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Bu kitap, Antranik [Yeritsyan] adl› yazar›n 1900 y›l›nda Tiflis’te
yay›mlanan Dersim: Canabarhortutyun yev De¤akrutyun [Dersim:

Seyahat ve Topografi] adl› Ermenice kitab›n›n çevirisidir.

**

Ermenice veya kimi Türkçe, Kürtçe, vb. ile yerel a¤za ait sözcük ve
cümleler, ayr›ca kitap adlar› vb. italik dizildi. Paragraflamada ve
diyaloglarda yapt›¤›m›z kimi biçimsel de¤ifliklikler d›fl›nda sad›k
kald›¤›m›z metne müdahalelerimiz köfleli ayraçlarla belirtildi.

Aç›klama vermeyi gerekli görüp * ile ve yazara ait olup 1, 2, 3 fleklinde
iflaretledi¤imiz sözcüklerle ilgili notlar kitab›n arkas›nda (s. 176)

“Aç›klamalar/Notlar” bafll›¤› alt›nda verildi.

Yer adlar› genellikle Ermenice kitapta geçti¤i flekliyle yaz›ld›; ancak
yazar›n betimledi¤i Dersim’i ve co¤rafyay› günümüz verileriyle

izleyebilmek aç›s›ndan kitaba “yeni ad”lar› da içeren karfl›laflt›rmal›
bir liste eklendi (s. 185); bu listenin haz›rlanmas›nda ana kaynak
olarak www.nisanyanmap.com Index Anatolicus’tan yararlan›ld›.

Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un
Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›,

Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›; ancak “…da¤›, çay›, manast›r›”
vb. isim tamlamalar› ile a¤a, beg vb. sanlarda büyük harf ve kesme
imi kullan›m›ndan kaç›n›ld›; ay isimleri ise büyük harfle yaz›ld›.

***

Bu kitap Türkiye’de daha önce Têmûrê Xelîl çevirisiyle Kürtçe
(Dêrsim –Rêwîtî û erdnîgarî– Deng Yay›nlar›, Diyarbak›r 2009) ve 

Roflan Lezgîn çevirisiyle Zazaca (Dêrsim: Raywanî û Cografya,
Vate Yay›nlar›, ‹stanbul 2010) yay›mlanm›flt›r.
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KKii¤¤›› KKaassaabbaass››nnddaann  AAllttuunn-HHüüsseeyynn’’ee

S›radan bir bahar akflam›yd›. Ay, gümüfli ›fl›¤›yla Ki¤›
da¤lar›n› ve vadilerini ayd›nlat›yordu. Taze bitki örtüsü
esen akflam meltemiyle hafif hafif h›fl›rd›yordu. ‹nsan bu
muhteflem görüntüye hayran oluyor, kendini baflka âlem-
lerde sanarak bir an büyüleniyordu.

1888 y›l›yd›, hayat›m›n on dördüncü bahar›. Kalbim
deli gibi çarp›yordu; seyahate ç›kmak, dünyan›n bir ucun-
dan di¤er ucuna gezmek istiyordum. Atlar zaten haz›rd›,
nihayet tekrar yola ç›kacakt›k. Bu sefer tamamen yabanc›
bir diyara, hakk›nda konuflan›n çok, ama bilenin ve göre-
nin az oldu¤u Dersim’e gidecektik.

Babam gibi sevdi¤im yol arkadafl›m, “Gidelim,” der de-
mez, at›m›n üzerine yerlefliverdim. Arkadafl›m da at›na
bindikten sonra, Ki¤› kasabas›ndan h›zla ayr›l›p Ermeni
mahallesinden geçtik. Orada ses seda yoktu. Pazardan geç-
tik, bekçiler arka arkaya düdük çalarak iflaretlefliyorlard›.
Büsbütün sessizlik hüküm süren Türk mahallesini de ard›-
m›zda b›rak›p, nihayet kasabay› ikiye bölerek h›zla akan ve
L›ç›k çay›na dökülen derenin üzerindeki köprüden geçtik.

Tüm gece yol alarak flafak sökerken Sergevilig Ermeni
köyüne vard›k. Köyde yaklafl›k 250-300 hane vard›; sade-
ce 5-6 hanesi Kürt’tü. Bir kilise, hemen yan›nda da bir
okul vard›. Köyün bir taraf›nda köylülerin odun ihtiyaçla-
r›n› giderdikleri s›k ormanl›k bir alan, di¤er taraf›nda ise
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ekip biçtikleri tarlalar vard›. Köyün ucunda bir çeflmenin
önünde durduk. Köylü kad›nlar orada yüzlerini y›k›yor,
testilerine çarçabuk su doldurup evlerine tafl›yorlard›. Ka-
d›nlardan biri sayg›dan yüzünü örtüp bize birer tas su ver-
di. Suyumuzu içtikten sonra gerçekten de flekli bir ayvaya
benzeyen Sergevilig* köyünden ayr›ld›k.

Sergevilig köyünden ayr›ld›ktan üç saat sonra meyve
a¤açlar› ve az say›daki ba¤larla bezeli Altun-Hüseyn köyü-
ne vard›k.

Köyde yaklafl›k 300 hane vard›; 8-10 hanesi Kürt, di-
¤erleri ise Ermeni evleriydi. Ermenilerin bir kilisesi, küçük
bir de okullar› vard›; ancak ö¤retmen olmad›¤›ndan ka-
pal›yd›. Köy zengin, istisnas›z herkes çiftçilikle u¤rafl›yor
olmal›yd›; çünkü büyük bir k›sm› kurak olsa da köyün
epeyce ekilecek topra¤› vard›.

Köy flafl›rt›c› bir konuma sahipti. Dört taraf›n› çevrele-
yen ormanlarla kapl› yüksek da¤lar büyük kare bir çukur
oluflturmufltu. Köy o çukurun tam ortas›ndaki bir tepenin
üzerinde kurulmufltu. Kuzeyinden iki-üç küçük dere köyü
dolan›p güneye do¤ru ak›yordu. E¤er güneyde bu derelerin
önü kapansa Altun-Hüseyn köyü yerine k›sa zamanda bir
göl oluflur, köy de bir adac›k oluverirdi.

Köyün papaz› ‹stanbul’da e¤itim alm›fl, epeyi bilgili bi-
riydi. Hatta Tercan ve Kuzuçanl› baz› Kürt beglerine karfl›
dava açm›flt›; çünkü o begler, özellikle Kuzuçan’›n merkezi
otoriteye tabi k›l›nmas›ndan sonra, genellikle yerli ve özel-
likle de Altun-Hüseynli Ermenileri rahats›z etmeye, soy-
maya ve onlar›n topraklar›na el koymaya bafllam›fllard›.
Cemaatin ç›karlar›n› savunan papaz ‹stanbul Ermeni pat-
rikhanesine ve Bab-› Âli’ye baflvurarak kendilerine sahip
ç›k›lmas›n›, çok yak›n bir tehlikeyle karfl› karfl›ya oldukla-
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r›n› bildirdi. Bu baflvuruyla da yetinmeyip ‹stanbul’a gitti
ve davas›n› bizzat savundu.

Bu esnada papaz ile Bab-› Âli aras›nda ne döndü bil-
miyoruz; ama bildi¤imiz bir fley var ki, Bab-› Âli papaz›n
isteklerinin bir k›sm›n› gerçeklefltirerek onu görevinin ba-
fl›na gönderdi. Papaz döner dönmez bu sefer de II. fiah
Hüseyin bege karfl› dava açt› (1877 savafl›ndan sonra).
Uzun süre fiah Hüseyin’e karfl› mücadele etti, defalarca
‹stanbul’a gitti ve sonunda Osmanl› yönetimi fiah Hüse-
yin’i çeflitli formalitelerle Erzincan’a davet edip hapse-
dince rahatlad›. fiah Hüseyin uzun zaman hapis kald›ysa
da, Osmanl› yönetiminin yüksek rütbeli görevlilerine bin-
lerce alt›n rüflvet vererek evine dönmesi kofluluyla serbest
b›rak›lmay› baflard›. Daha Erzincan’dan yola ç›kmadan yu-
kar›dan bir emirle Kuzuçan’a kaymakam atand›. Emrine
verilen yüz Osmanl› askeriyle evine döndü.

Köyün yak›n›ndan geçip, on dakika kadar kuzeye do¤-
ru yol ald›k. Bir tepenin üzerinde II. fiah Hüseyin begin
kardefli ‹brahim begin kona¤› vard›. Kona¤›n kap›s›n›n
önünde indik. Bizi iki uflak karfl›lad›; biri atlar› ald›, di¤eri
ise bizi selaml›k odas›na götürdü. Baflka uflaklar da yöre
geleneklerine göre so¤uk suyla ayaklar›m›z› y›kay›p, bizi
güzel hal›lar›n üzerinde istirahat etmeye buyurdular. Birer
fleker flerbeti ikram ettiler, sonra da beglerine geliflimizi ha-
ber vermeye gittiler. Befl dakika geçmeden Abbas beg ve
fiah Hüseyin beg (‹brahim begin evlatlar›) içeri girip bizi
sevgiyle karfl›lad›lar. Uflaklar kahve ile gül tatl›s› getirdiler.
Kahveleri içtikten sonra begler istirahat etmemiz için bizi
yaln›z b›rakt›lar. Bafl bafla kal›nca arkadafl›m bilgi verdi:

“Babalar› ‹brahim beg öleli çok olmufltur. ‹ki kar›s› var-
d›. Abbas beg birinciden, küçü¤ü fiah Hüseyin beg ikin-
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cidendir; biri 17 öbürü 15 yafl›ndad›r. fiah Hüseyin’in bir
de 13 yafl›nda Emifl ad›nda bir k›z kardefli var.”

Bu arada, arkadafl›m, e¤er kad›nlar beni hareme ça¤›r›p
çeflitli konular hakk›nda sorgu sual ederlerse, “Öyledir,
böyledir…” deyip geçifltirmemi ö¤ütledi.

Tam da bu konuflma esnas›nda iki uflak eflli¤inde güzel
bir k›z içeri girdi. Arkadafl›m›n da bahsetti¤i fiah Hüseyin
begin k›z kardefli Emifl’ti. Kibarca selamlayarak oturdu ve
s›radan fleyler hakk›nda konuflmaya bafllad›. Birkaç dakika
sohbet ettikten sonra da beni iflaret ederek, arkadafl›mdan
ricada bulundu:

“‹zin verin bu genci hareme götüreyim. Annelerim onu
görmeyi arzu ediyorlar.”

Arkadafl›m izin verdi ve ben Emifl han›m› takip ederek
iki katl› bir evin önüne geldim; selaml›k odas›ndan 30-40
ad›m uzakta, bat›da kal›yordu. Buras› heraml›kt›. Zevksiz
bir flekilde düzenlenmifl çiçekli¤in, birkaç meyve a¤ac›n›n
bulundu¤u, bir de tavuk, hindi, ördek ve kazlar›n karma-
kar›fl›k otlad›¤› genifl bir avludan geçtik.

Emifl han›m bütün bunlar› tek tek göstererek tafl mer-
divenlerden haremin divanhanesine götürdü beni. Buras›
kare fleklinde, beyaz alç›yla s›vanm›fl, güzel hal›lar ve ki-
limlerle do¤u tarz›nda döflenmifl büyük bir odayd›. Duvar-
larda gümüfl kapl› silahlar, çeflitli eflyalar, bir de küçük bir
ayna as›l›yd›. Aynan›n önündeki uzun çivilere gümüfl tel-
lerle örülü uzun uzun tütün çubuklar› yerlefltirilmiflti. Oda-
n›n iki taraf›ndan, ipek perdeleri olan iki küçük kap› aç›-
l›yordu. Bunlar iki han›m›n yatak odalar›yd›. Han›mlar
odan›n üst k›sm›nda oturmufllard›. Da¤l›lara özgü yap›l›,
birbiriyle yar›flacak güzellikte iki kad›n. Biri Abbas’›n, di-
¤eri fiah Hüseyin beg ile Emifl’in annesiydi.
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Odadan içeri girince iki güzel han›m› kibarca selamla-
d›m. Selam›m› ald›lar, kendilerinden uzakta oturmama
izin vermediler, aksine aralar›na oturttular. Viflne flurubu
ikram ettikten sonra flehirdeki yaflamla ilgilendiler. Erme-
ni ve Türk kad›nlar›n›n yaflamlar›, giyim kuflam›, tak›lar›,
güzellikleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi isteyip bir karfl›laflt›rma
yapmam› istediler. Tüm bu sorular› cevaplayarak elimden
geldi¤ince onlar› memnun ettim. Sonra da kendi yaflamla-
r›n›, geleneklerini, giysilerini, tak›lar›n› flehirli kad›nlar›n-
kiyle safiyane karfl›laflt›rd›m. Her cümlemde ikide bir gülü-
yor, benimle e¤leniyorlard›; çünkü dedi¤im gibi, safiyane,
hele bir de Ermenice ve Türkçe kar›flt›r›p konufluyordum
ya, bazen hiçbir fley anlamay›p tekrar ettiriyorlard›.

Bir grup misafir kad›n geldi¤inde muhabbet art›k fark-
l› konulara kaym›flt›. Gelenler Tercan beglerinin eflleriydi,
kocalar›yla birlikte Havlor Surp Garabed manast›r›na ada-
¤a gidiyorlard›.

Misafirler odaya girince ben d›flar› ç›kmak için ayaklan-
d›m. Misafir kad›nlar han›mlara beni sordular:

“Kamo?” (Kimdir?)
“Armenego!”(Ermeni’dir!) diye cevaplad›lar ve hemen,

az önce benim anlatt›klar›mdan baz›lar›n› misafirlere ak-
tard›lar. Hep beraber gülüflüp e¤lendiler.

Selaml›k odas›na döndüm. Tercan begleri arkadafl›m›n
etraf›nda toplanm›fl, çeflitli konular üzerine tart›fl›yorlard›.
Tart›flma gittikçe alevlenip sertleflti ve sonunda do¤rudan
milli gururumuzun incinece¤i bir yere geldi. Arkadafl›m da
onlara sert cevaplar vermeye bafllad›. Tart›flanlar daha çok
15-18 yafllar›nda delikanl›lard›. Arkadafl›m› silah at›fl›na ve
cirite1 davet ettiler, ama o alayc› bir gülüflle;

“Ben sizin gibi çoluk çocukla öyle basit oyunlar oyna-

13



y›p yar›flamam; ama illa bize marifetlerinizi göstermek is-
tiyorsan›z iflte onunla yar›fl›n,” deyip beni iflaret etti ve
dönüp bana seslendi:

“Haydi, at›ma atla da bizimle dalga geçen flu çocuklara
marifetlerini göster bakal›m.”

Art›k benim için ölmek, ma¤lup olmaktan daha iyiydi;
çünkü ma¤lup olmak bir tür ölüm demekti. Arkadafl›m ba-
na güveniyordu; ama at›ma güvenemedi¤i için kendi at›n›
verdi bana. Silahlar ve atlar haz›rd›. Atlar›m›za atlay›p gü-
zel bir k›ra gittik. Epeyce uza¤a hedef dikip bafllad›k at›fl-
lara. Onlar›n at›fllar›n›n beflte üçü isabetliydi. S›ra bana
gelince ilk at›fl›m› “tesadüfi” say›p kabul etmediler, ikinci-
sinde de bir bahane buldular, üçüncüye de zaten gerek
görmediler.

Atlar› birbirine do¤rulttuk, flimdi s›ra ciritteydi. Benim-
le fiah Hüseyin beg ve üç kifli efl oldu; böylece karfl›l›kl›
denk güçler olufltu. Uflaklar hepimize birer deste tahta ok2

verdi ve oyuna bafllad›k. Epeyi uzun süre mücadele ettik;
sonra onlardan biri beni yaralad›, ben de at›m›n sayesinde,
ona darbe indirmekle kalmad›m, at›ndan da yere yuvarla-
d›m. Bu davran›fl genç beglerin hofluna gitmedi, k›skançl›k-
tan daha da alevlendiler ama arkadafl›m yetiflerek;

“Ee, anlad›k, bu kadar yeter. Art›k arkadafl›m› b›rak›n
da kendi aran›zda yar›fl›n bakal›m,” dedi.

At›mdan inerek çocuksu, saf bir gururla oraya buraya
çektim at›m›. Arkadafl›m tart›flmamam ve olanlar hakk›n-
da konuflmamam için uyard› beni. Daha tats›z olaylar ol-
mas›n› istemiyordu.

Kona¤a döndü¤ümüzde akflam olmufltu. Han›mlar yine
ça¤›rd›lar, gittim. Onlardan biri beni yan› bafl›na oturtarak
sordu:
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“Cavrafl suvari, oyununuzu pencereden izliyordum. Ni-
ye ye¤enimi attan yere düflürdün, korkmad›n m›? Onlar
seni kollad›. Ya onlar da seni yere y›¤salard›?”

Cevab›m onlar› sadece güldürdü ve küçük hediyeler
vererek beni takdir ettiler.

Arkadafl›m›n yan›na dönünce cavrafl suvarinin ne an-
lama geldi¤ini sordum. O da “kara gözlü atl›” anlam›na
geldi¤ini söyledi.
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