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Eğin (Agn) Ermenileri - I* 
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Vah bana ki; Van’ın bağlarına, denizine, 
Varak’ın rüzgârlarına, büyük Muş ovası-
na, Ankara’nın havalisine, Marmara’nın 
güzel kıyılarına alışmışken, bu kayaların 
arasına sıkılmış kalmışım. Ne tarafa dö-
nersen dön, görüş alanını yüksek ve gri 
taşlar kaplıyor 

Rahip Karekin Sırvantsdyants 1 

 
Eğin’deki Surp Pırgiç Manastır’ında bir sene boyunca görev yapan Rahip 

Karekin Sırvantsdyants, Eğin’i diğer görev yaptığı yerlerle böyle karşılaştırmıştı. 
Eğin, Munzur, Sarıçiçek ve Hotar Dağlarının arasındaki Fırat vadisinin batısın-
da, Ermenilerce Pokr Hayk (Küçük Ermenistan) denilen bölgenin yerleşime en 
elverişli kısmında kurulmuştu. Eğin, adını Hotar dağının dik yamacından doğan 
bugün Kadıgölü adı verilen akarsudan almıştı. Agn, Ermenicede su kaynağı 
anlamına gelir ve Türkçe telaffuzu Eğin’dir. 

Patrik Hagop Nalyan, 1758’de kaleme aldığı Kantzaran Tzanudzman adlı eser-
de, çok sayıda çeşme ve kaynak barındırdığı için bu bölgenin “Agn” olarak ad-

                                                 
* Yazının ikinci bölümü gelecek sayıda yayınlanacaktır. 
1 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, Palu-Harput 1878 Çarsancak, Çemişgezek, Ça-
pakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler, (yay) Arsen Yarman, Derlem yay, İstanbul-2010 c. II, 
s. 289. 
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landırıldığını yazmıştı. Kendisi de bir Eğinli olan Hovsep Canikyan Hnutyun 
Agına adlı eserinde, bölgeye Ermenilerce “Agn” adının verilmesiyle ilgili bir halk 
hikâyesi aktarmaktadır. Buna göre: “Fırat nehrini geçen ilk göçebe kafile, köpürerek 
akan vadinin kenarlarından yükselerek yol üzerinde suyu lezzetli bir çeşme ile karşılaşırlar. 
Çeşmenin serin ve şifalı suyunun tadına bakarak ona ölümsüzlük çeşmesi anlamına  
‘anmahutyan aghpür’ ismini verirler. Ardından ikinci köpüren suyun pınarına ulaşmak için 
yollarına devam ederek yükselirler ve onun dalgalı havzasına ulaşırlar. Mucizevî olarak 
kendi içerisinde çoğalarak, kaynaşarak ve yaklaşık 1000 metre yükseklikten dışarı çağlaya-
rak Fırat’ın içerisine akar. İşte yerleştikleri bu yöreye pınarın ismini vererek, ‘Agn’ olarak 
adlandırırlar.”2 

Agn’ın ismi veya kuruluşu hakkında 11. yüzyıldan 16. yüzyıla dek neredeyse 
Ermeni veya yabancı hiçbir müellifin kaydına rastlanmamaktadır. 12. yüzyılda 
Üstrahip Krikor Taranağtsi (Kronoloji, 1634-40), Yeremya Çelebi Kömürcüyan 
(Günlük, 1660), Hagop Garnetsi (Yukarı Ermenilerin Topografyası, 1662) ve başka 
tarihçiler farklı vesilelerle Agn kentini anmaktadırlar. 13. yüzyılda Patrik Hagop 
Nalyan Kantzaran Tzanudzman adlı eserinde, Agn’ı “taşranın tanrıçası” olarak 
adlandırmakta ve bölgenin topografyası hakkında bilgi vermektedir.  

Bölgedeki Ermenilerce Agn (Eğin) adıyla bilinen bu bölge erken Ortaçağ 
boyunca ve Arap işgaline değin “Değik” adı altında bilinmekteydi. Selçuklu 
istilası sırasında 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılda “Sağlık Ülkesi” adı altında 
bağımsız bir yönetim çevresi ortaya çıkmıştı ve bu dönemde Eğin’de Bizans 
hanedanları hüküm sürmekteydi.3 

Eğin, 11. yüzyılın sonunda Doğu Anadolu’dan Selçukluların istilası sonucu 
kaçan bir grup Nakharar (Ermeni Senyörleri) tarafından kuruldu. Doğu Anado-
lu’daki Türk istilasına karşı Doğu’ya seferler düzenleyen ve bölgede yeni bir 
iskân politikası uygulamaya başlayan Bizans, Ermenileri doğu bölgelerinden göç 
ettirerek özellikle Sivas ve çevre ahalisine yerleştirdi.4 Hnutyun Agına (“Eğin’in 
Tarihi”) adlı eserinde Hovsep Canikyan, 1021 yılında Senekerim Arzdzuni ha-
nedanının, evlatları ve hanedanlığa bağlı halkın Van’dan Sivas’a göçtüklerini ve 
sonrasında prenslerden bazılarının hanedandan ayrılarak Fırat’ın çevresine yerle-
şerek Eğin şehrini kurduklarını ileri sürmektedir. Aynı bilgilere Mikayel 
Çamiçyan’da da rastlıyoruz. Üstrahip Mikayel Çamiçyan Badmutyun Hayots adlı 
tarih eserinde (İkinci cilt, 1785) Kral Senekerim’in Vaspuragan’dan (Van) 
Sepasdiya’ya (Sivas) göç etmesini (1021) anlatırken Agn’ın kuruluş aşaması hak-
kında şunları kaydetmiştir: “Bazı prensleri birkaç kent ve Yeprad(Fırat)’ın kenarında 
Agn kentini kurdu. Agn dolaylarında bir manastır inşa edip adını Nareg koydular ve 
azizin cenazesini orada toprağa verdiler.” 

                                                 
2 T. Azadyan, “Agın ve Agın Lirizmi”, Nor Lur, 1942. 
3 Jean-Michel Thierry de Crussol, Monuments Arméniens de Haute-Arménie, CNRS Editions, 
2005, s. 177. 
4 Speros Vryonis, Jr. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 
from the Eleventh through the Fifteenth Century, University of California Press, Los Angeles 1971, 
s. 54. 
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Bu iddiayı destekler nitelikte bilgiler veren Patrik Hagop Nalyan, Eğin Er-
menilerinin Van’dan geldiğini çünkü Eğinli din adamlarının şapkalarıyla Van’da 
bulunan din adamlarının şapkalarının aynı olduğunu, Van’daki Varaka Surp 
Nişan Manastırı’nın bir benzerinin Eğin’deki Surp Yerevman Manastırı (Surp 
Pırgiç Manastırı) olduğunu ve tüm bunların yanında bu iki yer arasında lehçe, 
gelenek ve görenek benzerlikleri olduğunu eserinde belirtmektedir.5 

Hovsep Canikyan, Eğin’e Van’ın dışında Ani’den Ermenilerin geldiğini ve 
Ani’den gelenlerle Eğin’in nüfusunun ikiye katlandığını eserinde iddia etmekte-
dir. Rahip Karekin bunu destekler nitelikte bilgileri 1877 yılında Eğin’de tuttuğu 
raporda vermektedir. Buna göre Eğin’in merkezindeki Ermeniler kendilerini 
Ani göçmeni olarak tanımlamaktadırlar ama Eğin’in köylerinden olan Abuçeh 
ve Gamırgaplılar ise kendilerini Vaspuragan (Van) göçmeni olarak tanımlamak-
taydılar.6 

Eğin’in tarihine ilişkin en eski belgelerden ilki, “yergetakir” denilen eski Er-
menice yazım yöntemiyle “demirle” muhtemelen 11. veya 12. yüzyıllar arasında 
yazılmış “Sasantsi” adı verilen parşömen bir İncil’dir. İncil’in sahibi Paşayents, 
Eğin’in Gamırgap adlı köyünde inşa edilmiş olan Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ne 
1766 yılında adı geçen İncil’i bağışladı. Bir Başka belge ise Eğin’e 1300’lü yıllar-
da yerleşen Dadyan sülalesine ait soyağacı kaydıdır. Bu belge 1216’da Kilikya’da 
yazılmış elyazması bir İncil’in hatırat bölümünde bulunmaktadır. Bir başka bel-
geden de Rahip Alişan bahsetmektedir. 1516’da Eğin’de İncil kopyalandığını 
ama eserin Divriği’deki kiliseye ait olduğunu Haygagan adlı eserinde yazmıştı.7 

 

I. Eğin (Agn)’in Osmanlı İdaresine Girişi ve Sayımlar 
I. Selim’in İran Seferi sırasında, 1515 yılında Eğin Osmanlı topraklarına ka-

tıldı ve daha sonrasında Diyarbekir Beylerbeyliği’ne dâhil edildi. Osmanlılar 
bölgeyi ele geçirdikten sonra 1518’de bir tahrir yaptılar ve buna göre Eğin, 
Arapgir’in altı nahiyesinden biriydi. 1522 yılında Eğin, Kara Mustafa Bey adlı 
sancakbeyinin yönetimindeydi ve Eğin’den tasarruf eden kişi ise İskender veledi 
Yularkastı’ydı.8 

1548 yılına geldiğimizde Eğin, Arapgir’e bağlı olarak Rum (Sivas) Vilayeti 
sancaklarının içerisindedir. 1631 yılında Eğin, Sivas’a bağlı bulunmaktaydı. 1643 
yılında yapılan tahrirden bilmekteyiz ki Eğin, Arapgir’e bağlı bir kaza durumun-

                                                 
5 Hagop Nalyan, Kantzaran Tzanudzman, İstanbul 1758, s. 309. 
6 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, Palu-Harput 1878 Çarsancak, Çemişgezek, 
Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler, (yay) Arsen Yarman, Derlem yay, İstanbul-2010, c. 
II, s. 287. 
7 Hovsep Canigyan, Hınutyunk Agna(Agn Arkeolojisi), 1985, s. 88-89. 
8 Zeki Arıkan, “Eğin Kasabası’nın Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, Sayı: 12, s. 7. 
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dadır. Eğin kazası, Eğin kasabası ve Eğin nahiyesinden meydana geliyordu.9 
1653 yılında Sofyalı Ali Çavuş tarafından hazırlanan kanunnamede Eğin, Sivas 
vilayeti dâhilindedir. 1846 yılında Harput Eyaleti’nin kurulmasına kadar bu idari 
statüsü devam eden Eğin bu tarihte, Harput sancağına dâhil edilmiştir. 1876 
yılında Mamuret’ül-aziz Mutasarrıflığı’nın kurulmasıyla bu mutasarrıflığa ve 
1878 yılında Mamuret’ül-aziz Vilayeti’nin kurulmasıyla da bu yeni vilayetin sınır-
ları içerisinde yer almıştır. 

1878’den sonra Ermeni Sorunu üstesinden gelinemeyen zorlu bir hal almaya 
başlayınca, Babıâli Ermenilerin yaşadığı vilayetlerin idari yapısında sürekli küçük 
değişimler gerçekleştirmeye başladı. 1878’den sonra Eğin bu idari değişimlerin 
dışında kaldı. 

Osmanlıların bölgeyi ele geçirdikten hemen sonra yaptıkları 1518 tarihli ta-
pu-tahrir defterinden anlaşılacağı üzere köylerin nüfusu 7-8 haneden oluşmak-
tadır. Bu deftere göre Eğin’de 213 hane ve 107 mücerred Ermeni (Aremine) 
reayası ve 14 hane ve 10 mücerred Müslüman reayası bulunmaktadır. Bu sayım-
da Eğin’in toplam geliri 25.591 akçadır ve Eğin’de Gayr-ı müslim ve Müslüman 
nüfusu arasında önemli oranda nüfus farkı bulunmaktadır. 

Zeki Arıkan’ın aktardığı beş yıl sonra 1523’te yapılan tahrirde Eğin’de 92 ha-
ne ve 70 mücerred Ermeni nüfusu bulunmaktadır. Buna karşılık aynı tarihte 
Müslüman nüfus 108 hane ve 7 mücerretten oluşuyordu. Yapılan ilk tahrirle 
karşılaştırdığımızda Ermeni nüfusun %50’si bölgeyi terk etmiştir ve Müslüman 
nüfusta da önemli oranda artış bulunmaktadır. 

1530 tarihinde yapılan tahrirde Müslüman veya gayrimüslim ayrımı yapılma-
dan bir sayım yapılmıştı. Buna göre Eğin’de toplam 200 hane ve 77 mücerred 
bulunmaktaydı.10 

Zeki Arıkan’ın aktardığı II. Selim (1566-1574) döneminde hazırlanmış tahrir 
defterinde Eğin karyesinde Ermeniler 9 köy olarak kayda geçmiştir. Eğin’deki 
Ermeni nüfusu 563 nefer, 416 hane ve 157 mücerredden meydana gelmektey-
ken Müslüman nüfus 63 nefer, 27 hane ve 36 mücerret olarak tahrir edilmişti. 
Bu tahrirde Ermeni nüfusunda önemli bir artış ve Müslüman nüfusunda ise 
düşüş görülmektedir. 

Eğin ve köylerini kapsayan 1607-1608 tarihinde düzenlenmiş bir cizye defte-
ri, Eğin kazasına ve buna bağlı köylerdeki cizye ödemekle yükümlü Gayr-ı 
müslim nüfusun dağılımı konusunda önemli fikirler vermektedir. Buna deftere 
göre Nefs-i Eğin’de 10 mahalleden 230 nefer, 20 köyde 805 nefer olmak üzere 
1035 kişi cizye vergisi ödemekle yükümlüydü. Gayr-i müslimlerin en kalabalık 
olduğu köyler ise 205 neferle Abcağı (Abuçeh), 103 neferle Lick, 89 neferle 
Gamırgab ve 148 neferle Pingan’dır. 

                                                 
9 Enver Çakar, Füsun Kara, “17. Yüzyılın Ortalarında Arapgir Sancağı’nda İskan ve Nüfus 
(1643 Tarihli Avarızhane Defterine Göre)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 15, sayı: 
2, s. 389. 
10 Enver Çakar, Füsun Kara, a.g.e., s. 394. 
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1642 tarihli cizye defter bize Eğin nahiyesindeki Hıristiyanların yaşadığı köy-
lerin ismini vermektedir. Bu deftere göre Abcağa, Atma Vanki, Ekrek, 
Gamırgab, Hozakrek, Garuşla Divanı, Lic, Muşuka, Navril, Pingan, Sahsinik, 
Sorek, Şirzi, Venk-i Hızır İlyas ve Vankiğ sadece Hıristiyanların yaşadığı köyler-
di. Artos, Gaşo, Gümüşkan ve Senahsi adlı köylerde ise hem Hıristiyanlar hem 
Müslümanlar yaşamaktaydı. 

1643 yılında bölgede yapılan tahrire göre Eğin’in toplam vergi nüfusu 616 
neferdir. Bu nüfusun 538’i Hıristiyan ve 78’i Müslüman’dır. Bu tahrire vergiden 
muaf olan askerler ve bazı halk dâhil değildir. Bu tahrire göre yöre halkı çoğun-
lukla köylerde yaşıyordu ve tarım, hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Küçük 
çapta zanaat ve ticaretle uğraşanlar Eğin kasabası merkezinde bulunmaktaydı.11 

Zeki Arıkan’ın aktardığı 1834-35 tarihlerinde yapılan tahrirde Eğin’in nüfu-
sunun toplamı 10.134 neferdir. Bunun 4485 neferi gayr-i müslim ve 5649 neferi 
Müslüman’dır. 1835’te Eğin’i ziyaret eden J. Brant, Eğin’de toplam 2700 hane 
olduğunu ve 2000 hanede Müslümanların 700’ünde ise Hıristiyanların yaşadığını 
nakletmişti. 

1881 tarihli Mamuret’ül-aziz Vilayeti Salnamesi’ne göre Eğin Kasabasında 
2.087 hane vardı. Bu salnameye göre müslüman nüfusu 6.831 ve gayr-i müslim 
nüfusu 3849 idi. 1895 tarihli Mamuret’ül-aziz Vilayeti Salnamesi’ne göre kasabada 
2.063 hane bulunmaktaydı. Hane nüfusunun ortalama olarak beş kişiden oluş-
tuğu düşünülürse Eğin’in tahmini nüfusu bu yılda 10.315 kişiden oluşmaktaydı. 

Zeki Arıkan’ın aktardığı Annuarie Oriental’ın 1905 yılına ait verilerinde Eğin 
kasabasının nüfusu 10.000 kişi ve 1941 haneden oluşmaktaydı. 

1912’de Patrikhane’nin yaptığı ve pek kesinlik taşımayan ilk değerlendirmeye 
göre, Van, Bitlis, Mamuret’ül-aziz (Eğin’in dâhil olduğu eyalet), Diyarbekir ve 
Erzurum Vilayetlerinde 804.500 Ermeni yaşıyordu. Bu verilerin kesinlikten uzak 
oluşundan muhtemelen memnun kalmayan Patrikhane, daha düzenli bir sayım 
yapmaya karar verdi. 20 Şubat 1913’te Patrikhane İmparatorluktaki tüm pisko-
posluk bölgelerine bir genelgeyle soru fişleri yolladı. Piskoposluk bölgeleri, bu 
belgeleri kilise kurullarına dağıtmak ve sonuçları İstanbul’a ulaştırmadan önce 
bir merkezde toplamakla yükümlüydüler. Bu sayım sırasında Harput Sancağı’na 
bağlı olan Eğin’de 25 yerleşim yeri, 16741 nüfus, 25 kilise, 3 manastır, 20 okul, 
1300 öğrenci, 7724 göçmen bulunmaktadır.12 

Bu nüfus verilerine bakıldığında 16. yüzyılın başında, Eğin’in Osmanlı hâki-
miyetine girdiği sıralarda, bölgede hızlı nüfus değişimlerinin yaşandığını görüyo-
ruz. Yapılan ilk tahrir dışında Eğin’in Hıristiyan nüfusu Müslüman nüfustan 
fazlaydı ve bu durum 19. yüzyıla kadar devam etmişti. 19. yüzyılın başlarında 
Hıristiyan ve Müslüman vergi nüfusunun birbirine yaklaştığını ve aynı yüzyılın 
sonlarında Müslüman vergi nüfusunun yapılan sayımlara bakıldığında biraz daha 
fazla olduğunu görmekteyiz.  
                                                 
11 Enver Çakar, Füsun Kara, a.g.e., s. 401. 
12 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Ermeniler, (çev. Mayda Saris), Aras yay, İstanbul, 2012, s. 63. 
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Osmanlı devlet görevlileri özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra nüfus 
sayım sonuçlarını uluslararası kamuoyuna yönelik hazırlamışlardır. 1878’den 
sonraki sayımlarda Osmanlılar için asıl mesele, Ermenileri Türk denizinin orta-
sındaki küçük bir azınlık olarak göstermek ve Ermeni sorunu diye bir sorunun 
olmadığı fikrini hâkim kılmaktı.   

Bunu gerçekleştirmek için de Osmanlı devlet görevlileri ilginç yöntemlere 
başvuruyorlardı. Mesela Ermeniler sayılırken Süryanilerin, Rumların dışında 
tutuluyor ve Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepler bu sayıma dâhil edilmi-
yordu. Müslüman nüfus ise Kızılbaş, Kürt, değişik mezhepler gözetilmeden bir 
nüfus sayımına tabi tutuluyor ve farklı Hıristiyan mezheplerin karşısına Müslü-
manlar yekpare bir blok olarak çıkarılıyordu. Böyle bir yöntemle yapılmış sayım-
ların ve istatistikî bilgilerin siyasi amaçlar taşıdığını ve çoğu zamanda gerçekleri 
çarpıttığını göz önünde bulundurmalıyız.  

 

II. Eğin’den Dışarıya Verilen Göçlerin Sebepleri 
1877 yılında Eğin’deki Surp Pırgiç Manastırı’nda görevli olan Rahip Karekin 

Sırvantsdyants, Eğin’in nüfusunun artış göstermemesinin en önemli sebeplerin-
den birinin dışarıya verdiği göç olduğunu düşünmektedir. Dışarıya verilen bu 
göçün en önemli sebepleri Eğin’de verimli tarım arazilerinin azlığı, bölgenin 
coğrafi konumu nedeniyle kontrol edilemeyen eşkıyaların saldırıları ve devlet 
görevlileri arasındaki çıkar mücadeleleriydi.  

Eğin, 16. ve 17. yüzyıllarda Anadoluyu kasıp savuran Celali halk ayaklanma-
ları sırasında dışarıya önemli oranda göç verdi.  Manuel Zulalyan, Celalineri 
Şarjumı (“Celali Hareketlenmeleri”) adlı eserinde Celalilerin ortaya çıkardığı 
güvensizlik ortamında kıtlıkların ve talanların yaşandığını ve bu ortamda Erzin-
can (Yerzınga), Kemah (Gamakh), Divriği ve Eğin bölgesinden kitlesel göçlerin 
gerçekleştiğini yazmıştır. Bu olayları bizzat yaşayan Kemahlı Krikor, göç edenle-
rin ta Belgrat’a uzandıklarını, ama daha çok Nikomedya (İzmit) çevresine, 
Adrianopolis (Edirne)’e, Rodosto (Tekirdağ), İstanbul ve Üsküdar’a yerleştikle-
rini belirtmektedir.13 

Zeki Arıkan’ın Osmanlı Arşivinde bulduğu belgelere göre Eğin’i, 18. yüzyılın 
sonlarına doğru özellikle 1770’li yıllarda birbiri ardına ortaya çıkan eşkıyalar 
sarmıştı. Bahçelioğlu denilen eşkıya etrafına topladığı kişilerle halka zulüm yap-
maya başlamış ve çarşıda silahlı dolaşarak mal gasp etmeye başlamıştı. Buna 
benzer Deli Haliloğlu Osman, Ali Ömer ve Bekiroğlu Ömer ve Eceoğlu Kölesi 
adı verilen şahıslar haksız yere birçok kişi öldürmüşlerdi ve Eğin’in Abuçeh 
köyünü yağmalamışlardı. Üzerlerine gönderilen devlet kuvvetlerini çekilmedikle-
ri takdirde bütün Eğinlileri öldürmekle tehdit etmişlerdi. 19. yüzyılın başında 
Kemah Beyleri Sağırzadeler ve Köse Paşa Hanedanı arasındaki mücadeleler 
bölge halkını perişan etmişti. Bu süreç içerisinde (1770-1800) Eğinli bazı Erme-

                                                 
13 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e., s. 51. 
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ni köyleri bulundukları bölgeleri terk etmiş ve bazıları da şiddet ortamı içerisin-
de Müslümanlaştırılmıştı. 

Eğin Ermenileri açısından başka bir tehlike de Dersim Kürtleri ve Kızılbaş-
lar’dı. Rahip Sırvantsdyants’ın raporunda yazdıklarına göre hırsızlık, adam ka-
çırma ve kesilen haraçlar günlük hadiseler haline gelmişti. Bu durumdan şöyle 
bahsetmektedir: “Her tarafta Kürt ve Kızılbaşlar kaynıyor. Ermenilerin bunlarla alışve-
rişi çok ama çoğu zaman da zarar görüyorlar. Kervanları soyuluyor, hayvanları, malları 
çalınıyor, tehdit ediyorlar, cinayetler işleniyor. Davarları, katırları çalmak, İstanbul’dan 
gelenleri soymak günlük olaylardan.”14 

Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde düzeni sağlamakla hükümlü olan Hamidiye 
Alayları, Türk subayları vasıtasıyla askeri eğitimden geçirilmiş ve yönlendirilmiş, 
yeni üniforma ve modern silahlarla donatılmış Kürtlerdi. 26 Eylül 1895’te Trab-
zon’da başlayan ve süratle bütün ülkeye yayılan katliamlarda bölge Ermenileri 
büyük darbe almıştı. Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı doğu, güneydoğu ve 
Kilikya bölgesini kapsayan katliamlarda Patrikhane yaklaşık 300.000 Ermeni’nin 
katledildiğini açıklamıştır.15 

Osmanlı finans sektöründe önemli bir rol oynayan Eğinliler ise, yerel yöneti-
cilere servet denecek kadar büyük paralar ödeyerek 1895 katliamlarından kur-
tulduklarını sandılar. Ertesi yıl tüyler ürpertici bir katliama maruz kalan Eğin 
Ermenileri 3000’e yakın ölü vermişlerdi.16 

 

III. Eğinlilerin Göçtükleri Yerler 
Eğinli Ermeniler, yüzyıllar boyu süren güvensizlik ortamında çareyi impara-

torluğun diğer bölgelerine göçmekte bulmuşlardı. Göçülen yerlerin başında 
İstanbul gelmekle beraber, Sakarya, Adapazarı, Bursa ve çevresinde de Eğinli 
Ermeniler yerleşim yerleri oluşturmuşlardı. 

Anadolu’nun birçok yerini görevi gereği dolaşan Rahip Sırvantsdyants nere-
deyse her yerde Eğinli göçmenleri gördüğünü ileri sürmekte ve raporunda Eğin-
li göçmenlerle ilgili bir halk deyişi aktarmaktadır: “İki ayağı topal bir Eğinli, bir 
ayağıyla Hindistan’a diğer ayağıyla Çine kadar ulaşmış. Leyleği hatırlayın; bir taşın kovu-
ğuna yuvasını yapar, hızlı hızlı oraya buraya uçup solucan, çekirdek vs. getirir yavrularını 
besler. Eğinli de öyledir; gider gelir, getirir-bitirir ve yine geri döner.”17 Hakikaten de 
Eğin’de ticaret ve tarım, coğrafi koşullar nedeniyle gelişmediği için Eğinliler 
genelde dönmemek üzere yurtlarını terk ediyorlardı ya da İstanbul’dan Eğin’deki 
ailelerine, geçimleri için yardım gönderiyorlardı. 1839 yılında Eğin’i ziyaret eden 

                                                 
14 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, Palu-Harput 1878 Çarsancak, Çemişgezek, 
Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler, (yay) Arsen Yarman, Derlem yay, İstanbul, 2010, c. 
II, s. 297. 
15 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e., s. 54. 
16 A.g.e., s. 381. 
17 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e, s. 287. 
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Moltke, Eğinli genç erkeklerin on sene için İstanbul’a giderek zengin olup mem-
leketlerine dönmeyi adet haline getirdiklerinden bahsetmektedir.18 

Eğinli Amira ailelerinden Çobanyanlar, İstanbul’a 17. yüzyılda göç etmişler-
di. Aynı yüzyılın başında 1640’lı yıllarda Hay-Horom Ermenileri, Eğin’den göç 
ederek İstanbul’daki Hudi, Ortaköy, Hasköy ve Fındıklı’ya yerleşmişlerdi.19 

İstanbul’a göç eden bazı Eğinli amiraların çoğunlukla sarraflık yaptıklarını ve 
devlet adamlarının mali işleriyle ilgilendiklerini bilmekteyiz. Bu konuda Eğinli 
Amiralar kısmında daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. 

İstanbul’a göç eden Ermenilerle ilgili şeriye sicillerini tarayan Zeki Arıkan, 
İstanbul’a giden Eğinli Ermenilerin mesleklerini ve yerleşim yerlerini tespit et-
miştir. Buna göre: “Eğin’den İstanbul’a giden Ermenilerin genellikle sarraflıkla uğraştığı 
göze çarpıyor. Ancak bunun yanında, Eğinli Ermeniler arasında şemsiyeci, kavafçı, arzu-
halci, tütüncü, değirmenci, çilingir, terlikçi, ütücü ve hırdavatçı esnafına rastlanmaktadır. 
Bütün bu Eğin kökenli Ermeni esnafın İstanbul’un Hasköy, Galata, Samatya, Kazlıçeşme, 
Mercan Yokuşu, Çakmakçılar, Büyük Çarşı gibi semt ve iş yerlerine dağıldıkları…” 

İstanbul dışında Eğinli Ermeniler Mamuret’ül-aziz’e bağlı Mezre’ye göç et-
mişlerdi. Mezre’de bulunan Ermenilerin çoğunluğu Eğin kökenliydi. Eğinli 
Ermenilerin Mezre’de geniş toprakları ve marabaları vardı. Mamuret’ül-aziz 
Vilayeti’nin merkezinde de Eğinli Ermenilerin evleri, hanları ve dükkânları bu-
lunmaktaydı. Aynı vilayetin sınırları dahilinde bulunan Harput’a da yerleşen bir 
kısım Eğinli Ermeni, Fırat nehri üzerinde yer alan Aşvan köyünün topraklarını 
satın almıştı ve dut ekerek ipekçiliğe başlamışlardı. Bölgeye Eğindekilere benzer 
zevkle inşa edilmiş evler kurmuşlardı.20 

Eğin Ermenilerinin göç ettikleri bir başka yerde İzmit’tir. Bu bölgeye 1590-
1608 arasında göç ettiklerini biliyoruz. İzmit’te yerleştikleri yerlere Eğin’deki 
köylerinin isimlerini vermişlerdir. Mesela Miçaküğ ya da Ortaküğ, Pağçanik ya 
da Bardizak yeni köylerine verdikleri isimlerdendi.21 Bunlardan Bardizak köyü, 
Eğin ve Sivas kökenli Ermenilerce kıyıdan 6 km uzaklıktaki Minas Dağı’nın 
eteklerinde 1607-1608 yılları arasında kurulmuştu. Yine aynı bölgede Eli Da-
ğı’nın eteğinde yer alan Ovacık, Eğin ve Erzurum kökenli Ermenilerce kurul-
muştu.22 

1608 yılında Eğin’den gelen Ermeniler Adapazarı’na ve dolayına yerleşmiş-
lerdi. Bölgede bulunan Kup köyünü Eğinliler kurmuştu ve 19. yüzyılda nüfusları 
1604’tü. Adapazarı’nın Kandere kazasındaki sekiz köycükte Eğin ve Kafkas 
kökenli Ermeniler yaşıyordu. Geyve ve bitişiğindeki Eşme’de yaşayan Ermenile-
rin çoğunluğunu Eğin’den 17. yüzyılın başında buraya gelen Hay-Horomlar 
oluşturuyordu. Buna göre Geyve ve Eşme’de 385 hane Gregoryen ve 800 hane 

                                                 
18 Feldmareşal H. von Moltke, Türkiye Mektupları, çev. Hayrullah Örs, Remzi, İstanbul, 1969, 
s. 247. 
19 V. Barzaktsi, a.g.e., s. 29. 
20 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 161-231-415-457. 
21 A.g.e., s. 397. 
22 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e., s. 133. 
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Hay-Horom Ermenisi vardı. Sakarya Irmağı’nın yanında bulunan Kıncılar kö-
yünde bağcılıklarıyla ün salmış Eğin kökenli 2265 kişilik Ermeni nüfusu bulunu-
yordu. Yalova kazasının 1264 nüfuslu Kartsi köyünü yöreye 1600’lü yıllarda 
Eğin’den gelen Ermeniler oluşturmaktaydı.23 

Bursa’ya bağlı Miçaküğ ve Çengiler köylerinde Eğin kökenli Ermeniler bu-
lunmaktaydı. Bursa’nın Gemlik kazasından üç kilometre batıya gidildiğinde, 
7000 nüfuslu Beyni kasabası 1600’lerde buraya Eğin’den gelen Ermenilerce 
kurulmuştu. Buraya gelerek Surp Hagop ve Meryem Ana kiliselerini inşa eden 
Eğinliler, demircilik, hayvan yetiştiriciliği, tarım ve çeşitli zanaatlar yapıyorlardı. 

 

IV. Eğin’den Dışarıya Verilen Göçü Engelleme Çalışmaları 
Eğinli Ermenilerin göçü, ilk başlarda Osmanlılar tarafından fermanlar ve ira-

deler vasıtasıyla durdurulmaya çalışılmıştı. Bu göçün durdurulmak istenmesinin 
sebepleri ise göçlerin İstanbul’a yönelik olması ve vergi nüfusunun Eğin’de 
azalmasıyla ilgiliydi. İltizam sahipleri devlete ödedikleri ve toplamayı öngördük-
leri vergileri toplayamıyorlardı ve bazen de yerli halktan daha fazla vergi toplaya-
rak vergi nüfusunda meydana gelen açığı kapatmaya çalışıyorlardı. Bu durum 
huzursuzluklara sebep oluyordu. 

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Ermeni aydınları ve din adamları 
Eğin’deki göçü durdurmaya çalışıyordu. Çünkü bu bölgeye özellikle 1878’den 
sonra sahip çıkılması gereken bir vatan olarak bakılmaya başlanmıştı. Eğin’de 
Ermeniler arasında ortaya çıkan bazı aydın şahsiyetler cemiyetler kurarak Eğin’i 
daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyorlardı. Rahip Sırvantsdyants raporu-
nun Eğinle ilgili kısmını bitirirken Ermeni toplumuna şöyle seslenmektedir: 
“Ermenistan’a yapılan en büyük kötülük, onu becerikli evlatlarından uzak, fakir ve koru-
masız bırakmaktır. Toprak satın almak, yer yer küçük bankalar kurmak lazım. Bu atı-
lımlar hiç olmazsa Ermeni’yi gurbete gitmekten alıkoyabilir. Kanun adamları ve doktorlar 
gitmeli oraya. Bu iki gruba da Ermenistan’da büyük iş var. Onlar sayesinde mal ve can 
kaybının önüne geçilebilecektir.” 

Rahip Sırvantsdyants bu satırları kaleme almadan önce 1865’te bu amaçları 
gerçekleştirmeye çalışan Nahabedagan adlı bir cemiyet, Misak Timuryan tara-
fından kurulmuştu. Cemiyetin amaçlarına bakıldığında dışarıya verilen göç bölge 
açısından önemli bir tehdit olarak algılanmaktadır. Cemiyetin kurucusu Misak 
Timuryan tarafından hazırlanan ve cemiyetin hedeflerini gösteren kitapçıkta 
bölgeye yeni bir düzen getirileceği, zengin ve fakir arasındaki farkın ortadan 
kaldırılacağı belirtiliyordu. Bu kitapçığa göre “Yeni bir köy kurulacaktı ve köye “Nor 
Hay”(Yeni Ermeni) adı verilecekti. Bu köyde bütün evler eşit şekilde yapılacaktı, herkes eşit 
şekilde giyinecekti, lüksten kaçınılacaktı, üretime yönelik el emeği geliştirilecekti, köy kasası 
oluşturulacaktı ve bu yeni düzen, “Nor Mart”(yeni insan) ve “Nor Hay”(Yeni Ermeni) 
diye adlandırılacaktı. Bu düzen sayesinde, cennet bahçemizdeki meyvelerin işlenmesiyle ortaya 
çıkacak ürünlerle, evcil ve vahşi hayvanlardan sağlanan gelirler yeterli olacak ve gurbete 

                                                 
23 A.g.e., s. 143. 
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gidilmeyecekti. Birbirimizden kazanç sağlama yoluyla öyle bir düzen kuracaktık ki, artık 
gurbete ihtiyaç kalmayacaktı. Zira gurbet işinden çok zarar görüyor ve çok eziyet çekiyoruz. 
Gurbet insan gönlüne çok ters, aileden ayrılmak katlanılmaz bir duygu. Gurbetçilikte, 
kadın ile erkek, aile ile çocuklar birbirlerinin yardımından mahrum kalıyorlar.”24 Görül-
düğü üzere cemiyetin amacı bölgede bir çeşit sosyalist sistem tesis ederek kendi 
kendine geçinebilen bir yapı kurmak ve göçü engellemektir. 

Eğinli Ermeniler bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Rahip Karekin’in 
de yardımıyla Muş’ta Şıkavtyan adlı köyü 100 altın vererek satın almışlardı. Köy 
Muş’ta alınmıştı çünkü Eğin’de yeterli tarım toprağı bulunmuyordu. Köy Surp 
Garabed Manastır’ına yakındı. Ormanları, tarlaları ve bol otu vardı. 15 çiftçi 
hanesi rahatça yaşayabilecekti. Yalnız cemiyetin lideri Misak Timuryan dışında 
bu köye gelen olmadı. Bazısı gelip geri dönmüştü. Misak Timuryan, ailesi ile bu 
köye yerleşti ancak arkadaşsız kaldığından ve bölgenin siyasi durumu itibariyle 
öngörülenler gerçekleşmemişti. 

Eğin’de kültürel gelişmeyi artırmak için Ermeniler tarafından birtakım cemi-
yetler kurulmuştu. Azkasiragan Ingerutyun (Milletperver Cemiyeti) adlı cemiyet 
geliri 1000 liraya ulaştığında bir okul kurmayı planlıyordu. Usumnasiragan 
Ingerutyun (Eğitimperver) adlı cemiyet müze kurmayı amaç edinmişti. Şahaper 
Ingerutyun (Temettü Cemiyeti) adlı cemiyet gelirinin yüzde onunu okullara 
dağıtmaktaydı. 25 

 

V. Eğin’de Üretim 
Eğin’de tarım yapmaya elverişli arazi fazla değildi. Bölgedeki tarım için en 

verimli arazi, Sarıçiçek dağlarındaki en fazla 150 çiftçinin barınabileceği Sarıçi-
çek Yaylasıdır. Ancak Eğinliler bu yaylayı, sürülerini burada otlatan Dersim 
Kürtleri ile paylaşmak zorundaydılar.26 Eğin merkezinde yaşayan Ermeniler bir 
kısım erzak ve ekmeğini çevre köylerden sağlıyorlardı. Bu yayla dışında Eğin, 
nehirlerin ve doğal hareketlerin açtığı derin vadilere sahiptir. Eğinliler, bu vadi-
lerin yamaçlarına meyve bahçeleri yapmışlardı. Nitekim bazı arşiv belgelerinden 
ve şeriye sicillerinden bölgede başta dut olmak üzere armut, erik, kayısı ve kiraz 
yetiştirildiğini biliyoruz.  

Rahip Karekin, Eğin’deki meyve bolluğuna hayran kalmıştı ve bu konuda 
raporunda şöyle yazmaktadır: “Ye, iç, eğlen! Tüm etrafın çiçekli ağaçlarla doludur. 
Havuzda ya da kadehinde kuru dut. Masaya ya da tepene tık diye ya bir kayısı ya bir elma 
düşer.” Eğin’deki meyvecilikle ilgili ilginç bir diyalogdan Patrik Hagop Nalyan, 
Kantzaran Tzanudzman adlı eserinde bahsetmektedir: “Bir gün Hasan Paşa Eğin’i 
küçümseyerek alaycı bir tavırla etrafındakilere ‘Eğin’de ne yetişir ki?’ diye sormuş. Rahmetli 
Hacı Harutyun Hovyan da cevap olarak ‘Sultanım Eğin’de meyve bitmez amma adam biter 
demiş.” 

                                                 
24  V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 301-304. 
25 Rahip Karekin Sırvantsdyants’ın yayımlanmamış raporları. 
26 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 305. 
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Eğin’e önemli oranda gelir kazandıran meyve duttur. Çünkü dut ağacından 
oluşturulan meyve bahçeleri ipekçiliğin gelişmesini sağlamıştı. Bölgede ipekçilik 
çok eski tarihlerde başlamıştı. 1518 tarihli Arapgir Sancağı Kanunnamesi’ne 
göre bir yük ipekten iki adet şami eşrefi adı verilen vergi alınıyordu.27 Rahip 
Karekin’in raporunda 1878 yılında 400 Osmanlı lirası değerinde ipek kozası 
üretildiğini yazmaktadır. Eğin’de ipek kozası daha çok ham olarak satılıyordu. 
1877 tarihinde ipek kozasından elde edilen geliri artırmak amacıyla Kevork 
Pamukciyan adlı şahıs kendi icat ettiği bir makine ile ipeği rulo yapmıştı. Bu 
tarihten yaklaşık on yıl sonra 1887 yılında İran’dan gelip, Eğin’e yerleşen göç-
menlerin başlattığı halıcılık ve dokumacılık faaliyetleri bölgede ipekçiliğin de 
gelişmesini sağlamıştı.28  

Eğin’de küçük çapta dokuma faaliyetleri çok daha erken tarihlerde görül-
mektedir. 18. yüzyıla ait bazı belgelerde alınması gerekli vergilerden bir kısmı 
dokumacılıkla ilgiliydi. Yalnız bu tarihlerde halı üretimiyle ün yapmış yerler İz-
mir, Uşak, Manisa, Muğla, Afyon, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kayseri, Konya, 
Sivas ve Maraş’tır. Eğin’in bu konuda ismini duyurmaya başlaması 19. yüzyılın 
ikici yarısı itibariyledir. 

Zeki Arıkan’ın aktardığına göre, Osman Efe, Eğin dokumacılığında gelişti-
rilmiş olan Manusa adlı bir desenden bahsetmektedir. Söylentiye göre sanat 
meraklısı Enfiyecioğlu ile Çevlik Mahallesinden Çellikoğlu adındaki kişiler, Ma-
nisa’da dokuma sanatını öğrenmişler ve sonrasında Eğin’e gelerek bir işyeri açıp 
dokumacılığın Eğin’in çevre köylerine de yayılmasını sağlamışlardır. Manisa’dan 
gelen dokuma desenin adına yöre ağzıyla manusa adı verilmişti.  

Noman Öztürk’ün tezine göre Eğin’e halıcılığın girmesini sağlayan kişi, Bağ-
dat Kadılığı’ndan Isparta’ya atanan Bekir Efendi’dir. Bekir Efendi’nin eşi Ispar-
ta’da öğrendiği bu sanatı, Eğin’e dönüşünde hanımlara da öğretmiş, tezgâhlar 
kurulmuş, böylece 80 kadar tezgâh kurulmuş, halı için gerekli yünleri, boyama 
işini de, Ermeni kökenli Kabuloğlu adlı bir zat üstlenmiş, dokunan halıların 
büyük bir bölümünü de Amerika’daki akrabalarına göndermişti. Kabuloğlu 
halen çocukları Amerika’da yaşayan Ermeni bir tüccardı. 

Eğin halılarını inceleyen Noman Öztürk, Eğin’de üretilen halılarda çoğun-
lukla İran kökenli “Sine” düğümünün kullanıldığını ileri sürmektedir. Sine dü-
ğümü Batı İran’da geliştirilmişti ve daha çok yuvarlak ve girift kompozisyonlar 
için kullanılıyordu. Eğin halılarındaki bir başka İran etkisi de atkı ipliklerinin 
maviye boyanmasıydı. Noman Öztürk, bu İran etkisini, 1887 yılında İran’dan 
gelerek halı üreten göçmenlere bağlamaktadır. 

Eğin’de dokumacılıkla beraber gelişen boyama işinde kullanılan ve Cehri adı 
verilen meyvenin üretimi önem kazanmıştı. Cehri boyu 1-2 metreyi bulan bir 

                                                 
27 Zeki Arıkan, “Eğin Kasabası’nın Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, Sayı: 12, s. 14. 
28 Öztürk, Numan, Kemaliye (Eğin) Halıları, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniv. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Bilim Dalı, Erzurum 2010, s. 36. 
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step bitkisidir ve Eğin’de yabani olarak da yetişir. 1907 tarihli Mamuret’ül-aziz 
Salnamesi’ne göre 3000 batman Cehri Eğin’de üretilmekteydi.29 

Eğin’de bağcılık yapıldığını Eğin’i ziyaret eden seyyahların eserlerinden öğ-
renmekteyiz. 1877 yılında Eğin’de bulunan Fred Burnaby eserinde, Eğin’deki 
dağların yamaçlarının asma yapraklarıyla kaplı olduğunu, beyaz taştan yapılmış 
sayfiye evlerinin bağlar arasında bulunduğunu ve bu evlerin Eğin’in varlıklı in-
sanlarına ait olduğunu yazmıştı. Patrik Hagop Nalyan da 18. Yüzyılın sonlarına 
doğru yazdığı eserinde Eğin’deki üzüm bağlarından, bu üzümlerden yapılan 
kaliteli bir rakı çeşidinden ve üzümün kurutularak da satıldığından bahsetmiştir.  

Hotar Dağı’nın dik yamacından doğan Kadıgölü, Eğin’in önemli oranda su 
ihtiyacını karşılamaktaydı. Bu su çeşmelerde, bahçeleri sulamakta ve değirmen-
lerde kullanılırdı. 1881 tarihli Mamuret’ül-aziz Salnamesi’ne göre Eğin’de 76 adet 
değirmen bulunmaktadır.  

19. yüzyılın sonlarına doğru Eğin’i ziyaret eden seyyah ve yazarlar Fırat nehri 
üzerindeki balıkçılık yapıldığından bahsetmektedir. Rahip Karekin raporunda, 
Fırat nehrinde balık avlandığından, kıyılarında insanların eğlendiğinden ve 
Mamuret’ül-aziz Vilayeti’ndeki madenlere Eğin’den kalas taşındığından bahset-
mektedir. Rahip Karekin ile aynı yıl Eğin’de bulunan Fred Burnaby, eserinde 
Eğin’de bulunduğu sırada Fırat Nehri üzerinde sandal içerisinde balıkçılar gör-
düğünü, bu sandalların yukarıdan bakıldığında sepetleri andırdığını, kimi balık-
çının ağlara takılan balıkları ayıkladığını, kimi balıkçının zarar görmüş ağları 
onardığını, balıklarının lezzetli olduğunu, bazı balıkların yüz okka ağırlığa ulaştı-
ğını ve yöre halkının balıkları tuzlayıp kışın tükettiklerini yazmıştı. 

Fırat Nehri’nin debisi özellikle bahar aylarında yükselmekteydi. Yılın diğer 
zamanlarında da nehrin iki yakası arasındaki ulaşım problemli olmaktaydı. 
1650’li yıllara kadar genelde salla ulaşım sağlanıyordu ve yer yer asma köprüler 
vardı. Eğin’de 1650’li yıllarda ilk kez taş kemerli bir köprü Fırat üzerine inşa 
edilmişti. Mimarı 1621 doğumlu Harutyun adlı bir Ermeni’ydi. Fred eserinde 
Eğin’de bulunduğu sırada gördüğü 40 yard genişliğindeki taş kemerli bir köprü-
den bahsetmektedir. Eğin’deki bu köprüyü korumak amacıyla Öşnedan adlı köy 
Köprücü tayin edilmişti. Bu köyden vergi muafiyetleri karşılığında köprüyü 
korumaları ve ulaşıma açık tutmaları isteniyordu.30 

Eğin’de önemli kervan yolları vardı. Eğin’den, Kemah-Malatya ve 
Diyarbekir-Sivas arasında yolculuk yapan kervanlar geçiyordu. Bu kervan yolları 
üzerinde Arnavud ve Hostabeli Hanları bulunmaktaydı.  

Eğin’in yolları bozuk, dar ve taşlıktı. Moltke Eğin’deki bu yolları katırların 
sevdiğinden ve tam da onlara uygun olan yokuşlu ve taşlı yolların bulunduğunu 
eserinde yazmaktadır.31 Belki de bu yüzden bölgedeki en önemli ulaşım aracı 
eşek ve katırdı. 7 numaralı şeriye sicilinde 75 kişinin katırcılık yaptığı yazmakta-
dır ve bu diğer meslek gruplarına göre yüksek bir rakamdı. 93 Harbi sebebiyle 
                                                 
29 Zeki Arıkan, a.g.e., s. 33. 
30 Zeki Arıkan, a.g.e., s. 37. 
31 Feldmareşal H. von Moltke, a.g.e., s. 247. 
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telgraf, tatar arabası ve orduların gidiş-gelişi sebebiyle Eğin’de yeni bir yol inşa 
edilmişti. Bu yol Erzincan’dan Eğin’e ve Harput’a uzanıyordu ve bölge güvenli-
ğine önemli katkıda bulunmuştu.32 

 

VI. Eğin’deki Ermeni Yerleşimleri 
Eğin’deki köylere ait kiliselerin ve okulların listesini vermeden önce bazı 

önemli yerleşim yerleri ile ilgili genel bilgileri vermeyi konuyu daha anlaşılır 
kılması açısından doğru buluyoruz. Bu bölümdeki bilgilerin geneli Jean-Michel 
Thierry de Crussol’un Monuments Arméniens de Haute-Arménie adlı eserinden 
alınmıştır. 

Pinkyan  

Aynı zamanda Benkyan, Benkan, Benkay, Binka, Benekyan, Zengyan, 
Pingan (Osmanlı Türkçesi) olarak bilinmekteydi. Eski adının Hrabad ya da 
Karadonlu olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti döneminde, Sivas ilinin 
Divriği ilçesine bağlı Gedikbaşı köyüdür. Kuş uçuşuyla İliç’in 16 km güney-
batısında, Fırat’ın iki kıyısı üzerinde, Zimara Çayı kavşağında yer almaktadır. 
Yüksekliği 1069 metredir. Fırat nehrinin sağ kıyısı üzerinde köy, üç yandan dik 
bayırlarla çevrelenmiş, dördüncü yanda ise nehrin yılankavi akışıyla korunmuş-
tur. Nehrin diğer yanında Rabat Mahallesi yer almaktadır.  

Manadyan’a göre Benkyan, Hitit Kralı II. Murşili’nin (İÖ 1345-1320) yağma-
ladığı Piggainariessa ülkesinin merkezidir. Mitford, Pingan köyünde bulunan bir 
yazıt sebebiyle antik Zimara’yı Pingan’a yerleştirir. Geleneğe göre köyü kuran ve 
ona adını veren, Kral Senekerim Hovhannes’in çocuklarından ya da yoldaşların-
dan biri olan Penig’dir. Kasaba on kadar Müslüman ailenin yaşadığı Rabat Ma-
hallesi dışında Ermenilerin yaşadığı bir merkezdi. Pingan, idari olarak Divriği’ye 
ve dini olarak Eğin’e bağlıydı. Ermeniler genellikle Pengan’ı Eğin kentinin yöne-
tim bölgesi içine sokuyorlardı. 1880’te 160 ve 1896’da ise 200 hane vardı. Nüfu-
sunun yaklaşık 1300 kişi olduğu düşünülmektedir. Kasaba birkaç yıldan beridir 
modern bir yapıyla değiştirilen tahta bir köprünün kavuşturduğu Fırat’ın iki 
kıyısı üzerinde uzanmaktadır. 

Araga 

Vartavar Bayramı’nın kutlandığı, adakların sunulduğu ve Ermenilerce kutsal 
kabul edilmiş mekânlara sahip eski bir yerleşim yeridir. Areka, Araka, eski Er-
menicede Naregatskyuğ, Osmanlı Türkçesinde Turkarege, Kürtçe’de Arege ve 
modern Türkçe’de Durusu olarak bilinmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Sivas ili Divriği ilçesine bağlıdır. Kuş uçuşu ile Divriği’nin 21 km doğu-güney-
doğusundaki bu küçük köy, Eğin’i Divriği’nden ayıran yüksek yabanıl ve kireçli 
dağ çemberinde, Aregu deresinin sol kıyısı üzerinde yer almaktadır. 

                                                 
32 Rahip Karekin Sırvantsdyants’in yayımlanmamış raporları. 



kebikeç / 37 • 2014  

274 

 

Arega Keşişliği ya da Fransızcasıyla Narég, Naregayvank ve Türkçesi 
Şanmaz Pir Ziyaretidir. Köyün 200 metre güneyinde bulunmaktadır. Geleneğe 
göre keşişlik, 1021’de Vasburagan’ın II. Basil’e bırakılmasının ardından 
Nareg’ten göç eden birkaç keşiş tarafından kurulmuştur. Keşişler Naregli Aziz 
Gregorius’un naşını da oraya getirmiş ve mezarını sahnın altına yerleştirmişlerdi. 
Komşu Narver köyü sakinlerinin baktığı bu keşişliğin hakkında pek bir şey bil-
miyoruz. XIX. yüzyılın ortalarında yalnızca iki bölge papazı vardı ve XX. yüzyı-
lın başında ise terk edildiğini görüyoruz. Kendisine atfedilen birçok mucizevî 
tedavi nedeniyle Hıristiyanlar kadar Müslümanların da uğradığı bir hac yeri idi. 
Bu dindarca bağlılık, günümüze değin kararlılıkla sürmüş ve kuşkusuz değiştiri-
lerek ziyarete dönüştürülen şehitlik, Şanmaz Pir diye birine atfedilmiştir. Ziyare-
tin girişinin üzerindeki bir levhada şöyle yazmaktadır: “Arege Şanmaz Pir Hazret-
leri 1021”. 1021 tarihi bize bu levhanın Naregli Gregorius’tan kalanın çevrilmiş 
hali gibi geliyor. 

Abuçeh 

Eğin şehrinin en önemli ve en büyük yerleşim yeridir. Zamanında Eğin’in 
merkezi konumundaydı ve en az onun kadar öneme sahipti özellikle bağrında 
yetiştirdiği önemli ve meşhur simalarla anılırdı. Konum olarak Eğin’in Güney 
doğusunda yüksek bir dağ yamacında yer alır. Apuçekh, Hayer Yepiçekhu, 
Abstuğa, Yebukhez ve Türkçe’de Abçağa şeklinde bilinmektedir. Abuçeh ismi-
nin manası fazla net değildir. En yaygın şekliyle “aba” ve “çuha” isimlerinin 
birleşimi akla yakın geliyor. Çünkü rivayete göre buraya ilk kez İran’ın Culfa 

 
 

Kaynak: Arsen Yarman, Ermeni Yazılı Kültürü, Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2012 
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şehrinden gelen göçmenler yerleşmiş. Ayrıca Farsça su manasına gelen “ab” 
sözcüğünün bu ismin ilk hecesini oluşturması ve Eğin yöresinin sulak olması 
üstelik Karasunag (Kırk Çeşme)’ın Abuçeh’te bulunması bizlere bu yorumun 
doğru olabileceğini düşündürüyor. Paris’te yayımlanan Agın ve Agıntzik (“Eğin 
ve Eğinliler”) adlı eserde Abuçeh ile ilgili kaynak bilgiler 1651 yılına dayanmak-
tadır. Abuçehli önde gelen ailelerden bazıları şunlardır: Azadyanlar, 
Aznavuryanlar, Arabyanlar, Koranyanlar, Horasancıyanlar, Pişmişyanlar. 

Abuçeh bugün Türkiye Cumhuriyeti Erzincan ili ve Kemaliye ilçesine bağlı-
dır. Kemaliye merkezinden 3 km güneydedir. 

Gamırgap 

Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gel-
mektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırıl-
maktaydı. Modern Türkçe’de Toybelen denilmektedir. Kemaliye merkezinin 4 
km güney-batısında bulunmaktadır. 

Garuşla 

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden 3 km güneybatıdadır. 1915 yılına kadar kırk 
kadar Ermeni ve bir o kadar da Müslüman hanesinin olduğu bilinmektedir. 
Burada birçok dini yapı bulunmaktaydı. Surp Asdvadzadzin Çarkapan adlı kilise 
kesme taşlarla inşa edilmiş ve 1832 tarihinde Amira Markar Deryan tarafından 
yenilenmişti. Khalkedoncu inanışın temsilcileri olan Aziz Anargyres, Come ve 
Damien isimleriyle anılan manastır, 12. yüzyıla ait bir mezarlıkla çevrili ve köyün 
kuzeybatısında tecrit edilmiş bir tepeceğin üzerinde yer alıyor. Şu an yerle bir 
durumdadır. Diğer yıkıntı halindeki kiliseler Nerses Şnorhali ve Rahip Kral 
(Mukos Takavor)’dur ve köye yaklaşık 2 km mesafedeydiler.  

Lick 

Kuş uçuşu ile Erzincan’ın 88 km batı-güney batısında, Karasu’nun sol kıyı-
sında, oldukça sulak ve verimli yamaçların üzerindedir. 19. yüzyılda 80 Ermeni 
ve 45 Türk hanesi bulunmaktaydı. Ermeni evleri 1895’te yağmalandı ve birçok 
Ermeni zorla Müslümanlaştırıldı. Geri kalanlar ise göç ettiler. Günümüzde bu-
rası, Erzincan ilinin 3168 (1993) sakinli bir ilçe merkezidir. 

Narver 

Eski Ermenicede Navrer, Narod, Navrid, Osmanlı Türkçesinde Navril ve 
Modern Türkçede Gümüşçeşme olarak adlandırıldı. Kuş uçuşu ile Erzincan’ın 
Kemaliye ilçesinin 9 km kuzeybatısında ve Fırat’ın sağ kıyısındadır. Aziz Minas 
Kilisesi, iç kısmında birinde ata binmiş Minas’ın tasvir edildiği resimlerle süslü, 
taşlarla örülmüş sağlam bir bina idi. Nehre bakan Meryem Ana Şapeli bir bah-
çede yer almaktaydı. Abrank yolu üzerinde bulunan Aziz Sarkis Kilisesi ise za-
ten 20. yüzyılın başlarında harabeye dönmüştü. 

Vank 

Vank, Osmanlı Türkçesinde Venk ve Modern Türkçe’de Yakaköy olarak ad-
landırılmıştır. Kuş uçuşu ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin 3 km güneyinde, 
Fırat’ın sol kıyısının bugün Keban Barajı’yla büyümüş kayalık bir burnu üzerin-
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de bulunmaktaydı. Ortaçağ’da Yunan ayin usullerini XX. yüzyıl başlarına kadar 
muhafaza eden Bizanslılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuştu. 
1915’e kadar burada 40 Ermeni ve 10 Türk evi bulunmaktaydı. Köyün aşağısın-
daki Aziz Georg (Aziz Yorgi) kilisesi muhtemelen sular altında kaldı. 

Şırzu 

Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve 
Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin 5 
km kuzey-batısında, Fırat Nehrinin sol kıyısında bulunuyordu. Ortaçağda Yu-
nan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış 
Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmekte-
dir. 1914’te 30 dolayında Ermeni ve 20 kadar da Türk evi bulunmaktaydı. Bir 
yüzyıldan fazladır yıkık olan Aziz Nikolas Kilisesi, 1915’te hala faal olan Aziz 
Jean-Chrysostomos Kilisesi (Surp Hovhan Vosperagan), Küçük Khanıgdur 
Kilisesi bu köyde bulunmaktaydı. 

 

VII. Eğin’de Dini Yaşam ve Gruplar   
İlk başlarda dini olarak Surp Eçmiyazdzin Kilisesi’nin önemli ruhani önder-

liklerinden biri olan Eğin, daha sonraları İstanbul’daki Ermeni Patrikliğine bağ-
lanmıştı. 1758 yılında eserini kaleme alan Patrik Hagop Nalyan, Eğin Kilisesi’nin 
ruhani yönetiminin Eçmiyadzin şehrinde bulunan ana kiliseye bağlı olduğunu ve 
eski kayıtlara bakıldığında, kiliseler ve manastırları olan Eğin ruhani önderlik 
makamına doğrudan Surp Eçmiyadzin’in belirlediği başpiskoposlar veya pisko-
poslar atandığını yazmıştı. Aynı zamanda Eğin’de din adamı yetiştirilmesi için 
rahiplerin konakladığı özel bir birim bulunmaktaydı. 

1878 yılında bir süre Eğin Surp Pırgiç Manastırı’nda piskoposluk yapan Ra-
hip Karekin Sırvantsdyants, bu zaman zarfında Eğin’in ruhani bir önderinin 
olmadığını, piskoposluk bölgesinin küçük olduğunu ve Eğin’de böyle bir ma-
kama işleri kendi kendilerine yönetebilmelerinden dolayı gerek olmadığını rapo-
runda yazmıştı.  Kendisi görev yaptığı dönemde Eğin’deki papaz sayısının yeter-
li olmadığını belirtmektedir. 

1881 tarihli Mamuret’ül-aziz Vilayeti Salnamesi’nde Eğin Kazası ile ilgili ista-
tistik verilere göre Eğin’de 13 kilise, 1 manastır ve 1 murahhashane (piskoposla-
rın konakladığı yer) bulunmaktaydı. 

Surp Pırgiç Manastırı 

Eğin’deki önemli dini kurumlardan biri Surp Pırgiç Manastırıydı. Eğin’den 
beş saat uzaklıkta bulunmaktaydı. Manastırın yakınında bulunan bir kayaya inşa 
edilmiş Surp Yerevemum adlı şapelin ismiyle Yerevman Manastırı olarak da 
anılmaktaydı. Taşra meclisinin ve ruhani önderliğinin yönetiminde bulunuyordu. 
Oldukça yüksek bir mevkiye kurulan manastırın binaları oldukça eski ve büyük-
tü.33 

                                                 
33 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 298. 
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Surp Pırgiç Manastırı’nın, Romalı General Placidus tarafından 2. yüzyılda 
kurulduğu iddia edilmektedir. Buna göre Placidus bir av partisi sırasında rüya 
görür. Rüyasında kovaladığı şey ona dönerek şöyle der: “Placidus neden beni kova-
lıyorsun? Ben aradığın kimse, âlemin nuru ve dirilişim.” Bu rüya ve vahiy sonucu gene-
ral din değiştirip Yunanca bir isim olan Eustathios adını almıştı. Bu söylentinin 
gerçekliği tartışmalıdır ama Surp Pırgiç Manastırı’nın, 6. ila 9. yüzyıllar arasında 
Bizanslılar yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Manastırın varlığını kanıtlayan 
en eski belge 1446 tarihli şu an İstanbul’da bulunan bir elyazması eserdir. 

16. yüzyılda, Garmir Arakhcin (“kırmızı başlık”) lakaplı Vartan isminde birisi 
manastırı yenilemiş, bir dış duvarla etrafını çevirmiş ve gerekli olan şeylerle içini 
donatmıştı. Başrahiplerin hepsi bu manastırı yazlık ikametgâhları olarak kullan-
mışlardı.  

Manastır, kilise ve Zuhur şapeli dışında katlı konaklama yapıları, hizmetkâr-
lar için kalacak yerler, bir ekmek fırını, mutfaklar, kilerler, ağıllar ve ahırlar içer-
mekteydi. Önünde, asma çardakları ve incir ağaçlarıyla gölgelenen, üç soğuk 
kaynağın beslediği havuzuyla bir bahçe (has bahçe) bulunmaktaydı. Manastırın 
daha ilerisinde Çöpler Mare (çöplerin yılanı) adıyla anılan ve demiri bakıra dö-
nüştürdüğüne inanılan sıcak bir su kaynağı bulunuyordu. 

19. yüzyılın ikinci çeyreğinde manastıra, bina ve hücreler ek olarak inşa edil-
mişti. 1880’lere doğru manastır bakımsız kalmıştı çünkü hizmetçiler, ortakçılar 
ve keşişler manastırı terk etmişlerdi. Elyazmaları merkezde korunmaya alınmıştı 
yalnız 8 Kasım 1895’te manastır soyulmuştu.34 

Manastır şimdilerde öyle bir yıkıntı halindeki yapı planı dahi çıkarılamıyor. 
Dış duvarlardan çevre hatları anlaşılabiliyor ve tek sağlam duran kısmı Batı kapı-
sıdır. 

Manastırda yaşayan cemaat gelirlerini, zirai faaliyetlerden (sütçülük, kürkçü-
lük, kuzular), taşınmazlarından ve evlilik, hac ziyaretleri ile topladığı bağışlardan 
sağlıyordu. Rahip Karekin manastırda görev yaptığı sırada gelirlerini listelemişti 
buna göre manastırın Eğinli Krikor Arabyan adına tapuda kayıtlı yirmi tarla ve 
dört bahçesi vardı. Tarlalardan 30 ölçek buğday geliyordu. Bunun dışında İstan-
bul’da Valide Han’da bir odadan 1500 kuruş, nişan merasimlerinden 1500 ku-
ruş, meyvelerden 1000 kuruş, ayrıca getirisi olmayan İstanbul Alacahamam’da 
yıkık bir durumda bir oda ve Sümbüllü Han’da iki odanın mülkü manastıra aitti. 
Manastıra ait İstanbul’da bulunan mülkler, Boğos Gelgelyan ve halefleri adına 
kayıtlıydı.35 

Eğin Manastırında görev yapan episkoposlar: 

1595 Vartan 

1611 Hovhannes (1) Bengatsi 

1612 Garabed (1) God 

                                                 
34 A.g.e., s. 300. 
35 Rahip Karekin Yayımlanmamış raporları. 



kebikeç / 37 • 2014  

278 

 

1620 Hovhannes (1) 

1650 Hovhannes (II) 

1672 Hovhannes (III) 

1682 Ğazar (1) Vartabed 

1690 Garabed (II) Gancaklı (a) 

1715 Hovhannes (IV) 

1730 Garabet (II) Gancaklı 

1744 Hovhannes (V) İzmirli 

1760 Eğinli Mardiros 

1763 Ulnlu Khaçadur 

1777 Mikael (1) Asdvadzapan 

1795 Parseğ Asdvadzapan 

1802 Kalust, Psikopos 

1824 Çorlulu Yeremya 

1854 Eğinli Bedros 

1864 Amidli Hagop 

1866 Nigoğayos Ağanyan 

1870 Mikael (II) Asdvadzapan 

1874 Amidli Hagop (1) 

1876 Ğazar (II) 

1877 Amidli Hagop (II) 

1878 K. Sırvantsdyants 

1885 Hagop (II) Hopigyan 

1896 Muşeğ (I) Seropyan 

1898 G. Arslanyan 

1905 Gorüyn Esayan 

1907 Ardavazt Kalenderyan 

1908 Bedros (II) Muşeğ (II) 

1915 --------36 

Naregatsi Şapeli 

Surp Pırgiç Manastırı dışında Eğin’de genellikle adak sunmak ve şifa bulmak 
amaçlı kullanılan bir şapel bulunmaktadır. Bu şapeli Van’dan göçerek Eğin’e 
gelen Nareg Manastırı’nın keşişleri kurmuşlardı. Keşişler yanlarında Van Nareg 

                                                 
36 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 298. 
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Manastırı’nın kurucusu Surp Nareg’in naşının kalıntılarını getirmişler ve Eğin’e 
yakın Araga denilen yerde bir şapel inşa etmişlerdi.37  

Daha öncesinde Eğin’deki Ermeni yerleşmelerinden bahsederken Araga kö-
yünün coğrafyasına ve kuruluşuna dair bilgiler vermiştik. Şimdi de Toros 
Azadyan’ın anılarını anlattığı bir yazısından bu şapel ile ilgili bilgiler vereceğiz. 
Anılarından öğrendiğimize göre Eğinliler özellikle Vartavar Bayramı sırasında 
büyük bir kafile halinde burayı ziyaret ediyorlardı. Azadyan, Şapelin yanındaki 
kutsal bir ayazmadan bahsetmektedir. Ziyaret edenler şapelin yanında bulunan 
su kaynağı yanında konaklamaya çalışıyorlardı. Söylendiğine göre buraya gelen 
imanlı hastalar şifa bulurdu, körlerin gözü açılırdı, sağırların kulakları açılır ve 
topal ile sakatlar ise sevinçlerinden cirit oynamaya başlarlardı. İnanışa göre 
Narek’in havası, suyu ilaç ve dermandı. Nareg Şapeli’nin bir başka kutsal yeri ise 
Çobni adı verilen bir zatın mezarıydı. Söylendiğine göre bu mezarın içinde yatan 
kişi sağlığında hastalıklardan Aziz Narekatsi sayesinde kurtulmuş ve Hıristiyan 
olmuştu. Bu sebeple insanlar Vartavar Bayramı sırasında bu mezara da yakın 
konaklamak isterlerdi. 

Vartavar Bayramı sırasında Narekatsi Şapeli’nin çevresinde panayırlar düzen-
lenirdi. Yiyecek ve içecekler dışında küçük şişelere doldurulmuş kutsal su satılır-
dı. Narekatsi Şapeli’ni Eğin’in ve yakın çevresindeki yerlerin dini önderleri, pa-
pazlar ve muganniler ziyaret ederlerdi. Ayin yapıldıktan sonra herkes çadırlarına 
döner ve kurbanlar kesilirdi. Daha sonrasında eğlence başlardı. Yerel türküler 
söylenirdi. Davul, zurna ve çeşit çeşit saz aletleri çalınırdı. Bunun dışında kılıç-
kalkan oyunu oynanır ve yörenin sporcuları meydana çıkarlardı. İp cambazları 
ve nişancılar hünerlerini sergilerlerdi. 

Eğlenceden sonra pişen kurban etleri kutsanır ve dağıtımına başlanırdı. Bu 
sıralarda Narekatsi Şapeli’nde de ayin düzenlenirdi. Ayin sırasında Vartavar 
Bayramı’nın Hıristiyanlık öncesi din ile ilişkisini ve anlamını, Aziz Narekatsi’nin 
hayatından kesitleri ve İsa Mesih ile karşılaşması gibi konular anlatılıyordu. 
Bundan sonra Aziz Narekatsi’nin kemik kalıntıları, gelen halkın şifa bulması için 
şifa dualarıyla beraber herkesin gözünün önünde ortaya çıkarılıyordu. İnsanlar 
şifa bulmak için kutsal su ile delirmişçesine birbirlerini ıslatıyorlardı. Eğinli Er-
meniler bir daha ki Vartavar Bayramı’na kadar Narekatsi’nin Şapeli’ne pek uğ-
ramazlardı. Sadece şifa bulmak isteyenler giderlerdi.38 

                                                 
37 A.g.e., s. 282. 
38 Toros Azadyan, “G. Naregatsi’nin Külleri Yakınında Bir Adak Yeri Ziyareti”, Zümrütten 
Cübbe. 
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Eğin’deki Kiliseler ve Cemaatleri 

Surp Pırgiç Manastırı ve Aziz Narekatsi Şapeli dışında Eğin’in merkezinde 
ve köylerinde kiliseler bulunmaktaydı. Fred Burnaby 1877 yıllarındaki Anadolu 
gezisi sırasında Eğin’de iken bölgenin kaymakamı ile beraber bir Gregoryen 
Kilisesini ziyaret etmişti. İzlenimlerini eserinde şöyle aktarmaktadır: “Ermeni 
Kilisesine gittim. Yerde sık dokunmuş Acem halıları vardı.  Duvarda birkaç tane yaldız 
çerçeveli resimler asılıydı. Kilise mümin cemaat ile dopdoluydu. Kilisenin üst asma balkonun-
da kadınlar yer alıyordu. Kafesle örtülü olduğundan yüzleri görünmüyor sadece gözleri seçile-
biliyordu. Buna rağmen kafes deliklerinden alacalı gözler etrafı süzüyordu bu da bir erkeğin 
düşüncelerini uyandırmaya yeterliydi. Papaz ayin için hazırlanırken, birkaç erkek çocuk da 
ona ipek dokuma ve ağır olan kıyafetlerini kuşanmasına yardımcı oluyordu. Pelerinin üze-
rinde ışıldarcasına parlayan bir haç motifi vardı. Bir başka grup çocuk ise ellerinde uzun 
mumlarla oraya buraya koşuşturarak birbirlerine engel olma pahasına kendilerince üstlen-
dikleri görevin en iyisini yerine getiriyorlardı. İlahiler kilise mugannileri tarafında icra edili-
yordu. Önce mevcut misafirlerin ait oldukları milli kimliklerinden dolayı saygı ifadesi olarak, 
İngiliz Kraliçesine ardından da, Osmanlı Sultanına methiyeler içeren ilahiler okudular. Yaşlı 
Papaz vaaz esnasında herkesin imkânları ölçüsünde ellerinden geldiği kadar Sultan’a yar-

 
 

Kaynak: Arsen Yarman, Ermeni Yazılı Kültürü, Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2012 
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dımcı olması gerektiğini vurguladı. Kilisede kaymakam yanımda oturuyordu ve verilen vaaz-
dan çok memnun görünüyordu. Memnuniyetinin ifadesi olarak ‘İyi, çok iyi’ dedi.”39 

Eğin’in merkezinde bulunan bir kilise hakkında izlenim edindikten sonra 
merkezdeki ve diğer kasabalardaki kiliseleri, gelirlerini ve cemaatlerine dair bilgi-
leri sıralamaya başlayabiliriz. 

Eğin’in merkezinde Surp Asdvadzadzin ve Surp Kevork adlı iki tane kilise 
bulunuyordu. Surp Kevork 1870’li yıllarda büyük meblağlar harcanarak kâgir ve 
kubbeli bir şekilde inşa edilmişti. Ziyaret eden insanları etkileyen muhteşem bir 
binaydı. Kiliselerin gelirleri yöre halkından toplanan 13.500 kuruş ve Surp 
Kevork Kilisesi’ne ait iki evden gelen 500 kuruş’tu. Eğin genelinde Gregoryen 
5284 Gregoryen ve 50 Protestan Ermeni yaşıyordu ve hane sayısı 1008’di.40 
1913-14 tarihinde Patrikhanenin yaptırdığı sayıma göre sadece Eğin merkezinde 
52 hane bulunuyordu ve nüfusu 319 kişiydi.41 

Eğin’in köylerinden Abuçeh’te Surp Nişan adlı gösterişli bir kilise bulunmak-
taydı. Kilisenin gelirleri İstanbul’da Kapalı Çarşı’da bulunan üç dükkândan 5000 
kuruş, Abuçeh’teki dört dükkân ve bir fırından 4000 kuruş ve yöre halkından 
toplanan 1200 kuruştan oluşuyordu. Surp Toros, Surp Minas ve Surp Sahag adlı 
kiliseler yıkıma terk edilmişti. Rahip Karekin’in 1877-78 arası verdiği bilgilere 
göre Abuçeh’te Ermenilere ait hane sayısı 180 ve Gregoryen Ermeni nüfusu 
1000 kişiydi.42 Patrikhanenin 1913-14 yılları arasında yaptırdığı sayıma göre 320 
hane ve 1920 kişi Gregoryen Ermeni bulunuyordu.43 

Eğin’in köylerinden Gamırgap’ta Surp Asdvadzadzin ve Surp Kevork adlı iki 
kilise bulunuyordu. Bu kilisenin gelirlerini Gamırgap’ta bulunan bir fırın ve iki 
değirmenden elde edilen 3500 kuruş, İstanbul Beyoğlu’nda iki ev ve on yedi 
dükkân ve odalardan gelen 22000 kuruş ve yöre halkından toplanan 4000 kuruş 
oluşturuyordu. Surp Hagop ve Surp Toros adlı iki kilise zaman içinde harabeye 
dönmüştü. Rahip Karekin’in 1877-78 yılları arasındaki verdiği verilere göre 
Gamırgap’ta Gregoryen Ermenilere ait hane sayısı 170 ve Ermeni nüfusu 808 
kişiydi. Patrikhane’nin 1913-14 yıllarında yaptırdığı sayıma göre 215 hane ve 
1260 kişi Ermeni bulunmaktaydı. 

Eğin’in köylerinden Garuşla’da Surp Asdvadzadzin adlı kilise bulunmaktay-
dı. Kilisenin gelirlerini İstanbul Zindankapı’da bir dükkân, Vezir Han’da bir 
odadan gelen 4500 kuruş ve yöre halkından toplanan 300 kuruş oluşturuyordu. 
Bu kiliseden ayrı daha çok adak yeri olarak kullanılan Surp Gozmos adlı küçük 
bir kilise vardı. İnsanlar bu kilisede sık sık ayin yapıp adak adarlardı. Rahip 
Karekin’in 1877-78 yılına ait verilerine göre Garuşla’da Ermenilere ait hane 
sayısı 42 ve Gregoryen Ermeni nüfusu 168 kişiydi. Patrikhane’nin 1913-14 yı-
lında yaptırdığı sayıma göre 50 hane ve 256 kişi Ermeni bulunmaktaydı. 

                                                 
39 Fred Burnaby, On Horseback Trough Asia Minor, London, 1877, c. 2, s. 25-37. 
40 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 290. 
41 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e, s. 379. 
42 V. Barzaktsi, a.g.e., s. 291. 
43 Paul B. Paboudjian, a.g.e., s. 383. 
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Eğin’nin Ermeni nüfuslu köylerinden Lick’te Surp Asdvadzadzin Kilisesi bu-
lunmaktaydı. Kilisenin gelirini yöre halkından toplanan 2000 kuruş oluşturuyor-
du. Bu köyde yıkık bir kilise bulunmaktaydı. Rahip Karekin’in 1877-78 yılına ait 
verilerine göre Lick’te Gregoryen Ermenilere ait hane sayısı 85 ve Ermeni nüfu-
su 510 kişiydi. Patrikhane’nin 1913-14 yılında yaptırdığı sayıma göre 80 hane ve 
526 kişi Ermeni bulunmaktaydı. 

Eğin’nin Ermeni nüfuslu köylerinden Narver’de Surp Minas adlı kilise bu-
lunmaktaydı. Kilisenin geliri yöre halkından toplanan 1000 kuruştan oluşuyordu. 
Rahip Karekin’in 1877-78 yılına ait verilerine göre Narver’deki Gregoryen Er-
menilere ait hane sayısı 32 ve Ermeni nüfusu 174 kişiydi. Patrikhane’nin 1913-
14 yılları arası yaptırdığı nüfus sayımına göre 38 hane ve 207 Ermeni bulunmak-
taydı. 

Pinkyan köyü idari bakımdan Divriği’ye bağlı olsa da Ermenilerce dini açı-
dan Eğin’e bağlı kabul edilmekteydi. Pinkyan’da Surp Hırışdagabed (Başmelek), 
Surp Asdvadzadzinve Surp Yerek Mangunk adlı üç kilise bulunmaktaydı. 
Safrasyan’a göre Surp Hırışdagabed 1794 yılında Jijyan Amiralar tarafından inşa 
ettirilmişti. Surp Asdvadzadzin adlı kilise ise padişahın emir ile 1893 yılında inşa 
edilmişti.44 Kilisenin gelirlerini İstanbul’da Taş Han’da bulunan üç oda, bedes-
tende bir dolap, bitpazarında bir dükkân, Sipahi Çarşısında bir dükkândan top-
lam 9000 kuruş, Pinkyan köyünde bulunan üç adet araziden 200 kuruş ve yöre 
halkından toplanan 5000 kuruş oluşturmaktaydı. Pinkyan köyünde ayrıca Surp 
Takavor, Surp Nigoğos, Surp Haç ve Surp Hagop adlı şapeller bulunmaktaydı. 
Bunların dışında köye yakın Hanagdur ve Sosek’te harabe haline gelmiş birer 
kilise vardı. Rahip Karekin’in 1877-78 yılına ait verilerine göre Pinkyan’da Gre-
goryen Ermenilere ait hane sayısı 170 ve Ermeni nüfusu 980 kişidir. Patrikha-
ne’nin 1913-14 yılında yaptırdığı nüfus sayımına göre 1300 nüfuslu bir Ermeni 
köyüydü. 

Eğin’in Arek mahallesinde Surp Lusaroviç Şapeli vardı. Sanakhsig adlı köyde 
Surp Hagop kilisesi harabe halinde bulunuyordu. Ayrıca Yakuplu köyünde de 
bir yıkık kilise vardı. 

1877-78 yıllarında Eğin’de bulunan Rahip Karekin Sırvantsdyants’ın rapo-
runda bulunmayan yalnız 1913-14’te Patrikhanenin yaptırdığı sayımda Ermeni 
nüfusa sahip olan bazı köyler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Perga/Pagen 
(1170 Ermeni), Vakşen (276 Ermeni), Küşne (397 Ermeni), Zabiliar (16 Erme-
ni), Grani (92 Ermeni), Hasgni (70 Ermeni), Ehnetsig (231 Ermeni), Khoroç 
(115 Ermeni), Dzak (687 Ermeni), Maşgerd (496 Ermeni), Sağmuga (279 Er-
meni). 

Eğin’de yukarıda saydığımız Gregoryen mezhebinin dışında Rum-Ortodoks 
inanışına benzer bir inanışa sahip Hay-Horom adı verilen Ermeniler bulunmak-
taydı. Eğin’nin Vank, Tsorak, Muşega, Şirzu adlı köylerinde Hay-Horomlar 
yaşıyorlardı. Rahip Karekin’in raporundan 1878 yıllarında Vank Köyü’nde 180 

                                                 
44 Jean-Michel Thierry de Crussol, Monuments Arméniens de Haute-Arménie, CNRS Editions, 
2005, s. 181-182. 



YARMAN                                                                   Eğin (Agn) Ermenileri - I  

283 

 

ve Şirzu köyünde 138 Hay-Horom yaşadığını biliyoruz. Vank Köyü’nde bulu-
nan Surp Sarkis adlı şapel Ortodoks Ermenilere ve Surp Kevork adlı şapel Hay-
Horomlara aitti. 

1913-14 yıllarında Patrikhane’nin yaptırdığı nüfus sayımına göre Vank kö-
yünde 40 hane 150 kişi Hay-Horom, Şirzu köyünde 320 Hay-Horom, Muşega 
köyünde 164 Hay-Horom ve Tsorak’ta 70 Hay-Horom Ermenisi bulunmaktay-
dı. 

Hay-Horomlar 

Hay-Horom (Rum Ermenisi)’lar Orta ve İç Anadolu’da Tokat civarlarında 
küçük gruplar halinde yaşadıysalar da, esas yerleşim yerleri Eğin ve civarıydı. 
Hay-Horomların Ortodoks Ermenilerden hiçbir farkı yoktu. Yalnız Eğin’deki 
Hay-Horomlar Rumca bilmiyorlardı. Evde, okullarda Ermenice konuşuyor ve 
mektuplarını, kayıtlarını Ermenice tutuyorlardı. Papazları Rumca bilmiyordu. 
Sadece Papazların başlıkları, kiliselerde kullanılan eşyalar ve liturji Rum kilisesine 
aitti. Kilisede ayinler genelde Ermenice yapılıyordu. Mesela Badarak Ayini 
Rumca’dan Ermeniceye çevrilerek, Rum-Ortodoks kilisesi makamına göre oku-
nuyordu. Sadece Havadamk ve Surp Asdvadzı adı verilen ilahiler Rumca oku-
nuyordu ama Hay-Horom cemaati Rumca ilahileri anlamıyordu. Gregoryen 
Ermeniler tarafından “Dzat Hayer” (Yarım Ermeni) ya da Armenyak olarak 
adlandırıldılar. 

Hay-Horomlar dillerini muhafaza etmekle beraber Bizans İmparatorlu-
ğu’nun izlediği asimilasyon politikaları nedeniyle ya da Ortodoks inancına geç-
menin konjoktürel avantajları nedeniyle Grek-Ortodoks mezhebinin ritüellerini 
kabul etmiş Ermenilerdi. Ermeni Tarihçi Arşak Alboyacıyan, Bizans Kilisesi’ne 
bağlanmayan Ermenilerin ağır vergiler ve askerlik yükümlülükleri altında ezildik-
lerini ve bu süreç içerisinde bir kısım Ermenilerin Rum mezhebine dâhil olmak 
zorunda kaldıklarını eserinde yazmaktadır.45 

Yorgos I. Anastasiadas, eserinde Hay-Horomların Rumca bilmediklerini ve 
Ermenice ile Karamanlıca Türkçesi konuştuklarını iddia etmektedir. 1896 yılın-
da Hay-Horom kiliselerinde Karamanlıca ilahilerin daha fazla okunmaya başla-
dığını eserinde belirtmektedir. 

Yorgos I. Anastasiadas, Hay-Horomların kökenleriyle ilgili üç tez sıralamak-
tadır. Bunlardan ilki dinsel ayrılık fikrinde yola çıkarak Rum Ruhbanına tabi 
olan Ermenilerin zamanla kendilerini Rum olarak kabul ettiklerini iddia etmek-
tedir. İkici tez Hay-Horomların esas olarak Ksenefon’un Onbinlerinden olduk-
ları ve tarihsel süreç içerisinde buna eklenen diğer Yunanlılarla birlikte sayıları-
nın giderek arttığı yönündedir. İkinci teze göre Hay-Horomlar, çıktıkları askeri 
seferler sonucunda Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde kalan ve Ermeni nüfusa 
katılan Rumlardır. Üçüncü tez onomastik bir temele dayanmakta ve Hay-
Horomların Eğin’de yoğun olarak yaşamalarını onların geldikleri yere bağlamak-
tadır. Buna göre Eğin adı, Yunanistan’da Atina yakınlarındaki bir ada olan 

                                                 
45 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, ag.e., s. 25. 
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Egina’dan gelmektedir ve Eğin şehrini de oradan gelen kişiler kurmuş olmalıdır. 
En zayıf tez budur çünkü Eğin adı Ermenice kaynak manasına gelen “Agn” 
kelimesinin Türkçe söyleniş şeklidir. 

1830 yılında iki Amerikalı misyoner Ermenilerin yaşadıkları köyleri ziyaret 
etmişlerdi ve araştırmalarını, gözlemlerini 1834 yılında yayınlamışlardı. Eserde 
Hay-Horom Ermenilerine dair şu bilgilere yer verilmişti: “Günümüzde Agn’da az 
sayıda Hay-Horom cemaati bulunmaktadır. Konum olarak Arapgir’in kuzeyinde ve Fırat 
nehrinin batısında yer alırlar. Eçmiyazin şehrinde onlardan biriyle tanıştık. Kendisi bugüne 
kadar tanık olduğumuz en varlıklı ve soylu Ermenilerdendi. Anlattığına göre memleketi 
Diyarbekir ve Sivas’tan otuz saat, Maden’den ise on altı saat uzaklıkta yer alırmış. Yörede 
beş köy bulunur ve hepsi Ermenice konuşur fakat Rum kilisesine bağlıymışlar ve İstan-
bul’daki Rum Ortodoks Patriği’ne bağlı özel bir Metropolitleri varmış. Geçmişte devlet 
tarafından birçok ayrıcalıklara sahipmişler. Kilisede okudukları kitaplar Ermeniceymiş ve 
Kudüs’e hacca gittiklerinde Rumların istemelerine karşı gelerek Ermeni ayinlerine katılır-
larmış.”46 

Protestan Ermeniler 

Hay-Horomlar dışında Eğin merkezinde Protestan Ermeniler bulunuyordu. 
1877-78 yılları itibariyle nüfusları 50 kişiydi. Aynı yıl Fred Burnaby Anadolu’daki 
bir gezisi sırasında Eğin’e de uğramıştı ve bir Protestan kilisesindeki ayine misa-
fir olmuştu. Eserinde gözlemlerini şöyle aktarmaktadır: “Bizler daha sonra Protes-
tanların kilisesine uğradık. Burası pastörün evinde büyükçe bir odadan başka bir yer değildi. 
Ziyaretimizden dolayı iki genç İngilizce bir ilahi okudu. Gençlerin İngilizce aksanları gayet 
yerindeydi ama sözcüklerin manasını anladıklarını söyleyemem. Pastör ise bizim dilimizi 
konuşuyordu. Odanın içerisinde ne bir resim ne de bir heykel vardı. Vaftiz için kullanılan 
sade havuz dışında hiçbir ihtişam göze çarpmıyordu. Sade bir kıyafet giyinen pastör duaların 
ardından vaaza başladı. İncil’de yazıldığı gibi nasıl ki Yahudilerin Roma İmparatorluğuna 
vergi vermeleri bir görev icabındaysa aynı şekilde Hıristiyanların da Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na karşı görevlerinden olan vergiyi aksatmadan ödemeleri ve Ermeni Protestan cemaatinin 
daima Osmanlı yönetimine yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden bir vaaz verdi.”47 

Müslümanlaşmış Ermeniler 

Eğin’de Hıristiyan Ermenilerin dışında yaşadıkları baskılar sonucu Müslü-
manlaşmış Ermeniler de bulunmaktaydı. Patrikhane’nin 1913-14 yıllarında yap-
tırdığı sayımda bu köylerin adlarını gösteren geniş bir listesinin yapıldığını gör-
mekteyiz. Bu sayımdan önce daha kısa bir listeyi bölgede görevi sebebiyle bulu-
nan Rahip Karekin Sırvantsdyants vermiştir.  

Rahip Karekin Sırvantsdyants’ın 1877-78 tarihli raporuna göre Müslümanla-
şan köylerin isimleri şunlardır: Pager, Arko, Akrak, Abrank, Santukht, Vets Keği 
Akrak, Miçin Keğ, Van, Ağvorik, Sergevil, Kazan, Hoğtar, Ardos, Averak, 
Hırabad, Tavok, Urek, Hapanos, Pazmaşen, Gecagi, Pışadi, Çemişgezek ve 
Surp Toros Nahiyesi. Adı geçen köyler Müslümanlaşmalarına rağmen semt, 

                                                 
46 Eli Smith, H. G. O. Dwight, Missionary Researches in Armenia, London, 1834, s. 418-419. 
47 Fred Burnaby, a.g.e., s. 25-37. 
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tarla, bağ isimleri Ermeniceydi ve lehçelerinde Ermenice kelimeleri çok kullanı-
yorlardı.48 

Bu köylerin dışında Rahip Sırvantsdyants Gaşo köyünün Müslümanlaşmasıy-
la ilgili ve Müslümanlaşan Ermenilere bir tepki niteliği de taşıyan bir halk hikâ-
yesi anlatmaktadır: “Gaşolular din değiştirdikleri esnada köyün papazı bağdaymış. Papa-
zın karısı bağa koşup papaza çabuk olmasını, köyün toptan Müslümanlaştığını haber 
verince, papaz efendi, “Vay! Karı sen daha gavurca mı konuşuyorsun, ben çoktan Müslü-
man olmuşum” diye karşılık vermiş. Papazın zavallı karısı saçını başını yolmuş. Bir kaya-
nın tepesine çıkıp Gamırgaplılara, ‘ey ahali bir tek Ermeni ben kaldım. Eğer Allah’ınızı 
seviyorsanız benim ruhuma künlük yakın ve dua edin’ diye seslenerek onların gözleri önünde 
kendini kayalardan aşağı atmış ve Fırat’ın sularında sürüklenmiş. Gamırgaplılar kadının 
cesetini sudan çıkartarak gömmüşler. Her dini yortuda mezarı okunur ve her cumartesi 
akşamı Gamırgaplı nineler, “Allah eski ve yeni ölülere, haksızca öldürülenlere, denizde ve 
karada ölenlere, yol yapana, çeşme getirene, köprü yapana, taşları yontana merhamet etsin” 
diyerek dua okuyup künlük yaktıklarında, “Allah Gaşolu Yeretsgin mamaya da merhamet 
etsin” diyerek eklerler.” 

Eğin’deki Müslümanlaşmış köylerle ilgili daha ayrıntılı bilgileri Patrikha-
ne’nin 1913-14 yıllarında yaptırdığı nüfus sayımı vermektedir. Eğin’de 
müslümanlaştırılmış Ermenilerin yaşadığı söz konusu 36 köy şöyle sıralanıyor-
du: Salahlu (150 Sünni), Akrag (70 Sünni), Horom Akrag (70 Sünni), Vankeağ 
(60 Sünni), Urig/Usik (330 Sünni), Yakublu (200 Sünni), Çipver(275 kişinin 
220’si Kızılbaş), Pağaştaş (220 Kızılbaş), Bağçe (25 Kızılbaş), Poşayk(48 Sünni), 
Sanakho(?), Averag(80 Sünni), Tavok (170 Sünni), Atmeh(70 Kızılbaş), 
Kefran/Kakharan (38 Sünni), Tabad (36 Sünni), Khasa (200 Sünni), Ardos (65 
Sünni), Heğdar (120 Sünni), Gomsgian/Gemuşkan (40 Sünni), Paşaği (50 Sün-
ni), Serkevil (280 Sünni), Gaşo/Keşu (400 Sünni), Bedergan (150 Sünni), 
Gicegi/Kecehku (402 Sünni), Abrenk/Abrarank (300 Sünni), Çal-
tı/Ağılner/Ağilller (50 Sünni), Dilli (40 Kızılbaş), Ağıl (50 Kızılbaş), Pazmaşen 
(80 Kızılbaş), Çanakçı (18 Sünni), Küydir/Verin Kendir ve Küydir/Varin Ken-
dir (150 Sünni), Hapağnos/Çanus (200 Sünni), Ekreg/Akarag (450 Sünni), 
Yergyü/Arko/Erku (350 Sünni). Toplam 5.157 müslümanlaştırılmış Ermeni bu 
saydığımız 36 köyde yaşamaktaydı. Müslüman Ermenilerin yaşadıkları köylerin 
Ermenice adları çoğunlukla muhafaza ettiklerini görüyoruz. Birçok ailenin 
Torosoğlu, Zohraboğlu gibi küçük değişikliklerle Ermeni soyadlarını taşıdıkları-
nı bilmekteyiz. Dönmelerin gizliden gizliye eski adetlerini sürdürdükleri bilin-
mekte ve çevre Müslüman köylerce kendilerine gâvur denilmektedir.49 

 

                                                 
48 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 292. 
49 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e., s. 384. 
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Kaynak: Arsen Yarman, Ermeni Yazılı Kültürü, Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2012 
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VIII. Eğin’de Eğitim 
Eğin’deki eğitim sistemine dair ilk bilgileri Rahip Karekin Sırvantsdyants’tan 

almaktayız. Eserinde okulların fiziki durumu, gelirleri, öğretmenlerin nitelikleri, 
öğrenci sayısı ve problemleri hakkında bilgiler vermektedir. Kendisi, Eğin mer-
kezindeki semtlerin birleşerek okulları birer çiçek bahçesine dönüştürdüklerini 
ve tahsil için de yeterli sayıda değerli hocalar görevlendirdiklerini yalnız tek ek-
siklerinin Eğin’de kızlar okulunun bulunmaması olduğunu belirtmektedir. Aynı 
raporun verdiği rakamlara göre 1877-78 itibariyle Eğin ve köylerindeki toplam 
talebe sayısı 762 erkek ve 162 kızdı. Patrikhane’nin yaptırdığı 1913-14 tarihli 
sayıma göre Eğin ve çevresinde 20 okul ve 1300 öğrenci bulunmaktaydı.50 

Eğin’in merkezinde altı tane okul bulunmaktaydı. Bunlar Naregyan Okulu, 
Nersesyan Okulu, Şuşanyan (kızlar için) Anaokulu, Arekyan Anaokulu, Özel 
Pervezyan Okulu ve Özel Behyentz Okul’larından oluşmaktaydı. Bu okulların 
gelirlerini dört dükkândan gelen 4000 kuruş, Narlıyan ve Dantzikyan vakıfların-
dan gelen 2000 kuruş, kiliseden gelen 2500 kuruş, aylık ücret ve para yardımla-
rından 16600 kuruş ve iki özel okulun aidatı oluşturmaktaydı. Eğin merkezde 
65’i kız olan 409 öğrenci bulunmaktaydı. 

Eğin’in Abuçeh kasabasında Varaka adlı yıkık dökük son derece düzensiz 
ana sınıf bölümü de olan bir okul bulunmaktaydı. Geliri okula Harutyun Ağa 
Papazyan tarafından verilen 1275 konsolit tahvil bağışıydı. Ayrıca Hamamcıyan 
diye tanınan bir şahıs da tahvillerinin karından 131 Osmanlı lirası yardımda 
bulunmuştu. Abuçeh’te 1878 itibariyle 90 öğrenci bulunmaktaydı.51 1913-14’te 
Patrikhanenin yaptırdığı sayıma göre 158 öğrenci ve üç okul vardı. 

Eğin’in banliyölerinden Gamırgap’ta Aramyan Okulu ve Surp Santuğhtyan 
Anaokulu bulunmaktaydı. İyi hocaları sağlam gelirleri ve dolayısıyla da gelişime 
açık öğrencileri vardı. Okulların gelirlerini İstanbul’daki mülklerden gelen 10000 
kuruş ve kiliselerden toplanan 8000 kuruş oluşturuyordu. 1877-78 Rahip 
Karekin’in verdiği bilgilere göre Gamırgap’taki 32’si kız olmak üzere 79 öğrenci 
bulunmaktaydı.  

Eğin’in banliyölerinden Garuşla’da Torkomyan Anaokulu bulunmaktaydı. 
Okulun gelirini kiliseden gelen 1500 kuruş ve halktan toplanan 500 kuruş oluş-
turmaktaydı. 1877-78’deki Rahip Karekin’in raporuna göre 6’sı kız olmak üzere 
16 öğrenci bulunmaktaydı. 1913-14’te Patrikhane’nin yaptırdığı sayıma göre 42 
öğrenci ve 2 okul bulunmaktaydı.  

Eğin’nin Ermeni nüfuslu köylerinden Lick’te Askanazyan adlı neredeyse ha-
rabe halinde olan bir okul bulunmaktaydı. Okulun gelirlerini yöre halkından 
toplanan 4000 kuruş oluşturmaktaydı. Rahip Karekin’in 1877-78 yıllarına ait 
raporunda 10’nu kız olmak üzere 50 öğrenci bulunuyordu. 1913-14’te Patrikha-
nenin sayımına göre 78 öğrenci ve 2 okul bulunmaktaydı.52 

                                                 
50 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 294. 
51 Rahip Karekin Sırvantsdyants yayımlanmamış raporlar. 
52 Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, a.g.e., s. 384. 
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Eğin’in Ermeni nüfuslu köylerinden Narver’de Yepradyan Anaokulu bu-
lunmaktaydı. Okulun gelirlerini yöre halkından toplanan 1000 kuruş oluştur-
maktaydı. Rahip Karekin’in 1877-78 yıllarına ait raporunda 12 tane öğrenci 
bulunmaktaydı. 1913-14’te Patrikhane’nin yaptırdığı sayıma göre 22 öğrenci ve 
1okul bulunmaktaydı. 

Dini olarak Eğin’e ve yönetim olarak Divriği’ne bağlı olan Pinkyan köyünde, 
Surp Mesropyan ve Surp Nunyan adlı okullar bulunmaktaydı. Bu okulların geliri 
kiliselerden gelen 9000 kuruştan oluşmaktaydı. Rahip Karekin Sırvantsdyants’ın 
1877-78 tarihli raporuna göre 60’ı kız olmak üzere 120 öğrenci bulunmaktaydı.  

Bu köylerin dışında Patrikhane’nin 1913-14 yıllarında yaptırdığı sayıma göre 
bazı köylerdeki okulları ve öğrencileri şöyle sıralayabiliriz: Pagen (160 öğrenci ve 
2 okul), Vakşen (29 öğrenci ve 1 okul), Küşne (52 öğrenci ve 1 okul), Grani (25 
öğrenci ve 1 okul), Hasgni (25 öğrenci ve 1 okul), Ehnetsig (15 öğrenci ve 1 
okul), Khoroç (44 öğrenci ve 1 okul), Dzak (61 öğrenci ve 1 okul), Maşgerd (41 
öğrenci ve 1 okul) ve Sağmuga (34 öğrenci ve 1 okul). 

Adını saydığımız bu okulların dışında bölgenin kültürel açıdan gelişmesi için 
Eğinli Ermenilerce kurulmuş üç farklı cemiyet bölgede faaliyet gösteriyordu. Bu 
cemiyetler hakkındaki bilgilerden Rahip Karekin Sırvatsdyants yayımlamadığı 
raporlarında bahsetmektedir. Bunlardan ilki Azkasiragan Ingerutyun 
(Milletperver Cemiyeti) idi. Bu cemiyetin amacı sermayeleri 1000 liraya ulaştı-
ğında okul açmaktı. Cemiyetin geliri üyelerinden karşılanıyordu. Rahip Karekin 
Eğin’de bulunduğu sırada bu cemiyetin sermayesi 1000 konsolit ve 40 Osmanlı 
lirasıydı. Cemiyetin önde gelen üyeleri: Hovsep Canikyan, Krikor Der 
Krikoryan, Mardiros Barsamyan, Krikor Minnetyan, Kevork Kuyumcuyan ve 
Hagop Tataryan’dı.  

İkincisi Usumnasiragan Ingerutyun (Eğitimperver Cemiyeti) adlı cemiyetti. 
Bu cemiyetin amacı müze kurmaktı. Geliri üyelerinden sağlanıyordu. Önde 
gelen üyeleri Hagop Koryan ve Avedis Horasancıyan’dı.  

Üçüncüsü ise Şahaper Ingerutyun (Temettü Cemiyeti) adlı cemiyetti. Gelirini 
üyelerinden sağlayan bu cemiyetin amacı, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 
geri kalan gelirin yüzde onunu okullara dağıtmaktı. Rahip Karekin Eğin’de bu-
lunduğu sırada 500 Osmanlı lirası sermayeleri bulunmaktaydı. Bu cemiyetin 
önde gelenleri Manuk Kalenderyan, Kevork Zınzalyan, Hagop Koryan, İstepan 
Kasapyan, Nigoğos Kalasyan ve Arakel Sirunyan’dı.  

Bu cemiyetlerin amaçlarından da anlaşılacağı üzere Eğin Ermenileri eğitime 
önem vermekteydiler. Aşağıda vereceğimiz listede gerek adını saydığımız bu 
okullardan gerekse Eğin dışında İmparatorluğun diğer bölgelerindeki okullardan 
ya da Avrupa’da bulunan okullardan eğitim almış Eğinli Ermenilerin listesini 
vereceğiz. 

Eğinli Öğretmenler 

Armenak Şpigyan: Gamırgap doğumludur. Eğitimini köyünde tamamladık-
tan sonra erken yaşlarda öğretmenlik mesleğine atıldı. Köy ve çevre illerindeki 
okullarda önce öğretmen daha sonraki yıllarda da müdür olarak görev yaptı. 
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1900’lü yıllardan itibaren S. Tavityan’ın yayınladığı “Pürağın” dergisinde çalıştı ve 
Eğin ile çevre köylerinin tarihi geçmişi ve demografik bilgilerini içeren makaleler 
yazdı. 1904’te “Luys” dergisinde iki hikâyesi yayınlandı. 1913’te vefat etti. 

Berç İstepan Papazyan: 1839’da Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. 1855 
yılında İzmir Mesrobyan Okulu’nda ve 1858 yılında Ermeni Hastanesi Yetim-
hanesi’nde öğretmenlik yaptı. Galata Lusavoriçyan Okulu’nda müdürlük yaptı 
ve okulun geçmişi ile ilgili bir kitapçık hazırladı. Daha sonra Ermeni Ulusal 
Nizamnanesi’nin hazırlanış evresinde yer aldı. Uzun yıllar Ermeni Eğitim Kuru-
lu’nda ve Mili Meclis üyeliğinde bulundu. Melikyan’ın kurduğu Hayrenik (“Va-
tan”) adlı gazetede çalıştı. 1863-69 yılları arasında Jamanak (“Zaman”) dergisini 
yayınladı. 1888’de vefat etti. Başlıca eserleri: Harutyun Amira Bezciyan Biyografisi, 
Rupen A. Papazyan’ın Biyografisi”, Ermenice Dil Bilgisi ve Ermeni Tarihi, Ermeni Okul-
ları Talim ve Terbiye Programı. 

Haygazun Begyan: aslen Eğin’in Abuçeh Köyü’ndendir. Paris Ziraat Yüksek 
Okulu’ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar Halkalı’daki Ziraaat Okulu’nda 
Ziraat-ı Umumiye derleri verdi. 

Hovhannes Avakyan: 1882’de Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. İlköğre-
nimini Pinkyan’da aldıktan sonra eğitime Sivas ve Merzifon’da devam etti. Me-
zun olduğu Merzifon Anatolya Koleji’nde öğretmenlik ve müdürlük görevinde 
bulundu. Erken yaşta edebiyatla ilgilenmeye başladı ve Van Amerikan Oku-
lu’nda edebiyat dersleri vermeye başladı. 1911-1914 yılları arasında Vandsob 
dergisinin editörlüğünü üstlendi. Birçok dergi ve gazetede sanatsal makale ve 
eleştiriler yazdı, 1915 yılında Amerika’ya yerleşti. Amerika’da Azt ve Hay Goçnak 
adlı yayın organlarında yazı işlerinde editörlük yaptı. Tolstoy’un eserlerinden Çar 
Fidor İvanoviç adlı eseri Ermeniceye çevirmişti. 

İstepan Avakyan:  Eğin’nin Pinkyan adlı köyünde doğdu. Özellikle müzik 
alanında sergilediği başarılarıyla öne çıktı. Uzun yıllar kilise korosu yönetti ve 
Mesrobyan Okulu’nda müzik öğretmenliği yaptı. 

Koharik Diraduryan: aslen Eğin’lidir. Erken yaşta müziğe merak saldı ve İs-
tanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra müzik öğretmenliği 
yapmaya başladı. Çok kaliteli soprano sesi vardı. Bu konuda Bayan Rola ve 
Rozeta’dan özel dersler aldı. Özel derslerin ardından Getronagan Okulu’nda 
solfej ve müzik dersleri verdi. Birçok konser ve resitallere solo olarak eşlik etti. 
Arşın Mal Alan operasının sinema filminde başrolü oynadı. Bütün bu işleri ya-
parken müzik öğretmenliğini bırakmadı ve uzun süre bu görevine devam etti. 

Mardiros Hanesyan: 1875’te Eğin’in Gamırgap Köyü’nde doğdu. Babası 
Harutyun Hanesyan Gamırgap’ta ve İzmir’de müzik öğretmenliği yaptı. 
Mardiros Hanesyan ilköğrenimini köyündeki Aramyan Okulu’nda aldı ve eğiti-
mine İstanbul’da özel dersler alarak devam etti. Erken yaşta öğretmenlik 
mesleğine atıldı. Kadıköy Aramyan ve Taksim Esyan Okullarında öğretmenlik 
görevinde bulundu. Dönemin birçok dergi ve gazetelerinde yazıları yayınlandı. 
Eserleri arasında en önemlisi 1932 yılında Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’nin 125. 
yılı anısına hazırladığı, tarihi belge niteliği taşıyan kitabıdır. 
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Mateos Torosyan: 1875 tarihinde Eğin’in Gamırgap Köyü’nde doğdu. İlköğ-
renimini yörede bulunan Aramyan Okulu’nda aldı. 1892 yılında Elazığ’a gitti ve 
iki sene boyunca muhasebecilik yaptı. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. 1897 yılın-
da daimi öğretmen olarak Berberyan Okulu’nda psikoloji ve pedagoji dersleri 
vermeye başladı. Samatya Sahakyan Okulu, Kadıköy Aramyan Okulu ve Kuru-
çeşme’deki cemaat okullarında öğretmen ve müdür olarak görev yaptı. 1909 
yılında Torosyan Okulu’nu kurdu ve müdür olarak bu okulda görev yaptı. Öğ-
retmenlik görevinin dışında dönemin gazete ve dergilerinde pedagojiye dair 
makaleler yayınladı. Ayrıca Güzide Sabri’nin Ölmüş Bir Kadının Anı Defteri ve 
Yabani Gül adlı eserlerini Türkçeden Ermeniceye çevirdi. 

Melkon Kalenderyan: 1885’te Eğin’de doğdu. 12 yaşında İstanbul’a gelerek 
terzilik yaptı.1886 yılında açılan Beyoğlu Sanat ve Meslek Atölyesi’nde müdür-
lük yaptı. Aynı zamanda mahalle okullarında biçki-dikiş dersleri veriyordu. Ar-
dından Avrupa’ya giderek mensucat sanayinde öğrenim gördü ve bu sırada do-
kuma sanatının inceliklerini öğrendi. Yurda dönüşünde bayan modasındaki 
yenilikleri modeller üzerinde uygulayarak takı-tasarım çalışmaları yaptı. Ayrıca 
Eğin lehçesini kullanarak çeşitli gazete ve dergilerde mizahi yazılar yazdı. Âdem 
ve Havva, Temel Terzilik ve Biçki-Dikiş öne çıkmış eserleri arasındadır. 1907 yılın-
da vefat etmiştir. 

Mıgırdiç Barsamyan: Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu. İlköğrenimini 
kendi köyünde aldıktan sonra Erzurum’daki Sansaryan Okulu’na devam etti. 
Hayatını öğretmenlik mesleğine adadı. Uzun yıllar taşrada ve İstanbul’daki ma-
halle okullarında öğretmenlik yaptı. Aynı zamanda “Milli Meclis” üyesiydi. Kar-
deşiyle beraber Şant (“Yıldırım”) ve Mer Daretzuytzı (“Bizim Yıllık”) adlı dergileri 
çıkardılar. Paris’te bulunduğu sırada ise kardeşiyle beraber Gyank u Arvest (“Ya-
şam ve Sanat”) adlı dergiyi çıkardı. Ermeni Edebiyatçılarının Dostları adlı edebiyat 
dizisinin kurucu kadrosunda yer aldı ve bu diziden arkadaşlarıyla beraber 12 eser 
yayınladı. Yazmış olduğu eserlerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Ermeni Batılı 
Şairler, Avedis Aharonyan’ın Biyografisi ve Ümitsizlik Patlaması. 

Mıgırdiç Kalenderyan: Eğin’de doğdu. Özellikle müzik alanında sergilediği 
başarılarıyla ön plana çıktı. Uzun yıllar Surp Kevork Kilise Korosu’nu yönetti ve 
yörenin okulunda müzik öğretmenliği yaptı. 

Nışan Torosyan: 1855’te Eğin’in Gamırgap Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini 
yöredeki Aramyan Okulu’nda başladı. Daha sonra Erzurum’daki Sansaryan 
Okulu’na devam etti ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Aramyan 
Okulu’nda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Bu görevi sırasında dil bilgisi içerikli 
bir okuma kitabı hazırladı. 1889 yılında İstanbul’a geldi ve Samatya Sahakyan 
Okulu’nda önce öğretmenlik görevinde bulundu daha sonra aynı okulda müdür 
olarak görevine devam etti. Bunun dışında Tekirdağ, Malkara ve Kadıköy 
Aramyan Okulları’nda da öğretmen ve müdür olarak çalıştı. Daha sonra bir 
dönem Yedikule Ermeni Hastanesi Yetimhanesi’nde müdür olarak görev aldı. 
Türkçe, Farsça ve Arapça dilbilgisi ders kitabı hazırladı, fakat bu kitabın yayın-
landığını göremeden 1918 yılında vefat etti. 
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Vahan Kuyumcuyan: 1880 Eğin’de doğdu. İlköğrenimini Eğin merkezde bu-
lunan Nersesyan adlı okuldan alsı. Daha sonrasında Erzurum’daki Sansaryan 
adlı okula giderek eğitimini tamamladı ve çeşitli şehirlerde öğretmenlik ve mü-
dürlük görevlerinde bulundu. İlk görev yaptığı yer eğitim aldığı Nersesyan ve 
daha sonra da Naregyan adlı okullar oldu. Daha sonra Arapgir’de ve Erzu-
rum’daki Sanasaryan adlı okulda görev aldı. Daha sonrasında Batıya kayarak 
Adapazarı’ndaki Getronagan adlı okulda ve bazı Beşiktaş’taki, Bandırma’daki, 
Bakırköy’deki, Kuleli’deki ve Korfu’daki okullarda görevler aldı. Ardından 
Fransa’ya gitti ve oradaki okullarda görev aldı. 1914 yılında Vahan 
Kuyumcuyan’ın Eğin şiirleri üzerine yaptığı araştırma ve inceleme yazıları, 
Taniel Varujan ve Hagop Cololyan’ın editörlüğünde Navasart adlı edebiyat der-
gisinde yayınlamıştı. Yazarın başyapıt olarak adlandırılan bu çalışması maalesef 
gün ışığına çıkarılamadı. 
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