Köyde ise hala askerler var. Asker çekilip 
gidince bizde yavaş yavaş çıkıp köye gittik ki 
herkes yaralı, bereli öylece duruyorlardı. Bizim 
köyde o zamanlar sekiz hane Ermeni olmak 
üzere, toplam yüz hanenin üzerindeydi. Gerisi 
Kürt Alevileriydi. Zazaca konuşuyorlardı. 

Babam o sabah olayların farkına varıyor. Sabah 
kalkıyor herkese anlatıyor ama köylüler “Sen 
korkaksın. Korkundan dolayı böyle söylüyorsun” 
diyorlar. Babamda sabah çıkıp tarla sulamaya 
gidiyor. Ondan dolayı babamı o kafileye dâhil 
edemiyorlar. Biz altı kardeştik. Büyük ablam 
vardı. Kardeşlerimin üçü benden büyük ikisi ise 
benden küçüktü. Kırımda büyük ablamı ve 
benim büyüğüm olan ağabeyimi kaybettim. 
Diğer iki kız kardeşim henüz çok küçüktüler. 
Birisi bir, öteki ise üç yaşındaydı. Onların nasıl 
kurtulduklarını bende bilmiyorum. Fakat 
kurtulan çocukların hepsi ölülerin altından 
çıkmışlardı. Annemin üzerinde belki elli tane 
süngü yarası varmış. Babam anlattı. Asker 
gidince üç dört gün sonra babam annemi 
görmeye gitmişti. Köylülerde gitmişlerdi. Çünkü 
cesetler açıkta ve kokuyorlardı. Hepsini 
toplayıp yarım metre bir kuyu kazmış ve oraya 
gömmüşlerdi. Mesela bir aileden kaç kişi 
öldürülmüşse o aile kendi cenazelerini bir yere, 
diğeri kendi cenazelerini bir yere… Yani bir 
aileden kaç kişi ölmüşse onları birlikte göm-
müşlerdi. Kimi cenazenin ise geride hiç 
kimsesi kalmamıştı. Onlar da vardılar. Onların 
ne olduğunu bilmiyorum. Bizi sürgüne gönder-
diler. Dokuz yıl sonra geldiğimizde o mezar 
yerleri yeşillik olmuş. Şimdi biraz düzeltmişler. 
Bir taş koymuşlar. 

Oradan kalan bir yaram var. Kurşun alan 
parmağım böylece duruyor. Kırık gibi. Düzelmi-
yor. Düzelttirebilirdim ama bilerek düzelttirme-
dim. O hatıra bende kalsın istedim. 

Köyde yiyecekte kalmamıştı. Harman zamanıy-
dı. Önümüz kış! Geriye ne kalmış ise topluyor-
lardı belki bir şeyler yaparız diye. O anda köy 
muhtarına bir emir daha geliyor. Kalan Erme-
niler… Ne kadar Ermeni kalmış ise… Bir de 
köyün ağaları var birkaç tane. Eşkıya kısmı 
diyorlar onlara sözde… Onlarla Ermenileri 
götürmek istiyorlar. Tabi herkes korkuyor ki… 
Toplamak bir şey değil. Gidecek ama “Nasılsa 
götürüp öldürecekler” diyorlar. Ölüm korkusun-
dan dolayı kimse gitmiyor. Fakat asker bastı ve 
topladılar. Babam o anda kaçtı. Bende onun 
ardından kaçtım. Ağabeyimle o kız kardeşlerimi 
Hozat’a götürüyorlar ve oradan da sürgün 
ediyorlar. Biz köyde kaldık. Üç ay sonra Hozat’a 
bizim hala köyde olduğumuzu, orada 
yaşadığımıza dair haberler veriyorlar. Köyün 

korucusuna da “Bu adamları muhakkak 
yakalayıp getirin” diyorlar. Yani babamla beni… 
Ondan sonra o adam bir gün bizi yakaladı ve 
Hozat’a götürdüler. Bizi götürüyorlar ama artık 
ümit yok! “Nasıl olsa bizi öldürecekler” diyoruz. 
Çünkü herkes olanları gözü ile gördü. 

Önce götürdüklerini kimse nereye 
götürüldüğünü bilmiyor. Ne yaptılar? Ne 
ettiler? Kimsenin haberi yok. Neticede doldur-
dular kamyonlara Elazığ’a… Elazığ da çok kişi 
toplamışlardı. Kürtlerden ve kalan Ermenil-
erden… Belki de on binden fazla kişi sürgüne 
götürmüşlerdi. Elazığ’da herkesi vagonlara 
doldurmuşlardı. Çok kalabalıktı. Herkesi 
bindirdiler, kapıları kapattılar. Hiç kimse nereye 
gittiğini bilmiyor! Gidiyorsun…  

Bir iki gün sonra kapıları açıyorlardı. İhtiyaçlar 
için mi neyse artık…  Fakat herkes trende 
üstüne pisliyormuş, pislik varmış… Ne bileyim… 
Açlık! Kimsede hiç bir şey yok. Biz Salihliye 
kadar tam bir hafta yol gittik. Salihlinin bir 
köyüne verdiler bizi. Orada “Sak İstasyonu” diye 
bir yer vardı. Orada beni babamı birde iki üç 
Ermeni çocuk daha vardı. Onlarında anneleri ve 
babaları öldürülmüştü. O çocukları babamın 
üzerine yazmışlardı.   Bizi at arabalarına 
bindirdiler. Yolda giderken ben bir su gördüm 
ve babama “Baba bu ne büyük bir sudur” 
dedim Ermenice. Arabacı konuştuğumun 
yabancı veya başka bir lisan olduğunu anladı 
ve bana dönüp, “Bir daha bu dili konuşma 
yoksa senin dilini keserler” dedi. O günden 
sonra ben Ermenice bir tek söz bile söyleme-
dim. Sürgünde dili unuttuk. 

Bir gün sürgüne gönderilen Dersimlinin biri 
gelip bizim o taraflarda geziyor. Bir yerden yeni 
sürgünler geldiğini öğrenmiş tabi. Gelip bizi 
gördü, gitti. Adam çıkıp Uşak’a gidiyor. Gittiği 
her yerde anlatıyor. Uşak’ta da anlatınca 
ağabeyim de bizim hala hayatta olduğumuzu 
biliyor. Aradan bir sene kadar bir zaman 
geçmişti. Ağabeyim okula başlamış, Türkçeyi 
de biraz öğrenmişti. Ama biz Türkçeyi hiç 
bilmiyorduk. Derken trene binip geliyor ve sora 
sora gelip bizi bulmuş.

Orada bizim isimlerimizi değiştirdiler. Zaten 
ben orada “Kevork” diye yaşayamazdım ki? 
Benim adımı Mehmet, babamın adını ise Ali 
yaptılar. Boylarımıza bakıp yaşımızı tahminen 

yazdılar. Dinimizi de kimlikle birlikte otomatik 
olarak değiştirdiler. Fakat yinede nüfus 
kâğıtlarımızda “Mühtedi” (İhtida eden, kendi 
dinini bırakarak Müslümanlığı kabul eden) diye 
yazıyordu. İslam da yazıyordu ama “Mühtedi” 
diye not düşmüşlerdi. Mühtedi, “dini 
değişmiştir” anlamına geliyor. Babamın ismini 
değiştirmişlerdi fakat annem öldüğü için adını 
değiştirememişlerdi çünkü ölülerin adını 
değiştiremezsin. Kimliğimde babamın adını 
değiştirip Ali Bedros olarak yazdılar ama 
annemin adı Margit olarak yazılıydı. 

Kanunen, her aileyi bir köye 
vermişlerdi. O köyde iki aile her 
gün ne pişiriyorsa getirip bize de 
vermek zorundaydı. Onu inkar 
edemeyiz. Mecburen de olsa bize 
baktılar. Onlar ne pişiriyorlarsa 
kalanı bize de getirtiyorlardı. 
Köyde hiçbir sorun olmadı. Bize iyi 
davranıyorlardı fakat bizi Kürt 
olarak tanıyorlardı. Eğer Ermeni 
olduğumuzu bilselerdi belki o 
şekilde davranmazlardı. Çünkü 
Kürt olunca Müslüman oluyorsun. 
Müslüman olunca da fazla 
ayırmıyorlardı. Be orada beşinci 
sınıfa kadar okula gittim. Okulda 
bana Kürt oğlu diyorlardı. Hâlbuki 
ben Ermeniyim… Ama öyle 
diyorlardı. 

Bir gün hükümet karar aldı ve af 
çıktı. Sürgün cezaları affa uğradı. 
Babamda memleketini çok 
seviyordu. Canı, kanı hepsi 
oradaydı. İlla oraya döneceğim 
diyordu. Ne ettiysek engelleyem-
edik. O zamanlar baba ne derse o 
olurdu. Döndük. Döndüğümüzde 
daha fazla sükût-u hayale 
uğradık. Çünkü bizim mallarımız 
artık bizim değilmiş! Bize ait olan 
mallar bizim değilmiş. Bizim 
mallarımızı oradaki köy Kürtleri 
almışlar. Zaten daha önceki 
yıllarda da almışlar. Biz orada 
açıkta kaldık. Ermeni olduğumuz 
için artık bizim hiçbir malımız 
yokmuş. Bizim oturduğumuz, 
babamın yapmış olduğu evleri 

mesela tarlalarımızı ve diğer topraklarımızı 
bize vermediler. Başkalarına sattılar. Köydeki 
ağalarınmış sözde… Bilmiyoruz… Orada 
kalabileceğimiz bir evimiz yoktu artık. Babam 
sonradan yeni bir ev yaptı. Fakat ağabeyimle 
ben istemedik. Durmadık. Biz İstanbul’a gittik 
babamda orada vefat etti. Kız kardeşlerimizi 
yanımıza getirmek istedik fakat bir tanesi 
orada bir Kürt ile evlendi. Ötekini ise İstanbul’a 
getirdik. İstanbul’a geldiğimizde ben on yedi 
yaşındaydım. Ağabeyim ata mesleğini, yani 
inşaatçılık yapıyordu. Bende avizecilik yaptım 
ta ki Almanya’ya gelene kadar.

Orası benim için sükût-u hayaldir. Ne bileyim… 
O zamanlar bizim babalarımızı dedelerimizi 
hükümet korkusundan Kürt ağalarına teslim 
etmişler. Mallarını mülklerini alıp onlara kölelik 
yaptırmışlar. Bu bizi çok incitti. Hala da 
incitiyor. Son anlattıklarım 1915 ten sonra 
oluyor. O tarihten itibaren her şeyimizi almaya 
başlamışlar. Otuz sekizden sonra da hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Sürgünden önce yani otuz 
sekizden önce devlet ferman çıkarmış. “Hiçbir 
Ermeni malı yoktur” demiş. Ondan dolayı her 
şeyimizi aldılar biz de o köydeki ağalara 
maraba olduk.

Ben askerliğimi Mehmet Yıldız olarak Ankara 
genelkurmay da harita askeri olarak yaptım. 
Askerde herhangi bir sorun olmadı. 1950 den 
sonra İstanbul da müracaat edip yeniden 
ismimi aldım. Kevork. Soyadımı alamadım 
yalnızca doğum adımı alabildim. Din ibaresini 
de mahkeme yoluyla değiştirdim. Onlarda 
sanıyorlardı ki biz hakikatten Mehmet olduk, Ali 
olduk Müslüman olduk. Öyle tahmin ediyorlardı. 
Eğer gittiğimiz köylerde bizim hala Ermeni gibi 
olduğumuzu bilselerdi tahmin ediyorum ki 
başka türlü davranırlardı. Hiç belli olmazdı. O 
köylüler Alevi oldukları için biraz daha iyilerdi. 
Hatta kirveliklerimiz bile vardı ama aslında 
bizim kültürümüzde kirvelik yoktur. 1950 de 
döndüğümüzde bizim köyün kilisesi hala 
duruyordu. İbadet etme koşulumuz yoktu 
asma kilise duruyordu. Biz oradan çıktıktan 
sonra köylüler kiliseyi de yıkmışlar. Bizim köyde 
on iki tane kilise “Pagi” vardır. “Pagi” yani temel 
yerleri vardır.

Alevilerle iyi anlaşıyorum. Ben Aleviliği, Aleviden 
daha iyi bilirim. Korkudan semahlarını bile 
yapamıyorlardı. Piri veya Rayberi geldiklerinde 
evlerde cem tutuyorlardı. Korkudan kendilerini 
Kürt diye hissediyorlardı. “Kürt’üz” diyorlardı, 
“Aleviyiz” diyorlardı fakat şimdi biraz ondan 
vazgeçmiş gibiler. “Biz Kürt değiliz” diyorlar. Bu 
beni bile şaşırtıyor yani. Zazaca konuşuyorlardı. 
“Ma Kırmancimê” diyorlardı kendilerine.

Sürgünden döndükten sonra büyük hayal 
kırıklığı yaşadık. Her şeyimiz almışlardı. Geri 
dönen diğer köylüler yine arazilerini aldılar. 
Bizde mallarımızı geri alacağımızı sanıyorduk 
ama alamadık. Çocuktuk. Neden olduğunu da 
bilmiyorduk. Babamda bize fazla bir şey 
anlatmadı. Bütün köylerde de durum aynıdır. 

Ondan sonra zaten kimse orada kalmadı. 
Herkes göçtü gitti. Ata toprağıydı Dersim. 
1915’te Dersime sığınan fazla bir Ermeni yok. 
Dersimdeki Ermenileridir, köklü Dersim 
Ermenileridir. Köklü! Dışarıdan gelmiş Ermeni 
yok yani orada. Orada yaşıyorlardı. Yalnız 
benim babam değil, babamın babası, babamın 
basınının babası ta bilmem kaç kuşak o 
köylüler. Orada yaşamışlar. Bizim tanıdığımız 
bütün köylerin hepsi öyle. Sonradan gelip 
sığınmış değiller. Yalnız o 1915 deki olayları 
herkes biliyor. Kürt ağası da biliyor, hamalı da 
biliyor ki “Bu Ermeni hükümetin eline geçerse 
öldürülür, bilmem ne yapılır. Burada kalsınlar” 
diye korumuşlar. Sığınma budur. Onu da 
kendilerine yarasın diye yapmışlar. Eskiden 
Ermenilerin hepsi de zanaatkârlarmış. Benim 
babamın üç, dört tane mesleği vardı. Rençper-
lik, duvarcılık, marangozluk ve dokuma 
yapıyordu. Babam “Şapik” dokuyordu. Bu 
adamın hali ne ki? Bırakır mı? Karakaşı, kara 
gözü için değil ondan faydalansın diye korudu-
lar. Oradaki köylerin hemen hepsi Ermeni 
köyüdür. Mesela Xaçeli ne demek? Xaçeli, 
Halvori, Xeç, Peyik, İn, Ergan, Zımeq ve daha bir 
sürü köy… Bunlar hepsi Ermeni köyleridir. Otuz 
sekizde bu köylerin hepsinde de Ermeniler 
vardı ama hepsi aynı kaderi paylaştı ve hiç 
kimse kalmadı. 

Gağandı bizde yılbaşında yaparız. Mesela aşure 
yaparız gağand’da. Buralarda büyükşehirlerde 
değil ama Ermenistan’da çok coşkulu ve büyük 
kutlamalar yapıyorlar. Birinci ayın altısında 
yapılıyor. Eskiden Gağand’da oruç tutuluyordu. 
Bizde en büyük oruç kırk sekiz gündür. Sonra 
bizde Xızır orucuda tutarlar. Biz Xızıra “Surp 
Serkis” deriz. Yani “Hayligya Serkis”tir ismi. 
Ermenistan’da o çok yaygındır şimdi. Beş gün 
tutarız. Onun bizde beş gün büyük bir şeyi 
vardır. Genç kızlar beş günün tam ortasında 
yani iki buçuk gün dolunca yemek yerler. Yani 
beş günde bir kez yemek yerler ki muratlarını, 
dileklerini yaparlar. Beş gün oruç tutarlar. Xızır, 
Dersim’de olduğu gibi bizde de yardımcı 
anlamına gelir. 
   

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

Adım Kevork Kirkoryan. Ben 1931’de Hozat’ın 
Zımeq köyünde doğdum. 1938 de olanların 
hepsini tam olarak hatırlamasam da bazı 
şeyleri hatırlıyorum. Onlar unutulamayacak 
şeylerdir çünkü. Aklımın bir köşesinde kaldı 
onlar. 

Geldiler. Kimse de ne yapılacağını ne olacağını 
bilmiyordu. Bir sabah geldiler köyün etrafını 
sardılar. Ne kadar asker olduğunu bilmiyorduk. 
Yaşlı çocuk demeden kim varsa herkesi 
topladılar ve “Koye Sıpi”  yani “Beyaz Dağ” 
denen yere götürdüler. Ben orasını 
hatırlıyorum. 

Çocuktum. Kafilenin önünde oynayarak 
eğlenerek koşup duruyorum. Sanıyorum ki bizi 
eğlenceye götürüyorlar. Kadınları ve on 
yaşından küçük olan çocukları kadınlarla 
birlikte erkeklerden ayırdılar. Hepsini kol kola 
bağlayıp kurşuna dizdiler. Ben o anda kaçtım. 
Benden büyük birkaç çocuk daha vardı onlarda 
kaçtılar. On on beş metre kadar kaçtım ve bir 
de baktım ki parmağımdan kan akıyor. Bir Kürt 
ve bir Ermeni çocuğu var. Onları hatırlıyorum. 
Ermenice o Ermeni çocuğa seslendim. 
“Parmağımdan kan akıyor” dedim bağırarak. 
Fakat o bana bakmadı. Kaçıp gitti. Ben de 
orada bir kayanın altına girdim ve öylece orada 
kaldım. Orada kanayan parmağımla oynuyord-
um. “Acısını hissediyor muyum, etmiyor 
muyum” bilmiyorum. Kendimden habersiz 
gibiyim. Silah sesleri kesilene kadar orada 
kaldım. Artık ne kadar sürüyorsa tabi... 

Beş saat mi, on saat mi her ne kadar sürdü ise 
akşamüstü olunca sesler kesildi. Bende 
yerimden çıktım ve yavaş yavaş köye doğru 
gitmeye başladım. Hiç aklıma gelmedi bile 
orada ne oldu ne bitti? Annem mi öldü? 
Kardeşlerim mi öldü? Hiçbir şey aklıma 
gelmiyor. Köye gidip “Acaba ne oldu diye 
sorayım” diyorum kendi kendime. Köye vardım. 
Etrafa baktım. Hiç bir şey yok köyde. Ne bir ses, 
ne de bir seda… Issızlık gibi. Birkaç saat sonra 
yaralılar gelmeye başladı. Bizim köyün aşağı 
tarafında bir harman yerimiz vardı. Babam 
orada yoktu. Hatırlıyorum. Babamı arıyorum. 

“Babam nerede” diyorum. Korkumdan eve de 
gidemiyorum. Bir de baktım ki biri yukarıdan 
ağlayarak geliyor. “Annemi gördüm ölmüştü, 
kardeşimi gördüm ölmüştü ama küçük 
kardeşimi bulamıyorum” diyordu. Meğer o 
ağlayan benim ağabeyimmiş. İlk anda 
tanıyamadım. Aramızda birazda mesafe vardı. 
Geldi sarıldı bana biraz “şey” oldu… 

Beni bulunca olan biteni anlattı. Sonra korku-
muzdan eve giremedik. Çıkıp derelerde kaldık. 
Babam da o anda dağdaymış. Olanları duymuş 
tabi… Yanımızda birkaç köylü de vardı. 
Büyüklerdi. Hepsini net olarak hatırlamıyorum. 
Biz orada gece karanlığında uyuduk. Orada 
birkaç köylü sigara içmek için çakmakları 
ateşliyorlar. Eski el çakmakları… Babam 
karşıdan o ateşi görüyor fakat korkuyor. 
“Herhalde askerlerdir” diye düşünüyor. Ona 
rağmen cesaretini toplayarak gelip bakıyor ki 
oradakiler bizleriz. Ondan sonra bizi alıp 
gittiler. Bizim dağda Barığ diye bir yer var. Biz 
üç gün boyunca o dağda kaldık. Aç susuz! 
Köyde ise hala askerler var. Asker çekilip 
gidince bizde yavaş yavaş çıkıp köye gittik ki 
herkes yaralı, bereli öylece duruyorlardı. Bizim 
köyde o zamanlar sekiz hane Ermeni olmak 
üzere, toplam yüz hanenin üzerindeydi. Gerisi 
Kürt Alevileriydi. Zazaca konuşuyorlardı. 

Babam o sabah olayların farkına varıyor. Sabah 
kalkıyor herkese anlatıyor ama köylüler “Sen 
korkaksın. Korkundan dolayı böyle söylüyorsun” 
diyorlar. Babamda sabah çıkıp tarla sulamaya 
gidiyor. Ondan dolayı babamı o kafileye dâhil 
edemiyorlar. Biz altı kardeştik. Büyük ablam 
vardı. Kardeşlerimin üçü benden büyük ikisi ise 
benden küçüktü. Kırımda büyük ablamı ve 
benim büyüğüm olan ağabeyimi kaybettim. 
Diğer iki kız kardeşim henüz çok küçüktüler. 
Birisi bir, öteki ise üç yaşındaydı. Onların nasıl 
kurtulduklarını bende bilmiyorum. Fakat 
kurtulan çocukların hepsi ölülerin altından 
çıkmışlardı. Annemin üzerinde belki elli tane 
süngü yarası varmış. Babam anlattı. Asker 
gidince üç dört gün sonra babam annemi 
görmeye gitmişti. Köylülerde gitmişlerdi. Çünkü 
cesetler açıkta ve kokuyorlardı. Hepsini 
toplayıp yarım metre bir kuyu kazmış ve oraya 
gömmüşlerdi. Mesela bir aileden kaç kişi 
öldürülmüşse o aile kendi cenazelerini bir yere, 
diğeri kendi cenazelerini bir yere… Yani bir 
aileden kaç kişi ölmüşse onları birlikte göm-
müşlerdi. Kimi cenazenin ise geride hiç 
kimsesi kalmamıştı. Onlar da vardılar. Onların 
ne olduğunu bilmiyorum. Bizi sürgüne gönder-
diler. Dokuz yıl sonra geldiğimizde o mezar 
yerleri yeşillik olmuş. Şimdi biraz düzeltmişler. 
Bir taş koymuşlar. 

Oradan kalan bir yaram var. Kurşun alan 
parmağım böylece duruyor. Kırık gibi. Düzelmi-
yor. Düzelttirebilirdim ama bilerek düzelttirme-
dim. O hatıra bende kalsın istedim. 

Köyde yiyecekte kalmamıştı. Harman zamanıy-
dı. Önümüz kış! Geriye ne kalmış ise topluyor-
lardı belki bir şeyler yaparız diye. O anda köy 
muhtarına bir emir daha geliyor. Kalan Erme-
niler… Ne kadar Ermeni kalmış ise… Bir de 
köyün ağaları var birkaç tane. Eşkıya kısmı 
diyorlar onlara sözde… Onlarla Ermenileri 
götürmek istiyorlar. Tabi herkes korkuyor ki… 
Toplamak bir şey değil. Gidecek ama “Nasılsa 
götürüp öldürecekler” diyorlar. Ölüm korkusun-
dan dolayı kimse gitmiyor. Fakat asker bastı ve 
topladılar. Babam o anda kaçtı. Bende onun 
ardından kaçtım. Ağabeyimle o kız kardeşlerimi 
Hozat’a götürüyorlar ve oradan da sürgün 
ediyorlar. Biz köyde kaldık. Üç ay sonra Hozat’a 
bizim hala köyde olduğumuzu, orada 
yaşadığımıza dair haberler veriyorlar. Köyün 

korucusuna da “Bu adamları muhakkak 
yakalayıp getirin” diyorlar. Yani babamla beni… 
Ondan sonra o adam bir gün bizi yakaladı ve 
Hozat’a götürdüler. Bizi götürüyorlar ama artık 
ümit yok! “Nasıl olsa bizi öldürecekler” diyoruz. 
Çünkü herkes olanları gözü ile gördü. 

Önce götürdüklerini kimse nereye 
götürüldüğünü bilmiyor. Ne yaptılar? Ne 
ettiler? Kimsenin haberi yok. Neticede doldur-
dular kamyonlara Elazığ’a… Elazığ da çok kişi 
toplamışlardı. Kürtlerden ve kalan Ermenil-
erden… Belki de on binden fazla kişi sürgüne 
götürmüşlerdi. Elazığ’da herkesi vagonlara 
doldurmuşlardı. Çok kalabalıktı. Herkesi 
bindirdiler, kapıları kapattılar. Hiç kimse nereye 
gittiğini bilmiyor! Gidiyorsun…  

Bir iki gün sonra kapıları açıyorlardı. İhtiyaçlar 
için mi neyse artık…  Fakat herkes trende 
üstüne pisliyormuş, pislik varmış… Ne bileyim… 
Açlık! Kimsede hiç bir şey yok. Biz Salihliye 
kadar tam bir hafta yol gittik. Salihlinin bir 
köyüne verdiler bizi. Orada “Sak İstasyonu” diye 
bir yer vardı. Orada beni babamı birde iki üç 
Ermeni çocuk daha vardı. Onlarında anneleri ve 
babaları öldürülmüştü. O çocukları babamın 
üzerine yazmışlardı.   Bizi at arabalarına 
bindirdiler. Yolda giderken ben bir su gördüm 
ve babama “Baba bu ne büyük bir sudur” 
dedim Ermenice. Arabacı konuştuğumun 
yabancı veya başka bir lisan olduğunu anladı 
ve bana dönüp, “Bir daha bu dili konuşma 
yoksa senin dilini keserler” dedi. O günden 
sonra ben Ermenice bir tek söz bile söyleme-
dim. Sürgünde dili unuttuk. 

Bir gün sürgüne gönderilen Dersimlinin biri 
gelip bizim o taraflarda geziyor. Bir yerden yeni 
sürgünler geldiğini öğrenmiş tabi. Gelip bizi 
gördü, gitti. Adam çıkıp Uşak’a gidiyor. Gittiği 
her yerde anlatıyor. Uşak’ta da anlatınca 
ağabeyim de bizim hala hayatta olduğumuzu 
biliyor. Aradan bir sene kadar bir zaman 
geçmişti. Ağabeyim okula başlamış, Türkçeyi 
de biraz öğrenmişti. Ama biz Türkçeyi hiç 
bilmiyorduk. Derken trene binip geliyor ve sora 
sora gelip bizi bulmuş.

Orada bizim isimlerimizi değiştirdiler. Zaten 
ben orada “Kevork” diye yaşayamazdım ki? 
Benim adımı Mehmet, babamın adını ise Ali 
yaptılar. Boylarımıza bakıp yaşımızı tahminen 

yazdılar. Dinimizi de kimlikle birlikte otomatik 
olarak değiştirdiler. Fakat yinede nüfus 
kâğıtlarımızda “Mühtedi” (İhtida eden, kendi 
dinini bırakarak Müslümanlığı kabul eden) diye 
yazıyordu. İslam da yazıyordu ama “Mühtedi” 
diye not düşmüşlerdi. Mühtedi, “dini 
değişmiştir” anlamına geliyor. Babamın ismini 
değiştirmişlerdi fakat annem öldüğü için adını 
değiştirememişlerdi çünkü ölülerin adını 
değiştiremezsin. Kimliğimde babamın adını 
değiştirip Ali Bedros olarak yazdılar ama 
annemin adı Margit olarak yazılıydı. 

Kanunen, her aileyi bir köye 
vermişlerdi. O köyde iki aile her 
gün ne pişiriyorsa getirip bize de 
vermek zorundaydı. Onu inkar 
edemeyiz. Mecburen de olsa bize 
baktılar. Onlar ne pişiriyorlarsa 
kalanı bize de getirtiyorlardı. 
Köyde hiçbir sorun olmadı. Bize iyi 
davranıyorlardı fakat bizi Kürt 
olarak tanıyorlardı. Eğer Ermeni 
olduğumuzu bilselerdi belki o 
şekilde davranmazlardı. Çünkü 
Kürt olunca Müslüman oluyorsun. 
Müslüman olunca da fazla 
ayırmıyorlardı. Be orada beşinci 
sınıfa kadar okula gittim. Okulda 
bana Kürt oğlu diyorlardı. Hâlbuki 
ben Ermeniyim… Ama öyle 
diyorlardı. 

Bir gün hükümet karar aldı ve af 
çıktı. Sürgün cezaları affa uğradı. 
Babamda memleketini çok 
seviyordu. Canı, kanı hepsi 
oradaydı. İlla oraya döneceğim 
diyordu. Ne ettiysek engelleyem-
edik. O zamanlar baba ne derse o 
olurdu. Döndük. Döndüğümüzde 
daha fazla sükût-u hayale 
uğradık. Çünkü bizim mallarımız 
artık bizim değilmiş! Bize ait olan 
mallar bizim değilmiş. Bizim 
mallarımızı oradaki köy Kürtleri 
almışlar. Zaten daha önceki 
yıllarda da almışlar. Biz orada 
açıkta kaldık. Ermeni olduğumuz 
için artık bizim hiçbir malımız 
yokmuş. Bizim oturduğumuz, 
babamın yapmış olduğu evleri 

mesela tarlalarımızı ve diğer topraklarımızı 
bize vermediler. Başkalarına sattılar. Köydeki 
ağalarınmış sözde… Bilmiyoruz… Orada 
kalabileceğimiz bir evimiz yoktu artık. Babam 
sonradan yeni bir ev yaptı. Fakat ağabeyimle 
ben istemedik. Durmadık. Biz İstanbul’a gittik 
babamda orada vefat etti. Kız kardeşlerimizi 
yanımıza getirmek istedik fakat bir tanesi 
orada bir Kürt ile evlendi. Ötekini ise İstanbul’a 
getirdik. İstanbul’a geldiğimizde ben on yedi 
yaşındaydım. Ağabeyim ata mesleğini, yani 
inşaatçılık yapıyordu. Bende avizecilik yaptım 
ta ki Almanya’ya gelene kadar.

Orası benim için sükût-u hayaldir. Ne bileyim… 
O zamanlar bizim babalarımızı dedelerimizi 
hükümet korkusundan Kürt ağalarına teslim 
etmişler. Mallarını mülklerini alıp onlara kölelik 
yaptırmışlar. Bu bizi çok incitti. Hala da 
incitiyor. Son anlattıklarım 1915 ten sonra 
oluyor. O tarihten itibaren her şeyimizi almaya 
başlamışlar. Otuz sekizden sonra da hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Sürgünden önce yani otuz 
sekizden önce devlet ferman çıkarmış. “Hiçbir 
Ermeni malı yoktur” demiş. Ondan dolayı her 
şeyimizi aldılar biz de o köydeki ağalara 
maraba olduk.

Ben askerliğimi Mehmet Yıldız olarak Ankara 
genelkurmay da harita askeri olarak yaptım. 
Askerde herhangi bir sorun olmadı. 1950 den 
sonra İstanbul da müracaat edip yeniden 
ismimi aldım. Kevork. Soyadımı alamadım 
yalnızca doğum adımı alabildim. Din ibaresini 
de mahkeme yoluyla değiştirdim. Onlarda 
sanıyorlardı ki biz hakikatten Mehmet olduk, Ali 
olduk Müslüman olduk. Öyle tahmin ediyorlardı. 
Eğer gittiğimiz köylerde bizim hala Ermeni gibi 
olduğumuzu bilselerdi tahmin ediyorum ki 
başka türlü davranırlardı. Hiç belli olmazdı. O 
köylüler Alevi oldukları için biraz daha iyilerdi. 
Hatta kirveliklerimiz bile vardı ama aslında 
bizim kültürümüzde kirvelik yoktur. 1950 de 
döndüğümüzde bizim köyün kilisesi hala 
duruyordu. İbadet etme koşulumuz yoktu 
asma kilise duruyordu. Biz oradan çıktıktan 
sonra köylüler kiliseyi de yıkmışlar. Bizim köyde 
on iki tane kilise “Pagi” vardır. “Pagi” yani temel 
yerleri vardır.

Alevilerle iyi anlaşıyorum. Ben Aleviliği, Aleviden 
daha iyi bilirim. Korkudan semahlarını bile 
yapamıyorlardı. Piri veya Rayberi geldiklerinde 
evlerde cem tutuyorlardı. Korkudan kendilerini 
Kürt diye hissediyorlardı. “Kürt’üz” diyorlardı, 
“Aleviyiz” diyorlardı fakat şimdi biraz ondan 
vazgeçmiş gibiler. “Biz Kürt değiliz” diyorlar. Bu 
beni bile şaşırtıyor yani. Zazaca konuşuyorlardı. 
“Ma Kırmancimê” diyorlardı kendilerine.

Sürgünden döndükten sonra büyük hayal 
kırıklığı yaşadık. Her şeyimiz almışlardı. Geri 
dönen diğer köylüler yine arazilerini aldılar. 
Bizde mallarımızı geri alacağımızı sanıyorduk 
ama alamadık. Çocuktuk. Neden olduğunu da 
bilmiyorduk. Babamda bize fazla bir şey 
anlatmadı. Bütün köylerde de durum aynıdır. 

Ondan sonra zaten kimse orada kalmadı. 
Herkes göçtü gitti. Ata toprağıydı Dersim. 
1915’te Dersime sığınan fazla bir Ermeni yok. 
Dersimdeki Ermenileridir, köklü Dersim 
Ermenileridir. Köklü! Dışarıdan gelmiş Ermeni 
yok yani orada. Orada yaşıyorlardı. Yalnız 
benim babam değil, babamın babası, babamın 
basınının babası ta bilmem kaç kuşak o 
köylüler. Orada yaşamışlar. Bizim tanıdığımız 
bütün köylerin hepsi öyle. Sonradan gelip 
sığınmış değiller. Yalnız o 1915 deki olayları 
herkes biliyor. Kürt ağası da biliyor, hamalı da 
biliyor ki “Bu Ermeni hükümetin eline geçerse 
öldürülür, bilmem ne yapılır. Burada kalsınlar” 
diye korumuşlar. Sığınma budur. Onu da 
kendilerine yarasın diye yapmışlar. Eskiden 
Ermenilerin hepsi de zanaatkârlarmış. Benim 
babamın üç, dört tane mesleği vardı. Rençper-
lik, duvarcılık, marangozluk ve dokuma 
yapıyordu. Babam “Şapik” dokuyordu. Bu 
adamın hali ne ki? Bırakır mı? Karakaşı, kara 
gözü için değil ondan faydalansın diye korudu-
lar. Oradaki köylerin hemen hepsi Ermeni 
köyüdür. Mesela Xaçeli ne demek? Xaçeli, 
Halvori, Xeç, Peyik, İn, Ergan, Zımeq ve daha bir 
sürü köy… Bunlar hepsi Ermeni köyleridir. Otuz 
sekizde bu köylerin hepsinde de Ermeniler 
vardı ama hepsi aynı kaderi paylaştı ve hiç 
kimse kalmadı. 

Gağandı bizde yılbaşında yaparız. Mesela aşure 
yaparız gağand’da. Buralarda büyükşehirlerde 
değil ama Ermenistan’da çok coşkulu ve büyük 
kutlamalar yapıyorlar. Birinci ayın altısında 
yapılıyor. Eskiden Gağand’da oruç tutuluyordu. 
Bizde en büyük oruç kırk sekiz gündür. Sonra 
bizde Xızır orucuda tutarlar. Biz Xızıra “Surp 
Serkis” deriz. Yani “Hayligya Serkis”tir ismi. 
Ermenistan’da o çok yaygındır şimdi. Beş gün 
tutarız. Onun bizde beş gün büyük bir şeyi 
vardır. Genç kızlar beş günün tam ortasında 
yani iki buçuk gün dolunca yemek yerler. Yani 
beş günde bir kez yemek yerler ki muratlarını, 
dileklerini yaparlar. Beş gün oruç tutarlar. Xızır, 
Dersim’de olduğu gibi bizde de yardımcı 
anlamına gelir. 
   

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.

EFSANELERIN HARMAN YERİ
DAĞLAR ÜLKESİ DERSİM
Sarkis Seropyan
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Ermeniler daha önce de zulüm ve katliam 
görmüşlerdi. Abdül Hamid’in zulmünü unutmak 
mümkün değildi. Onun döneminde onbinlerce 
Ermeni katledilmişti. Ama durum bu sefer 
başkaydı. 
Bir millete kıyılıyordu. 
Yıl 1915’di.
İnsanlığın unutulduğu bir zamandı.
Jandarmalar çoluk -çocuk, yaşlı- hasta deme-
den insanları evlerinden alıyor, ‘’bizi nereye 
götürüyorsunuz?’’ diye soranlara ‘’sizi güvenli 
bir yere götürüyoruz’’ diye cevap verirler. 
Gelmeyip direnenler oracıkta öldürülür.
Evlerinden alınanlar, şehirdekiler mahallenin 
dışına çıkarılırak, köydekiler köyün dışına 

çıkarılarak topluca katledilirler. Sağ kalanlar ise 
Der Zor cehennemine gönderilir.

‘’ gömün beni
gözyaşlarıyla
ağıtlarla
ıssız bir dağ köyündeki
ermeni kilisesinin
yanıbaşında
ay ışığında
düşsün bulutların gölgesi
mezarımın üstüne
her kanat vuruşunda
gece kuşları
ezgiler dağlasın yürekleri

sevdam var
gülüm var
yarası anlatılmaz
ahım var
gün gelir
dillenir derdim
vebal gelmesin
sonsuza dek sürecek
dostluğum var ’’ (Fuat Ataş)

Güldane hanım Kayserili bir Ermeniydi, gördüğü 
bir düş değildi. 
Önce gelip kocası Artunçke’yi alıp götürmüşler-
di, ardından Erzurum Aşkale’de intihar ettiği 
söylenmişti. 

Sonra birgün bir akşamüstü gelip kızı Araksi ve 
oğlu Bogos’u alıp götürürler. Araksi dokuz 
yaşında, Bogos onbir yaşındadır.
Önce kocası, şimdi ise çocukları. Bütün varlığı 
acıya kesmiştir Güldane hanımın. Öyle bir acıdır 
ki, suya verse su almazdı, dağa verse dağ kabul 
etmezdi.
Çaresizdir. Araksi ve Bogos yüzlerce çocuğun 
toplatıldığı bir alana götürülür. Masumla daha 
ne olduğunu anlamadan katliam başlar.

O an gökyüzüne yüksel-
en çığlıklar ardından 
yerini derinden gelen 
iniltilere bırakır.
Öldürülen çocukların 
kanları Bogos ve Arak-
si’nin üzerine gelir. İkisi 
yerde uzanmış 
üstü-başı kan içinde 
nefeslerini tutarlar. O 
anda kendilerini kontrole 
gelen jandarma ölü 
olduklarını sanır.
Dipçikler sesleri çıkmaz, 
ardından diğer görevlil-
erle birlikte alandan 
ayrılır.
Karanlık çökmeye 
başlamış, sağ kurtulan 
iki kardeş şaşkın ve 
korku dolu gözlerle 
etrafa bakınırken, ordan 
atlı bir adamın geçtiğini 
görürler.
Bu adam kendi evlerinde 
çalışan hizmetkardan 

başkası değildir.
Ardından ‘’emmi, emmi’’ diye seslenirler. 
Adamcağız geri döner ve çocukları tanır.
Demek daha insanlık ölmemişti, daha tuz-ek-
meğin hatırı vardı.
‘’Korkmayın çocuklar’’ der ve hemen oradan alıp 
Güldane hanıma götürür.
Çocukları görünce dünyalar Güldane hanımın 
olur.
Ama nerde saklıyacaktı, nasıl koruyacaktı? 
Jandarmalardan ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
adamlarından kurtuluş yoktu.
Çaresizlik içinde kıvranırken, adamcağız; 
‘’Güldane bacı, bu çocuklar şimdilik kurtuldular 
ama yarın geç olabilir. Biran önce Talas’a 
götürmem lazım. Yarın sabah erkenden çocuk-
lar bir kafile ile ordan başka bir ülkeye 
götürülecekler’’ der.
Başka da çaresi yoktur Güldane hanımın. 
Çocuklarını kurtardığı için koynunda sakladığı 
bütün altınları çıkarıp adama verir.
Sonra çocuklarına döner. Bogos’un boynuna bir 
haç takar. 
‘’Bak oğlum bu haçı sana veriyorum, eğer sağ 
kalırsak kırk-elli sene sonrada olsa karşılaşırsak 
bunu her zaman boynunda taşı seni tanımam 
için’’ der.

Araksi’nin boynuna bir zincirle iki kuşlu bir yüzük 
takar.
‘’ Bak kızım bu yüzüğü her zaman parmağında 
taşı, bu yüzük çıktığında birbirimizi kaybederiz.’’ 
der.
Öper, koklar, sarılır vedalaşır.
Çocukları atın terkisine bindiren adam gece 
Talas’ın yolunu tutar. Orda misyonerlerin ve 
gözlemcilerin nezaretinde yetkililere teslim 
eder.
O zaman Talas’da insanları topladıkları yer 
Amerikan Koleji’nin orasıdır. Hükümet bir taraf-
tan insanları katleder, diğer taraftan sağ kalan-
ların güvenliğini sağlıyormuş havası verip, 
yabancı misyoner ve gözlemcilerin denetiminde 
sürgüne gönderir.

...Uykularım sürgün
Düşlerim sürgün
Bir ben bilirim ne haldeyim
Bir de sen
Şafak söker sökmez Güldane hanımda yola 
çıkar. Amerikan Koleji’nin oraya vardığında 
kafilenin yola çıkarıldığını görür. Kafile gider 
ama onunda canı gider.
İsa Peygambere yalvarır, Aziz Krikor’a sığınır. İki 
yavrusu elinden alınmıştı. Dünya gözüyle bir 
daha görürmüydü?
İçtim dünyanın zehrini
Her çiçekte balım vardı
Sana demem o ki usta
Ben acıyı bal edemedim

Diğer illerde olduğu gibi Kayseri’de de Ermeniler 
etnik olarak temizlenir, Rumlar ve Yahudiler 
sürgün edilir. Evlerine müslüman Türkler 
doldurulur. Ermeni malları üzerinde bir çokları 
zengin olur. 
Bu duruma gönlü razı gelmeyen müslüman 
Türklerde vardır ama ses çıkaran olmaz.
Kıyımdan önce Kayseri’de Ermenilerin nufusu 
elli bin civarındadır. Şimdi elli Ermeniyi bulmak 
zordu. Yapa yalnız kalmıştı Güldane hanım. 
Tutunacak bir dalı kalmamıştı.
Oysa Kayseri Ermeniler için eski ve kutsal bir 
kentti. Aziz Krikor bu kentte hıristiyanlığı kabul 
etmişti.

Dağlara asmışlar katlimi
Tarihin kül olmuş yaprakları arasında
Rivayeti dolaşır sevdiklerimin
Seferberlik bittiğinde, Artunçke’nin kuzeni 
İskender’in Yedi yıl askerlik yaptıktan sonra sağ 

salim dönmesi sürpriz olur. 
Birinci Dünya Savaşı başladığında hükumet on 
binlerce Ermeniyi zorla askere alıp Rus sınırına 
sürmüştü.

Silah verilmeyen ama en ağır koşullarda 
çalıştırılan askerlerin çoğu soğuktan ve açlıktan 
ölür. Sağ kalanlar ise öldürülmüştü. 
Askerler ayrıştırılırken, komutanı ‘’oğlum, 
İskender ismi hem müslümanlarda hemde 
Hıristiyanlarda var. İsimler okunduğunda sen 
mülümanların tarafına geç’’ der.
İskender, komutanın dediğini tutar ve o sayede 
kurtulmuş olur.
Güldane hanım İskender ile evlenir. Evliliklerin-
den doğan erkek çocuklarına Melkom adını 
verirler.
Melkom büyür, yakışıklı bir delikanlı olur. Askere 
gider, askerlikten sonra Fransız Lisesi’nde 
okumuş güzel bir bayanla evlenir ve Kayseri’ye 
yerleşirler.
Kayseri’deki evlerine bir kaç kere dinamit konur, 
ev havaya uçurulmak istenir. Bunun üzerine 
Melkom ve eşi Kayseri’den ayrılır ve İstanbul’a 
yerleşirler.
Güldane hanım eşi İskender’le hasar görmiş 
evlerini onarırlar ve içinde yaşamaya devam 
ederler. 

Bir kaç sene sonra eşi öldüğünde,Güldane 
hanım yine yalnız kalır. Oğlunun ısrarlarına 
rağmen Kayseri’yi terk edip yanlarına gelmez.
Nasıl gitsin, bütün anıları o evdeydi. Bırakıp 
gitmek ağır geliyordu. 

Melkom ve sevgili eşinin bir kızları olur. Her sene 
ailecek Güldane hanımı ziyarete gelirler. 
Güldane hanım torununu çok sever. Kızcağız altı 
yaşına geldiğinde iştahsız ve zayıf düşmüştür. 
Babaannesi görürde durur mu?

Güldane hanımın babasının Talas’da büyük bir 
tarlası vardı. O tarlanın içinde bir pınar var ve 
pınardan akan suyun şifalı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla hasta, halsiz ve iştahsız olan insan-
lar gider o pınarın suyundan içerler. Kıyımda o 
tarlaya el konulmuştu. Güldane hanım birgün 
torununun elinden tutup o pınara götürür.
Pınarın başında torunuyla Ermenice konuşurk-
en, orda bir bayanın dikkatine çeker. Bayan 
yaklaşır ‘’kanım çekti, torununuzu öpebilirmi-
yim?’’ diye sorar.
Güldane hanım ‘’ tabiyki’’ der.

Bayan çocuğu öper, ‘’bende Ermeniyim’’ der. 
Bayanın adı Vartoi idi, kıyımda Türkçe karşılığı 
olan Gülbahar ismini almıştı. 
Anlatırken yarası derindeydi. Onu en iyi Güldane 
hanım anlardı.
Bir şey var hep yarı kalan
Öyle inceden inceye yüreğimi saran
Öyle olsun diyemediğim
Güldane hanım kıyımdan kurtulmuştu ama eşi 
ve iki çocuğu alıp götürülmüştü. 
Eşinin öldürüldüğünü öğrenmişti, ya çocukları 
ne olmuştu? Aradan Kırk küsur yıl geçmişti 
öldüler mi, sağlar mı bir haber yoktu.
Beklemek öyle zordu ki;
Bir gün gelinin kardeşi Patrikhaneye bir mektup 
yazar ve bu iki kardeşin akibetini sorar. 
Yapılan araştırma sonucu aylar sonra Bogos 
adında bir şahıs Patrikhane aracılığıyla sağ 
olduğunu bildirir.
Bogos Beyrut’daydı.
Kayseri’den yola çıkarıldıklarında önce Konya’ya 
götürmüşlerdi. Oradan Adana’ya, Adana’dan 
Halep’e, Halep’den Der Zor’a götürmüşlerdi.
Haftalar, aylarca yol sürmüştü. Aç kalmışlardı, 
hastalanmışlardı. Kaç kere yolda ve kampda 
çetelerin saldırısına uğramışlardı. İnsanlar 
evlerinde alınırken yanlarına bir çöp dahi alma-
larına izin verilmemişti, üstlerinde ne varsa 
onunla yola çıkarılmışlardı. Onları da çeteler alır.
Öyle olaylar olmuştu ki, bir keresinde bir çete 
mensubu bir yaşlı Ermeni’nin ensesine silahı 
dayar; ‘’İmana gel kafir’’ der.
Ermeni ‘’o ne ki?’’ diye sorar.
Çete mensubu ’’iman işte iman’’ deyince 
Ermeni acı acı gülümser.
Yine bir çete mensubu filintasını denemek 
amacıyla insanların üzerine çevirir, kaç Ermeni 
devirdiğiyle övünür.
Çok insan öldürülmüştü, çok insanda hastalık-
tan ve açlıktan ölmüştü. Kurtulanların bir kısmı 
misyonerlerin, Nusayrilerin (Arap Alevilerin) ve 
Hıristiyan Arapların sayesinde Suriye ve 
Beyrut’a yerleşirler.
Araksi ve Bogos misyonerler tarafından 
Beyrut’ta bir yetimhaneye yerleştirilmişlerdi.
Bogos yetimhanede usta bir terzi olarak yetişir. 
On sekiz yaşını bitirdikten sonra yetimhaneden 
ayrılır, kız kardeşini de yanına alarak küçük bir 
terzi dükkanı açar.
Birgün bir Amerikalı bir pantolon diktirmek için 
dükkana gelir. Araksiye gönül verir. Bir kaç gün 
sonra Bogos’dan izin ister Araksi’yi yemeğe 
çıkarır. 

Adam Araksi’ye evlilik teklif eder, Araksi kabul 
eder, evlenirler ve New York’a yerleşirler. Bogos 
ise Beyrutlu bir bayan ile evlenir ve orda terzici-
lik yapmaya devam eder.
Araksi her sene Beyrut’a abisini ziyarete gelir. O 
yıl Patrikhaneden mektup geldiğinde yine 
abisinin yanındaydı.
Sevinirler, heycanlanırlar, yazışmalar başlar, 
yolculuk için gün belirlenir.
Melkom kızının bir fotografını yollar ve o 
fotograf buluşmalarını sağlıyacaktır.
Melkom birgün önce gidip annesini Kayseri’den 
alıp getirmişti ama Güldane hanımın olup 
bitenlerden haberi yoktur. Bir kaç gün torunu ve 
geliniyle hasret giderip dönecektir. 
Melkom ertesi gün kızını alıp havalanına gider. 
Hava alanında’’Lübnan uçağı topraklarımıza 
indi’’ anonsunu duyduğunda fırladığı gibi polis 
koridorunu geçer. 
Ardından polisler koşup, kızarak ‘’nereye 
gidiyorsun?’’ diye sorduklarında, ‘’hiç 
görmediğim abimi ve ablamı göreceğim, siz 
beni öldürsenizde duramam’’ der.
Neyse, Bogos ve Araksi ellerinde yiğenlerinin 
fotografıyla çıkıp gelirler. Üç kardeş gözyaşları 
içinde birbirlerine sarılırlar.

Soran olursa
Bizler
Dünyaya dağılan kardeşlerdik
Zalimlerin yüzünden
Anaya-babaya hasret kaldık
Melkom abisini ve ablasını alır eve getirir, ‘’Ana 
sana bir süprizim var’’ der.
Güldane hanım daha dün bırakmış gibi aynı 
sevgi ve şevkat ile ‘’oğlum’’ der ‘’kızım’’ der, 
sarılır.
Onlarda göğüslerini açarak, haçı ve yüzüğü 
gösterirler.

Kıyımdan bu yana onlarca yıl geçmişti ve çok 
şey değişmişti. Ama konu Ermeniler olunca 
çoğunlukla siyasetçilerin ve askerlerin dilinde, 
imamların vaazında ve gazetecilerin kaleminde 
Ermenilere karşı ırkçılıkta sınır yoktu. ‘’Yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış’’ misali, kıyılan 
Ermenilerdi, yurdu talan edilen, malına ve 
mülküne el konulan Ermenilerdi. Yinede suçla-
nanlar Ermeniler oluyordu.
 
Güldane hanımın gördüğü bir düş değildi. Ama 
bir düşü vardı. NEREDESİN İNSANLIK.

rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.

1» Halvori Surp Garebet Vanki
2» Yergan(Ergan) Inguzik Vanki
3» Akrag( Akirek)surp Nişan Vanki » Çemişgezek' Ilcesindedir
4» Xardişar(Hadişar)vanki » Çemişgezek Ilcesinin 15 Km Doğusundadır
5» Goğunts  Surp Lusavoriç Vanki » Çemişgezek Ilcesinde
6» Surp Ohan( Surp Ehan) Kilisesi » Hozatın Surpiyan Köyünde
7» Segedik Kilisesi » Hozata Bağlı Segedik Köyünde
8» Zimex Vank Ve Kiliseleri » Hozatin Zimek Köyünde
9» Rabat'insurp Asdvadzadzin Vanki » Hozatın Cevresinde
10» Çemişgezekk'in Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Merkezde
11» Surp Zoravorvank (Aziz Kudretli Manastiri) » Çemişgezek Kuzey Doğusunda
12» Yerek Manunk Vank (Üç Yavrucaklar Manastiri) » Çemişgezek Doğusunda Brasdik Köyünde
13» Vasilga Vank » Çemişgezek Güneyindeki Vasgavan Köyünde
14» Vank » Çemişgezek Kuzey Batısında
15» Abşodi Vanki » Çemişgezek Pazapon Köyünde
16» Surp Toros Vanki » Çemişgezek Güney Batısında Xarasar Köyünde
17» Xaravenk Vanki » Çemişgezek Güneyinde Xaravenk Köyünde
18» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Garmırı Köyünde
19» Goçoli Vanki » Çemişgezek Gocoli Köyünde
20» Surp Sarkis Ve Valasla Vanklari » Çemişgezek Morişxan Köyünde
21» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Bırexi Köyünde
22» Surp Giragos Vanki » Çemişgezek Uskeğ Köyünde
23» Asoremayr Anabad » Çemişgezek Sağu Mahallesinde
24» Surp Hagopa Vanki » Çemişgezek Sağu Mahallesinde     
25» Pemgenut Vanki » Çemişgezek
26» Asuri Manastirlari » Çemişgezek Yolu Üzerinde
27» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Uşpak Mahallesinde
28» S. Yerortutyun Kilisesi» Çemişgezek  Hazari Köyünde
29» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Mamsa Köyünde
30» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek  Mamasa Köyünde
31» S. Hovhannes Kilisesi » Çemişgezek  Sinsa Köyü
32» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Garmırı Köyü
33» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek    Murna Köyü
34» S. Xaç Kilisesi » Çemişgezek  Yertis Akarak Köyü
35» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Morişxan Köyü
36» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Pazopon Köyü
37» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Xarasar Köyü
38» S. Lusavoriç Kilisesi » Çemişgezek  Tumamezre Köyü
39» Asdvaadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Bardizak Köyü
40» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Bırexi Köyü
41»42»43» Değişik Yerlerde Surp Asdvadzadzin Kilisesi
44» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Aşkani  Köyü
45» S. Hagop Kilsesi » Çemişgezek Akarag Köyü
46» Yerek Manuk Kilisesi » Çemişgezek Hağtug Köyü
47» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Dekke Köyü
48» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Brasdig Köyü
49» S.Toros Kilisesi » Çemişgezek Otskeğ Köyü
50» S. Minas Kilisesi » Çemişgezik Ulukale  Köyü
51» Surp Giragos Vanki

109»  S.Minas Kilisiesi » Peri Urts Köyü
110» S.Kevork Kilisesi » Peri Kotariç Köyü
111» S.Garebet Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
112» S.Varvar Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
113» S.Minas Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
114» S.Asdvadzadzin Kilisesi »Peri Gayacin Köyü
115» S.Minas Kilisesi » Mazgirt  Hayvatli  Köyü
116» S.Giragos Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
117» S. Huğita Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
118» S. Sarkis Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
119» S.Husig Kilisesi » Mazgirt Xozinkeğ Köyü
120» S.Lusavoriç Kiliasesi » Mazgirt Lamk Köyü
121» S.Asdvadzadzin Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
122» S.Toros Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
123» S.Takavor Kilisesi » Mazgirt Şordan Köyü
124» S.Kevork Kilisesi » Mazgirt Tarmutağ Köyü
125» S.Asdvadzadzin Kiliseisi » Mazgirt Lazvan Köyü
126» S.Andon Vanki » Mazgirt Lazvan Köyü
127» S.Sarkis Kilisesi » Mazgirt Lazvan Köyü
128» Surp Garebet Kilisesi » Mazgirt Göktepe Köyü
129» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Kizilcik Köyü
130» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Gorcan Köyü
131» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
132» Surp Luys Vanki » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
133» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Urek Köyü
134» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Til Köyü
135» S.Kevork Kilisesi » Pertek Vahna Köyü
136» S.Sarkis Kilisesi » Sağman Köyü
137» S.Kevork Kilisesi » Pertek Havşakar Köyü
138» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Mercimek Köyü
139» S.Toros Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
140» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
141» Mayr Mariam Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
142» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Paşağak Köyü
143» S.Garabet Kilisesi » Pertek Gadosan Köyü
144» S. Hagop Kilisesi » Pertek Xirnek Köyü
145» S. Asdvadzadzin Kilisesi »Pertek  Xaresik Köyü
146» S. Kevork Kilisesi » Pertek  Simax Köyü
147» S. Kevork Kilisesi »Pertek Norkeğ Köyü
148» S. Minas Kilisesi  »Pertek  Pertek In   Yukarı Havsek Köyü
149» S. Andon Kilisesi »  Pertek  Aşağı Havsek Köyü
150» S. Hagop Kilisesi » Pertek  Sıvcoğ Köyü
151» S. Sarkis Kilises i » Pertek Sıvcoğ Köyü
152» S. Hagop Klisesi » PertekLusadariç Köyü
153» Yerek Mangunk Vanki » Pertek Lusadariç Köyü
154» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
155» S. Toros Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
156» S. Krikor Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
157» S. Pirgiç Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
158» S. Kevork Kilisesi » Pertek Sorpiyan Köyü
159» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Tants Köyü
160» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Ağmezre Köyü
161» S. Minas Kilisesi » Hozatın Incığa Köyü
162» S. Sarkis Kilisesi » Hozatın Ağzunik Köyü
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52» Surp Garebet Vanki
53» Tatva Vank
54» Miantsum Vanki
55» Surp Asdvadzadzin Vanki
56» Amena Pirgiç Vank
57» Poz Vank
58» Taştak Vanki
59»  Kurkena Vank
60»  Surp Toros Vanki
61»  Surp Nigoğos Vanki
62»  Boğos-bedros Vanki
63»  Miavor Surp Garebet Vanki
64»  Surp Şoğagat Vanki
65»  Surp Hagop Midzpina Hayrebet Vanki
66»  Surp Serovpe Vanki
67»  Avak Vank
68»  Surp Krikor Lusavoriç Vanki
69»  Surp Giragos Vanki
70»  Diraşen(  Surp Nerses Hayrabet)vanki
71»  Surp Kevork Vanki
72»  Çarçaranats Lusavoriç Vank Yada Ziare Mercan
73»  Dujik Daği'nın Surp Sarkis Kiliseleri
74»  Garmir Vank (Kizil Kilise)
75»  Peri'nin Surp Asdvadzadzin Kiliseleri
76»  Pertek'in Surp Toros (Yada Surp Digin Kilisesi
77»  Sin Kilisesi » Deşt Yöresinin Sin Köyü
78»  İni Kilisesi »Hozat İn Köyü
79»  Dzağgatsor Kiliseleri » Hozat İn Kötü
80»  Hayrur Kiliseler » Nazimiyenin Hakis Köyü
81»  Pilur Kilisesi » Dersim Kirsali
82»  lusnag Kilisesi » Ovacik Merkez
83»  Xaceli Kiliseleri » Deşt Yöresinin Xaçeli Köyü
84»  Xorxorun Çift Kalesi » Ovacik' Xorxor Köyü
85»  Xer Vanki » Dersim Kirsali
86»  Harsi Ve Dantzik Vanklari » Harsi Köyü
87»  Pel Vanki » Dersim Kirsali
88»  Ciknavor Vanki » Dersim Kirsali
89»  Surp Pirgiç Kilisesi » Hozat İlçesinde
90»  Garmir Vanki » Peri De
91»  S.Asdvadzamayr Kilisesi » Mazgirt
92»  S.Hagop Kilisesi » Mazgirt
93»  S.Atanos Vanki » Mazgirt
94»  S.Yeğiya Vanki » Mazgirt
95»  S.Mesrop Vanki » Mazgirt
96»  S.Sarkis Vanki » Mazgirt
97»  S.Pirgiç Vanki » Mazgirt
98»  Boğos Bedros Vanki » Mazgirt
99»  S.Kevork Vanki » Mazgirt
100» Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Pertek
101» S.Şimavon Kilisesi » Pertek
102» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek
103» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Hoşe Köyü
104» S.Boğos Vanki » Perinin Hoşe Köyü
105» S.Minas Kilisesi » Perinin Pağnik Köyü
106» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Xuşin Köyü
107» S.Andon Vanki » Perinin Xuşin Köyü
108» S.Kirkorlusavoriç Kilisesi » Perinin Basu Köyü
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.

1» Halvori Surp Garebet Vanki
2» Yergan(Ergan) Inguzik Vanki
3» Akrag( Akirek)surp Nişan Vanki » Çemişgezek' Ilcesindedir
4» Xardişar(Hadişar)vanki » Çemişgezek Ilcesinin 15 Km Doğusundadır
5» Goğunts  Surp Lusavoriç Vanki » Çemişgezek Ilcesinde
6» Surp Ohan( Surp Ehan) Kilisesi » Hozatın Surpiyan Köyünde
7» Segedik Kilisesi » Hozata Bağlı Segedik Köyünde
8» Zimex Vank Ve Kiliseleri » Hozatin Zimek Köyünde
9» Rabat'insurp Asdvadzadzin Vanki » Hozatın Cevresinde
10» Çemişgezekk'in Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Merkezde
11» Surp Zoravorvank (Aziz Kudretli Manastiri) » Çemişgezek Kuzey Doğusunda
12» Yerek Manunk Vank (Üç Yavrucaklar Manastiri) » Çemişgezek Doğusunda Brasdik Köyünde
13» Vasilga Vank » Çemişgezek Güneyindeki Vasgavan Köyünde
14» Vank » Çemişgezek Kuzey Batısında
15» Abşodi Vanki » Çemişgezek Pazapon Köyünde
16» Surp Toros Vanki » Çemişgezek Güney Batısında Xarasar Köyünde
17» Xaravenk Vanki » Çemişgezek Güneyinde Xaravenk Köyünde
18» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Garmırı Köyünde
19» Goçoli Vanki » Çemişgezek Gocoli Köyünde
20» Surp Sarkis Ve Valasla Vanklari » Çemişgezek Morişxan Köyünde
21» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Bırexi Köyünde
22» Surp Giragos Vanki » Çemişgezek Uskeğ Köyünde
23» Asoremayr Anabad » Çemişgezek Sağu Mahallesinde
24» Surp Hagopa Vanki » Çemişgezek Sağu Mahallesinde     
25» Pemgenut Vanki » Çemişgezek
26» Asuri Manastirlari » Çemişgezek Yolu Üzerinde
27» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Uşpak Mahallesinde
28» S. Yerortutyun Kilisesi» Çemişgezek  Hazari Köyünde
29» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Mamsa Köyünde
30» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek  Mamasa Köyünde
31» S. Hovhannes Kilisesi » Çemişgezek  Sinsa Köyü
32» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Garmırı Köyü
33» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek    Murna Köyü
34» S. Xaç Kilisesi » Çemişgezek  Yertis Akarak Köyü
35» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Morişxan Köyü
36» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Pazopon Köyü
37» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Xarasar Köyü
38» S. Lusavoriç Kilisesi » Çemişgezek  Tumamezre Köyü
39» Asdvaadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Bardizak Köyü
40» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Bırexi Köyü
41»42»43» Değişik Yerlerde Surp Asdvadzadzin Kilisesi
44» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Aşkani  Köyü
45» S. Hagop Kilsesi » Çemişgezek Akarag Köyü
46» Yerek Manuk Kilisesi » Çemişgezek Hağtug Köyü
47» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Dekke Köyü
48» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Brasdig Köyü
49» S.Toros Kilisesi » Çemişgezek Otskeğ Köyü
50» S. Minas Kilisesi » Çemişgezik Ulukale  Köyü
51» Surp Giragos Vanki

109»  S.Minas Kilisiesi » Peri Urts Köyü
110» S.Kevork Kilisesi » Peri Kotariç Köyü
111» S.Garebet Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
112» S.Varvar Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
113» S.Minas Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
114» S.Asdvadzadzin Kilisesi »Peri Gayacin Köyü
115» S.Minas Kilisesi » Mazgirt  Hayvatli  Köyü
116» S.Giragos Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
117» S. Huğita Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
118» S. Sarkis Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
119» S.Husig Kilisesi » Mazgirt Xozinkeğ Köyü
120» S.Lusavoriç Kiliasesi » Mazgirt Lamk Köyü
121» S.Asdvadzadzin Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
122» S.Toros Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
123» S.Takavor Kilisesi » Mazgirt Şordan Köyü
124» S.Kevork Kilisesi » Mazgirt Tarmutağ Köyü
125» S.Asdvadzadzin Kiliseisi » Mazgirt Lazvan Köyü
126» S.Andon Vanki » Mazgirt Lazvan Köyü
127» S.Sarkis Kilisesi » Mazgirt Lazvan Köyü
128» Surp Garebet Kilisesi » Mazgirt Göktepe Köyü
129» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Kizilcik Köyü
130» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Gorcan Köyü
131» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
132» Surp Luys Vanki » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
133» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Urek Köyü
134» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Til Köyü
135» S.Kevork Kilisesi » Pertek Vahna Köyü
136» S.Sarkis Kilisesi » Sağman Köyü
137» S.Kevork Kilisesi » Pertek Havşakar Köyü
138» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Mercimek Köyü
139» S.Toros Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
140» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
141» Mayr Mariam Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
142» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Paşağak Köyü
143» S.Garabet Kilisesi » Pertek Gadosan Köyü
144» S. Hagop Kilisesi » Pertek Xirnek Köyü
145» S. Asdvadzadzin Kilisesi »Pertek  Xaresik Köyü
146» S. Kevork Kilisesi » Pertek  Simax Köyü
147» S. Kevork Kilisesi »Pertek Norkeğ Köyü
148» S. Minas Kilisesi  »Pertek  Pertek In   Yukarı Havsek Köyü
149» S. Andon Kilisesi »  Pertek  Aşağı Havsek Köyü
150» S. Hagop Kilisesi » Pertek  Sıvcoğ Köyü
151» S. Sarkis Kilises i » Pertek Sıvcoğ Köyü
152» S. Hagop Klisesi » PertekLusadariç Köyü
153» Yerek Mangunk Vanki » Pertek Lusadariç Köyü
154» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
155» S. Toros Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
156» S. Krikor Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
157» S. Pirgiç Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
158» S. Kevork Kilisesi » Pertek Sorpiyan Köyü
159» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Tants Köyü
160» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Ağmezre Köyü
161» S. Minas Kilisesi » Hozatın Incığa Köyü
162» S. Sarkis Kilisesi » Hozatın Ağzunik Köyü

52» Surp Garebet Vanki
53» Tatva Vank
54» Miantsum Vanki
55» Surp Asdvadzadzin Vanki
56» Amena Pirgiç Vank
57» Poz Vank
58» Taştak Vanki
59»  Kurkena Vank
60»  Surp Toros Vanki
61»  Surp Nigoğos Vanki
62»  Boğos-bedros Vanki
63»  Miavor Surp Garebet Vanki
64»  Surp Şoğagat Vanki
65»  Surp Hagop Midzpina Hayrebet Vanki
66»  Surp Serovpe Vanki
67»  Avak Vank
68»  Surp Krikor Lusavoriç Vanki
69»  Surp Giragos Vanki
70»  Diraşen(  Surp Nerses Hayrabet)vanki
71»  Surp Kevork Vanki
72»  Çarçaranats Lusavoriç Vank Yada Ziare Mercan
73»  Dujik Daği'nın Surp Sarkis Kiliseleri
74»  Garmir Vank (Kizil Kilise)
75»  Peri'nin Surp Asdvadzadzin Kiliseleri
76»  Pertek'in Surp Toros (Yada Surp Digin Kilisesi
77»  Sin Kilisesi » Deşt Yöresinin Sin Köyü
78»  İni Kilisesi »Hozat İn Köyü
79»  Dzağgatsor Kiliseleri » Hozat İn Kötü
80»  Hayrur Kiliseler » Nazimiyenin Hakis Köyü
81»  Pilur Kilisesi » Dersim Kirsali
82»  lusnag Kilisesi » Ovacik Merkez
83»  Xaceli Kiliseleri » Deşt Yöresinin Xaçeli Köyü
84»  Xorxorun Çift Kalesi » Ovacik' Xorxor Köyü
85»  Xer Vanki » Dersim Kirsali
86»  Harsi Ve Dantzik Vanklari » Harsi Köyü
87»  Pel Vanki » Dersim Kirsali
88»  Ciknavor Vanki » Dersim Kirsali
89»  Surp Pirgiç Kilisesi » Hozat İlçesinde
90»  Garmir Vanki » Peri De
91»  S.Asdvadzamayr Kilisesi » Mazgirt
92»  S.Hagop Kilisesi » Mazgirt
93»  S.Atanos Vanki » Mazgirt
94»  S.Yeğiya Vanki » Mazgirt
95»  S.Mesrop Vanki » Mazgirt
96»  S.Sarkis Vanki » Mazgirt
97»  S.Pirgiç Vanki » Mazgirt
98»  Boğos Bedros Vanki » Mazgirt
99»  S.Kevork Vanki » Mazgirt
100» Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Pertek
101» S.Şimavon Kilisesi » Pertek
102» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek
103» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Hoşe Köyü
104» S.Boğos Vanki » Perinin Hoşe Köyü
105» S.Minas Kilisesi » Perinin Pağnik Köyü
106» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Xuşin Köyü
107» S.Andon Vanki » Perinin Xuşin Köyü
108» S.Kirkorlusavoriç Kilisesi » Perinin Basu Köyü
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.

1» Halvori Surp Garebet Vanki
2» Yergan(Ergan) Inguzik Vanki
3» Akrag( Akirek)surp Nişan Vanki » Çemişgezek' Ilcesindedir
4» Xardişar(Hadişar)vanki » Çemişgezek Ilcesinin 15 Km Doğusundadır
5» Goğunts  Surp Lusavoriç Vanki » Çemişgezek Ilcesinde
6» Surp Ohan( Surp Ehan) Kilisesi » Hozatın Surpiyan Köyünde
7» Segedik Kilisesi » Hozata Bağlı Segedik Köyünde
8» Zimex Vank Ve Kiliseleri » Hozatin Zimek Köyünde
9» Rabat'insurp Asdvadzadzin Vanki » Hozatın Cevresinde
10» Çemişgezekk'in Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Merkezde
11» Surp Zoravorvank (Aziz Kudretli Manastiri) » Çemişgezek Kuzey Doğusunda
12» Yerek Manunk Vank (Üç Yavrucaklar Manastiri) » Çemişgezek Doğusunda Brasdik Köyünde
13» Vasilga Vank » Çemişgezek Güneyindeki Vasgavan Köyünde
14» Vank » Çemişgezek Kuzey Batısında
15» Abşodi Vanki » Çemişgezek Pazapon Köyünde
16» Surp Toros Vanki » Çemişgezek Güney Batısında Xarasar Köyünde
17» Xaravenk Vanki » Çemişgezek Güneyinde Xaravenk Köyünde
18» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Garmırı Köyünde
19» Goçoli Vanki » Çemişgezek Gocoli Köyünde
20» Surp Sarkis Ve Valasla Vanklari » Çemişgezek Morişxan Köyünde
21» Karsun Mangants Vank » Çemişgezek Bırexi Köyünde
22» Surp Giragos Vanki » Çemişgezek Uskeğ Köyünde
23» Asoremayr Anabad » Çemişgezek Sağu Mahallesinde
24» Surp Hagopa Vanki » Çemişgezek Sağu Mahallesinde     
25» Pemgenut Vanki » Çemişgezek
26» Asuri Manastirlari » Çemişgezek Yolu Üzerinde
27» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Uşpak Mahallesinde
28» S. Yerortutyun Kilisesi» Çemişgezek  Hazari Köyünde
29» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Mamsa Köyünde
30» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek  Mamasa Köyünde
31» S. Hovhannes Kilisesi » Çemişgezek  Sinsa Köyü
32» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Garmırı Köyü
33» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek    Murna Köyü
34» S. Xaç Kilisesi » Çemişgezek  Yertis Akarak Köyü
35» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Morişxan Köyü
36» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek   Pazopon Köyü
37» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek  Xarasar Köyü
38» S. Lusavoriç Kilisesi » Çemişgezek  Tumamezre Köyü
39» Asdvaadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Bardizak Köyü
40» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Bırexi Köyü
41»42»43» Değişik Yerlerde Surp Asdvadzadzin Kilisesi
44» S. Kevork Kilisesi » Çemişgezek Aşkani  Köyü
45» S. Hagop Kilsesi » Çemişgezek Akarag Köyü
46» Yerek Manuk Kilisesi » Çemişgezek Hağtug Köyü
47» S. Toros Kilisesi » Çemişgezek Dekke Köyü
48» S. Asdvadzadzin Kilisesi » Çemişgezek Brasdig Köyü
49» S.Toros Kilisesi » Çemişgezek Otskeğ Köyü
50» S. Minas Kilisesi » Çemişgezik Ulukale  Köyü
51» Surp Giragos Vanki

109»  S.Minas Kilisiesi » Peri Urts Köyü
110» S.Kevork Kilisesi » Peri Kotariç Köyü
111» S.Garebet Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
112» S.Varvar Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
113» S.Minas Kilisesi » Peri Tsorak Köyü
114» S.Asdvadzadzin Kilisesi »Peri Gayacin Köyü
115» S.Minas Kilisesi » Mazgirt  Hayvatli  Köyü
116» S.Giragos Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
117» S. Huğita Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
118» S. Sarkis Kilisesi » Mazgirt Masdan Köyü
119» S.Husig Kilisesi » Mazgirt Xozinkeğ Köyü
120» S.Lusavoriç Kiliasesi » Mazgirt Lamk Köyü
121» S.Asdvadzadzin Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
122» S.Toros Vanki » Mazgirt Lamk Köyü
123» S.Takavor Kilisesi » Mazgirt Şordan Köyü
124» S.Kevork Kilisesi » Mazgirt Tarmutağ Köyü
125» S.Asdvadzadzin Kiliseisi » Mazgirt Lazvan Köyü
126» S.Andon Vanki » Mazgirt Lazvan Köyü
127» S.Sarkis Kilisesi » Mazgirt Lazvan Köyü
128» Surp Garebet Kilisesi » Mazgirt Göktepe Köyü
129» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Kizilcik Köyü
130» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt Gorcan Köyü
131» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
132» Surp Luys Vanki » Mazgirt İsmayeltsi Köyü
133» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Urek Köyü
134» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Til Köyü
135» S.Kevork Kilisesi » Pertek Vahna Köyü
136» S.Sarkis Kilisesi » Sağman Köyü
137» S.Kevork Kilisesi » Pertek Havşakar Köyü
138» S.Hovannes Kilisesi » Pertek Mercimek Köyü
139» S.Toros Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
140» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
141» Mayr Mariam Kilisesi » Pertek Vazgert Köyü
142» S.Sarkis Kilisesi » Pertek Paşağak Köyü
143» S.Garabet Kilisesi » Pertek Gadosan Köyü
144» S. Hagop Kilisesi » Pertek Xirnek Köyü
145» S. Asdvadzadzin Kilisesi »Pertek  Xaresik Köyü
146» S. Kevork Kilisesi » Pertek  Simax Köyü
147» S. Kevork Kilisesi »Pertek Norkeğ Köyü
148» S. Minas Kilisesi  »Pertek  Pertek In   Yukarı Havsek Köyü
149» S. Andon Kilisesi »  Pertek  Aşağı Havsek Köyü
150» S. Hagop Kilisesi » Pertek  Sıvcoğ Köyü
151» S. Sarkis Kilises i » Pertek Sıvcoğ Köyü
152» S. Hagop Klisesi » PertekLusadariç Köyü
153» Yerek Mangunk Vanki » Pertek Lusadariç Köyü
154» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
155» S. Toros Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
156» S. Krikor Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
157» S. Pirgiç Kilisesi » Pertek Balışer Köyü
158» S. Kevork Kilisesi » Pertek Sorpiyan Köyü
159» S. Sarkis Kilisesi » Pertek Tants Köyü
160» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek Ağmezre Köyü
161» S. Minas Kilisesi » Hozatın Incığa Köyü
162» S. Sarkis Kilisesi » Hozatın Ağzunik Köyü

52» Surp Garebet Vanki
53» Tatva Vank
54» Miantsum Vanki
55» Surp Asdvadzadzin Vanki
56» Amena Pirgiç Vank
57» Poz Vank
58» Taştak Vanki
59»  Kurkena Vank
60»  Surp Toros Vanki
61»  Surp Nigoğos Vanki
62»  Boğos-bedros Vanki
63»  Miavor Surp Garebet Vanki
64»  Surp Şoğagat Vanki
65»  Surp Hagop Midzpina Hayrebet Vanki
66»  Surp Serovpe Vanki
67»  Avak Vank
68»  Surp Krikor Lusavoriç Vanki
69»  Surp Giragos Vanki
70»  Diraşen(  Surp Nerses Hayrabet)vanki
71»  Surp Kevork Vanki
72»  Çarçaranats Lusavoriç Vank Yada Ziare Mercan
73»  Dujik Daği'nın Surp Sarkis Kiliseleri
74»  Garmir Vank (Kizil Kilise)
75»  Peri'nin Surp Asdvadzadzin Kiliseleri
76»  Pertek'in Surp Toros (Yada Surp Digin Kilisesi
77»  Sin Kilisesi » Deşt Yöresinin Sin Köyü
78»  İni Kilisesi »Hozat İn Köyü
79»  Dzağgatsor Kiliseleri » Hozat İn Kötü
80»  Hayrur Kiliseler » Nazimiyenin Hakis Köyü
81»  Pilur Kilisesi » Dersim Kirsali
82»  lusnag Kilisesi » Ovacik Merkez
83»  Xaceli Kiliseleri » Deşt Yöresinin Xaçeli Köyü
84»  Xorxorun Çift Kalesi » Ovacik' Xorxor Köyü
85»  Xer Vanki » Dersim Kirsali
86»  Harsi Ve Dantzik Vanklari » Harsi Köyü
87»  Pel Vanki » Dersim Kirsali
88»  Ciknavor Vanki » Dersim Kirsali
89»  Surp Pirgiç Kilisesi » Hozat İlçesinde
90»  Garmir Vanki » Peri De
91»  S.Asdvadzamayr Kilisesi » Mazgirt
92»  S.Hagop Kilisesi » Mazgirt
93»  S.Atanos Vanki » Mazgirt
94»  S.Yeğiya Vanki » Mazgirt
95»  S.Mesrop Vanki » Mazgirt
96»  S.Sarkis Vanki » Mazgirt
97»  S.Pirgiç Vanki » Mazgirt
98»  Boğos Bedros Vanki » Mazgirt
99»  S.Kevork Vanki » Mazgirt
100» Surp Asdvadzadzin Kilisesi » Pertek
101» S.Şimavon Kilisesi » Pertek
102» Karasun Mangunk Kilisesi » Pertek
103» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Hoşe Köyü
104» S.Boğos Vanki » Perinin Hoşe Köyü
105» S.Minas Kilisesi » Perinin Pağnik Köyü
106» S.Asdvadzadzin Kilisesi » Perinin Xuşin Köyü
107» S.Andon Vanki » Perinin Xuşin Köyü
108» S.Kirkorlusavoriç Kilisesi » Perinin Basu Köyü
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

D E R S İ M  D E M O G R A F İ  



rastlanmaz. Ancak Türklerin egemenliğinden 
sonra Mananağik, Karya, hatta Zırvan yer 
adlarına karşılık Dersim daha çok telaffuz 
edilmeye başlar. Bu konuda halk arasında 
tarihsel temelleri olan bir efsane de anlatılır 
halk.

1604 yılına gelindiğinde bir yandan İran 
Hükümdarı Şah Abbas Doğu Ermenistan 
halkını İran içerlerine göç ettirerek ülkeyi 
boşaltırken, diğer yandan Sinan Paşa ile 
anlaşan Celaliler de Batı Ermenistan toprak-
larındaki halkı yok ediyorlardı. Bu nedenle 
1604’ün baharında Erzurum, Erzincan, Eğin ve 
Kemah halkı Celali zulmünden kaçarak her 
şeyini terk edip batıya, İstanbul ve Trakya 
taraflarına sığındılar. Bu felaket yıllarında ana 
yurdundan ayrılmayan Ermeni halkı, Celalilerin 
soygun ve kıyımından kurtulmak amacı ile din 
değiştirmeyi yeğliyordu. Rivayete göre, Keşiş 
Dağı eteklerinden Sıpıngar ve Çardaklı etekler-
indeki Ermeni köyleri dinini değiştirip yurdun-
dan uzaklaşmamayı seçmişti. Bunlar İslamiyeti 
kabul etmelerine karşın Ermeni köy adlarını 
(Pırgçatağ-Pışgıtağ-Kalarıç-Kalaris, Kartağ, 
Sıpıngor, Sırgatağ-Sırpatağ, Çormes, Khakh, 
Sılbus-Surp Luys, Til, Vartamşah vb.) ve 
kiliselerini korumayı başardılar.
Dağ köylerinde saklı hikâye
Dağ etekleri, yayla ve ova köyleri Ermenilerinin 
kaderi böyle düzenlenirken, dağ köylerininki 
daha farklı gerçekleşti. Bağri, Mınzuri, Avzardi 
ve Kazandağ, Surp Luys, Simo, Dujik, Mal, 
Davras köyleri Ermenileri, Celalilerin 
saldırılarından nasıl korunmak gerektiği 
konusunda karar vermek için ruhani önderleri 
olan, zeka ve kararlarına güvendikleri Papaz 
Der Simon'un o tarihlerde dağ ülkesi dışında 
düzenlenmiş bir dini toplantıdan dönmesini 
beklerler ve efsane de burada başlar:
Der Simon ve beraberindekiler ruhani 
toplantıdan dönerken trajik olayı duyar ve ne 
pahasına olursa olsun ülkelerine ulaşmak için 
hiç zaman kaybetmeyip dağlı kıyafetlerini 
değiştirir, başlarına birer yeşil puşi bağlayıp 
yollarda kendilerini Alevi-Kürt Din adamı olarak 
tanıtırlar.

Güven içinde ülkesine dönen Der Simon 
toplumun ruhani ve cismani yöneticilerini 
toplantıya davet eder ve bu zor durumdan 
kurtulmanın çaresi olarak, din değiştirmeyi, 
ancak Türkleşip İslamiyeti kabul etmek yerine, 

bölgedeki komşu Alevilerin dinini kabul etmeyi 
önerir. Karar oybirliğiyle kabul edilir. Bu 
durumda Der Simon Seyit Ali adıyla Kureşanlar 
ocağının piri unvanını alır, ancak çok geçme-
den Ermeni ve Alevi dini önderlerinin öğüt ve 
destekleriyle Piri-piran (Gatoğigos) makamına 
layık görülür.

Bu efsane, daha doğrusu tarihsel olgu hakkın-
da toplantı zabıtları tüm ayrıntıları ile 
parşömen üzerine kaydedilmiş ve kutsal 
emanet olarak Piri-piranın mirasçıları 
tarafından saklanmaktadır. Bunlar dokunulmaz 
olup Piri-piranın en büyük oğlundan başka hiç 
kimse tarafından el sürülemez. Mirasçı pir 
babasından veya dedesinden emanet aldığı 
yazılarla ilgili tüm ayinleri ve de içeriğini 
herkeslerden gizleyeceğine ve koruyacağına 
dair ant içer.

Böylece, dağlar ülkesi Ermenileri Aleviliği kabul 
ederek tehlikeden uzak kalmış ve de önderinin 
adını ölümsüz tutmak için, Yüksek Ermeni-
stan'ın en yüksek dağ ülkesini Der Simon diye 
adlandırmış, bu da zamanla değişime uğrayıp 
kısaltılarak Dersim şeklini almış.
Munzur Dağı'nın azizesi ‘Ana’
Efsaneler köylerin bugünkü sakinlerinde de 
yaşamaya devam ediyor. Torud köylü, çınar 
boylu, geniş omuzlu, kara gözlü aksakallı 
Munzur Ağa'nın anlattığına göre, yörede 
mezrelerin varlığı ve kendi soyadı ‘Torne Anaye 
pili’ eski bir hikâyeyle bağlantılıymış. Öncelikle 
kendi köyünün adı Torid değilmiş ve mezreler 
kurulmadan önce ataları Kardag köyünde 
yaşarlarmış. Bu köy dev kayalıklarla çevrilmiş 
iki vadinin arasında, güçlü bir ‘Ziyaret’in, yani 
adak yerinin yakınındaymış ve Munzur Dağı'nın 
‘Ana’ sütpınarından güçlü bir kaynağı varmış. 
Ziyaret iyilik, fazilet ve bereket azizesi ‘Anahit’ 
(kısaltılmışı Ana) adını taşırmış.
Seyit Munzur'un anlattığına göre kendi soyadı 
‘Torne Anaye-pili’ eski Putperestlik döneminde 
tapılan Anahit'ten geliyor. ‘Anaye pil’ yüce ve 
kutsal ana sıfatı zamanla bir ocağa dönüşmüş 
ve kendisi de bu ocağın seyitiymiş.
Alevi olup kendilerini Kürt sayanların ocağının 
putperestlikle ilgisini sorduğumda ise Munzur 
Ağa beni şöyle cevapladı:
- Siz Harmeniler de vaktiyle putperestmişsiniz, 
sonradan Hristiyanlığı kabul etmişsiniz. Bizim 
atalarımız da Ermenilermiş, hatta benim 
Karpank'lardaki mezrelerde yaşayan amca 

Nerede yaşarsa yaşasınlar, Dersim’i orada da 
yaşatan bu insanları besleyen zengin bir kültür 
ve söylence kültürü var. Yazık ki bu tarihe, bu 
toprakların farklı uygarlıklarına gereken özen 
hiçbir zaman gösterilmedi. Son olarak Dersim 
yakınlarındaki Mazgirt’te yer alan eski Ermeni 
mezarlık alanının üzerine yapılan su yolu bu 
gerçeği bir kez daha anımsattı. Su yolu 
kazınırken meydana gelen toprak kayması 
nedeniyle kafatası ve kemikler ortaya saçıldı. 
Geriye de ölülerine gereken saygıyı göstermey-
enlerin yaşayanlara da bir hayrı olamayacağı 
gerçeği kaldı.
Bu acı gerçekleri belgelerken bir yandan da 
geçmişten güç almanın yollarını aramak 

elzem. İşte bu düsturla kadim 
Dersim tarihine ve efsanelerine 
bakıp ilham ve umut toplamak 
istedik.
Doğu Anadolu’nun, bir başka 
deyişle tarihte Ermenilerin 
yaşadığı yer olması hasebiyle 
‘Armenia’ adı verilen yüksek 
platonun kalbinde yer alan 
dağlar ülkesi Dersim’in halkı, 
benzer dağlık bölgelerin, 
örneğin Sasun, Zeytun, Musa 
Dağı, Karabağ, Hemşin gibi 
doğal korumalı coğrafyaların 
insanları gibi tarih boyunca 
içinde yaşadıkları bölgenin 
otoritesine uymakta zorluk 
çekmiş, bağımsızlığı yeğlemiş, 
dönem dönem asi ilan edilmiş 
ama çoğu zaman başına buyruk 
olmuştur.
Dersim ve yanı başındaki 
Harput, tarihteki adıyla Hantzit 
ya da Dzopk’un bir bölümü; M.Ö 
9. yüzyılda Ermenistan toprak-
larında kurulmuş ilk birleşik 
krallık olan Urartu egemenliğine 
girmiş, 4. yüzyılda Yervantuni 
Ermeni krallığının bir eyaleti 
olmuş, ancak 1. yüzyıl başında 
Kral 2. Dikran tarafından 
Ermenistan'la birleştirilmiş, 

bunlar dışında hemen her zaman bağımsız 
kalabilmiş.
Tarihe kısaca değindimizde de görüldüğü gibi, 
Dersim bölgesinin büyük bölümü, batısındaki 
Harput ve Aradzani (Murat) nehrinin 
güneyindeki topraklarla birlikte ‘Dzopk’ adıyla 
kısa dönemler Ermenistan'ın 4. Hayk bölgesine 
dahil olup, bunun dışında genelde başına 
buyruk yaşamış. Bu nedenle “Bu sert doğal 
şartlarda yaşayan halktan başka ne beklenir” 
diyor ve bu toprakların en eski sahiplerinin 
kimliğini aramak için efsanelere başvuruyoruz.
Dersim adı Der Simon adlı papazdan mı 
geliyor?
Dersim adına 17. yüzyıla kadar hiçbir yerde 

oğullarım, gerçi Alevice konuşuyorlar, ama 
etnik kökenlerini koruyor ve ‘Miraklar’ adıyla 
tanınıyorlar. Gerçi Dersim'de çok Miraklar var 
ve onların büyük bölümü de Ermenice 
konuşurlar.
- Peki siz niye etnik kimliğinizi 
saklamamışsınız?
- Büyük Ana ocağını yanar tutmak için 
atalarımız öyle uygun görmüşler. Kardag'daki 
köyümüz yıkılıp ziyaretteki kayaya oyulmuş 
adak yeri de taşlarla örtüldükten sonra 
Anaye-pil sağ kalan yakınları ile Dujik-baba'nın 
erişilmez çatlaklarına sığınmış, sonra da 
geriye, ilk ocağını yaktığı birinci mezreye 
dönmüş, ve bu ocağın korunmasını en büyük 
oğluna teslim etmiş. Biz o oğulun soyundan 
geliyoruz.
- Peki, kim yıkmış o ziyareti?
- Sizin atalarınız.
- Neden?
- Putperestliği yok etmek ve Hristiyanlığı 
yaymak için. O ziyaretin yerinde gördüğünüz 
gibi taştan tepeler yükselmiştir çünkü ziyareti 
yıkanlar orayı ‘cehennetname’ olarak 
adlandırıp, her gelengeçenin Ana'nın 
ziyaretinin gömüldüğü yere bir taş atmasını 
söylemiş ve yüzyıllar boyunca atılan taşlarla 
önce taş yığınları sonra da tepeler oluşmuş.
- Şimdi de adağa gidiyor musunuz bu 
ziyarete?
- Ziyaret yeri belli değil, fakat süt pınarı yerli 
yerinde. Biz oraya adağa gidip Büyük Ana 
anısına kurban kesiyoruz.
- Ya amcaoğlunuz Miraklar?
- Süt pınara herkes tarafından tapınılır, Ermeni 
veya Kürt fark etmez, hepimiz, hatta bizim 
Surp Garabet Manastırı’na ziyarete gelenlerle 
bile birlikte gideriz...
Alevilerin Müslümanlığı
Değişik nüfus araştırmalarına göre Türkiye'de 
10 ile 20 milyon arasında Alevi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla %99'u Müslüman olan Türkiye'de 
Aleviler de Müslümanlar arasında sayılmakta. 
Bu durumda İslamiyete, daha doğrusu Sünni 
mezhebine geçmek için başvuran bir Alevi'ye 
“Önce Ermeni ol” telkininde bulunulması 
geleneği halen devam ediyor mu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, Alevi toplumunun, ama özellikle 
Dersim Alevilerinin Ermenilikle ve de Hristiyan-
lıkla olan “gönül birliği” diyebileceğimiz yakınlık 
ve kültür benzerliğidir. Belki de bu nedenle 
1915 soykırımında Fırat'ın öte yanına, Dersim 
topraklarına geçebilenlerin hayatı kurtulmuştu. 

Düşünmek bile istemesek de, belki de bu 
nedenle 30'lu yılların sonunda, tıpkı bir 
düşman ülke gibi boşaltıldı, hatta havadan 
bombalandı Dersim…
Ermenilerin Hristiyanlığı
301 yılında devlet dini olarak Hristiyanlığı kabul 
eden Ermeniler, o tarihten önce pagan, bir 
diğer deyimle çok tanrılılığa inanan putperes-
tlerdi. Ancak Ermeni tarihçilere göre dahi 
paganlıktan Hristiyanlığa geçiş çok zor ve kanlı 
olmuş, dahası eski dine bağlı kalan, gizli 
putperestler de Ermeni dağ ülkesinin ücra 
köşelerinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürüyor-
lardı.

Ancak putperestlikten önce Ermenilerin belki 
de ilk genel inançları olan güneşe tapınmadan 
putperestliğe dönüşün ne kadar kanlı olduğunu 
hiçbir tarihçi yazamadığı için bilemiyoruz, ama 
pek de kolay olmadığı kesin. Her halükarda 
sözü edilen her din değişiminin ardından eski 
dine inanan ‘bakaya’ların varlığı kesinlikle 
yadsınamaz. Nitekim güneşperestliğin etkileri 
öylesine derin iz bırakmış ki, günümüze kadar 
Ermeni mabetlerinin apsisleri doğu yönüne; 
güneşin doğduğu yere bakar. Kilise dışında 
mezarlıklarda, son zamanlara kadar ölüler başı 
doğuya gelecek şekilde gömülürdü. Eskiler 
kilisede ibadet ederken doğuya dönüp secde 
ederler, ortaçağ ilahileri ‘Adil Güneş’e ithaf 
edilirdi. Bugüne kadar İsa Mesih de “Dünya'nın 
Işığı Benim” der şakirtlerinin ağzından.
Ancak Müslümanlığın Arap yarımadasında hızla 
yayılmasının ardından, 7. yüzyılda Anadolu'nun 
güneydoğu ve doğu bölgelerindeki Arap 
işgallerinin başlaması ile zorla İslamlaştırma 
olayları da başladı. Güçlü bir egemenlikten 
yoksun Ermeniler için Hristiyanlık milli bir 
varlık, temel bir dünya görüşüydü, ancak 
İslamiyet akımı Anadolu'da ve Ortadoğu'da 
hayli güçlü bir biçimde ilerliyordu. Nitekim 
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde pek 
çok değişik formüllerle (devşirmelik, yeniçerilik, 
zaptedilen yerlerde penciyek -beş çocuktan 
birini askere almak-) erkek cinsini eksiltmek, 
kadın ve çocukları sahipsiz bırakmak yolları 
yaratıldı, dahası bu politika 20. yüzyılda da 
farklı şekillerde sürdürülüyor.

Sapkın inançlar ve ‘bakaya’lar
Burada bir an için geriye, güneş kültürünün 
pagan dönemi ve Hristiyanlık üzerinde 
günümüze kadar süre gelen etkilerine dönelim 

ve Hristiyan dininde görülen ve sapkınlık olarak 
adlandırılan Pavlusçuluk, Nasturilik, Şemsilik, 
Tendürekçilik ve daha bir çok antihristiyan 
tarikat ve inançlara kısaca bir göz atalım.
Bunlardan Şemsilik en eski sapkınlık olup 
Ermeniler arasında ‘Arevortik’, müslüman-
laştıktan sonra ise Mezapotamya'da Şemsiler 
adıyla bilinir.

Pavlusçuluk (Ermenicede Bavğigyan) Avrupa'ya 
da uzanmış tutucu bir Hristiyanlık tarikatı olup 
geleneksel Hristiyanlıktan sapmış birçok inanç 
biçimine de örnek olmuştur. ‘Tontragetziner’ 
adıyla bilinen olay ise Ortaçağ’da Van Gölü'nün 
kuzeyinde Tendürek adıyla bilinen sönmüş bir 
volkanın yamaçlarında yayılan ve 9. yüzyılda 
dağdaki manastır rahiplerinin sömürüsünden 
bıkarak isyan edip manastırı yıkan köylü 
hareketidir. Anadolu'daki ilk sosyal hareket 
sayabileceğimiz kiliseye isyan olayları iki yüz yıl 
boyunca devam etmiş, sonunda bastırılmıştır. 
Bu sapkınlıklardan bazıları, örneğin Nestor adlı 
bir rahibin kurduğu Nasturiliğin artçıları 
günümüze kadar Hristiyan topluluklar olarak 
yaşamlarını güneydoğuda sürdürseler de, söz 
edilen toplulukların büyük bir çoğunluğu 
Mezopotamya'ya geçip din ve isim 
değiştirmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda Armenia adı verilen 
coğrafyanın kalbinde Hititler, Rumlar, Araplar, 
Bizanslılar İranlılar, Asurlular vb. yaşamadığına, 
buraya Asya'dan ve başka bir yerlerden göç 
etmek de kolay olmadığına göre, dinsel 
nedenlerle kendi toplumuna ters düşen, 
dışlanan, yaşam hakkı tanınmayan Ermenilerin 
bu dağlar ülkesini yurt edinmiş olmasından 
başka bir olanak yok gibi geliyor bize. Güneş 
kültünden tutun da, putperest ve Hristiyan 
Ermeni geleneklerini böylesine özümsemiş, 
Yılbaşına Ermeniler gibi ‘Gağant’ diyen, 
Vartavar kutlayan, Paskalya'da yumurta 
boyayan, Anahit'e inanan, onun ak sütüyle and 
içen ve barışan, 1915'te sığınanları koruyan 
Dersim Alevilerinin atalarının Ermeni 
toplumunun dışlanmış kesimi olduğunu biz 
iddia etmek istemiyor, kararı her bir okurun 
kalbine bırakıyoruz.
Ana Tanrıça Anahit'in Sütü
 
Dersim'in doğal korumasını sağlayan Munzur 
ve Mercan dağları 3600 metreye ulaşan 
zirveleriyle dağ ülkesinin kuzeyinde doğudan 

batıya, dünya cenneti Bingöl'den Eğin'e kadar 
uzanır ve bu dağların eteklerinden fışkıran 
kaynak suları, kuzeyde Fırat, güneyde ise 
Aradzani (Karasu ve Murat) nehirlerine dökülür 
ve Munzur Gözeleri ile Mercan Suyu isimleriyle 
bilinir. Munzur Gözeleri Zeranig köyü 
kuzeyindeki ve Ziyaret'in güneyindeki 
yamaçlarında bulunur. Bunlardan biri yekpare 
bir granit kayanın böğründen öylesine güçlü 
fışkırır ki süt rengini alır ve uzun süre öylece 
kalır. Kayalardan fışkıran sular birleşip batıya 
yönelir ve Aradzani nehrine karışır. Aynı 
dağların Erzincan Vadisi'ne bakan 
yamaçlarındaki kaynaklar ise Aradzani yerine 
Fırat nehrine karışır.

 ‘Kürdistan Tarihi’ adlı (Beyrut 1952) eserinde 
Nuri Dersimi bu konuda şöyle yazmış:
“Atalarımızın efsaneleşmiş inançlarına göre 
Munzur Gözeleri Büyük Ana Tanrıçamız 
Anahit'in göğsünden fışkırır. Anahit'in meme-
lerinden gelen süt pınarının suları Büyük 
Anamızın sütü olduğu için de aşiretler 
arasındaki tüm husumetler, kavgalar ve 
tartışmaların sütpınarını ziyaret edip Anahit'in 
sütünden (suyundan) içmek ritüeli ile kardeşçe 
ve barış içinde sona erdiğine inanılır.”
Bir diğer efsaneye göre Munzur Dağı'nın en 
yüksek ve devamlı karla kaplı zirvesi, Anahit'in 
silueti olup Dersim'i korumaktaydı. O doğudan 
batıya bakıyor ve sol memesinden Aradzani'ye 
akan Dersim süt pınarını sağ memesinden ise 
Fırat'a akan Yerzınga (Eerzincan) süt pınarını 
besliyordu. Anahit'in kutsal sütü, kardeş 
nehirlerin sularını eşit olarak kutsayıp 
meshediyordu. Kimileri de Fırat ve Aradzani'nin 
Anahit'in sağ ve sol kolları olduğunu ve müşfik 
bir ana gibi Dersim'i çepeçevre sardığını, 
koruduğunu düşünüyorlardı.

Bir başka efsane ise Munzur kaynaklarının 
mucizevi gücünü Munzur adlı bir çoban ve 
onun süt güğümlerinden dökülen sütüne 
bağlar. Bu efsanenin baş kişisi hükümdar 
Cemşit olup bazı anlatılara Hazreti Hızır (Surp 
Sarkis veya Surp Kevork) da katılıyordu.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

D e rs i m  -  D e m o g r a fi  ( I .  K ı s ı m )
Yazar George Aghjayan, 03/05/15 (Güncelleme 03/05/15) Çeviren: Arlet İncidüzen

Hazari (günümüzde Anıl) köyü papazı Hovhannes ve ailesi 
(Kaynak; Vazken Antreasyan koleksiyonu, Paris)

1312 tarihli (1894) Mamuretül Aziz Salname-
si’nden alınmış nüfus tablosu
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.

Kaynakça

Andréassian, Vazken. Hazari : vie et survie d&#39;un 
village arménien après juin 1915.
issuu.com/vazken/docs/1995-hazari__vie_et_survie_-
dun_village_armenien

Antranig, Տերսիմ. ճանապարհորդութիւն եւ 

տեղագրութիւն, Tiflis, Mnatsakan Mardirosiants Press, 
1900. [Dersim: Seyahatname, Aras Yayıncılık, İstanbul, 
2012]

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Nüfus Defterleri (NFS.d.), 
Klasör no: 2689, “1256 (1840) Harput eyaleti, (Maadin-i 
Hümayun) sancağı, Palu kazası, reaya defteri. a.g.y.tt”.

Dahiliye Vekâleti, Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü. 6, 
Tunceli Vilâyeti. Ankara 1959.

Soukias (Fr.) Eprigian, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ 

բառարան [Tarihi Anavatanın resimli sözlüğü], 2 Cilt,
Venedik, St. Lazarus, 1907.

Ghazarian, Haigazn, Պատմագիրք Չմշկածագի 
[Çemişgezek Tarihi], Beyrut, Hamazkayin Press,
Çemişgezekliler Derneği yayını, 1971.

Kevork Halladjian, Տերսիմի հայերի ազգագրութիւնը 

[Dersim Ermenileri Etnografyası], “Armenian
Ethnography and Folklore” içinde, 5 Cilt, Erivan, 1973.

Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914: 
Demographic and Social Characteristics. Madison,
Wisconsin 1985.
Hampartsoum H. Kasbarian, Չմշկածագ եւ իր գիւղերը 

[Çemişgezek ve köyleri], Boston, Baykar Press,
1969.

Raymond H. Kévorkian and Paul B. Paboudjian, Les 
Arméniens dans Empire Ottoman à la veille du
genocide, Paris, ARHIS, 1992. [1915 Öncesinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Ermeniler, Aras Yayıncılık,
İstanbul, 2012]

Mamuretül aziz Vilâyeti, 1298 (1881M) Tarihli Mamuretül 
aziz Vilâyeti Salnamesi. Elazig 2001.

Mamuretül aziz Vilâyeti, Mamuretül aziz Vilâyeti Salname-
si. 1312 (1894).

Justin McCarthy, Muslims and Minorities: The Population 
of Ottoman Anatolia and the End of the
Empire, New York University Press, New York, 1983.

Boghos (Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 

Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու, İstanbul, 1878. [Sivas 1877, 
Birzamanlar Yayıncılık, İstanbul, 2008]

Naci Okçu and Hasan Akdağ, Salname-i vilayet-i Erzurum 
(1287/1870-1288/1871-1289/1872-
1290/1873): Erzurum il yıllığı, Erzurum 2010.
Dikran Papazian, Պատմութիւն Բալահովիտի [Palu Vadisi 
Tarihi], Meshag Press, Beyrut, 1963.

Antranig L. Poladian, Պատմութիւն հայոց Արաբկիրի 

[Arapgir Ermenileri Tarihi], Baykar Press, Amerika
Arapgir Derneği yayını, New York, 1969.

Safrastyan, A. Kh. Gosdantnoubolsi Hayots Badriarkarani 
Goghmits Tourkiayi Artaratadoutyan yev
Tavanankneri Minisdroutyan Nergayatsvadz Haygagan 
Yegeghetsineri yev Vankeri Tsoutsagnern ou
Takrirneru in Echmiadzin, [İstanbul Ermeni Patrikhanesi 
tarafından Türkiye Adalet Bakanlığı’na
gönderilmiş Ermeni Kiliseleri ve Manastırları listesi 
Eçmiadzin nüshası] Şubat-Nisan 1965, s. 184-187.

Karekin (Fr) Srvantsdiants, Թորոս Աղբար, Հայաստանի 

ճամբորդ [Toros Ağpar, Ermenistan yolcusu], 2
Cilt, G. Baghdadlian (Aramian) Matbaası, İstanbul, 1884.

Teotig, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 

աղէտալի 1915 տարին [1915’de Ermeni Ruhban
Sınıfının Felaketi ve ardından gelenler], New York, 1985.

Jean-Michel Thierry, Le Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, 
Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 20
(1986-1987), s. 381-417.

Tunceli İl Yıllığı, Ankara 1973.

Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, 
Ankara 1999. Kevork S. Yerevanian, Պատմութիւն 

Չարսանճագի հայոց [Çarsancak Ermenileri Tarihi], 
Beyrut, G.Donigian Printers, Pan-Çarsancak Birliği Merkez 
KOmitesi tarafından yayınlanmıştır, Fresno, 1956.

İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim 
Sancağı, Elazığ 1999.

Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

1312 Tarihli (1894) Mamuretül Aziz Salnamesi’nden Alınmış Nüfus Tablosu
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

Hozat, 1937 Veya 1938 Civarı (Kaynak; Kişisel Koleksiyon)

Hozat, 1937 veya 1938 civarı (Kaynak; kişisel koleksiyon)
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

1312 Tarihli (1894) Mamuretül Aziz Salnamesi’nden 
Alınmış Nüfus Tablosu
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

Antranik, “Dersim. Seyahat Ve Topografi”, Tiflis, 
Mnatsagan Mardirosyan Matbaası, 1900, 237 Sayfa



* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.
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Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

Çarsancak Kazası Denk Köyü 1256 Tarihli (1840) Osmanlı 
Nüfus Sayımı (Kaynak; Başbakanlık Osmanlı Arşivleri)



* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.
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12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.
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* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 
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15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

Rahip Karekin Sırvantzdyants, 
“Toros Ahpar, Ermenistan Yolcusu”
I. Kısım, Dındesyan matbaası, İstanbul, 1879

Halvor Manastırı (veya Aziz Garabed Manastırı), 
yıkımından sonra çekilmiş bir fotoğraf, 1937 veya 
1938 civarı (Kaynak; kişisel koleksiyon)



* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.

Üstrahip Boğos Natanyan, “Ermenistan’ın Gözyaşı veya Palu, Harput, Çarsancak, Çabağ Çur ve Erzincan 
Raporu, milletperver kişilerin isteğine istinaden, Hizan kazası”, İstanbul, 1878, 202 sayfa



* Teşekkür: Bu eseri, yakın arkadaşlarım David Davidian, 
Hagop Hachikian, George Leylegian ve Khatchig Mouradi-
an’ın yardımları olmadan ortaya çıkaramazdım. Her biri, 
bilerek ve bilmeyerek, yapıcı geri bildirimlerle ve yıllar 
içinde sağladıkları materyallerle bana katkıda bulundular. 
Bununla birlikte her türlü hata ve kusur bana aittir.

** Not: Bu çalışma tamamen, ulaşılabilen basılı kaynak-
lara dayanmaktadır. Tüm bilgilerin doğrulanabilir olduğuna 
inanıyorum ancak akla takılan soruların çözülebilmesi için 
saha çalışması yapılması gerekmektedir. Köylerin bugünkü 
veya en yeni isimleri parantez içinde verilmiştir.

Dersim Sancağı şu kazalardan oluşmaktaydı: 
Hozat (merkez kazası), Çarsancak, 
Çemişgezek, Kızılkilise,
Mazgerd ve Ovacık. Sürekli değişen Osmanlı 
idari sınırlarına göre Dersim’in kazaları 
1880’ler boyunca
bazen ayrı ayrı ve bazen tamamıyla çeşitli 
vilayetlere bağlanmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun
gerileme döneminde Ermeni nüfusu 
Çemişgezek ve Çarsancak’ta yoğunlaşmıştır.
Aşağıdaki tablo, Dersim nüfusunu yaklaşık 30 
yıllık bir süreçte özetlemektedir. Müslüman 
nüfusun açıkça arttığı bir dönemde Ermeni 
nüfusundaki durağanlık gayet aşikârdır.
1894 Salnamesi tahmini değerleri, 

Mamuret-ül 1312 Aziz Salnamesinde geçen 
köylerin nüfuslarından
derlenmiştir. 1894 Salnamesinin orijinal verisi 
ise aynı yıl basılan matbu salnamedeki toplam 
nüfus bilgisidir.

Aşağıda, her bir kazanın ve kazalara bağlı, 
soykırımdan önce Ermenilerin yaşamakta 
olduğu köylerin nüfusları üzerine genel bir 
tartışma sunulacaktır. Böyle bir analiz yapılırk-
en, hem Ermenilere hem de Osmanlılara ait 
nüfus verilerinin güçlü yanları kadar kusurlu 
taraflarının da olduğu unutulmamalıdır, iki 
kaynağa da ait veriler birlikte kullanılarak 
karşılaştırılabilir ve daha eksiksiz bir anlatı 
oluşturulabilir.

Hozat Kazası
Ermeni Soykırımı’ndan önce Hozat’ta 100’den 
fazla köy vardı. O yıllardan bu yana sayı çarpıcı 
bir biçimde azalmıştır. Bu durum kazanın 
sınırlarının yıllar içinde değişmesiyle olduğu 
kadar bazı küçük köylerin mezraya dönüşmesi-
yle de açıklanmaktadır.

1871 (Hicri 1288) Salnamesi, Hozat’ı Ovacık 
Kazası dahilinde, Erzurum Vilayeti’ne bağlı
göstermektedir. Ovacık nüfusu toplam 7050 
erkek (6657 Müslüman ve 393 Hıristiyan), 175 
köy olarakverilmektedir. Bölgedeki tek Hıristi-
yan unsur Ermeniler olduğundan ve 1914’e 
kadar Ovacık Kazası’nda hiç Ermeni yaşadığı 
kayıt edilmediğinden, bu 393 Hıristiyan erkeğin 
Hozat Kazası’ndaki Ermeniler olduğu sonucuna 
varılabilir. Ertesi yılın salnamesinde, 1872 
(Hicri 1289), 177 köy ve 6407
erkek (5991 Müslüman, 416 Hıristiyan) 
bildirilmiştir. Ayrıca bölgede 6 (Ermeni) kilise ve 
3 (Ermeni) okulu bulunduğunu belirtmektedir. 
Aynı rakamlar 1873 (Hicri 1290) salnamesinde 

de geçmektedir, sadece bu salnamede köy 
sayısı 176’dır. Ek olarak, toplam hane sayısı 
2393 şeklinde verilmiştir. Bu da hane başına 
2.7 erkek düştüğü göstermektedir.

Mamuret-ül Aziz’in 1894 (Hicri 1312) salnam-
esi, her köyün nüfusunu cinsiyet ve dine göre 
ayrı ayrı vermesiyle benzersizdir. Bu sayede 
hangi köyün hangi kazada olduğunun kesin 
olarak belirlenmesi ve Ermeni kaynaklarıyla 
karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak, 
tabloya dökülmüş nüfus verilerini
uzlaştırmayı daha kolay hale getirse de 
hataların ayırt edilebilmesi gerekliliğini 
tamamen ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte 
mevcut verilerin toplandığı tarih de bilinme-
mektedir. Muhtemelen 1890 ile 1893 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Verilerin doğruluğunu 
gerçekten belirleyebilmek için nüfus
kayıtlarına ulaşılması gerekir. Yine de bazı 
ilginç gözlemlerde bulunulabilir.

Salname, Ermeni nüfuslu 17 köy belirtmekte-
dir. Ermeni kaynaklarında bu köylerin bazılar 
başka kazalara, özellikle Çemişgezek’e bağlı 
gösterilmektedir. Nüfus,1738 hane, 857 
Ermeni (502 erkek, 355 kadın) ve 7530 
Müslüman (4703 erkek, 2827 kadın) olarak 
kaydedilmiştir. Buna göre hane başına 4.8
kişi ve 3.0 erkek düşmektedir. Hane başına 
düşen kişi sayısı karma köylerde daha yüksek-
ken, sadece Ermenilerin yaşadığı 2 köyde en 
düşük olarak görülmektedir. Basit bir örnek 

olsa da kadınların ve büyük olasılıkla Ermeni 
erkeklerin gerçekten eksik sayıldığının bir 
göstergesidir.

Ermeni erkeklerini 416 (1872) ve 502 (1893) 
sayılarında gösteren bu iki veri noktası arasın-
da, Vartabed Karekin Sırvantsdiants, 
1878-1879 tarihlerinde Ermenistan boyunca 
seyahat etmiş ve her köyün hane sayısını kayıt 
altına almıştır. 17 köyün sadece 2 tanesi 
(Brasdik ve Hağtug) tamamen Ermenilerin 
yaşadığı köyler olduğundan, doğrudan bir 
karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Bununla birlikte, Sırvantsdiants’ın hane sayısı 
[Karekin Sırvantsdiants, Toros Ağpar, İstanbul, 
1884] Mamuret-ül Aziz salnamesiyle uyuş-
maktadır. Sırvantsdiants, Hozat kazasındaki 17 
köyde toplam 171 hane Ermeni tespit etmiştir.

Bundan sonra Hozat hakkında ulaşabilecek 
kaynaklar, 1913-1914 tarihli Ermeni Patrikha-
nesi verileri ve bir 1914 tarihli bir Osmanlı 
icmalidir. Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı, 
soykırım arifesinde, 17 köyde 281 haneden 
oluşan 1678 Ermeni’nin yaşadığını tespit 
etmiştir. Osmanlı belgesinde Ermenilerin 
nüfusu 1151 şeklinde geçmektedir. Her iki 
kaynakta da daha fazla ayrıntı verilmemektedir. 
İki kaynak arasındaki fark, 527 Ermeni’dir.
Osmanlı nüfus kayıtlarının kadınları ve çocuk-
ları pek hesaba katmadığı yazılı olarak kanıtl-
anmıştır. Ek olarak, Osmanlı verilerinden daha 
düşük seviyede de olsa Ermeni Patrikhane-

si’nin de çocukları nüfus sayımlarında eksik 
hesapladığına dair kanıtlar mevcuttur. Örnek 
hacmi küçük olsa da Osmanlı verilerinden, 
Hozat kazasında erkeklerin nüfusunun kadın-
ların nüfusuna oranının, karışık nüfuslu
köylerde, sadece Müslümanların veya Ermenil-
erin yaşadığı köylere nazaran daha düşük 
görünmesi belirtilmeye değer ilginç bir nottur. 
Ne olursa olsun, dönem yorumcularına göre bu 
köylerde kadın nüfusunun yüksek olmasının iki 
sebebi olabilir: erkeklerin askere alınması ve 
erkeklerin çalışmak için kaza dışına gidiyor 
olmaları. Ermeniler içinse 1894’ten 1896’ya 
kadar devam eden Hamidiye Katliamları büyük 
ölçüde erkekleri hedef aldığından, kadınların 
sayısının yüksek olmasının sebebi budur. 
Tutucu bir bakış açısıyla erkek ve kadın 
sayısının aynı olacağı iddia edilse bile kadınlar 
yine de Osmanlı kayıtlarında eksik hesaplan-
mıştır.

1914’teki verilerde de Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesinde olduğu gibi ya da Hozat 
bölgesinde görüldüğü gibi daha 
yakın tarihe dair veriler elde 
ettiğimiz daha geniş bir 
coğrafya için de nüfus hesap-
lamalarının eksik olabileceği 
inkâr edilemez. Mamuret-ül 
Aziz 1894 salnamesinde 
Ermeniler için erkeklerin 
kadınlara oranı 1.41’di. Dersim 
Vilayeti’nin tamamında ise oran 
1.16. 1905-1906 Osmanlı 
nüfus sayımın Dersim Vilayeti 
için sadece toplam Ermeni 
nüfusu ve Ermenilerde 
erkeklerin kadınlara

oranının 1.18 olduğu bilgisi 
vardır. Bu, Osmanlı kaynakların-
da 1914 yılında kaydedilmiş 
nüfusun toplamı hakkında 
düzgün bir yargıda bulunmak 
için tamamen yeterli olmasa da 
kadınların, bu çalışmanın ele 
aldığı dönem boyunca neredey-
se aynı ölçüde, nüfus sayım-
larında eksik hesaplandığını 
teyit eden bir bilgidir. Böylece, 
iki kaynak arasındaki farklılığın 
önemli bir kısmının, Osmanlı 
kaynaklarında kadınların eksik 

hesaplanması olduğunu söylemek mantıksız 
bir iddia olmayacaktır.

1914 Osmanlı icmali hakkında bir diğer mesele 
de nüfus sayımının gerçekten güncel yapılmış 
olmamasıdır. Bunun yerine 1905-1906 tarihli 
nüfus sayımı üzerinden bir muhakeme 
geliştirilmiştir. Bu yargıya nasıl varıldığı çok 
açık değil ancak sadece kayıt altına alınan 
doğum ve ölüm sayılarına göre
belirlenmiş olması, giderek çoğalan bir nüfusta 
daha ileri sayıda bir eksik hesaplama yapılması 
ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha 
var. Hozat’ta kayıtlı Müslüman nüfus 7530’dan
11874’e yükselirken Ermeni nüfusu 857’den 
1151’e çıkmaktadır. Böylece Müslüman nüfus 
%58 artış gösterirken Ermenilerde artış oranı 
%34 olmaktadır. Diğer bir ifadeyle Ermeni 
nüfusunun genel nüfusa oranı %10.2’den 
%8.8’e gerilemiştir. Ermenilerin çoğalma 
oranının Müslümanlarla aynı kalabilmesi için 
1351 kişiye ihtiyaç vardı. Bununla birlikte 

1894-1896 Hamidiye Katliamları ve göç,
azaltıcı etkenlerdi. Ek olarak, Mamuret-ül Aziz 
1894 salnamesinde verilmemiş Müslüman 
köylerinnüfusuyla çok daha iyi bir raporlama 
olabilirdi.
Aşağıdaki tablo Hozat kazası hakkında 
bahsedilen verileri yansıtmaktadır:
Bu analize ve üzerinde çalıştığım diğer 
bölgelere bakarak, tutucu da olsa Ermeni 

Patrikhanesi’nin verileri Ermeni nüfusu 
hakkında en iyi tahmini vermektedir ve genel 
olarak belirtilen eksikliklerin ışığında Osmanlı 
raporlarıyla uyumludur.

Aşağıda verilen köy bilgileri (isimleri parantez 
içinde) soykırım öncesindeki Ermeni nüfusu
hakkındadır. Huşamadyan [hatırat] 
kitaplarındaki verileri dahil etmedim. Nüfus 
rakamları verilirken yazarlar genellikle hane 
sayısını hesaplarına katmaktadırlar. Bu çok 
arzulanan bir yöntem değildir.

Ermenilere ve Müslümanlara ait iddialar 
farklılıklar göstermekte ve temelde sonuç 
yazarın şahsi görüşüne bağlı kalmaktadır. Ek 
olarak bazı kaynaklar çok daha önce basılmış 
kaynakları baz almakta, bu nedenle kesinlikle 
güncellenmiş bilgiler değillerdir. Bilginin yol 
gösterici olması gerektiğinden bu tür kaynak-
ları dahil etmemeye karar verdim. Ek olarak, 
kilise isimlerini ekledimse de bunlar 1915’te
faaliyette olan kiliselerin tamamını yansıt-
mamaktadır. Seyyahlar, Dersim boyunca 
sayısız Ermeni kilisesi ve manastırının 
yıkıntılarından bahsetmektedir. Ermeni nüfusu 
uzun yıllardır baskı altındaydı
ve kırsal bölgelerden daha büyük kentlere 
doğru göç yaşanıyordu.

1. Hozat
39°6’29.84”K 39°13’7.72”D
350 Ermeni, 60 hane
Surp Pırgiç Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants 19 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Hozat’ta 239 Ermeni (135 erkek, 104 
kadın) ve 838 Müslüman (454 erkek, 384 
kadın) toplam 134 hane halinde yaşamaktadır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 350 kişiyle
60 haneye yükselmiştir.

2. Ağzunig, Arsunik, Ağzunik (Kayabağ)
38°59’49.31”K 39°21’56.19”D
65 Ermeni, 15 hane
Surp Sarkis Kilisesi

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Ağzunig’te 21 Ermeni (12 
erkek, 9 kadın) ve 112 Müslüman (71 erkek, 41 
kadın) toplam 35 hane halinde yaşamaktadır. 
1900’ler civarında, H. S. Eprigian [Soukias (Fr.) 
Eprigian, Illustrated Dictionaryof the Historic 
Homeland (in Armenia), 2 Cilt, Venedik, 1907], 
köyde 60 Ermeni ve 150 Kürt yaşadığını
bildirir. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 65 kişiyle 15 
haneye yükselmiştir.

3. Akrag, Agrak, Ekrek, Erkek (Gözlüçayır)
39°7’3.88”K 38°58’34.02”D
42 Ermeni, 7 hane
Surp Hagop Kilisesi
Surp Nşan Manastırı/Garmirvank

Akrag köyü, Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sinde Hozat kazasına bağlı gösterilirken, 
Ermeni

kaynaklarında Çemişgezek kazasına bağlı 
değerlendirilmiştir. Çemişgezek kazasında aynı 
isimde iki köy vardı. Ghazarian [Haigazn 
Ghazarian, History of Chmshgadzak (in 
Armenia), Beyrut, 1971] içindeki bir
haritada Ermeni nüfusa sahip olan köy 
diğeriyle karıştırılmıştır. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 9 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Akrag’ta 14 Ermeni (7 erkek, 7 kadın)
ve 82 Müslüman (46 erkek, 36 kadın) toplam 
14 hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu kayıtlarında, 26 
kişiden oluşan 5 hane Ermeni vardır. Ermeni 
nüfüsunun büyük oranda azalması ve Kürt 
nüfusunun çoğalması neticesinde, kilise ve 
manastırın taşlarının yağmalanarak ev
yapımında kullanıldığı not edilmiştir. Köyün 
Kürt lideri Diab Ağa’nın soykırım sırasında 
Ermenileri kurtardığı bilinmektedir. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 42 kişiyle 7 haneye yükselerek 
iyileşme gösterdiği belirlenmiştir. Hovhannes 
Adjemian [], soykırımı takip eden yıllarda 
Çemişgezek kazasına bağlı köylerde yaşayan 
Ermeni aileleri ve onlara neler olduğuna dair bir
liste derlemiştir (bu listenin bir nüshası Ermeni 
Araştırmaları ve Çalışmaları Ulusal Birliği’nde
bulunabilir). Adjemian Akrag köyü için 53 
kişiden oluşan 9 Ermeni aile bilgisini verir.

4. Brasdik, Prasdik (Tekeli mezrası)
39°3’43.24”K 39°1’15.71”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası 
köylerinden sayılan Brasdik köyü bugün 
Hağtug’un (Tekeli) bir mezrasıdır. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 3 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Brasdik’te 10 Ermeni (7 erkek, 3 kadın) 3 
hane halinde yaşamaktadır ve köyde hiç 
Müslüman yoktur. 1902’de köy bir harabedir.

5. Deke, Tage, Teke, Dekke, Tekia, Tehke 
(Toratlı)
39°3’43.92”K 39°0’27.28”D
42 Ermeni, 11 hane
Surp Toros Kilisesi

Deke de (Brasdik, Hağtuk ve Khadishar’la 
birlikte) Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek 

kazasına bağlı gösterilen köylerden biridir. 
Sırvantsdiants köyde 5 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine 
göre Deke’de 29 Ermeni (17 erkek, 12 kadın) 
ve 16 Müslüman (10 erkek, 6 kadın) toplam 11 
hane halinde yaşamaktadır. 1902’de 
Çemişgezek Piskoposluğu, Deke’nin nüfusunu
Brekhi’yle birlikte vermiştir. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımına göre Ermeni 
nüfusu 42 kişiyle 11 haneye yükselmiştir. 
Adjemian, Deke köyü için 52 kişiden oluşan 9 
Ermeni aile bilgisini verir.

6. Hağtug, Hağtuk, Ahtuk, Akduk (Tekeli)
39°3’37.90”K 39°1’48.86”D
297 Ermeni, 48 hane
Surp Minas Kilisesi
Surp Yerek Manug Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Hağtug da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlıydı. Sırvantsdiants köyde 25 hane 
Ermeni tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre köyde 110 Ermeni (74 erkek, 
36 kadın) toplam 25 hane halinde yaşamak-
tadır ve hiç Müslüman yoktur.

1902’de Çemişgezek Piskoposluğu kayıtların-
da, 264 kişiden oluşan 40 hane Ermeni vardır. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 297 kişiyle 48 haneye 
yükselmiştir. Adjemian, Hağtug köyü için 250 
kişiden oluşan 45 Ermeni aile bilgisini verir.

7. Halvori, Halvorig, Alevori (Karşılar)
39°10’30.05”K 39°26’28.04”D
32 Ermeni, 5 hane
Surp Asdvadzadzin Kilisesi
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ve Surp Minas isimlerine iki kiliseden bahseder. 
Yerevanian ve Haladjian, Surp Minas Kilisesini 
Verin Zembegh’te gösterirler.

Ghazarian’ın haritasında Zembegh’te kilise 
Surp Minas’tır. Daha fazla bilgiye ,ihtiyaç 
duyulmadan Surp Minas Kilisesi’nin Verin 
Zembegh’te ve Surp Kevork Kilisesi’nin Varin 
Zembegh’te olduğu ileri sürülebilir.
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Bu köyler Yerevanian’ın çıkış noktası olan 
Markho/Merho’nun kuzeybatısındalar ve daha 
eski Britanya ve Alman askeri haritalarında da 
gösterilmektedirler. Ghazarian’ın kullandığı bir 
haritada da Vayna yakınlarında olmasını aksine 
bu konum desteklenmektedir. Nihayetinde 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesi genel olarak 
köyleri coğrafi sırayla listelemektedir ve 
Zembegh tabloda Yergan ve Khozakpour’un 
ardından gelmektedir. Daha somut kanıtlar 
olmadığından bu köyler için aşağıdaki
konumları kullanmayı tercih ettim:

Zembegh Varin
39°3’18.19”K 39°22’52.29”D

Zembegh Verin (Çığırlı)
39°4’50.69”K 39°21’2.26”D

Karekin Sırvantsdiants Zampegh adında bir 
köyde 10 hane Ermeni ve Surp Minas adına bir 
kilise olduğunu bildirmiştir. Eprigian aynı bilgiyi 

tekrarlar. Aynı zamanda Boghos Natanian 
Zmbegh isminde bir köyde 62 kişiden oluşan 5 
hane Ermeni olduğundan bahseder. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre 24 Ermeni (14 erkek, 10 kadın) ve 59 
Müslüman (36 erkek, 23 kadın) toplam 24 
hane halinde yaşamaktadır. Hane nüfusları 
düşük. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımında sadece bir köyün Ermeni nüfusu 81 
kişiyle 10 hane şeklinde kaydedilmiştir Yereva-
nian, Verin Zembegh’te 10 hane ve Varin 
Zembegh’te 15 hane Ermeni olduğunu bildirir. 
Haladjian Verin Zembegh’te 16 hane ve Varin
Zembegh’te 22 hane Ermeni’nin yaşadığını 
belirtir. Tek bir köy için hesaplandığında verilen 
nüfusun hangisine, yukarı mı aşağı mı ikisinin 
toplamına mı ait olduğu belirsizdir.

Teotig [Teotig, The Calvary of the Armenian 
Clergy and its Followers in 1915 (in Armenia), 
New York, 1985] Surp Kevork isminde bir 
kiliseden bahsederken Kévorkian Surp Kevork 

15. Undjghag, Endjagha, Indjiga, Endjeghag 
(Altınçevre)
39°1’40.64”K 39°14’37.17”D
240 Ermeni, 40 hane
Surp Minas Kilisesi

Kévorkian bu köy için İn şeklinde alternatif bir 
isim kullanır, ne var ki İn, Undjghag’ın 1-2 mil
kuzeyinde başka bir köyün adıdır. Ayrıca Garmin 
Vank’ı bu köyün yakınlarında konumlandıran 
tek kaynaktır, oysa manastır tipik bir biçimde 
daha çok Yergan köyünde gösterilmektedir ve 
ben de orada belirtmeyi uygun gördüm. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 28 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Boghos Natanian ise 28 hane 
Ermeni’den bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Undjghag’da 158 Ermeni 
(89 erkek, 69 kadın) ve 240 Müslüman (129 
erkek, 111 kadın) toplam 79 hane halinde
yaşamaktadır. H. S. Eprigian, muhtemelen 
Sırvantsdiants’ın verilerine dayanarak 
1900’lerde 28 hane Ermeni yaşadığını belirtir. 
1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımında 
Ermeni nüfusunun 240 kişiyle 40 haneye 
yükseldiği kaydedilmiştir.

16. Yergan, Ergan, Yergayn, Yergayn-Ungoyz 
(Geçimli)
39°1’53.64”K 39°15’57.99”D
30 Ermeni, 5 hane
Surp Harutyun Kilisesi
Surp Garabed Manastırı/Asdvadzamayr 
Manastırı/Garmirvank

Manastır verilen isimlerde anılmıştır. Güncel ve 
tarihi resimlerden çok büyük, nerdeyse 
katedral boyutunda bir yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Thierry manastır hakkında yararlı bir 

makale yazmıştır. Karekin Sırvantsdiants 1880 
tarihlerinde köyde 10 hane Ermeni tespit 
etmiştir. Aynı zamanda Natanian Ermenilerin 
35 kişiden oluşan 5 hane olduğunu belirtir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine
göre Yergan’da 24 Ermeni (12 erkek, 12 kadın) 
ve 101 Müslüman (62 erkek, 39 kadın) toplam 
25 hane halinde yaşamaktadır. H. S. Eprigian, 
yine muhtemelen Sırvantsdiants’ın verilerine 
dayanarak 1900’lerde 10 hane Ermeni 
yaşadığını belirtir. 1914 Ermeni Patrikhanesi 
nüfus sayımında Ermeni nüfusunun 30 kişiyle 
5 hane şeklinde sabit kaldığı kaydedilmiştir.

17. Zembegh, Zumpugh, Zampegh, Zumpegh
Zembegh hakkında önemli karışıklıklar vardır. 
İlk önce, Yerevanian [Kevork Yerevanian, 
History of Charsandjak Armenians, Beyrut, 
1956] ve Antranig [Antranig, Dersim: Travel 
and Topography, Tiflis, 1900] iki köyden 
(verin/yukarı ve varin/aşağı) ve her ikisinde de 
Ermeni nüfusu olduğundan bahsederler. Diğer 
kaynaklarda sadece bir köy geçmektedir. Ek 
olarak, köy farklı konumlarda tarif edilmektedir. 
Halajian’ın [Kevork Haladjian, Ethnography of 
Dersim Armenians, Erivan, 1973] haritasında 
Zambagh’ı Vayna yakınlarında konumlandırır. 
Kévorkian, köy için Gülbahar ismini kullanır.
Ne var ki Haladjian’ın haritası Gülbahar ile 
Zambagh’ı birbirine yakın iki farklı köy olarak 
gösterir. Her şeye rağmen bu konumda 
Zambagh isminde bir köye dair hiç kanıt 
bulamadım. Ayrıca Haladjian’ın
haritasında Nerkin Zumpugh, Verin Zumpugh 
ve Zumpugh Mezre isimlerinde 3 köy gösteril-
mektedir.

12. Sin, Shin, Sen (Geyiksuyu mezrası)
39°11’8.46”K 39°23’34.58”D
55 Ermeni, 10 hane
Surp Kevork Kilisesi

Sin köyünün, günümüzde bazen Desht (Geyik-
suyu) köyüyle aynı köy olduğu ileri sürülür 
ancak bunlar birbirinden bağımsız köylerdir. 
Sin’in konumu aşağı yukarı uydu görüntülerine 
ve eski haritalara göre belirlenmiştir. Karekin 
Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni tespit 
etmiştir ancak kiliseden bahsetmez.
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sin’de 56 Ermeni (39 erkek, 17 kadın) ve 176 
Müslüman (116 erkek, 60 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. Bu örnekte hane 
başına düşen kişi sayısı anlamsızca çok 
yüksek. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus 
sayımına göre Ermeni nüfusu 55 kişiyle 10
hane olarak kaydedilmiştir.

13. Sorpian, Sulpiyan (Yenidoğdu)
39°2’1.48”K 39°11’12.95”D
130 Ermeni, 20 hane
Surp Kevork Kilisesi ve 6 manastır kalıntısı

Ermeni nüfusa sahip Sorpian isimli iki köy 
vardı. Her ikisi de Dersim Vilayeti’ne bağlı 
olduğundan bazı kaynaklarda karışıklıklar 
yaşanmıştır. Yenidoğdu, eski Kilise isimli köyün 
yeni adı diye verilirken, harita bilgilerinde kimi 
zaman Sorpian ile karıştırılmaktadır. Her şeye 
rağmen bunlardan bugün artık biri
mezra biri köydür ve birbirlerinde bir mil kadar 
uzaklıktadırlar. Verilen koordinatlar Sorpian’ın
konumunu belirtir. İlginç şekilde Kilise köyünde 
hiç Ermeni yaşadığı belirtilmemiştir. Anlaşılan 
köy ismini, harabeye dönüştüğü bildirilen 
civardaki manastırlardan birinden almıştır. 
Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre 
Sorpian’da 40 Ermeni (22 erkek, 18 kadın) ve 
57 Müslüman (31 erkek, 26 kadın) toplam 20 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni
nüfusunun 130 kişiyle 20 haneye yükseldiği 
kaydedilmiştir.

14. Tashdag, Teshtek, Teshteg (Atadoğdu)
39°9’41.20”K 39°20’39.56”D
135 Ermeni, 20 hane Surp Hagop Kilisesi 
[Kévorkian (Raymond Kévorkian ve Paul 
Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire 
Ottoman à la veille du genocide, Paris, 1992) 
kilisenin adını Surp Toros olarak bildirir]
Surp Tovmas Manastırı

Surp Tovmas Manastırı kaynakların hepsinde 
geçmez. Thierry [Jean-Michel Thierry, Le 
Couvent Erkayn Enkuzik en Dersim, Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 20 (1986-1987), s. 
381-417], Tashdag Surp Tovmas Manastırı’nın 
Tashdag’ın değil Desht/Tashd’ın köyü olan 
Geyiksuyu’nda gösterir. Karekin Sırvantsdiants 
köyde 6 hane Ermeni tespit etmiştir. 
Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre
Tashdag’da 7 Ermeni (4 erkek, 3 kadın) ve 82 
Müslüman (53 erkek, 29 kadın) toplam 19 
hane halinde yaşamaktadır. 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında Ermeni 
nüfusunun kayda değer şekilde 135
kişiyle 20 haneye yükseldiği kaydedilmiştir.

Karekin Sırvantsdiants köyde 7 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Aynı zamanda Boghos Natanian 
[Boghos
(Fr.) Natanian, Արտօսր Հայաստանի կամ 
տեղեկագիր Բալուայ, Քարբերդու, Չարսանճագի, 
Ճապաղ Ջուրի, եւ Երզնկայու (Ermenistan için 
Gözyaşı ya da Palu, Harput, Çarsancak, 
Cabağçur ve Erzincan üzerine bir rapor), 
İstanbul, 1878], köyde 5 hanede 78 Ermeni’nin 
yaşadığından bahseder. Mamuret-ül Aziz 1894
salnamesine göre Halvori’de 31 Ermeni (14 
erkek, 17 kadın) ve 140 Müslüman (105 erkek, 
35 kadın) toplam 46 hane halinde yaşamak-
tadır. 1914 Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı-
na göre Ermeni nüfusu 32 kişiyle 5 hane olarak 
kaydedilmiştir.

8. Halvorivank
39°14’18.62”K 39°28’48.53”D
78 Ermeni, 15 hane
Surp Garabed Manastırı

Manastır, Halvori köyünün yaklaşık 4 mil 
kuzeydoğusundaydı. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Halvorivant’ta 35 Ermeni 
(22 erkek, 137 kadın) ve 49 Müslüman (31 
erkek, 18 kadın) toplam 16 hane halinde 
yaşamaktadır. Daha eski Ermeni kaynaklarında 
manastır Halvori’den bağımsız bir köy
olarak bahsetmiyor ancak 1914 Ermeni 
Patrikhanesi nüfus sayımında manastır 
etrafındaki Ermeni nüfusu 78 kişiyle 15 hane 
olarak kaydedilmiştir. Uydu görüntülerinden 
manastırın kalıntıları, Halvorivank (bazen 
yerlilerin deyimiyle Vank veya Venk) köyü 
kalıntılarının 200 metre kadar
kuzeyinde olduğu görülmektedir.

9. Khadisher, Khaghishar, Hadishar (Kalecik 
mezrası)
39°4’43.90”K 39°1’47.57”D
1914’te hiç Ermeni yoktur
Surp Garabed Manastırı

Daha önce de belirttiğim gibi Khadishar da 
Ermeni kaynaklarına göre Çemişgezek kazası-
na bağlı bir köydür. Bazı kaynaklar Khadishar’ı 
günümüzde Hozat’a bağlı olan Kalecik’in bir 
mezrası olarak gösterektedir. Sırvantsdiants 
köyde 3 hane Ermeni tespit etmiştir. Bundan 
sonra bu köyde hiç Ermeni varlığı bildiril-
memiştir.

10. Peyig, Payig (Çağlarca)
39°2’7.01”K 39°8’31.40”D
35 Ermeni, 5 hane
Bir kilise ve manastır kalıntıları

Karekin Sırvantsdiants köyde 12 hane Ermeni 
tespit etmiştir. Mamuret-ül Aziz 1894 
salnamesine göre Peyig’te 23 Ermeni (13 
erkek, 10 kadın) ve 19 Müslüman (10 erkek, 9 
kadın) toplam 14 hane halinde yaşamaktadır. 
Hane başına düşen kişi sayısı (3.00) beklen-
medik şekilde düşük. 1914 Ermeni Patrikhane-
si nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 35 
kişiyle 5 hane olarak kaydedilmiştir.

11. Sigedig, Sakedig, Segedik (Kaleciz 
mezrası)

Karekin Sırvantsdiants köyde 8 hane Ermeni 
tespit etmiştir ancak kiliseden bahsetmez. Bu 
durumda kilisenin 1800’lerde çökmüş olduğu 
muhtemeldir. Mamuret-ül Aziz 1894 salname-
sine göre Sigedig’te 33 Ermeni (20 erkek, 13 
kadın) ve 42 Müslüman (23 erkek, 19 kadın) 
toplam 19 hane halinde yaşamaktadır. 1914 
Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımına göre 
Ermeni nüfusu 66 kişiyle 10 hane olarak
kaydedilmiştir.




