
Dün Marmara Ere¤lisi’ne gittim, 2012’de satt›¤›m ve
senelerce genifl bahçesini yeflertmekle u¤raflt›¤›m
eve… Bahçeyi otlar sarm›flt›. Yirmi senelik Osmanl›
çileklerimden yediveren köklerini söktüm, bir tane
hurma a¤ac› ald›m, komflum Atam’›n bahçesinden
bir Sason nar› kökü ald›m, bir de Sason inciri kökü,
bir kök de hünnap ald›m.

Yar›n Amerika’ya gidiyorum, bütün bunlar› nas›l
beraberimde götürece¤im, onun derdindeyim…
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Toroslar ailesinin yaflam öyküsünden bir kesit içeren bu kitap,
Ferman Toroslar ve annesi Kayane ile yap›lan görüflmelerden,

a¤›rl›kl› olarak Ferman Toroslar’›n an›lar›ndan derlenerek
yay›na haz›rlanm›flt›r.

*
Kimi adlar›n yaz›m›nda, “kh” yerine Kürtçedeki gibi “x” harfi
kullan›ld› (Xazo). Ermenice ve Kürtçe ifadeler italik yaz›ld›.

Yerleflim yerlerinin günümüzdeki (resmi) adlar› için
Index Anatolicus’tan (www.nisanyanmap.com) yararlan›ld›.

Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un
Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›,

Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.

Kitapta yer alan görseller Ferman Toroslar’›n arflivindendir.
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KKeerrhhoo,,  22000088

Bu yolculu¤u benden çok kim hak etmifl olabilir? Hi-
kâyemin bafllad›¤› yere, 1936’da anam›n beni do¤urdu¤u
o y›k›k duvar›n dibine gitmek, o gilgil saplar›n›n üzerine
uzanmak benden çok kime yak›fl›r?

Kerho’yu hayat›mda görmedim. Oras› babam›n, dede-
lerimin köyü; anam›n gelin gitti¤i, ilk çocu¤unu kuca¤›na
ald›¤› evi; bir gündüz vakti silah zoruyla terk edip bir
daha asla geri dönemedikleri cennetleri.

Hiç görmedi¤i, hiç yaflamad›¤› bir yerin özlemini nas›l
çeker insan? Bu duydu¤um özlem bana m› ait, anama
babama m›? Kerho’yu görmek için yetmifl iki yafl›mda
çekti¤im bu zahmet, dedemin dikti¤i cevizin tad›na bak-
mak için tepti¤im onca yol ak›l kâr› m›?

Mutki’de, Kerho minibüsünü sormak için girdi¤im
bakkalda kim bilir kaç saattir oturmufl vakit öldüren o
adam›n da akl›na yatmad›¤› belliydi bu halim; ipe sapa
gelmez sorular›yla tepemin tas›n› att›rd›:
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“Kerho’ya kime gidiyorsun?”
“Hasangile!”
“Hasan ‹stanbul’dad›r. Sen flunun do¤rusunu söyle,

kime gidiyorsun?”
“Evet, Hasan ‹stanbul’dad›r. Hasan evini kime ema-

net etmiflse ona gidiyorum ben.”
“Sen kimlerdensin?”
“Xazo’nun o¤luyum.”
“fiimdi belli oldu. Tapular için geldin buraya…”
“Ne diyorsun be kardeflim? Ne iflim olur tapuyla?”
“O zaman alt›n aramaya m› geldin?”
“Baflka fley bilmez misiniz siz? Özlem çektim, yetmifl

sene sonra evimizin yerini, do¤du¤um evi, dedemin dik-
ti¤i cevizleri görmek istiyorum.”

“Yok yok, sen alt›n ar›yorsun!”
A¤›r›ma gidiyor do¤rusu nereye gitsem karfl›ma ç›kan

bu alt›n laf›. Kime yol sorduysam, hemen hemen hepsi
beni kenara çekip iflbirli¤i teklif edermifl gibi sesini al-
çaltarak “Alt›n m› ar›yorsun?” diye sordu. Varsa yoksa
alt›n! Kim koymufl, kim bulacak? Olmayan alt›nlar bir
yana, Kerho ve Silind köylerinin muhtar› oldu¤unu ö¤-
rendi¤im bu adam belli ki babam Xazo’yu pek iyi hat›r-
l›yordu!

Söylenerek bakkal dükkân›ndan d›flar› ç›kt›m. Uzat-
man›n, üstelemenin anlam› yok. Saat daha üç; Kerho
arabas›na iki saat varm›fl. Bir o yana bir bu yana yürüyüp
etrafa göz gezdirdikten sonra bakkal dükkân›na geri dön-
dü¤ümde, hiç hofluma gitmeyen bir durumla karfl›laflt›m.

Muhtar ve yan›ndakiler kalkm›fllard›. ‹ki saat evvel biz
konuflurken içeri girip arkamda dikilen gençten bir o¤-
lanla bakkal içerideydi yaln›z. Araba da yok ortada…
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“Daha gelmedi mi minibüs?”
Delikanl› laf› bakkal›n a¤z›ndan ald›:
“Abi, bugün Kerho’ya minibüs kalkmayacakm›fl. Seni

arabayla götürelim.”
Hayda! Korktu¤um bafl›ma geldi! Minibüsün kalkma-

mas›n› anlad›k da bu adam nereden ç›kt› flimdi? Ben bir
fley teklif etmiyorum, o kendili¤inden gidelim diyor. Bu
iflin içinde kesin bir oyun var, yoksa kimse kimseyi hay-
r›na Mutki’den Kerho’ya götürmez.

Çaresiz ‹stanbul’u, Hasan’› arad›m. O¤lu ç›kt› telefo-
na. Durumu anlat›nca belediye baflkanl›¤›na gitmemi
söyledi. Kirveleri orada çal›fl›yormufl, bana bir araba ayar-
larm›fl. Kapad›m telefonu. Delikanl›, bakkal›n önündeki
hurda arabas›n› iflaret etti yine.

“Belediyeye ben b›rakay›m seni,” dedi. Kabul ettim.
Arad›¤›m›z kirve yerinde yoktu, o¤lu oradayd›. “Ben

bu saatten sonra sana nereden araba bulay›m!” dedi ç›k›-
flarak.

Yahu nedir bu böyle, önüne gelen bizi tersliyor! Mo-
ralim büsbütün bozuk vaziyette ayr›ld›m belediyeden.

Bizim arabal› genç, gölge gibi peflimde. Binan›n önün-
de durmufl, bekliyor. Anlad› tabii Kerho’ya gitmeyi ne
kadar çok istedi¤imi. Onca yolu gelmiflim, görmeden geri
mi dönece¤im! Buna raz› gelmeyece¤imi, Kerho’ya git-
mek için kendisine muhtaç oldu¤umu biliyordu. Çaresiz
kalm›flt›m, pes ettim:

“Kaç para istiyorsun?”
“Yüz elli!”
“Ben sana yüz elli lira verirsem ‹stanbul’a dönecek

param kalmaz.”
“Yüz diyelim…”
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“Mümkün de¤il.”
“Peki, seksene götürürüm.”
“Yok, ben altm›fltan fazlas›n› veremem.”
Düflündü, düflündü… “Kabul,” dedi!
Az ilerideki benzin istasyonunda durduk. Bizimki ko-

flarak inip altm›fl liral›k benzin ald›. Sonra da araban›n
penceresinden bafl›n› içeri uzat›p, “Abi, benim param
yokmufl,” demez mi!

Belli ki paray› hemen almak için plan yapm›fl akl›nca.
Als›n, tek ki beni Kerho’ya götürsün. Bakkal›n önüne
geldik, iki kifli daha bindi, dört kifli olduk. Bu adamlar da
hiç hesapta yoktu halbuki. Tedirginli¤im daha da artt›
ama yola ç›kt›k bir defa. Bir taraf› uçurum, darac›k da¤
yolunda ilerlemeye bafllad›k. Yaya gitsem herhalde bun-
dan daha yavafl yürümezdim. Aksi gibi yol da yokufl, ara-
ba durmadan su kaynat›yor, adam durmadan söyleniyor.
Sonunda dura kalka Kerho’dan bir önceki köye, Silind’e
vard›k. Tam köyün kenar›ndaki jandarma karakolundan
geçerken durdurulduk. Elinde tüfek, bir çavufl araban›n
sa¤›n› solunu kontrol etti, hepimizin kimliklerine tek tek
bakt›. Bizim floförün köyünü de o vakit ö¤rendim, Tork-
luymufl. Yolda fazla konuflmam›flt›m. Sorgu sual edip ca-
n›m› s›kmalar›n› istemiyordum.

Yüz metre daha gittik gitmedik, konta¤› büsbütün
kapatt› bizimki.

“Abi, buraya kadar.”
“Nas›l buraya kadar? Kerho mu buras›?”
“De¤il.”
“Hani Kerho’ya gidecektik?”
“Abi, araba su kaynat›yor. Yedek lastik de yok.”
fiu yok bu yok… Bafllad›m münakaflaya. Arkamdaki
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karakoldan da güç alarak ç›k›flt›m. Di¤er iki adam da ben-
den yana gözüküyor.

“Tamam abi. Köprübafl›’nda sizin Kerho’dan bir köy-
lünüz varm›fl. O da bekliyormufl. Onu da alal›m bari, be-
raber gidelim.”

Ne oldu da fikir de¤ifltirdi bilmem, tekrar binip ilerle-
meye bafllad›k. Nehir boyunca gittik, biraz yokufl ç›kt›k.
Yine durduk. Bu sefer daha ciddi bir ifadeyle:

“Abi, buraya kadar. Sen bu köye misafir ol.”
“Lan o¤lum, bu köy kimin? Ben ne diye buraya misa-

fir olay›m?”
“Muhtar›n köyü.”
“Hangi muhtar?”
“Bakkalda gördün ya.”
“Evlat, sen gördün, biz bakkalda münakafla ettik. Ben

bu adama nas›l misafir olay›m?”
“Bir fley olmaz. Onlar misafir kabul eder.”
Ölür müsün öldürür müsün? Saat olmufl yedi buçuk,

günefl batt› batacak. Di¤er ikisi de floförden yana oldular
bu sefer. ‹çime yine bir kurt düfltü. Muhtar böyle bir tali-
mat m› verdi ne? Niye ›srar ediyor muhtarda kalmam›?

“O zaman yayan giderim,” dedim; çantam› s›rt›ma
vurup h›rsla yürümeye bafllad›m.

Arkamdan koflup kolumu kavrad›:
“Nereye gidiyorsun?”
“Dedim ya, yayan gidece¤im.”
“Param› versene!”
“Yahu, Kerho’ya kadar anlaflt›k, altm›fl liray› peflin

verdim, sen beni yar› yolda b›rakt›n. Daha ne paras›?”
“Ben anlamam! Seksen istemifltim zaten. Silind’den

buraya da para vereceksin.”
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“Versem ‹stanbul’a dönemem. Fazla param yok.”
“Ben anlamam.”
Bakt›m olacak gibi de¤il, adam dikleniyor, ç›kart›p on

lira verdim.
“Sadaka m› veriyorsun?”
Bir on lira daha… Raz› oldu, b›rakt› yakam›.
Sinirimden a¤layacakt›m neredeyse. Dalga geçer gibi

arkamdan seslendi bir de:
“Dikkat et, kurtlar yemesin!”
“Kürtler yiyece¤ine kurtlar yesin!” deyip, h›rsla yürü-

meye devam ettim.
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Do¤du¤um topraklara, Kerho köyünün yedi mahallesinden
Kitoro’ya son bak›fl›m. A¤ustos 2008.



UUzun zamand›r ilk defa anam›n anlatt›klar›na bu
kadar yak›n›m. Kerho’yu asker bas›p köyden ç›kar›ld›k-
lar› gün, kafile halinde Silind’e giderken buradan geçmifl-
ler. Yolu bilmiyorum ama seslerini iflitiyorum, aya¤›m›n
alt›ndaki tozlu yolda onlar›n ayak izlerini görüyorum
sanki.

Da¤larda, ormanlarda saklanarak geçirdikleri y›llar
boyunca, içlerine iflleyen, haf›zalar›na kaz›nan, dille-
rinden düflürmedikleri, bazen de hiç dillendiremedikleri
an›lar›n yaratt›¤› korkular›n ayn›s›n› flimdi ben de du-
yuyorum.

S›rt›nda ben, elinde ablam, karanl›kta koflarken aya¤›
yumuflak bir fleye tak›l›p düflen, eliyle yoklad›¤› an o fleyin
yitip gitmifl bir askerin cans›z bedeni oldu¤unu gören
anam›n yaflad›¤› dehfleti hissediyorum.

Üzeri çal› ç›rp›yla örtülmüfl, onlarca insan bedeninin
üst üste y›¤›l› oldu¤u çukurlardan gelen kokuyu ben de
duyuyorum. Da¤larda ölüp gitme korkusu; bir mezar› bi-
le olmadan, kimse duymadan, görmeden ölen dedeleri-
min, ninelerimin, amcalar›m›n, teyzelerimin, soyumun
kaderini paylaflma korkusu.

Ama bunu ben istedim de¤il mi? Bu yolculu¤a bile
bile ç›kt›m. Bu ne karfl› konulmaz bir iç dürtüydü? fiimdi
art›k bu da¤ yolunda Kerho’yu görmeye mi, yoksa
1926’dan 1938’e kadar bu da¤larda can vermifl soyumun
bir parças› olmakla ayn› kaderi paylaflmaya m› gidiyor-
dum?

Arada bir karfl›dan a¤›r aksak gelen odun yüklü kam-
yonlar›n h›r›lt›s› huzursuz düflüncelerimden beni s›y›r›-
yordu neyse ki. Her geçeni durdurup su istiyor, Kerho bu
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tarafta m› diye soruyordum. Do¤ru yoldaym›fl›m. Düm-
düz gidersem karfl›ma ç›kacakm›fl.

Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm…
Acaba bir çal›n›n dibine k›vr›lsam, yola sabah m›

devam etsem? Yürüdükçe karfl›ma bir dönemeç ç›k›yor,
önüm hepten karar›yor. Telefon da çal›flm›yor. Son gör-
dü¤üm kamyoncuya telefonun neden çekmedi¤ini sor-
dum, sadece jandarmalarla koruculara aç›km›fl. Onun c›-
l›z ›fl›¤› da olmasa, ad›mlar›mdan biri muhakkak uçuruma
denk gelecek. Dura kalka ilerliyordum ki yine bir araba
h›r›lt›s›, farlar›n ortal›¤› bembeyaz eden ›fl›¤›…

Ama bu sefer sesi arkamdan geliyor; ya onlarsa?
Dönüp bakmaya cesaret edemedim. Daha h›zl› yürü-

meye bafllad›m ama nafile. Karanl›kta, darac›k bir da¤
yolunda arabadan kaçacak halim yoktu ya!

Araba ilerledi, ilerledi, gelip arkamda durdu. Çaresiz
dönüp bakt›m. Beni getiren araba!

Üç kiflilerdi, dört olmufllar. Tan›mad›¤›m, dördüncü
kifli indi afla¤›, arkamdan yetiflti, koluma girip “Atla, se-
ni Kerho’ya götürelim,” dedi. Art›k sakin olam›yordum,
sesimi yükselterek: 

“Size güvenmiyorum, araban›za da binmem!”
Adam b›rakm›yor, kolumdan çekiyor resmen. Tamam

dedim içimden, buraya kadarm›fl, muhakkak ki beni
öldürecekler.

Yan›lm›fl›m. Ayak diredi¤imi görünce “Ne halin varsa
gör!” deyip geri döndüler.

Dizlerim titriyordu.
‹ki üç dönemeç sonra derinlerden gelen bir su sesi

duydum. Tek damla kalmam›flt› yan›mda. Sese do¤ru
ilerledim. Karanl›¤a art›k al›flm›fl gözlerim farkl› bir renk
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seçti. Elimi uzatt›m, so¤uk betonu hissettim. Biraz sa¤a
kayd›rd›m parmaklar›m›, su! Me¤er biri yol üstüne bir
çeflme yapt›rm›fl, bir de tas koymufl içine. Hay›r için mu-
hakkak! fi›k›r fl›k›r ak›yor.

Dünyalar benim oldu. Hemen çantay› ç›kard›m s›r-
t›mdan. Su kesilmifl terden. Elimi yüzümü y›kad›m, plas-
tik fliflemi doldurdum, flöyle bir dinlendim. Çeflmenin
yan›ndan ayr› bir yol ç›k›yordu. Bana, tek yol gider Ker-
ho’ya demifllerdi. Bir de sapa kamyon yollar› varm›fl, ora-
ya girme diye uyarm›fllard›. fiimdi yol iki oldu. Bir dald›m
kamyon yoluna, on-on befl dakika yürüdüm, hakikaten
de kötüydü, gerisin geri döndüm. Ana yola indim. Yine
bafllad›m yürümeye. Git babam git, bitmiyor. Boyuna
yokufl ç›k›yorum.

Fakat bir dakika! fiu a¤açlar›n aras›ndaki…elektrik
mi, y›ld›z m›… Bir kayboluyor, bir ç›k›yor…

Ifl›¤a yürüdüm koflar ad›m. Yok, y›ld›z olsa ayn› kal›r.
Oysa bu gördü¤üm gittikçe fliddetleniyor. Demek bir köy
bu! Köy!

On dakika sonra ›fl›¤›n Kerho’dan geldi¤ini anlad›m.

“Hasaaan! Hasaaan!”
Baflka çarem kalmam›flt›. Daha fazla bekleyecek halim

yoktu. Kap›s›n› çald›¤›m ilk iki ev açmam›fl, üçüncüsün-
den kafas›n› uzatan o¤lan çocu¤u “Kitorolu Hasan’› ar›-
yorum, beni oraya götürür müsün?” dememle “Uzakt›r
ora!” deyip demir kap›y› yüzüme kapam›flt›.

Evlerin aras› yüz metre, her kap›n›n önünde kuvvetli
bir ›fl›k yan›yor, karfl› tarafsa uçurum. Her biri kartal
yuvas›na ev yapm›fl sanki.

Karanl›¤a ba¤›rd›m:
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“Hasaaan! Hasaaan!”
Befl dakika sonra uzaktan bir fener ›fl›¤›n›n sallana sal-

lana bana do¤ru yaklaflt›¤›n› gördüm. Karanl›kta feneri
tutan› seçmek zor, ama sesinden belli, gençten bir o¤lan.

“Kimsin?”
“Kitoro’dan Hasan’›n akrabas›y›m! Xazo’nun o¤lu-

yum! Beni oraya götürür müsün?”
“Kitoro uzak!”
Döndü gitti. Delirece¤im!
Nereden bileyim geri dönece¤ini… Az önceki gibi on

ad›m ötemde durdu:
“Arkamdan gel!”
Art›k nereye gitsem kabul. Yeter ki flu çekti¤im eziyet

bitsin. On befl yirmi metre arkadan, çocu¤un pefli s›ra
sessizce yürüdüm. Önünde ›fl›k yanan bir bahçenin kap›-
s›ndan girdik. Karanl›kta kalan evin arkas›na geçip top-
rak merdivenle çat›ya ç›kt›k.

Seferberlik zaman›, Ruslar Mufl’a, Bitlis’e kadar gel-
dikleri vakit, Hasan’›n babas› Genco’yla beraber silahla-
n›p, avuçlar›n›n içi gibi bildikleri da¤lardan, ormanlardan
gece gizlice geçirdikleri Ermenileri Ruslara teslim eden,
anam›n anas›yla çocuklar›n›n da hayat›n› bu flekilde kur-
tarm›fl olan Medine’nin torunuyla iflte böyle tan›flt›m.

Köprübafl›’ndan geldi¤imi söyledi¤imde inanamad›:
“Biz gündüz gözüyle oradan gelemiyoruz. Sen gece

vakti nas›l yapt›n?”
“Geldim iflte. Ben de bilmiyorum nas›l geldi¤imi,” de-

dim.
A¤l›yordum.
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