
Bir kad›n olarak yüklendi¤im sorumluluklar›n alt›nda
ezilirken, bunun karfl›l›¤›nda bana verilen haklar yok
denecek kadar azd›. Feminizmin “bir adalet feryad›”
oldu¤una iyiden iyiye inanm›flt›m. 

HHaayyggaannuuflfl MMaarrkk



u s u l  g e r e ¤ i
Bu kitap, 19. ve 20. yüzy›llarda yaflam›fl ‹stanbullu befl Ermeni
feminist yazar›n (Elbis Gesaratsyan, S›rpuhi Düsap, Zabel Asadur

[Sibil], Zabel Yesayan ve Hayganufl Mark) kaleme ald›¤› eserlerden
bölümler ile onlar hakk›nda yap›lm›fl incelemeleri içermektedir.

Bu yazarlardan seçilen bölümlere, k›saltma vb. müdahalelerden
mümkün mertebe kaç›n›ld›; araflt›rmac›lar için yol gösterici olmas›

ve yak›n tarihe ›fl›k tutmas› aç›s›ndan, feminist tart›flmalarla
do¤rudan ilgili olmayan bölümler çeviri d›fl›nda b›rak›lmad›.

Çevirilerde, orijinal metinlerde geçen Türkçe sözcükler italik dizildi.
Metinde Ermenice geçen sözcük ve kavramlar ile gazete,

kitap adlar› da ayn› flekilde italik b›rak›ld›. Okuyucu,
kimi zaman, yazarlar›n vurgu amac›yla italik yaz›m›

tercih etti¤ini de göz önünde bulundurmal›d›r. 

Ayr›ca, kimi kifli ve kurulufllar (+) ile iflaretlenerek, bunlarla ilgili
ayr›nt›l› bilgi kitab›n sonuna eklenen “Aç›klamalar” bölümünde

verildi. Yazarlarca düflülen notlar d›fl›ndaki
bütün dipnotlar taraf›m›zdan eklendi.

Türkçe yaz›mda, Adam Yay›nlar›’n›n Ana Yaz›m K›lavuzu’na
uyulmaya çal›fl›ld›.

Kitapta kullan›lan k›saltmalar›n aç›l›mlar› flöyledir:

(→) : ‹lgili aç›klama
maddesine gönderme

ABD : Amerika Birleflik
Devletleri

a.g.e. : ad› geçen eser
a.y. : ayn› yerde
bkz. : bak›n›z
c. : cilt
çev. : çeviren
Erm. : Ermenice

Fr. : Frans›zca
‹ng. : ‹ngilizce
no : numara, say›
öl. : ölümü
Rum. : Rumca
s. : sayfa
vb. : ve benzeri
vs. : vesaire
y.o. : yaklafl›k olarak
yy. : yüzy›l

y a y › n c › n › n  n o t u
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LLeerrnnaa EEkkmmeekkççiioo¤¤lluu
1979’da ‹stanbul’da do¤du. Getronagan Ermeni Lisesi’ni
ve Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi.
Halen New York Üniversitesi Ortado¤u-‹slam Çal›flma-
lar› ve Tarih bölümlerinde doktora aday›. 1920’li y›llarda
‹stanbul Ermeni cemaatinin toplumsal cinsiyet yönün-
den incelenmesi üzerinde çal›fl›yor.

MMeelliissssaa BBiillaall
1978’de ‹stanbul’da do¤du. Getronagan Ermeni Lisesi’ni
ve Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi.
Yüksek lisans derecesini ayn› bölümde, The Lost Lullaby
and Other Stories About Being Armenian in Turkey (Kay›p

Ninni ve Türkiye’de Ermeni Olmakla ‹lgili Di¤er Hikâyeler) bafl-
l›kl› teziyle ald›. Halen Chicago Üniversitesi Müzik Bö-
lümü Etnomüzikoloji Program›’nda doktora ö¤rencisi.
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BBeeflfl EErrmmeennii FFeemmiinniisstt YYaazzaarr
Yaflamlar›ndan Kesitler

EEllbbiiss GGeessaarraattssyyaann
1830’da ‹stanbul Befliktafl’ta do¤du. Yaflam› hakk›ndaki bil-
giler s›n›rl›d›r. 1862-63’te ilk Ermenice kad›n dergisi olan ay-
l›k Gitar’› yay›mlad›. “Ermeni K›zlar›na Davet” slogan›yla ç›-
kan Gitar, maddi imkâns›zl›klar nedeniyle ancak yedi say›
yay›mlanabildi. Gesaratsyan dergide kad›nlar›n toplum ha-
yat›na kar›flmalar›n›, e¤itim görmelerini, böylece, aile içinde-
ki görevlerini de daha iyi yerine getireceklerini savunan ya-
z›lar kaleme ald›. 1879’da yay›mlad›¤› Namagani ar Intertsaser
Hayuhis (E¤itimsever Ermeni Kad›na Mektuplar) kitab›nda, bu
çizgideki görüfllerini mektup formunda dile getirdi. Kitab›-
n›n gelirini, muhtemelen üyesi de oldu¤u Azkan›ver Hayuh-
yats Ingerutyun’a+ (Milletperver Ermeni Kad›nlar Cemiyeti) ba¤›fl-
layan Gesaratsyan, 1905-07 döneminde Kad›köy’de ikamet
ediyordu. 1911’de ‹skenderiye’de bulunan Gesaratsyan’›n ha-
yat›n› orada kaybetti¤i san›l›yor.

SS››rrppuuhhii DDüüssaapp
1841’de ‹stanbul Ortaköy’de do¤du. Kad›nlar›n e¤itim hak-
lar›n›n ateflli bir savunucusu olan annesi Nazl› Vahanyan
1859’da Ortaköy’deki H›ripsimyants K›z Okulu’nu ve
1864’te A¤kadakh›nam Dignants Ingerutyun’u+ (Fukaraperver

Kad›nlar Cemiyeti)+ kuran kad›nlar aras›nda yer al›yordu.
Edebiyatla annesinin düzenledi¤i edebi salon toplant›lar›n-
da tan›flan Düsap, 1869-70’te Frans›z bir bestekâr ve orkest-
ra flefi olan Paul Dussap’la+ evlendi. Bu evlilikten Edgar ve
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Dorin adl› iki çocu¤u oldu. 1879’da T›brotsaser Hayuhyats In-
gerutyun’un+ (Okulsever Ermeni Kad›nlar Cemiyeti) baflkanl›¤›n›
üstlendi. 1883’te yay›mlad›¤›, kad›nlar›n özgürleflmesi hak-
k›ndaki roman› Mayda ile büyük bir baflar› kazand›; ancak
eserin geleneksel aile yap›s›na zarar verdi¤i gerekçesiyle
elefltiriler de eksik olmad›. Buna ra¤men, 1884 tarihli Sira-
nufl ve 1887 tarihli Araksiya gam Varjuhin (Araksiya ya da Mü-

rebbiye) romanlar›nda benzer konular› ifllemeyi sürdürdü.
1891’de k›z› Dorin’in ölümüyle büyük bir kedere gömülen
Düsap, o tarihten sonra evine kapand› ve yeni bir eser ya-
y›mlamad›. Günlük tutmaya ve evinde edebi salon toplant›-
lar› düzenlemeye ise 1901’de ölünceye dek devam etti.
Feriköy Latin Katolik Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.

SSiibbiill ((ZZaabbeell AAssaadduurr))

1863’te ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. 1879’da Üsküdar’daki
Cemaran Okulu’nu+ bitirdi; ayn› y›l, s›n›f arkadafllar›yla Az-
kan›ver Hayuhyats Ingerutyun’u (Milletperver Ermeni Kad›nlar

Cemiyeti) kurdu. Ateflli bir kad›n haklar› ve kad›n e¤itimi
savunucusuydu. Taflradaki ve ‹stanbul’daki Ermeni okul-
lar›nda ö¤retmenlik yapt›. Masis, Hayrenik+ (Vatan) gibi dö-
nemin ünlü gazetelerinde fliirleri ve yaz›lar› yay›mland›.
Garabed Donelyan ile mutsuz bir evlilik geçiren Sibil, onun
ölümünden sonra ünlü yazar Hrand Asadur’la+ evlendi.
fiiirlerinde özellikle aflk, yurt sevgisi ve insani yüce duygu-
lar üzerinde yo¤unlaflan, yar› romantik yar› gerçekçi bir üs-
lup ile lirik ve epik bir tarz benimsedi. Bu özelli¤iyle
Romantizm’den Gerçekçili¤e geçifl döneminin önemli ka-
lemlerinden biri olarak kabul gördü. Efli Asadur’la birlikte,
Ermenice ders kitaplar› haz›rlad›. Bu kitaplardan, Tankaran
(Hazine) ad›n› tafl›yan edebiyat derlemesi, günümüzde, ‹s-
tanbul’daki Ermeni okullar›nda edebiyat ders kitab› olarak
kullan›lmaya devam ediyor. Birinci Dünya Savafl›’ndan
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sonra ‹stanbul’da yaflamay› sürdüren Sibil, Ermeni okulla-
r›nda ö¤retmenlik yapmaya devam etti ve 1934’te hayat›n›
kaybetti. fiiflli Ermeni Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.  

ZZaabbeell YYeessaayyaann
1878’de ‹stanbul Üsküdar’da do¤du. Üsküdar’daki Surp
Haç ‹lkokulu’nda okudu. ‹lk yaz›lar› Arflag Çobanyan+ yö-
netimindeki Dza¤ig+ (Çiçek) dergisinde yay›mland›. 1890’l›
y›llardaki siyasi kar›fl›kl›k ortam› nedeniyle 1895’te Paris’e
gitti. Sorbonne’da edebiyat ve felsefe derslerini takip etti,
böylelikle üniversiteye giden ilk Ermeni kad›n oldu. 1900’de
Paris’te, ‹stanbul do¤umlu ressam Dikran Yesayan ile ev-
lendi. Sofi ad›nda bir k›z, Hrand ad›nda bir erkek çocuklar›
oldu. 1902’de ‹stanbul’a döndü. Yaz›lar› Masis+ ve Arevelyan
Mamul+ (Do¤u Bas›n›) gibi dönemin önde gelen Ermenice
gazetelerinde yer al›yor, büyük ses getiren eserlerini arka ar-
kaya yay›ml›yordu. 1905’te Ermeni ayd›n portrelerinin hic-
vedildi¤i Ge¤dz Hancarner (Sahte Dahiler) adl› tefrika roman›
tepkiler nedeniyle yar›m kald›. Ayn› y›l tekrar Paris’te yafla-
maya bafllad› ve 1908’de Meflrutiyet ilan edilene dek orada
kald›. 1909’da Adana’da yaflanan katliam›n sonuçlar›n› ye-
rinde izlemek üzere Kilikya’ya gitti. ‹zlenimlerini Averag-
nerun Meç (Y›k›nt›lar Aras›nda, 1911) adl› kitab›nda dile getirdi.
Eserlerinde savafl ve fliddet karfl›t› bir söylem gelifltirdi.
1914’te bafllayan savafl›n ard›ndan, 1915’te güç koflullarda
Bulgaristan’a kaçt›. 1916’dan sonra uzun y›llar Kafkasya,
Beyrut ve M›s›r’da Ermeni yetimleri ve göçmenleriyle ilgili
yard›m faaliyetleri örgütlemekle u¤raflt›. Sovyet Ermenista-
n›’n› ziyaret etti, 1933’te ise bu ülkeye yerleflti. 1937’de Stalin
kovuflturmalar› s›ras›nda tutukland›, 1942’de Bakü’de ceza-
evinde yatt›, 1943’te Sibirya’da, tam olarak bilinemeyen ko-
flullar alt›nda öldü.
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HHaayyggaannuuflfl MMaarrkk
1885’te ‹stanbul Ayaspafla’da (Beyo¤lu) do¤du. Bir Frans›z
rahibeler okulunda ve Esayan’da+ ö¤renim gördü. Edebi
çal›flmalar›na ö¤rencili¤i döneminde bafllad›. 1903’te Masis
gazetesi taraf›ndan düzenlenen bir fliir yar›flmas›nda üçün-
cülük ödülü ald›. Mezun olduktan sonra özel derslerle ken-
disini gelifltirdi. Yedikule’deki Surp P›rgiç Ermeni Hastane-
si’nin+ yetimhanesinde yar› zamanl› ö¤retmenlik yapt›.
1905-07’de efli Vahan Tofligyan’la+ birlikte Dza¤ig (Çiçek)

gazetesinin yönetimini üstlenerek onu bir kad›n gazetesine
dönüfltürdü. 1907’de birlikte ‹zmir’e yerleflerek Arflaluys+

(fiafak) ve Artzakank+ (Yank›) gazetelerini yay›mlad›lar; Mark,
haz›rlad›¤› kad›n köfleleriyle Dza¤ig’in misyonunu orada da
sürdürdü. 1909’da birlikte ‹stanbul’a döndüler. Mark, Mefl-
rutiyet’in ilk dönemlerindeki hâkim özgürlük ortam›nda
aç›lan Ermeni yard›m ve toplumsal hizmet derneklerinde
önemli görevler üstlendi. 1919’da Hay Gin (Ermeni Kad›n›)

adl› iki haftada bir yay›mlanan bir dergi ç›karmaya bafl-
lad›. Kad›nlar›n her türlü sorununun dile getirildi¤i bir
kürsüye dönüflen derginin yay›n›na 1933’te son vermek
zorunda kald›. Birkaç y›ll›k bir küskünlük döneminden
sonra çeflitli gazetelerde yazmay› sürdürdü. 1954’te, edebi
faaliyetlerinin ellinci y›ldönümü bir törenle kutland›; bu
amaçla Hayganufl Mark: Giyank›n u Kordz› (Hayganufl Mark,

Hayat› ve Eserleri) adl› bir kitap yay›mland›. 1966’da ‹stan-
bul’da öldü. fiiflli Ermeni Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.
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SUNUfi

FFeemmiinniizzmmiinn EErrmmeenniicceessii

LLeerrnnaa EEkkmmeekkççiioo¤¤lluu
MMeelliissssaa BBiillaall

Osmanl› kad›nlar›n›n, aile, e¤itim, çal›flma ve siyaset alanlar›n-
daki özgürleflme mücadelesi 19. yüzy›l ortalar›ndan itibaren bafllad›.
Bu mücadeleyi veren kad›nlardan baz›lar› Ermeni’ydi…

Bu Ermeni feministler nas›l bir dünya tahayyül ediyorlard›; on-
lar için eflitlik ve özgürlük ne ifade ediyordu; hangi yollarla elde edi-
lecekti? Bu kitap, ‹stanbul’da do¤an ve etkileri Anadolu, Balkanlar,
Ortado¤u ve Kafkasya co¤rafyas›na yay›lan Ermeni kad›n hareketi-
nin befl öncü aktivist yazar›n›n (Elbis Gesaratsyan, S›rpuhi Düsap, Za-
bel Asadur [Sibil], Zabel Yesayan, Hayganufl Mark) hayat hikâyeleri,
faaliyetleri ve yazd›klar›na odaklanarak, bu ve benzeri sorulara ya-
n›t bulma yolunda bir giriflimdir. 

Gesaratsyan, Düsap, Asadur, Yesayan ve Mark’›n Ermeni ve ka-
d›n kimlikleri üzerinden gelifltirdikleri siyasi durufl(lar), dönemin
Osmanl›c›l›k, milliyetçilik ve sosyalizm gibi toplumsal projeleriyle
yak›ndan iliflkiliydi. Bu derlemeyi olufltururken amaçlardan biri de,
bu iliflkilerin çözümlenmesine olanak sa¤layacak kaynaklar›n en
az›ndan bir k›sm›n›n gün yüzüne ç›kar›lmas›d›r. Böylelikle Türki-
ye’de Ermeni ve kad›n kategorilerinin var olma koflullar›n›n tarihsel
altyap›s›n› anlamak yolunda ad›mlar atmak mümkün olabilir. 

Bu derlemeye, yazarlar›n edebi kimliklerinden ziyade, kad›nl›k da-
vas›na dair siyasi söylemlerini ve durufllar›n› yans›tan yaz›lar dahil
edildi. Bu metinler üzerinden söylemlerdeki benzerlik ve farkl›l›klar
takip edilebilir; böylelikle kad›n hareketinin kal›c› ve de¤iflken ö¤ele-
ri, ayn› zamanda temel ayr›m ve birleflme noktalar› tespit edilebilir.
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Bu yazarlar›n hepsine feminist, ideolojilerine de feminizm de-
mekten kaç›nm›yoruz. Çünkü onlar, farkl› flekillerde de olsa, kad›n
cinsinin erkeklere nazaran aciz durumda oldu¤unu vurgulay›p, bu
durumun de¤iflmesi için, kad›nlar›n bir araya gelip haklar›n› elde
etmek için mücadele etmeleri gerekti¤ini savundular. Seçilen metin-
lerde de aç›kça görülece¤i gibi, bu kad›nlar›n cinsler aras› güç eflitsiz-
li¤ini çözümlemede kulland›klar› kavramsal araçlar ve çözüm öneri-
leri, dünyada yükselmekte olan Birinci Dalga feminist hareketin ku-
ramsal çerçevesiyle paralellikler gösteriyor. Derlemede özellikle bu
befl kad›na yer verilmesinin en önemli nedeni, Osmanl› Ermeni top-
lumunda kad›n haklar›yla ilgili talepleri gündeme getirip, bu hakla-
r›n elde edilmesi için cemiyetler, dergiler, gazeteler kuran, roman-
lar, öyküler, oyunlar, fliirler yazan öncü kiflilikler olmalar›d›r.

Modernleflme ve ilerleme ad›na Bat›’ya yönelmifl olan pek çok
Ermeni ayd›n› gibi bu kad›nlar da Frans›zca biliyordu; dolay›s›yla
Frans›z feminist literatürünü yak›ndan takip ediyorlard›. Ayn›
zamanda birer Osmanl› ayd›n› olan bu kad›nlar, Osmanl› toplu-
munun Ermeni olmayan ayd›nlar›yla da zaman zaman iliflki kuru-
yorlard›. Bu ba¤lamda, Ermeni kad›nlar›n feminizm anlay›fl›n›n pek
çok farkl› kaynaktan beslendi¤i söylenebilir. 

Ancak Türkiye’de bugüne kadar bu tarihsel olguyu görünür k›la-
cak çal›flmalar maalesef yap›lmad›. Bu derlemede yer alan, Belinda
Mumcu ile birlikte yazd›¤›m›z “Hayganufl Mark’›n Hayat›, Düflünce-
leri ve Faaliyetleri, Feminizm: Bir Adalet Feryad›” adl› makalede de
belirtti¤imiz gibi, Osmanl› ve Türkiye kad›n hareketi tarihçili¤i, Müs-
lüman/Türk ayd›n kad›nlar d›fl›ndaki kad›nlar› tarihin öznesi olarak
görmedi. Bu derlemede, Lerna bu eksikli¤i, “Bir Yoklu¤un Anato-
misi” bafll›kl› makalesinde, Michel-Rolph Trouillot’nun kavramsallafl-
t›rd›¤› sessizlefltirme mekanizmalar› ba¤lam›nda çözümlerken, Ermeni
(Rum, Yahudi, Çerkes, Süryani, Arap vs.) kad›nlar›n Osmanl› kad›n ha-
reketi tarihine nas›l dahil edilebilece¤i yönünde ipuçlar› veriyor. 

Derlemede, ad› geçen kad›nlar›n Ermenice kaleme ald›¤› yaz›la-
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r›n yan› s›ra, onlarla ilgili akademik çal›flmalara da yer verildi. Der-
lemenin S›rpuhi Düsap ve Zabel Asadur (Sibil) ile ilgili bölümleri,
flimdiye kadar Ermeni feminist edebiyat›yla ilgili en kapsaml› akade-
mik çal›flma olan Victoria Rowe’un A History of Armenian Women’s
Writing: 1880-1922 (Bir Ermeni Kad›n Edebiyat› Tarihi 1880-1922) ki-
tab›ndan çevrildi. Zabel Yesayan’la ilgili makaleyi ise, Budapefl-
te’deki Central European University’de Ermeni kad›n hareketleri
konusunda yürüttü¤ü doktora çal›flmas› kapsam›nda Ermenis-
tan’daki arflivlerde Yesayan’la ilgili detayl› incelemeler yapm›fl olan
Hasmik Khalapyan bu kitap için ‹ngilizce olarak kaleme ald›. 

Elbis Gesaratsyan’›n yaflam›yla ilgili bilgi, kendisi hakk›nda
yaz›lm›fl en detayl› kaynak olan, Yeprem Bo¤osyan’›n Hay Kh›mpak-
ruhiner (Ermeni Kad›n Gazeteciler) adl› eserinden al›nd›. Gesarats-
yan’›n tek kitab› olan Namagani ar Intertsaser Hayuhis’ten (E¤itim-
sever Ermeni Kad›na Mektuplar), onun, cinsler aras›ndaki eflitsizli¤in
nedenlerini çözümledi¤i ve toplumun ileri gitmesi için kad›n›n öz-
gürleflmesi gerekti¤ini, bunun da e¤itim yoluyla mümkün olaca¤›n›
iddia etti¤i bölüm seçildi. 

S›rpuhi Düsap’›n ilk roman› Mayda’dan, onun, aflk, evlilik ve ai-
leyle ilgili fikirlerini yans›tan, toplumsal bask›lar› dillendirirken na-
s›l bir feminist proje önerdi¤ini gösteren sat›rlara yer verildi. Dü-
sap’›n di¤er iki roman›n›n ve kurucusu oldu¤u T›brotsaser Hayuhyats
Ingerutyun’un+ (Okulsever Ermeni Kad›nlar Cemiyeti) çal›flmalar›n›n
detayl› çözümlemesini Rowe’un makalesinde bulmak, böylelikle
Düsap’›n romanlar› yoluyla ortaya koydu¤u savlar ve aktivist kiflili-
¤iyle ilgili bütünlüklü bir fikir edinmek mümkün. Düsap’›n, derle-
meye dahil edilen, kad›nlar›n meslek sahibi olmas›yla ilgili Ganants
Ankordzutyun› (Kad›nlar›n Çal›flmamas›) adl› makalesi ise, onun, top-
lumsal dönüflüm sürecine fikir yaz›lar› yoluyla müdahil olmaya ça-
l›flt›¤›n› ve dönemin ayd›nlar› aras›nda güçlü bir figür olarak var ol-
du¤unu gösteren önemli bir tan›kl›kt›r. 

Düsap, kendinden sonra gelen tüm Ermeni feministlere örnek
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olmufltur. Söz gelifli Sibil, Azkan›ver Hayuhyats Ingerutyun’u+ (Millet-

perver Ermeni Kad›nlar Cemiyeti), Düsap’›n izinden giderek kurmufltur.
Sibil’in 1909’da ‹stanbul’da bir toplant› s›ras›nda yapm›fl oldu¤u, bu
kitapta bir bölümü yay›mlanan konuflmas›, kad›nlar aras›nda e¤itim
alan›ndaki örgütlü dayan›flman›n ve kad›nlar›n inisiyatifi ile baflla-
t›lm›fl olan bu giriflimin Ermeni milleti içinde genifl bir kitleye yay›l-
d›¤›n›n kan›t›d›r. Ermeni edebiyat›n›n önde gelen flairlerinden olan
Sibil, bu derlemede romanlar›yla, çevirileriyle, dilbilgisi ve edebiyat
kitaplar›yla Modern Ermenicenin yerleflmesinde önemli rol oynam›fl
yazarlardan biri olmaktan ziyade, e¤itimci ve kad›n haklar› aktivisti
kimlikleriyle yer almakta.

Y›llarca ‹stanbul, Selanik ve Anadolu’daki Ermeni okullar›nda
ö¤retmenlik yapm›fl olan Sibil’in yetifltirmifl oldu¤u bir ayd›n kad›n
kufla¤›ndan, hatta bir “Sibil Ekolü”nden bahsetmek mümkün. Ör-
ne¤in, Osmanl› ve Türkiye tarihinin en uzun süreli kad›n dergisi
Hay Gin’in (Ermeni Kad›n›) yay›nc›s› Hayganufl Mark, Esayan Oku-
lu’nda+ Sibil’in ö¤rencisi olmufl, ona olan flükran borcunu defalar-
ca dile getirmifltir. Sibil, kendisini feminist olarak adland›rmasa da,
dönemin ulusalc› talepleriyle flekillenmifl kendine has bir feminizm
anlay›fl›na sahipti. Sibil’in feminizm anlay›fl›, A¤ç›gan m› Sird› (Bir
K›z›n Kalbi) adl› roman›n›n yan› s›ra, bu kitapta bulaca¤›n›z Nor Gi-
n› (Yeni Kad›n) bafll›kl› makalesinde ve Ange¤dz Feminizm (Samimi
Feminizm) adl› piyesinde takip edilebilir. Sibil, Digin Düsap ir S›rahin
Meç (Bayan Düsap’›n Salonunda) adl› yaz›s›nda, Zabel Yesayan ise
Digin Düsap yev Tovmas Terziyan (Bayan Düsap ve Tovmas Terziyan)
adl› yaz›s›nda Düsap’tan ne kadar etkilendiklerini anlat›rlar. Bu iki
yaz›, bu kitaba, farkl› dönemlerde faal olmufl feminist Ermeni kad›n-
lar aras›nda kiflisel destek ve fikirsel etkileflim temelinde nas›l bir
ba¤ oldu¤unu göstermek amac›yla dahil edildi. 

Kitaptaki Yesayan makaleleri, onun Anadolu Ermenileri’nin
katliamlar sonras› gittikçe kötüleflen durumu hakk›nda ne kadar
kayg›l› oldu¤unu ve Anadolu’da Ermeni çocuklar için yetimhane
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