
“Ne bu anlat›lanlar,
ne o küller içinde debelenen Ermeniler,

ne dehfletin sarhofllu¤unu üzerinden atamam›fl,
gözlerinde ac› ve flaflk›nl›k okunan yetimler,

ne kay›plar›n›n ac›s›yla k›vranan dullar,
ne de kolu baca¤› kesilenlerin

kanl› sanc›l› yaralar›…
Bunlar›n hiçbiri yetmez

o cehennem günlerinde yaflananlar›n
karanl›k ve gerçek derinli¤ini

tam olarak kavramam›za.”



u s u l  g e r e ¤ i

Bu kitap, Zabel Yesayan’›n 1911’de ‹stanbul’da yay›nlanan
Averagnerun Meç [Y›k›nt›lar Aras›nda] adl› Ermenice kitab›n›n

yay›nevimizce 2010 y›l›nda ayn› adla yap›lan ve eklerle
zenginlefltirilen bask›s› esas al›narak çevrilmifltir.

*
Metin içinde * ile iflaretli sözcüklerle ilgili dipnotlar ve

köfleli parantez içinde verilen aç›klamalar taraf›m›zca eklenmifltir.

Ermenice metinde genellikle Türkçe ve yerel a¤›zla geçen 
sözcükler italik dizildi. 

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›.
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YYIIKKIINNTTIILLAARR  AARRAASSIINNDDAA

TTAANNIIKKLLIIKK

ZZAABBEELL  YYEESSAAYYAANN

ÇEV‹REN

KKAAYYUUfifi  ÇÇAALLIIKKMMAANN GGAAVVRR‹‹LLOOFF



ZZAABBEELL  YYEESSAAYYAANN
((11887788  - 11994433??))



ZZaabbeell  YYeessaayyaann**

Üsküdar’da do¤du; ayn› semtteki Surp Haç ‹lkokulu’na
devam etti. ‹lk edebi eseri Yerk ar Kifler (Geceye fiark›)
1895’te yay›mland›. Ayn› y›l Paris’e gitti; Sorbonne’da ede-
biyat ve felsefe derslerini takip etti. 1900’de ressam Dikran
Yesayan ile evlendi. ‹stanbul’a ancak 1908’de, Meflrutiyet
ilan edilince kesin dönüfl yapt›. Yazarl›k kariyerinin bu en
verimli y›llar›nda kaleme ald›¤› öykü, deneme ve romanla-
r›nda, kad›n haklar› ve kad›nlar›n toplumsal yaflamdaki ko-
numlar›na genifl yer ay›rd›. Yaz›lar› ve çevirileri, Frans›zca
süreli yay›nlar›n yan› s›ra Dza¤ig, Masis, Anahid, Arevelyan
Mamul, Azadamard gibi önde gelen Ermenice dergi ve gaze-
telerde yay›mland›.

24 Nisan 1915’te, Ermeni ayd›nlar›n›n ç›kar›ld›¤› ölüm
yolculu¤undan bir hastanede saklanarak kurtuldu; bir süre
Bulgaristan’da kald›ktan sonra Bakü’ye geçti. 1917-1921 ara-
s›nda Ermeni mülteci ve yetimleri için örgütlenen yard›m
faaliyetlerine kat›ld›. 1921’de Paris’e döndü ve Yerevan der-
gisinde çal›flt›.

1933’te çocuklar› Sofi ve Hrand’la birlikte Yerevan’a göç
etti. Yerevan Devlet Üniversitesi’nde edebiyat dersleri ver-
di. 1934’te Ermenistan Yazarlar Birli¤i’nin yönetim kurulu
üyesi oldu. 1937’de Stalin kovuflturmalar› s›ras›nda casus-
lukla suçlan›p tutukland› ve Sibirya’ya sürüldü. Ölüm tari-
hi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir.
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* Detayl› biyografi için bkz. Bir Adalet Feryad›: Osmanl›’dan Türkiye’ye
Befl Ermeni Feminist Yazar 1862-1933. Der. Lerna Ekmekçio¤lu-Me-
lissa Bilal. Aras Yay›nc›l›k, Mart 2010 (ikinci bask›). 





ÖÖNNSSÖÖZZ  YYEERR‹‹NNEE

ZZaabbeell  YYeessaayyaann  vvee YYuurrttttaaflflll››kk  ‹‹llkkeessii

MMaarrcc  NNiicchhaanniiaann

II
1909 y›l›n›n Nisan ay›nda Giligya’da Ermenilere yönelik

dizginsiz sald›r› ve katliamlar, 1895 y›l›nda Ermeni platosu-
nu boydan boyan kapsayan ve Ermenileri yok etmeye yöne-
lik fliddet eylemlerine k›yasla Ermeni dünyas›nda çok daha
genifl bir yank› bulmufltur. Bu hakikatin nedenlerini tahmin
etmek pek de zor de¤il. 1895’i takip eden y›llar, 1908’e ka-
dar, Abdülhamid istibdad›n›n en kötü y›llar›yd› ve Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun Ermeni unsuruna, milli say›labilecek
sorunlarla uzaktan yak›ndan ilgisi olabilecek her türlü ifade
yasaklanm›flt›. Kuflkusuz katliamlar hakk›nda herhangi bir
yorum da buna dahildi. Ayn› y›llarda ‹stanbul’un tan›nm›fl
tüm Ermeni ayd›nlar›n›n ülke d›fl›nda, ço¤u zaman büyük
bir sefalet içinde sürgün hayat› yaflad›klar›n› da unutmamak
gerekir. 1895 olaylar› hakk›nda Ermeni bas›n› herhangi bir
fley yazacaksa, bu yaln›zca ‹mparatorluk s›n›rlar› d›fl›nda,
Avrupa, M›s›r veya Kafkasya’da yay›mlanan gazetelerde
mümkün olabilirdi; ancak bunlar›n da ülkeye girifli söz ko-
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nusu de¤ildi. ‹mparatorlu¤un baflkentinden taflraya herhan-
gi bir heyet gönderilmemifl, yat›flt›r›c› herhangi bir müda-
halede bulunulmam›flt›, d›flardan bir bak›fl dahi mümkün
de¤ildi. Sansür her fleyi kontrol alt›na alm›flt›. Amerikal›
misyonerlerin Ermeni platosunda sergilenen vahflete dair
tan›kl›klar› vard› elbette; ancak bunlar ülke d›fl›ndaki ya-
banc›lar›n eriflimine yönelikti. Öyle ki elimizde Ermenice
yaz›l› tan›kl›k olarak kabul edebilece¤imiz hemen hemen
hiçbir fley yok. Bu olaylarla ilgili yaz›ya dökülen ne varsa sa-
dece kulaktan kula¤a yay›lan bilgilerdir. Do¤u dünyas›nda
Aharonyan, Bat› dünyas›nda ise, Suren Bartevyan, Siamanto
vahfleti tasvir eden yaz›lar yazm›fllard›; ancak tekrar ediyo-
rum, bu sayfalar›n hiçbiri tan›kl›k özelli¤i tafl›m›yordu.
Taniel Varujan’›n Çart› [Katliam] bafll›kl› destans› fliiri 1895
olaylar›na iliflkin son önemli göndermedir. 1906 y›l›nda ya-
z›lm›fl olmas›na ra¤men Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bafl-
kentinde okunup yay›mlanabilmesi, ancak 1908 y›l›n›n
Temmuz ay›nda anayasan›n ilan›n› sa¤layan devrimle
mümkün olmufltu.1

Ancak devrimle birlikte her fley de¤iflti. Art›k yüzeysel
bir özgürlük hüküm sürmeye bafllam›fl, sansür kald›r›lm›flt›.
Öyle ki 1909 katliam›yla ilgili yaz›l› tan›kl›klar da çok say›-
da olup çeflitlilik arz eder. Burada yabanc› görgü tan›kla-
r›n›n kitap haline getirilmifl örneklerini saym›yorum.2 Er-
menice yaz›lan kitaplar, Suren Bartevyan’›n Giligyan Arha-
virk› [Giligya Dehfleti] 1909’da, Arflaguhi Teotig’in Amis m› i
Giligia [Giligya’da Bir Ay] 1910’da ve daha sonra da Hagop
Terziyan’›n genifl hacimli kitab› Giligio A¤ed› [Giligya Felake-
ti] 1912’de art arda yay›mland›lar. Gerçi Bartevyan ve Arfla-
guhi Teotig katliam günlerinde olay yerinde de¤illerdir; on-
lar›nki, olaydan sonra yükselen feryatlard›r. Hagop Terzi-
yan’›n kitab› do¤rudan do¤ruya görgü tan›kl›¤›na dayan-
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makta, divan›harp kararlar› ve Osmanl› Meclisi’nin zab›t
tutanaklar› da dahil, olaylarla ilgili tüm önemli belgeleri
içermektedir. Zabel Yesayan’›n Averagneru Meç [Y›k›nt›lar
Aras›nda] adl› kitab› o y›llarda yay›mlanan eserler aras›nda
en ünlüsüdür. Yazar›m›z, Patrikhane taraf›ndan Giligya’ya
yollanan ‹kinci Heyet’in bir üyesi olarak Adana’da bulunu-
yordu; görevi, yetimleri toplamak ve Ermeni toplumunun
gözetiminde hizmet görecek bir yetimhane kurmakt›. Gilig-
ya’da kald›¤› süre 1909 y›l›n›n Temmuz ile Eylül aylar› ara-
s›nda toplam üç ayd›r. Eylül sonunda bitkin, ümitsiz ve gö-
revini tamamlayamam›fl bir flekilde ‹stanbul’a dönmüfltür.
Ayr›nt›lar› daha sonra okuyaca¤›z. Asl›nda Yesayan, olay-
lardan birkaç ay sonra oraya gitmifltir. Döndü¤ünde yazm›fl
oldu¤u ilk tepkisel makaleleri günlük Azadamard gazetesin-
de3 yay›mlanm›flt›r; bunlar planlanan kitab›n haz›rl›k safha-
s›n› oluflturur. Görünüfle göre kitap 1910 y›l›nda yaz›lm›fl,
ancak 1911 y›l› May›s ay›nda bas›lm›flt›r. Bu durumda önsö-
zün kitab›n yaz›l›fl›ndan daha sonra, 1911 bahar›nda kaleme
al›nd›¤›n› varsaymak gerekiyor. Bu saptama önemlidir. Ta-
bii ki önsözdeki tuhafl›klar› anlamak için o aylarda Türkiye’
nin genel siyasi durumunu hat›rlamak zorunday›z. Kitap
yay›mland›ktan sonra Zabel Yesayan yetimlerin kaderiyle il-
gili bir makale daha yazacakt›; burada Ermenilerin ilgisizli-
¤ine yanacak, Ermeni yetkili makamlar›n beceriksizli¤inden
öfkeyle yak›nacak ve bir flekilde göçmen Ermenilere de bir
ça¤r› yönelterek onlar›n yard›m›n› isteyecekti. Bu konuya
daha sonra de¤inece¤im. Y›k›nt›lar Aras›nda kitab›nda ise ne
o ilgisizli¤e yan›fl› ne de özellikle o beceriksizlikten yak›n›fl›
görürüz. Burada gizemli bir hakikat yatmakta ve biz onu
gizleyen perdeyi aralamaya çal›flaca¤›z.

11



IIII
1909 Giligya olaylar›, ‹stanbul’da gerçekleflen anayasa

karfl›t› 31 Mart çalkant›lar› ile ayn› günlere rastlar. 31 Mart
olaylar›, eski rejimi geri getirmek isteyen Sultan Abdülha-
mid taraf›ndan Jön Türklere karfl› ümitsizce son bir ç›rp›n›fl
olarak yorumlanmaktad›r.4 Olaydan bir gün sonra (rumi
takvime göre 1 Nisan, miladi takvimle 14 Nisan günü) Ada
na ve çevresinde katliamlar›n birinci evresi bafllar. Anayasa
karfl›t› çalkant›lar h›zla bast›r›l›r, Jön Türkler karfl›tlar›n› te-
mizlemek için bu f›rsattan yararlan›rlar; say›s›z dara¤ac› ku-
rulur ve Sultan tahttan indirilir. Bu arada sald›rgan güruh
Adana’da Ermeni mahallelerinde iki gün boyunca meydan›
bofl bulmufl, eline geçirdi¤ini katletmifltir. Sald›rgan güruh
ilkin savunmas›z mahallelere hücum eder. Bu tür durumlar-
da al›fl›lageldi¤i gibi, polis flefleri de sald›rganlara silah da¤›-
tarak destek verir. Üçüncü gün askerler müdahale ederler,
çarp›flan Ermeniler teslim olur ve silah b›rak›rlar. Bu ilk
sald›r›lar tabii ki kendili¤inden oluflmufl de¤ildir. Haftalar
boyunca flehrin ‹ttihatç› gazetesi ‹tidal Ermenilere karfl› nef-
reti körüklemifl, onlar›n “küstahl›¤›na” karfl› ahaliyi baflkal-
d›rmaya ça¤›rm›flt›r.

Katliamlar›n bu ilk evresi sona erdi¤inde ‹tidal Ermeni
karfl›t› propagandas›na son vermez; sorumlu müdürü ‹hsan
Fikri, yine atefl püsküren makalelerini sürdürür ve ilk sald›-
r›y› bafllatanlar›n, ba¤›ms›zl›k rüyalar›n›n izini süren Erme-
niler oldu¤unu iddia eder. Ayn› günlerde ‹stanbul’da, böl-
gede nihai huzur sa¤lamak amac›yla 850 kiflilik bir askeri
birli¤i Giligya’ya yollama karar› al›n›r. Birli¤in bafl›nda Jön
Türklerin sad›k subaylar› bulunmaktad›r. Birlik, miladi tak-
vimle 25 Nisan’da flehre henüz yerleflmiflken Adana’da
yeniden silahlar patlamaya bafllar; bar›fl›n ve özgürlü¤ün
habercisi askerler ise engel olacaklar› yerde Ermenileri yok
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etmeye yönelik bu sald›r›lara kat›l›rlar. Bu kez Ermenilerin
kendilerini savunmak için silahlar› yoktur. fiehrin Ermeni
mahalleleri atefller alt›ndad›r. Katliam, 27 Nisan’a kadar, üç
gün sürer. Tüm tan›klar›n gözleri önünde gerçekleflen o en
korkunç vahflet bu üç gün içersinde gerçekleflmifltir.

Adana d›fl›nda kalan tüm Ermeni köy ve kasabalar›nda
yap›lan sald›r›lar 1/14 Nisan* günü gerçekleflmifltir. Ermeni
halk› ancak belli yerlerde savunmaya geçerek kay›plar›n›
s›n›rlayabilmifltir (özellikle Sis [Kozan], Hac›n [Saimbeyli],
Dörtyol ve özsavunmadaki enerjileriyle Zabel Yesayan’›n
hayranl›¤›n› kazanan Karspazar [Kadirli]5). Geri kalan yer-
lerde ise (Tarsus, Mersin, Erzin, Hamidiye…) s›n›r tan›maz
bir k›y›m uygulanm›flt›r. Ölenlerin say›s› yeni valiye göre 25
bine yaklaflm›flt›r; bu say› Patrikhane’nin verdi¤i say›yla
afla¤› yukar› örtüflmektedir (her iki say›mda sadece yerli hal-
k›n kay›plar› belirtilmifltir; d›flardan gelen mevsimlik iflçile-
rin say›s› mevcut de¤ildir). Patrikhane’nin öncülü¤ünde
uluslararas› bir heyet oluflturulur, bunlar olay yerine t›bbi
yard›m, yiyecek ve felaketzedelere da¤›t›lmak üzere cüzi
miktarda para yard›m› gönderirler. 1909 sonbahar›nda Er-
meni toplumunun çabalar› sonucu önce Adana’da, daha
sonra Marafl, Hac›n, Antep, Hasanbeyli ve Dörtyol’da Er-
meni yetimhaneleri kurulur. Ancak çocuklar›n bir k›sm›
Amerikan, ‹ngiliz ve Almanlar›n himmetine, bir k›sm› da
devlet yetimhanelerine teslim edilmifltir.

Devlet son derece a¤›r hareket etmifltir. Önce Adana’da
ilk divan›harbin kurulmas›na izin vermifltir; ancak katliam
sorumlular›ndan baz›lar› da bu mahkeme heyetinde yer al-
maktayd›. Özsavunmada yer al›p sa¤ kalan Ermeni liderler
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bu divan›harbin kararlar› do¤rultusunda tutuklan›r ve bun-
lardan alt› kifli idama mahkûm edilerek haziran ay› ortala-
r›nda dara¤ac›na ç›kart›l›rlar. Hayatta kalan Ermenilere ve
de birkaç gün sonra Adana’ya ulaflan Zabel Yesayan’a bu
denli dehflet saçan dara¤açlar› bunlard›. O s›rada diploma-
tik çevrelerin ›srar› üzerine Sadrazam Hüseyin Hilmi Ada-
na’ya yollamak üzere yeni bir mahkeme heyeti oluflturma
karar› al›r. Karar tarihi 24 May›s’t›r. Yeni divan›harbin befl
üyesi Zabel Yesayan ile birlikte Mersin ve Adana’ya do¤ru
hareket etmifller ve 1 Temmuz günü oraya ulaflm›fllard›r.
Yesayan bu olay› kitab›n ilk bölümünde belirtir, ancak isim
vermez ve herhangi bir aç›klamada bulunmaz. Amac› kesin-
likle siyasi kar›fl›kl›klar› vurgulamak de¤il, izlenimlerini
yans›tmakt›r. Fakat yeni bir mahkemenin kuruluflu ve gön-
derilmesi bile durumun de¤iflmesi için yeterli de¤ildir. An-
cak temmuz ortalar›nda sadrazam karar›yla yeniden kat-
liam›n as›l sorumlular›n›n (Jön Türk cemiyetinin baflkan›
‹hsan Fikri, vali Cevat Bey, kumandan Mustafa Remzi, po-
lis flefi Kadri Bey vd.) tutuklanmas› emri verilir. Emir 29
Temmuz’da Ahmet Cemal’in vali olarak atanmas›ndan ve
ikinci divan›harp baflkan›n›n görevinden azledilmesinden
sonra uygulan›r.

A¤ustos ay›nda katliam›n sorumlular› yarg›lanm›flt›r
(ancak hafif cezalarla yetinilmifltir). A¤ustos ay›n›n 11 ve
12’sinde Sadrazam Hilmi Pafla ve Adliye Naz›r› Nail Bey art
arda, olaylar›n geliflmesinde Ermenilerin suçlu olmad›kla-
r›n› resmen ilan ederler. Ancak son Ermeni idam mahkûm-
lar›n›n da serbest kalmalar› için aral›k ay›n› beklemek gere-
kecekti.

Bir an geri dönüp 24 May›s’ta yani olaylardan tam bir ay
sonra Sadrazam Hüseyin Hilmi’nin Osmanl› Meclisi’nde
Giligya’ya bir araflt›rma heyetinin gönderilece¤ini resmen
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ilan etti¤ini hat›rlayal›m. Hükümet bu heyetin raporuna
göre sorumlular› cezaland›racakt›. Heyet dört kifliden olufl-
mufltu, ikisi mebus, di¤er ikisi de Adliye Nezareti’ne ba¤l›
devlet görevlileriydi. Heyetin çal›flmalar› bir ay sürmüfltür.
‹ki memur (Mosdiçyan ve Faik Bey) birlikte bir rapor ha-
z›rlam›fl, bunu 10 Temmuz’da teslim etmifllerdi; raporun
kamuya sunulmas› ise üç hafta sonra gerçekleflmiflti. Oysa
Meclis temsilcileri (her ikisi de ‹ttihatç› olan Hagop Babig-
yan ve Yusuf Kemal) anlaflamam›fl, ayr› raporlar haz›rlam›fl-
lard›. 1 A¤ustos’ta raporunu kamuya aç›klamadan bir gün
önce Babigyan vakitsizce hayat›n› kaybeder. Tabii ki ölü-
münün “normal” olmad›¤›na dair bir kan›t yok. Ancak hü-
kümet ve Osmanl› meclisi bunu f›rsat bilmifl, rapor has›ralt›
edilmifltir (Rapor üç sene sonra ortaya ç›km›flt›r). Dahas›,
ilaveten yap›lacak her aç›klaman›n Ermenilere zarar verece-
¤ini anlayan Ermeni mebuslar ve Ermeni Milli Meclisi’nin
siyasi komisyonu, belli ki hükümetle ve ‹ttihat’›n üst düzey
yöneticileriyle anlaflmay› seçmifllerdir. Nitekim Babigyan o
günlerde, Türkiye’de enikonu kabul görmüfl ancak yaz›l› ol-
mayan bir kural› çi¤nemifl, Avrupa bas›n›na verdi¤i röpor-
tajlarda, katliam iflaretinin, emri veya izninin do¤rudan
merkezden verildi¤ini, Giligya’da ‹ttihat fleflerinin katlia-
m›n örgütleyicileri aras›nda olduklar›n› ve huzuru sa¤laya-
cak olan askerlerin de ikinci katliama6 bizzat kat›ld›klar›n›
aç›kça beyan etmifltir.

Burada tek paragrafla anlatt›¤›m her fley Zabel Yesa-
yan’›n Giligya’da bulundu¤u aylarda gerçekleflmifltir. Y›k›n-
t›lar Aras›nda okuyucular›n›n kolayca fark edece¤i üzere,
tüm bunlar hakk›nda herhangi bir ima, bir adalet ça¤r›s›
yazar›n tan›kl›¤›nda mevcut de¤il. Sorumlulara yönelik bir
protestosu olmad›¤› gibi ne bir isim zikretmifl ne de bir
ithamda bulunmufltur. Yerel yöneticilerle yap›lan sonu gel-
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mez görüflmeler hakk›nda da herhangi bir betimleme yap-
mam›flt›r. ‹ttihat Merkez Komitesi’nin, olaylar›n arkas›n-
daki güç olmasa bile en az›ndan olup bitenlerden haberdar
oldu¤unu, k›y›m› bafllatmak için oradaki üyelerini yönlen-
dirdi¤ini Yesayan da biliyor olmal›yd›. Ancak 1911’de yazd›-
¤› önsözde bunlar› söylemiyordu. Bu konuyu daha sonraya
b›rak›yorum.

IIIIII
Yesayan’›n 18 Haziran/1 Temmuz’da Mersin’e var›fl›yla

birlikte edindi¤i izlenimleri kocas›na yollad›¤› mektuplar-
dan dolays›z olarak biliyoruz. ‹lk mektupta, hemen hemen
ilk sat›rlardan itibaren bir konu öne ç›kar; yazar daha son-
ra bu konuyu kitab›nda, sayfalar boyunca iflleyecektir:

Kendimi her ne kadar o korkunç felakete haz›rlam›fl olsam da,
haberlerin abart›l› oldu¤unu düflünmüfl olsam da, gördüklerim o
denli korkutucu ki, her türlü hayal gücünün üzerinde… Ölüm,
y›k›nt›, açl›k, hastal›k ve zindan…

E¤er her türlü hayal gücünün üzerinde idiyse, demek ki
Yesayan yine de olup biteni “hayal etmeyi” deniyor, yani
aynay› yar›p kurban›n taraf›na geçmek, onunla özdeflleflmek
istiyordu. ‹flte bunu (Felaketin gö¤süne saplanma fikri) bu
kitab›n ilk bölümlerinde uzun uzun okumak mümkündür.
‹lk mektupta Yesayan birlikte yolculuk etti¤i subaylar hak-
k›nda da yaz›yor:

Üç gün boyunca divan›harp üyeleri bizimle birlikte yolculuk yap-
t›lar. Yolda her biriyle ayr› ayr› görüflmelerim oldu ve tüm bunlar
hakk›nda konufltuk. Hepsi de iyi, sa¤duyulu ve düzgün subaylar
izlenimi verdiler ve içimde, her birinin kendi insani duygular›na
sad›k kald›klar› zaman adil davranacaklar›na dair bir inanç olufl-
tu; oysa kim bilir nas›l bir hükümet bask›s› alt›ndad›rlar?7

Yüz sene sonra bugün, ne tür bir “bask›” alt›nda olduk-
lar›n› az çok biliyoruz. Bu ikinci divan›harp, felaketin as›l
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