AGOP ARSLANYAN
1934’te, babasının değirmencilik yaptığı Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Dodurga köyünde doğdu. Annesi Markırit ile babası
Garabed, Sivas’ın Tavra köyündendi. 1941’de ilkokula başladı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği bütün sıkıntıları teninde
duymasına rağmen başarılı bir öğrenciliği oldu. 1941’de babası,
amcası ve ağbisi Yirmi Sınıf İhtiyat Askerliği’ne alınınca ailenin
ekonomik durumu sarsıldı. Sekiz yaşından itibaren yaz aylarında
kuyumcu çıraklığı yaptı. Ailenin geçim kaynağı olan değirmen
kapanınca ortaokulu okuyamadı. 1946’da “belki orada okula
gidebilirim” umuduyla tek başına İstanbul’a, amcasının yanına
göçtü. Kuyumcu çıraklığına Kapalıçarşı’da devam etti, okuma
hayalleri de orada suya düştü. Çarşı geleneğini takip edip çıraklıktan kalfalığa yükseldi. Sivas’taki askerliğinden döndüğünde,
Arjantin’e göçen ustaları Balyan kardeşler dükkânı ona bıraktılar, böylece genç yaşta kendi atölyesini çekip çevirmeye başladı.
Ailesini de İstanbul’a getirdi. Korolarda şarkı söylemeye, amatör
tiyatro gruplarıyla sahneye çıkmaya başladı, edebiyata ve klasik
müziğe merak sardı. Dikran Çuhacıyan’ın ünlü Leblebici Horhor
Ağa operetinde, Hagop Baronyan’ın Medzabadiv Muratsganner
(Haşmetlu Dilenciler) oyununda oynadı. Şişli Spor Kulübü’nde
sporculuk yaptı, öğrenciler yetiştirdi. 1963’te öğretmen Ağavni Kaplanyan’la evlendi. Talar adında bir kızları, Sayat adında
bir oğulları oldu. Ellili yaşlarına geldiğinde, hep özlemini duyduğu memleketi Tokat hakkında yazmaya başladı. Yazıları İstanbul’daki Ermenice Marmara gazetesinde yayımlandı. Unutulmaya yüz tutmuş 1940’lar Tokat’ının, ayrıntılarla bezeli, canlı,
renkli resimlerini çizdiği yazıları diasporada da ilgi gördü; ABD
ve Fransa’daki gazetelerde, antolojilerde yayımlandı, radyolarda
okundu. 1997’de ailesiyle birlikte Kanada’nın Toronto şehrine
göçtü. 2016’da hayatını orada, çok sevdiği Tokat’tan binlerce
kilometre uzakta kaybetti.
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Bu kitapta, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine yap›lan
transkripsiyonlarda, kurallara uymaktan çok, özellikle
Ermeniceye aﬂina okurlar dikkate al›narak, telaffuz a¤›rl›kl›
bir yaz›m tercih edilmiﬂ, Ermenicenin yan› s›ra, Tokat a¤z›na
özgü baz› sözcük ve deyimler ise italik dizilmiﬂtir.
Metinde taraf›m›zca eklenmiﬂ iki tür aç›klama vard›r:
(*) iﬂareti ile gösterilen, ço¤u Ermeni kültürüyle ilgili
kavramlar dipnotlarla aç›klanm›ﬂ, (+ ) iﬂareti ile gösterilenlerin
aç›klamalar› ise kitab›n sonuna b›rak›lm›ﬂt›r (s. 181-188).
Bu kavramlar dizinde koyu harflerle gösterilmiﬂtir.
Türkçe yaz›mda, Adam Yay›nlar›’n›n
Ana Yaz›m K›lavuzu’na uyulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitab›n ilk bask›s›n› dikkatle okuyup çeﬂitli önerilerde
bulunan Va¤arﬂag Seropyan’a ve Arsen Yarman’a teﬂekkür ederiz.
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Tokat ’a do¤ru
Tokat’tan ayr›ld›¤›m zaman henüz on iki yaﬂ›nda, baﬂ›nda kavak yelleri esen bir çocuktum. Benim için her ﬂey
tozpembeydi. ﬁimdi, y›llar sonra, her gün belki onlarca
kez sözünü etti¤im, dilimden düﬂürmedi¤im memleketimi, do¤up büyüdü¤üm yeri, Tokat’›m›, sevgili eﬂim A¤avni’ye gösterebilecektim. Gönlümdeki ﬂehir ne ‹stanbul,
ne Paris, ne Londra’yd›… Yoklu¤un olmad›¤›, bollu¤un
kilerlerimize doldu¤u, kahkahalar›m›z›n ba¤larda bahçelerde ç›nlad›¤›, özlemini her an ensemizde hissetti¤imiz,
bizi yak›p kavuran Tokat’a gidiyordum. Hayal miydi, gerçek mi? Gerçekti. Arabam Samsun yönüne dönmüﬂtü.
Yeﬂil-›rmak boyunca on kilometrelik yolum kalm›ﬂt› Tokat’a. Arabam›n penceresini açt›m, eﬂime:
“Bu havay› iyice içine çek, kokuyu al›yor musun?” diye sordum.
“Genzimi yakacak kadar elma kokusu al›yorum.”
“Biraz sonra elma bahçeleri biter, ba¤lar baﬂlar; envai
çeﬂit üzümün, nehir boyunca uzanan bostanlar›n, tarlalar›n, Tokat’a has tomatesin, biberin kokusunu alacaks›n birazdan.”
‹ﬂte can›m Tokat’a giriyoruz. Koca Sivas ilinin meyve
ve sebze ambar› yemyeﬂil Tokat. Elinizle salk›m›na do-
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kundu¤unuzda parmaklar›n›z› birbirine yap›ﬂt›ran alt› çeﬂit üzümüyle, birbirinden güzel Diren, Kaﬂ›kç›o¤lu, Malkaya, Sepetçio¤lu, Bey ba¤lar›yla meﬂhur Tokat. Hele hele küçük Gesi ba¤lar›…
Malum, Gesi ba¤lar› Kayseri’nin en ünlü üzüm ba¤lar›d›r. Tokat’ta Gesi ba¤lar›n›, Kayseri’nin Garmir+ köyünden göçmüﬂ olan Çopur Ohannes a¤a memleketinden getirdi¤i üzüm devekleriyle kurmuﬂtu.
“Gesi ba¤lar›, Kayseri’nin üzüm deposuydu. Öyle üzümlerimiz vard› ki, a¤z›na ald›¤›nda kabu¤unun eridi¤ini zannederdin. Sonra o ba¤lar› kaybettik, elimizden uçup gitti.
Tokat’a sürgün olduk ama ben ‘Avﬂar duda¤›’ üzümünün
alt› tane kökünü bin bir zorlukla al›p buraya getirdim, yeniden ba¤›m› yapt›m.” diye anlat›rd› Ohannes a¤a.
Haddini bilmezin biri oldu¤um için, hemen sorard›m:
“Kayseri’deki ba¤lar›n›za ne oldu Ohannes babug*.”
“Duyduk ki ba¤lar›m›z hep sökülmüﬂ. Yerimize gelenler y›llar›n eme¤i olan üzüm deveklerini kesmiﬂler de ekmek f›r›nlar›nda yakm›ﬂlar. Derler ki, o f›r›nda yap›lan
ekmek hem üzüm kokuyormuﬂ hem de tad›na doyum olmuyormuﬂ.”
Koca adam bu son cümleyi söylerken çocuklar gibi a¤lar, hemen ard›ndan da bir ﬂark› tuttururdu.
Gesi ba¤lar›ndan gelsin geçilsin,
Kurulsun masalar, rak›, ﬂarap içilsin.

babug: Dede, ihtiyar.
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*
‹ﬂte Tokat’a vard›k. Birkaç dakika içinde ac› gerçek
bütün ç›plakl›¤›yla çarpt› yüzümüze. ‹nanmas› benim için
çok güçtü, ama o yeﬂil cennet Tokat’›mda ne ba¤ kalm›ﬂt› ne bahçe. Her taraf bina olmuﬂ, çorak toprak olmuﬂ,
da¤ olmuﬂ, taﬂ olmuﬂ, bilmem ki sevgili Tokat’›m sana ne
haller olmuﬂ! Nerede ba¤dan ba¤a akseden o musiki âlemi, nerede Hapap’›n Osgihan emminin udunun sesi, nerede Santuri Onnik emminin ﬂen ﬂakrak oyun havalar›,
nerede Efrem day›n›n, yani Kemani Ethem’in o na¤meli
keman sesi, nerede Tokat’›n tek akordeoncusu ve en yak›ﬂ›kl›s› Ke¤am a¤bi…? Hani, nerede ba¤dan ba¤a mis gibi m›rm›rik ﬂarab›n›n kokusu, nerede geceyar›lar› mahzenlerde gizlice yap›lan mis kokulu rak›lar›n, amberi diye
an›lan kaçak likörün? Ellerindeki bak›r kalayl› Tokat
maﬂrapalar›n› topra¤a gömülü küplerden doldurup, “Haydi a¤alar, iyili¤e!” deyip, s›hhate, afiyete içen o insanlar
neden sessizli¤e gömülmüﬂ? Neden bütün bunlar›n yerine
bir garip ﬂamata kaplam›ﬂ her yan›? Hangi ac› poyraz esip
de seni böyle tarumar etmiﬂ?
*
Tokat’a göç etmiﬂ Da¤›stanl› Türk aileleri vard› o zaman, asil, vakur. Bir de hep ﬂ›k giyimli, k›zlar› ayr› erkekleri ayr› güzel Çerkesler. Onlar da göç etmiﬂler. Çerkes
köylerine gitti¤inde insan›n a¤z› aç›k kal›rd›; gümüﬂ tak›mla, semaver bardakla çay içilirdi. Çerkes m›z›kas›+ denen, akordeon benzeri bir alet çalarlard›. Ke¤am a¤binin
akordeonu da kocamand›. Briyantinle taranm›ﬂ saçlar›,
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p›r›l p›r›l giysileriyle Ke¤am a¤bi, cam arkas›nda, güller
arkas›nda, üzüm asmalar›nda göz süzen nice Ermeni k›z›n›n kalbinde yatard›.
*
Hepsi gitmiﬂ, Tokat bir garip sessizli¤e bürünmüﬂ velhas›l. Bu uçsuz bucaks›z ba¤larda tek bir Ermeni kalm›ﬂ, o
da ba¤lama ustas› amcam Âﬂ›k ﬁükrü’nün, yani Avedis’in
o¤lu Isdepan. Avedis amcam, nam-› di¤eriyle Âﬂ›k ﬁükrü, o devrin en önemli türkü ve oyun havalar› araﬂt›rmac›s› Muzaffer Sar›sözen’den+ de takdir görmüﬂtü. Avedis
amcam›n ünü ta uzak yörelere dahi yay›lm›ﬂ ba¤lamas› da
sükût etmiﬂti bugün.
Amca o¤lum Isdepan’la karﬂ›laﬂt›¤›m›zda birbirimize
öyle bir sar›ld›k ki kemiklerimiz k›r›ld› adeta. Y›llar›n
hasreti, sahip oldu¤umuz onca ortak an› adeta cisimleﬂmiﬂ, elle tutulur hale gelmiﬂti. Hem a¤lad›k, hem güldük,
kimleri yâd etmedik ki.
“Bir tek sen kalm›ﬂs›n emmio¤lu.”
“Bir Allah, bir ben.”
“Peki eﬂ dost, yar yâran?”
“Ba¤›m bahçem var.”
Amcam›n ba¤lamas›n› gösterdi:
“Dostum da, dert orta¤›m da bu.”
“‹stanbul’a gel desem gelmez misin?”
“E¤er baﬂ›n darda ise gelem, kurban olam; yoksa…”
Emmimin ba¤lamas›n› gösterdi.
“O ve ben burada bitece¤iz. Burada do¤dum, burada
ölece¤im. Bu benim al›nyaz›m.”
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Tanr›’dan baﬂka hiçbir güç Isdepan’›n iradesine karﬂ›
gelemezdi. O, Kore+ gazisiydi, Kunuri muharebesindeki+
yi¤itli¤iyle Tokat’›n övünç kayna¤› olmuﬂtu. O dönemin
ünlü gazetecisi Hikmet Feridun Es’in Hürriyet’teki Kore
haberine baﬂl›k bile olmuﬂtu: “Kore’de bir arslan, ad› Isdepan Arslan.” Tokat’a dönüﬂünde bizzat vali ve belediye
baﬂkan› taraf›ndan bando eﬂli¤inde karﬂ›lanm›ﬂt› amca
o¤lum, dev yap›l› pehlivan torunu.
*
Otomobilimi ta Selçuklulardan kalma ünlü Taﬂhan’›n
meydan›na b›rakt›m. Önce do¤up büyüdü¤üm evi görmeliydim. Tokat Ermenilerinin ço¤u, Semerkant, Pazarc›k,
Behzat yörelerinde birbirlerine komﬂuluk ederdi. Önceki
devirlerde hemen hepsi Ermenice konuﬂurdu; yedi kiliseleri, okullar›yla kendilerine özgü, canl› bir kültür ortam›
yaratm›ﬂlard›. ﬁimdi o insanlar, sonbaharda kanat ç›rp›p
bölük bölük göçen turnalar gibi uçup gitmiﬂ olsalar da pes
etmemek, izlerini takip etmek gerek. Tokat’ta daha içece¤im o kadar çok su, görece¤im o kadar yer var ki. ‹çimden bir ses:
“Agop, geçen zaman› geri getiremezsin, yoluna devam
et, kimler geldi, kimler geçti buralardan,” diyor.
*
Otomobilimi b›rakt›¤›m yerden hemen Setencilere
sapt›m; sa¤a dönüp elli metre yürürsem Pazarc›k mahallesine girece¤im ve do¤up büyüdü¤üm ev ç›kacak karﬂ›ma.
Aç›n Tokat’›n yollar›n›, deli Agop geliyor!
Anam nas›l derdi:

13

“Deli itin yaras› eksik olmaz. Her taraf›n yara bere
içinde deli Agop!”
‹ﬂte, çocuklu¤umun geçti¤i evin önündeyim. Ev duruyor, pencerede Arus ablam›n eliyle kenarlar›na oya iﬂledi¤i perdeler yok. Alacal› bulacal› iri basma çiçeklerle
bezeli kaba bezler as›l› perde niyetine. Cam›n önünde ablam›n zakkum çiçekleri de yok. Ama vaktinde bu ev bizim evimizdi. Tam ortada durdum. Michelangelo’nun
Meryem ve ‹sa’y› tasvir etti¤i ünlü heykeli Pieta’y› seyredermiﬂ gibi seyrettim evimi. Gözlerime bir bu¤u bulutu
çöktü ve hafif bir ya¤mur yanaklar›mda yol açt›. O hiç a¤lamayan deli Agop a¤l›yordu.
Hemen yan›m›zdaki evde oturan Küpçülerin Azniv
teyze ç›k›p seslenecek diye bekliyordum.
“Agop o¤lum, ﬂu a¤z›n› burnunu y›ka, köpek yalasa surat›n›, doyar vallah!”
Öbür yan›m›zdaki evde, kahkahalar› yedi mahallede
ç›nlayan Tahtabal›+ Dza¤ig hala… Hemen ﬂu üst katta
o¤lu Muﬂe¤ day›giller. Ötede, m›hç› Niﬂan emminin evi.
Bir umutla kap›n›n önüne bak›yorum, her gün birbirimizi bir ö¤ün dövdü¤ümüz can›m arkadaﬂ›m Hampartzum
yok. Ya hemen onlar›n yan›ndaki evdeki Maritsa dudunun+ sessiz sakin torunu Vahe? Ötede, çok sevgili, garip,
kambur, köse Sahak a¤bimiz. Hemen alt›ndaki evde kalayc› Kirkor day›lar. Durmadan k›v›rc›k saçlar›n› çekti¤im, can›n› yak›p a¤latt›¤›m, çerçi Abraham day›n›n k›z›
Zarmine abla. Nazik, zarif, dünya tatl›s› bir k›z olan beﬂik
kertmem Vartuhi…
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Ad›m bile atamadan, evimin önünde bir heykel gibi
duruyordum. Tam karﬂ›da Esma teyzeler otururdu, mahallenin tek Türk ailesiydi. Temiz, düzenli, a¤›rbaﬂl›yd›lar.
Bizim bayramlar›m›zda, Dz›nunt’ta,* Zadig’de* onlar bize
gelirdi, onlar›n bayram›nda biz onlara giderdik. Hat›rlar›m, bir ara muhacirler “Gâvura kurban eti vermek günah!” diye söylenti ç›kard›klar›nda Esma teyzenin kocas›
Nizam emmi nas›l da k›zm›ﬂt›:
“Tövbe esta¤furullah, yobaz herifler!”
‹ﬂte Esma teyze penceredeydi. Eﬂimle durmuﬂ ona bak›yorduk, o da merak içinde bizi gözlüyordu. ‹htiyarlam›ﬂt› ama yine ayn› Esma teyzeydi. Haylazl›klar›m çizgiyi
aﬂ›nca bir güzel t›mar ederdi eskiden beni. Zira çok naml›yd›m. Mahallede çöplü¤e ç›kt›¤›m zaman analar çocuklar›n› kanatlar› alt›na al›r:
“Bana bak deli o¤lan, hele bizim çocu¤a bir dokunas›n, kulaklar›n› kopar›r›m senin!” diye gözda¤› verirlerdi.

Dz›nunt: (Erm. “do¤uﬂ, do¤um”) ‹sa Mesih’in do¤umu. Ermeni Kilisesi’nce her y›l ocak ay›n›n alt›nc› günü kutlanan ‹sa’n›n do¤umu ve
vaftizi yortusu.
Zadig: ‹sa Mesih’in öldükten üç gün sonra dirilmesi ve insanlara
görünmesinin bayram›, Paskalya. Her y›l 22 Mart-25 Nisan aras›ndaki pazar günlerinden birinde, ilkbahara giriﬂin hemen sonras›na
rastlayan dolunay›n pazar›nda kutlan›r. H›ristiyanl›k öncesinde,
‹srail kavminin esaretten kurtulmas›n›n bayram›yd›. Bu bayramda
yumurtalar k›rm›z›ya boyan›p hediye verildi¤i için halk aras›nda
“(k›rm›z›) yumurta bayram›” olarak da bilinir.
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Haylaz Agop, deli Agop!
Haylazl›klar›mdan b›kan anam bir gün o kadar sinirlenmiﬂti ki sa¤ kula¤›m› çekerken kula¤›m› yar›ya kadar y›rtt›, ben ses ç›karmad›¤›m için durumu ancak kan akmaya
baﬂlay›nca fark etti:
“Vah anam!” diye dizlerini dövmeye baﬂlad›, “Ya Rab,
sen in misin, cin misin, yahu ac› duymuyor musun, ac›
denen ﬂeyi bilmiyor musun? Bir ba¤›rsan b›rak›rd›m kula¤›n›, ne bileyim ben!”
Hemen yaraya bal sürdü de öyle kaynad› kula¤›m.
*
Köyde çocuklar› kundak yaparlar. Günde kaç kez kunda¤›m› ayaklar›mla çözermiﬂim. Z›pkac›+ Mihran emminin eﬂi Azniv hala anlatm›ﬂt› zaman›nda:
“O¤ul, ben bir gün Mark›rit hatuna k›zd›m, ‘sen ne biçim kundak yap›yorsun ki bu it söküp at›yor!’ diye. ‘Gel
de sana kundak yapmay› ö¤reteyim,’ dedim. Sard›m sarmalad›m, ba¤lad›m seni. Yar›m saat sonra darmada¤›n ettin güzelim kunda¤›. ‘Tam Vosgeperan’a+ gidecek cinsten
deli bu o¤lun!’ dedim anana.”
Vosgeperan, viran olmuﬂ, ayakta bir tek dört duvar› kalm›ﬂ eski bir kiliseydi. Müslümanlar da, H›ristiyanlar da
ak›l hastalar›n› ve çok a¤›r rahats›zl›¤› olanlar› oraya götürür, akﬂam yat›ya b›rak›rlard›. Demir bir kap›s› vard›. Didoz teyze denilen yar› deli yar› ak›ll› ihtiyar bir kad›n bekçili¤ini yapard›. Sabah hasta sahipleri gelir, kap›y› aç›p
hastalar›n›n yan›na var›rlard›. “Vosgeperan’›n evliyas› gece
gelip onlara ﬂifa bahﬂediyor,” derlerdi. Tokat’ta, yani Er-
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