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 Ermeni Pağeş/Bitlis ve

Daron/Muş

Richard G. Hovannisian

 
Büyük Ermenistan’ın güneybatı kesiminin en erken Ermeni yer-

leşim merkezlerinden biri olduğu öne sürülür. Yabancı yazıtlarda, 
Hıristiyanlığın ortaya çıkışından birkaç yüzyıl öncesinde, bilinen ilk 
Ermeni krallığı henüz ufukta belirmemişken, bu bölgede proto-Er-
meni ve Ermeni nüfusların varlığına değinilir. Toros Dağları’nın ku-
zey yamaçlarındaki, Fırat Nehri’nin aşağı kollarıyla kesilen bu sarp, 
güzel topraklarda, biri stratejik bir dağ geçidi boyunca uzanan, öteki 
bereketli bir yaylada konumlanmış Pağeş [Bitlis] ve Daron [Muş] doğ-
muştur.

İki bölge, ortaçağda Duruperan’da, akabinde Kürt emirliklerinde 
ve daha da sonra, önce Muş, ardından Bitlis vilayetlerinde olduğu 
gibi çoğu kez aynı eyalete dahil edilmiştir; ancak zaman zaman kendi 
soylu nakharar sülaleleri ya da beyliklerinin yönetiminde ayrı birim-
ler olmuşlardır. MS 5. yüzyıla gelindiğinde bölgenin hemen tümü, 
Ermeni silahlı kuvvetlerinin komutanları (ısbarabed) ve Ermeni Hı-
ristiyanlığının savunucuları olan yiğit Mamigonyanlar yönetiminde 
birleşmişti. Bu sülalenin yüzyıllar içinde savaşlar nedeniyle zayıfla-
ması, becerikli ve anlayışlı Pakradunilerin önünü açtı. Bunlar Bağ-
dat’taki halife, yerel Müslüman emirler ve Konstantinopolis’teki im-
parator ile eş zamanlı olarak müzakere eden, Büyük Ermenistan’daki 
son Ermeni krallığının hükümdarlarıydılar. Ama sonra, 11. yüzyılda, 
yabancıların –Bizans, Selçuklu, Moğol, Kürt, Türkmen ve Osmanlı– 
yüzyıllar boyunca kesintisiz sürecek, genelde baskıcı idaresi başladı. 
Gene de Sasun gibi birkaç dağlık, ücra yerde Ermeni özgürlük ruhu 
yaşadı ve zaman zaman alevlendi. 
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PAĞEŞ/BİTLİS

Birbirine bitişik Pağeş ve Daron yörelerinin birçok ortak noktası 
vardır, ama aynı zamanda çok farklıdırlar. Pağeş veya Bitlis doğu 
(Ermeni) Toros Dağları'nın en önemli geçidinde konumlanmıştır; 
kent nehir vadisinden yukarı bir amfitiyatro gibi yayılarak yükselir. 
Bol su ve doğal kaynaklar, Bitlis’i deniz seviyesinden 1500 metre 
kadar yükseklikte, her zaman yeşil bir şehir yapar. Bereketli ve nemli 
toprak yemyeşil, güzel kokulu, armut, elma, erik, kayısı, üzüm, ayva, 
nar, kiraz, incir, dut, ceviz ve fındık bahçelerine kucak açar. Tarihsel 
anlamda bir ticaret merkezi olan vadinin ortasındaki Bitlis, Erme-
ni zanaatkârların başta deri, dantel ve dokuma, resim, kuyumculuk 
ve silah imalatı gibi sanat ve zanaatlarla uğraştıkları yerdir. Tarihsel 
Ermenistan’ın diğer birçok kesimindeki konutlardan farklı olarak, 
burada evler taştan yapılmıştır ve çok katlıdır. Kentin üstünde, bir 
dizi hendek ve açılır kapanır köprüyle korunduğu ve yukarı doğru 
çıkan dar, zorlu patikaları kontrol edecek bir konumda olduğu için 
yüzyıllar boyunca hemen hemen ele geçirilemez kalan ortaçağ kalesi 
yükselir. Bölgedeki birkaç Ermeni manastırı arasında yer alan ünlü 
Amırdol Surp Hovhannes Mıgırdiç [Vaftizci Aziz Yahya] ya da Surp Ga-
rabed Manastırı, elyazmalarının kopyalanmasında en aktif hattatlık 
merkezini barındırırdı.

Toros Dağları Büyük Ermenistan’ın doğal güney sınırını oluştu-
rur ve gerek yabancı tüccarlar, gerekse işgalci ordular ülkeye buradaki 
dağ geçitleri yoluyla kolayca ulaşabildiler. Pağeş ve Daron bölgeleri 
birbirini izleyen Arap kabilelerinin egemenliği altına girdi ve Büyük 
Ermenistan’ın, önce Arap sonra da Kürt aşiretleri olmak üzere, dai-
mi yabancı göçmen nüfusa sahip ilk bölgelerinden biri oldular. Bitlis 
birkaç yüzyıl boyunca güçlü bir Kürt feodal beyliğinin merkeziydi; 
bu dönemde Ermeni tebaya özel vergiler dayatılıyordu, ama onlar 
ticaret ve tarımdaki hayati rollerini sürdürdüler. Zor yaşam koşulları-
na rağmen Ermeniler, belli ki Kürt beylerinin onayı ya da en azından 
hoşgörüsüyle, kilise ve manastır inşa etmeyi sürdürdüler.

Bitlis bölgesi, Kürt ileri gelenlerine Safevi İran’a karşı destekleri 
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nedeniyle birçok ayrıcalık tanıyan Yavuz Selim döneminde (1512-
20) Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı. Bitlis’in Kürt emiri ya da 
hanı yetki alanını Sasun Dağları, Muş Ovası ve Van Gölü’nün doğu 
ve kuzey sahillerine kadar gitgide genişletti. Osmanlı saltanatı zayıf-
ladıkça Kürtlerin gücü arttı ve bir süre Van ve Diyarbakır’a kadar 
uzandı; emirlik fiilen devlet içinde bir devlet haline geldi.

Sonunda bu ilişki 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı ordusunun 
Bitlis’i işgal etmesi ve emiri sürmesiyle bitti. Hal böyle olunca Bitlis 
daha büyük Van vilayetine, bundan kısa süre sonra da Erzurum’a 
katıldı, ancak bu büyük eyaletler sonradan, daha ufak olmakla birlik-
te yine de hayli geniş eyaletlere bölündüler. Tarihi Pağeş ve Daron 
bölgeleri Muş vilayeti sınırları içine girdi, ama 1880’de ikisi de Toros 
Dağları’nın güneyindeki yoğun Kürt nüfuslu Sğert (Siirt) ile birlikte 
yeni Bitlis vilayetine dahil edildi. Eyalet dört sancağa bölünmüştü: 
Bitlis, Siirt, Genç ve Muş –bu sonuncusu hem Muş düzlüklerini, 
hem de Sasun yaylalarını kapsıyordu. Eyaletin başkenti olan Bitlis’in 
Ermenileri 1914’te, yani I. Dünya Savaşı’nın arifesinde 30.000 ki-
şilik nüfusun üçte birini oluşturuyorlardı. Faal halde dört kilise ve 
bunların çevresinde dört manastır ile erkek çocukları için beş, kız 
çocukları için üç okul vardı.

DARON/DURUPERAN/MUŞ

Daha sonra ortaçağdaki Duruperan beyliğine dahil edilen Daron 
antik dönemden beri Ermeni yaşamı için bir kaynak niteliğindeydi. 
Aradzani (Murat) Nehri’nin orta mecrası ve Fırat’ın diğer kollarının 
suladığı bu bereketli ovanın ortasında Muş bulunurdu. 1.100 metre-
yi aşan bir yükseklikteki Muş düzlüklerinde (Mşo taşd), kuzeybatıdan 
güneydoğuya uzanan yaklaşık 65 kilometrelik bir hat üstünde sayı-
ları yüze yaklaşan Ermeni köyü vardı. Verimli koyu topraklar ovayı, 
çok değişik türde tahıl, sebze ve meyvenin yetiştiği bir tahıl ambarı-
na dönüştürürdü. Çevredeki dağlar altın ve demir cevheri açısından 
zengindi, yaylaları ise sayısız koyun, keçi ve diğer küçük boynuzlu 
hayvan sürüsünü beslerdi.
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Daron kadim Ararat/Urartu krallığının merkezi eyaletlerinden 
biriydi. Gerek Hıristiyanlık öncesi, gerekse Hıristiyanlık dönemin-
de Ermenistan tarihinin içsel bir parçası olan, önemli dini, siyasi ve 
iktisadi merkez Aşdişad [Dirik (Yücetepe)] buradaydı. Ermenistan’ın 
en önemli pagan tapınak külliyesi burada bulunuyordu; Ermeni al-
fabesinin yaratıcısı ve Hıristiyanlığın aziz mertebesine çıkmış savu-
nucusu Mesrob Maşdots buraya yakın bir yerde doğmuştu. Yoğun 
nüfuslu olan bu bölge Ermenilerin güneydeki ve doğudaki güçlü 
imparatorluklara –Ahamenişlere ve Sasanilere, daha sonra Arapla-
ra ve Türklere– karşı mücadelesinin odak noktasıydı. Yiğit Mami-
gonyan sülalesi yarım binyıl bu mücadelenin başını çektikten sonra 
gücünü yitirmiş ve 8. yüzyıl sonlarında bölgeden çıkartılmıştı. Bu 
anlık boşluk, hızla yükselen Pakraduni sülalesi tarafından doldurul-
muş ve sülale Duruperan’ı1 ele geçirdiği gibi, hem Bağdat hem de 
Konstantinopolis tarafından tanınmış ve sonunda krallık tacını elde 
etmişti. Ancak 10. yüzyılda Daron/Duruperan’da doğrudan Ermeni 
egemenliği sona erdi ve onyıllarca süren Bizans yönetimini, Türk-
Moğol-Osmanlı egemenliği altında geçen yüzyıllar izledi.

Bütün bu zaman boyunca Duruperan’da Ermeni yaşamı varlığını 
sürdürdü, çünkü halk Ermeni Kilisesi takvimine ve kökleşmiş ge-
leneklere sıkı sıkıya uyarak, kimliğini korudu. Manastırlar önemli 
hac yerleriydi. Vartavar, yani Tecelli Yortusu (ki bu da bir pagan 
bayramının şekil değiştirmesiydi) ile Daronlular –Mşetsiler– ara-
sında güçlü bir bağ vardı; Daronlular önce ritüelleşmiş aşai rabba-
ni ayinine katılır, sonra birbirlerine su atarak, oyun ve yarışmalara 
katılarak ve görkemli kiliselerin gölgesinde eğlenerek bayramı kut-
larlardı. Muş’tan yalnızca kısa bir mesafede, güneyde, birkaç kilise 
ve şapelden oluşan büyük Surp Arakelots Vank [Aziz Havariler] ma-
nastır külliyesi bulunuyordu. Timur’un ordularının neden olduğu 
yıkıma rağmen ayakta kalmış ve defalarca yeniden yapılıp bezenmiş 
olan manastırda büyük bir hattatlık merkezi vardı. Biraz daha uzak-
ta, Muş’un kuzeybatısındaki bir dağ yamacında, tarihi Aşdişad’a ol-

1 Atonts'tan hareketle, Duruperan (Daruperan ya da Büyük Daron): Bizans'ın İç 
Ermenistan eyaletinin Ermenice adı. Bkz. s. 53.
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dukça yakın bir yerde, dört bir yanda Mşo Sultan Surp Garabed diye 
bilinen Surp Hovhannes Mıgırdiç Manastırı yükselirdi. Bu manastır 
külliyesi 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle öne çıktı ve 19. yüzyılın ikin-
ci yarısında Piskopos Mıgırdiç Khırimyan (“Hayrig”) ve Piskopos 
Karekin Sırvantzdıyants önderliğinde Ermeni kültürel rönesansının 
ana akımına dahil oldu. Surp Garabed’in yetki alanı Daron’dan Hı-
nıs’a, hatta Kiğı’ya kadar uzanırdı. Daron’da kopya edilen birkaç bin 
elyazmasından 1700 kadarı Ermeni Soykırımı sırasında kurtarılmış-
tır ve halen Erivan’daki Antik Elyazmaları Enstitüsü’nde (Madena-
taran) saklanmaktadır.

I. Dünya Savaşı arifesinde, belirgin bir biçimde Ermeni ve Müs-
lüman mahallelerine ayrılmış Muş’ta yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu; 
merkezdeki karma yapıya sahip çarşıda Ermenilere ait yaklaşık 800 
dükkân ve atölye vardı. Ermeni zanaatkârlar özellikle kunduracı, 
terzi, boyacı, demirci, kuyumcu ve çömlekçi olarak ün yapmışlardı. 
Kentte beş faal Ermeni kilisesi ile kilise okuluna ek olarak, ünlü İz-
mirliyan Kız Okulu ve İstanbul’daki Birleşik Cemiyet’in desteklediği 
saygın bir kolej bulunuyordu.

BİTLİS VE MUŞ KRİZDE

19. yüzyıl ortalarında Bitlis ve çevresindeki dağlık bölgelerde 
merkezi hükümetin kontrolünün sıkılaşması Ermeniler için yaşamı 
daha da zorlaştırdı. Şimdi, onlara hükmeden iki ayrı grup vardı 
–merkezi hükümetin, resmi ve gayrıresmi vergilerle borçları talep 
eden temsilcileri ile Türk ordusunun gözetimine tabi olduktan son-
ra bile Ermenilerden alışageldikleri haracı talep etmeyi sürdüren 
Kürt aşiret reisleri. Ermenilerin huzursuzluğundan ve olası bir dış 
müdahaleden endişelenen Sultan II. Abdülhamid (1876-1908/09) 
bir yandan Kürtleri sindirip merkezi otoriteyi güçlendirirken, öte 
yandan Ermenilerin reform taleplerini bastırmak için Hamidiye 
Alayları denilen yarı düzenli Kürt süvari birliklerini örgütledi ve 
bunlara subay verdi. Talancı atlı aşiret mensuplarının devletin bas-
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kı aygıtının içine dahil edilmesi, Ermeni köylülerinin durumunu 
daha da umutsuzlaştırdı.

Zorbalık ve tefecilik birçok Ermeni’yi iflasın eşiğine sürükledi. 
Toprağı işleyen binlerce kişi tarlasını kaybetti ve hayatta kalabilmek 
için geçici işçilik yapmak zorunda kaldı. Muş Ovası’nın bu süreçten 
daha da ağır etkilenmesi sayısız genç adamın göçüne neden oldu; bu 
gençler yıpratıcı, vasıfsız işlerde çalışmaya zorlandıkları İstanbul’da 
ve diğer uzak kentlerde, sefil koşullarda tükendiler. Bunlar, 19. yüz-
yılın son dönemlerinde haklarında pek çok nesir ve şiir yazılmış, sıla 
hasreti çeken, perişan bantukhdlardı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasına ve yozlaşmasına pa-
ralel giden tahammül edilemez koşullar, zor durumdaki nüfusun, 
özellikle hassas konumda olan Türkiye (Batı) Ermenistanı diye bili-
nen altı doğu vilayetindeki insanların yaşamını ve mallarını güven-
ce altına almak üzere, Ermenilere yönelik reform önerilerinin ve 
çağrılarının hazırlanmasına neden oldu. Çoğu kez padişahların kriz 
zamanlarında ya da bir veya daha fazla Avrupa devletinin baskısıyla 
duyurdukları reformların sürekli başarısız kalması, sonunda bazı 
Ermenilerin kendi kendilerine önlemler almalarına yol açtı. Ede-
bi ve entelektüel akımlar, siyasi hareketlerin ve siyasi, ekonomik 
ve toplumsal reform isteyen yeraltı örgütlerinin öncüleri oldular. 
Ermenilerin çoğunluğu bu grupları açıkça destekleyemeyecek ka-
dar korkuyorlardı ya da ürkütülmüşlerdi, ama bu riski göze alarak 
1880’lerin siyasi aktivistleri ve 1890’ların fedaileri haline gelen ka-
dın ve erkekler de vardı.

Aktivistlerin dağlara hem bir sığınak, hem de siyasi ajitasyon için 
uygun bir zemin gözüyle bakmaları belki de doğaldı. Zeytun [Süley-
manlı], Hacın [Saimbeyli] ve Sasun gibi yerler özgür olma arzularını 
hiçbir zaman tümüyle kaybetmemişlerdi. Bu nedenle, hem merke-
zi hükümet hem de Kürt aşiretleri Sasun bölgesinden vergi ve mal 
almaya çalıştıklarında, Ermeni köylüler direndiler. 1894’teki Sasun 
ayaklanması ve bunun ardından birkaç bin Ermeni’nin Kürt aşiret-
leri, Hamidiye Alayları ve düzenli Türk ordu birlikleri tarafından 
hiçbir ayrım gözetilmeden katledilmesi, Ermeni Daron ve Pağeş’in 
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ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm Ermeni nüfusu için sonun baş-
langıcı oldu.

Sasun katliamlarının dünya çapında kınanmasının ardından Av-
rupa devletleri bir kez daha Ermeni sorununu gündeme aldılar; so-
nucu yeni bir reform projesi (gene uygulanması için gerekli koşullar 
sağlanmadan) ve yeni bir katliamla –bu kez daha yaygın ve dehşetli– 
oldu. 1895-96 kışında, Türkiye Ermenistanı’nın geri kalan bölümle-
rinde olduğu gibi, Muş Ovası’nda onlarca köy yağmalandı ve yakıldı, 
nüfus kıyıma uğratıldı, din değiştirmeye ve kalıcı sürgüne zorlandı. 

1908’deki Jöntürk devriminin yarattığı umut ve iyimserlik kısa 
sürdü ve çok geçmeden bunun yerini bir dünya savaşı ve soykırım 
felaketi aldı. 1915’teki tehcir ve katliamlar sırasında Muş, Sasun ve 
Bitlis Ermenileri hiçbir kaçış yolları olmadığından kapana kıstırıl-
dılar. Van’ın, Mayıs 1915’te Rus ordusu ve Kafkasyalı Ermeni gö-
nüllü birlikleri tarafından kurtarılması, Bitlis ve Sasun’un kuşatma 
altındaki halkının selameti için umut yarattı. Ama bu silahlı güçlere, 
Bitlis vilayeti sınırı yakınlarına, Van Gölü’nün batı ucuna ulaştıkla-
rında aniden geri çekilme emri verildi. Bu vahim geri çekilme, etrafı 
çevrilmiş Ermenilerin yok edilmelerini kaçınılmaz hale getirdi. Rus 
ordusu 1916’da geri dönüp Muş ve Bitlis’i işgal ettiğinde, hayatta 
kalan Ermeni sayısı çok azdı.

Savaş sonrası dönemde muzaffer İtilaf Devletleri, Osmanlı İmpa-
ratorluğu ile antlaşma görüşmelerindeki uzun gecikmenin ardından, 
Toros Dağları’nın kuzeyindeki Bitlis vilayetini, 1918’in ortasında 
Kafkasya’daki Erivan çevresinde kurulan Ermeni cumhuriyetine ver-
diler. Sevr Antlaşması (Ağustos 1920) koşullarına göre Bitlis, Van, 
Erzurum ve Trabzon vilayetlerinden geçen Ermeni-Türk sınırı ABD 
Başkanı tarafından çizilecekti. Ancak Woodrow Wilson üç ay sonra, 
bu toprakların çoğunu Ermenistan’a tahsis eden kararını verdiğinde, 
barış antlaşması artık hükümsüz kalmıştı. Mustafa Kemal’in öncülü-
ğündeki Türk ulusal hareketi İtilaf Devletleri’ne karşı koymayı ba-
şardı ve Türklerin Bitlis, Sasun, Muş ve Ermenilere verilen diğer böl-
geleri kaybetmelerini önledi. Dahası, Kemal eski Rus-Türk sınırının 
ötesine geçip tüm Kars vilayetini ve Erivan’ın bir ilçesini ve Ararat 
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Dağı’nı, kısa süre sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak ilan edilecek, 
tekrar hayat bulmuş Türk devletine katarak, doğmakta olan Ermeni 
cumhuriyetine son noktayı koydu.

O zamandan bu yana Daron ve Pağeş’teki Ermeni varlığının 
kanıtları sistematik olarak yok edilmiştir. Ermeni mal ve mülkleri 
dağıtılmış, Ermeni okul, kilise ve manastırları yıkılmış ya da farklı 
amaçlarla kullanıma açılmıştır. Ama bu önemli bölgelerin anıları 
dağılmış bir halk arasında yaşamaktadır. Bu kitaptaki makaleler 
Bitlis ile Muş’un Ermeni tarihi ve kültürü hakkında fikir verme 
gayesindedir.

GENEL BİR BAKIŞ

Bunu izleyen bölümlerde farklı disiplinlerden on bir bilim insa-
nı, Pağeş ve Daron tarihinin yeniden canlandırılmasına mütevazı bir 
katkı için bir araya gelmektedir. Robert Hewsen antik Pağeş ve Da-
ron’un, ortaçağda Duruperan’ın ve modern Bitlis ve Muş’un coğrafi 
ve tarihi arka planını sağlamaktadır. Yazar bu yer adlarının kökenle-
rini araştırmakta ve bölgenin siyasi tarihini Urartu döneminden baş-
layıp, yüzyıllar süren Sığgunig ve Vahevuni hükümdarlığı, daha son-
ra da soylu nakharar sülaleleri olan Mamigonyanlar ve Pakraduniler 
boyunca izleyip, yabancıların idaresine kadar gelmektedir. Hewsen, 
Dicle ve Fırat ırmaklarının kolları tarafından kesilen bu topraklarda, 
kentte ve kırda, evde ve işyerinde Ermeni yaşamını betimlemekte-
dir. Siyasi değişikliklere rağmen, Bitlis, Muş ve Sasun I. Dünya Sa-
vaşı’nın korkulu yıllarına kadar Ermeni anavatanının ayrılmaz birer 
parçası olarak kalmıştı.

Nina Garsoïan, Levon Avdoyan ve Speros Vryonis Jr. Daron’un 
erken Hıristiyan ve ortaçağ tarihini ele almaktadır. Garsoïan Da-
ron’un, Eçmiadzin ile ilişkilendirilen ve Krikor Lusavoriç (Aydın-
latıcı Gregory) aracılığıyla Kapadokya’daki Kaisereia (Kayseri) ile 
bağlantısı olan resmi hiyerarşik kiliseye kıyasla, Hıristiyanlığın “gü-
neyli” (ve daha demokratik) bir akımının odak noktası olduğunu 
öne sürmektedir. Yazar birincil kaynakları incelemektedir: Bunlar 
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Akatankeğos’un anlatısı ile geleneksel olarak Pavıstos Püzant’a atfe-
dilen, ancak Garsoïan’ın bölgedeki güçlü Süryani Hıristiyanlığı etki-
si görüşünü desteklemek için Püzantaran ya da “Destansı Tarihler” 
diye yorumladığı bir kaynaktır.

Levon Avdoyan Ermeni tarihinde Daron/Duruperan’ın yerinin 
altını çizmenin bir yöntemi olarak Daron’un iki önemli nakharar sü-
lalesine –Mamigonyan ve Pakraduni– odaklanmaktadır. Günümüze 
kalan, son derece önyargılı tarihi-edebi kaynaklar Mamigonyanla-
rın 5. ve 6. yüzyıl yazarlarının ilgi ve övgülerini neredeyse tekelle-
rine aldıklarını ve sülalenin dinin ve ulusun sarsılmaz savunucusu 
olarak betimlendiğini göstermektedir; öte yandan, Pakradunilerin 
görkeminin, onların yükseliş dönemi olan daha sonraki yüzyıllarda 
vurgulanması şaşırtıcı değildir. Avdoyan’ın, her ne kadar farklı siya-
si yönelimleri savunan rakip feodal aileler olsalar da, gerek Mami-
gonyanların gerekse Pakradunilerin aynı amaca, yani Ermenistan’ı 
asimilasyon tehdidiyle karşı karşıya bırakan güçleri yenmeye hizmet 
ettiğini öne sürmesi ilginçtir. Daron/Duruperan için ise yazar şu so-
nuca varır: “Özbeöz Ermeni olan bu bölgenin, Ermeni halkının uzun 
ve karmaşık tarihindeki merkezi rolünün kabul edilmesinin zamanı 
artık gelmiştir.”

Bizans ve Daron ile kentin Ermeni seçkinleri arasındaki ilişki 
Speros Vryonis Jr. tarafından değerlendirilmektedir. Nigoğayos 
Atonts, Aleksandr Kajdan ve Viada Arutyunova-Fidanyan’ın eleş-
tirel çalışmalarını temel alan yazar, özellikle 10. yüzyıldan sonra 
Ermeni-Bizans ilişkilerini etkileyen coğrafi ve tarihi faktörleri sun-
maktadır. Bir yandan Bizans’ın Duruperan’a yayılması, öte yandan 
Ermeni seçkinlerin Bizans bölgelerine gitmeleri, önemli bir kültürel 
“temas bölgesi” yaratmıştı. Daronlu ya da Ermenistan’ın çeşitli yer-
lerinden bazı önde gelen kişiler, daha sonra Bizans’ta vali, general, 
hatta imparator ve patrik oldular. Bizans’a entegre olan bu seçkinle-
rin Ermeni kültürel özelliklerini ne derece korudukları, bu bölümde 
sorulan sorulardan biridir. Bir Ermeni aydını olan ve Duruperan ile 
Vaspuragan’ı [Van] içine alan büyük bir bölgenin Bizans valiliğini 
yapmış Krikor Pahlavuni bir gösterge olarak kabul edildiği takdirde, 



16

Richard G. Hovannisian

Bizans İmparatorluğu’nda Ermeni kimliğinin çok uzun bir süre ha-
yatta kaldığı anlaşılır.

Robert Thomson, Nona Manoukian ve Christina Maranci Erme-
nilerin elyazmalarına, kolofonlara2, sanata ve mimariye katkılarını 
değerlendirmektedir. Thomson, Bitlis’in, elyazmalarının kopyalan-
ması bakımından önemli bir hattatlık merkezi olduğuna işaret et-
mektedir. Amırdol Manastırı’nda (Amırdol Vank) üretilen çok sa-
yıda elyazmasından bazıları, tüm diğer kopyaların tek kaynağı olmak 
gibi bir özelliğe sahiptir. Eğer bunlar olmasaydı, hayati önemdeki bi-
rincil tarih metinleri bilinmez kalacak ya da daha sonraki yazarlar ta-
rafından alıntı yapılan, ama ne yazık ki günümüze kalmayan yapıtlar 
kategorisine düşecekti. Amırdol’un 17. yüzyıldaki başrahibi Vartan 
Pağişetsi [Bitlisli] elyazmalarının toplanması ve kopyalanması işinde 
özellikle aktifti. Eğer böylesi kişilerin ilgisi ve öngörüsü olmasaydı 
Akatankeğos, Gorün, Ğazar Parbetsi, Sepeos, Ğevond ve Hovhan-
nes Gatoğigos gibi yazarların yapıtları elimizde olmayacak ve “erken 
dönem Ermeni tarihi hakkındaki bilgimiz ciddi düzeyde azalacaktı.”

Nona Manoukian, Pağeş ve Daron da dahil olmak üzere Duru-
peran’da üretilen elyazmalarının kolofonlarına önem vermektedir. 
Yazar, kâtiplerin kopya ettikleri elyazmalarına eklenen kolofonları 
“yazıldıkları tarihteki koşullara ilişkin, bize uzanan bilgi dalgaları” 
olarak tanımlıyor. Kolofonlar, okuyucunun kâtiplerin bıraktıkla-
rı izlerden yola çıkarak geçmişin parçalarını birleştirmesine olanak 
sağlarlar. Yazar kolofonun bir elyazmasının nabzı, “nüfus kâğıdı” 
olduğunu ve parça parça olarak verdiği hayati bilgilerin “bir halkın 
kalbinin çarpışı” haline geldiğini söylemektedir. 

Christina Maranci, Pağeş ve Daron’un sanat ve mimarisini ince-
lemekte, özellikle de Arakelots (Havariler) ve Surp Garabed manas-
tırları üstünde durmaktadır. Her ikisinin de kuruluşunu 10. yüzyıla 
tarihlemekte (oysa geleneksel olarak Krikor Lusavoriç dönemine, 
yani 3.-4. yüzyıllara tarihlenirler) ve kiliseler, şapeller ve diğer yapı-
lardan oluşan manastır külliyelerini Ermeni mimari geleneği bağla-

2 Yazmaların ya da erken dönem basımların sonunda yer alan, kitaba ilişkin bilgi-
ler içeren bölüm.
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mı içinde sunmaktadır. Makale, taş ve tahta heykeller, oymalı anıt 
taşları (haçkar), bezemeler, geometrik desenler ve resimli elyazmaları 
üzerine bir tartışma da içermektedir. Yazar, Pağeş ve Daron yöre-
sinin bilimsel araştırmalar için zengin bir alan oluşturduğu ve eğer 
düzgün yapılırsa böylesi çalışmaların ortaçağ Ermeni sanatının daha 
kapsamlı ve derinden anlaşılmasını ve bir bağlama yerleştirilmesini 
sağlayacağı sonucuna varmaktadır.

Thomas Sinclair, Vahram Shemmassian, Christopher Walker ve 
David Calonne, Bitlis ve Muş’un erken modern ve modern dönem-
lerini ele almaktadır. Bölgenin Türk hanedanlarının egemen olduğu 
imparatorlukların bir parçası haline geldiği yüzyıllarda, Ermenilerin 
esas beyleri Kürt emirleriydi. Sinclair, Kürt aşiretlerinin yapısını, 
bunların devletle, birbirleriyle ve nüfusun en büyük unsurunu oluş-
turan Ermenilerle ilişkilerini yorumlamaktadır. Sık sık olağandışı 
vergilendirmeye ve çeşitli aşırılıklara maruz kalmalarına rağmen, 
Ermeniler direnmeyi, hatta zaman zaman gelişmeyi başarmışlardı. 
Kanıtlar Kürt emirlerin genel olarak Ermenilerin dinine hoşgörü 
gösterdiklerine ve yeni kiliselerin inşası ile mevcut manastırların ge-
liştirilmesine izin verdiklerine işaret etmektedir.

Durum 18. ve özellikle 19. yüzyılda kötüleşmiş, birçok Ermeni 
ciddi düzeyde yoksullaşmıştı. Ekonomik zorluklar ve giderek artan 
güvensizlik nedeniyle birçok Ermeni bölgeyi terk ederek iş bulmak 
için imparatorluğun başka kentlerine ya da yurtdışına gitti. Bantukhd 
diye bilinen bu geçici (çoğunlukla daimi) göçmen ya da mültecilerin 
öyküsünü anlatan Vahram Shemmassian, Bitlis vilayetinin dağlık Sa-
sun bölgesindeki köylerinden gelmiş Halep’teki göçmenler üstünde 
yoğunlaşmaktadır. Yazar onların acıklı ayrılışlarını, güç yolculukları-
nı, yaşadıkları yerleri, mesleklerini ve yaşam biçimlerini anlatmakta-
dır. Sasunlu bantukhdların çoğunluğu vasıfsız işçi olarak çalışıyordu 
ama aynı zamanda Halep içinde ve civarında değirmencilik ve fırıncı-
lık işlerini neredeyse tekellerine almışlardı. Aynı köyden Sasunlular 
çoğu kez birlikte yaşayıp çalışıyor ve memlekette kalanlara yardım 
etmeye çabalıyorlardı. Ermeni Soykırımı sırasında Sasunlu bantukhd-
lar Halep’ten geçen sürgünlere yardım etmiş ve savaştan sonra kaçı-

Bitlis ve Muş / Richard G. Hovannisian F: 2
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rılan kadın ve çocukların kurtarılmasında aktif rol oynamışlardı. An-
cak ailelerinin ve yurtlarının yitirilmesi bu göçmenleri burada daimi 
kılacak, giderek tüm dünyaya dağılmalarına yol açacaktı.

Ermeni Bitlis ve Muş’un yok edilmesi, Christopher Walker’ın 
birincil belgelere ve anılara dayanan makalesinin konusunu oluş-
turmaktadır. Yazar suçluları, kurbanları ve tanıkları anlatmaktadır. 
1915’te Van’daki başarılı Ermeni direnişi, Bitlis, Sasun ve Muş Er-
menilerinin durumunu daha tehlikeli hale getirmişti, çünkü Jöntürk 
görevlileri ve ordu komutanları bu Ermenileri elden kaçırmamaya 
kararlıydılar. Rus orduları ve Ermeni gönüllülerin kurtaramadığı 
Bitlis Ermenilerinin kaderleriyle yüzleşmeleri kaçınılmaz olmuştu. 
Walker Ermeni trajedisinin birkaç düzeyde geliştiğini göstermekte-
dir. Ermeni liderlerinin hayatta kalma stratejisi geliştirme doğrultu-
sundaki umutsuz çabalarının başarıya ulaşmaması, diasporadaki sür-
gün yaşamında süregiden karşılıklı sert suçlamalara yol açtı. I. Dünya 
Savaşı 1918’de sona erdiğinde artık Ermeni Pağeş ve Daron yoktu.

Daron/Duruperan, Bitlis ve Sasun hayatta kalanların anıların-
da yaşadı ve bunların birçoğu, doğal haklarına sahip çıkmanın bir 
yolu olarak, doğdukları kentlerin ve köylerin adını taşıyan hemşe-
ri derneklerinde bir araya geldi. Hiç görmedikleri yerlerin isimleri 
ölümden kurtulanların çocuklarının ve torunlarının hayallerini ele 
geçirdi. Bunun belki de en iyi örneği William Saroyan’dır; Saroyan 
için Bitlis, ellili yaşlarının ortasında bir keşif yolculuğuna çıkıncaya 
kadar gizemli, tanımlanması zor bir yerdi. Saroyan’ın yaşamı ve ya-
pıtları üstüne çalışan Dr. Calonne bu ünlü Amerikalı-Ermeni yaza-
rın zihninde ve kaleminde Bitlis’in hangi biçimlerde göründüğünü 
incelemektedir. Yazar, Saroyan’ın Bitlis arayışının onun kişisel yaşa-
mındaki olaylar ve aşamalarla nasıl iç içe geçtiğini tahlil etmektedir. 
Ama zamanın ve mesafenin çoktandır yol açtığı kayıpların belki de 
bir kanıtı Saroyan’ın tarihi “Pağeş” ismini, muhtemelen duyduğu 
biçimiyle, “Pağeşt” olarak yazmasıdır. Üstelik, Saroyan Bitlis adlı 
gerçek bir yeri gördükten sonra bile, atalarının simgesel memleke-
tinde yaşamayı tercih eder gibidir. Belki de sonunda hem Bitlis’in 
Amerika’da doğmuş bir çocuğu, hem de Amerika’nın Ermeni olarak 
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doğmuş bir çocuğu olmayı kabullenmişti. Gene de insanın içine işle-
yen o sorusu ortada durmaktadır: “Saroyannerı hos en, usgits egan?” 
[Saroyanlar buradalar, nereden geldiler?] 

Bu kitap Ermeni Pağeş ve Daron’un kapsamlı bir tarihi olma 
iddiasında değildir. Aksine, geçmişe yalnızca bir bakış sunmakta-
dır. Bölgeyle ilgili derinlemesine çalışmalar hâlâ Ermenice yayınlar-
la sınırlıdır ve dolayısıyla birçok okuyucu için ulaşılabilir değildir. 
UCLA’in “Tarihi Ermeni Kentleri ve Eyaletleri” dizisindeki ikinci 
uluslararası konferanstan doğan bu makale derlemesinin3, Pağeş ve 
Daron’un zengin mirasının bir göstergesi olacağını umuyoruz. Ki-
tapta Hıristiyanlık öncesi Daron, Sasunlu Tavit’in (Sasuntsi Tavit) 
destanları, aydınlanma ve eğitimde akımlar, Ermeni direniş hare-
keti, 1894 ve 1904 Sasun ayaklanmaları, 1895-96 kışında Bitlis ve 
Muş’ta yaşanan dehşet gibi birçok önemli konunun, ayrıca bölgenin 
edebi, sanatsal, entelektüel, idari ve siyasi tarihinin diğer yönlerinin 
eksik olması üzücüdür. Neyse ki, özel konularda Batı dillerinde bazı 
çalışmalar mevcuttur ve ilgili yapıtlar her bölümde verilen notlarda 
bulunabilir.

Çok çeşitli makalelerin düzenlenmesi ve aralarında belli bir tutar-
lılık sağlanması, büyük sabır ve gayret gerektiren zorlu bir görevdir. 
Bu nedenle bu kitabın hazırlanmasında Dr. Simon Payaslian’ın ka-
rarlı desteğini belirtmekten özellikle memnunluk duyuyorum. Ani 
Sarkissian düzenleme sürecine yardımcı olmuş, Robert Hewsen hari-
taları hazırlamıştır. Tarihi Kentler ve Ermeniler başlıklı bu dizide, belli 
bir düzeyde Ermenice bilen, ama vurgu imli bilimsel transliterasyon 
sistemlerini (örneğin, ts sesini ifade için c’ harfinin kullanılması) 
kavramakta zorluk çekecek kişilerin sözcükleri ve sıfatları tanıyabil-
meleri için, basitleştirilmiş bir transliterasyon sistemi kullanılmıştır.4 
Ancak bilimsel bir sistem ve vurgu imi kullanan yapıtlara atıfta 

3 Richard Hovannisian’ın düzenlediği "Tarihi Ermeni Kentleri ve Eyaletleri" baş-
lıklı konferanslar dizisinin kitaplaşmış hali olan ve Bitlis ve Muş cildinin de ara-
larında bulunduğu 14 kitap Aras Yayıncılık yayın programında yer almaktadır. 
Özgün serinin birinci kitabı olan Van, Kasım 2016’da yayımlanacaktır.

4 Kitabın Türkçe baskısında Ermenice sözcük ve isimlerin yazımında telaffuz ağır-
lıklı bir yazım tercih edilmiş ve Türkçe transliterasyon kuralları uygulanmıştır.
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bulunulurken, belli bir kapak sayfasında görünen orijinal biçim ko-
runmuştur. Bu dizideki değiştirilmiş transliterasyon sistemi, Doğu 
Ermeni fonetik değerlerine dayanmaktadır; örneğin Daron yerine 
Taron kullanılmıştır.5 Öte yandan, bir terim ya da şahıs adı resmi 
evraklarda ya da literatürde Latin harfleriyle sürekli aynı biçimde 
yazılmışsa, zaman zaman Batı Ermenice biçimleri de kullanılmıştır.

Şimdi gözümüzü Bitlis ve Muş’un uzun ve renkli tarihine çevire-
lim.

5 Özgün baskıda Doğu Ermeni fonetiğine göre verilen sözcüklerin pek çoğu bu 
baskıda Batı Ermeni fonetiğine göre düzenlendi. 
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Hisar boyunca uzanan dükkânlar (Kévorkian ve Paboudjian)



Bitlis sokakları (Kévorkian ve Paboudjian)



Fındıkçıyan Okulu öğrencileri, Varto (NuK)

Bitlis kışı (Lynch)



Sütun parçaları, Bitlis (Armenian Architecture: A. Hakhnazarian ve O. Schöne)



Sütun parçası, Bitlis (Armenian Architecture: A. Hakhnazarian ve O. Schöne)
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Ermeni mezarlığı, Khlat/Ahlat (Bachmann)

Ortaçağ'dan kalma haçkarlar (mezar taşları), Manazgerd/Malazgirt
(Armenian Architecture: G. Bruchhaus)



Daron Kartalı



Ermeni mahalleleri, Muş
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Ermeni düğünü, Muş (Kévorkian ve Paboudjian)

Ermeni tüccar ailesi, Muş (Vosgyan)



Ermeni köyü, Varto (Lynch)

Yoksul köylüler, Muş Ovası (Kévorkian ve Paboudjian)
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Tezhipli Elyazması MS 1204, Surp Arakelots (Vosgyan)



Su
rp

 T
at

eo
s 

(T
ha

dd
eu

s)
 Ş

ap
el

i, 
Su

rp
 A

ra
ke

lo
ts

 M
an

as
tı

rı
 (Z

ak
ar

ya
 M

ild
an

oğ
lu

)



Surp Tateos Şapeli'nin içi 
(Zakarya Mildanoğlu)
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Surp Garabed ve Surp Isdepanos’un merkezi şapelleri



Lradar Ardzvig Darono [Daron’un Küçük Kartalı Habercisi], İlk Sayı, Nisan 1863 
Editör: Piskopos Karekin Sırvantzdıyants (Vosgyan)



Asdvadzadzin Şapeli'nin yıkıntıları, Surp Garabed

Surp Garabed'in yıkıntıları



Sasunlu Vartabed ve papaz 

Semal köylüleri, Sasun (Kévorkian ve Paboudjian)
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11 
Ermeni Daron ve Pağeş’in Sonu

1914-1916
 

Christopher J. Walker

1915’te Daron-Pağeş ya da Muş-Bitlis bölgesinde gelişmekte 
olan durumu anlamak için, birbiriyle iç içe geçmiş üç bağlamı akıl-
da tutmak gereklidir. Birincisi, bölge I. Dünya Savaşı’nda bir harp 
alanıydı –burada imparatorluklar arasında bir savaş sürdürülüyordu. 
İkincisi, bölge aynı zamanda Osmanlı İmparatoluğu’nun bir parçası 
olarak bu imparatorluğun hükümdarlarının iç politikalarına tabiydi. 
Üçüncüsü, Ermeni toplumunun içinde de, Muş ve Sasun’da ortaya 
çıktığı gibi, değişik siyasi gerilimler bulunuyordu.

I. Dünya Savaşı sırasında Ermenistan, daha önceki 1828-29, 
1854-56 ve 1877-78 savaşlarında olduğu gibi Osmanlı ve Rus im-
paratorlukları arasında bir sınır bölgesiydi. Daha öncesinde olduğu 
gibi 1915’te de Ermenistan imparatorlukların sınırlarını belirliyor-
du. Ermenistan’ın Türk dünyasının ortasında konumlandığını söy-
lemek bir hatadır. Osmanlı Ermenistanı imparatorluğun en doğu 
eyaletlerinde bulunuyordu, Rus Ermenistanı ise uluslararası sınırın 
öte yanındaydı.

Osmanlı hükümeti Şubat 1914’te Ermeni vilayetleri için ulusla-
rarası destekli bir reform planını kabul etmişti; bu plan iki Avrupalı 
genel müfettişin reformları denetlemesine olanak sağlıyordu. Bu ta-
rihten önce, 1908’deki Jöntürk devrimi başlangıçta Ermeniler için 
sınırlı bir başarı olmuştu. Adları daha sonra da geçecek olan Rupen 
(Der-Minasyan) ve Vahan Papazyan (Goms) gibi kişiler buna aktif 
olarak katılmışlardı. Ama 1911’de İttihatçılar ile Taşnaktsutyun (Er-
meni Devrimci Federasyonu) arasındaki anlaşma bozuldu. Tüm Er-
meniler açısından Osmanlı Meşrutiyeti bir başarısızlık olarak görü-
lüyordu –bu nedenle, 1914’te imzalanan uzlaşmacı Ermeni reformu 
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gibi bir tür uluslararası mandaya ihtiyaç vardı. İktidardaki İttihatçıla-
rın Türk olmayan ulusların mensuplarına (“azınlıklar” terimine karşı 
çıkıyorum) yönelik esas politikası onları Türk yapmak, bu sürecin 
çoğu zaman adlandırıldığı üzere ‘Türkleştirmek’ti. İttihatçı partinin 
gizlice aldığı kararlar, imparatorluğun Türk olmayan unsurlarının 
konumunu önemsiz bir düzeye indirmeyi hedefliyordu. İttihatçıla-
rın önde gelen ideologu ve Talat Bey’in yakın çalışma arkadaşı olan 
Ziya Gökalp, şiirinde Türklüğün büyük ve sonsuz Turan ülkesine 
yayılmasını öngörüyordu: Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan.1

I. DÜNYA SAVAŞI

2 Ağustos 1914’te, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden üç ay 
önce, Alman ve Osmanlı imparatorlukları otuz yıldır gelişen Türk-Al-
man dostluğunun bir doruk noktası olarak gizli bir ittifak antlaşması 
imzaladılar. Osmanlı Devleti eğer Rusya, Almanya ya da Avusturya’ya 
karşı savaşa girerse çatışmaya dahil olma sözü verdi. Bu anlaşmanın 
beşinci koşulunda, “Almanya, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu sı-
nırlarını, Rusya’nın Müslüman halklarıyla bir bağlantı kurulmasına 
uygun biçimde düzeltmek için sorumluluğu üstlenecektir,” deniyor-
du.2 Burada kastedilen doğu Transkafkasya, modern Azerbaycan (İran 
Azerbaycanı ile karıştırılmamalıdır) ve Orta Asya’nın Türkçe konuşan 
halklarıydı. Bu gizli antlaşma İttihatçıların daha o zamandan Almanya 
ile ittifaka kararlı olduklarını göstermişti.

İmparatorluk Rusyası, 1912’de (Ermenilerin, imparatorluğun 
ayırımcı politikalarına karşı 1903 ile 1907 arasında direnmeleri ne-
deniyle) Taşnaktsutyun liderlerinin yargılanmasının sona ermesinin 
ardından, Çar III. Aleksandr’ın 1881’de tahta geçmesinden beri sü-
ren Ermeni karşıtı tutumunu sona erdirmiş, Ermenilere karşı uzlaş-

1 Enver B. Şapolyo, Ziya Gökalp: İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (İstanbul: 
Güven Basımevi, 1943), s. 169, 207.

2 Y.T. Kurat, “How Turkey Drifted into World War I.”, ed. Kenneth 
Bourne ve D. Cameron Watt, Studies in International History (Hamdon, CT: 
Archon Books, 1967) içinde, s. 200.
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macı bir yaklaşım benimsemişti. Rusya şimdi İran Azerbaycanı’nda 
bir ilerleme politikası izleme niyetindeydi; bu amaçla da Ermenileri 
yatıştırmak ve Transkafkasya’da sükûneti sağlamak istiyordu. Rus 
birlikleri 1910’dan bu yana İran topraklarının Tebriz kadar uzaktaki 
kentlerinde konumlanmıştı ve burada öfke duyulan bir işgalci güç 
olarak görülüyorlardı.

I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rusya ve Osmanlı imparator-
lukları arasındaki askeri durumun Kafkaslar’da, diğer harp alanları-
na göre daha dengeli olduğu ortaya çıktı. Rus ordularının Tannen-
berg ve Masuria göllerindeki çöküşüyle karşılaştırılacak bir durum 
yoktu. Ruslar başlangıçta Eleşkirt (Alaşgerd) vadisine ihtiyatlı bir gi-
riş yaptılar, ama bunun ardından Köprüköy’ü almak üzere yaptıkları 
aşırı hırslı hamle, 1914 Kasım ayı ortalarında Rus tümgeneral Pavel 
Bergmann için felaketle sonuçlandı.3 

Harbiye Nazırı Enver Paşa’yı Aralık 1914-Ocak 1915 arasında 
Rus Sarıkamışı’na iyi düşünülmemiş bir saldırıya teşvik eden, Berg-
mann’ın Köprüköy’deki başarısızlığıydı. Bu çatışma sırasında iki 
Rus komutanı pes etti. Gerek Bergmann, gerekse Kafkas Vali Vekili 
General Mişlayevski hemen hemen bütün bölgeden çekilmek için 
emir verdiler.4 Ruslar ve Transkafkasya Ermenilerinin şansına, Kaf-
kas Ordusu Genelkurmay Başkanı General N.N. Yudeniç baskılara 
boyun eğmedi. Sarıkamış, Rus ordusu için kayda değer bir zafer olsa 
bile, Rusların savaşı kazandığını değil, Türklerin kaybettiğini söyle-
mek herhalde daha doğru olacaktır.

Daha güneyde, Enver’in amcası Halil Paşa önderliğindeki Türk 
birlikleri kuzeybatı İran’daki Rus mevkilerine bir saldırı düzenledi-
ler. 1915’in Ocak ayı ortalarında Tebriz’i aldılar. 30 Ocak 1915’te 
Tebriz’den çıkarılsalar da, bölgenin bir kısmı Halil’in birliklerinin 
işgali altında kaldı. Bunu Tebriz’in 160 kilometre kuzeybatısında 
ve Van’ın tam doğusunda bulunan Dilman (Salmas; Şahpur) ve 
Khoy’u ele geçirmek üzere bir harekât izledi. Birliklerin başında En-

3 W.E.D. Allen ve Paul Muratoff, Caucasian Battlefields (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1953), s. 245.

4 age, s. 267-69.
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ver Paşa’nın kayınbiraderi Cevdet Bey bulunuyordu. 1 Mart’a kadar 
süren harekât başarısız kaldı. Rus komutanı, Ermeni kökenli olan 
General Tovmas (Foma) Nazarbekyan’dı; Antranik de dahil, Erme-
ni gönüllüleri de operasyona katılmışlardı.5 Ermeni partizanlar bir 
istisna oluşturmuyorlardı: Türk tarafında Rus karşıtı Gürcü gönüllü-
ler vardı; ayrıca doğu Transkafkasya’da operasyonlar için hazır bek-
leyen Müslüman gönüllüler bulunuyordu. 1915 Nisan sonlarında 
General Nazarbekyan komutasındaki Rus taburları ve Kazak alayları 
beş Osmanlı saldırısını Dilman’a geri püskürtünce Halil Paşa ciddi 
bir yenilgi daha yaşadı. 1-2 Mayıs 1915 gecesi Halil, İran-Osmanlı 
sınırından geriye kaçmak zorunda kaldı.6

Khoy’daki başarısızlığının ardından Cevdet geri çekilerek savaş-
tan kısa bir süre önce vali atandığı Van’a gitti. Cevdet’in Van’daki 
yönetiminin acımasızlığı ve şiddeti, savaşın yürütülmesinden bağım-
sız konularda Ermeni toplumuna uyguladığı baskılar ve bu toplumu 
ayaklanmaya kışkırtması, bizzat tarafsız tanıklarca gözlendi. Bu olay-
lar doğrudan Van Ermenilerinin kendilerini savunmalarına yol açtı 
ve bu durumdan yararlanan Rus güçleri Ermenileri kurtarmak için 
gelene kadar kentteki Ermeniler otuz gün Türklere direndiler. Cev-
det’in birlikleri gemilerle gölün batısındaki Bitlis limanı Tatvan’a 
geçtiler. Bitlis’te bir Rus saldırısının yakın olduğu beklentileri arttı; 
ancak (bu nokta ne kadar vurgulansa azdır) Kafkas Ordusu’nun ge-
nel karargâhının 1915 yazı için yaptığı planlarda Rusların Bitlis ve 
Muş’u alması bulunmuyordu.7 Bitlis’te Ruslardan korkanlar, Tem-
muz ortalarında kentten kaçtılar. Bu sırada Osmanlı güçleri büyük 
bir gizlilik içinde Van Gölü’nün kuzeyinde yeniden toparlanıyordu; 
başlarındaki Abdül Kerim Paşa becerikli bir komutandı ve onun li-
derliği savaşın önemli bir olayının –1915 Temmuzu sonunda Rusla-
rın Malazgirt (Manazgerd) yenilgisi– gerçekleşmesini sağladı.8

5 age, s. 297; der. Arnold J. Toynbee, The Treatment of Armenians in the Ottoman 
Empire, 1915-16: Documents Presented to Viscount Grey of Fallodon by Viscount 
Bryce, Miscellaneous no. 31, 1916 (Londra: Sir Josephy Causton and Sons, 
1916), s. 100 vd.

6 Allen ve Muratoff, Caucasian Battlefields, s. 298-99.
7 age, s. 305.
8 age, s. 310.
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Bitlis vilayeti içinde durum karmaşıktı. Burada, merkezi Osmanlı 
yönetiminin ancak 60 yıllık bir geçmişi vardı; bölge Ermeni-Kürt’tü, 
hemen hiç Türk yoktu. Yaygın memur yolsuzluğu, kötü yönetim ve 
zulme karşı iki isyan gerçekleşmişti: bunlardan birinin başını Hın-
çakyan partisinin taraftarları (1894), ötekini ise Taşnaktsutyun üye-
leri (1904) çekmişti. Garo Sasuni’ye göre 1908’deki Jöntürk dev-
riminden sonra Ermeniler hapishanelerden salıverildiler, gerillalar 
dağlardan indi, manastırlar ve okullar eğitim ve ilerleme çabalarına 
giriştiler. En azından birkaç ay için Ermeniler Osmanlı Devleti’yle 
uyum içinde çalıştılar.9

Her şey bir gecede değişmedi. Kimi yerlerde Ermeni köylüleri 
hâlâ Kürt beyleriyle serflik benzeri bir ilişki içindeydiler. Yeni hü-
kümet de göründüğü kadarıyla, yarı göçebe Kürtlerin Ermeni köy-
lülerine uyguladıkları baskıları önleyemiyordu. İstanbul Ermeni Pat-
riği bu konuda Mayıs 1913’te hükümete şikâyette bulundu. Alman 
Konsolosu Ernst Anders Haziran 1914’te, Ermeni dini ve siyasi ke-
simlerinin, Bitlis’teki durumun fırtınadan önceki sükûneti yansıttı-
ğı düşüncesinde olduklarını rapor etmişti. Ermeniler için hukukun 
üstünlüğü hâlâ geçersizdi.10 1914 ilkbaharında bölge Kürtleri, Kürt-
lerin bağımsızlığına Osmanlı iktidarından fazla önem veren nüfuzlu 
bir Kürt ağası olan Şerif Bey’in anısına, kentte Osmanlı karşıtı silahlı 
bir gösteri düzenlemişlerdi. Osmanlılar makineli tüfeklerini Kürtle-
re çevirdiğinde, Kürtlerin bir Ermeni kilisesine sığınmaları kayda 
değerdir.11

9 Garo Sasuni, Badmutyun Daroni Aşkharhi (Daron Ülkesinin Tarihi) (Beyrut: 
Sevan, 1956), s. 703.

10 Johannes Lepsius, ed., Archives du génocide des arméniens, çev. M.F. Letenoux 
(Paris: Fayard, 1986), s. 64.

11 Grace H. Knapp, The Tragedy of Bitlis (New York: Revell, 1919), s. 12.
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SOYKIRIMIN BAŞLAMASI

Temmuz 1914’te Taşnaktsutyun’un Erzurum’da yapılan dünya 
kongresinde, Jöntürk liderleri parti temsilcilerine, Ermenilerin im-
paratorluk sınırları ötesinde Rusya aleyhine yıkıcı faaliyetlerde Müs-
lümanlara ve diğer bazı güçlere katılmaları karşılığında, yarı-özerk bir 
Ermeni bölgesi oluşturulması teklifini sundu. İki düşman imparator-
luk arasında bölünmüş, artık mevcut olmayan bir devletin mensupla-
rı olarak Ermeniler bu teklifi reddettiler ve vatandaşı oldukları impa-
ratorlukların ordularına katılıp burada savaşmayı tercih ettiler. Bazı 
Osmanlı Ermenilerinin daha sonra Transkafkasya’daki Rus destekli 
partizan birliklerine katılmalarına karşın, Osmanlı Ermeni erkekle-
rinin çoğu kalıp Osmanlı ordusuna katıldı. Bir Amerikan raporuna 
göre Temmuz 1915’te 1000 Osmanlı Ermeni askeri Bitlis’ten çıka-
rılıp kent yakınlarında bir yerde katledildi.12 Aynı ay Muş’taki amele 
taburlarında iki bin Ermeni olduğu kaydedilmektedir.13

Mart 1915’te sonları ya da Nisan’ının başlarında bir aşamada, 
Osmanlı başkentindeki İttihatçı liderler Ermeni soykırımının örün-
tüsünü oluşturdular. Bu, olayların aynı anda meydana gelmesinden, 
benzerliklerinden, görgü tanıklarının, hatta katılanların anlattıkla-
rından, ortaya çıkan belgelerden ve hayatta kalanların tanıklıkların-
dan bellidir. Sürülen Ermenilerin yerine Türk muhacirlerin yerleşti-
rilmesi de merkezi bir örgütlenmeye işaret etmektedir. Uygulamada 
bölgesel değişiklikler vardı ve güçlü, İttihatçı karşıtı bir vali istisna-
lar sağlayabilmişti; ama Anadolu’nun tümünde, Bandırma’dan Er-
zurum’a, Trabzon’dan Siirt’e (Sğert) kitlesel cinayetlerin örüntüsü 
rastlantısal olamayacak kadar benzerdi.

Muş bölgesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesinden 
beri ciddi karışıklıklar çıkmıştı. Hükümetin Ermeniler üstündeki 
baskısı artmıştı. Yarı düzenli Kürt Hamidiye birliklerinin yürüttüğü 
yağmalama ve cinayet olayları gözlemlenmişti; yerel görevliler kitle-

12 age, s. 130.
13 Sarkis Bdeyan ve Misak Bdeyan, Harazad badmutyun Darono (Daron’un Gerçek 

Tarihi), der. Ağan Daronetsi (Kahire: Sahak-Mesrob, 1962), s. 387.
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sel cezalandırmalara bahane olması için küçük direniş olaylarını kış-
kırtıyorlardı; mallara ve dükkânlara el konuluyor, atlar, silahlar, besi 
hayvanları, yağ, ekmek, hatta giysiler ordu için toplanıyordu; özel 
mülkler artık devlet mülkü olmuştu; muafiyet için bedel ödedikleri 
halde orduya alınan kişiler angaryaya koşuluyorlardı. Köyler arası 
temas yasaklanmıştı. Şiddet olayları çıkan Koms [Bozbulutlar], Khulp 
[Kaşıklar] ve Tsıronk [Kırköy] gibi bazı ücra köyler yıkıldı. Bulanık ve 
Malazgirt’te köylüler öldürüldü. Van kuşatması sürerken, Bitlis-Muş 
bölgesinin her yerinde gasplar arttı.14

Cevdet Bey, Van Gölü’nün güneybatı sahiline 1915 Mayıs’ının 
sonlarında geldi. İlk önce Bitlis’in yaklaşık 80 kilometre güneyin-
deki Siirt’e saldırdı. Osmanlı ordusunda genel müfettiş rütbesiyle 
görev yapan Venezuelalı bir lejyoner olan Rafael de Nogales, görgü 
tanığı olarak Siirt katliamının hemen sonrasına dair bir tasvir kale-
me almıştır. Nogales 18 Haziran 1915’te girdiği Siirt’te, Ermeni nü-
fusun toptan katlini gözlemlemişti.15 Nogales, Cevdet Bey ile Halil 
Paşa’nın, kuzeybatı İran’daki yenilgilerinin ardından, Siirt kıyımını 
birlikte düzenledikleri kanısındaydı.

BİTLİS

İki komutan Siirt’ten Bitlis’e geçtiler; Cevdet’in yanında sekiz 
bin asker ya da onlara verilen adla, kasap taburu vardı. Bitlis’te, hü-
kümetten korkan bölge Ermenileri ve Kürtleri, acil bir durumda or-
tak korunmaya yönelik bir plan hazırlamışlardı.16 Köylerin yıkıldığı 
haberleri Bitlis’e de ulaşmıştı. Dahiliye Nazırı Talat’ın kayınbiraderi 
olan vali Mustafa Abdülhalik (Renda), “tanınmış bir Kürt eşkıyayı 
sorumlu tuttuğu bu hukuksuzluktan son derece rahatsız olmuş gibi 
yaparak, buna bir son vermek için her türlü çabayı gösterdiğini” açık-
14 O. Sarkisyan, “Daroni koyamardın u kağtı” (Daron’un Hayatta Kalma Mücade-

lesi ve Göçü), ed. Kersam Aharonyan, Huşamadyan Medz Yeğerni (Büyük Fela-
ket Anı Kitabı) (Beyrut: Atlas, 1964) içinde, s. 428-29.

15 Rafael de Nogales, Four Years beneath the Crescent (Londra: C. Scribner’s Sons, 
1926), s. 124.

16 Toynbee, Treatment of Armenians, s. 84.
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ladı.17 Binlerce Ermeni köylüsü Bitlis kentine sığınmıştı. Amerikalı 
misyonerler bunlardan sekiz biniyle ilgilenebildi. Haziran başında bu 
talihsiz kişiler güneye, Siirt’e sürüldüler ve yolda hükümetten tali-
mat alan Kürtlerce öldürüldüler.

Bitlis kentinde Kürtlerle görüşmeler yapan Cevdet silah teklif 
ederek onları hükümetin yanına çekmeyi başardı18 ve hemen bölge-
deki Ermenileri hedef aldı.19 Cevdet’in tekniği zorla bir borç talep et-
mek, sonra da bölge Ermenilerinin ileri gelenlerini asmaktı. Bir terör 
havası yarattıktan sonra, birlikleriyle Bitlis’i kuşattı. Erkeklerin nere-
deyse tümü kentin biraz dışına çıkarılıp vurularak öldürüldü, Tem-
muz’un ilk haftasından itibaren kadınlar ve çocuklar Mezopotamya 
çölü yönüne sürüldüler.20 Tek tük kendini savunma girişimleri oldu, 
ama düzenli birlikler tüm direnişleri kolayca bastırdılar. Bitlis’teki 
olaylar Ermeni soykırımının nasıl gerçekleştirildiğine dair toplu ve 
acımasız bir örnek oluşturur. Görgü tanıklarının bazı betimlemeleri 
kıyımın niteliği hakkında fikir verir. Örneğin Osmanlı Bankası’nın 
Bitlis şubesinin biri Rum, biri İtalyan iki çalışanı Rus ordusunun 
kenti ele geçirmek üzere olduğunu düşünerek kentten çekilen Os-
manlıların arasına katılmışlardı. 1915 Ağustos’unun sonlarında geri 
dönerken Bitlis Nehri boyunca, çürümenin farklı evrelerindeki ce-
setleri görmüşlerlerdi. Yolun her iki tarafında ve bazen tam ortasın-
da cesetler vardı. Ceset yığınları yolun üstünde yaklaşık on metrelik 
barikat oluşturmuşlardı ve atlar bunların üstünden geçmek zorunda 
kalmıştı. Ama hafızalarına en çok kazınan şey ölüler arasındaki can-
lı, tek başına, umutsuzca yardım isteyen ya da olup bitenin dehşeti-
ni anlayamayacak kadar küçük, sessizce oturan çocuklardı.21 Bitlis 
kentinden 15.000 ile 18.000 arası Ermeni bu biçimde katledilmişti. 
Osmanlı güçleri daha sonra köylere geri giderek, kitlesel katliamı bu-
ralarda sürdürdüler. Bitlis’in kuzeyindeki Rahva ve Khultig [Arıdağ] 
Ermeni köylerine özellikle değinilmektedir.22

17 Knapp, Bitlis, s. 46.
18 age, s. 49.
19 Toynbee, Treatment of Armenians, s. 84.
20 Knapp, Bitlis, s. 68.
21 age, s. 72, 130.
22 Toynbee, Treatment of Armenians, s. 84.
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Bitlis Ermenilerinin, Halil ve Cevdet ile 1915 Ekim ayında vali 
olarak Halep’e gidecek Mustafa Abdülhalik’in işbirliğiyle düzenle-
nen, devletçe onaylanmış kıyımıyla ilgili dikkat çekici olan nokta, 
Ermenilerin yasaya saygılı olmaları ve başta vali olmak üzere yetkili-
lerin Ermenileri öldürmeden önce, onlara sürekli kendilerine bir şey 
olmayacağı doğrultusunda güvence vermeleriydi.23 İslam Ansiklopedi-
si’nde (1960) Profesör Geoffrey Lewis tarafından yazılan bir maka-
lede 1915’te Bitlis’e ilişkin olarak geçen “Ermenilerin ayaklanması” 
ifadesi için kanıt bulmak çok zordur.24 Bitlis Ermenilerinin katliamı 
toptan ve gerekçesizdi. Ayrıca burada Osmanlı düzenli birliklerinin 
katılımını da vurgulamak önemlidir, çünkü İngiliz İmparatorluğu’nu 
savunmak amacıyla Rusya’ya karşı Kırım Savaşı’na giren müttefikle-
rinin temiz dövüştüklerine dair efsaneye inanmaya hevesli, Türklere 
sempati duyan İngiliz bazı askeri kişilikler, kendilerini Osmanlı or-
dusunun bu zulümle ilişkisi olmadığına inandırmaya çalışmışlardır.

MUŞ VE SASUN

Muş ve Sasun’daki durum 1915 başlarından itibaren dönemin 
karmaşıklığını ve istikrarsızlığını yansıtır. Burada Ermeni gerillalar 
siyasetçilerle birlikte bir strateji üstünde çalışıyorlardı. Gerilla lider-
leri Hacı Hagop Godoyan, Misak Bdeyan ve Gorün, siyasi kişilikler 
ise esas olarak Rupen ve Vahan Papazyan’dı. Anlaşmazlığın özünde 
cesur planlarla ihtiyatlı politikalar arasındaki ayrım yatıyordu. Türk 
yetkililerin benimsedikleri Ermeni karşıtı aşırı önlemlere karşı zor 
tercihler yapılması gerekiyordu. Gene de Garo Sasuni, Muş ve Sasun 
Ermenilerinin düşüncesiz eylemlere girişmediklerini vurgulamak-
tadır: “Herkes Rus ordusunu bekliyor ve cüretkâr ya da belirleyici 
önlemler almamaya özen gösteriyordu. Zaman kazanabileceklerine 
inanıyorlardı.”25 Ama kendini savunma önlemleri zorunlu hale ge-
lince iki strateji ortaya çıktı.26 Bunlardan birincisi, yaylalardaki Er-

23 Knapp, Bitlis, s. 54.
24 Encyclopaedia of Islam, 2. Baskı (Leiden: Brill, 1960), “Bitlis” maddesi.
25 Sasuni, Badmutyun, s. 830.
26 Bdeyan, Harazad badmutyun, s. 349-50.
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meniler ile Muş Ovası’ndakiler arasında bağlantı kurabilmek için 
Osmanlı jandarmasına ve düzensiz atlı çetelere karşı önleyici bir 
saldırı düzenlemek, Muş kışlasını ele geçirmek ve böylece Rus or-
dusu gelinceye kadar kenti kontrol etmekti. Güvenlik nedenleriyle 
Muş Ovası’ndaki çok sayıda köyün sakinleri Sasun dağlarının alt ya-
maçlarına taşınacak ve çatışmaya hazırlanacaktı. Bu stratejiye karşı 
çıkan ve partinin en üst organı Taşnaktsutyun Merkez Bürosu’nu 
temsil eden Papazyan ve Rupen, kışlanın ele geçirilmesinin çok güç 
olacağını, ova halkının (belki yüz bin kişi) bir günde dağlara götü-
rülemeyeceğini ve eğer yolda orduyla karşılaşırlarsa, hepsinin telef 
olacağını savunuyorlardı. Bunun yerine tedbirli bir şekilde dağa yi-
yecek ve silah taşımayı öneriyorlardı. Belli ki, Papazyan ve Rupen 
Muş Ovası’ndaki köylere saldırılacağına inanmıyor, ama zamanında 
devlete karşı direnmiş dağlıların daha fazla tehlike altında olacak-
larını düşünüyorlardı. Öte yandan, aktivistler, Türklerin şimdiden 
tüm Ermeni halkını yok etmeye karar verdiklerini öne sürüyorlardı. 
Godoyan ovadakilere saldırı olacağını ve onları kurtarmanın ancak 
atak, eyleme dayalı bir politikayla mümkün olacağını vurguladı. Ka-
rar Papazyan ve Rupen’in istediği biçimde çıktı.27 Misak Bdeyan, 
Daron halkının böylece kendilerinden “liderlik, müdafaa ve kurtu-
luş bekledikleri”ni, Taşnaktsutyun Merkez Bürosu temsilcileri Ru-
pen ve Papazyan’a sonsuz güvendiğini söylemektedir.28

O dönemde ve daha sonra Ermeni toplumunda, Daron’un kaderi 
ve özellikle en üst düzeydeki iki siyaset adamının liderlikte eksik kal-
maları üzerine ateşli bir tartışma gelişti. Muş halkına ihanet edildiği 
iddiaları ve gerilla savaşının sürpriz ve şaşırtma unsurları gerektiren 
bir anında politikacıların ürkek kaldığı ve korkakça kendilerini ko-
rumayı seçtiği yönünde suçlamalar gün yüzüne çıktı. Eski bir Taşnak 
olan Misak Bdeyan’ın anıları, yöneticilerin zayıflığına dair büyük bir 
öfke içermektedir. 

Enver Paşa’nın yakın dostu Servet Bey’in mutasarrıfı olduğu 
Muş’a tehcir emri 24 Haziran’da geldi: Ermeniler Urfa’ya gitmek du-

27 age, s. 351-53.
28 age, s. 544.
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rumundaydı ve geride kalanlar asi sayılacaktı.29 Godoyan buna karşı 
çıktı; Surp Garabed Manastırı Başrahibi Vartan ise 400 kişilik bir 
konvoyla birlikte gitmeyi kabul etti, ama bu grup daha sonra pusuya 
düşürülerek öldürüldü. Çok geçmeden amele taburlarında ordu için 
çalışan iki bin Ermeni’ye Bitlis’e gitme emri verildi, ancak bunlar 
Khasküğ’de [Hasköy] ağıllara sokularak canlı canlı yakıldı.30 Godo-
yan ve yandaşları Muş kentinde direnmeye karar verdiler. Osmanlı 
bombardımanına karşı bir savunma savaşı verildi. Halil ve Cevdet’in 
güçleri ile çeteler ve Kürt aşiretleri, Erzurum’dan Köprülü Kazım’ın 
komutasında bir Osmanlı birliğinin gelmesiyle güçlenmişti. Godo-
yan savaşta öldü; Sasun’dan hiçbir destek gelmedi; hatta Papazyan 
ve Rupen, Sasun’dan hiçbir silahlı gücün ayrılmaması yönünde ısrar 
etmişlerdi, şimdi buranın kendi savunmasına öncelik tanınmalıy-
dı.31 Temmuz başlarında, kentin bir moloz yığınına dönüşmesinden 
önce, yalnızca bir Ermeni mahallesi –Zov– direniyordu. Direnişin 
sona ermesiyle, hayatta kalanların katliamı başladı.

Hayatta kalanların kaderi özellikle korkunçtu. Şubat 1916’dan 
sonra Osmanlı Üçüncü Ordusu’nun komutanı olan Vehib Paşa, 
“Muş’un dört kilometre kuzeyindeki Çrig [Çiriş, Bağlar] köyünde 
Ermeni kadınların ve çocukların canlı canlı yakıldığını” kaydetmiş-
tir.32 Gene çoğunluğu kadın ve çocuk olan 500’ün üstünde Ermeni 
bir ahıra doldurulmuş ve ahırın kapısı kilitlenmişti. Jandarmalar ta-
vandaki bir açıklıktan içeri yanan meşaleler atmışlardı. “Hepsi can-
lı canlı öldü. Ben yakına gitmedim, ama alevleri açıkça gördüm ve 
zavallı kurbanların çığlıklarını duydum.”33 Muş’taki Alman yetim-
hanesinin yöneticisi İsveçli hemşire Alma Johansson da, kadınların 
ve çocukların diri diri yakıldığını kaydetmişti.34 Gözlemciler bunun, 

29 age, s. 376.
30 age, s. 387.
31 age, s. 416-18.
32 Vahakn N. Dadrian, “The Naim-Andonian Documents on the World War I 

Destruction of Ottoman Armenians,” International Journal of Middle East Studies 
18:3 (1986): 354 n96.

33 Büyük Britanya, Kamu Kayıtları Dairesi, Dışişleri Bakanlığı Arşivleri, 
FO 371/2781.264888, Arabian Report, 27 Eylül 1916 (gece), Ek B, 6.

34 Toynbee, Treatment of Armenians, s. 90.
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Servet Bey’in –Kürtleri Ermenilerin üstüne saldıklarında çok sayıda 
kaçak olduğunu düşünüyordu– bilinçli bir politikası olduğu kanısın-
daydılar. Ermenilere karşı şiddetin bir diğer lideri, Muş’un Osmanlı 
mebusu İlyas Hoca’ydı. İlyas Hoca Kürt-Türk nüfusu Ermenilerin 
üstüne salmak için kışkırtıcı bir dini dil kullanıyordu; onun Ermeni-
lerle olan kişisel düzeydeki ilişkilerinin belirgin özelliği onlara verdi-
ği son derece ikiyüzlü güvencelerdi.35

Bdeyan ile meslektaşı Ara Şahrikyan’ın Gan (ya da Gana) dağı 
üstünde topladıkları ve Rus tarafına geçirmeye çalıştıkları, sayıla-
rı 25.000 olarak verilen kadın ve çocuklar için bir kaçma ihtimali 
vardı. Tam o sırada Türk hatlarında bu noktada bir zayıflık vardı. 
Ama Vahan Papazyan habercilerin yakın zamanda Rus hatlarından 
dönmedikleri gerekçesiyle bu plana karşı çıktı. Rupen’in ve Sasun 
komutanlarının onayı olmadan sorumluluk alamayacağını hissetmiş 
ve küçük keşif ekipleri çıkarmakla yetinmişti. Türkler çok geçmeden 
güçlerini pekiştirdiler ve bunu sığınmacı nüfusun katliamı izledi. 
Bunun, siyasi bakımdan ürkekçe itaat etmenin doğrudan binlerce 
kişinin ölümüne yol açtığı bir vaka olduğu anlaşılmaktadır.36

Temmuz sonunda odak Türklerin acımasızca bombaladıkları Sa-
sun’a kaydı. Burada, cephenin 150 kilometrelik bir çember olduğu 
1915’in Nisan ve Mayıs aylarında çatışmalar olmuştu. Bölge sığın-
macılarla dolup taşıyordu; bunların birçoğu Sasun’un başlıca dağı 
Antok’un güneybatısındaki Diyarbakır düzlüklerinde bulunan köy-
lerdendi. Kuşatılmış bir halk için belki de doğal olan daha yüksek 
rakımlara çıkma eğilimi sonucunda vadiler Türklere ve Kürtlere 
kaldı; tepelerin eteklerindeki köyler savunmasızdı. Rupen, Papaz-
yan’a yiyecek stoklarının azaldığını ve koşulların tahammül edilmez 
olduğunu belirten bir mesaj gönderdi. 19 Temmuz’da bombardı-
man yoğunlaştı, ama bunu birkaç gün sonra, Şenig’in [Karabudak] 
geri alınması gibi bazı Ermeni kazanımları izledi.37 Ne var ki Türk 
saldırısı sürekliydi ve Osmanlı güçleri sonunda Antok, Dzovasar ve 

35 Sarkisyan, “Daroni koyamardın,” s. 431.
36 Bdeyan, Harazad badmutyun, s. 547.
37 Sarkisyan, “Daroni koyamardın,” s. 437.
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Gebin’in zirvelerini 5 Ağustos 1915’te ele geçirdiler. Ardından ha-
yatta kalanlar topluca katledildi. Rupen, Surp Hovhannes Manastırı 
çevresindeki ormanda gizlendi. Bdeyan, kendisinin küçük silahlarla 
desteklenen grupların sınırlı kaçışını önermeye devam ettiğini ama 
Papazyan’ın buna hiçbir habercinin geri gelmediği gibi kuşkulu bir 
gerekçeyle defalarca karşı çıktığını iddia etmektedir. Bu biçimde 
Daron’daki Ermeni varlığının yüzde 90’ı sona erdirildi; 5 kasaba, 2 
büyük köy, 700 küçük köy yok edildi ve 180.000 kişilik bir nüfus 
yok oldu. Papazyan ve Rupen sonunda yanlarında 32 kişiyle Kaf-
kasya’ya ulaştılar. Tiflis’te kendilerine gösterilen karşılama kesinlikle 
sıcak değildi, ama daha sonra ilk Ermeni cumhuriyetinde ve Ermeni 
diasporasında önemli roller oynadılar ve övgüye layık görüldüler.38 
Bdeyan da Kafkasya’ya kaçtı ve 1958’de Tiflis’te öldü. Ne yazık ki 
Muş ve Sasun müdafaalarında kahramanlar yoktu.

Bdeyan’ın Rupen’in stratejisine ilişkin, tartışmalara da konu olan 
görüşleri kayda değerdir. O zaman ve daha sonra, birlikleri Sasun 
zirvelerinde toplayarak aşağı yamaçlardaki köyleri ve vadileri terk 
etme, böylece fiilen Muş ve ovasına yerleşen kuşatmacıların elini ra-
hatlatma politikasını şiddetle eleştirmişti. Bdeyan, akıllıca yürütülen 
düzensiz savaşın hırpalayıcı taktikleriyle Osmanlı güçlerinin ciddi 
düzeyde zayıflatılacağına ve dengelerinin bozulacağına inanıyordu.39 
Ermeni topraklarının gerilla savaşına uygun olduğuna ve Ermeni-
lerin arasından da mükemmel gerilla liderleri çıktığına işaret eden 
askeri tarihçiler Allen ve Muratoff, Bdeyan’ın gözlemini tekrarla-
maktadırlar.40

Rus ordusu ancak 1916 Şubatı’nda Bitlis ve Muş’u alıp bölge-
yi yedi ay elinde tuttu.41 Ağustos 1916’da Muş’u geri alan Osmanlı 
XVI. Kolordusu’nun komutanı Mustafa Kemal’di. Ancak Osman-
lı’nın bundan sonraki savaş çabaları, Ermenilerin 1915’te yok edil-
melerinin etkisiyle doğrudan engellendi. Atatürk’ün biyografisini 

38 Bdeyan, Harazad badmutyun, s. 478-79.
39 age, s. 546.
40 Allen ve Muratoff, Caucasian Battlefields, s. 470-71.
41 age, s. 367.
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yazan Lord Kinross 1916-17 kışında Osmanlıların karşılaştıkları 
güçlüklerden söz eder: “Hiçbir ordunun artık bu kırsal alanda yaşa-
ması mümkün değildi; bunun ironik nedeni savaşın daha erken bir 
aşamasında Ermenilerin kıyıma uğratılması ya da tehcir edilmesinin 
toprağı, üstünde yiyecek yetiştirecek köylü ya da hizmet sağlayacak 
zanaatkâr olmayan, fiili bir çöle çevirmiş olmasıydı.”42

1916’nın ilk yarısında Rusların Bitlis ve Muş’u kontrolü altında 
tuttuğu kısa dönemde bazı Ermeniler kurtarıldı. Bunlar çoğunlukla 
Kürt hanelerine alınan kadın ve çocuklardı ve hayırsever derneklerin 
bağışları sayesinde Ermeni başına bir altın rayiciyle bu evlerden geri 
alınmışlardı. Bu yöntemle beş-altı bin kişi kurtarıldı. Ama Ermeni 
Pağeş ve Daron artık sona ermişti. 

42 [J. Patrick Balfour] Lord Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation (Londra: 
Weidenfeld, 1964), s. 100.
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12 
Pa¤eşt’in1 [Bitlis] Dut Kokan Havas›:

Saroyan’›n Bitlis Aray›ş›

David Stephen Calonne

William Saroyan, atalar›n›n ünlü, görkemli şehri “Pa¤eş’in dut 
kokan havas›”yla büyülenmiş, onu akl›ndan ç›karamaz olmuştu.2 
Saroyan’›n tarihsel Ermenistan’daki köklerini aray›ş› tüm eserle-
rinde görülebilir; onun Bitlis yakar›ş› ço¤u kez, otuz yedi yaş›ndaki 
ölümünün sars›nt›s›n› yaşam boyu hissetti¤i babas› Armenak’›n izle-
rine yönelik ç›lg›nca bir aray›şt›r. ‹lk şiirlerinde Saroyan, Van Gölü 
bölgesi, babas›n›n Ermenistan’la ilişkisi ve Amerika’ya göçü üzerine 
yazd›. “Bitlis” adl› bir öyküde tekrar, Armenak’›n memleketindeki 
yaşam›n› hayal edecekti. Rock Wagram gibi yazarl›¤›n›n orta dönem 
eserlerinde, boşanman›n ›st›rab›n› çekmekteyken bile, Saroyan bir-
kaç dokunakl› sahneyle Bitlis’e döndü. Eserlerinde, annesi Takuhi 
ve büyükannesi Lus›ntak’›n Bitlis’teki yaşant›lar›n› anmaya devam 
etti. Son y›llar›nda, “Ailede Delilik” gibi öyküler ve özellikle, Er-
meniler, Haraç ve Bitlis3 gibi, Ermeni temas›na sahip bir dizi oyun 

1  Callone makalesinde, Saroyan'ın yazdığı şekilde ve ona sadık kalarak Pağeş ye-
rine Pağeşt'i kullanmayı tercih etmiştir. Richard G. Hovannisian, Saroyan'ın 
ailesinden öyle duyduğu için Pağeşt yazmış olabiliceğini tahmin eder. Bkz. s. 18.

2  Saroyan Rock Wagram adl› eserinde “Pa¤eşt’in [Bitlis] dut kokan havas›”n› an-
lat›r (New York: Doubleday, 1951), s. 269. Eserlerinde Bitlis’e pek çok gönder-
me vard›r. Bu makalede al›nt›lanm›ş pasajlar›n yan› s›ra bkz. Places Where I’ve 
Done Time (New York: Praeger, 1972), içinde, “Bitlis, Fresno, Los Angeles, 
1926”, 61. bölüm; Letters from 74 Rue Taitbout, “Armenak of Bitlis” (New York, 
1969); Sons Come and Go, Mothers Hang in Forever içinde “Armenak and Tako-
ohi” (New York: McGraw-Hill, 1976). Ayr›ca bkz. My Name Is Saroyan içinde, 
“Hayasdan and Charentz” ve “The Man Who Knew My Father as a Boy in Bit-
lis”, ed. James H. Tashjian (New York: Coward-McCann, 1983); Madness in the 
Family içinde, “Mystic Games”, ed. Leo Hamalian (New York: New Directions, 
1988).

3  Bu üç oyunun yer aldığı kitap Aras Yayıncılık yayın programında yer almaktadır.
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yazd›. “Bitlis” oyununda Saroyan, gerçek ve hayal edilmiş geçmişiyle 
yeniden ba¤lant› kurmak için son bir hassas çabayla, ailesinin do¤um 
yerine döndü.

SAROYAN’IN SİMGESEL BİTLİS’İ

Mekânlar›n, yazarlar için kişisel, özel anlamlarla yüklü hayali kü-
çük evrenlere dönüşmesi kaç›n›lmazd›r –bu küçük evrenler, yazar›n 
saplant›lar›n› harekete geçiren simgesel manzaralara dönüşür. Wil-
liam Faulkner’in Mississippi’si bu ba¤lamda Yoknapatawpha County 
olur; Kuzey Michigan ise Ernest Hemingway taraf›ndan etkileyici 
bal›kç› öyküsü “Büyük ‹ki Kalpli Nehir”in ritüelleştirilmiş başlang›ç 
bölümünde efsaneleştirilmiştir. Kaliforniya’daki Salinas Vadisi John 
Steinbeck için Cennetin Do¤usu’na, Henry Miller’›n Big Sur’u ise, 
Big Sur ve Hieronumous Bosch’un Portakallar›’na dönüşmüştür. Ayn› 
şekilde Saroyan da, Fresno ve San Joaquin Vadisi’ni Aram Derler 
Ad›ma4 ve ‹nsanl›k Komedisi’nde5, güneşli ve ac›kl› bir dünya, Ermeni 
göçmen yaşant›s›n›n küçük evreni haline getirmiştir.

Elli alt› yaş›na kadar (1964) Bitlis’e hiç ayak basmam›ş olan Sa-
royan, bu şehri sanki sezgisel olarak hep tan›yormuş gibi hissetmişti. 
O, Bitlis’in gerçekli¤ine oldu¤u kadar fikrine de âş›kt›. Tarih sahne-
sinde Bitlis’in, korkunç dramlar›n sahnelendi¤i önemli bir merkez 
oldu¤unu biliyordu; öte yandan yaşam› boyunca felsefi olarak, simge-
sel bir anlamda ev kavram›yla saplant›l› bir ilişki kurmuştu. Yaşam›n 
huzur içinde sürece¤i, insan yüre¤inin gazap içinde kendi kendisini 
yiyip bitirmeyece¤i, yaln›zl›¤›n en az›ndan geçici olarak silinebilece¤i, 
insan›n bir ailenin ferdi olabilece¤i bir yerin hayalini kurdu: Yüre¤i 
da¤lardayd›.

SAROYAN’IN ‹LK ESERLERİNDE BİTLİS

4  Bu kitap Aras Yayıncılık yayın programında yer almaktadır.
5  William Saroyan, İnsanlık Komedisi, çev. Beril Eyüboğlu, 2. Baskı (İstanbul: 

Aras Yayıncılık, 2016).
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Saroyan’›n edebi olarak Bitlis’e seslendi¤i ilk eseri, 7 Nisan 
1933’te Hairenik isimli bir Ermeni günlük gazetesinde yay›mlanan 
“Van Gölü’ne” adl› şiiridir:

Yan›yor gözleri babam›n, bak›ş› bu¤ulu;
Geride kal›yor Van Gölü. Ey keder küpü iç deniz, 
Babadan o¤ula yüre¤imiz, dualar›m›z seninle şimdi. 
Sert, hoyrat bir vedayla kopar›ld›¤› vatan›n
K›y›s›ndan bat›ya do¤ru yüzünü çevirdi¤inde babam›n 
Duydu¤u dehşet, huşu, benim içimde yaş›yor şimdi. 
Bizi rahat b›rakmayan ac›lar›n simgesi,
Doldukça dolan keder küpü, ey Van Gölü.6

Saroyan kariyerinin başlang›c›ndan itibaren, Van Gölü’nün 
güneybat›s›ndaki Bitlis’in, ailesinin sürgün edildi¤i “keder” mekân› 
oldu¤unun fark›ndayd›. Saroyan’›n ölmüş babas› Armenak’la ve 
onun kay›plara kar›şm›ş Ermeni geçmişinin zenginli¤iyle ba¤lant› 
kurma özlemi, bu düşündürücü şiirde de görülür. Ailesinin Bit-
lis’i terk ederek hayati ve temel bir şeyi kaybetti¤inin belli belir-
siz fark›ndad›r ve bu cri de cœur’de [Fr. yürekten kopan ç›¤l›k] o derin 
›st›rab› dile getirmektedir.

Saroyan’›n atalar›n›n vatan›, onun Fresno’da, Santa Clara 
Soka¤›’ndaki, sekiz yaş›ndaki yaşant›s›n› hat›rlad›¤› “Bitlis” isimli 
k›sa öyküsünde tekrar ortaya ç›kar. Anlat›c›, görmedi¤i ancak bir 
zamanlar var oldu¤unu hissetti¤i bir dünyaya, hasret ve özlemin gi-
zemli duygusu içinde geçen çocukluk günlerine döner. “Benim haya-
tımda hiç olmayan günleri, uzun zaman önce, çok uzak şehirlerdeki 
insanlar›n dünyas›na ait günleri” hat›rlar.7 Yan›t veremedi¤i sorular-
dan rahats›z, hissettiklerini şöyle anlat›r: “Mutlaka bir kent ve baz› 
mekânlar vard› ve insanlar öküzlerin çekti¤i arabalarla veya devele-
rin s›rtlar›nda kente gelirler, masalar, sandalyeler, yiyecek ve içecek 

6 William Saroyan, “To Lake Van”, Tashjian içinde, Saroyan, s. 38 [Ayr›ca bkz. 
“Van Gölü’ne”, Yetmiş Bin Süryani içinde, çev. Aziz Gökdemir, (‹stanbul: Aras 
Yay›nc›l›k, 2016), s. 43].

7 William Saroyan, “Bitlis”, The Saroyan Special: Selected Short Stories (New 
York: Harcourt, Brace, 1948) içinde, s. 135

Bitlis ve Muş / Richard G. Hovannisian F: 14
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bulunan mekânlara girerler, sofralara oturup yer, içer, konuşurlard›. 
Ve ben orada olurdum.”8

Çocuk, bilinçalt›nda gömülü bilinmeyen bir ülkeye zaman yolcu-
lu¤u yapan biri gibidir ve ürkütücü, psişik sezgilerinde, karanl›k 
önseziler vard›r; ayn› zamanda “tehlikeyi de hat›rlar.”9 Babas›n›n 
küçük kardeşi Setrak sahneye ç›kar ve çocuk ona babas›n›n Bitlis’te-
ki yaşant›s›yla, da¤larla, taş sokaklarla ilgili merakl› sorular sorar. 
Babas›n›n asl›nda canl› bir insan gibi yürüyüp konuştu¤unu ö¤renen 
çocuk, sars›l›r. Amcas› Setrak, bir gün bir kiliseye do¤ru yürürken 
o¤lan›n babas›n›n “Ahh, ahh, şuna bak Setrak. Bak, bak”10 dedi¤ini 
anlat›r sadece. Çocuk için bu birkaç kelime bile, kendisini yok olmuş 
babas›na ba¤layan de¤erli taşlard›r. Saroyan’›n burada, bir Presbiter-
yen papaz› olan ölmüş babas›n›n Bitlis’teki yaşant›s›n›n sevgi dolu 
an›s›n› yaşatt›¤› ortadad›r ve onun suskun, hassas yan›tlar›, ›st›rab›n 
bast›rd›¤› duygusal bir şiirselli¤i ortaya koyar.

Armenak’›n San Jose, Kaliforniya’da 1911’deki (o¤lu William 
henüz üç yaş›ndayken) ölümü, Saroyan’› derinden üzmüş ve ömür 
boyu süren bir psikolojik telafi aray›ş›na yöneltmiştir. Öyküde-
ki çocuk, babas›n›n Birleşik Devletler’e göçünden önce Bitlis’teki 
yaşant›s›n›, amcas›ndan ald›¤› bilgi k›r›nt›lar› ve tarihe gömülü Er-
meni geçmişiyle ilgili sahip oldu¤u garip, gizemli duyu sayesinde, 
zihninde bir araya getirir: “Babam›n da¤lardaki kentte yaşad›¤› gün-
ler hat›r›ma geldi ve onun ölmedi¤ini anlad›m, çünkü ›l›k ve nere-
deyse dokunabilece¤iniz özlerle dolu havay›, çok yüksek ancak yak›n 
olan gökyüzünü soluyordu ve an, tüm günlerin ve tüm insanlar›n 
zamans›z an›yd› ve dünya, tüm do¤muş olanlar›n dünyas›, bir zaman-
lar a¤ustos, eylül ve ekimin uzun, s›cak günleri boyunca hayal kuran 
herkesin dünyas›yd›.”11 Bu öykünün tarz›, Edmund Wilson’›n bir 
defas›nda Saroyan’a ait “çok kesin bir anlat›ma sahip, seyreltilmiş, 
garip bir şiirsellik” olarak adland›rd›¤› ve Saroyan’›n şöhretini borç-

8 age, s. 136.
9 age.
10 age, s. 137.
11 age,
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lu oldu¤u o yumuşak, sessiz ve ritmik cümle ak›ş›n› ortaya koyar.12 
Burada, büyülü sözcüklerin o coşkulu tarz›, Armenak’›n ve Bitlis’in 
kayb›n›n hissizleşmiş ac›s›n› ve esriyişini ifade eden ilahinin hizme-
tindedir.

BİTLİS VE SAROYAN’IN ORTA YAŞ BUNALIMI

Saroyan, Rock Wagram isimli roman›nda, bu defa boşanmas›n›n 
kendisinde yaratt›¤› travma ba¤lam›nda birkaç önemli sahnede tek-
rar Bitlis’e döner. Kitab›n ikinci bölümü “Anne”de, Rock, büyü-
kannesi Lula ile sohbet etmektedir; büyükanne ona, büyükbabas› 
Manuk’un Bitlis’te, otuz üç yaş›nda geçirdi¤i bunal›m› anlat›r. Rock 
da ayn› yaşta, Fresno’daki eşine ve çocuklar›na yabanc›laşman›n 
getirdi¤i, yaşarken ölmek hali içindedir. Büyükanne şöyle der:

“Bitlis’i hat›rlars›n mutlaka.”
“Ben bu evde do¤dum” dedi Rock, “Bitlis’i nas›l hat›rlayabilirim 
ki?”
“Yolculuklar›nda mutlaka Bitlis’e gitmişsindir demek istiyorum” 
dedi yaşl› kad›n “ve orada yaşad›¤›m›z yeri, bir arada duran, taştan 
yap›lm›ş, onca y›ld›r oldu¤u gibi hâlâ da¤›n yamac›nda ayakta kalma-
ya devam eden evleri, o evlerin yan›ndan geçen ve bizim suyumu-
zu çekti¤imiz dereyi görmüşsündür. Oraya gitti¤inde Bitlis’in nas›l 
oldu¤unu görmüşsündür demek istiyorum” dedi. “K›ş geldi¤inde, 
beş ay boyunca evlerimizde kapal› kal›r, kar›n erimesini beklerdik. 
O y›l, yaşad›¤›m o beş ay, hayat›m›n en korkunç beş ay›yd›, çünkü 
o [Manuk] sevilmek istemiyor, ‘Amerika’ya gidin, buras› yaşan›lacak 
yer de¤il, buras› ölünecek yer,’ diyordu.”13

Rock Wagram (Arek Va¤ramyan), Saroyan gibi bunal›mdad›r 
ve o anda Lula onu, Manuk’un Ermeni trajedisi karş›s›nda verdi¤i 
öz mücadelenin dehşetiyle ilişkilendirmektedir. Manuk eşine, yaşa-
n›lmaz hale gelmiş olan Bitlis’i terk etmesini söylemektedir.

12 Bkz. Edmund Wilson, Letters on Literature and Politics: 1912-1972, ed. Elena 
Wilson, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977), s. 256-57.

13 Saroyan, Rock Wagram, s. 74.
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Saroyan’›n Lula tasviri anlaml›d›r; çünkü o, yazar›n sa¤lam, aslan 
yürekli, çok sevdi¤i ve kendisini çok seven büyükannesi Lus›ntak 
Karao¤lanyan’›n portresidir. Küçük bir çocukken Saroyan’a Ermeni 
halk masallar›n› anlatan, zengin Ermeni diline onu yönlendiren ve 
Saroyan ailesine Bitlis’ten Amerika’ya uzanan uzun yolculuklar›nda 
yol göstermiş olan Lus›ntak’t›r. Ve elbette daha sonra görece¤imiz 
gibi, Lus›ntak ve yazar›n annesi Takuhi, ayn› zamanda onun Bitlis 
yemekleri ve Bitlis a¤z›yla olan ba¤lar›d›r.

Saroyan daha sonra, Fresno’da yay›mlanan Ermenice Asba-
rez gazetesindeki yaz›s›nda, ölmüş olan Armenak’› hat›rlar. Arek 
Va¤ramyan, üç ayr› üzüntüyle baş etme mücadelesi verir: Boşanmas›; 
boşanmas›n›n etkisiyle, gömdü¤ü ve bast›rd›¤› an›lar›ndan dirilen 
kaybetti¤i babas› ve Bitlis; son olarak annesi Araksi Va¤ramyan’›n 
ölümü.14 “O¤lan ve K›z” isimli üçüncü bölümde, Rock’›n k›z kar-
deşi, annesinin ölürken söylediklerini aktar›r. “San›r›m baz› yer 
isimleri de söyledi” der k›z kardeşi. “Dzab›rgor.” “Bu, p›nar›n ismi” 
der Rock. “Su çektikleri p›nar.”15 Burada Saro- yan’›n annesi Ta-
kuhi’nin ölümünün yaratt›¤› trajedi, kad›n›n Bitlis’le ilgili silikleşen 
an›lar›yla ilişkilendirilerek resmedilmektedir.

Romanın doruk noktasını oluşturan sahnede, rahip Zadik, 
Rock’ın babasının Ermenice şiirlerinden birini tercüme eder. Rock 
sorar: “Şair ne anlat›yor? Ne diyor?” Saroyan’›n bir önceki öyküsü 
“Bitlis”te, çocu¤un Setrak’a kardeşiyle, yani kendi babas›yla ilgili 
sab›rs›zca soru sormas›na çok benzer şekilde, burada da Rock, papaz› 
soru ya¤muruna tutar. Zadik yan›tlar: “Pa¤eşt’teki –yani Bitlis’teki– 
tepenin yamac›ndaki dut a¤acın›n alt›ndan, dünyan›n öbür ucun-
da, Fresno’daki Ermeni matbaas›n›n hemen ilerisindeki Asbarez’in 
bahçesinde bulunan incir a¤ac›na kadar uzanan bir süre boyunca 
yaşad›¤›n› söylüyor.”16 Şiirde Rock’›n babas›, özledi¤i, “Pa¤eşt’in 
dut kokan havas›”n› anar. Daha sonra Rock okuyucuyu, “Babam 
bu sat›rlar›, eve gelip onu mutfak masas›nda ölü buldu¤um gün 

14 age, s. 99-103.
15 age, s. 245
16 age, s. 269.
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yazm›şt›” diyerek bilgilendirir. “Kap›lar› ve pencereleri kapatm›ş, 
oca¤›n gaz›n› açm›şt›.”17 Benzer şekilde Saroyan, babas›n›n veya Bit-
lis’in ölümünü, boşanman›n neden oldu¤u yaşarken ölüm haliyle 
birbirine ba¤lar. Babas›n›n San Jose’de do¤al sebeplerden ölümü, 
Fresno’da intihara dönüştürülmüştür. Öyle ki, Saroyan’›n Bitlis’le 
ba¤›n›n ruhsal karmaşas› bundan daha güzel resmedilemez.

SAROYAN’IN 1964’TEKİ BİTLİS YOLCULUĞU 

Saroyan 1964 y›l›na kadar hakk›nda şiirler, öyküler ve romanlar 
yazd›¤› Bitlis’i, bu tarihten sonra de¤işik bir edebi türle, oyunla an-
mak niyetindeydi. Bitlis isimli oyun, Saroyan’›n 1964’teki tarihsel 
Ermenistan’a yapt›¤› ziyareti anlat›r. 1975 y›l›na kadar deneyimle-
rini sanatsal bir forma sokamam›ş, yolculu¤unun kendisinde birçok 
çelişkili duygu uyand›rd›¤›n› ileri sürmüştür. Oyunda sadece dört 
karakter vard›r: Saroyan’›n kendisi, ‹stanbullu Ermeni arkadaş› Ara; 
‹stanbul’daki Ermenice günlük Marmara gazetesinin yay›nc›s› Bed-
ros Zobyan ve Bitlis’te restoran sahibi bir Türk olan Ahmet. Oyun-
da, Saroyan, ailesinin Bitlis’i terk etme sebeplerini sorgular: “Ben 
burada yaş›yor olsayd›m, buray› ancak çok iyi bir gerekçeyle terk ede-
bilirdim. Çünkü, çok yer gördüm ama, buras› hayat›mda gördü¤üm 
en güzel yer.”18 Saroyan, Amerika’dan ayr›l›p Bitlis’e taş›nmay›, aile-
sinin y›k›lm›ş evini yeniden inşa etmeyi ve atalar›n›n topra¤›yla derin 
bir ba¤ içinde günlerini geçirmeyi bile düşünür. Ancak Saroyan’›n 
önceki eserlerinden de bildi¤imiz gibi, insan›n “ev”ini bulmas›, her 
zaman hezeyanl›, bast›r›lmas› güç ve ç›ld›rt›c› bir aray›şt›r.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal yolculuklar›nda Saroyan daima (D. 
H. Lawrence’›n, Henry Miller’›n ve zaman›m›z›n birçok büyük 
yazar›n›n da yapt›¤› gibi) en derin içsel temas›n aray›ş›ndad›r. Onun 
melankolisi, co¤rafi oldu¤u kadar ruhsal bir kopukluk duygusun-
dan da kaynaklanmaktad›r. Ermeni olmak, ebediyen kökünden 

17 age, s. 270.
18 William Saroyan, “Bitlis”, Armenian Trilogy içinde, ed. Dickran Kouymjian 

(Fresno: California State University Press, 1986), s. 10.



214

David Stephen Calonne

kopar›lm›ş olmakt›r; ancak Saroyan’a göre bu tüm insanl›k için ge-
çerlidir. Bitlis’in sonunda Ara’n›n dedi¤i gibi:

Ermenilerin üzülmek için co¤rafyadan, co¤rafi bir yere gitmekten 
ve bir yere varmaktan çok daha öte nedenleri var. Ermenileri üzen, 
her yerde, her şeyin ve herkesin bir yerlere varmas› ve bir yerler-
den ayr›lmas› ve bunun hiçbir gelişme sa¤lamayaca¤›n› bilmek. Bu 
her halükârda beni üzüyor… ve bir şark› söyleme iste¤i uyand›r›yor. 
Gelin, birlikte, yedi¤imiz ekme¤in ve içti¤imiz şarab›n şark›s›n› söy-
leyelim.19

Saroyan ise duygular›n› şöyle dile getirir:

Bitlis’i istiyorum; Bitlis’te yaşamak, yürümek, yemek, içmek, uyumak 
istiyorum. Yar›n Diyarbak›r ya da Dikranagerd yolunda olaca¤›z, 
oysa ben Bitlis’te kalmak istiyorum –görünüşe göre, sonsuza dek. Bu-
rada ölmek ve ölülerimle birlikte olmak istiyorum.20

BİTLİS VE ERMENİ KIRIMI

Aşa¤›daki bölümde de gördü¤ümüz gibi, Saroyan için Bitlis 
gerçe¤i ve söylencesi tuhaf bir biçimde iç içe geçmiştir:

Sonunda Bitlis’teyim. Babam Armenak’la annem Takuhi’nin, 
babam›n babas› Bedros’la annesi H›ripsime’nin, annemin ba-
bas› Minas’la annesi Lus›ntak’›n do¤duklar› yerdeyim. Hassas bir 
Türk’ün elinden ç›km›ş, şekerli, taze, enfes çaydan içiyorum, annem 
ve büyükannemin yapt›¤› ekme¤in ayn›s›ndan yiyorum ve o hep 
sevdi¤imiz beyaz peyniri Bitlis’in çay›rlar›ndan gelen gerçek yeşillik-
lerle tad›yorum ve bunlarla ne yapaca¤›m› bilemiyorum. Bu kadar 
şeyi nas›l yaşayaca¤›m› bilemiyorum, hepsi bu. Burada gördü¤üm 
herkesi sevdim, onlar da uzun zamand›r Bitlis’te yaş›yorlar; buradaki 
hayat› umutsuz hale getirip Minas’›n Lus›ntak’a ‘buray› terk edip 
Amerika’ya gidelim, buras› art›k bize göre de¤il’ dedirtenin, illa ki 
bu insanlar›n büyükbabalar› oldu¤unu düşünmüyorum. Sonra Mi-

19 age, s. 112.
20 age, s. 108.
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nas öldü ve Lus›ntak gerçekten de aileyi buradan götürdü ve böylece 
ben burada de¤il, Fresno’da do¤dum. (…) Buray› neden terk ettik? 
Gidenlerden daha fazla Ermeni Bitlis’te kalmad› m›? Öyleyse biz 
neden gittik? Şunu bilmek istiyorum: Ölmek üzere olan büyükba-
bam Minas genç kar›s›na neden aileyi Amerika’ya, Kaliforniya’ya 
taş›mak gibi zor bir görev verdi?21

Ailenin daha önce Rock Wagram’da anlat›lan sürgünü, burada 
ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r. Aç›¤a vurulmayan arka plan ise 
Bitlis bölgesini sarm›ş olan ve sonuçta Saroyan ailesi için hayat› 
imkâns›z hale getiren k›r›m ortam›d›r. Prof. Richard Hovannisian, 
1890’lardaki katliamlar s›ras›nda Bitlis’in durumunu şöyle anlat›r: 
“Devrimci silahl› direnişin ilk gerçek s›nav›, Bitlis eyaletinde, Muş 
Ovas›'n›n tam güneyindeki Sasun Da¤lar›’nda olmuştu. Ermeniler, 
Kürt a¤alar›n›n koruma, veya daha do¤rusunu söylemek gerekirse, 
baskınlardan muaf tutma karşılığında topladıkları vergiden ve kes-
tikleri haraçtan şikâyetçiydiler.”22 8 Ekim 1895’te Trabzon’da, “Er-
menilerin dükkânlar› ya¤maland›, tacirler orac›kta öldürüldü, evler 
soyuldu. Bir gün içinde, şehir ve civardaki köyler, yaklaş›k bin Erme-
ni’nin cesediyle kaplanm›şt›; sa¤ kalanlar, ekonomik y›k›mla müca-
dele etmek zorunda kald›lar. Fakat bu sadece başlang›çt›. Ayn› ay, Er-
zincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Urfa ve Bitlis’te katliamlar 
oldu.”23 Bu yüzden Saroyan’›n ailesi, belki de Hitler Almanyas›’n›n 
Yahudileri gibi, kaçma vaktinin geldi¤ini anlam›şt›.

Yine de Bitlis’in miras› sadece k›r›m ac›s› de¤ildi; ayn› zaman-
da Saroyan’a çetin şartlar alt›nda kendisini ayakta tutan ola¤anüstü 
sa¤laml›kta genler ve eserlerinin büyük bölümüne şekil veren güçlü 
bir mizah duygusu kazand›rm›şt›. Saroyan an›lar›nda, atik ve s›kl›kla 
gülünç olan d›şadönüklü¤ü karş›s›nda çocuklar›n›n duydu¤u utanç-
tan bahseder: Sinema salonlar›ndaki gürültülü kahkahas›, bir şefta-

21 age, s. 101-02.
22 Richard G. Hovannisian, “The Armenian Question in the Ottoman Empire, 

1876-1914”, der. Richard G. Hovannisian, The Armenian People from Ancient to 
Modern Times içinde, c. 2: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century 
to the Twentieth Century (New York: St. Martin’s Press, 1977), s. 219.

23 age, s. 222-23.
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li yerken sergiledi¤i hayvans› canl›l›k… Ne de olsa o bir Bitlistsidir 
(Erm. Bitlisli). Bu otobiyografik eserler, elbette ki tekrar ve tekrar, 
Saroyan’a Bitlis yemekleri hakk›nda her şeyi ö¤retmiş olan annesi 
Takuhi ile büyükannesi Lus›ntak’a döner.

TITU, PAÇA, ‹ŞKHAN: BİTLİS YEMEKLERİ

Here Comes, There Goes, You Know Who’da (Geldi, Gidiyor, Ad› 
Laz›m De¤il) Saroyan şöyle yazar:

Evimdeki en gözde yemek, Bitlislilerin T›-tu dedikleri yemekti. 
Telaffuzunu anlaman›za yard›mc› olacak en do¤ru yaz›l›ş› belki de 
böyle de¤ildir ama bu kelime çabucak ve son hecesi vurgulanarak 
söylenir. Asl›nda ilk hecesi neredeyse hiç yoktur. Büyük bir laha-
nay› al›n, büyük, küçük veya herhangi bir boyda do¤ray›n, bir güve-
ce koyun, içine biraz tuz, bir parça ekmek veya kuru maya ilave edip 
çömle¤in a¤z›na kadar ›l›k su ekleyin, sonra üstünü bir tabakla örtün 
ve iyice bast›rmak için taba¤›n üstüne bir a¤›rl›k yerleştirin. Biz hep, 
iri bir patl›can büyüklü¤ünde taş kullan›rd›k. Yedi, sekiz veya dokuz 
gün sonra malzeme ekşimiş olur; ancak lahana turşusuna hiç ben-
zemez, farkl›d›r ve kanaatimce çok daha güzeldir. Susuzluk gideren 
bu s›v›n›n bir kuvvet ilac› oldu¤u söylenir. E¤er elinizde başka mal-
zemeniz varsa, onlar› da do¤rad›¤›n›z lahanayla birlikte bunun içine 
katabilirsiniz: Özellikle şalgam sap›, kereviz, yeşil domates ve bu gibi 
şeyler. Çi¤ tüketilmesi daha iyidir ve suyu so¤ukken daha güzeldir, 
fakat bu malzeme ço¤unlukla, bahsetti¤im o harika yeme¤i pişirmek 
amac›yla haz›rlan›r: T›-tu.24

Bu Bitlistsi tarifin an›s›n›n, Saroyan’a derin bir keyif verdi¤i 
aç›kt›r.

Saroyan, Bitlis’te pişirilen başka bir yeme¤i de şöyle anlat›r:

Kuzunun baş› bol suda pişirilirdi, fakat a¤abeyim yemezdi; çünkü 

24 William Saroyan, Here Comes, There Goes, You Know Who (New York: Har-
court, Brace, 1944), s. 125. Saroyan, kitaptaki albüm bölümünün baş›nda yer 
verdi¤i Bitlis foto¤raf›n›n alt›na şöyle yazar: “Babam›n ve annemin do¤um 
yeri, yüzy›l baş›na kadar Saroyan’lar›n yurdu.” Elyaz›s›yla, “Bitlis” ibaresi de 
görünür.
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baş›n kendisine öylece bakmas›na dayanamazd›. Bu da, Bitlis’teki 
köylülerin en çok tercih ettikleri yemeklerden biriydi ve ad›na paça 
denirdi. Kafan›n içinde pişirildi¤i sarmısa¤a ek olarak, yerken de 
üzerine suda ezilmiş sarmısak eklenirdi ve bu şekilde iki aç›dan kuv-
vetli bir yeme¤iniz olurdu: Kuvvetli et suyu ve kuvvetli sarmısak. 
Köylüler bunu genellikle pazar sabahı yerlerdi ki akşama kadar haz-
medilmiş olsun ve iyi uyuyabilsinler.25

Saroyan, Bitlis’in Ermeni ekme¤i türlerinden de sevgiyle bah-
seder: “Evimde her zaman, Ermeni ekme¤inin her şekli pişirilirdi: 
Kartondan ince olan ve dürülen yass› ekmek, pa¤arç denilen somun 
ekmek ve içinde çok miktarda s›v› ya da kat› ya¤ bulunan, kata [kete] 
denilen ekmekler.”26 Lahana, kuzu, bal›k, su, ekmek, şarap… Bu 
sade g›dalar› yemek, Saroyan için besleyici ve neşe verici bir Ermeni 
ayinidir.

Yay›mlanan son kitab›nda Saroyan tekrar Bitlis mutfa¤›na döner. 
Obituaries’de (Ölüm ‹lanlar›) şöyle yazar:

Kadim Van Gölü’nün sular›ndan ç›kma işkhan bal›¤›n›n, bal›k âle-
mindeki en mükemmel lezzete sahip oldu¤u söylenir. Büyükannem 
Lusi ve k›z› Takuhi beni altm›ş y›l önce Chinatown’daki Fresno 
Bal›k Pazar›’na gönderir, oradan bana, bizim sardalye dedi¤imiz 
bir bal›k ald›r›rlard›; büyük bir çömlek dolusu bulgur pilav› haz›rlar, 
sonra da bir düzine sardalye k›zart›r, oturur onlar› yer ve yerken de 
Van Gölü’nün güney veya güneybat› ucunda bulunan Bitlis’teki 
benzer ziyafetleri hat›rlar, k›zarm›ş Monterey bal›¤›n›n lezzetinden 
memnun, dudaklar›n› şap›rdat›rken, bu bal›klar›n Van Gölü’nün 
işkhan›yla k›yaslanamayaca¤›n› her defas›nda mutlaka söylerlerdi.27

25 age, s. 126-27.
26  age, s. 127
27 William Saroyan, Obituaries (Berkeley: Creative Arts, 1979), s. 59-60. Ayr›ca 

bkz. Life and Death and Escape to the Moon (New York: Dial, 1970), s. 80-82 
[Türkçesi için bkz. Paris-Fresno Güncesi 1967-68 Ölüm Dirim ve Aya Kaç›ş, 
çev. Beril Eyübo¤lu, (‹stanbul: Aras Yay›nc›l›k, 2001), s. 81-83]. Burada, Bitlis 
ve Lusi bir kez daha akl›na düşer:

 ‹şte şu anda, büyükannem Lusi’nin 1918’de bana “Ah be!” dedi¤ini duyuyorum. 
Bu, onay, hayranl›k, yüreklendirme ve sayg› ifade eden bir tür evet anlam›ndad›r. 

 (…) Acaba ah be günlük dilde kullan›l›r m›yd›? Bitlis’te, hatta Saroyanlar aras›nda 
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Ölümünden sonra yay›mlanan Births’te (Do¤umlar) ise şöyle der:

Bilindi¤i üzere, büyük aşç› ve büyük şefler t›pk› büyük veya büyük 
olmayan di¤er insanlar›n do¤duklar› gibi do¤arlar; fakat, fikrimi 
sorarsan›z, benim için en güzel yemek, Bitlis ve Saroyan ailesi-
nin Fresno’daki sade yiyece¤idir ve belki de mevcut iştahlar›n en 
büyü¤üne sahip bendenizi doyurmak için bu yemeklerden yeteri 
kadar›n› haz›rlama işinin ehliyimdir.28

Tüm di¤er kültürlerde oldu¤u gibi, tarih, efsane, dil, mü-
zik, akrabal›k pratikleri ve yemek, Ermeni gelene¤inin de temel 
ö¤eleridir. Dolay›s›yla Saroyan, hayat›nda oldu¤u kadar eserlerinde 
de Bitlistsi yemek pişirme usüllerine coşkuyla de¤inir.

yayg›n m›yd›, merak ediyorum. Onlar da büyükannemin kulland›¤› gibi, yani 
benim ona yükledi¤im anlamda m› kullan›yorlard›? (…) Sonra bilhassa yüksek ve 
pek şefkatli say›lmayacak bir sesle “Kurt” dedi. Bana de¤il masadaki yiyeceklere 
ve onlar›n tüketiliş şekline yönelikti bu laf sanki –yani kurt gibi demek istiyordu. 
Ama Lusi’yi yeterince tan›yordum ve bu hakaret k›zd›rmaktan çok e¤lendirdi 
beni. Pohpohlay›c› ah be’sinden etkilenmedi¤im gibi, kurt demesinden de 
gocunmam›şt›m.

 Büyükannem neyse oydu, önemli olan da buydu. Kurt’un karş›l›¤› zuğ-tavirı idi, 
vahşi bir hayvan gibi yemek anlam›ndayd› ve ‹ngilizceye çevrilmesi mümkün 
olmayan sözcüklerdendi. [zuğ-tavirı: “oca¤›n bats›n” anlam›ndaki “dzuh›t avri” 
deyişinin bozulmuş hali]

 Lusi bir gün gene zuğ-tavirı deyince bir kahkaha patlatt›m. Çok komikti; 
yoksullu¤umuz, onun kimli¤i, benim kimli¤im, onun sahte davran›şlar› ve bütün 
bunlara ra¤men benim k›r›lganl›¤›m. Tabii o da kendini tutamad› ve gülmeye 
başlad›. Peki bu hangi dildi?

 “Bitlis” hikâyesinde oldu¤u gibi, Saroyan şimdiki zamanda geçmişi, Fresno’da 
Bitlis’i ve altm›ş›nda on yaş›n› tecrübe eder. Bitlis daima içindedir.

28 William Saroyan, Births (Berkeley: Creative Arts, 1983), s. 33.
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KAPANIŞTA BİTLİS: SAROYAN’IN SON UZLAŞIMLARI

Bitlis oyunundan bir y›l sonra yaz›lan ve geç dönem öykülerinden 
biri olan “Ailede Delilik”te Saroyan, Bitlis’e geri döner:

Babam Manak, Bitlis’te bilge ve de¤erli bir kişi olarak tan›n›rm›ş; 
çünkü o, delili¤e yolculu¤unu daha on ikisine gelmeden yapm›ş, 
eh bu da pek s›k rastlanan bir şey de¤ilmiş. Delili¤i süresince 
hayat›na ve işine her zamanki gibi devam etmiş; yaln›z, insanlar 
ondan çekiniyorlarm›ş; çünkü ona bakan herkes onun kendi âle-
minde yaşad›¤›n›, hoşbeş etmeye tahammülü olmad›¤›n› görüyor-
muş. Delili¤i geçirince babam daha zor biri olup ç›km›ş. Yaşl›lar›n 
sordu¤u bütün zor sorular› hatas›z olarak ş›p diye cevapl›yormuş. 
‹çinden ç›k›lmas› en zor anlaşmazl›klarda babam› hakem yaparlarm›ş 
ve iki taraf da o ne derse hemen kabul edermiş.
Aile toplan›p Amerika’ya, önce New York, sonra Kaliforniya’ya ge-
lince, ailevi delilik sürmüş ama şekil de¤işmiş. Tabii, bu da bekle-
nebilir bir şeymiş, ne de olsa Amerika hepten başka çeşit bir ülke.29

Dolay›s›yla Bitlis’te, bir insan›n delirmesi kabul edilebilir bir şey-
di: Saroyan için bu, Ermeni yaşant›s›n›n de¤işmez bir parças›yd›. 
Burada, babas› Armenak’a Manak denmektedir ve di¤er geç dönem 
Bitlis öykülerinde oldu¤u gibi, müstehzi bir mizah söz konusudur. 
Bitlistsi Ermeni “delili¤i”, Fresno’nun Yeni Amerikan Dünyas›’nda 
bir acayip görünür, fakat “şekil de¤iştirmiş” olsa da yine ayn› de-
liliktir. Khent, yani ç›lg›n olmak, Ermeni olman›n bir parças›d›r 
ve Saroyan’›n burada betimledi¤i gibi, Bitlistsi Ermeni olman›n 
oda¤›ndaki ritüeldir. Kazancakis’in Zorba’s› da ayn› şekilde ç›ld›rm›ş 
29 William Saroyan, “Madness in the Family”, Madness in the Family içinde, s. 2 

[Türkçesi için bkz. “Ailede Delilik”, Ödlekler Cesurdur içinde, çev. Ohannes 
K›l›çda¤›, (‹stanbul: Aras Yay›nc›l›k, 2016, s. 12-13)]. Ayn› ciltteki bir başka 
hikâye olan “A Fresno Fable” yine Bitlistsi gelenek ve deyişlerden oluşan cevheri 
işler. Bakkal Kerope Antoyan avukat Aram Başmanyan’a şöyle der (s. 53):

 Aram, ikimiz de Bitlisliyiz. Leb demeden leblebiyi anlar›z. Kedi daha bal›¤› 
yemeden b›y›klar›yla onun baş›n› hisseder. Ak›ll› adam bir damla ya¤mur için 
şemsiye açmaz. Yabanc›lara karş› dikkatli ol, arkadaşlar›n› koru ve yaln›zca 
kendine güven –sen de bendensin, Aram. Bu dar zamanda Tanr› seni karş›ma 
ç›kard›¤› için şükürler olsun.
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ve dans etmiş, hayat› Nietzschevari bir Dionysoscu bütünlü¤ünün 
bollu¤unda yaşam›şt›r.

Son olarak, Saroyan Bitlis’i kalbinde hasretini taş›d›¤› hayal ola-
rak tan›mlam›ş ve Garig Basmadjian’la Paris’te, 25 May›s 1975’te 
yapt›¤› söyleşide, Kaliforniya’da do¤mas› ve Bitlistsi kan›na sahip ol-
mas› aras›ndaki ilişkiyi kesin bir biçimde tan›mlam›şt›:

Birileri “Kaliforniya sizin için ne ifade ediyor?” diye sormuştu. Ben 
de dürüstçe, “Anavatan›m. Ona derinden ba¤l›y›m” demiştim. 
“Hayasdan [Ermenistan] kadar m›?” diye sorunca da, “Evet, Hayas-
dan ve Bitlis kadar” demiştim. Duygusal de¤il de alegorik aç›dan 
bak›ld›¤›nda, tabii ki Bitlis en yücesidir. Ama bu gerçekli¤in bir 
başka boyutu; adeta bir hayal. ‹htiyac›m›z olan her şeyin ötesinde… 
Bunu mant›¤›n s›n›r›yla ölçmeyi denemeyin, çünkü hat›rlarsan›z, 
Bitlis kayb›m›z›n bir nevi abidesi haline geldi. Oraya geri dön-
me arzusu gibi neredeyse psikopatça bir his var içimde. Tracy’nin 
Kaplan› kitab›mdaki, bir kayb› giderme duygusu delice, ç›lg›nca ve 
saplant›l›d›r. O aşa¤›l›k herif, geçmişi geri getirmek için a¤lar ve bu 
tam bir deliliktir. Bitlis’e gelince, bu şehir her tür beklentinin öte-
sindedir. On y›l önce oradayd›m ve oradan ayr›lmak istemiyordum. 
Ancak oras› bize ait de¤il. Bizim, fakat şimdi başkalar› sahiplenmiş. 
Bizim olaca¤› ve oraya geri dönece¤im günlerin özlemini çektim. 
Oraya sahiden de gidecektim, gidip orada yaşayacakt›m. Oraya yer-
leşecek, öldü¤ümde kemiklerimi kim bilir ne zamand›r orada yatan 
di¤er Saroyanlar›n yan›na gömdürecektim. Sonsuza dek. Kemikleri-
miz orada. Bizler, büyüklerimizin belle¤inin gidebildi¤i kadar uzun-
ca bir süredir oraday›z; Saroyanner› hos en, usgits egan? (Saroyanlar 
buradalar, nereden geldiler?)30

Bu, Saroyan’›n Bitlis’le kurdu¤u ilişkiye de¤inen tüm temalar›n›n 
güzel bir özetidir: Özlemi duyulan hayal ve kayb›m›z›n abidesi. Aşk, 
kay›p ve “psikopatça” telafi çabas› travmalar›n›n resmini çizen k›sa 
roman› Tracy’nin Kaplan›’na yap›lan gönderme, Saroyan’›n Bitlis 
hasretini uygun bir psikolojik ba¤lama yerleştirir. Saroyan, aray›ş›n 
“alegorik” oldu¤unu bilmektedir: Ancak Bitlis “en yücesidir” –“ade-
30 Garig Basmadjian, “Candid Conversation, An interview with Saroyan” Ararat 

25:2 (1984): 36-37.
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ta bir hayaldir.” Yine de, onun yaşam›n› tan›mlayan ve varoluşuna 
anlam kazand›ran, bu yo¤un aray›şt›r. William Saroyan’›n gerçek 
ve simgesel Bitlis’i aray›ş›, bu noktada dairesini tamamlar. Gelmiş, 
görmüş ve eş zamanl› varl›k ve yoklu¤un verdi¤i bir tür huzura 
ulaşm›şt›r: Saroyanner› hos en, usgits egan? (Saroyanlar buradalar, ne-
reden geldiler?) 



William Saroyan (Aras Yayıncılık Arşivi)



Saroyan ve büyükannesi Lusıntak Karaoğlanyan, 1941 (Saroyan)

Armenak ve Takuhi Saroyan ve çocukları, William henüz doğmadı, 1907. 



William Saroyan (Ara Güler)



William Saroyan Bitlis'te (Fikret Otyam)

William Saroyan Ermanistan'da (Boğos Boğosyan)

Bitlis ve Muş / Richard G. Hovannisian F: 15


