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NEKTAR HOVNAN GASPARYAN'IN ANLATTIKLARI
(1910, ARDVĠN, TANDZOT K. DOĞUMLU)

Ardvin bölgesinde bulunan, benim doğum yerim olan Tandzot Köyü güzel bir meyve
bahçesiydi. Adı Tandzot'tu; zira orda on üç çeĢit armut yetiĢirdi. Tandzot, Çoruh Nehri
tarafından ikiye bölünürdü. Bir tarafta Ermeniler yaĢarlardı; yüksek bir cami bulunan diğer
tarafta ise Türkler. O iki yaka birbirine küçük bir köprüyle bağlanırdı. Ermeni ve Türk 1914
yılına kadar hep birbiriyle çok uyumlu bir Ģekilde yaĢamıĢlardı.
1914'te Türklerin Ermenilere saldıracaklarını duyunca babam bizi alıp Tiflis'e, kız kardeĢinin
yanına götürdü. Ama Türkler yolu kesmiĢlerdi ve yolumuza devam etmemize izin vermediler.
Mecburen geri döndük. Sonra Türkler Tandzot'a geldiler ve Ermenilerin her türlü silahını,
hatta ekmek bıçaklarını bile topladılar. Daha sonra erkekleri toplayıp kiliseye hapsettiler ve
gece vakti hepsini vahĢiyane bir Ģekilde öldürdüler. Babam ordan kaçmayı ve teyzemin evine
ulaĢmayı baĢarmıĢtı. Babamı gören iyi kalpli bir Türk kadın teyzeme Ģöyle anlatmıĢtı :
"YakıĢıklı damadın gece geldi; evinizin etrafında dolaĢtı; gidip ormana girdi."
Babam orda bir grup Türke ve bir Ermeni haine rastlamıĢ; Türklerin tavsiyesi üzerine o hain
babamı öldürmüĢ. Sabah bütün erkeklerin öldürüldüklerini duyunca bütün Tandzot köylüleri
umutsuzluğa kapıldı. Tandzot'ta tanınmıĢ Grigor Ağa'nın ve ġuĢan Hanım'ın kızı olan annem
hem kendi hayatına ve hem de bizim hayatımıza son vermeye karar verdi. Yanında arsenik
vardı; ondan mahalledeki birkaç kıza da verdi; kendisi onu içti; dört yaĢında olan bana ve
AnuĢ ablama da içirdi; ama on aylık olan küçük oğluna içirmedi.
Dayımın evi Çoruh Irmağı'nın kıyısındaydı. Biz hepimiz de zehir içmiĢtik. Orda, ırmağın
kıyısında bazı kadınlar Türklerin kendilerini de öldüreceklerini düĢünerek ağlayıp
sızlıyorlardı. Zehir de içmiĢ olan annem umutsuzluğa kapılarak kendini Çoruh Irmağı'na attı.
Ġnsanlar gelip annemin cesedini ırmaktan çıkardılar. AnuĢ teyzem de zehiri içmiĢti; o da öldü.
Ben küçüktüm; bana turĢu suyu içirdiler, elime de yemem için bir elma tutuĢturdular. AnuĢ
ablam ölmüyordu; ama zehirin etkisinden dolayı bacakları aĢırı derecede ĢiĢti. Ona da turĢu
suyu içirdiler. Ben, AnuĢ ve on aylık erkek kardeĢimiz öksüz kaldık.
O sırada, Tandzot okulunun müdürü ve annemin dayısının oğlu olan Vardan Mazmanyan
Türklerin eline düĢmemek için dayımın evinin bodrumunda saklanıyormuĢ ve Türklerin
duvarın dibine gelip ertesi sabah Ermeni gelinleri ve kızları kaçıracaklarından, geri kalanları
da öldüreceklerinden bahsettiklerini duymuĢ. Vardan saklandığı yerden bütün bunları
duymuĢ. Onlar gittikten sonra, Vardan bizimkilerin, dayımın evine gitmiĢ. Bizimkiler
Vardan'ı ölmüĢ annemin ve teyzemin yakınına, çarĢafın altına saklamıĢlar; üstünü de
örtmüĢler ve sadece ölmüĢ iki kadının yüzünü açmıĢlar. O sırada Türkler gelip evde arama
yapmıĢlar; Vardan'ı arıyorlarmıĢ. Yerde yatan iki ölüye bakıp onlara iğrentiyle tükürmüĢ ve
uzaklaĢmıĢlar.
Vardanlar'ın komĢusu iyi kalpli Türk kadın kendi giysilerini getirip : "Bunları Vardan'a

giydirin; ben onu Türk kadın kılığında Çoruh Irmağı'na kadar götüreyim" demiĢ.
Aralık ayıydı. Tandzot ormanlarla çevriliydi. Türk kadın kılığındaki Vardan dayı ve Türk
kadın, birlikte Çoruh Nehri'ne doğru gitmiĢler.
Vardan Dayı zorlukla Ardahan'a ulaĢmıĢ. Rus Ordusu orda bulunuyormuĢ. Rusların önünde
istavroz çıkarıp Rusça konuĢmuĢ; kendisinin bir Türk kadını olmadığına, sadece, Türklerin
Ermenileri katletmeye hazır olduklarını ve Tandzot Ermenilerine acil olarak yardım etmek
gerektiğini Ruslara anlatmak için kadın kılığında kaçmıĢ olduğuna inanmaları için yalvarmıĢ.
Ruslar onu dinlemiĢler ve yardım etmeyi kabul etmiĢler. Yolu bilen Vardan Rusların önüne
düĢmüĢ ve geceleyin Tandzot'a gelmiĢler; zira sabahleyin Türkler, önceden planladıkları gibi
kendi uğursuz iĢlerine baĢlayacaklarmıĢ. Vardan Türklerden önce davranıp Rus birliklerini
Tandzot'a ulaĢtırmayı baĢarmıĢ.
Silah sesleri duyuldu; bunlara Ermeni kilisesinin çan sesleri karıĢıyordu. Ablam AnuĢ çan
seslerini duyunca bana diz çöktürüp : "istavroz çıkar" dedi. Tanrı Tandzot Ermenilerinin
yardımına koĢtuğu ve Rus Ordusu'nun yardımıyla kurtulacağımız için benim on aylık erkek
kardeĢimin ellerini de kundağından çıkarıp ona da istavroz çıkarttı.
Türkler Rus birliklerinin Tandzot'a girdiğini görünce son sürat kaçmaya baĢlamıĢlar. Ruslar
Ermenilere yardım etmiĢ ve : "24 saat içerisinde burdan uzaklaĢacağız; kim hazırsa bizimle
gelsin" demiĢler. Benim, ablam AnuĢ'un ve erkek kardeĢimin öksüz olduğunu duyunca Rus
askerleri üstü otla örtülü bir kızağın üzerine kendi paltolarını örttüler; onun üstüne de bizi
oturttular; üĢümeyelim diye üzerimizi de baĢka bir paltoyla örttüler. Kendi tayınlarıyla bizim
de karınlarımızı doyurdular ve Akhalkalak kıĢlasına götürdüler. Akhalkalak'ta oranın
fotoğrafçısı ve çok iyi bir insan olan Tatos Yortanyan geldi; biz öksüzlerin sahipsiz olduğunu
görüp üçümüzü de evlat edinme isteğini iletti; ama büyükannem ona sadece on aylık erkek
kardeĢimi verdi; bizi ise yanında sakladı.
Akhalkalak'ta bir yıl kaldıktan sonra, ilkbaharda Ruslar o bölgeleri iĢgal ettiklerinde biz
yeniden Tandzot'a geri döndük. Dutlar olgulaĢmıĢtı. Herkes : "Bu ne güzel yiyecek; insan
bunu ne kadar çok yese de doymuyor" diyordu. ĠĢte Tandzot dutu o kadar lezzetliydi.
1917 yılıydı. Vardan Türklerin yeniden geleceklerini haber almıĢtı. Halkı yeniden topladı ve
yola düĢtük. Tandzot'u terk ederken yanmıĢ, kül olmuĢ Ermeni köylerinden geçtik. YaĢlı
kadınlar, çocuklar yerlere serilmiĢ, öldürülmüĢlerdi. Kedi ve köpekler o cesetleri yiyordu. O
dehĢet verici manzaraları ben hayatım boyunca unutamam.
YanmıĢ köylerin ve öldürülmüĢ insanların cesetlerinin arasından, aç ve susuz yürüyerek
sonunda bir Süryani köyüne vardık. O köyün sakinleri bizi çok iyi karĢıladılar. Sonunda,
ertesi gün Vardan hepimizi Ardahan'a, ordan da Akhalkalak'a ulaĢtırdı. Tandzot sakinlerinin
yarısı ise bu defa Tandzot'ta kaldı ve Türkler geldiklerinde onlara esir düĢtü.
O dönemde Akhalkalak Türklerinden birçoğu Rus Ordusu'na esir düĢüyordu. Onlar esir
değiĢimi yapmaya karar vermiĢler. Öyle ki, eğer kurtulan olduysa o Ģekilde kurtuldu. O ikinci

göç sırasında büyükannem, benim iyi kalpli büyükannem bizimle gelmek istemedi; o artık çok
yaĢlanmıĢtı ve Tandzot'ta kaldı. Sonradan, Türklerin gelip evimizi ateĢe verdiklerini, zavallı
büyükannemi de ağaca astıklarını duyduk.
Ben bu olay hakkında bir Ģiir yazdım :
Dünyayı dolaĢtım
Bulamadım ninemin mezarını,
Türkler ağaca astılarsa,
Nasıl bulabilirdim onu?
Annemin mezarını buldum,
Üstüne tuzlu gözyaĢı döktüm,
Benim gözyaĢlarımdan,
Mezarı yeĢerdi annemin.
Babamın mezarını aradım,
Ama vicdansız Türkler
Paramparça ettilerse,
Nasıl bulabilirdim onu...
Akhalkalak yolunda Bakuryan ormanlarında nefes aldık. Ama bitkindik; hepimiz de aç ve
susuzduk. Ve bir mucize gerçekleĢti; Ermeni Hayırseverler Genel Birliği gelip bizim gibi
sahipsiz öksüzleri topladı ve yetimhaneye dönüĢtürülmüĢ olan Surami Kilisesi'ne götürdü. O
zaman da kolera salgını baĢ gösterdi. Sonra Amerikalılar geldi; Yakın Doğu Yardım KuruluĢu
bakımımızı üstlendi. Hem gıda, hem giyecek, hem de eğitim bakımından bize harika bir
Ģekilde baktılar; bizleri adam ettiler. Derslerimiz dıĢında Ermenice, Rusça ve Ġngilizce
öğreniyorduk, orda ben keman çalmayı, bale yapmayı ve güzel sanatları da öğrendim; bunlar
daha sonra benim neredeyse bir sanatçı olmamı sağladı. Bakın bu ağaç gövdelerine ve
köklerine. Ben bunları kendi ellerimle topladım, üzerlerinde çalıĢtım ve bu hale getirdim.
Sanki her biri doğanın yarattığı birer heykel...
Seksen yıldan fazla zaman geçti, ama vahĢice katledilip bizi sahipsiz ortada bırakan genç
yaĢta ölmüĢ babacığımı, anneciğimi, dayımı, komĢularımızı, ninemi ve bütün akrabalarımızı
bugüne kadar unutamıyorum. Kendi gözlerimle gördüğüm o dehĢet verici manzaraları bütün
hayatım boyunca hep hatırladım ve asla rahat edemiyorum. O kadar gözyaĢı döktüm ki...
Yabancılar bize yardım etmek istemediler; Ruslar bize yardımda bulundular. ġunu da
söylemeliyim ki bütün Türkler kötü değildir; onların içinde de iyileri vardır. O Jön Türklerin
tertiplediği bir olaydı; yoksa halk iyiydi ve biz Türklerle hep iyi iliĢkiler içerisindeydik. ġu da
bir gerçek ki, onların arasında da iyi insanlar bulunmaktadır.

