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Zaral› Verjin Hosikyan ile Sivas-Suflehri’ne ba¤l› Pürk
(bugün Yeflilyayla) köyünden Suren Norflen’in o¤ludur.
1935’te Zara’da dünyaya geldi. Çocuklu¤u boyunca
babaannesi A¤avni Norflen’den aile hikâyelerini dinle-
yerek büyüdü. Demircilik yapan babas›, askerli¤ini ta-
mamlad›ktan sonra Zara’da ifl bulamay›nca, aile, bir
Alevi köyü olan Becekli’ye yerleflti ve Hraç Norflen’in
Gazi ‹lkokulu’ndaki ö¤renimi yar›da kald›. Becekli’de
geçen y›llar›n ard›ndan, Norflen ailesi 1948’de Zara’ya
döndü, iki y›l sonra da ‹stanbul’un yolunu tuttu.

‹stanbul’da çinicilikten demircili¤e, tamircilikten floför-
lü¤e pek çok iflte çal›flt›. 1961’de Verjin Kapu (Kapulo-
yan) ile evlendi. 1964’te iflçi olarak gitti¤i Avusturya’da
iki erkek çocuklar› oldu. Tu¤lac›l›k, oto tamircili¤i ve
sat›c›l›¤› gibi ifllerle u¤raflt›ktan sonra yirmi bir y›l kam-
yon floförlü¤ü yapt› ve 1996’da emekli oldu. Halen
Viyana’da yafl›yor.
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Babaannemin anlatt›klar›n› ilk dinledi¤imde küçücük
bir çocuktum. Onun hayat hikâyesini, köyü Pürk’ü,
ailemin hiç tan›mad›¤›m fertlerine dair hat›ralar›n›,

her birinin yaflad›¤› ac› olaylar›, y›llar y›l› 
hiç b›kmadan dinledim. Burada anlatt›klar›m, 
ondan duyduklar›md›r. Onlar› hikâye etmeye
çal›fl›rken, kula¤›mdan sesi hiç eksik olmad›. 

Kimi zaman baz› isimleri veya tarihleri 
hat›rlayamad›¤›m olmufltur, ama olaylar› 

oldu¤u gibi vermeye çal›flt›m. 
Bu kitab›, yaflad›klar›n›n, çekti¤i çilelerin bilinmesini,

duyulmas›n› çok isteyen babaanneme olan 
borcumu ödemek için yazd›m. 

HHrraaçç  NNoorrflfleenn



AA¤avni aynan›n karfl›s›na geçti. Uzun sar› saçlar›n›
bir sa¤a bir sola sallad›, kendini uzun uzun süzdü. Genç
bir k›z olmufltu art›k, içi içine s›¤m›yordu. Mavi gözleri,
gözbebeklerinin siyah hareleri güzelli¤ine güzellik kat›yor,
onu sevinçten deliye döndürüyordu.

A¤avni’nin ö¤retmen olmak istedi¤ini cümle âlem bi-
lirdi. Hayaline ulaflmas›na sadece bir y›l kalm›flt› ve çok
sab›rs›zlan›yordu. Okulda, ö¤retmenleri taraf›ndan akl›
bafl›nda, zeki bir k›z olarak görülüp seviliyordu. Hatta ba-
z› hocalar›, iflleri çok oldu¤u zaman s›n›f› A¤avni’ye teslim
eder, o da heyecanla, ama k›rk y›ll›k ö¤retmenmifl gibi ol-
gunlukla derse devam ederdi.

Babas› Minas’› hayal meyal hat›rl›yordu, çünkü o daha
alt› yafl›ndayken amans›z bir hastal›¤a yakalanm›fl, A¤av-
ni’yi annesiyle yaln›z b›rakm›flt›. Annesine Oski derlerdi,
ad› gibi alt›n* kalpli, tertemiz bir karaktere sahip, çal›flkan
bir kad›nd›.

Bütün hayat›n› adad›¤› biricik k›z›n›n iyi yetiflmesi için
yapmayaca¤› fley yoktu. A¤avni’nin yüzü biraz as›lsa he-
men derdini sorar, çare düflünür ve onu sevip okflayarak
moralini düzeltmeye çal›fl›rd›. K›rk›na daha yeni basm›flt›.
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A¤avni’den önce do¤an iki çocu¤unu kaybedince bütün
sevgisini k›z›na vermiflti. Parlak tenli, kocaman kara göz-
leri olan, gösteriflli, güzel bir kad›nd›. Bazen kendi kendi-
ne dal›p gider, A¤avni’nin babas›na ne kadar benzedi¤ini
düflünüp flaflard›. A¤avni’nin sar› saçl›, mavi gözlü güzelli-
¤iyle kendi esmerli¤i birbirinden o kadar ayr›yd› ki.

Kocas›n›n ölümünden sonra Oski’nin bir sürü talibi ç›k-
m›flt› ama o bir erke¤i hayat›na sokmay› hiç düflünmemifl,
k›z›yla sürdü¤ü sakin hayat› yeni bir evlili¤e tercih etmiflti.

Suflehri’nin en güzel, en temiz, en bereketli köyünde,
Pürk’te yafl›yorlard›. Civar köylüler Pürk’e “küçük, güzel
flehir” derlerdi. Alçak s›rada¤lar›n ortas›na kurulmufl, kü-
çük ormanlar›, ba¤lar›, bahçeleriyle isim yapm›fl, canl›, ne-
fleli, mutlu insanlar›n bar›nd›¤› bir köydü Pürk. Yaz gelin-
ce bir baflka güzelleflirdi. Bahçelerde çiçekler rengârenk
açar, ba¤lardaki çeflit çeflit üzümler, meyveler ve onlar›n
kokular› köy ahalisinin içini sevinçle doldururdu.

Orta yerinden geçen küçük dere köye can veriyordu.
Suyun iki yan›ndaki ba¤ ve bahçeler do¤a eliyle yarat›lm›fl
bir cenneti and›r›yordu. Birkaç yerde küçük köprüler var-
d›. Bu köprülerden biri Pürklülerin gözbebe¤iydi. Yap›m›
için en iyi ustalar bir araya gelmifl, her biri bütün hüneri-
ni, maharetini, yeteneklerini dökmüfl, ortaya, insan›n
bakmaya doyamad›¤› bir sanat eseri ç›km›flt›. Köprüyü ge-
çip tepeye ç›kan yolu takip edince, s›rt›n› tepeye vermifl
eski kiliseye var›l›yordu. Tafl kilise, eskilerden gelen hey-
betiyle her daim ziyaretçisini beklerdi.

Pürk’te iki yüz yirmi hane yafl›yordu: Yüz yetmifl hane
Ermeni, otuz hane Müslüman, yirmi hane Alevi… Pürk-
lü Ermeniler çok az Türkçe bilirdi, komflular›ysa iyi Erme-
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nice konuflurdu. Ancak tahsilli Ermeniler güzel Türkçe bi-
lir, okuyup yazabilirlerdi.

Köy dört mevsimi de yaflard›. K›fl›n diz boyu kar ya¤ar,
komflular küreklerle birbirlerinin kap›s›nda, bacas›nda bi-
riken kar› küreyip temizlerdi. ‹lkbaharda karlar eriyince,
köyün ortas›ndan geçen küçük dere koca bir ›rmak olur,
bahçeler, ba¤lar sular›n istilas›na u¤rar, köylüler el ele ve-
rerek, bahçeleri zarar görmesin diye tahta kalaslardan
bentler yaparlard›. Bask›n› y›l›n bereketli geçece¤ine iflaret
sayd›klar›ndan, flikâyetçi olmazlard›. Yaz geldi¤inde ise
Pürk sanki bir yalanc› cennet olurdu. Dallardaki meyve-
lerden yay›lan güzel kokular kufl c›v›lt›lar›na kar›fl›r, insa-
n›n içini huzurla doldururdu. Yafll› kad›nlar kazan kazan
pestil, pekmez kaynat›r, elmalar›, armutlar› dörde bölüp
bacada kurutur, k›fll›k erzak için büyük bir flevkle çal›fl›p
didinirlerdi.

Oski’nin küçük evi, süslü köprüden geçtikten sonra,
sa¤ tarafta, hafif meyilli bay›r›n üzerine kurulmufl güzel ve
bak›ml› bir evdi. Kocas› öldükten sonra büyük evini sat-
m›fl, bu küçük yeri alm›flt›. Para kazanabilmek için hal› do-
kuyor, geriye kalan zaman›n› da bahçesinde geçiriyordu.
Çevresinde h›s›m akraba çoktu, ama o k›z›yla olmay› se-
ver, evde oldu¤u zaman tezgâh›n›n bafl›ndan kalkmak bil-
mezdi. Kilim dokumak daha h›zl› ve kazançl›yd› ama o el
eme¤i göz nuru hal›lar dokumay› tercih ederdi. 

Kuyumcu dükkânlar›, terziler, demirciler köye hayat
veriyordu. Bilhassa manifaturac›lar soka¤› her daim hare-
ketliydi, civar köylerden gelen müflterileri hiç eksik olmaz-
d›. Havalar güzel oldu¤unda, sat›c›lar çeflit çeflit, renk
renk kumafl toplar›n› dükkânlar›n›n önündeki tezgâhlara
s›ralar, desenli pazenler, ipekliler, kadifeler p›r›l p›r›l pa-
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r›ldard›. Köye yolu düflenler bu soka¤a u¤ramadan yapa-
mazlard›. ‹stanbul’dan gelmifl yeni elbise modelleri kad›n-
lar› adeta büyüler, gözlerini k›yafetlerden ay›ramaz, seyre
doyamazlard›.

Pürk’te perflembe günleri pazar kurulur, o küçük köy,
c›v›l c›v›l, kalabal›k bir flehir görünümü al›rd›. Pazar mey-
dan›na civar köylerden insanlar dolar, yayan, atl›, eflekli
bir sürü insan, mallar›n› satmak için pazara getirirlerdi.
Demirciler, bak›rc›lar, manifaturac›lar, kitapç›lar, s›rtla-
r›nda süslü kaplar›yla flerbetçiler… Kalayc›lar pazar›n or-
tas›nda tezgâhlar›n› kurar, ocaklar›n› yakar, müflterileri-
nin getirdi¤i bak›r taslar›, kazanlar›, tepsileri kalaylar, iç-
lerine biraz kum, biraz su koyarak ve bir bezle ovarak par-
lat›rlard›.

Manifaturac›lar soka¤› okul yolu üzerindeydi. Di¤er
genç k›zlar gibi A¤avni de, o sokaktan geçerken kumafl
toplar› önünde durmadan yapamazd›. Okul dönüflü, tez-
gâhlar aras›ndaki beyaz bir elbiseye heyecanla bakakald›¤›
bir gün, yan›nda birden, sakin sakin durup kendisine
bakan bir adam fark etti. Uzunca boylu, tertemiz giyinmifl,
otuz yafl civar›nda, elinde modaya uygun bir baston, ba-
fl›nda fl›k bir has›r flapka… O yörede erkeklerin büyük ço-
¤unlu¤u bafllar›na fes takar, fesin uzunca püskülünü bafl-
lar›n›n üzerine b›rak›r, bellerine kuflak sarar, kufla¤›n içi-
ne kama veya hançer sokarlard›. Fakat bu adam ‹stanbul
modas›na uygun giyinmiflti. Sar›fl›nd›, gözleri yeflile çal›-
yordu. A¤avni’ye iyice yaklafl›p gözlerinin içine bak›nca,
genç k›z daha önce hiç hissetmedi¤i bir heyecan duydu,
kalbi küt küt atmaya bafllad›. Yine de adam›n gözlerine
bakmaktan kendini alamad›. Birden ürperdi, elindeki ki-
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taplar› s›k›ca tuttu, bir kez daha dönüp adama bakt›ktan
sonra h›zl› ad›mlarla evinin yolunu tuttu. ‹çinde tatl› bir
meltem esmiflti; adam› y›llard›r tan›yormufl da, bir zaman
sonra tekrar karfl›laflm›fllar gibi hissetmiflti. 

Akran› olan delikanl›lar›n pefline düflmesi A¤avni’nin
yabanc›s› oldu¤u bir fley de¤ildi. Hatta onun için kavgaya
tutuflanlar bile olmufltu ama o, dersleri ve ö¤retmenlik ha-
yalinden baflka bir fleyle ilgilenmezdi.

Yoluna devam etti. Hayal mi görmüfltü acaba? Bir ara
geri dönüp bakt› ve adam›n kendisini takip etti¤ini gördü.
Bu A¤avni’nin hem hofluna gitti hem de onu korkuttu.
Kimdi bu adam? Onu neden takip ediyordu? H›zland›,
köprüyü koflar ad›m geçti, bahçelerin aras›ndan ilerleye-
rek adam› atlatt›. Telaflla evin önüne geldi, etrafa bir göz
att›ktan sonra içeri girdi. Tezgâh› bafl›ndaki annesiyle hiç
ilgilenmeden do¤ru odaya ç›kt›. K›z›n›n telafll› halinin
fark›na varan Oski tezgâh›ndan kalkt›, odan›n yar› aç›k
kap›s›ndan süzüldü. A¤avni’nin bir köfleye büzülüp sessiz-
ce oturdu¤unu gören annesi hemen yan›na oturdu, kolu-
nu k›z›n›n omzuna att›.

“Ne oldu benim bir tanem, benim tatl› k›z›m, hadi an-
lat bakay›m, okulda bir tats›zl›k m› oldu? Biri rahats›z m›
etti seni, niçin üzülüyorsun?”

A¤avni cevap vermedi, sessizce oturmaya devam etti.
Oski biraz üsteledi, tatl› tatl› sordu, olmad›… Ses tonunu
biraz sertlefltirdi ama A¤avni hiç konuflmadan omuz silk-
mekle yetindi.

Oski, k›z›n›n art›k ufak bir bebek olmad›¤›n›, genç k›z-
l›k ça¤›n›n efli¤ine kadar geldi¤ini o anda fark etti, birden-
bire kendini yaln›z hissetti. 
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A¤avni günlerdir odadan d›flar› ç›km›yordu. Saatlerce
düflünüyor, annesiyle yemek yerken ço¤u zaman tek keli-
me etmiyordu. Oski olan bitenin fark›ndayd›. Bir süre
sabrettikten sonra, bir gün do¤ruca k›z›n›n yan›na gitti.
A¤avni sedirin üstüne hareketsiz uzanm›flt›.

“Benim tatl› k›z›m, senin derdin benim de derdim
say›l›r. Ne olup bitti¤ini hemen flurada anlat ki, beni de
meraktan kurtar. Ben senin anan›m, seni can kula¤›yla
dinleyece¤im.”

A¤avni sedirden kalkt›, Bir süre karars›zca ayakta di-
kildikten sonra oday› arfl›nlamaya bafllad›. 

“Bir fley yok anne.”
“Var, var… Do¤ruyu söyle, bana her fleyi anlat.”
A¤avni dayanamad›. Birden, a¤layarak annesine koflup

sar›ld›.
Oski k›z›n›n saçlar›n› okflay›p, “A¤la k›z›m a¤la, aç›l›r-

s›n, içini boflalt” diyerek onu teskin etmeye çal›flt›.
A¤avni biraz sakinleflince, her fleyi bir bir anlatt›.

Gözyafllar›n› elleriyle silerek, uzun boylu, yeflil gözlü, fl›k
giyimli, has›r flapkal› adam› anlatt›.

“Peflimden ayr›lm›yor. Sabah okula giderken, akflam
eve dönerken arkamdan eksik olmuyor. Bana hep tatl›
fleyler söylüyor, ‘evlenece¤im seninle!’ diyor.”

Oski flafl›rm›flt›. Bir süre ne diyece¤ini bilemedi. “Peki
sen ne diyorsun, adam hofluna gitti mi?” diye sorarak k›-
z›n›n a¤z›n› arad›.

A¤avni susup bafl›n› yere e¤di, gözlerini bir noktaya di-
kip öylece kald›.

“Sen deli misin k›z›m! Daha on alt› yafl›ndas›n, okulun
ne olacak? fiurada bir senen var, ö¤retmen olma hayalin
ne olacak?”

12



A¤avni hiç cevap vermedi.
Oski meraklanm›flt›. 
Kimdi bu adam?

Oski ne yap›p edip bu yabanc›y› bulacakt›. K›z›n› rahat
b›rakmas›n› isteyecek, gerekirse zor kullanacakt›. Onun
ne yaman kad›n oldu¤unu herkes bilirdi! Odadan ç›kt›,
tezgâh›n›n bafl›na geçti, sinirli sinirli çal›flmaya bafllad›.
Tara¤›n› h›zla çekip iterek meki¤i bir sa¤a bir sola çekme-
ye bafllad›. Zihni hiç rahat de¤ildi, h›rs›n› tezgâh›n pedal-
lar›ndan al›rcas›na kuvvetle, h›fl›mla çal›fl›yordu.

Kocas›n› düflündü bir kez daha. On y›l ne çabuk geç-
miflti. Bir ara gözleri pencereden d›flar› kayd›, kilisenin
çan kulesini gördü, ac› ac› çalan çan›n sesine kulak verdi.
Kocas› Minas’›n ölümü, cenaze günü, gözlerinin önünde
canland›. Kilise a¤z›na kadar doluydu, tabut kilisenin or-
tas›nda sessizce yat›yor, herkes a¤l›yordu. A¤avni ise Hay-
guhi teyzesinin elini s›k› s›k› tutmufl, olan bitene, etraf›na
bofl gözlerle bak›n›p duruyordu. Ne ac›l› günlerdi ya Rab-
bi, seneler nas›l da geçmiflti… Küçük A¤avni, genç bir k›z
olmufl, üstelik birine gönül bile vermiflti.

Oski, temiz giyimli gencin ad›n›n Avedis Norflen oldu-
¤unu çabucak ö¤rendi. Ovagem’in, nam› di¤er Ovsen
A¤a’n›n o¤luydu, ‹stanbul’dan, yafll› babas›n› ziyarete gel-
miflti. Ö¤retmendi. Daha önce çok bahsedilmiflti ondan.
Hapse mahkûm oldu¤unu, daha sonra afla kurtuldu¤unu
biliyorlard›.

Yafll› Ovagem A¤a Pürklü de¤ildi. Uzun y›llar önce
birkaç aile birlikte gelip Pürk’e yerleflmifllerdi. Ovagem
A¤a daima içini çekerek, gizli bir gururla, “Erzurum’daki
Norflen köyünü biz kurmufltuk; babalar›m›z, dedelerimiz
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kurmufllard›” derdi. Köye Kürtlerin gelip yerleflmesiyle
Norflen’de kavgalar ve nizalaflmalar bafllam›fl, bir k›s›m Er-
meni, olan bitenden illallah edip Pürk’e yerleflmiflti.

Ovagem A¤a yetmifli çoktan geçmiflti. Bembeyaz saçla-
r›, el yap›m› piposunun duman›ndan sapsar› olmufl
palab›y›klar›yla tatl› bir ihtiyard›. Eskiden hali vakti yerin-
de bir tüccard› ama art›k yorulmufltu, ba¤› bahçesiyle avu-
nuyordu. Çok fley görmüfl, çok fley geçirmifl, çok mücade-
le etmiflti; art›k bir tek o¤lu için yafl›yordu. Kilisede daima
onun için dua eder, arkadafllar›yla sohbet ederken, “‹yice
yaflland›m, belki gelecek seneye k›smet olmaz, flunu hele
bir eversem, art›k ölsem de gam yemem!” derdi.

Bir Avedis’i kalm›flt›. Devrimcili¤e merak saran büyük
o¤lunu silahl› çat›flmada kaybetmifl, k›z› dört yafl›ndayken
hastalan›p ölmüfl, kar›s› N›vart ise befl y›l önce öte dünya-
ya göçüp gitmiflti. ‹flte bu yüzden, Avedis’in üzerine tit-
riyordu. Onu ‹stanbul’a göndermifl, okutmufltu. O¤lunun
gelece¤i günü dört gözle bekler, kilisede onun için mum
yakar, dualar ederdi.

Avedis’in köye gelifli Ovagem A¤a’y› bayram sevincine
bo¤uyordu. ‹ki dirhem bir çekirdek giyinip fesini tak›yor,
elinde bastonuyla kendini d›flar› at›p, karfl›laflt›¤› herkesle
nefle içinde sohbet ediyor, her gördü¤üne o¤lunun geldi-
¤ini müjdeliyordu: “Allah’›m, sana çok flükür, bu sene de
o¤lumu gördüm.”
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AAvedis ‹stanbul’a dönmesine birkaç gün kala A¤-
avni’yi görünce vurgun yemiflti adeta. Ona karfl› içinde
uyanan hisleri hiçbir kad›na karfl› duymam›flt›. Manifatu-
rac› dükkân›n›n önündeki o bir çift kocaman mavi gözü
unutam›yordu. Y›llard›r izini sürdü¤ü büyük aflk› gökte
ararken yerde bulmufl gibi hissediyordu kendini.

A¤avni okul dönüflü, aceleci ad›mlarla evine giderken
durmadan arkas›na bak›yordu. Yabanc›n›n kendisini takip
etti¤ini hissediyor, bir yandan korkuyor, bir yandan da içi
heyecanla ürperiyordu. Bir köfleyi dönmüfltü ki Avedis
birden karfl›s›na ç›k›p s›k›ca bile¤ine sar›ld›:

“Ad›m Avedis Norflen. Ovagem A¤a’n›n o¤luyum.
Benden kaçma, sana bir zarar›m dokunmaz. Seni tan›mak
istiyorum. Ö¤retmenlik yap›yorum, ‹stanbul’dan geldim.
Duydu¤uma göre sen de ö¤retmen olmak istiyormuflsun.”

A¤avni neye u¤rad›¤›n› flafl›rd›. Yanaklar› utanc›ndan
yanmaya, elleri titremeye bafllam›flt›; dizlerinin ba¤› çözül-
üyordu. Bo¤ulacak gibiydi. Hiç sesini ç›karmadan bafl›n›
öne e¤ip Avedis’in söylediklerini dinlemeye devam etti. 

“‹stanbul’daki hayat›mdan usand›m. Bizim buras› cen-
net gibi. Ben çok flehir, kasaba gördüm ama hiçbir yerde
böyle köy göremezsin. Pürk’ten güzeli yok; karar verdim,
köyümüze yerleflece¤im.”
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A¤avni bafl›n› kald›rd›. Göz göze geldiklerinde Avedis’
in gözlerinin derinliklerine bakt›. Kitaplar› saran kolla-
r›ndan biri biraz gevfleyince Avedis bundan istifade edip
A¤avni’nin sol elini avcuna ald›. A¤avni elini h›zla çek-
ti, tatl› tatl› gülümsedi; çevresine bak›n›p oradan uzak-
laflt›. Avedis arkas›ndan, “Yar›n burada, ayn› saatte!” di-
ye seslendi.

A¤avni’nin eline ilk defa erkek eli de¤miflti. Köflesine
çekilip saatlerce tatl› hayallere dal›yor, ne olursa olsun
okulu bitirece¤ine dair kendi kendine söz verdi¤ini an›m-
s›yor, gelecekte, Avedis’le birlikte ö¤retmenlik yapabile-
cekleri için seviniyordu. Geceleri onu rüyalar›nda görü-
yordu, birini sevmek böyle bir fleydi demek. 

O günden sonra birbirlerini görmeden yapamaz oldu-
lar. Gözlerden ›rak, ba¤lar›n, bahçelerin aras›ndan geçen
köprüden afla¤›lara, köyün d›fl›na, ›rma¤›n ak›fl› istikame-
tine do¤ru yürüyüp, suyun kenar›ndaki “sessiz ba¤lar” de-
nen yerden geçen dar patika yolda buluflur, el ele, pati-
kan›n sonundaki sahipsiz evin bahçesine kadar giderlerdi.
Orada tatl› bir hasb›hale dalar, gelecekte kendilerini neyin
bekledi¤ini konuflurlard›. Avedis, evlenince bir düzine ço-
cuklar› olmas›n› istedi¤ini söylerdi, A¤avni bazen onun
arzusunu paylafl›r, bazen de gülümseyerek karfl› ç›kard›.
Saatlerin nas›l geçti¤ini anlayamazlard›.

Avedis sar›l›p ilk defa dudaklar›ndan öptü¤ünde A¤av-
ni’nin heyecandan bütün vücudu titredi. Avedis’in olgun
bir erkek oldu¤unu anl›yor, kendisini ondan mümkün ol-
du¤unca uzak tutmaya gayret ediyordu. Yine de, hiçbir
fley aralar›ndaki çekimin önüne geçemiyordu. Bir saat on-
lara bir dakika gibi geliyor, son bir öpücükten sonra A¤av-
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