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Giriş

 

Musa Dağ, Akdeniz’in doğu yakasında, 1939’a kadar Suriye’ye, 
şu anda ise Türkiye’ye ait olan Antakya yakınlarında bir dağdır. Bir 
yanı denize bakan bir dağ. I. Dünya Savaşı’nın dehşeti içinde yaşa-
nan 1915 Ermeni Soykırımı faciasının, mutlu bir sonla biten çarpıcı 
bir anına sahne olmuştur.  

Musa Dağ’ı (ya da Ermenice adıyla Musa Ler’i) yakın tarihin bir 
simgesi haline getiren olayın hiç de karmaşık olmayan bir örgüsü 
vardır. Ortadoğu’da bulunan birçok “Musa Dağ”dan biri olan Musa 
Dağ eteklerindeki altı köyde birkaç bin Ermeni yaşıyordu. 1915’te 
İstanbul hükümetinden, Suriye çöllerinde belirsiz bir akıbete doğ-
ru tehcir emri geldiğinde, bu birkaç binin büyük bir kısmı ‘tehcir’ 
kelimesinin altında kıyım gerçeğinin gizlendiğinden kaygı duyarak 
emre uymamaya karar verdi. Dağa çıktılar, düzenli Türk ordusunun 
ve çetelerin saldırılarına karşı başarıyla direndiler. Kırk gün süren 
saldırılar ve çarpışmalardan sonra, imdat işaretlerini gören Fransız 
filosu tarafından kurtarılıp Port Said’e götürüldüler.   

Büyük bir roman –otuzlu yıllarda Franz Werfel tarafından yazılan 
Musa Dağ’da Kırk Gün– bu direnişin anısına adanmıştır. Elbette bir 
sanat eserinin yaratımı sırasında gerekli ve zorunlu olan bir özgürlük 
ve yaratıcılıkla kaleme alınmıştır. İtalya’da ellili yıllarda yayımlanmış 
fakat on yıllarca yeni basımları yapılmamıştır; nihayet yakın zaman-
da bir yayınevi tekrar dolaşıma soktuğu için bugün ancak ikinci el 
olarak bulup okumak mümkün olabilmektedir. Duygusal olarak Ka-
tolik olmuş Praglı bir Yahudi tarafından 1934’te yazılan bu roman –
Encyclopedia Americana’dan alıntılayarak söylersek– “1933 yılından 
sonra Avrupalı Yahudileri bekleyen tehlikenin habercisi olarak I. 
Dünya Savaşı sırasında Ermeni toplumunun kıyımı”nı tasvir etmek-
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tedir. Özellikle soykırımın mimarlarının torunları için rahatsız edici 
bir romandır.* 

Kitabı okuduk ve Akdeniz’in sularıyla yıkanan o kayalıkların 
eteklerinde hakikatte neler olduğunu öğrenmek istedik. En kestirme 
yol kaynaklara başvurmaktı. Ancak bir güçlükle karşı karşıyaydık; 
çünkü Beyrut’ta, Paris’te ve doğal olarak İtalya’da sürdürdüğümüz 
araştırmalar Musa Dağ Destanı’nın öncesi ve devamında yaşanan 
olaylar dizisine dair, Ermeniceden farklı bir dilde organik herhangi 
bir şey elde etmenin imkânsızlığını gösterdi. Böylece bu dilde yazıl-
mış bazı parçalar ve belgelerin bir kısmını seçerek çevirmek gibi zor-
lu bir yola başvurduk ve şimdi bu seçkiyi o kahramanlığın hatırasını 
canlı tutmak için okurlara sunuyoruz. 

Bu noktada üsluptan söz etmek zorunlu oluyor. Özgün anlatım 
tarzına mümkün olduğunca sadık kalmaya çalıştık; bizzat kendimizi, 
zaman zaman da İtalyancanın gerekliliklerini zorladık. Olayın geçtiği 
zamanın tazeliğini korumak istedik; “yürekten gelen” o sayfaları hatı-
ralar henüz canlı ve yakıcıyken yazanların duygularını kısmen de olsa 
günümüz okuruna yansıtmak için bu belgelerin içerdiği tumturaklı 
ifade tarzını, heyecanı ve retoriği de –neden olmasın?– aktarmak is-
tedik. Bu yüzden hikâyenin gidişatı zaman zaman ağır aksak görünse 
de “kesmek”ten kaçındık; Doğu’nun zamanları o vakitler bizimkiler-
den farklıydı, halen de farklı. Kelimenin tam anlamıyla.

Bizim ilgilendiğimiz şey, Franz Werfel’inki gibi edebi bir başeser-
de saklı olan tarihsel gerçekliği anlamak ve aktarmak; romanın dün-
yasını yakalamak ve orada dehşete maruz kalmış bir halkın direnişi 
gibi sembollerle dolu bir dönemi, somut gerçekliği içinde kavramak 
oldu. Musa Dağ’da Kırk Gün’ü okuyanlar farklılıkları derhal göre-
cektir. Biz burada tek bir farkın, temel olanın altını çizmek isteriz. 
Werfel’in, çevresinde kişisel ve tarihi olaylar örgüsünü maharetle 
kuracağı bir ana karaktere “ihtiyacı” vardı. Bu da, göreceğiniz gibi, 
gerçekliğe tekabül etmez. Musa Dağ direnişi topluca karar verilmiş 
bir olaydı; yüzyıllarca karşı gelinmez Osmanlı otoritesine tabi olmuş 

* F. Werfel’in Musa Dağ’da Kırk Gün adlı romanı Belge Yayınları tarafından 
1997’de basıldı. (ed.n.) 
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kahramanlarının toplumsal ve kültürel düzeyi ve tarihsel mirası göz 
önünde bulundurulacak olursa, olağandışı bir “özyönetim” kapasi-
tesi ve disipliniyle hayata geçirilmiş kolektif bir direnişti. Gerçek bir 
halk savaşıydı. Aralarından bazıları, bazı liderler öncü bir rol oynadı-
lar elbette; fakat bunların hiçbiri Werfel’in romanında Gabriel Bag-
radian/Kapriyel Bagradyan/Pakratyan’a verdiği rolle kıyaslanamaz. 
Romanda lider imgesini yüceltme eğilimi belki biraz da döneminin 
ruhunun bir ürünüydü. 

Sanatsal kurguyla gerçekliği kıyaslarken dinin rolünü de vurgu-
lamak isteriz. Monsenyör Jean Naslian hatıralarında* Musa Dağ ve 
direnişçilere ilişkin, “beş papaz ve Protestan bir pastör onlara eşlik 
ediyordu ve hem askeri hizmet veriyorlar hem de ibadetleri yöneti-
yorlardı” diye yazar. 

Çevirisini yaptığımız sayfalarda dini referanslara sıklıkla rastlanı-
yor. Kurban-kahraman Tahsildar Zakaryan için “her sofu Hıristiyan 
gibi Kudüs’e hacca gitmişti” denen birinci kısımdan itibaren... Yine, 
İncil yazarı Luka’nın doğduğu şehir olan Antakya’daki katliamlara 
ilişkin o tüyler ürpertici bölümde, katiller vahşi cinayetin şahidi Kel 
Kevo’ya hakaret ettiklerinde ona “pis gâvur” derler. 

Ayrıca, köylerin önemli şahsiyetlerinin 29 Temmuz 1915’te ger-
çekleştirdikleri “danışma” toplantısı bir din adamının, Der Apra-
ham Der Kalusdyan’ın evinde yapılır. Nahiye Müdürü’nün mektup-
larından biri, Türklerin askeri müdahalesinden önceki son mektup 
da bizzat ona gönderilmiştir. Tehcir emrine karşı alınacak tavır ko-
nusunda nihai kararın verildiği 1 Ağustos Yoğunoluk toplantısında 
siyasilerin yanında dini liderler de vardır. Kıyılardan geçme ihtimali 
bulunan gemilerin kaptanlarına yazılmış dilekçe de “Tanrı adına, in-
sanlığın kardeşliği adına, İsa Mesih ve Hıristiyanlık adına dileğimiz-
dir…” diye başlar.

Tesadüfen, fakat sembolik bir anlam da taşıyarak, en kararlı ve 
tehlikeli Türk saldırısı tam da ayin sırasında gerçekleşir: “Diyakoz 

* Les mémoires de Mgr. Jean Naslian, évêque de Trébizonde, sur les événements poli-
tico-religieux en Proche-Orient de 1914 à 1928 (Trabzon Piskoposu Monsenyör 
Jean Naslian’ın 1914’ten 1928’e Yakındoğu’daki Siyasi-Dini Olaylara Dair Ha-
tıraları), iki cilt, Beyrut, 1955. (ed.n.)
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yüreğinin derinliklerinden gelen bir sesle ‘Ermeni halkına özgürlük’ 
diye haykırdığı anda bir başka haykırış havayı titretti. ‘Düşman sal-
dırdı, silah başına…’ Ve halk sarsıldı, galeyana geldi.” Ertesi gün, 
durum giderek umutsuz bir hal aldığında, Damlacık ateş altınday-
ken, Yesayi Yağubyan gibi kışlaya gidecek vakti bulabilen biri vardır: 
“Ayine katıldı, papazdan şaraplı ekmeğini aldı ve yeniden koşturarak 
cepheye döndü.”

Bunlar sadece birkaç örnek, fakat Avrupa’da gittikçe artan Müs-
lüman varlığı sayesinde son yıllarda ortaya çıkan yeni bir kavrayışın 
ışığında İslam ile Batı arasındaki ilişkilere dair farklı bir bakış açı-
sı da öneriyorlar. Bizim kültürümüzde, açıkça Hıristiyan karşıtı bir 
kültürel iklimin eşlik ettiği “laikleşme” hareketi, çok yakınımızdaki 
Doğu’da olgunlaşan önemli bir olguyu ikinci plana itti. Hıristiyanlı-
ğın Atina’nın doğusunda giderek daha çok kuşatılması ve erozyona 
uğraması. Aslında epey zaman önce başlayan ama 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren daha hızlı bir ritim kazanan uzun bir dalgaydı bu. 
1915 Ermeni Soykırımı, bugün bile son bulmamış olan bir “domi-
no” etkisiyle bu erozyona belirleyici bir ivme kazandırdı.

1915 Soykırımı’nı on yıllar boyunca kuşatan o uzun ve suç ortağı 
sessizlik, Musa Dağ ve kahramanlarını, topraklarının akıbetini tayin 
etmek için örnek bir mücadele veren o kahramanları da gözetmedi. 
Şiddetini gittikçe arttıran zulüm, birbiri ardı sıra gelen kâh bunalım-
lı, kâh görünürde sakin dönemler ve bunları takiben yaşanan drama-
tik bir “zirve”: Toplu göç, daimi bir sürgün olduğu kesinleşene kadar 
sürdürülen dönüş denemeleri ve sonunda o toprakların çoketnili, 
çokdinli kültürel mozaiğinin bir parçası –Hıristiyan olan bir parçası– 
başka parçalarının yok edilmesinin de önünü açarak yok oldu. 

Bize göre, 1915 Soykırımı üzerine farklı bir ışık da tutan düşün-
celer bunlar. Soykırım elbette sapkın bir politik kararın ürünüydü, 
fakat en derinlerinde dini bir altyapıdan ve gerekçeden de yoksun 
değildi. La civiltà Cattolica’da (15 Aralık 2001 ve 19 Ocak 2002 
tarihlerinde) yayımlanan ve Vatikan’ın epey uzun süren sessizliği-
ni bozdukları için de son derece kıymetli olan iki makale olayın bu 
veçhesine gereken önemi vermemiştir. Muhtemelen, yükselen İslam 
karşıtlığı tartışmalarının tonunu daha da keskinleştirmemek için.
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Yine de tarihçi Marco Impagliazzo’nun Finestra sul Massacro 
[Katliama Açılan Pencere] adlı kitabında layıkıyla hatırlattığı gibi, Adolf 
Hitler’e Yahudilerin kıyımı için esin kaynağı olan yüzyılın bu ilk 
soykırımının dini ve Hıristiyanlık karşıtı yanlarının olduğu da inkâr 
edilemez; hayatta kalma karşılığında Müslümanlığa dönme belli bir 
noktaya kadar bu sayede mümkün olabilmiştir. Monsenyör Jean 
Naslian hatıralarında (s. 453) şöyle yazıyor:

1917’de bizzat Cemal Paşa’nın, katliam tehlikesinden kurtulmaları 
için bulunduğu öneri üzerine bazı Ermeni grupların din değiştirme-
sinden, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ne pahasına olursa olsun 
hayatını kurtarmak isteyen her kişiden talep ettiği dinden dönme ol-
gusundan söz etmek üzücü. Bununla birlikte, çölde Müslümanların 
ellerine düşmüş olanlar dışında, bütün hayatta kalanlar atalarının 
inanışına geri döndüler ve Katolik kardeşlerimizin tanıklığına göre 
din değiştirme görünüşte kaldı, çünkü hepsi cemaat halinde dua et-
mek için geceleri bir araya geliyor ve gözlerinde yaşlarla Merhametli 
Tanrı’dan bu âcizlikleri için kendilerini affetmesini ve onları yeni-
den bu tür bir acze düşmekten korumasını istiyorlardı. 

Aynı kaynak hatırlatıyor (s. 454):
Başrahip Pierre Atamian’ın bize bildirdiğine göre, Kesab’ın sakin-
leri de eğer toplu göçten önce Hıristiyan inancını reddetmeyi kabul 
etmiş olsalardı tehciri ve acı sonuçlarını bertaraf edebileceklerdi. 

Fakat soykırıma dair yeni –yaşananlara dini açıdan da bakan– bir 
okuma ihtiyacının resmi ve çok önemli bir teyidini, Mardin Piskopo-
su Monsenyör Ignace Maloyan’ın Ekim 2001’de Papa II. Jean Paul 
tarafından San Pietro Bazilikası’nda kutsal kişi ilan edildiği ayinde 
buluyoruz. In odium fidei [inancı uğruna] şahadetinin kabulünü mütea-
kip, yani Maloyan’ın ve onunla birlikte olanların Hıristiyan inancı-
nın onaylanması anlamına gelen bir kutsal kişi ilan etme ayini yapıl-
mıştı. Memduh adlı katilinin Piskoposa yönelttiği soruyu okuyalım: 
“Müslüman olacağını beyan etmeyecek misin?” Maloyan cevap verir: 
“Soruyu tekrarlaman çok garip. Sana defalarca, hakiki olan, sevgili 
Kurtarıcımın Çarmıhta yücelttiği dinim için yaşadığımı ve yine onun 
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için öleceğimi söyledim.” Bir şahit tarafından aktarılan sonuç tahmin 
edilebilir: “Memduh tabancasını çıkardı ateş etti ve şehit, “Tanrım 
bana merhamet et, ruhumu senin ellerine teslim ediyorum’ diyerek 
son nefesini verdi.” Aynı kaynak Ermeni olmayan Hıristiyanların 
da aynı akıbeti paylaştığını hatırlatıyor: “Perşembe günü şafak vakti, 
416 tutsak ana yolda ilerliyorlardı: Din adamları, yaşlılar, gençler, 
Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler ve Protestanlardı.” 

Son bir görüş belirterek, yine Musa Dağ’a dönelim. Bir baskı ve 
ölüm tablosunda direnişçi dağlıların hikâyesi hayat dolu, arıtıcı bir 
esinti getiriyor: Tıpkı kıyıda yaktıkları ve peşlerindeki zalimlerin eli-
ne geçmesin diye yanlarında götüremeyecekleri her şeyi içine attık-
ları o muazzam ateş imgesi gibi. Cesaret ve hayatta kalma arzusuna 
dair kayıtsız kalınamayacak bir hikâye bu, her şeye rağmen ümitli 
olma hikâyesi.   

  



77

YEDİNCİ BÖLÜM

Denizden Gelen Kurtuluş

Gecenin hiçbir anı şafak öncesi kadar karanlık olmaz. Beş bin 
Musa Dağlı bu izlenimin ne kadar gerçek olduğunu gayet iyi 
öğrendiler. Durum gittikçe zorlaşıyor ve dışarıdan gelecek yar-
dım umudu azalıyordu. Ordunun hareketsizliği sonsuza kadar 
sürmezdi, bir sonraki saldırı ne kadar şiddetli olacaktı acaba? 
Yardım gelmezse, sonbahar yaklaştığına göre, erzak olmadan 
nasıl hayatta kalınacaktı?

SON MUHAREBE, SON ŞEHİTLER

Günler, uğursuz bir şeyler barındıran tehditkâr bir sükûnetin hâ-
kimiyetinde, korkunç bir kâbus gibi geçip gidiyordu. İnsanlar duy-
gularının esiri olmuşlardı, içlerinde büyük umutların uyanması ya 
da umutsuzluğun derin uçurumlarında yitip gitmeleri için ufacık bir 
şey yetiyordu. 

Pek çok aile bütün stoklarını tüketmişti ve günlük ihtiyaçlarını 
akrabaların ve arkadaşların yardımları sayesinde sürdürebiliyorlardı. 
Dahası, hava giderek soğumaya yüz tutmuştu, çıplak kulübeler ve 
sefil giyecekler Musa Dağ isyancılarını korumakta giderek daha ye-
tersiz kalacak gibi görünüyordu. 

Yine de 2 Eylül’de açıktan geçen gemi ardında iyimser bir hava 
bırakmıştı. Başka bir geminin geçişi de umut edilebilirdi ve pek çok-
ları Kocayan ve grubunun üstlendikleri görevi yerine getireceklerine 
güveniyordu. İnsanlar sabırsızdı, yeni bir haber bekliyorlardı fakat 
haber gecikiyordu. 

5 Eylül Pazar günü hava beklenmedik şekilde açıktı. Sis kalkmadı 
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ama bulutlar da yoğunlaşmadı. Manzara, onu heyecanla inceleyen 
gözlerin önüne kendini bütün ihtişamıyla serdi. Damlacık kampın-
dakiler neredeyse içgüdüsel bir önseziyle sabahın ilk saatlerinden 
itibaren denizin üzerinde yükselen doruklara çıkıp ayaklarının altın-
daki uçsuz bucaksız suyu gözlemeye başladılar. 

Birden bir çığlık işitildi:
“Bir buharlı geliyor… Bir gemi geliyor…”
Gerçekten de açık denizde kara bir nokta belirmişti, yavaş yavaş 

büyüyor, şekil alıyor, bir görünüm kazanıyordu. On dakika sonra ne 
olduğunu açık seçik görebildiler. Bir gemiydi, kıyıya yaklaşıyor, hızla 
geliyordu. 

Tekrarı olmayan anlar vardır, taşıdıkları önem nedeniyle, içerdik-
leri anlam nedeniyle, bir insanın kaleminin tarif edemeyeceği alabil-
diğine muhteşem anlar. O anları yaşamak gerekir, o biricik ve yüce 
ana gömülünceye, o anla kaynaşıncaya dek ruhun gözleriyle görerek 
kendinden geçmek gerekir.

5 Eylül’de, Damlacık’ın denize bakan doruklarındaki şaşırtıcı ay-
dınlıkta sahnelenen neredeyse doğaüstü o gösteriyle gerçekleşen şey 
buydu.  “Bir gemi geliyor…” Ve haber ağızdan ağıza yankılandı, istis-
nasız herkesi diriltici bir ateşle tutuşturarak vadileri, yarları, tepeleri, 
ormanı, bütün Musa Dağ’ı dolandı. 

Gemi tam o dorukların önünde demir attığında, elini uzatsan tu-
tacakmışsın izlenimi uyandıracak kadar yakın görünüyordu. 

Tepede, Damlacık’ın doruklarında kaygıyla titreyen insanlar, bir 
heyecan ve yeniden yeşeren bir umut dalgasına kapılmışken kıyının 
yüksek kısımlarındaki nöbetçiler harekete geçmişlerdi bile. Orada ol-
duklarını belirtmek için bayrakları sallamaya başladılar. Kısa bir süre 
sonra bir filika savaş gemisinden ayrılıp hızla kıyıya yanaştı. Fransız-
cayı iyi bilen Khaçer Dumanyan ve bir nöbetçi grubu mektubu yan-
larına alarak filikaya atladı, bir çeyrek saat sonra gemiye çıkmışlardı. 

Meseleyi anlattılar ve geminin onları nasıl bulduğunu öğrendiler. 
Savaş gemisi Şeyh Hıdır açıklarında, kıyıdan bir saatlik mesafede 

seyrederken, gemi direğinin gözetleme yerindeki nöbetçi karşıdaki 
dağın yamaçlarındaki hareketliliği, verilen işaretleri fark etmiş ve 
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derhal gözetleme yerinin sorumlusuna bildirmişti. Gözcülük yapan 
nöbetçi şakalarıyla tanınmış biri olduğundan başlangıçta sözlerine 
önem verilmemişti, ancak ısrarları sonucunda tavırlarını değiştirmiş-
lerdi. Gerçekten de karşılarındaki dağda birtakım bayrakların, üze-
rinde kızıl haç bulunan beyaz bir bez ile durumu anlatan yazıların 
bulunduğu bir başka beyaz bezin sallandığı açıkça görünmeye başla-
mıştı; sonra ateşleri de görmüşlerdi. O zaman kruvazörün komutanı 
Kaptan Brisson, kıyıya bir filikanın gönderilip isyancıların temsilci-
lerinin alınması emrini vermişti.

Kıyıdaki nöbetçiler gemiye alınmadan önce, cesur yüzücü yaşlı 
Movses Kırıkyan Guichen’i görmüş ve ona ulaşmak üzere denize at-
lamıştı. Kruvazöre epeyce yaklaşmıştı. Gemiden fark edilince, Kırık-
yan’ı alıp gemiye götürmek üzere denize bir filika indirdiler. 

Nöbetçiler Khaçer Dumanyan liderliğinde Guichen’e çıktıkların-
da kaptan Brisson’a mektubu verdiler; bu sırada Dumanyan ayak-
lanışlarını, bilhassa dağda yaşanan vaziyetin zorluğunu anlatıyordu. 

Kaptan Brisson hikâyeyi dikkatle dinledi ve mektubu okudu. İs-
yancılar ve Ermeni halkı karşısında duyduğu hayret ve hayranlığı ifa-
de etti ve mektubu yetkili üst rütbeli komutanlara sunacağı sözünü 
verdi. 

Brisson’un isteği üzerine, o destansı savaşın en cesur kahraman-
larından biri olan Bedros Dımlakyan da gemiye çıkarıldı. Fransızcayı 
iyi biliyordu ve Türk silahlı güçleri ve manevraları konusunda ilave 
bilgiler verebildi. 

Komutan Brisson o gün, isyancılara duyduğu sempatinin somut 
bir göstergesini de sundu. Guichen’in kıyıya yakın demir atmasından 
iki saat sonra, Bedros Dımlakyan’ın verdiği bilgileri değerlendirerek, 
Türklerin silah deposu haline getirdikleri bir kiliseyi bombalamak 
üzere rotayı Kebusiye köyüne çevirmeleri emrini verdi. Operasyon 
sadece sayısız kurban ve maddi zarar verdirmekle kalmadı; Türkler 
arasında, Kebusiye’ye yerleşmiş muhacirler arasında, askerler arasın-
da, komutanlar arasında ve çevre köylerin sakinleri arasında derin 
bir huzursuzluk ve endişe de yarattı. Hepsi korkmuş, “Fransız gâvur-
ları Ermenilerin yardımına koştu. Günün birinde orduları bu kıyıla-
ra varırsa, bizim halimiz nice olur?” diyordu. 
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Kebusiye bombardımanının ilk etkisi kıyıdaki mevzilerimizi teh-
dit eden köye yerleşmiş Türk muhacirlerin uzaklaşması oldu. 

Bombardımandan sonra Guichen mevzilerin karşısındaki koya 
geri döndü ve orada demirledi. Yardım için ikinci kez birkaç filika 
gönderdi. Filikalar karaya yeterince yaklaştıklarında çevre tepeler-
den mavzer atışları başladı. Türk askerleriydi bunlar, Çanaklık’tan 
savaş gemisini fark etmişlerdi, gizlice kıyıya yanaşmış ve denize ba-
kan tepelerden filikaların üzerine ateş açmışlardı. Guichen tepeleri 
şiddetli bir bombardımana tutarak onları susturdu.

Sonradan bazı tanıklar, o saatlerde olup bitenleri gülünç bir an 
olarak anlatmıştır.

Bombardımandan sonra Nahiye Müdürü Halit dehşet içinde Ke-
busiye’den kaçan Türk muhacirlere yöneldi: “Korkmayın, evlatlarım, 
sizi yanlışlıkla bir Alman gemisi vurdu. İşitmiyor musunuz? Dağdaki 
gâvurları da vuruyor.”

Sonradan, Türk askeri mahkemesi, ihmalkârlığı nedeniyle Musa 
Dağ İsyanı’ndan sorumlu tutarak, Arnavut kökenli bir Türk olan 
Müdür’ü ölüm cezasına mahkûm etti.   

YENİ SALDIRI

Fransız savaş gemisi Guichen’in aniden ortaya çıkışı Musa Dağ 
İsyanı’nda bir dönüm noktası oldu. Devletin askeri ve siyasi yapılan-
ması bünyesinde panik yarattı. Müttefiklerin müdahalesinin, o ana 
kadar önemsiz ve yerel olarak görülen devrimci bir hareket üzerinde 
belirleyici etkileri olabilirdi. Bu kıyılar boyunca yeni savaş cepheleri 
açılabilirdi, Türkiye sırtından bıçaklanma tehlikesiyle karşı karşıyay-
dı. Evet, acele etmek ve bir gün bile gecikmeden, bir an önce, bu çok 
tehlikeli devrimci yatağını henüz tamir edilemez sonuçlar doğurma-
dan yok etmek lazımdı. 

7 Eylül Salı günü Türk komutan Süveydiye çevresinde dağınık 
bulunan tüm güçleri topladı ve Şeyh Yurdu yönünden saldırıya geç-
ti. Çarpışma akşama kadar sürdü. Musa Dağ’ın cesur savaşçıları düş-
manı ölümcül mermileriyle karşıladılar. Daha yüksek bir konumda 
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bulunuyorlardı ve şarkı söyleyerek, dalga geçerek, Türk askerlerine 
ve komutanlarına hakaretler ederek savaşıyorlardı. 

Muharebe şiddetlenirken Fransız kruvazörü kurtuluş sahiline de-
mir attı. Orada bulunması bile artık kurtulduklarını düşünen isyan-
cıların içini kuvvet ve umutla dolduruyordu. Bu çarpışmada ve bir 
sonrakinde, savaşa değil de bir düğün şölenine davet edilmişler gibi 
savaştılar. 

Akşama doğru, perişan ve tükenmiş haldeki düşman, tepelerin 
eteklerine doğru kaçmaya başladı. Kayıpları büyüktü. İsyancılar ara-
sında ölü yoktu, sadece yaralılar vardı. 

Önceki gün Fransız kruvazörü Jeanne d’Arc da kurtuluş koyuna 
demir atmıştı. 

Muharebe sırasında merkezi yönetim organının üyeleri Dikran 
Antreasyan liderliğinde kruvazöre çıktılar. Fransız donanması III. 
Filosu’nun amiral rütbesi taşıyan komutanı Dartige du Fournet ta-
rafından kabul edildiler. Du Fournet konuklarının ellerini sempa-
tiyle sıktı, isyan ve gidişatı konusunda bilgi aldı. Hazır bulunanlar, 
fırsattan istifade ederek, Ermenilere karşı yürütülen politikadan ve 
tehcirin korkunç ayrıntılarından söz ettiler. Onların konuşmalarını 
dikkatle dinledikten sonra Amiral, o cesur dağlıları terk etmeyece-
ğine, kurtuluşları için ne gerekiyorsa organize edeceğine söz verdi. 
Merkezi organdan, isyana katılanların listesini komutan Brisson’a 
teslim etmelerini istedi. Kesinlikle kurtulacaklarına dair inançları 
artmış olan Musa Dağ’ın temsilcileri Amiral’den izin istediler. 

YENİ MESAJLAR STRATEJİSİ

7 Eylül yenilgisi Türklerin umudunu kırmamıştı. Hâlâ askeri 
güçleriyle isyana son verebileceklerini düşünüyorlardı; özellikle de 
yeni takviye kuvvetler (Ermenileri yok edip, mallarına ve kadınları-
na sahip olacaklarını düşünen Türkmenler, Çeçenler, Gürcülerden 
oluşan bir güruh) geldiği için.

Fakat büyük bir taarruza kalkışmadan önce, artık uzmanı olduk-
ları dalkavukça, kandırma amaçlı, sahte sözler verme yoluna gittiler. 

Musa Dağ Direnişi / Flavia Amabile - Marco Tosatti  F: 6
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9 Eylül günü şafak vakti, beyaz bayraklar sallayarak yaklaşan iki 
delikanlı Şeyh Yurdu mevzisindeki savaşçılara üç farklı mektup tes-
lim etti. 

Birinci mektup
Sayın Der Apraham Der Kalusdyan ve Der Vartan Hayr* Varteres-
yan. Size selamlarımızı gönderiyor, göç yerlerine hareket etmiş olan-
lardan iç rahatlatıcı haberler gelmiş olduğunu bildiriyoruz. Neden 
böyle düşüncesizce davranıyorsunuz? Osmanlı hükümeti bağışlayıcı-
dır; göçten sonra bir genel af ihtimali var; bu zor dönem aşıldıktan 
sonra nereye isterseniz oraya yeniden göç edebilirsiniz. Oysa sizin bu 
tutumunuzun yok olup gitmenize neden olacağı açıktır. 
Komutan beyin de size yazmış olduğu gibi, bebekleri bile esirgeme-
yen ve söylenenlerden tek kelime dahi anlamayan iki binden fazla 
başıbozuk, Yoğunoluk ve Hacıhabibli taraflarında etrafınızı çevirmiş 
bulunuyor. Derhal teslim olmazsanız yok edileceksiniz, buna emi-
nim, söz konusu başıbozukları gözlerimle gördüm. Şerefim üzerine 
size yemin ediyorum, kardeşlerim. Bundan sonrasını sizin vicdanını-
za ve aklıseliminize havale ediyorum.

      9 Eylül 1915
     Hekim Penyamin Kayıkçıyan

İkinci Mektup
İki saate kadar bir cevap vermezseniz, babaların günahı çocukların 
boynuna olacak. İki saat süreniz var.   
Derhal, acilen, teslim olun ve kurtulun dostlarım. 
Bu mektubu Der Apraham ve Der Vartan’a yahut aklıselim bir ki-
şiye teslim edin. Acele edin, size yalvarıyorum, vakit kaybetmeyin.

 Hekim Penyamin Kayıkçıyan

Üçüncü mektup
Yoğunoluk, Hıdırbey, Vakıf, Hacıhabibli ve Bityas ileri gelenleri ile 
yapılan toplantıdan: 
–Birinci madde. Kanlarının dökülmemesi için yaşlılar, karı-kocalar 
ve masum çocukların teslim edilmesini salık veriyorum.
–İkinci Madde. Teslim edilenlerin ellerinde beyaz bir bayrak taşıma-
ları ve askerlerin bulunduğu yere gitmeleri gerekmektedir.

* Peder anlamında. Ermeni Kilisesi’nde papazlara hitap ederken kullanılır. (ed. n.)
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–Üçüncü madde. Gençler ve evli olan erkekler arasında teslim ol-
mak isteyen varsa, silahlarıyla birlikte teslim olabilirler. 
–Dördüncü madde. Teslim olanlara kesinlikle kötü muamelede bu-
lunulmayacaktır.
–Beşinci madde. Aksi takdirde akan kandan siz sorumlu olacaksınız, 
maddi ve manevi sorumluluk size ait olacaktır. 

9 Eylül 1915
31. Bölük Komutanı Binbaşı Rıfat

Merkezi yönetim organı bu mektupları inceledi ve cevabını hazır-
ladı. Kesin kararı bildirmek için yirmi dört saat istedi. İsyancıların 
verecekleri bir karar yoktu elbette. Kurtuluş yolu zaten açılmıştı. Sa-
dece zaman kazanmak istiyorlardı. Fakat kandırma konusunda gayet 
becerikli olan düşman, bu mühleti tanımadı. Birkaç saat sonra bü-
yük saldırıya geçti. 

DÖRDÜNCÜ BÜYÜK MUHAREBE

Cevap mektubu ellerine geçtikten hemen sonra düşman saldırıyı 
başlattı (zaten ne zaman verdikleri sözleri tutmuşlardı ki?).

Günlerdir kıyı boyundaki köylerden, özellikle Türk askeri ve ida-
ri merkezi olan Levşiye’nin kenar mahallelerinden davul sesleri geli-
yordu. Güney illerinden ve Suriye’den, gâvurlara karşı “cihad”a ha-
zırlanan göçebe ve acımasız “başıbozuk” grupları orada toplanmıştı. 
Türk askeri yetkilileri acımasız güdülerinden faydalanmak amacıyla 
seferde kullanmak üzere onlara başvurmuştu. Hücum, mektuplarda 
ileri sürülenin aksine Şeyh Yurdu, Kabaklı ve Camız Yolu yamaçla-
rından başladı. Bu şekilde isyancıları kandırmak istemişlerdi. Fakat 
Ermeniler onların planını anlamış ve cephenin bütün mevzilerini 
eşit şekilde güçlendirmişlerdi. 

Ermeni savaşçılar da kendi tuzaklarını kurdular; yorgun düşmüş 
ve mevzileri terk etmiş gibi yaparak düşmanın yaklaşmasına izin ver-
diler. Türkler tahkim edilmiş hatta kadar “Allah Allah” nidalarıyla 
ve “salavat” getirerek ilerlediler. 

Ermeni savaşçılar o zaman ölümcül bir yaylım ateşiyle çıktılar or-



84

taya. Düşman hatlarında görülmemiş, ani bir karışıklık oldu, hızla ve 
düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladılar.

Direnişçiler, şimdi de korkudan çığlık çığlığa “salavat” getirerek 
kaçan düşmanın peşine düşmüşlerdi. Türkler çeşitli yerlerde direniş 
örgütlemeye çalıştılar, fakat subayların kaçışı durdurma gayretlerinin 
bir yararı olmadı. İzdiham, son tahlilde, askeri operasyonu daha da 
zorlaştırdı. Öylesine hızlı ve düzensizce geri çekiliyorlardı ki, sanki 
tepelerden ve yüksekteki mevzilerden aşağılara dökülüyorlardı. On-
ları takip eden direnişçiler bir yandan şaşmaz atışlar yaparken, bir 
yandan da alaycı ve aşağılayıcı sözlerle düşmanın gururunu kırıyor-
lardı. 

Düşmanı Kabaklı’daki sığınaklarına kadar kovaladıktan sonra Er-
meniler mevzilerine geri döndüler. Cephe boyunca çatışma yedi saat 
sürmüştü, Türklerin kayıpları çok yüksek olmalıydı. 

O gün isyancılar iki şehit verdi: Bedros Havatyan ve Hovhannes 
Lurçyan. Hapet Vanayan’ın (Sülahyan) yarası ağırdı. Hapet daha 
sonra gemide öldü, dini törenden sonra –Fransız denizcileri tarafın-
dan– büyük savaşçılara layık görülen bir onurla naaşı denize bırakıl-
dı.

Bu çarpışmada Mardiros B. Habeşyan, Mardiros Cansızyan, Ye-
sayi Yağubyan, Bedros Kalusdyan, Bedros Dımlakyan, Setrag Bur-
salıyan, Hapet Vanayan, Bedros Havatyan, Hovhannes Lurçyan, 
Movses Yaramağyan ve daha pek çokları cesaretleriyle öne çıktılar. 

Mardiros Habeşyan mevzisinde kalıp bir ağacın arkasından ara-
lıksız atış yapan çete üyesi usta bir nişancıyla düelloya girişti. Onun 
dışında birkaç düşmanı daha yere serdi. 

Mardiros Cansızyan ileri bir mevziyi ele geçirdi ve oradan peş 
peşe beş düşmanı vurup devirdi. 

Lurçyan yaralanmış olmasına rağmen birkaç çeteciyi öldürdü. 
Sıkayan ailesi de, Bedros Sıkayan, karısı, dört oğlu ve kızı, anıl-

maya değer, cesur eylemler gerçekleştirdiler. Bedros düşmanın attığı 
patlamamış bir bombayı eline alıp alaycı ve aşağılayıcı bir tonda: “Ba-
kın, bombalarınızla topla oynar gibi oynuyoruz” diye bağırdı.

Gözü kara ve inançlı savaşçılardan bazıları, cephede parlak fırsat-
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lar yakalamamış da olsalar, tetikte ve savaşmaya hazır bir halde ba-
rikatlardaki yerlerinde sonuna kadar kaldılar. Düşman şayet onların 
üzerine saldırmaya kalkışsaydı, ellerinden gelenin en iyisini cesurca 
yaparlardı. 

KURTARMA OPERASYONUNUN 
BAŞARISI

5 Eylül’den itibaren her gün, Guichen tek başına ya da başka bir 
geminin eşliğinde (8 Eylül’de Jeanne d’Arc, 10 Eylül’de Desaix ile) 
Musa Dağ kıyılarını ziyaret etti. Bu ziyaretler hem psikolojik hem 
de stratejik amaçlarla düzenlenmişti; gemilerin görünmesi Musa 
Dağ’dakilerin umuduna umut katıyor, kurtuluşun yakın olduğu 
hissini güçlendiriyordu, Türklerde ise öngörülemez bir belayla karşı 
karşıya olduklarına dair dehşet ve endişeyi derinleştiriyordu. Şayet 
9 Eylül çatışmasının sonucu isyancılar için böylesine şanlı olduysa, 
bu biraz da Fransız kruvazörlerinin mevcudiyeti sayesindeydi. Erme-
ni savaşçılar kendi görevlerini yerine getirirken hemen karşılarında, 
denizin üzerindeki kruvazörlerin görüntüsü güçlerini ve zafere olan 
güvenlerini tazeliyordu. 

10 Eylül sabahı Guichen ve Desaix aynı anda kurtuluş koyuna 
demir attılar. Komutanları, Ermeni nöbetçilerden önceki günlerde 
yaşanan çatışmaların zaferle sonuçlandığı haberini almışlardı. “Dün 
siz kendi görevinizi yerine getirdiniz, bugün sıra bizde,” dediler.

Kruvazörler Süveydiye’ye (Levşiye’ye) yöneldiler; sabah saat do-
kuzda toplarını Türk kışlalarına, kaymakamlığa ve stratejik önemde-
ki diğer noktalara çevirdiler; aynı şekilde, bunların hemen ardından 
gemilerden biri (Türk muhacirlerin geri getirildikleri) Kebusiye’yi ve 
önemli bir askeri merkez haline getirilmiş olan Türk köyü Kabaklı’yı 
bombalamaya başladılar. Ağır zayiat verildi; özellikle 157 mm. çapın-
daki top mermilerinin atıldığı yerlerde. Kabaklı bombardımanının 
sonuçları bilhassa etkili oldu. Köy direnişçilerin ileri mevzilerinin 
yakınındaydı ve Ermeni savaşçılar orada olup bitenleri rahatlıkla gö-
rebiliyordu. 
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Savaş gemisi göründüğünde çevredeki herkes dehşet çığlıkları 
attı: Panik düzenli ve düzensiz orduyu oluşturan tüm askerleri sardı. 
Pek çoğu köyden uzaklaştı ve çevredeki mağaralara, kaya oyuklarına 
sığınmaya çalıştı. Bir grup atlı olarak kaçma yolunu tuttu. Fakat son-
ra, gemi uzaklaştığında, hepsi köye geri döndü. Ancak bu bir kandır-
macaydı: Fransız kruvazörü derhal yeniden ortaya çıktı ve köyü bom-
balamaya başladı. Bu kargaşada yükselen dehşet çığlıkları dağları ve 
vadileri inletti. Ermeni savaşçılar bayraklarıyla düşmanın bulunduğu 
mevzileri göstererek operasyondaki Fransızlara büyük yardımda bu-
lundular. 

Bombardıman sona erip de sıra kendilerine gelince, evleri, 
mekânları, eşyaları arkalarında bırakarak düzensiz bir şekilde çekilen 
düşmanın üzerine atıldılar. 

Ancak Musa Dağlıların Port Said’e nakledilmelerinden sonra ev-
lerine dönebileceklerdi. 

KURTULUŞ ÇANLARI ÇALIYOR

10 Eylül akşamı Fransızların III. Deniz Filosu, geleceklerine dair 
alınan karar konusunda isyancıları bilgilendirdi.

Amiral Dartige’e sunulan öneriler şunlardı: 
1. Kendilerine silah, mühimmat, savaş malzemesi, erzak, giyecek, 

takviye kuvvet verilmesi ve Türklere karşı savaşmaya devam etmeleri 
için fırsat tanınması.

2. Savaşçılar için bu temel yardımlar sağlanarak Türklere karşı 
direnişin devam etmesi halinde silahsız insanların emin bir yere nak-
ledilmesi.

Bu öneriler kabul edilmediği takdirde,
3. Herkesin (savaşçılar da dahil) emin yerlere nakledilmesi. 
Yönetim organına 10 Eylül akşamı saat beşte iletilen cevapta, 

müttefiklerin isyancıları mühimmat ve erzakla donatmasının uygun 
olmadığı resmi olarak bildiriliyordu; bu kıyılara çıkarma yapıp yeni 
bir cephe açmak da uygun olmazdı; buna karşılık, Fransızlar halkı 
güvenli bir yere taşımaya hazır olduklarını söylüyorlardı. 
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Nihai kararı beklemeyen halk zaten iki gündür deniz kıyısına in-
mişti ve büyük bir sevinçle, nakil haberini bekliyordu. Yanlarında 
bütün hayvanlarını ve taşınabilir her şeylerini getirmişlerdi. 

Halk, kurtuluş denizinde yüzmek için kıyıda toplanırken bulun-
dukları mevzileri terk etmemiş olan Ermeni savaşçılar dikkat kesi-
lerek düşmanı gözetlemeye devam ediyorlardı. Son ana kadar, halk 
tekneleri dolduruncaya kadar mevzilerinde kaldılar; ancak operasyo-
nun sonunda, onlar da büyük bir heyecanla fakat aynı zamanda gö-
revini yerine getirmiş kişilere özgü bir tatminle yerlerini terk ettiler 
ve kıyıya inerek gemilerdeki halka katıldılar. 

Musa Dağlıları Port Said’e nakletmek için, kurtuluş sahilinde 
beş Fransız gemisi demir atmıştı: Guichen, Desaix, D’Estrées, Amiral 
Charner ve Foudre. Bu sonuncusu 6-7 kilometre kadar yol katettik-
ten sonra yolcularını, nakli gerçekleştiren gemi grubuna katılmak 
için gelen İngiliz gemisi Raven’a aktaracaktı. 

Her ayrılık bir parça ölümdür, der halk bilgeliği. Ayrıldığımız in-
san ve yer ne kadar çok seviliyorsa, ölüm acısı da o kadar derin olur. 

Evine, köyüne, dağlarına, vadilerine, elleriyle yarattığı bahçeleri-
ne asırlardır bağlı olan bir halktan söz ediyoruz. Onlar için her kaya, 
her köşe, her vadi, her ağaç bir anıyı temsil eder ve kardeşten fark-
sızdır. Bu halk yaşamak için haram yememiş, toprağın her zerresine 
terini akıtmıştır. İşte bu halk, bütün bunları bir anda terk etmek ve 
belki de geri dönmemek üzere bilinmeyen ufuklara doğru uzaklaş-
mak zorunda kalmıştır. 

Bu ayrılığa derin bir esef damgasını vurmuştu, onun için daha 
da dokunaklıydı. Kırk beş gün boyunca onları şefkatli bir anne gibi 
korumuş, bağrına basıp gözetmiş kutsal dağlarından ayrılmak zorun-
daydılar. Bütün güçlüklere, direnmenin tüm biçimleriyle, hep birlik-
te göğüs germişlerdi. Korku ve yoksunluk anlarını birlikte yaşamış, 
acısını birlikte çekmişlerdi, fakat umutsuzluğun zalim pençelerine 
asla teslim olmamışlardı. Ve şimdi, bütün kötülüklerin en kötüsü 
olarak, gözleri yaşlarla dolu, hıçkırıklara boğularak meşru kartal yuva-
larını terk etmek zorunda bırakılıyorlardı. Oysa Ermeni kadınlarının 
onuru güneşin altında yine o güneş gibi daima parıldasın, güçlü kolla-



88

rına kölelik zinciri asla vurulmasın diye, gelecek kuşakları yüz kızartı-
cı bir ölümün utancından, aşağılık kompleksinden ve yenilgiyi kabul 
eden bir tavırdan esirgemek için Musa Dağ’ın en asil evlatları kızıl 
kanlarını o kartal yuvasında akıtmış, on sekiz kahraman onun ıssız ve 
vahşi doruklarında Ermeni geleneğinin bir sunağı üzerindeymişçesi-
ne kurban verilmişti. Evet, hepsi için çok zordu, ayrılık ölüm kadar 
zordu. Fakat hayata dönebilmenin yegâne yolu da yine ayrılıktı. 

Kurtarma sandalları operasyona 12 Eylül’de başladı. Beraberle-
rinde kılık kıyafet dışında herhangi bir şey götürmeleri yasaklanmış-
tı. Yaşlılar ve mini mini çocuklar, genç ve yaşlı kadınlar, genç kızlar 
ve delikanlılar, özlem dolu bakışlarını kartal yuvalarına son bir kez 
çevirerek yaşlı gözlerle Fransız denizcileri tarafından kruvazörlerden 
birine doğru götürülen teknelere bindiler. 

Bu noktada, Fransız halkının bu değerli evlatlarını saygıyla ve bil-
hassa şükranla anmak gerekiyor. Onlar, o son derece yıpratıcı nakil 
operasyonunu büyük bir alçakgönüllülükle, yüksek bir insanlık idea-
liyle, büyük bir fedakârlık ve tükenmeyen bir gayretle gerçekleştirdi-
ler. Güçlü kollarıyla, şakalaşarak ve büyük bir yakınlık göstererek iki 
büklüm ninelerin ve dedelerin ellerinden tutuyor, bebekleri ve tek 
başlarına hızlı davranamayacak kadar küçükleri kucaklıyor, teknele-
re götürüyor ya da gemilere çekiyorlardı. 

Halkın gemilere nakledilme operasyonunda Musa Dağlı iki cesur 
yüzücü, Kevork Tarakçıyan ve Sarkis Dıkkanyan da büyük fedakâr-
lık gösterdiler.

Son olarak Ermeni kökenli deniz subayı Diran (Charles) Teke-
yan’ın adını da derin bir şükranla anmak gerekir: O buhranlı günler-
de ilahi bir tesadüfle, Fransız kruvazörü Desaix’nin subay kadrosun-
da bulunuyordu. 

Tekeyan, Musa Dağlıların nakil operasyonunu yöneten komutan 
Vergos tarafından, karaya çıkarak tahliye işlemini yürütmekle görev-
lendirildi. 

12 Eylül sabahı saat dörtte bir kurtarma sandalıyla karaya çık-
maya çalıştı fakat fırtına engel oldu. O anda Türkler derhal püskür-
tülen yeni bir saldırı girişiminde bulundular. Sular sakinleştiğinde 
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Tekeyan karaya çıkmayı başardı ve halkın gemilere nakil işlemini 
başlattı. Tahliye köy köy gerçekleştirildi. İlk gün kadınlar, yaşlılar 
ve çocuklardan oluşan üç bin kişi gemilere yerleştirildi; ikinci gün, 
önce savaşta yer almamış nüfusun kalanı çıktı gemilere, son olarak 
da savaşçılar. 

Musa Dağ halkının kurtarıcıları arasında, 17 Mayıs 1967’de Mar-
silya’da ileri bir yaşta ölen Diran Tekeyan’dan başka soylu, cömert ve 
insancıl duygularla dolu üç kişinin; Guichen’in kaptanı Brisson’un, 
Fransız III. Filosu Komutanı Amiral Dartige du Fournet’nin ve De-
saix kruvazörünün kaptanı Vergos’un adlarını da özel bir saygıyla 
anmak gerekir. 

Kaptan Brisson direnişçileri buldu, onlarla bağ kurdu, onları 
destekledi, dostları oldu ve onları kurtarmış olmayı hayatı boyunca 
yaptığı en yararlı iş olarak gördü. Port Said yolculuğu boyunca iyi ve 
korumacı duygularla davrandı. Yolculuğun iyi geçmesi için, dağdaki 
uzun günlerin acı ve ıstıraplarının unutulması için, her türlü fedakâr-
lığı yaptı. 

İkincisi, Amiral Dartige du Fournet, Fransız III. Filo Komuta-
nı sıfatıyla, halkın tahliyesinde dikkate değer bir rol oynadı. Resmi 
kanallardan ve kuralların öngördüğü ihtiyatla hareket etmiş olsaydı 
kurtuluş çok uzun sürede gerçekleşecek, belki de asla gerçekleşme-
yecekti. Cömert ruhlu bir kişi ve bir beyefendi olarak bütün nüfuzu-
nu, denizcilik konusundaki bütün bilgisini ve tecrübesini bu uğurda 
kullandı. 

Amiral 8 Eylül’de “kurtuluş sahili”ne Jeanne d’Arc ile geldi. Hal-
kın durumu hakkında bilgi edindikten sonra derhal Famagusta’ya 
[Gazimağusa] hareket etti, Mısır ve Kıbrıs’taki İngiliz yetkilileriyle te-
mas kurup halkı misafir etmeleri için tekliflerde bulundu. 

Kıbrıs Valisi “uygun bir yerleri olmadığı” cevabını verdiyse de 
Mısır Yüksek Komiseri Londra’ya başvuracağını ve karar vermek 
için cevaplarını bekleyeceğini açıkladı.

Amiral moralini bozmadı. Derhal Paris hükümetiyle de temas 
kurdu. İlk telgrafına cevap gecikince, 10 Eylül’de tekrar telgraf çekti. 
Cevabı dört gün sonra, 14 Eylül’de aldı, Fransız Denizcilik Bakanı 
büyük bir soğuklukla, “Musa Dağ nerededir?” diye soruyordu. 
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Fakat Amiral Dartige du Fournet günlerini bekleyerek geçirme-
mişti. Dakikaların değerli olduğunu biliyordu. Her gecikme ölüm-
cül sonuçlar doğurabilirdi. Halka yardım eli uzatmak onun için bir 
onur meselesiydi. İşte Fransız denizcinin parlak şahsiyetini ve büyük 
ruhunu ortaya koyan buydu. Henüz kimse Musa Dağlıların nereye 
tahliye edileceğini bilmiyorken, “şahsi sorumluluk” üstlenerek halkı 
gemilere çıkarmayı teklif etti. Amiral Dartige du Fournet sonuçtan 
emindi; güvenli bir limana, kurtuluşa götürüleceklerdi.

Aniden, tam bu kritik anda, Amiral Çanakkale’ye tayin edildi. 
Fakat halefi, Amiral Darilleux ve Fransa’nın Mısır Büyükelçisi Ba-
ron de France’a kutsal bir söz verdirmeden yeni görevine gitmedi: 
“Her ne pahasına olursa olsun, beş bin Musa Dağlı emin bir yere 
götürülmeli”ydi. Büyükelçi ve du Fournet’nin halefi, bu yüce gönül-
lü insanlar, Mısır Hıdivi ve İngiliz Yüksek Komiseri’yle görüşmeleri 
sürdürdüler ve Mısır’ın konuksever göğü altında (Port Said yakınla-
rındaki Lazaret denen kumluk alanda) Musa Dağlıların yerleştirilme-
si temelinde bir anlaşmaya vardılar.

Desaix’nin komutanı Vergos şükranların sunulacağı üçüncü kişi-
dir. Amiral Dartige kendisine Musa Dağlıların tahliyesini organize 
etme emrini verdi, o da bu zor işi büyük bir fedakârlık göstererek 
sonuca ulaştırdı.

Pazar günü bütün gün halk gemilere çıkmayı sürdürdü. Savaş-
çılar gemilere en son çıkanlardı. Onların geminin güvertesindeki 
görüntüsü heybetli ve etkileyiciydi: hâlâ üzerlerinde olan silahları, 
paçavraya dönmüş rengârenk giysileri, uzun ve karmakarışık saçları 
ve sakalları, yüzlerinde görevlerini onurla yerine getirmiş olmanın bi-
lincinden kaynaklanan kararlılık ve gurur ifadesiyle. Komutan Ver-
gos güvertede, hayranlık dolu bir ifadeyle onları kabul etti.  

Fakat burada sözü, bu yüce anın görgü tanığı donanma subayı 
Diran Tekeyan’a bırakalım. 

Son kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da gemiye yerleştirilirken dağda da 
yirmi Ermeni birliği mevzilerini terk ediyordu. O anda vadilerden, 
farklı yönlerden, göğüsleri fişeklikle kaplı güçlü ve gururlu savaş-
çıların küçük gruplar halinde kıyıya inmeye başladıklarını gördüm. 
[…] Deniz kıyısında muazzam bir ateş yanıyordu. Gemilere binme-
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den önce kaçaklar orada toplanıyor, gemilerde fazla yer tutacak ve 
yanlarında götüremeyecekleri fakat Türklere de bırakmak isteme-
dikleri eşyalarını ateşe veriyorlardı. 
Yataklar, örtüler, yiyecekler, ev eşyaları, her şey o ateşte birbirine 
karışıyordu ve alevler gittikçe daha yükseklere uzanıyordu. Cebel 
Musa isyancıları yanlarında önemli miktarda hayvan da getirmiş-
lerdi. Büyük kısmı kesilmişti fakat hâlâ hayatta kalanlar vardı. İs-
yancılar onları deniz kıyısındaki o ateşin yanına kurtulamayacakları 
biçimde bağladılar ve onların etleri de, yeni doğmuş özgürlük için 
sunulan yüce bir kurban gibi, orada yanmakta olan o cehennem ate-
şini besledi […].
Cebel Musa isyancılarının sonuncusu da gemiye çıkınca […] kıyıyı 
terk etme sırası bana gelmiş oldu […] hemen sonra her yanımız yo-
ğun bir duman örtüsüyle kaplandı; artık Cebel Musa’nın kaçakları, 
yaralılarını da yanlarına almış, Mısır’ın misafirperver topraklarına 
doğru seyrediyor, bizlerse normal rotamızda devam ediyorduk.    

Bütün halk filoya sığındığında, savaşçılar gemilerin komutanla-
rından, kıyıda ve dağın yamaçlarında topladıkları hayvanlarına ateş 
etmelerini rica ettiler; düşmanın işine yaramasını istemiyorlardı. Ko-
mutan bir yaylım ateşi emri verdi. Hemen sonra bütün hayvanlar 
ölmüş, yere serilmişti. 

Hareket için bütün işlemler tamamlandığında kruvazörler siren-
lerini çaldı ve demir alarak yola çıktılar.

13 Eylül Pazartesi günüydü. 
Halk gemilerin güvertelerinde toplanmış, gözlerinde yaşlarla, sis-

te büyülü bir düş gibi yavaş yavaş kaybolan sevgili dağına bakıyordu. 
14 Eylül’ü 15’ine bağlayan gece, 9 Eylül’deki son muharebede ağır 

yaralanan Hapet Vanayan Guichen kruvazöründe gözlerini ebediyen 
kapattı, böylece dağda şehit olanların sayısı on sekize ulaşmış oldu. 
Cenazesi 15 Eylül’de askeri törenle denizin derinliklerine gömüldü. 

16 Eylül’de zırhlılar Port Said önünde demir attı. Halk sonraki 
iki gün boyunca gemilerden yavaş yavaş tahliye edildi ve Port Said 
yakınlarındaki Lazaret denen karantina alanına yerleştirildi. 

Mısır toprakları üzerinde Musa Dağlılar bir çadırkentin temelini 
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atacaklar ve orada, yaklaşık dört yıl boyunca İngiliz, Fransız, Mısırlı 
yetkililerin ve Ermenilerin milli, siyasi, dini ve yardım kurumlarının 
yakın gözetiminde bir hayat süreceklerdi.  
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17. Artakalmış yiyecekleri eve götürmenin tavuklarda körlüğe 
neden olacağına inanılırdı. Bunun yerine hayvanlara, kuşlara ya da 
yoksullara dağıtmak gerekirdi. 

18. Evin üzerinden bir leylek sürüsü geçtiği takdirde o ev, o yıl 
türlü türlü iyiliğe boğulurdu.

19. Seyahate çıkmak üzere olan birinin önünden bir tavşan ya da 
keklik geçerse, kötüye işaretti, geriye dönmek gerekirdi.  

20. Sabah vakti karşılaşılan ilk yüz kötü bir kişininki olursa o gün 
işlerin yolunda gitmeyeceği söylenirdi. Çok köklü bir önyargıydı bu.

21. Gökyüzünde bir yıldız kaydığında, ışık çizgileri kaybolmadan 
bir dilek tutulursa o dileğin yerine geleceğine inanılırdı.

22. Birisi bir kuduz köpek tarafından ısırılırsa o gece gün ağarın-
caya kadar sürekli şarkı söylenip çalgılar çalınarak hasta uyanık tutu-
lurdu. Sekiz gün sonra aynı işlem tekrar edilirdi, sekiz hafta boyunca 
bu böyle sürerdi. Hasta uyanık olması gereken bu gecelerden birinde 
uyursa öleceği söylenirdi.

23. Bebekleri doğumdan kısa bir süre sonra ölenlerin, bir sonraki 
doğumdan sonra yedi çeşmeden su taşıması gerekirdi, bebek önce 
bu suyla yıkanır, sonra bebeğe yedi ayrı evden toplanmış kumaş par-
çalarıyla dikilmiş bir kıyafet giydirilirdi. Böylece bebek yaşardı.

24. Hayvanların ve kadınların memeleri şiştiğinde, şişen bölge 
suda boğulmuş bir köstebekle iyice ovulursa şişlik kaybolurdu. Bu 
yüzden, köstebek yakalayıp suda boğmakla uğraşırlardı. 

25. Gelin güveyin evine gönderilirken, katır gibi kısır olmasından 
korkularak katıra bindirilmezdi.

26. Yüz yıkanırken “Göklerdeki Babamız” duası okunurdu, bu 
şekilde suda bulunan kötülüklerin defedildiğine inanılırdı.

27. Annelerin bedduasını almamak gerekirdi, mutlaka tutacakla-
rı söylenirdi.

28. Birisi evden ayrıldığında, hemen ardından evi bir süpürgeyle 
süpürmemek gerekirdi, bu bir uğursuzluk işaretiydi ve evden ayrılan 
kişinin başına dert açılacağından ve geri dönmeyeceğinden korku-
lurdu.

29. Narin bir kap-kacak kırıldığında kötülüğün yok olduğu söy-
lenirdi.
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30. Rakı, konyak ve benzeri içkiler döküldüğünde: “İyidir, kötü-
lük gider,” denirdi.

31. Cenaze töreninden sonra kiliseye yiyecek götürülürdü, çünkü 
yiyenleri teselli ettiği ve öte dünyadaki müteveffa üzerinde çok iyi 
etkileri olduğu söylenirdi. 

32. Uzaktan gelen kişiye armağun [armağan] denen hediyeler su-
nulurdu.

33. Yeni doğmuş bir bebek kırk günlük olduğunda karsanak adı 
verilen [tatlı ve şekerleme türü] hediyeler sunulurdu.

34. Değerli bir eşya/mal alındığında [ya da söz kesme, nişan gibi önemli 
bir olay sonrasında kutlayanlara], özellikle bir giyecekse, halvut denen he-
diyeler dağıtılırdı.

35. Yeni doğmuş bir bebeğin ziyaretine giden kişi, bebeğe göz 
değmemesi için, yani bebeği kem gözden sakınmak için, elbisesinden 
bir parça ve saçından bir tutam kesip anneye teslim ederdi; bunlar 
yakılarak bebeğe bağışıklık kazandırılırdı.

36. Ekmek hamuru yoğurulduktan sonra üzerine bir haç çizilirdi, 
hamur dinlenmeye bırakılırdı ve işin sonunda pek çok kez haç çıka-
rılırdı. 

37. Ekmek, yere çukur kazılarak yapılmış toprak fırın tonirden 
(tandır) çıkarılırken karşılaşılan kimseye bir parça verilir, şüğ huts, 
“sıcak ekmektir”, denirdi. 

38. Et, balık ya da kokusu olan herhangi bir yemek pişirilirken 
çıkagelen kimselere, özellikle hamile kadınlara bundan bir parça ve-
rilirdi.

39. Tavada kızartılan yağ yiyeceklerin üzerine dökülürken, o sıra-
da evin ya da komşunun küçük çocuğu orada bulunuyorsa, ona da 
yemekten bir parça verilirdi. 

40. Hasat zamanı hasat yerinden geçen kişi mahsulden istediği 
kadar yer ve hiçbir ödeme yapmadan istediği kadar götürürdü. 

41. Ekmek yere bırakılmazdı; kazara yere bir parça ekmek düştü-
ğünde “günah, günah” denir, yerden alınır ve ezilmemesi için yüksek 
bir yere konurdu. 

42. Erkek ve kız çocuklarının küçüklükten itibaren bir arada oy-
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namasına izin verilmezdi. Birlikte oynadıkları görülürse, “sırt sırta” 
denirdi.

43. Aynı anda bir çeşmeden birçok kişi su içmek isterse, öncelik 
en küçük olana verilir, “su küçüğün asa büyüğün,” denirdi.

44. Yemek yedikten ya da bir şey içtikten sonra “Tanrı’ya şükür” 
denir ve “Tavuk bile su içerken göğe bakar,” sözü zikredilirdi.

45. Sabah yataktan kalkıp yüzünü yıkadıktan sonra, ev halkı bir 
gece önce yatağa girerken olduğu gibi, yaşlarına göre sıralanır ve 
“Göklerdeki Babamız”ı yüksek sesle okuyarak dua ederdi. 

46. Evlatlar çocuk sahibi de olsalar babalarının önünde sigara iç-
mezlerdi.

47. Yaşı küçük olanlar, yaşlılara karşı daima saygılı olmak zorun-
daydılar.

48. Kış mevsiminde ertesi sabah tekrar ateş yakmak üzere ocağın 
küllerinin altına büyük bir parça kor saklanırdı. Ateşin devamını sağ-
layan bu parçaya “ılık kor” denirdi. “Ilık kor” bence küllerin altına 
saklanmış sıcaklık anlamına geliyor ve olumlu bir şeye işaret ediyor. 
Yoksa kutsal ateşten bir parça mı?  

49. Günbatımından sonra eve getirilen siyah renkli hiçbir şey eve 
alınmazdı, çünkü keder ve yas getireceğine inanılırdı.

Tovmas Habeşyan, Musa-daği babenagan artzakankner 
(Musa Dağı Atalarının Yankıları), Beyrut, 1986
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Yoğunoluk (Michel Paboudjian Koleksiyonu)

Bityas
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Hıdırbey

Hıdırbey’deki asırlık çınar ağacı (Ermenistan Musa Dağlılar Derneği Koleksiyonu).

Musa Dağ Direnişi / Flavia Amabile - Marco Tosatti  F: 11
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Musa Dağ’da davullu zurnalı kutlama (Ermenistan Musa Dağlılar Derneği Koleksiyonu).

Damat süslemesi.
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Düğün yemeği.

Geleneksel yemek harisa (keşkek) hazırlanırken.
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Pastör Dikran Antreasyan

Yesayi Yağubyan Bedros Dımlakyan
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Sağ kalanlar teknelere binerken, Musa Dağ (9 Ekim 1915 tarihli Le Flambeau’dan).

Tekneye biniş, Musa Dağ, 1915 (Nubarian Kütüphanesi, Paris).
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Kurtulan Musa Dağlılar gemilerden birinin güvertesinde 
(Gérard Bossière Koleksiyonu).
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Sığınmacılar Fransız gemilerinden birinde (24 Ekim 1915 tarihli Miroir’dan).

Kruvazörün güvertesinde yaşam (9 Ekim 1915 tarihli Illustration’dan).
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