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I. Eğinli Yazarlar 
Adom Şahen Yeretzantz: 1875’te Eğin’in Gamırgap köyünde dünyaya geldi. 

İlköğrenimini köyünde aldı ve daha sonra İstanbul’a gelerek Getronagan Oku-
lu’na devam etti. Bu okuldan 1895 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini Pa-
ris, Viyena ve Lapsig gibi Avrupa kentlerinde tamamladı. 1909 yılında Araks adlı 
yayın evini kurdu ve uzun yıllar birçok aydının kitabını bastı. “Zengin Olma Sana-
tı” adlı eseri Ermeniceye çevirdi. 1910 yılında doğduğu yöreden mebus seçildi ve 
Genel Meclis’e üye olarak katıldı. Ölümü 1915’te gerçekleşti. 

Adom Yarcanyan: 1878’de Eğin’de doğdu. Sarraf Hovhannes Yarcanyan’ın 
oğludur. Eğitimini İstanbul’da tamamladı. Yazdığı ilk şiir Manchester’da yayın-
landı. Anahid, Panper ve Azadamard adlı dergilerde yazıları yayınlandı. Şiir kitap-
larından bazıları şunlardır: Tüzatznoren, Hay Vortiner, Hokevarki yev Huysi Caher, 
Garmir Lurer Paregames ve Surp Mesrob. 

Armenuhi: Kendisini Luys dergisinde 1876’da yazdığı şiirlerden biliyoruz. 
Eğinlidir. Doğduğu köyün zengin kültüründen ve özellikle manilerinden etki-
lenmişti. Eğinli tek bayan şairdi. Kendisi hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. 

Arpiar Arpiaryan: Eğin’in Abuçeh Köyü’nde yaşayan Arpiaryan Amiraların 
soyundandır. 1850 yılında ailesi Eğin’den İstanbul’a gitmek üzere gemide yolcu-

                                                 
* Yazının birinci bölümü Kebikeç’in 37. sayısında yayınlanmıştır. 
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luk yaparken dünyaya geldi. İlköğrenimine Ortaköy Tarkmantçats Okulu’nda 
başladı ve Venedik Murad Rafaelyan Okulu’nda devam etti. 1884 yılında kuru-
lan Aravelk adlı gazetenin kurucuları arasında yer aldı. Hayrenik, Şirag, Nor Gank, 
Lusaper ve Hay Hantes gibi birçok gazetenin yazı işleri ve editörlüğünde görev 
aldı. Kendisi Ermeni edebiyatında “gerçekçilik” akımının en önemli temsilcile-
rinden oldu. Politik duruşuyla öne çıkıyordu ve birçok da düşman edinmişti. 
1907 yılında hedef gösterilerek Mısır’da suikasta uğradı. 1931 yılında eserlerine 
ait bir antoloji yayınlandı.    

Avedis Jamgoçyan: 1861’de Eğin’de doğdu. Eğitimini Harput Amerikan Ko-
leji’nde tamamladıktan sonra Eğin’e döndü ve bir süre ticaretle uğraştı. Bir süre 
sonra 1911 yılında Amerika’ya yerleşti. 1880’li yıllardan itibaren çeşitli dergi ve 
yıllıklara şiir ve düz yazılar yazdı. On cilt halinde destan şeklinde yazdığı “Son 
Yargı” adlı eser bir başyapıt olarak kabul edilmektedir. Yalnız bu eser basılamadı. 
Kendisi birçok hayır kurumuna maddi bağışlarda bulundu. 1901 yılında Har-
put’ta bulunan Amerikan Fırat Koleji’nde kendi adına bir fon kurdu. Har-
put’taki Amerikan Hastanesi’ne yeni bir kat inşası için yapılan çalışmalara maddi 
yardımda bulundu. İstanbul’daki Ermeni Hastanesi’ne maddi yardımda bulun-
du. 1940 yılında vefat etti. 

Dikran Arpiaryan: 1856 yılında Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu. Erken 
yaşlarda gazetelerde editörlük yapmaya başladı. Bir ara hukuk eğitimi alan yaza-
rımız kısa hikâyeler, kronikler, şiirler ve anı yazılarıyla ön plana çıktı. 1884-1900 
yılları arasında kadrolu olarak Aravelk adlı gazetede çalıştı. Bunun dışında dö-
nemin Luys, Tadron ve Tasvir-i Efkâr adlı gazetelerinde çalışmalar yürüttü. Bir 
dönemde Patrikhane’de sekreterlik görevinde bulundu. 1915 yılında vefat etti. 

Hırant Torosyan: Eğin’in Gamırgap köyünde doğdu. Erken yaşlarda İstan-
bul’a geldi ve hukuk alanında eğitim aldıktan sonra maliye kurumlarında çalıştı. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi üzerinde ihtisas yapması için Alman-
ya’ya gönderildi. Daha sonra Paris’te Doğu Dilleri Üniversitesi’nde dersler verdi. 
Bu sırada Mercure De Orient adlı haftalık bir çıkardı. Yurtdışında Ermenice ve 
bazı diğer yabancı dillerde bilimsel araştırma ve inceleme konularında makaleler 
yazdı. 

Hırant Paluyan: Ailesi Eğin’den İstanbul’a göç etmişti. Eğitimini İstanbul’da 
Getronagan Okulu’nda tamamladıktan sonra Paris’e gitti ve orada Zıvartnots adlı 
bir dergi çıkardı. 1929-31 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dergide kendisi 
de dâhil olmak üzere dönemin birçok aydın ve düşünürü araştırma ve sanatsal 
içerikli yazı yazdı. 1937 yılında bu derginin yıllığını yayınladı. 

Karekin Manukyan (Eskici): Eğin’de doğdu. Erken yaşta İstanbul’a geldi ve 
ticaret, tercümanlık, lisan öğretmenliği gibi alanlarda çalıştı. Eskiye dair ne varsa 
tutkuyla toplayan ve derleyen, araştırmacı bir dil bilimcidir. Yurt içi ve yurt dışı 
edebiyat dergilerinde, gazetelerde ve yıllıklarda çalışmıştır. Başlıca eserleri şun-
lardır: İstanbul’da Unutulmaya Yüz Tutmuş Ermenice Belgeler, İstanbul Ermenicesinin 
Tarihi Geçmişi, İstanbul’daki Ermeni Tüccar ve Zanaatkârlar. Maalesef günümüzde 
bu eserlerin çoğu gazete ve dergi sayfalarında dağıldı ve kayboldu. 
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Karekin Mezaduryan: Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. İlköğrenimini 
köyünde aldıktan sonra İstanbul’a geldi ve eğitimine devam etti. Ardından Fran-
sa’ya gitti ve ziraat eğitimi aldı. Yurda döndükten sonra köy halkına ve çiftçilere 
modern ziraatı anlattı ve yaygınlaştırmak için çaba sarf etti. Ayrıca bu çalışmaları 
pekiştirmek amacı ile 1901-1905 yılları arasında Fransa’daki Pasteur Ensitüsü 
müdürlüğünün desteğiyle Kutan (“Saban”) adlı aylık bir dergi çıkardı. 

Kaspar Avakyan: 1830’da Eğin’in Pinkyan köyünde dünyaya geldi. İlköğre-
nimini köyündeki okuldan aldı ve sonrasında kişisel çabalarıyla kendini yetiştirdi. 
Erken yaşta İstanbul’a gelerek sarraflık yaptı. En büyük hizmeti Pinkyan kö-
yü’nde kurduğu kütüphaneydi. Birçok genç bu kütüphaneden faydalanarak ken-
dini geliştirdi. Kapsar Avakyan, yazar Hovhannnes Avakyan’ın öz amcasıdır. 

Keğam Parseğyan: Eğinli Boğos Parseğyan’ın oğludur. 1883 yılında doğdu 
ve 1915 yılında vefat etti. İlköğrenimine Gedikpaşa Mesrobyan Okulu’nda baş-
ladı. Daha sonra Bezciyan Okulu’na geçti. Bir süre burada eğitim aldıktan sonra 
Galata Getronagan Okulu’na geçti ve buradan mezun oldu. 16 yaşında basın 
hayatına adım attı. Surhantag, Manzume-i Efkâr, Puzantion ve Azadamard gibi gaze-
telerde yazı işleri editörlüğü yaptı. Bu gazetelerde birçok makale ve eleştiri yazı-
ları kaleme aldı. Aztag ve Mehyan adlı dergilerin kurucularındandı. Yazmış oldu-
ğu çeşitli düzyazılar ve hikâyeler vefatının ardından 1931 yılında Paris’te bir 
kitapçık halinde basıldı. 

Krikor -Gigo- Torosyan: Eğin’de doğdu ve genç yaşta İstanbul’a geldi. Eğ-
lenceli ve zevkli bir yazım tarzıyla mizah yazarlığı yaptı. 1909-1914 yılları arasın-
da Gigo adlı mizah dergisinin imtiyaz sahibi ve editörü oldu. Gigo Mizah Dergi-
si’nin 1910-1915 yıllarını kapsayan yıllığını yayınladı. Gigo dışında Zvartnoz, 
Gavroş, ve Aravod adlı mizah dergilerinde çalıştı. Betimlediği karakterler genelde 
saf Eğinliler olmuştur. Ölümü 1915’te gerçekleşti. 

Krikor Zohrab: Eğinli sarraf Haçik’in oğludur. 1861’de doğdu. İlköğrenimini 
Şahnazaryan Okulu’nda tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’nden mezun 
oldu. Mühendislik diploması vardı. 1880’li yıllardan itibaren İstanbul’da yayınla-
nan birçok gazete ve dergide çalıştı. 1892-93 yılları arasında “Masis” gazetesinin 
yazı işleri editörlüğü görevinde bulundu. Krikor Zohrab, Osmanlı Meclis-i 
Mebusan üyesiydi. Ölümü 1915’te gerçekleşti. Hukuk ve siyaset alanında basıl-
mış Türkçe ve Fransızca kitapları bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: 
Anhedatzatz Serunt Mı (“Kaybolmuş Bir Nesil”), Khcmdanki Tzayner (“Vicdanın 
Sesi”), Gyankı İnç Bes Vor E (“Hayat Olduğu Gibi”), Lur Tzaver (“Sessiz Acı-
lar”), Eçher Uğevori Mı Orakren (“Bir Yolcunun Anı Defterinden Sayfalar”) ve 
Potorigi (“Fırtına”). 

Misak Mazarentz: 1886 yılında Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. İlköğ-
renimini köyündeki Nersesyan Okulu’ndan aldıktan sonra Sivas’taki Aramyan 
Okulu’na devam etti.  Daha sonra Merzifon’daki Anatolya Koleji’ne gitti. Bura-
dan 1902 yılında İstanbul’daki Getronagan adlı okula geçiş yaptı. Bu yıllarda 
ümitsiz bir hastalığa yakalanarak tahsilini yarım bıraktı. 1903 yılından itibaren 
İstanbul’da yayınlanan çeşitli dergi ve yıllıklarda düz yazıları, şiirleri ve çevirileri 
yayınlandı. Ziyazan (“Gökkuşağı”) ve Nor Dağer (“Yeni Şiirler”) adlı iki eseriyle 
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Ermeni Batı Edebiyatında lirik akımın en iyi temsilcilerinden birisi haline geldi. 
Ermeni edebiyatının bu ünlü şairi 1908 yılında genç yaşta vereme yenik düştü ve 
vefat etti. Genç şairin tüm eserleri bir toplam kitap halinde analiz ve yorumlarla 
beraber 1934 yılında Yerevan’da basıldı. Bu önemli yayından önce Toros 
Azadyan 1922’de şairin biyografisini yayınlamıştı. 

Merujan Barsamyan: 1882’de Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu. Eğitimini 
İzmit’te bulunan Armaş Ruhban Okulu’nda tamamladı. 1910-1913 yılları ara-
sında Mer Daretzuytzi (“Bizim Yıllık”) adlı yıllığı yayınladı. Önceleri günlük son-
raları haftalık yayınlanan Şant (“Yıldırım”) gazetesini abisiyle beraber yayınladı. 
1931 yılında Paris’te Gyank u Arvest (“Yaşam ve Sanat”) adlı yıllık derginin edi-
törlüğünü yaptı. Daha sonra Mıgırdiç Barsamyan ile birlikte bu dergiyi aylık 
olarak yayınladı. Başlıca eserleri arasında şunlar yer alır: Hayal, Aldatıcı Çiçekler, 
Krizantem, Şairin Kalbi ve İkinci Abdülhamid. 

Nahabet Koçak: 15. yüzyıl ortaçağında yaşamış en ünlü halk aşığıdır. Kul-
landığı lehçe Eğin civarına aittir ve şiirleri Eğin civarı halk şiirlerine çok benze-
mektedir.  Kendisi Eğin’de yaşamış olmalıdır. Özellikle gurbet ve aşk konulu 
şiirlerinin Eğin menşeli olduğu bilinmektedir. Şiirleri zaman içerisinde halk tara-
fından yüzyıllar boyunca söylenmiş ve bu zaman zarfı içerisinde değişikliğe uğ-
ramışlardır. Arşak Çobanyan, Nahabed Koçak’ın eserlerini topladı ve Eğin şar-
kıları ile karşılaştırmalı analizlerle yaparak bir antolojik eser yayınladı. Eğin şiiri-
nin atası olarak kabul edilen Nahabed Koçak’ın eserleri üzerinde birçok Batılı 
Ermeni yazar yoğunlaşmış ve ciltler dolusu eserler yayınlamışlardır. 

Sarkis Dzotzikyan: Eğin’de doğdu. Erken yaşta İstanbul’a geldi ve ardından 
Amerika’ya yerleşti. Amerika’da birçok dergi ve gazetelerde çalıştı. Özellikle 
Ermeni-Amerikan edebiyatı hakkında yazmış olduğu makaleler ve köşe yazıla-
rıyla ün kazandı. 

Sımpat Tavityan: 1858’de Eğin’de doğdu. Köydeki okulunda ilköğrenimini 
tamamladıktan sonra İstanbul’da tahsiline devam etti. Hayatını eğitim ve öğre-
time adayan Tavityan 1888 yılından itibaren başta pedagojiyle ilgili olmak üzere 
Ermenice ders kitapları hazırladı. Bu yıllarda yazdığı eserlerinden bazıları şun-
lardır: Caşag Kraganutya, Tzagakagh’. Bunların dışında A. Dumas’nın Jan adlı ese-
rini ve J. Ermin’in Monte Kristo’nun Evladı eserlerini Ermeniceye tercüme etti. 
Yazarın en verimli dönemi 1900-1902 yılları arasında Püragın adlı dergide çalıştı-
ğı dönemdi. Ermeni Tiyatro Tarihi adlı eseri edebiyat çevrelerince yazarın başyapı-
tı kabul edilmektedir. 

Vahan Arslanyan: Eğin’in Pingan adlı köyünde doğdu. İlköğrenimini köyün-
deki Mesrobyan adlı okulda aldı. Eğitimine Merzifon’daki Anatolya Koleji’nde 
devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul’daki değişik dergi, gazete 
ve yıllıklarda yazılar yayınladı. Kendisi Misak Mezarentz’in yakın arkadaşıydı ve 
bu şahsiyet hakkında araştırma-inceleme yazısı hazırladı. Bu yazı Amerika’da 
bulunan Ermeni basın çevrelerince yayınlandı. 

Yeremya Çelebi Kömürcüyan: 1637 tarihinde doğduğunu bilmekteyiz. Aile 
fertlerinden Sarkis Kömürcüyan 16. Yüzyılda Eğin’den İstanbul’a göç etti. De-
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rin yazarlık bilgisi, birden fazla Avrupa dillerine hâkim olması, Arapça, Farsça, 
Yunanca yazılı metinleri okuyup dilden dile çevirmesi gibi yetenekleri sayesinde 
yaşadığı dönemde uluslararası üne kavuştu. Gerek devlet nezdinde gerek cemaat 
yaşamında önemli mevkilere ulaştı. Yabancı elçilere tercümanlık yaptı. Patrikha-
nede çalıştı ve bu kuruma danışmanlık yaptı. 1695 tarihinde vefat eden 
Kömürcüyan’ın bilinen eserleri şunlardır: İstanbul Tarihi (Nazım halinde yazılmış 
bu eser, üç cilt halinde Dr. V. Torkomyan tarafından 1913 tarihinde Viyana’da 
basıldı), Günlük (yazara ait mektup, tutanak ve benzeri yazılar incelenerek, 1939 
yılında Mesrob Nişanyan tarafından gün ışığına çıkarıldı), Osmanlı Tarihi, Büyük 
İskender, Horenatzi Tarihi (Bu eser Movses Horenatzi’in yazmış olduğu 
Badmutyum Hayotz (Ermeni tarihi), Kömürcüyan tarafından Horenatzi Tarihi adıy-
la Türkçe’ye çevrildi), Latinceden Ermeniceye Paris ve Viyana adlı eseri çevirdi 
ve bunların dışında yazmış olduğu birçok şiir bulunmaktadır. 

Zadik Hanzadyan: Eğin’in Gamırgap köyünde doğdu. Yurt dışında eğitim 
aldı ve Brest Denizcilik Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra coğrafi atlaslar 
hazırlamaya başladı. Kendisi bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek atlaslar 
hazırladı ve birçok yabancı devlet nezdinde beğeni ve kabul gördü. Çalışmaları 
uluslararası basında yer aldı. Birleşmiş Devletler üyesi yaklaşık 56 devletin coğ-
rafi-tarihi ve ekonomik atlasının çizimini gerçekleştirdi. Bu çalışması başyapıt 
olarak değerlendirilmektedir. 500’den fazla harita çizdi. 
 

II. Eğinli Hekimler 
Dr. Arto Mezburyan: Anne tarafından Eğinli olan Kevork Amira 

Papazyan’ın torunun oğludur. 1879 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1896 yılında 
Berberyan Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra Paris’e giderek tıbbiye eğitimi 
aldı ve 1903 yılında mezun oldu. Uzun yıllar Osmanlı ordusunda doktor olarak 
görev yaptı. Ermeni cemiyet hayatında aktif olarak çalıştı. Dr. Mezburyan aile 
soy ağacı hazırlayarak birçok amiranın ve nüfuslu isimlerin ortaya çıkmasına 
yardımcı olmuştur. Bunun dışında dönemin gazete ve dergilerinde tıbba dair, 
bilimsel, biyografik ve mizahi makaleler yazdı. Başlıca eserleri şunlardır: Çocuk 
Sağlığı, Vereme Karşı Mücadele, Ermeni ve Ermeni Kökenli Hekimler. Saydığımız son 
eseri Ermeni hekimlik tarihine dair önemli bilgiler içermektedir. 

Dr. Boğos Dermadirasyon: Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu. Dr. Mıgırdiç 
Dermardirosyan amcasıdır. Erken yaşta İstanbul’a gelerek Tıbbiyeden mezun 
oldu. Yaşamı hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. 

Dr. Boğos Kololyan: Aslen Eğinli olan bir ailenin evladıdır. 1870’te İstan-
bul’da doğdu. 1888’de Berberyan Okulu’ndan mezun oldu ve sonrasında Paris’e 
giderek üniversitede tıp eğitimi aldı. Paris Tıbbi Psikoloji Derneği’ne üye oldu 
ve Dr. Garnie ile Traité de Therapeutique Des Maladies Montales et Nerveuses adlı 
eseri hazırladı. Ayrıca La Physitherapie de Fortune adlı eserinden dolayı Fransız 
Akademisi ödülüne layık görüldü ve maddi destek aldı. Ayrıca Hayrenik, Zağik 
ve Anahid gibi dergi ve gazetelerde tıbbi ve diğer bilimsel konularda makaleler 
yayınladı.    
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Dr. Harutyun Diraduryan: 1885’te doğdu. Eğitimini Galata Getronagan 
Okulu’nda tamamladıktan sonra 1910 yılında Tıbbiyeden mezun oldu. İstanbul 
ve İzmir’de hekimlik yaptı. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı 
ordusunda yedek subay rütbesiyle hekimlik yaptı. Paris’teki çocuk kliniklerinden 
aldığı sertifikayla çocuk hastalıkları alanında uzman olarak görev yaptı. Günlük 
gazete ve yıllıklarda tıbbi yazılar yazdı. Ayrıca İzmir’deki okulda, İstanbul’daki 
Ermeni Hastanesi’nde, Getronagan Okulu’nda mütevelli heyeti başkanlığı yaptı. 

Dr. Hayk Mateosyan: 1836’da Eğin’de doğdu. Mateos Baronyan’ın oğludur. 
Özel dersler aldıktan sonra Robert Koleji’ne gitti ve buradan mezun olduktan 
sonra aynı Tokat Amerikan Okulu’nda öğretmenlik yaptı. Daha sonra birkaç yıl 
İstanbul’da öğretmenlik yaptıktan sonra Amerika’ya gitti. Kolombiya Üniversi-
tesi’nden doktor olarak mezun oldu. 1863 yılında Amerikan ordusunda doktor-
luk görevi yaptı. 1865 yılında İstanbul’a geri döndü. Ermeni Hastanesi’nde Baş-
hekimlik yaptı. Aynı zamanda hastanenin yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 
1873 yılında Osmanlı Tıbbiye Derneği’ne üye oldu ve kırk yıl boyunca zor ame-
liyatlara katılarak, meslektaşlarına destek verdi. Kendisi İstanbul Ermeni Dok-
torlar Derneği’nin kurucusudur. 1913 yılında kendisi için Doktorluk Mesleğinde 
50. Yıl Jübile Gecesi düzenlendi. 1926’da vefat etti.  

Dr. Kurken Mezaduryan: 1908’de Eğin’in Pinkyan’da doğdu. İlköğrenimini 
köyünde aldıktan sonra İstanbul’a geldi ve ardından da Paris Üniversitesi Tıbbi-
ye bölümünden 1936’da mezun oldu. 

Dr. Hovhannes Kasbaryan: Eğin’de doğdu. İlköğrenimini köyünde tamam-
ladıktan sonra 1903 senesinde Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Bölümü’nden 
mezun oldu. Daha sonra Samsun’a yerleşti ve uzun yıllar boyunca mesleğini 
burada icra etti. Savaş yıllarında cepheye katılarak, ordu içerisinde hekim olarak 
görev yaptı. 1915’te cephede tifüse yakalandı ve yaşamını yitirdi. 

Dr. Hovhannes Reisyan: Eğin’de doğdu. Erken yaşlarda İstanbul’a geldi ve 
mahalli okullarda eğitimini tamamladı. 1915 yılında göz doktoru olarak tıbbiye-
den mezun oldu. Bağdat’a yerleşti ve mesleğini orada icra etti. 

Dr. Kevork Begyan: 1855’te Eğin’in Pinkyan köyünde doğdu. Sarraf 
Harutyun Begyan’ın oğlu ve anne-baba tarafından amira torunudur. İstanbul 
Askeri Tıbbiyesi’nden 1878 yılında mezun oldu. Hekimlik görevinin yanında 
birçok okulda Ermenice dersleri verdi. Mahalle doktoru olarak Arapgir, Bitlis, 
Erzurum, Eğin, Divriği ve son olarak da Şebin-Karahisar’da görev yaptı. 1902 
yılında Şebinkarahisar’da vefat etti. 

Dr. Krikor Muşyan: Aslen Eğin’lidir. Erken yaşlarda köyünden ayrılarak tıp 
eğitimi aldığını biliyoruz. Uzun yıllar Harput’ta hekimlik yaptı. Şam’da bir süre 
eğitim aldıktan sonra Amerika’ya gitti.  

Dr. Kevork Diraduryan: Eğin’de doğdu. İzmit’teki Amerikan Okulu’ndan 
eğitim aldıktan sonra 1920’de İsviçre Cenevre Üniversitesi tıbbiye bölümünden 
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Arjantin’in Buenos Aires şehrine yerleşti ve 
mesleğini orada icra etti. 
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Dr. Krikor Tavityan: 1886 tarihinde Eğin’de doğdu. Anne tarafından Eğinli 
Misakyan Amiraların soyundandır. Eğitimini Robert Koleji’nde tamamladı. 
Daha sonra Paris’teki Tıp Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve buradan 1894 yılında 
mezun olduktan sonra 1895 yılında ülkeye dönüş yaptı ve Beyoğlu Fakirlere 
Yardım Kurumu’nda başkanlık görevinde bulundu. 1908-1912 yılları arasında 
Yedikule Ermeni Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı. Dr. Tavityan 1921 
yılında Harvard Karagözyan Home müdürlüğü görevine getirildi ve ardından bu 
kurumla beraber Romanya’ya yerleşti. Bir süre sonra Viyana, Paris ve nihayetin-
de Kalmar’a yerleşti ve bu şehirde vefat etti. Naşı Paris Pere Lachaise mezarlığı-
na defnedildi. 

Dr. Krikor Vosganyan: 1884 yılında Eğin’de doğdu. İlköğrenimini köyünde 
aldıktan sonra İstanbul’a gelerek önce Balat’ta bulunan Horenyan Okulu ve 
ardından da Berberyan Okulunu bitirerek mezun oldu. 1919 yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıbbiye bölümünden mezun oldu. Savaş yıllarında orduda doktor 
olarak görev aldı. Uzun yıllar Bulgar Hastanesi’nde ve Surp Hagop Ermeni 
Hastanesi’nde hekimlik yaptı. 

Dr. Mıgırdiç Dermardirosyan Papazyan: Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu. 
Küçük yaşata amcası Dr. Boğos tarafından İstanbul’a getirildi ve amcasının 
himayesinde eğitimini tamamladı. İtalya’da tıp eğitimi alarak 1826’da mezun 
oldu. Sonra İstanbul’a dönerek Osmanlı ordusunda askeri doktor olarak uzun 
yıllar görev aldı. Mehmet Ali Paşa’ya karşı çıkarılan isyana ve Kırım Savaşı’na 
katıldı. 1872 yılında emekli oldu ve köyü Abuçeh’e gitti. 1883 yılında vefat etti. 

Dr. Mikayel Arslanyan: Eğinli Prof. Dr. Yetvart Arslanyan’ın oğludur. Baba-
sı gibi eğitimini Venedik Murad Rafaelyan Okulu’nda tamamladı. Ardından 
Padua Üniversitesi’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren birçok 
profesörün yanında asistanlık yaptı. Mezun olduktan sonra bir müddet üniversi-
te bünyesinde çalışmaya devam etti. Savaş yıllarında askeri hastanede çalıştı ve 
üstün başarılar sergilemesi üstüne İtalya Saray Hekimliğine getirilerek onur ma-
dalyası aldı. Arslanyan sülalesinden birçok hekim çıkmıştır bunlardan bazıları 
şunlardır: Dr. Arslan Arslanyan (Beyrut Fransız Üniversitesi Tıbbıyesi), Dr. 
Zare Arslanyan (1904 Beyrut Fransız Üniversitesi Tıbbıyesi), Dr. Levon Arslan 
(1905’te İstanbul Üniversitesi Tıbbiyesi), Dr. Rupen Mikayel Arslan (1913’te 
Beyrut Fransız Üniversitesi Tıbbiyesi), Dr. Nubar Arslan (1930’da Milano Üni-
versitesi Tıbbiyesi). 

Dr. Parunak Bey Feruhanyan: 1824 yılında doğdu. Eğinli sarraf Mikayel 
Krtiykyan’ın oğludur. Galatasaray Askeri Tıbbiyesi’nden mezun olduktan sonra 
23 yaşında refakatçi hekim olarak Saray Odabaşıcısı Ragıp Paşa ile şark vilayetle-
rini gezdi. Dr. Parunak Bey 1849’da Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde binbaşı 
rütbesiyle görev yaptı. 1853-55 yılları arasında Manastır Askeri Hastanesi’nde 
kaymakam (yarbay) rütbesiyle başhekimlik görevinde bulundu. 1855’de Osmanlı 
Ordusu Miralay rütbesiyle başhekim olarak atandı ardından da 1860 tarihinde 
Osmanlı Tıp Akademisine katıldı. Ermeni cemaati içerisinde de sosyal alanlarda 
önemli hizmetlerde bulundu. Eğitim komisyonunda, Medeni (siyasi) komisyo-
nunda, genel ve karma komisyonlarında başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca o 
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yıllarda Yedikule Ermeni Hastanesi tam anlamıyla bit yuvasına dönmüştü. Ken-
disi hastaneyi tam yetkili sıfatla geniş çaplı dezenfekte ettirdi. 1908 yılında vefat 
etti. 

Dr. Rupen Zakar: 1894’te Eğin’de doğdu. 1917 senesinde İstanbul Üniversi-
tesi Tıbbiye bölümünden mezun oldu. Ardından Paris’e giderek eğitimine de-
vam etti. 1922 yılında Röntgen uzmanı olarak mezun oldu ve aynı yıl içerisinde 
Yedikule Ermeni Hastanesi’nde göreve başladı. Sekiz yıl boyunca hastanenin 
röntgen bölüm başkanlığını üstlendi. Dr. Rupen Zakar, Fransa Radyoloji Der-
neği ve Türk Tabipler Birliği üyesiydi. Radyoloji alanında birçok makale yazdı ve 
bunlar Ermenice ve Türkçe yayın yapan tıp dergilerinde yayınlandı. 

Dr. M. Sımpat Kaprielyan: 1856’da Eğin’de doğdu. Köyündeki ilkokul eği-
timi aldıktan sonra erken yaşta Amerika’ya göç etti. Tıp fakültesinden hekim 
olarak mezun oldu.1891-98 yılları arasında Hayk adlı  İngilizce bir dergi çıkardı. 
Hantes Amsorya ve Hay Goçnag adlı dergilerde bilimsel, tarihi ve dilbilimiyle ilgili 
birçok makale yazdı. 1919 yılında Amerika’da vefat etti. Yayınladığı eserlerinden 
bazıları şunlardır: Geçmişi ve Bugünüyle Ermeni Protestanlık Tarihi, Ermeni Krizi ve 
Çıkış Yolu, Eğin Lehçesi ve Modern Ermenice. Son eseri aynı zamanda Hantes 
Amsorya (“Aylık Dergi”) dergisinde yayımlanmıştı. 

Prof. Dr. Yetvart Arslanyan: Babası Eğin’den İstanbul’a gelen ve Avukatlık 
yapan Mikayel Arslanyan’dır. 1807’de doğdu. Eğitimine Venedik Murad 
Rafaelyan Okulu’nda başladı. Daha sonra eğitimine yurtdışında devam etti. 1889 
yılında Padua Üniversitesi’nden kulak, burun, boğaz uzmanı olarak mezun oldu. 
Uzun yıllar aynı üniversitede çalıştı. Mesleğinde büyük üne sahip bir doktor 
olarak öne çıktı ve dönemin birçok tıbbi kuruluşuna üye oldu. Daha sonraları 
askeri bir hastanede görev yapan Arslanyan’ın tıbbi konularda yazılmış yetmiş-
ten fazla makalesi bulunmaktadır. 
 

III. Eğinli Ressamlar 
Melkon Kebabcıyan: Aslen Eğinlidir. İlk eğitimini köyünde aldı ve erken 

yaşta İstanbul’a yerleşti. Özel yeteneği sayesinde hiçbir eğitim almadan minyatür 
sanatında kendini geliştirdi. İleriki yıllarda Paris’e giderek resim sanatındaki yeni 
teknik gelişmeleri takip etti ardından İstanbul’a dönerek minyatür sanatıyla ilgili 
bir atölye açtı. Çalışmaları sonucu kitap ciltlerinin süslenmesi yaygınlaştı. Sanatçı 
kişiliğinin yanı sıra aydın bir düşünür olarak birçok gazete, dergi ve yıllıklara 
yazılar yazdı. 

Nışan Avakyan: Eğin’in Pinkyan köyünde doğdu. Eğitimini köy okulunda 
tamamladı. Küçük yaşta resme olan yatkınlığı ve yeteneği kendisini güzel sanat-
lar dalında eğitime yönlendirdi ve İstanbul Güzel Sanatlar bölümünden mezun 
oldu. Birçok yağlı boya resimler çizdi ve dönemin sanatçılarının beğenilerine, 
övgülerine layık oldu. Resimdeki ustalığını çizdiği portrelerle kanıtladı. 

Rafael Şişmanyan: Aslen Eğinlidir. 1907’de Galata Getronagan Okulu’nda 
eğitimini aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesine geçti ve buradan mezun 
oldu. Özellikle süsleme ve bezeme sanatına ilgi duydu ve bu alanda başarılı eser-



YARMAN                                                                   Eğin (Agn) Ermenileri - II  

141 

ler verdi. İlham kaynağı eski Ermeni ve Doğu kültürlerindeki kitap süslemele-
rinde kullanılan motif ve minyatürlerdir. Şişmanyan, Empresyonist sanat akımı-
na sadık kalarak dönemin birçok kitap ve yıllığın cilt kapaklarını süsledi. Çeşitli 
gazete ve dergilerde sanatla ilgili makaleleri yayımlandı. Mesela bunlardan birisi 
Ermeni Hastanesi’nin 1906 tarihli salnamesinde “Resim Sanatında Modern 
Akımlar”başlıklı yazıdır.  
 

IV. Eğinli Önemli Simalar 
Armenak Gülboğosyan: Aslen Eğinlidir. Eğin’deki Nersesyan Okulu’nda öğ-

rencilik yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Önce Bezciyan Okulu ve ardından da 
Berberyan Okulu’nda eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk bö-
lümüne devam etti ve mezuniyetinden sonra uzunca bir süre avukatlık yaptı. 
Daha sonrasında ticaret hayatına atıldı. 

Dürri Aristakes Altunyan: Eğin’den İstanbul’a göçen Arakel Altunyan’ın 
1804 doğumlu oğludur. İlköğrenimini İzmir’de aldıktan sonra Mısır’a giderek 
eğitimini tamamladı. Erken yaşlarda devlet görevinde bulundu. Bir dönem El 
Mısır adlı Arapça yayınlanan gazetenin yazı işleri editörlüğünü üstlendi. Ardın-
dan uzun yıllar boyunca Dışişleri Bakanı Boğos Bey Yusuf’un Başdanışmanlığını 
yaptı. 1851 yılında Cezayirliyan Amira ile beraber çalışarak Şam gümrük işlerini 
yürüttü. 1857 yılından itibaren Ermeni Milli Meclisi’ne üye oldu ve Ermeni Ni-
zamnamesinin kurucuları arasında yer aldı. 1860-1868 yılları arası, vefatına kadar 
Ermeni Meclisi’nde mebus olarak görev yaptı. Edebiyatla da ilgilendi ve Fran-
sızcadan birçok tercüme eserleri yayımlandı. Eşi Gül Hanım Fransızcaya hâ-
kimdi ve bayanlar içerisinde aydın bir şahsiyet olarak ön plana çıkmıştı. 

Dürri Arakel Altunyan: 1840 yılında doğdu. İlköğrenimini Mısır’da aldıktan 
sonra babası Aristakes Dürri Altunyan ile İstanbul’a geldi ve Hasköy’deki 
Nersesyan Okulu’nda eğitimini tamamladı. 29 yaşında Hasköy’de müzik düayeni 
Dikran Çuhacıyan’ın katılımıyla ilk Ermeni tiyatrosunu kurdu. Arakel Altun, 
Avrupa’nın birçok şehrini dolaştı, dönemin eğitimli ve aydın insanları arasında 
yer aldı. Arapça, Türkçe, Fransızca, İtalyanca dillerine hâkimdi. Ermeni sosyal 
ve idari kurumlarında görevler aldı ve 1886 yılında vefat etti. 

Hacı Giragos Karugentz: Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. 1867 yılında 
Kudüs Surp Hagop Manastırını ziyaret etti. 1872 yılında masraflarını kendi kar-
şılayarak Psikopos Melkestek Muradyan’ın yazdığı Ermeni Kilisesi Tarihi adlı ders 
kitabını manastırın matbaasında bastırdı. Hacı Giragos, 23 Konsolitlik bağışın-
dan sonra Manastır 300 kuruşa Eğin’in Pinkyan ve Zimara’daki köy kiliselerine 
dini kitaplar gönderdi. Ayrıca anne ve babasının anısına hitaben Manastır’a gü-
müşten yapılma altın kaplamalı şavk (ışık) desenli bir haç hediye etti. 

Hacı Krikor Markaryan: 1847’de Eğin’in Gamırgap köyünde doğdu. İlköğ-
renimini köyünde aldıktan sonra İstanbul’a geldi ve sarraflık yapmaya başladı. 
Zeki ve becerikli kişiliğiyle kısa zamanda mesleğinde ilerledi, ticari hayatta mevki 
sahibi oldu. Sosyal alanlarda da faydalı hizmetlerde bulundu. Bakırköy vakıf 
mütevelli heyetinde başkanlık yaptı. 1927 yılında vefat etti. 
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Hagop Koryan: Eğin doğumludur. Erken yaşlarda İstanbul’a geldi ve 
Koryan Ticarethanesi’ni kurdu. Birçok Ermeni cemaatine ait kurumlarda sosyal 
görevler üstlendi. Dünya Ermenileri Baş Patrik seçimlerinde oy kullanmak üzere 
delege temsilcisi olarak Eçmiyadzin şehrine gitti. 

Hacı Mardiros Bostancıyan: Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu ve ilköğrenimi-
ni köyünün Varaka adlı okulunda aldı. Daha sonra İstanbul’a gelerek ticaretle 
uğraştı. Uzun yıllar Abuçeh Surp Nışan Kilisesi saymanlık görevini üstlendi, 
yöredeki okul ve kilisenin gayr-i menkul komisyonunda yer aldı. Kuzguncuk 
mahalli heyeti üyeliğinde bulundu. 

İlyas Bey Çayan: 1840 yılında doğdu. Önemli devlet görevlerinde bulundu. 
Öncelikle 1886 yılında yabancı yazışmaların yapıldığı divanda görev aldı ve ar-
dından da devletin maliye komisyonunda yer aldı. Verdiği hizmetlerden ve gös-
terdiği üstün başarılardan dolayı Osmaniye ve Mecidiye nişanlarıyla onurlandı-
rıldı. Eğitim Komisyonu ve Medeni (siyasi) Komisyonu üyeliğinde bulundu. 
Yedikule Ermeni Hastanesi Mütevelli Heyeti’nde başkanlık görevinde bulundu. 
1902 yılında vefat etti. 

Karekin Emirzeyan: Eğin doğumludur. Eğitimini Eğin ve çevresinde bulu-
nan okullardan aldı. Eğin ve Çevre Yöreleri Eğitim Komisyonu üyeliğinde bu-
lundu. Öğretmenler Yardım Sandığı ve Pangaltı Surp Lusaroviç Kilisesi müte-
velli heyetinde görev aldı.  

Kevork Mezaduryan: 1866’da Eğin’in Pinkyan köyünde doğdu. Erken yaş-
larda İstanbul’a geldi ve Hagop Kuken Ermeni Okulu’nda öğrenim gördü. 1890 
yılında hukuk fakültesinden avukat olarak mezun oldu. 1891 ila 1909 yılları ara-
sında Sivas’ta avukatlık yaptı. Sivas’taki eğitim komisyonunda ve siyasi komis-
yonunda üye olmuştur. Ayrıca Ermeni Milli Meclisi’ne Divriği’nden temsilci 
olarak girdi. 

Krikor Çoryan: 1875’te Eğin’in Arek adlı mahallesinde dünyaya geldi. İlköğ-
renimini köyündeki Narekyan adlı okuldan aldı. İstanbul’a gelerek ticaretle uğ-
raştı. Daha sonra memleketine dönerek Gamırgap’taki okulun mütevelli heyeti-
ne üye oldu. Aynı anda Taşra Mali Komisyon üyeliğini yürütmekteydi. Reji ida-
resinde memurluk görevinde bulundu. Daha sonra İstanbul’a kesin dönüş yaptı 
ve Patrikhane Mali İşler Komisyonu’nda kâtiplik (sekreterlik) görevini üstlendi 
ve dört patrikle çalıştı. Bunun dışında Yetimleri ve Yaşlıları Koruma Komisyo-
nuna üye oldu. Daha sonra uzun yıllar Gedikpaşa Mahalli Heyeti’nde başkanlık 
görevinde bulundu. 1650’den yazdığı tarihe kadarki Çoryan Ailesinin geçmişini 
yazdı. Bu eserde Eğin’in geçmişine ve Eğinlilerin göçmenliğine dair önemli 
bilgiler vardır. 

Mıgırdiç Norigyan: Eğin’de doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladı ve İs-
tanbul’a yerleşti. Burada da eğitim aldıktan sonra devlette ve Ermeni cemaati 
içerisinde önemli görevlerde bulundu. Ayrıca edebiyat ve sanata karşı ilgi duydu 
ve 1884-1886 yılları arasında Masis adlı gazetede çalıştı. M. Norigyan’ın en son 
devlet hizmeti Amerika’da yaptığı Osmanlı Devleti Elçiliğidir. Ülkesini başarıyla 
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temsil etti ve emekliliğinden sonra anılarını kaleme alarak birçok aydının ve 
yazarın hayatından kesitler sundu. 

Mihran Tavityan: Eğin doğumludur. Ermeni cemaatine ait kurumlarda bir-
çok faydalı hizmette bulundu. İstanbul’da çok sayıda basın ve yayın organında 
çevirileri ve yazıları yayımlandı. 1943 yılında vefat etti. 

Nışan Norigyan: 1801’de Eğin’de doğdu. Gençlik yıllarında İstanbul’a gele-
rek sarraflıkla meşgul oldu. Erzurum, Halep, Şam ve Beyrut gibi şehirleri dolaştı 
ve oralarda incelemelerde bulundu. Devlet nezdinde itibar gördü. Sosyal alan-
larda önemli hizmetlerde bulundu. Birçok cemaat komisyonlarında başkanlık 
görevini yürüttü. 1864-1865 yılları arasında Yedikule Ermeni Hastanesini temel-
den yenileme işiyle ilgilendi ve yenileme işini açıklayan Ermeni Hastanesinin Resto-
rasyonuyla İlgili Bilgilendirme adını taşıyan bir kitapçık yayınladı. 1866 yılında vefat 
etti. 

Sakız Hovhannes Paşa: Sakızlıyan ailesinin soyunun Eğin’e dayandığı iddia 
edilmektedir. Sakız Hovhannes Paşa 1836’da doğdu. Sakızlıyan ailesinin en 
önde gelen ismidir. Eğitimini Venedik’teki Murad Rafaelyan Okulu’ndan aldı. 
İstanbul’a döndüğünde önceleri resimle uğraştı ve ardından 1856 yılında Dışişle-
ri Bakanlığında tercüman olarak göreve başladı. 1863 yılında basın sözcülüğü, 
1872’de Ticaret Bakanlığı’nda müsteşar, 1879’da genel sekreterlik, 1897’de Sul-
tanın kişisel servetinden sorumlu bakan, 1908 Senato üyeliği ve Mülkiye ile Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yapmıştır. İranlı ve Ermeni şairlerin 
eserlerini Fransızcaya tercüme etmiştir. 1912 yılında vefat etti. Sakız Hovhannes 
Paşa’nın oğlu, Armenak Bey Sakız, Doğu sanatları üzerine en bilge kişi ve tarih-
çi olarak Avrupa’da nam salmıştı. 

Yetvart Hazaryan: Eğin’in Gamırgap adlı köyünde doğdu. Gamırgap köyün-
deki Aramyan Okulunu bitirdikten sonra 1894’te İstanbul’a yerleşti. Özel ders-
ler aldı. Sarraf Markaryan’ın yanında uzun yıllar çalıştı ve ardından bireysel ola-
rak sarraflığa devam etti. Dikran Sürmeyan’ın daha sonra edindiği adıyla 
Psikopos Ardavatz’ın yayımladığı Hayreniki Kınar adlı dergide ve dönemin diğer 
gazetelerinde çalıştı. Kendisi Ermeni cemaatinin birçok sosyal kurumlarında 
görevler üstlendi. Eğin Narekyan Derneği’nin kurucularındandır. Gamırgap 
köyünün gayrimenkul komisyonuna üyedir. Şişli ve Üsküdar Ermeni Mezarlığı 
yönetim kurulu üyesiydi ve uzun yıllar boyunca Feriköy Mütevelli Heyetinin 
saymanlığını üstlendi. 
 

V. Eğinli Amiralar 
Amira, Osmanlı Devleti’nde sultanın ve vezirlerin çevresinde bulunan sarraf 

veya baş tüccarlara verilen bir devlet unvanıydı. Amiraların çoğu Osmanlı diline 
hâkim Eğinli Ermenilerden oluşmaktaydı. Devlet imtiyazlarına sahip Amira 
aileleri, sarayla yakın ilişkileri olan, saray mimarları,  baruthane ve darphane 
sorumlularından oluşan bir zümreydi. 

Amira sözcüğü Ermenice kökenli bir isim olmayıp Arapça kökenli “emir” 
isminden türetilmiştir. Amira unvanı, 7. yüzyılda başlayan Arap istilasından 
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itibaren bölgede etkili olan Müslüman yöneticilere Ermenilerce verilen bir un-
vandı. Bununla beraber 14. yüzyılın ve 16. yüzyılın sonu arasında oluşmaya baş-
layan yarı kent-yarı köylü Ermeni aristokrat sınıfına Osmanlılarca Amira unvanı 
verilmeye özellikle 18. yüzyılda başlandı. Osmanlılar, Amira aristokrat sınıfına 
15. ve 16. yüzyıllarda “Hoca” ve 17. yüzyılda “Çelebi” demekteydiler. Amiraları, 
Avrupalılar “Banka Prensleri” ve dönemin Ermenileri “İşhan” olarak adlandır-
maktaydılar.1 

Amiraların kökenleri konusunda çeşitli iddialar bulunmaktadır. Bu iddiaların 
içerisinde en çok kabul göreni Amiraları köken olarak Ermeni bir soylu sınıf 
olan “Nakharar”lara bağlayan görüştür. Toprak ve askeri güç sahibi olan 
Nakhararların ilk olarak Büyük Dikran döneminde I. yüzyılda ortaya çıktıklarını 
bilmekteyiz. Bu siyasi konumları, Selçukluların Nakhararların topraklarını ele 
geçirmesine kadar sürdü. Son Nakharar topraklarını Karakoyunlular ele geçirdi. 
Topraksız kalan Nakhararlar da ruhban sınıfına geçtiler ya da tüccarlığa başladı-
lar. Bu süreç sonucunda Amira ailelerinin ortaya çıktığı iddia edilmektedir.  

Yalnız Nakhararlar ile Amiralar arasında bazı farkılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklılıklardan en önemlisi, Nakhararların bir toprağı yurt olarak benimsemeleri 
ve bu topraklarda özerk olarak yaşayan soylu bir sınıfı temsil etmeleriydi. 
Amiralar ise ne askeri güce ne de toprağa sahiptiler. Amiralar esas güçlerini 
ticari üstünlüklerine ve Osmanlı devlet adamlarına sağladıkları parasal güce 
dayandırmaktaydılar. İstanbul’un önemini anlamışlardı ve özellikle Kumkapı’da 
yaşamaktaydılar. Eğer parasal destek sağladıkları kişiler gözden düşerlerse 
Amiralar da gözden düşüyordu ve hatta bu kişilerle beraber hayatlarını kaybedi-
yorlardı. 

Amiralar özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin en önemli mev-
kilerinde söz sahibi oldular. Amiraları ön plana çıkaran etken gerektiğinde devle-
te ve devlet görevlilerine sağladıkları parasal güçtü. 1732-1853 döneminde görev 
yapan 25 sadrazamdan 23’ünün sarrafı ve bezirgânı (tüccarı) Ermeni kökenli 
Amiralardan oluşmaktaydı. Amiralar sahip oldukları ekonomik güce dayanarak 
patrikhanelerin yönetimini ele geçirmişlerdi. Zira birçok durumda yeni seçilmiş 
patriklerin Osmanlı yönetimi tarafından onaylanması gerekli olan peşkeşi 
Amiralar sağladıkları gibi Patrikhaneye yüklü miktarda bağışlar yapıyorlardı. 
Patrikhanelerdeki yüksek makamlar da bilfiil bu kişilerce işgal edilmişti.2 

Amiraların, Osmanlı İmparatorluğu’nda bazı rakipleri bulunmaktaydı. Bun-
lardan ilki devletin tercüme işlerinde, Eflak ve Boğdan gibi bazı eyaletlerin yö-
netiminde ve ticaret işlerinde yüzyıllar boyunca önemli görevlerde bulunan Fe-
ner Beyleri ve ikincisi ise özellikle Yeniçerilerle kurdukları siyasi ilişki dolayısıyla 
zenginleşen Yahudilerdi. Fener Beyleri 1819 yılında yayımlanan kanunname ve 
ardından 1821’de patlak veren Yunan Devrimi ile beraber İmparatorluk nezdin-

                                                 
1 Arsen Yarman-Ara Aginyan, Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira, Surp Pırgiç Hastanesi 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 25. 
2 T. Tankut Soykan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimler, Ütopya Kitabevi, 1999, s. 234-
235. 
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de önemlerini kaybettiler. Aynı yıllar içerisinde 1829’da Yeniçerilerin ortadan 
kaldırılmasıyla Yahudiler elde ettikleri ekonomik gücü kaybettiler. 19. yüzyılın 
başında özellikle 1820’lerden itibaren Ermeni sarraflar gücünün zirvesine ulaştı-
lar. Kırım Savaşı’ndan sonra dışarıdan alınmaya başlanan borçlarla bu önemleri-
ni kaybetmeye başladılar.3 

17. yüzyılda Mısır’da sıkça rastlanan Ermeni yöneticilerinden Abro Çelebi, 
Amiraları ortaya çıkartan sistemin habercisidir. Bu yüzyılda Ermeni tüccarlar 
güçlü bir ticari ağ sayesinde geniş bir coğrafyada ticaret yaparak servet oluştur-
muşlardı. İtalya, Hollanda, Fransa, İran, Hindistan ve Rusya ile baharat, mücev-
her, halı, dokuma, zücaciye, kehribar, silah, kurutulmuş meyve ve kürk ticareti 
yaparak Avrupalı firmaların aracıları oldular. Bununla beraber Amiralar, Müs-
lüman olmayanların ödedikleri vergiden muaftılar, üzerinde sultanın tuğrası olan 
kalpak takabilirlerdi, yalnız soylulara has olan samur, vaşak, aslan gibi hayvanla-
rın kürklerini taşıyabilirlerdi, Müslümanlara ait olan atlara binebilirlerdi ve Müs-
lümanlar gibi sakal bırakabilirlerdi.  

1732’de Eğinli sarraf Amira Serpos’un Babıâli’nin sarrafbaşısı ve bezirgânba-
şısı olmasıyla beraber Amiralar devlet nezdinde önem kazanmaya başladı ve 
yaklaşık bir yüzyıldan fazla devletin bütün ekonomik ve siyasi konularında 
önemli bir etken haline dönüştüler. 1830’lu yıllardan itibaren Avrupa’da oku-
muş, burada bulunduğu süre içerisinde liberal fikirlerle tanışmış ve 1843’ün 
devrimci dalgalarından etkilenen Ermeni aydınları ilk olarak Ermeni toplumun-
da ruhani alanı daraltan, kültürel bir dönüşümle cemaat kurumlarını modernleş-
tiren bir politika izlediler. Aynı zamanda Ermeni halk sınıflarını Patrik ve 
Amiraların vesayetinden kurtarmak istediler. 1854 yılında patriğe teslim edilen 
tasarıda Ermeni kurumlarını yenileştirmek istediklerini bildirdiler. Fransız İhtilali 
ve Avrupa liberalizminden etkilenerek hazırlanan bu tasarı Amiralarca ret olun-
du.4 

Bunun dışında Ermeni toplumu içerisinde sınıfsal değişim başlamıştı. 1840’lı 
yıllar bu sınıflaşmanın belirginleştiği yıllardı. Bu süreç içerisinde Ermeni orta 
sınıf belirginleşmeye başladı ve artan güçleri sayesinde Patrikhane ile diğer ku-
rumlarda kendilerinin temsil edilmesi için çalıştılar. 1847 yılında Patrik kendisine 
danışmanlık yapacak meclise 14 Amira ve 16 Esnaf aldı. Amiralar bu duruma 
tepki göstererek Babıâli’ye başvurdular yalnız Babıâli cemaat içinde dini ve din 
dışı alanların ayrılması gerektiğini belirterek Amiralara yardımcı olmadı. 1855 
yılında Sivil Meclis’te sadece iki Amira bulunmaktaydı. Bu süreç içerisinde 
Amiralar hem Patrikhane üzerindeki etkilerini hem de Ermenilere ait sivil ku-
rumlar üzerindeki etkilerini kaybettiler. 

1854 yılından itibaren Osmanlıların Avrupalı devletlerden borç almaya baş-
laması, daha sonra 1863’te Osmanlı Bankası’nın kurulması, Amiraların ekono-
mik açıdan devlete sağladıkları desteği önemsiz kıldı. Bu süreçte özellikle İngiliz 

                                                 
3 Taner Timur, Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu, Yordam Kitap, 2012, s.117. 
4 Arsen Yarman-Ara Aginyan, a.g.e, s. 50-51. 
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ve Fransız Bankerler önem kazandı.5 Aynı yıllar içerisinde Ermeni toplumunun 
iç ilişkilerinde bir tür özerkliği sağlayacak, seçim-temsil ilişkilerinin alanını geniş-
letecek olan Ermeni Nizamnamesi’nin 1863’te Babıâli’ce onaylanması ile burju-
va demokratik bir yönetim geleneği Ermeni cemaatine girdi. Bu yeni yapıda 
Amiralara yer yoktu. 

Amira ailelerinin ve bu ailelere mensup Amiraların sayısı kesin olarak bilin-
memektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda 80’e yakın Amira ailesi ve 170’e 
yakın Amira tespit edildi. 

Başlıca öne çıkmış Amira aileleri: 
Azadyan Amira(lar) 
Aznavuryan Amira(lar) 
Aleksanos oğlu Hacı Bedros Amira 
Agolentz Amira(lar) 
Anastas Amira 
Andonyan Amira(lar)  
Aşnanyan Amira(lar) 
Arpiaryan Amira(lar) 
Parunak Amira 
Pinkyanyan  Amira(lar) 
Püryantz Amira(lar) 
Pürgülyan Harutyun Amira 
Tavitentz Amira(lar) 
Hacı Yeğiazar Amira 
Yeğiazaryan Nigoğos ve İstepan 
Amira(lar) 
Yerevanyan Hacı Seğpos Amira 
Yerganyan (Uzunyan) Amira(lar) 
Öküzbaşyan Haçadur ve Hagop 
Amira(lar) 
Tamuryan Amira(lar) 
Terziyantz Amira(lar) 
Ciciyan (Cicioğlu) Amira(lar) 
Horosancıyan Amira(lar) 
Gelgelyan Boğos ve Harutyun 
Amira(lar) 

Miricanyan Amira(lar) 
Mubahyacıyan Apraham Amira 
Muradyantz  Bağdasar ve Kasbar 
Amira(lar) 
Hovhannesyan Yakub Amira 
Nersesyan Hacı Harutyun Amira 
Nışanyan Mıgırdiç ve Boğos 
Amira(lar) 
Noradunkyan Amira(lar)  
Üstiyentz Amira 
Çayentz Hacı Varteres Amira(lar) 
Çerezyan Amira(lar) 
Çobanyan (Hovyan) Amira(lar) 
Bağdasaryan Bağdasar Amira 
Sarimyan Maksut Amira 
Serveryan Hovannes Amira 
Simeonyan -Papazyan- Canik Amira 
Hacı Sukias Amira 
Dadyan veya Zadyan Amira(lar) 
Der Boğosantz Amira(lar) 
Papazyan Amira(lar) 
Pişmişyan Amira(lar) 
Kürkçühanlı Bedros Amira 
Goncagülyan Mardiros Amira 
Cezayirliyan Amira(lar) 
Misakyan Misak Amira 

 

                                                 
5 Taner Timur, Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu, s.118. 
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VI. Eğinli Bazı Amira Aileleri 
Dadyanlar 

Eğin Ruhani Önderi Başepiskopos Boğos’un yaptığı araştırmalar sonucunda 
elde ettiği verilere ve Surp Hovhannes Kilisesi vaftiz kayıtlarına göre Berozyan 
ve Berenk olarak anılan aile Dadyanların atalarıdır. Buna göre Berozyanlar, Sivas 
vilayetinden göç eden ve soyları Ardzruni hanedanına dayanan Senekerim adlı 
aileden gelmektedirler. Ermeni takvimine göre 1350’de ilk oğulları Mıhirtad, 
1378’de onun oğlu Vahram, 1410’da onun oğlu Zada, 1440’da onun ikinci oğlu 
Beroz, 1461’de Gosdantin, 1500’de onun ilk oğlu Dad Arakel, 1530’da onun ilk 
oğlu Simon, 1578’de onun ilk oğlu Mıgırdiç ve 1621’de onun oğlu Harutyun 
doğdu. 

Yeprad (Fırat) Nehri’ne inşa ettirdiği taş köprü hakkında çıkan anlaşmazlığın 
ardından Harutyun, sülalesini toplayarak Eğin’in Gamırgap köyüne yerleşti. 
Gamırgap’taki Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin vaftiz kayıtlarına göre, 1661’de 
oğlu Arakel, 1686’da onun oğlu Asdvadzadur, 1713’te onun oğlu Nigoğayos ve 
1753’te onun oğlu Dad Arakel doğdu.  

Eğin Ruhani Lideri Başepiskopos Boğos, bu iki kilise vaftiz kayıtlarından yo-
la çıkarak izini sürdüğü soyağacını resmi bir belge olarak kabul görmesi için 
Ekim 1758’de imzaladı ve Ruhani önderliğin mührüyle mühürledi.  

Ailenin ilk önemli üyesi Nigoğos Amira (1715-1763) ve oğlu Arakel Dad 
Amira (1753-1812) idi. Dad Arakel ilk başlarda sarraflık, saatçilik ve mühendis-
lik yapmaktayken, sonrasında Artin Amira Yergan’dan aldığı dersler ile ustabaşı 
oldu ve Eğin’de yol, köprüler inşa ettirdi. Dad Arakel daha sonra İstanbul’a 
yerleşti ve bu sırada icat ettiği makineler(değirmentaşı, hidrolik makine, tulum-
ba, hadde makinesi, bez dokuma tezgâhı) sayesinde III. Selim’in dikkatini çekti. 
III. Selim kendisini Ayestefanos’taki eski baruthaneyi yenileme işiyle görevlen-
dirdi. Daha sonra Azaldı köyünde kurulan yeni baruthanenin idaresini alan Dad 
Arakel, bu görevi çocuklarına devredebilecekti ve vergiden muaf tutulmuştu.6 

Ailenin önemli üyelerinden biri Hovhannes Dadyan (1798-1869)’dı. Kendisi, 
Avrupa’dan mühendis ve makine getirterek Osmanlı Devleti’ndeki teknolojik 
yeniliklere öncülük yaptı. Oğlu Boğaz’a ilk demiryolunun yapılmasını sağladı. 
Zeytinburnu’nda ilk teknik okulu açtı. Bunların dışında Beykoz Deri-Kösele 
Fabrikası, İzmit Çuha Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası ve Zeytinburnu 
Dökümhanesi onun yönetiminde kuruldu. Sürekli yenilikleri takip eden 
Hovhannes, Avrupa’ya defalarca inceleme gezilerine çıktı ve dört oğlunu da 
Fransız ve İngiliz Okullarına kayıt ettirdi. 

19. yüzyılın sonlarına doğru Dadyanların büyük bir bölümü Fransız, İngiliz 
ve Osmanlı okullarını bitiren mühendis ve teknisyenler olarak dikkat çekmekte-
dir. Ailede ayrıca pek çok tercüman, elçilik kâtipleri ve yüksek memurlar bu-
lunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü Artin Paşa Dadyan olup kendisi Hariciye 
Nezareti’nde görevde bulundu. 

                                                 
6 Arsen Yarman-Ara Aginyan, a.g.e, s. 64-65. 
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Dadyan ailesi Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin tarihi bakımından da son 
derece önemli rol oynamıştır. Dad Arakel Amira’nın torunu olan Boğos Bey 
Dadyan (1800-1863) Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine yakın Surp Hagop Kilise-
si’nin yerini hastaneye bağışladı ve hastane karşısındaki bir bağı da satın alarak 
hastaneye bağışlayarak burada bir veba hastanesinin kurulmasını sağladı. Bunla-
rın dışında ailesine tahsis edilen 10 okka et tahsisatını hastaneye bağışladı. Has-
tanede idari görevde üstlenen Boğos Bey Dadyan, Yeşilköy Lisesi, Samatya 
Ermeni Okulu, Kudüs Surp Hagop Manastırı Okulu, Üsküdar Surp Haç Okulu 
ve Galata’daki Ermeni okulu için de önemli bağışlarda bulundu. 

Aileden diğer önemli bir şahsiyetse Artin Paşa Dadyan’dır.  Kendisi önemli 
devlet makamlarında görevlerde bulunmuştu. 

Aynı aileden diğer önemli bir şahsiyet Dırtad Bey Dadyan’dır. 1860 tarihinde 
doğdu ve 1882’de Mekteb-i Sultaniye’den mezun olduktan sonra çeşitli devlet 
görevlerinde bulundu. 1883 yılında Beşiktaş Makruhyan Okulunu baştan restore 
etti ve 12 yıl boyunca burada müdürlük yaptı. Eğitimperver Cemiyeti’ni kurdu. 
Abisi Vahran’ın desteğiyle Jimnastik Kulubü açtı. Beşiktaş’tan Ermeni Milli 
Meclisi’ne temsilci seçildi. Siyasi (Medeni) Komisyon’da üyelik yaptı.  
Noradunkyanlar 

Bu ailenin kökeni Eğin’in Gasma köyüne dayanmaktadır. Noradunkyan aile-
sinin soyadı, ailenin bilinen en eski üyesine ait olan Noradunk adından gelmek-
tedir. İstanbul’da Çırağan’da ikamet eden, İmparatorluğun ekmekçibaşıları olan 
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Noradunkyanların en tanınmış üyelerinden biri Artin Amira Noradunkyan 
(1770-1843)’dır.7 

Artin Amira Noradunkyan Tophane Ekmekçibaşısı ve ekmekçiler sınıfının 
nizam ustasıydı. Aynı aileden Hagop Noradunkyan da sarayın ekmekçibaşılığını 
yaptı. Noradunkyanların bir diğer ekmekçibaşısı Hacı Krikor Noradunkyan’ın 
oğlu Kapriyel Noradunkyan (1852-1936)’dır. Kendisi Ticaret ve Nafia ile Hari-
ciye nazırlıklarında görev aldı. 1913 Babıâli Baskını’ndan sonra Paris’e göç etti 
ve ölümüne kadar orada yaşadı. 

Ailenin bir başka tanınmış üyesi de Hovhannes Noradunkyan’dır. Eğin’in 
Gasma köyünde dünyaya geldi. Erken yaşta İstanbul’a gelerek sarraflıkla meşgul 
oldu. Uzun yıllar Kadıköy Mahalli Tesisat Komisyonu’nda görevler aldı. 1936 
yılında masraflarını kendisi karşılayarak Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Er-
meni Kilisesi’ni genişleterek restore etti. Ailenin üyeleri diasporada varlıklarını 
sürdürmektedirler.  
Çobanyanlar  

Eğin’in Abuçeh kasabasından olup muhtemelen 17. yüzyılda İstanbul’a gel-
mişlerdi. Ermenicede çoban anlamına gelen Hoviv isminden türeyen Hovyan ya 
da Hovivyan adıyla da bilinmektedirler. Toros Azadyan’ın Agın yev Agıntsik 
(“Eğin ve Eğinliler”) adlı eserinde Çobanyanlara dair önemli bilgiler bulunmak-
tadır. Bu eserden faydalanarak Kevork Pamukciyan şunları aktarmaktadır: 
“Abuçeh’in ilk sakinlerindendirler. Bu amiralar 19. asrın sonlarında cemaat hizmetleriyle 
ün salmışlardır. Eskilerden Boğos Mardiros Çobanyan (1745-1796) ve Hacı Harutyun 
Çobanyan’ın adları bilinmektedir. Bu sonuncu Sarraf Seğpos Amira’nın (vefatı 1754) 
ortağı ve kız kardeşi ile birlikte Hıdivin kuyumcubaşısı olmuştur. Çobanyan amiraların 
mezar taşları Hasköy Ermeni Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Bu soyun son amirası Hacı 
Artin Çobanyan Münevver olmuştu ve Edip Arşak Çobanyan’ın amcasıdır. Dr. Hermine 
Hovyan’ın pederi Diran Bey Hovyan da bu ailedendir.”8 

Yevpime (Anayis) Avedisyan: Eğin’in Abuçeh köyünde yaşayan Çobanyan 
Amiraların soyundandır. Öğrenimini Beşiktaş Makruhyan okulunda aldı. Genç 
yaşta edebiyata ilgi duydu. Birçok yazı ve şiirleri Masis, Pizantiyon, Hay Gin, 
Goçnak, Anahid, Nor Lur gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Feminist akımdan 
etkilendi ve bu konuda dikkate şayan yazılar kaleme aldı. Gerek yurt içerisinde 
ve gerek yurtdışında eğitim, hayır işleri, Ermeni cemaati için özverili çalışmalar-
da bulundu. 

Arşak Çobanyan: Eğin’in Abuçeh köyünde yaşayan Çobanyan Amiraların 
soyundan olan Kuyumcu Hovhannes’in oğludur. 1872’de doğdu ve ilköğreni-
mini Beşiktaş Makruhyan Okulu’ndan aldı. Ardından Galata Getronagan Oku-
lu’na geçiş yaptı ve buradan mezun olduktan sonra bir süre Getronagan Oku-
lu’nda edebiyat öğretmenliği yaptı. Gerek yurtiçi ve gerek yurt dışındaki birçok 
basın-yayın organlarında ve yıllıklarda çalıştı. 1894 yılında kendi kurduğu 

                                                 
7 Arsen Yarman-Ara Aginyan, a.g.e., s. 72. 
8A.g.e., s. 74. 
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Zağikadlı derginin editörlüğünü yaptı. 1898 yılında Paris’te kendi kurduğu 
Anahid adlı dergide uzun yıllar editörlük yaptı. Fransızca dergi ve gazetelerde 
çalışarak Avrupalılara, Ermeni edebiyatını ve kültürünü tanıttı. Başlıca eserleri 
şunlardır: Şair Bedros Turyan ve Mıgırdiç Beşiktaşlıyan adlı yazarların eserlerini tanı-
tan yazıları ve Nahabet Koçak Divanı, Aşık Hovnatan, Ermeni Sayfalar, Şafak Sesleri, 
Çocuk Kalbi, Şiirler. 

Dr. Karekin Hovyan: Eğin’in Pinkyan köyünde doğdu. Çobanyan 
Amiraların soyundandır. Tıbbiyeden mezun olduğunu biliyoruz. 

Dr. Hermine Hovyan: Eğin Abuçehli Çobanyan Amiraların soyundan olan 
Diran Bey Hovyan’ın kızıdır. Avrupai bir eğitim anlayışıyla büyüdü ve şair ruhlu 
sanatçı bir doktordu. Sanatında kendini Fransızca olarak ifade etti. Bazı yabancı 
dergilerde ve Ermenice yayınlarda yazıları, şiirleri yayımlandı. Bir sanatçının 
sanatın tüm dallarını bilmesi gerektiğini savundu. Edebiyata yoğun ilgi duyması-
na karşın 1928 yılında, Paris Üniversitesi tıbbiye bölümünden mezun oldu. Bi-
tirme tezi olarak Dr. Hanry Gazali’nin Şair Bir Doktor ve Bir Filozof adlı eserinin 
incelemesini yaptı. Şiirlerini içeren bir kitap yayımlandı. 

Dr. Vahram Hovyan: Eğin’in Pinkyan adlı köyünde doğdu. Çobanyan 
Amiraların soyundandır. Padua üniversitesinden cerrah olarak mezun oldu ve 
mesleğini Padua Üniversitesinde icra etti. 

Savarş Hovivyan: 1860’ta Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu. Çobanyan 
Amiraların soyundandır. İlköğrenimini Abuçeh’teki Varaka Okulu’nda aldı. 
Daha sonra kendi kedisini yetiştirdi.1880 yılında Hımayak Azadyan ile beraber 
Arşaluys (“Şafak”) adlı gençlik derneğini kurdu. Bu dernek bünyesinde birçok 
edebi ve tiyatro eseri gün ışığına çıkarıldı. Bir süre Van’da bulundu ve bu sıra 
içerisinde sosyal sorumluluklar üstlenerek faydalı hizmetler gerçekleştirdi. Daha 
sonra Amerika’ya yerleşti ve burada birçok gazetenin, derginin Ermenice neşri-
yatlarında yazılar yazdı. Amerika’daki Ermenilerin sosyal çalışmalarında gönüllü 
olarak yer aldı. Özverili çalışmaları ve çalışkanlığı sayesinde herkesin beğenisini, 
sevgisi, saygısını kazandı. 

Nigoğos Bağdasaryan Hovyantz: 1797’de Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu. 
Dönemin aydın ve bilge yazarlarındandı. İstanbul cemiyet ve edebiyat yaşamın-
da önde gelen isimler arasında yer aldı. Rahip Alişan ile mektuplaşmalarını bil-
mekteyiz. Bunun dışında yazar hakkında bildiklerimiz oğlu Hazaros Hovyan, K. 
Odyan ve M. Aslanyan ile kurduğu ilişkilerdir. 
Azadyanlar 

18. yüzyılın başından itibaren bilinen önemli bir Amira ailesidir. Kökleri 
Eğin’in Abuçeh adlı köyüne dayanmaktadır. Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki aile me-
zarlığına bakıldığında bu aileye mensup en yaşlı kişinin Nigoğos adlı şahıs oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Ailenin “Amira” unvanını taşıyan ilk üyesi Nigoğos’un oğlu 
Hacı Bedros’tur. Azadyanların köken olarak 11. yüzyılda Van’dan, önce Sivas’a 
ardından Eğin ve Divriği’ye göçen Ardzruni hanedanından geldikleri düşünül-
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mektedir.9 Aile üyelerinin bazı mezar taşlarındaki kartal başı figürü de kendileri-
ni bu soya bağlı gördüklerini göstermektedir. Azadyan Amiraların soyundan 
gelen bazı önemli şahısların biyografileri: 

Prof. Arus Azadyan: Eğin’in Abuçeh köyünden olan Hovhannes Azadyan’ın 
kızıdır. Eğitimini İzmir’de tamamladı. 1919 tarihinde ABD’ye giderek Kolombi-
ya Üniversitesi’nden bilim ve sanat dalından mezun oldu. 1920 yılında aynı üni-
versiteden görsel ve işlevsel sanatlar dalında, pedagoji bilimiyle ilgilenerek do-
çentlik tezini verdi ve ardından da profesör unvanını aldı. Yıllarca Amerika’da 
öğretmen yetiştiren kurumlarda dersler verdi. Ayrıca müzik ve edebiyatla da 
ilgilenen Prof. Azadyan, birçok kez Rahip Gomidas’ın eserlerini içeren resital ve 
konserlere katıldı. Birçok dergi ve gazetelerde sanatsal ve pedagojik konularda 
makaleler yayımladı. 

Toros Azadyan: Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu. İlköğrenimini köyün-
deki okullarda aldı. İstanbul’da Eğitim-Öğretim Komisyonlarında ve benzeri 

                                                 
9 Arsen Yarman-Ara Aginyan, a.g.e., s. 74. 
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komisyonlarında sekreterlik yaptı. Bir süre Bezazyan Okulu’nda öğretmenlik 
yaptı. Dadyan Okulu’nun yönetim kurulunda ve Beyoğlu Fakirler kolunda üye-
lik görevinde bulundu. 1920’li yıllardan başlayarak birçok dergi ve gazetede 
çalışmıştır. 1925-1929 ve 1932 yıllarına ait Ermeni Hastanesi’nin yayımlandığı 
salnamelerin editörlüğünü üstlendi. 1936 yılında Mişaguyt (“Kültür”) adlı bası-
mevini kurdu ve 12 tane eser yayımladı. Bunun dışında yirmi yıllık bir zaman 
zarfı içerisinde birçok biyografik, anı, inceleme ve araştırma eserleri yayına ha-
zırlamıştır. 

Hımayak Azadyan: 1865’te Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu ve 1934’te 
Kahire’de vefat etti. Kendisi tiyatro yazarı, mizahçı ve oyuncudur. Mardiros 
Azadyan’ın kardeşidir. Atina’da Abdag (“Tokat”) adlı dergiyi 1884 yılında ve 
aynı yerde Miutyun (“Birlik”) adlı dergiyi 1896 tarihinde yayımladı. Papilon 
(“Babil”), Agna Tşvarnerı (“Eğin’in Sefilleri”), Agna Harsnikı (“Eğin’de Düğün”), 
II. Arşak ve Tutankamon adlı tiyatro oyunları yazdı. Bunun dışında birçok dergi-
de mizah yazıları bulunmaktadır. 
Cezayirliyanlar 

İstanbul’un en eski nüfuzlu ailelerinden biri olan Cezayirliyanlar aslen 
Eğin’in Abuçeh köyündendirler. En eski soyadlarının Hovyan olduğu bilinmek-
tedir. Bu aileden İstanbul’a gelen ilk kişi daha sonra sarraflık yaparak büyük 
servet kazanacak olan Sarkis’ti. Sarkis, oğlu Hovhannes’in de ticaretle uğraşma-
sını istemiş ve onu bu amaçla 1730 yılında Cezayir’e götürmüştü ve burada sat-
tığı mallar sayesinde büyük bir servete sahip olmuştu. Hovhannes Ağa, Cezayir 
valisiyle kurduğu dostluk sayesinde orada yerleşti ve “Cezayirli” adıyla anılmaya 
başlandı. Dışarıdan gelerek kısa sürede büyük bir servet yapmasından rahatsız 
olan tüccarlar onun aracılığıyla başka Ermeni tüccarların gelmesinden endişe 
ederek Hovhannes Ağa’yı ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bunu haber alan 
Hovhannes Ağa 1760 yılında Cezayir’den kaçarak İstanbul’a yerleşti. 1762 yılın-
da babası Sarkis’i kaybetti ve kendisi 1793 yılında vefat etti. Yeğya ve Sarkis 
adlarında iki oğlu oldu. Sarkis Amira Cezayirliyan’ın (1742-1815) oğlu Mıgırdiç 
Amira Cezayirliyan (1805-1861)  dönemin en önemli amiralarından birisi olmuş-
tu. 

Mıgırdiç Amira Cezayirliyan, Eğin’den göç eden Sarkis Amira Cezayirliyan’ın 
(1742-1815) oğludur. Mıgırdiç Amira Hasköy’de doğdu ve daha 10 yaşında iken 
babasını kaybetti. İmparatorlukta önemli yerlere yükselen Mıgırdiç Amira 
Cezayirliyan, Ermeni cemaati içerisinde hayırseverliği ile tanındı. İlköğrenimini 
Hasköy Nersesyan Okulu’nda yaptıktan sonra iş hayatına atıldı ve sarraf oldu. 
Daha sonra devlet hizmetinde de çalıştı ve imparatorluğun gümrüklerini yönetti. 
Bu görev ilk kez bir Hıristiyan’a verilmişti. 1836-1838 yılları arası Nersesyan 
Okulu’nu yeniledi ve yönetimini kısa süreliğine üstlendi.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda ziraat ve ipekçiliğin gelişmesi için önemli çabalar 
göstermişti. Mesela bu konuda yapılan yayımlardan İpekçilik ve İpek Böceği Yetiş-
tirme Sanatı gibi kitapların yayımına destek vermişti. 
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Cezayirliyan’ın inşa ettirdiği Ayvansaray’daki Piri Paşa Köprüsü çok kısa bir 
süre sonra yıktırıldı. Aynı bölgede Karaağaç olarak bilinen rıhtımı yaptırdı ve 
sokaklarını düzenletti. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk tiyatroyu Mıgırdiç 
Amira Cezayirliyan, Hasköy’de 1850 yılında inşa ettirdi. Cezayirliyan’ın Yeni-
köy’de yaptırdığı ve yazları kullandığı yalı günümüzde Avusturya Konsolosluğu 
olarak kullanılmaktadır. 

Mıgırdiç Cezayirliyan, 26 Mart 1842 tarihinde oluşturulan ve halktan vergileri 
toplayıp zamanında Hazine’ye teslim etmekle görevlendirilen Asya Kumpanya-
sı’nın üyeleri arasındaydı. 1843 yılında tam olarak bilenemeyen bir sebeple iki 
aylık bir hapisten sonra Bursa’ya sürgün edildi ve 6 Mart 1844’te İstanbul’a dö-
nebildi. Bu sıralarda Hazine tarafından müzayedeye konulan İstanbul Gümrü-
ğü’nün iradı, 23 milyon kuruş karşılığında, üç senelik bir süre için Cezayirliyan’a 
verildi. 

Hasköy’ün yoksullarına büyük yardımlarda bulunan Cezayirliyan’ın itibarı, 
Koca Reşid Paşa’nın siyasi kariyerinden bir hayli etkilendi. Babasının 1815’te 
ölmesinden sonra dönemin önemli amiralarından Harutyun Nevruzyan’ın ya-
nında çalışan Mıgırdiç Amira, bir süre sonra Tanzimat’ın ilanında büyük rol 
oynayan Sadrazam Mustafa Reşid Paşa ile tanışmıştı ve onun sarrafı olmuştu. 
Koca Reşid Paşa, 1840’lı yıllarda Cezayirliyan Amirayı sarrafbaşı tayin etti ve 
ardından İmparatorluğun Darphane ve Gümrük Nazırlığı’nı ona teslim etti. 

Sadrazam Koca Reşid Paşa’nın kişisel dostluğunu kazanmış olması sebebiyle, 
7 Mayıs 1847’de Patrikhane’de ruhani ve sivil meclislerin oluşturulmasında etkin 
rol oynadı ve Patrikhaneyi Amiraların nüfuzundan kurtardı. Kendisi de oluştu-
rulan sivil meclisin ilk üyelerinden biri oldu.  

Koca Reşid Paşa’nın rakipleri, Paşa’yı sadaretten düşürmek için Mıgırdıç 
Amira’ya yüklendiler ve onu yolsuzluk yapmakla suçladılar. Bu süreçte amira 
önce tutuklandı ve ardından hakkında dava açıldı. 1859’da tüm mallarına el 
konuldu. Cezayirliyan Amira İngiliz tabiyetine girerek mallarını kurtarmaya çalış-
tıysa da başarılı olamadı. Kısa bir süre sonra servetini kurtarmaktan ümidini 
kesti ve 1861 yılında Kadıköy’de vefat etti.10 
Çerazyanlar 

Çerazyan Amiralar adlarını Eğin’in Abuçeh Kasabasının Çeraz Mahallesin-
den almaktadırlar. Çerazyanların İstanbul’da tanınan ilk siması Pilibbos Amira 
Çerezyan’dır. Oğlu Minas Amira Çerezyan meşhur bir sarraftı. Kendisini 1794 
yılında Kayserili müziksever Krikor Tıbir Kabasakalyan’ın yazdığı Nıvakaran 
(“Enstrüman”) adlı eserin yayımlanmasına verdiği destekten bilmekteyiz. Bu 
eserde yazdığına göre, Minas Amira Çerazyan’ın oğulları Markar Amira ile 
Boğos Amira da sarraflık yapmışlardır.11 

Kasbar Çerazyan, Eğin’in Abuçeh kasabasından İstanbul’a yerleşen Çerazyan 
amiraların üyesidir. İstanbul’da dünyaya geldi ve hukuk üzerine eğitim aldı. Ço-

                                                 
10A.g.e., s. 75. 
11A.g.e., s. 79. 
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cuklarını ve özellikle de Hasköy’deki Psikopos Nerses Varjabedyan, 
Şahnazaryan, K. Arzuni ve dönemin diğer aydınlarıyla ilgili anılarını bir kitap 
halinde yayımladı. İstanbul’da yayımlanan birçok gazeteye ve dergiye yazılar 
yazdı. 1922’de Evimizin Şarkıları adlı çocuklara yönelik bir şiir kitabı yayımladı. 
Kendisi makale yazarı Levon Çeraz’ın babasıdır. 1928’de vefat etti. 

Haygaz Vartanyan, 1899’da doğdu. Sarraf Gostan Vartanyan’ın oğlu ve anne 
tarafından Markar Amira Çerezyan’ın torunudur. Eğitimini Berberyan Oku-
lu’nda tamamladı ve öğrencilik yıllarında müziğe karşı ilgi duydu. Tenor sesiyle 
birçok konserlerde solo eserler seslendirdi. Gomidas ekolüne ait şarkıları yo-
rumlamakta büyük başarı gösterdi. Paris’te masrafları kendisi üstlenerek Rahip 
Gomidas’ın derlediği ve Gomidasyan Bardarak olarak adlandırılan çok sesli koro 
ile okunan Kilise Pazar Ayini’ni plak üzerine ses kaydı yaptırdı. Uzun yıllar bo-
yunca Öğretmenler Yardım Sandığı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 

Minas Çeraz, Eğin’in Abuçeh kasabasından olan Çerazyan Amira ailesinin 
son temsilcisidir. 1852 tarihinde doğdu ve ilköğrenimini Şahnazaryan İlkoku-
lu’nda aldı. Çeyrek yüzyıl boyunca öğretmenlik yaptı. 1886-1889 yılları arasında 
Galata Getronagan Okulu’nda müdürlük görevinde bulundu. Eğitim kurulu 
üyesi oldu ve Ermeni Milli Meclisi’nde başkanlık görevi üstlendi. Dönemin 
gazete ve dergilerinde çalıştı. 1929’da Marsilya’da vefat etti. Başlıca eserleri şun-
lardır: Edebi Denemeler, Milli Eğitim, Kalem ve Kılıç, Pedagojik Söylevler, Avrupa’ya İlk 
Yolculuğum. 

Andonyanlar 

Andonyan Amiraların kökeni Eğin’in Abuçeh kasabasına dayanır. En meş-
hurları Minas Amira Andonyan’dı. Bu aileden yetişmiş birçok ünlü şahsiyet 
bulunmaktadır. Bazılarının biyografileri aşağıda sıralanmıştır: 

Antuanet Andonyan Eğin’in Abuçeh adlı kasabasında doğdu. Yetenekli ya-
zar dünya edebiyatında nam salmıştı. Kendisini meşhur eden Emerandes adlı 
romandı. Bu ilk eseriydi ve La Revue Hepdomadaire’de yayınlandığında Fransız 
edebiyat çevrelerinden olumlu tepki aldı ve büyük beğeni topladı. Yazarımızın 
ayrıca La Jenne Fille au Musique adlı eseri bulunmaktadır. Edebi yaşamına New 
York’ta eşiyle beraber devam etti. 

Hagop Andonyan, babası İstanbul’a Eğin’in Abuçeh kasabasından geldi. İl-
köğrenimini Bakırköy Dadyan Okulu’ndan aldı. Ardından Robert Koleji’ne 
devam etti ve 1906 yılında mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Amerika’ya 
gitti. Amerika’da hukuk eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a geldi ve uzun seneler 
boyunca Amerikan Elçiliği’nde konsoloslara kişisel danışmanlık yaptı. Erken 
yaşta edebiyatla tanışmıştı ve birçok şiir yazdı. Ermenice ve Fransızca şiirlerini 
Püreğnir (“Kristaller”) adlı kitapta topladı. Birçok yıllıklarda ve dergilerde çalıştı. 
Daha sonra Amerika’ya yerleşen Andonyan, edebiyatçı yazar Bayan Janin Mey 
ile evlendi. 

Dr. Sarkis Andonyan, Eğin’in Abuçeh kasabasında doğdu. Erken yaşta İs-
tanbul’a geldi. Tıp alanında çok başarılı oldu ve halk tarafından sevilen ve ara-
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nan bir doktor olan Sarkis, 1790’lı yıllarda Saray Hekimi olarak görev yaptı. 
Yaşamının son yıllarını köyünde geçirdiğini biliyoruz ve köyünde vefat etti. 

Arşaluys Babyan, Eğin’in Abuçeh kasabasındandır. Edebiyata ve müziğe ilgi 
duydu. Dönemin en önemli bayan edebiyatçılarından Zabel Asadur’dan Erme-
nice ve edebiyat dersleri aldı. 1928’de İvet Pro’nun eserini Ermeniceye çevirdi 
ve yayımladı. Gazete ve dergilerde birçok çeviriler yaptı. Özel derslerle sesini 
geliştirdikten sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’na katıldı. 1942 yılında me-
zun oldu ve birçok solo konserler verdi. 

Hayk Andonyan, Eğin’in Abuçeh adlı kasabasında doğdu. 1865 yılında kü-
çük yaşta İstanbul’a yerleşti. İlköğrenimini Galata Lusavoriçyan Okulu’nda aldı 
ve ardından da ormancılık ve madencilik üzerine eğitim alarak ziraat mühendisi 
oldu. Abisiyle beraber emlak ve sigorta işiyle uğraştı. Uzun yıllar Ermeni cemaa-
tinde sosyal ve siyasi komisyonlarda görevler aldı. Mesela Bakırköy ve Orta-
köy’de bulunan kiliselerin, okulların yönetiminde ya da mütevelli heyetlerinde 
üye olarak yer aldı. Dünya Ermenileri Baş Patrik Seçimi’nde delege olarak 
Eçmiyadzin şehrinde bulundu. Çok iyi eğitim almış iki kızı vardı. İlki Arşaluys 
adında ve daha sonraları Bayan Babyan olarak tanınmıştı. İkinci kızına Hermine 
adını verdi. 1930 yılında vefat etti. 

Nışan Andonyan, Eğin’in Abuçeh köyündendir. Hayk Andonyan’ın abisidir. 
Önceleri kardeşleri ile beraber uzun yıllar Simon ve Maksut Sebuh Beylerin 
ticarethanesinde çalıştılar daha sonra Andonyan adında kendi ticarethanelerini 
kurdular. Kendisi bir ara Sansaryan Mütevelli Heyeti’ne üye oldu ve görev yaptı. 
Bu kuruma sahip olduğu ticari ve hukuki bilgisiyle büyük faydalar sağladı. Genç-
lik yıllarında Musul’da bulundu. Kolej öğrencisi olan oğlu Simon’un genç yaşta 
vefat etmesi üzerine Beyrut’a yerleşti 

Umed Hovhannes Beyzad, Eğin Abuçehli Minas Amira Andonyan’ın toru-
nudur. 1809 yılında doğdu. Temel eğitimini Rahibe Anna’dan aldıktan sonra 
Cemaran Okulu’ndan mezun oldu. İtalyanca diline hâkimdi. Üsküdar’ın sanatsal 
ortamından olsa gerek, öğrencilik yıllarında resme ilgi duydu. 1849 yılında 
Cemaran Okulu’na müdür oldu. Sanatında ilerleyerek yağlı boya ile dini içerikli 
resimler çizdi. Bu tabloların birçoğunu amiralar satın alarak çeşitli kiliselere he-
diye ettiler. Dönemin büyük ressamı Ayvazovski’ye bir tablo hediye etti. O da 
karşılığında kendi çizdiği deniz resimli bir tabloyu kendisine armağan etti. Ünü 
yayılmaya başlayan ressam, Sultan Mecid’in ve Sultan Aziz’in dikkatini çekti ve 
saraya kabul edilerek birçok değerli esere imza attı.  Bir müddet Heybeliada 
Askeri Okulu’nda resim öğretmenliği yapan Umed Beyzad’ın yaptığı bir resim, 
Şikago’da düzenlenen resim sergisinde 8000 lira’ya satıldı.1874 yılında vefat etti. 
Horasancıyanlar 

Horasancıyanlar aslen Eğinli olan meşhur bir amira sülalesidir. Bu ailedeki 
en meşhur amira Bedros Amira Horasancı’dır. Bu aileden yetişmiş bazı ünlü 
şahsiyetlerin biyografileri aşağıda sıralanmıştır: 

Dr. Ardaşes Horosancıyan, Eğin’de doğdu. Eğitimini İzmit’te bulunan 
Armaş Ruhban Okulu’nda tamamladıktan sonra tıbbiyeden mezun oldu. 
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Prof. Dr. Mikayel Horasancıyan, Eğinli Bedros Amira Horasancı’nın toru-
nudur. Anne tarafından da Dr. Serviçen’in torunudur. Özel dersler aldıktan 
sonra Paris Tıbbiyesi’nden 1859’da mezun oldu. İstanbul’a geldikten sonra 
Tayir-i Bahri adlı savaş gemisinde maaşlı memur oldu. 1866’da Osmanlı Tıbbiye 
Derneği’ne üye oldu ve daha sonra aynı dernekte başkanlık görevinde bulundu. 
Yaklaşık 30 sene Tıbbiyede Profesör unvanıyla dersler verdi ve Dâhiliye klini-
ğinde çalıştı. Aynı yıllarda Hamidiye Etfal Hastanesinde ve Eyüp Askeri Hasta-
nesinde çalıştı. Osmanlı Devleti Mecidiye ve Osmaniye nişanlarına sahiptir. 
Kendisi aynı zamanda Yedikule Ermeni Hastanesinde hem hekim olarak hem 
de yönetim kurulunda görev aldı. Yaşadığı dönemde Ermeni toplumunun en 
aydın görüşlü ve ilerici şahıslarından biri olarak anılırdı. 1903 yılında vefat etti. 
Kendi arzusu üzerine tüm tıbbi alet ve edevatlarını, ilaç yapımında kullandığı 
araç-gereçleri Hastaneye bağışladı. Hastane bünyesinde kendi adını taşıyan ve 
günümüze kadar ulaşan bir eczane açıldı. 

Dr. Hovhannes Bey Horasancı, 1871’de doğdu. Prof. Dr. Mikayel 
Horasancıyan’ın oğlu ve Bedros Bey Horasancıyan’ın abisidir. Özel dersler al-
dıktan sonra Rum Okulu’nda eğitimine devam etti. Ardından Paris’e gitti ve 
eğitimini orada tamamladı. 1900 yılında Paris Üniversitesi tıbbiye bölümünden 
hekim olarak mezun oldu. İstanbul’da babasının kliniğinde çalıştı. 1919 yılında 
talihsiz bir araba kazası geçirerek genç yaşta yaşama veda etti. 

Avedis Horasancıyan, 1842 yılında doğdu. Bedros Amira’nın kardeşi 
Kevork’un oğludur. Bedros Amira’nın çocukları ile Paris’e gönderildi. Avedis 
orada Devlet Konservatuarından mezun oldu ve İstanbul’a dönüşünde çeşitli 
okullarda Avrupai tarzda ilk müzik derslerini verdi. Birçok okulun marşını dü-
zenleyen Avedis, Maarif Nezareti’ne başvurarak birçok çocuk şarkısını piyanoya 
uygun olarak besteledi. Piyanist ve müzisyen olan bu sanatçı, uzun yıllar müzikle 
ilgilendikten ve eğitmenlik yaptıktan sonra 1918’de vefat etti. 

Bedros Bey Horasancı, babası Prof. Dr. Mikayel Horasancıyan’ın himayesin-
de özel dersler alarak yetişti. Ardından Paris’e giderek hukuk eğitimi aldı. Fran-
sızcaya hâkimdir ve kanun bilimci olarak ön plana çıktı. Uzun yıllar hem devlet 
kurumlarında hem de Ermeni cemaatine ait kurumlarda önemli mevkiler aldı. 
Ermeni Hastanesi ve Beyoğlu Fakirler Kurumu’na hep destek oldu. Her fırsatta 
birçok yere maddi ve manevi yadımlarda bulundu. 
Yerganyanlar 

Eğin’in Abuçeh kasabasından göç ederek İstanbul’a 1809 yılında yerleşen 
meşhur bir Amira ailesidir. Bu aileden yetişen iki tane meşhur amira bulunmak-
tadır: 

Hovhannes Amira Yerganyan, 1809 yılında ailesiyle birlikte Eğin’in Abuçeh 
kasabasından göç ederek İstanbul’da Kazaz Artin(Harutyun) Amira Bezciyan’ın 
Yenikapı-Langa’daki yalısına yerleşti. 1819 yılında evlerinde bulunan gizli şapel 
nedeniyle görevlerine son verilen ve aile üyelerinden bazıları idam edilen 
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Düzyanların, Kuruçeşme’deki köşklerinde bulunan malları 1820 yılının Mayıs ve 
Haziran aylarında açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.12 

Düzyanların başına gelen bu felaketin kendi başına gelmesini engellemek için 
Hovhannes Amira Yerganyan İslamiyet’e geçti. Ailesinden İslamiyet’e geçen tek 
kişidir ve din değiştiren tek amiradır. Din değiştirdiği için ailesi ile görüşemedi 
ve Müslüman bir kadınla evlendi. Daha sonra İmparatorluğun gümrüklerini ele 
geçirdi ve Düzyanların suçsuzluğunu kanıtlayarak sürgünden geri dönmelerini 
sağladı. Bu tarihten itibaren ismine rastlanmamaktadır.13 

Harutyun Amira Yerganyan (1799-1869), Hovhannes Amira Yerganyan’ın 
oğludur. On yaşındayken babasıyla birlikte Eğin’den İstanbul’a geldi. 
Kumkapı’daki Ruhban Okulu’na devam etti. Okuma arzusu ve sesinin güzelli-
ğiyle Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın ve Kumkapı Patrikhane Kilisesi mütevelli 
heyetinin takdirini kazandı. Ruhban okulundaki öğrenimini tamamladıktan son-
ra Kazaz Artin Amira çalışması için onu bir sarrafın yanına yerleştirdi. 1830 
yılında Hazine Sarrafı oldu ve Amira unvanını aldı. 1832 yılında Patrikhanece 
oluşturulan Yoksullara Yardım Komitesi’nin, 1834 yılında Ermeni cemaatinin 
işlerinin yürütülmesi için oluşturulmuş on kişilik heyetin üyesi oldu. 1842 yılında 
iltizam sisteminin geri getirilmesiyle birlikte oluşturulmuş Anadolu ve Rumeli 
Kumpanyaları’nın başkanlığını üstlendi. Bu iki şirket taşradan toplanacak vergi-
lerin zamanında İstanbul’a ulaştırılmasını sağlamaktaydı. Sultan Abdülmecid her 
iki şirketin başkanlığını yapan Harutyun Amira Yerganyan’ı altın, gümüş, mine 
ve elmastan yapılmış bir iftihar nişanıyla ödüllendirdi. Ardından fesini altın tuğra 
ile süsleme hakkı verdi. 1869 yılına kadar Üsküdar’da yaşayan Harutyun Amira 
Yerganyan 70 yaşında iken vefat etti ve Üsküdar Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığı’na 
gömüldü. 

                                                 
12 Charles A. Frazee, Katolikler ve Sultanlar, Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu (1453-1923), 2009, s. 
314. 
13 Arsen Yarman-Ara Aginyan, a.g.e., s. 88. 
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Papazyan Amira 

Kevork Amira Papazyan (Kevork Bahçivanoğlu) (1807-1885), Ermeni kay-
naklarında kendisinden “Bardizbanyan” (Bahçıvan) olarak da söz edilmektedir. 
Kevork Amira Papazyan, 19. yüzyılın meşhur sarrafları ve seçkin devlet adamla-
rı arasında yer aldı. Tarihçi Mırmıryan’a göre, Ermeni cemaatinin bir dönemine 
damgasını vurmuş olan amiraların sonuncusudur. Kevork Amira Papazyan, 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin önemli destekçileri arasında yer aldı. Babası 
Cevahirci Haçadur Ağa’dır. Haçadur Ağa’nın Kumkapı Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi yardımseverlerinden olduğunu biliyoruz. Kevork Amira, anne tarafın-
dan Sarraflar Kethüdası Tarpinyan Mardiros Amira’nın torunu olmaktadır. 
Kevork Amira soyadını Eğinli Keşiş Haçadur’dan aldı. Kevork Amira 1807 
yılında doğdu ve ilköğreniminin ardından kuyumculuk ve tülbentçilik yaptı. 17 
yaşındayken babasının Çuhacı odasındaki cevahircilik yapmaya başladı. Çok 
geçmeden birinci sınıf sarraflar içerisinde yerini aldı.  

1839 yılında bütün Rumeli gelirini toplayarak Hazine’ye teslim etmekle gö-
revli Rumeli Kumpanyası’nın yöneticiliğine getirilen Papazyan cemaat işleriyle 
de yakından ilgilenerek inşaat iznini aldığı Yenikapı Ermeni Kilisesi’ne maddi 
yardımda bulundu. 1843 yılında, Surp Pırgiç Hastanesinin kapanmış olan mum-
hanesini 40.000 kuruş sermaye koyarak yeniden açtırdı. Birçok devlet görevinde 
bulunan Kevork Amira, Midhat Paşa başta olmak üzere Ali ve Fuad paşaların 
güvenini kazanmıştı. Midhat Paşa’nın gözden düşmesi ile beraber kendisi de 
Saray nezdindeki itibarını kaybetti ve 25 Haziran 1885’teki ölümüne kadar göl-
gede kaldı.14 

Hayk Papazyan: 1899’da dünyaya geldi ve ressam B. Papazyan’ın kardeşidir. 
Öğrenimini Getronagan Okulu’nda tamamladı. Erken yaşta sanata karşı ilgi 
duydu. Önceleri resim sanatına yöneldi daha sonra müziği tercih etti. Aldığı 
eğitimle iyi bir viyolensel virtüözü oldu. 1917 yılında Bahriye Okulu’nda yüzbaşı 
rütbesiyle orkestra şefliği yaptı. Aynı yıllarda Berberyan Okulu’nda müzik öğ-
retmenliği yaptı. 1924 yılında Amerika’ya yerleşti ve Gomidas ve Knar isminde iki 
orkestra kurarak birçok konserler verdi. Yerli basının dikkatini çekti ve müzik 
çevrelerinin beğenisini kazandı.  

Kisak Papazyan: Eğin’in Gamırgap köyünde doğdu. İlköğrenimini yöredeki 
mahalli okullarda aldıktan sonra İstanbul’a yerleşti ve Üsküdar’daki Garabedyan 
Okulu’ndan mezun oldu. Ardından Fransa’ya göç etti ve Paris’e yerleşti. Pa-
ris’teki ziraat okulundan mezun oldu. Paris’te Flora adlı bir restoran açtı. Za-
manla bu restoran, Paris’te yaşayan aydın Ermeni yazarların buluşma mekânı 
oldu. Eğinliler derneğinde sekreterlik görevinde bulundu ve Eğin hakkında 
hazırlanacak olan kitaba birçok belge ve görsel malzeme topladı. 

Dr. Kurken Nişan Papazyan: 1888’de Eğin’in Abuçeh adlı köyünde doğdu. 
Eğitimini Abuçeh ve Harput’taki okullarda tamamladı. Genç yaşta öğretmen 
olarak Harput, Erzincan, Diyarbekir ve Şebinkarahisar’daki okullarda görev 
yaptı. Daha sonraki yıllarda meslek değiştirerek 1929 yılında Beyrut’taki tıbbiye-
                                                 
14A.g.e., s. 91. 
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den mezun oldu ve hekimliğe başladı. Daha sonra Kerkük’e geçerek hekimlik 
yaptı. Birçok dergi ve gazetede makaleleri ve Fransızcadan yaptığı tercümeleri 
yayınlandı.  

Dr. Bağdasar Bey Papazyan:  Eğin’in Abuçeh köyünde doğdu. İlköğrenimini 
köyünde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek 1877’de Askeri Tıbbiye’den 
mezun oldu. Uzun yıllar devlet hizmetinde bulundu. Bosna-Hersek, Halep ve 
Yemen gibi 5. Ordu’nun farklı cephelerinde görev aldı. Hatta kaymakamlık 
(yarbay) rütbesine kadar yükseldi. Emekli olduktan birkaç sene sonra vefat etti. 

Dr. Yenovk Bey Papazyan: Dr. Diran Paşa’nın küçük kardeşidir. Abisi gibi 
hekimlik mesleğini tercih ederek 1884 yılında İstanbul Askeri Tıbbiyesi’nden 
mezun oldu. Askeri hastanelerde faydalı hizmetlerde bulundu. Son görev yeri 
Erzurum’daki askeri kışlada başhekim olarak çalıştı. Kaymakamlık (yarbay) rüt-
besiyle emekli oldu. 1913 yılında vefat etti. 

Dr. Diran Simon Paşa Papazyan: aslen Eğinlidir. 1858 yılında İstanbul’da 
doğdu.1882 yılında İstanbul Askeri Tıbbiyesinden göz hekimi olarak mezun 
oldu. İlk görev yeri Bağdat Askeri Hastanesi oldu. Haydarpaşa Hastanesi’nde de 
hizmet verdi. Meşrutiyetin ilanından sonra Balkan Savaşı yıllarında Kırkkilise 
askeri kışlasında ilk hekim olarak görev yaptı. 1912 yılında paşalık rütbesiyle 
emekli oldu ve hayatının son yıllarını Üsküdar ve Kadıköy’de geçirdikten sonra 
1926’da vefat etti.  

VII. Eğin Müziği, Yazarları Ve Müzisyenleri 
Eğin ve çevresi, Ermeni lirizmi, müziği ve edebiyatı açısından önemli bir 

bölgedir. Bu bölgede yazılan destanlar, güzellemeler, düğün şarkıları, ninniler, 
dualar, ağıtlar, gurbet şarkıları ve âşık atışmaları Ermeni halk edebiyatının önem-
li bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Eğinli gazeteci ve yazar Toros Azadyan, Eğin’i ezgiler ve pınarlar şehri ola-
rak tanımlamıştı. Ona göre Eğinli şair doğar çünkü Eğin, coğrafyasıyla ve insan-
larıyla şiirsel bir cennet bahçesidir. Bu konuyla ilgili Nor Lur (“Yeni Havadis”) 
adlı dergide şunları yazmıştı:  

Heybetli dağlarından Fırat Nehri’nin yamaçlarına kadar patikalardan, ka-
yaların etrafından, uçurumlardan, bahçelerden, vadilerden ve sayısız pı-
narlardan coşan suların sesi, ormandan gelen kuşların seslerine karışarak 
adeta bir müzik şöleni gibi yankılanır her tarafta. Her yerde lirizmin 
ahengi hissedilir, tüm bunlara bir de doğanın eşsiz manzarası ve evlerin 
panoraması eklendiğinde karşınıza Agın (Eğin) diye adlandırılan cennetin 
bahçesi, şiirsel bir dünya belirir. Eğinli şair doğar. Okuma yazma bilme-
yen Agınlı anaların yürekleri memleketlerinin zengin öz değerleriyle do-
lup taşmaktadır. Onlar şiirin anasıdırlar. Hasreti ve ölümü konu alan mıs-
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raların yaratıcılarıdırlar. Kaldı ki okuma yazma bilenler onların ağzından 
dökülen mısraları ve şarkıları kâğıda aktarmışlardır.15 

Aynı coşkuyla eserini kaleme alan H. S. Yeremyan Azkayin Temker adlı ese-
rinde, Eğin yöresinde ortaya çıkan Ermeni edebiyatını değerlendirerek bize 
önemli bilgiler verir. Eserinde Eğin lirizmiyle ilgili şunları yazmıştı:  

Taşra şehirlerinden birinde bir cemaatimiz var ki onlara çok şey borçlu-
yuz. Onlar Eğin halkıdır. Bizim öz âşık manilerimiz, şiirlerimiz, ezgileri-
miz onların ağzında dillenmiştir. Eğinliler genellikle şair doğar. Çünkü 
beşikten itibaren Eğinli analar bebeklerine şarkılar ve ninniler söyleyerek 
büyütür. Adeta çiçeklerin kokusunu taşıyan rüzgâr esintili ninniler. 

Dönemin Ermeni yazarları, Eğin’deki edebi ve şiirsel zenginliği genelde 
Eğin’in doğasına ve çocukken dinledikleri ninnilerin etkisine bağlamaktadırlar. 
Toros Azadyan, Hovsep Canigyan’ın ölümünün kırkıncı yıldönümü üzerine 
kaleme aldığı yazıda Eğin lirizmi ile ilgili önemli kaynaklardan bahsetmektedir. 
Bunlardan ilki Sımpat Tavityan’ın, Eğin ve edebiyatı üzerine kaleme aldığı Pürag 
adlı bir eserdir. Bu eserinde Eğin halk şarkılarını, koşmalarını, manilerini ve 
destanlarını incelemişti. Azadyan’ın adını verdiği ikinci eser Dr. Sımpat 
Kaprielyan’ın Hantes Amsorya adlı eseridir. Kendisi, Eğin’in yerel lehçesinin ince-
liklerini ve sözlü halk edebiyatını, kafiye kuralları açısından inceleyerek uzun 
soluklu bir çalışma hazırlamıştır. Eğin lirizmi açısından benzer bir çalışmayı 
Eğinli Öğretmen Vahan Kuyumcuyan hazırlamıştı. Uzun yıllar yörenin şarkıla-
rını, manilerini ve farklı söyleniş biçimlerini kıyıdan köşeden toplayarak hazırla-
dığı bu eser Taniel Varujan ve Hagop Calulyan’ın editörlüğünde Navasart adlı 
edebiyat dergisinde yayımlandı. 

Eğin Ermenilerinin folkloru ve müziği konusunda Toros Azadyan, Agna 
Harsanikı (“Eğin Düğünleri”) adlı eseri kaleme almıştır. Bu eserinde Eğin’in 
lirizmi ve kültürüne dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Eserindeki tespitlerin-
den birkaçı şöyledir:  

Eğin halk şarkıları, Koçakyan şiirinin haznesini teşkil eder. Eğin halk şar-
kılarından büyük çoğunluğu sevgiliye, yeni evli eşlere, beşikteki bebeğe, 
gurbete ve sılaya duyulan aşk, şefkat, methiye, özlem gibi konulardan bes-
lenmiştir. Duygu yüklü bu şiirlerde umut, fedakârlık, merhamet, şefkat, 
arzu, aşk, ihtiras ve sevgi seli bulursunuz. Bu sevgi selleri yüreklerimizin 
derinliklerinde çoğalarak yeşerir. Bu şarkılarda hiçbir eksiklik ve fazlalık 
yoktur. Tamamen sanatsal doğaçlama, basit ve yalındırlar. Eğin’e özgü 
halk şarkı ve şiirlerin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu şarkılar-
dan sadece 24 tanesi Rahip Gomidas tarafından 1895 yılında notaya dö-
nüştürülerek kaydedilmiştir.16 

                                                 
15 Toros Azadyan,“Agn ve Agn’ın Lirizmi”, Nor Lur, 1942 (Bu araştırma yazısı “Hnutyun 
Agına” adlı etnografik eserin yazarı Hovsep Canigyan’ın ölümünün 40. Yıldönümü anısına 
kaleme alınmış olup, 1942 tarihli Nor Lur gazetesinde yayımlanmıştır. 
16 Toros Azadyan, Lirik Bir Kasabanın Zengin Tarihi, Hay Goçnag, 1938. 
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Azadyan’ın bahsettiği Koçakyan şiirleri, Eğin lirizmi açısından önemli bir 
şahsiyet olan Nahabet Koçakyan tarafından yazılmıştır. 15. yüzyılda yaşamış 
halk âşıklarından olan Nahabet Koçak’ın koşma türüne ait birçok şiirleri bu-
lunmaktadır. Kendisinin Eğinli olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmama-
sına rağmen, eserleri üzerine çalışmalar yapanlar onun lehçesini Eğin yöresi 
lehçesine benzediğini ve şiirlerinde birçok yerde Eğin’i resmettiğini iddia etmek-
tedirler. Arşag Çobanyan, Nahabed Koçak’ın eserlerinin toplandığı ve Agın 
şarkıları ile karşılaştırmalı analizlerin yapıldığı Nahabed Koçakin Tivanı adında 
antolojik bir eser yayımladı. Bu eserinde Koçakyan mısraları ile Eğin halk koş-
maları arasındaki kafiye uyumunu ve yakın ilişkiyi araştırmış ve örnekleriyle 
yayımlamıştır. 

Eğin edebiyatı,  gelenek ve görenekleri hakkında eserler hazırlayan bir başka 
yazar da Rahip Karekin Sırvantsdtants’tır. Kendisi Eğin Surp Pırgiç Manas-
tır’ında yaklaşık bir yıl süreyle piskoposluk yapmıştı. Eserinde, Eğin’in şiirsel 
ortamından etkilendiğini ve bu sebeple de  Manana ve Hamov Hodov adlı eserleri 
kaleme aldığını belirtmektedir. Yazdığı bu eserler Eğinli birçok yazara ilham 
kaynağı olmuştur.17 
Hovsep Canigyan ve Hnutyun Agına (“Eğin Tarihi”) 

Sırvantsdyants’ın ilham olduğu ve desteklediği yazarlardan birisi Hovsep 
Canigyan’dı. Canigyan, eserinin hazırlanma safhasında uzun seneleri feda ede-
rek, tek tek kiliselerin tarihi olayları içeren kayıtlarını incelemiş, şahsen köy köy 
dolaşarak bire bir yaşlıların ağzından geçmişi, sözlü tanıkları, halk şarkılarını, 
koşmaları, destanları, atasözlerini yazıya aktarmış ve bunu yaparken de Arakel 
Tavrişedzi’nin, İnciciyan’ın ve Çamiçyan’ın eserlerinden faydalanmıştır.  

Hovsep Canigyan 1841’de Eğin’de doğdu. İlkokul eğitimini köyündeki 
Nersesyan Okulu’nda aldı. Daha sonra kendi azmiyle kendisini yetiştirmiş ve 
neredeyse tüm hayatını Eğin tarihini ve kültürel zenginliğini araştırmaya adamış-
tır. Çalışmaları sırasında Rahip Sırvantsdyants’la karşılaşmasını eserinde şöyle 
aktarmaktadır:  

1881 yılının Şubat’ın ilk haftasında Agın’da Piskopos Karekin 
Servantsiantz’ı ziyarete gittim. Sohbet esnasında yazılarımla ilgili konu 
açılarak fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi yazdıklarımı hatırlayarak, 
beni daha yoğun olarak çalışmalarıma ve araştırmalarıma devam etmem 
için teşvik etti. Nisan ayında İstanbul’a gidecekti ben de yazılarımı baskı-
ya vermesi için kendisine teslim etmek istiyordum. Bu yüzden gece gün-
düz demeden çalışmalarıma devam ettim. Kendi kendime düşünür, konu-
lar seçerdim, şehir ve çevre köylerine bizzat giderek gerekli kişi ve ku-
rumlarla irtibata geçerdim. Derlenecek konular gün geçtikçe katlanarak 
çoğalıyordu. Servantsiantz’ın ayrılışının ardından çalışmalarıma devam et-

                                                 
17 V. Barzaktsi, B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, a.g.e., s. 265. 
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tim. Çeşitli konular eklendi ve nihayet 1887’de son buldu. O tarihten 
sonra duyduklarımı, özdeyiş ve atasözlerini ayrı bir deftere kaydettim.18 

Canigyan 1894 yılında Tiflis’e yerleşti ve 500 sayfayı aşan Hnutyun Agına adı-
nı verdiği eserini, burada bastırabilme fırsatı buldu. Batı Ermeni edebiyatı külli-
yatında daha önce bu türden kapsamlı bir eser yayımlanmamıştı. Hovsep 
Canigyan, bu eserinde Eğin tarihine, kültürel yapısına, şivelerine, şarkılarına ve 
değerlerine dair önemli bilgileri derlemişti.  

Hovsep Canigyan, 1902’de Eçmiyazin şehrinde vefat etti. Vefatı Ermeni 
edebiyat çevrelerinde büyük üzüntü yaratmıştı. Vefatıyla ilgili Nor Lu yazarların-
dan Toros Azadyan, Pazmaveb yazarlarından Arpiar Arpiaryan ve H. S. 
Yeremyan yazılar yayımladılar. Bu yazılardan anlıyoruz ki Hovsep Canigyan, 
yaşadığı zaman dilinde özellikle Batıdaki Ermeni edebiyatı çevrelerince yeterince 
tanınmış biri değildi. 
Rahip Gomidas Vartabed ve Agn Halk Şarkıları Seçkisi 

Din adamı, müzikolog, derlemeci, bestekâr ve eğitimci Gomidas Vartabed, 
26 Eylül 1869’da Kütahya’da doğdu. Asıl adı Soğomon Soğomanyan’dır. Bir 
yaşında iken annesini ve on bir yaşında iken babasını kaybetti. Babasının ölü-
münün ardından, dini eğitim alması için 1882’de Eçmiyadzin’e gönderildi. Bu-
rada devam ettiği ruhban okulunda Ermenice öğrendi. 1890 yılında ‘başdiyakoz’ 
rütbesini aldı. 1893’te ‘Gomidas’ adı ile rahip olarak atandı ve aynı yıl 
Eçmiyadzin’deki ruhban okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapmaya baş-
ladı. Bu dönemde halk müziği ile de ilgilendi ve yazıya döktüğü halk şarkıları 
için çok sesli düzenlemeler yaparak korolara okuturdu. Kendisi, aynı zamanda 
Krikor Mehteryan ile birlikte, Agın (Eğin) ezgileri derlemesi adlı bir çalışma 
yürütüyordu.19 

Hovsep Canigyan, doğduğu toprakların halk şarkılarını yok olmaktan kur-
tarmak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Eğin ve çevresine ait birçok 
şarkıyı, maniyi ve ninnileri gerek kitaplardan gerekse yörenin insanlarından sözlü 
olarak topluyor ardından bunları eseri için yazıya döküyordu. 1892 yılında 
Eçmiyazin şehrine Başpatrik seçimleri için delege olarak gittiğinde, yine aynı 
yörenin müziğini çalışan Rahip Gomidas Vartabed ile görüşme fırsatı buldu. Bu 
sırada Rahip Gomidas, Krikor Mehteryan ile birlikte Agn (Eğin) ezgileri üzerine 
çalışmaktaydı. Bu görüşme sırasında Hovsep Canigyan, Eğin’e ait derlediği bazı 
halk şarkılarını Rahib Gomidas’a okudu ve okuduklarından bazılarını Rahip 
Gomidas kayıt etti.  

                                                 
18 Toros Azadyan,“Agn ve Agn’ın Lirizmi”, Nor Lur, 1942. 
19 Aram Kerovpyan-Altuğ Yılmaz, Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler, Surp Pırgiç Hastanesi 
Vakfı Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 139. 
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Kaynak: Arsen Yarman ve Ara Aginyan. Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira. Surp Pırgiç 
Ermeni Hastanesi Kültür Yayınları, 2013 
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İki yıl sonra 1894 yılında Eçmiyazin’deki Başpatrik seçimlerine katılan 
Hovsep Canigyan, Rahip Gomidas ile tekrar görüşme fırsatı buldu. Bu görüş-
mede daha önce notalayarak kaydettikleri şarkıları gözden geçirdiler ve eksik 
kalan yönlerini tamamladılar. Rahip Gomidas bu şarkılar dışında iki şarkı daha 
bulmuştu ve bütün şarkıları tekrar sınıflandırarak notalara döktü. Doğu forma-
tında notaladığı 25 şarkı, 1895’te 16 sayfalık bir fasikül halinde Başpatrik 
Mıgırdiç’in izniyle Surp Eçmiyadzin Kadim Başpatriklik Kilisesi tarafından ba-
sıldı. Eserin tam adı “Agın Halk Şarkıları Seçkisi” şeklindedir. Bu eserdeki şarkı-
lar, daha sonra Bayan Kharig Hazarosyan tarafından batı formatında tekrar 
notalara dökülmüştür.20 

Rahip Gomidas Vartabed’in doğu formatında notaladığı 25 şarkı: 
1) Or or (Ninni) 
2) Harsanegan Yerk (Düğün şarkısı) 
3) Harsanegan Yerk (Düğün şarkısı) 
4) Harsanegan Yerk (Düğün şarkısı) 
5) Harsanegan Yerk ağcik danelu (Gelin alma düğün şarkısı) 
6) Harsanegan Yerk (Gelin ve damat eve girerken düğün şarkısı) 
7) Barerk Paregentani yev Zadgi (Karnaval ve Paskalya Oyun havası) 
8) Anduni (Gurbet temalı şarkı)  
9) Anduni (Gurbet temalı şarkı) 
10) Hin Yerk (Eski şarkı) 
11) Hin Yerk (Eski şarkı) 
12) Abuçeh ağzı alagözlü 
13)Yerk Garibi (Garibin şarkısı) 
14) Yerk Hampartzman (Hampartzum bayramına özgü şarkı) 
15) Ghmperk (Toplu –koro- şarkısı) 
16) Hin Yerk Tevakhahi (Eski şark) 
17) Zanır Tevakhah (Ağır oyun) 
18) Arak Baryerk (Hızlı oyun havası) 
19) Arak Baryerk (Hızlı oyun havası) 
20) Arak Tevakhah (Hızlı oyun havası) 
21) Arak Tevakhah (Hızlı oyun havası) 
22) Arak Tevakhah (Hızlı oyun havası) 
23) Arak Tevakhah (Hızlı oyun havası) 
24) Cor bar (Oyun havası) 

                                                 
20 Gomidas Vartabed, Agn Halk Şarkıları Seçkisi, Kadim Baş Patriklik Kilisesi Surp 
Eçmiyazin, 1895. 
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25) Voğp (Ağıt) 
12 numaralı şarkı Udi Hrant tarafından icra edilip, plağa kaydedilmişti. Bu 

şarkı Eğinli Yeğyazar tarafından “Alagözlüler” ismiyle Türkçe de okunmuştu. 
Agna Orror (“Eğin Ninnileri”) adlı eser ise Şahmuradyan tarafından icra edilmiş 
ve ardından taş plak olarak Avrupa’da kaydedilmişti.21 
Eğinli Müzisyenler 

Âşık Artin: Eğin’de doğdu ve Eğin’e özgü lehçesiyle birçok eserler yazdı ve 
besteledi. Bir halk ozanıydı. Ne yazık ki eserlerinden sadece bir tanesi günümü-
ze kadar ulaştı. Bu eser Psikopos Balyan tarafından kaybolmaktan kurtarıldı. 

Arslanyan Biraderler (Vahakın Arslanyan, Varujan Arslanyan ve Vartan 
Arslanyan): babaları aslen Eğin’in Pinkyan köyündendir ve anne tarafından 
dedelerinin Psikopos Arslanyan olduğunu biliyoruz. Bu üç birader Pangaltı 
Mıhitiryan okulundan mezun olduktan sonra müzikle ilgilenmeye başladı. En 
büyükleri olan Vahakın Arslanyan, İstanbul Üniversitesi’nden keman virtüözü 
olarak mezun oldu. Kendisi Mühendisyan müzik grubuna katıldı ve grubun 
güçlü virtüözü oldu. Ortanca kardeşlerden Varujan Arslanyan piyanistti ve Ba-
yan Vosgan’ın en yetenekli öğrencilerindendi. En küçükleri Vartan Arslanyan 
viyolensel virtüözüydü. Bu üç kardeş hem grup olarak hem de bireysel olarak 
birçok konserler verdi. 

Hanesyan Kızkardeşler (Nıvart Hanesyan, Anahid Hanesyan): aslen Eğin’in 
Gamırgap köyünden olan Mardiros Hanesyan’ın kızlarıdırlar. İkisi de Esayan ve 
Sent Pülşeri Okulu’ndan mezun oldular. İki kızkardeş erken yaşta müziğe yöne-
lerek Harutyun Sinanyan’dan özel piyano dersleri aldılar ve piyanist oldular. 
Anahid Hanesyan İstanbul Konservatuarı’nı birincilikle bitirdi. Her iki kardeş 
özel dersler ve birçok halk konseri verdiler. 

Harutyun Hanesyan: aslen Eğin’in Gamırgap köyünden olan Mardiros 
Hanesyan’ın oğludur. Eğitimini Esayan Okulu’nda tamamladıktan sonra Robert 
Koleji’nde müzik eğitimi aldı ve Harutyun Sinanyan’ın öğrencisi oldu. Keman 
virtüözü olarak birçok müzik grubuna katıldı ve konserler verdi. 

Hazaros Goncagülyan: Eğin Pinkyan’lı Goncagülyan Amira’nın soyundan-
dır. Erken yaşlarda müziğe ilgi duydu ve İtalyan bir öğretmenden özel dersler 
aldı. Lirik tenor sesiyle konserler verdi. Birçok kez İstanbul telsiz istasyonundan 
şarkılar seslendirdi. “Gomidas” ve “Getronagan” korolarında önde gelen solist-
lerden oldu. Kendisini daha çok Klasik Batı Müziği alanında gösterdi. 

Nigol Kalenderyan: 1884’te Eğin’de doğdu. Ortaöğrenimini Eçmiyadzin 
şehrindeki Kevorkyan Ruhban Okulu’nda aldı. 1911 yılından itibaren müzikle 
uğraştı. Çocuk şarkıları, halk şarkıları ve lirik şarkılar olmak üzere dört yüzden 
fazla bestesi bulunmaktadır. Bunların dışında keman ve çello için bestelenmiş 
seranatları vardır. Besteleri büyük ölçüde Eğin halk şarkılarının ezgilerinden 
esinlenmiştir. Nigol Kalenderyan çalışmalarını Tahran merkezli yapıyordu. Bu 
şehirde sanatsal ağırlıklı konserler verdi ve müziğe karşı sevgi dolu bir nesil 

                                                 
21 Gomidas Vartabed, Hay Joğovurtagan Yerajştutyun, Paris 1925, s. 9. 
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yetiştirdi. Bugün hala büyük bir arzuyla bestelediği şarkılar tüm İran’da dinlenir. 
Bestelediği eserlerden H. Tumanyan’ın “Parvana” adlı eseri eseri, V. 
Mirakyan’ın “Lazvari Vorsı” adlı eseri ve V. Papazyan’ın operaları büyük beğeni 
kazandı. 

Tığman Akaragtzyan (Esmer Çocuk): 1848’de Eğin’in Abuçeh adlı köyünde 
doğdu. Âşık Tığman, Hovhannes Akaragtzyan’ın babasıdır. Ataları Akarag kö-
yünden Eğin’e yerleşmiştir. Tüm hayatı boyunca köyünde yaşamıştır. Kendi 
imkânlarıyla kendisini yetiştirmiş, yetenekli bir halk ozanıdır. Şarkı söyler, saz 
çalardı ve çaldığı sazları kendi yapardı ve bozulduğunda onarabilirdi. Eğin’e 
özgü şarkıları (alagözü ve koşmaları) başarıyla yorumlamanın yanı sıra birçok 
gazel ve şarkılar yazdı. Okuduğu ezgiler kendi ağzı “Tığman ağzı” olarak bilinir. 
Hatta bu ezgilerden biri, Rahip Gomidas tarafından notaya dönüştürülerek kayıt 
edildi. 1883 yılında vefat etti. 

Torosyan Kızkardeşler: (Araksi Torosyan ve Haygamuş Torosyan): Babaları 
Eğinli Peder Apisoğom’dur. Torosyan kızkardeşler yükseköğrenimlerini Paris’te 
aldılar. Torosyan kızkardeşlerin büyüğü Araksi Torosyan, Sorbon Üniversite-
si’nden mezun oldu ve edebiyatla ilgilendi. “Resimler ve Ressamlar” adlı araştırması 
1929 yılında Ermeni Hastanesi’nin salnamesinde yayınlandı. Kız kardeşi 
Hayganuş Torosyan ise 1922 senesinde Paris Devlet Konservatuarı’ndan sopra-
no olarak mezun oldu ve 1922 yılında müzik nişanı ile onurlandırıldı. Rahip 
Gomidas’ın halk ezgilerini içeren eserlerden oluşan konserler verdi. 1926’da 
Paris’te konservatuar tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu. Yabancı 
müzisyenlerce her zaman övgüye layık görüldü. 

Yeğiyazar Garabedyan: Aslen Eğinlidir ve yaşadığı dönemin meşhur hanen-
de ve sazendelerindendir. Şarkıcı ve kanun icrası olarak Kemani Tatyos’un mü-
zik grubuna katıldı. Kendi sesinden Eğin yöresine özgü Alagözlü türündeki 
şarkıları taş plaklara kayıt olundu. Sayısız sanat müziği şölenine katıldı. Ata-
türk’ün nezdinde şarkılar icra etti ve kendisinin beğenisini kazandı. Sanat müzi-
ğini en iyi icra edenler arasında sayılan Eğinli Yeğiyezar için bir jübile gecesi 
düzenlendi. Jübileye katılan birçok yerli ve yabancı müzik çevreleri kendisine 
icra ettiği sanattan dolayı methiyeler sundular. 

 
Şimdi de Eğin yöresine ait Ermenice harflerle yazılmış ve dili Türkçe olan 

şarkı sözlerinden örnekler sunacağız: 
1 
Eğin’in altından akan Murat’tır, 
Ağamın bindiği demir kırattır, 
Tez gel ağam, tez gel, olma muhannet 
Gurbet icat eden görmesin cennet. 
2 
Yeşil kurbağalar öter göllerde, 
Kanadım kırıldı kaldım çöllerde, 
Anasız babasız gurbet ellerde, 
Ya ben ağlamasam kimler ağlasın? 

3 
Murat kenarında balık olaydım, 
Suya dalıp da yâri bulaydım. 
4 
Gider oldum, tedarikim görüldü, 
“Gitme” deyu yar boynuma sarıldı. 
Çöl gurbette kısmetimiz görüldü, 
Giden gelir, ölen gelmez demişler. 
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5 
Bir öf çekem yar odası yıkılır, 
Bugün posta günü canım sıkılır. 
Herkesin mektupları alıp okunur, 
Benim yüreğimde şişler dokunur. 
6 
Mercimek kilek ile içerim sile sile, 
Kardaş kapıya gelse ağlarım güle güle. 
7 
Bülbül idim açamadım gözümü, 
Nazlı ağam göremedim yüzünü, 
Kısmet ola dolanıp da gelesin 
Ezem içem ayakların tozunu. 
8 
Pencereden ufak ufak taş gelir, 
Ağladıkça gözlerimden yaş gelir. 
İki güzel birbirini severse, 
Mevla’nın gönlüne bile hoş gelir. 
 
9 
Bir yelek isterim kolu dar ola, 
Bir çubuğu yeşil biri al ola. 
Mevlam senden bir yar isterim, 
Ağzı şeker dudakları bal ola. 
10 
İstanbul’un gemileri çizilir, 
Etim yanmış kemiklerim sızılır. 
Anadan ayrılmış körpe kuzular, 

Elleri koynuna ağlar sızlar. 
11 
Bir güzele meyil verdim alamam, 
Gece gündüz sevdasından duramam, 
Sen oraya ben buraya varamam, 
Tahne [tenha] görüp ben arzumu alamam 
12 
Dostum bahçesinde kireçli çeşme, 
Kireçli çeşmenin suyunu içme. 
Allahı seversen derdimi deşme, 
Ellerin öperim benden vazgeçme. 
13 
Bülbül oynar has bahçenin gülüyle 
Çocuk muyum yaldatırsın [aldatırsın] 
dillinlen. 
Çirkinlerin sefası var yârine, 
Benim ömrüm geçti ah u zar ilen. 
14 
Gürül gürül akar gider Muratlar, 
Şaşırırım işitmiyor kulaklar. 
Dağlar dağlar anam buradan geçti mi? 
Susuz idi bu sulardan içti mi? 
15 
Söğüdün dalına yaslanmayasın, 
Yarım var deyi inanmayasın, 
Eloğlun dili bülbül dili dur, 
Sakın inanıp yaldanmayasın (aldanmaya-
sın).
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Öz: 12. yüzyıldan başlayarak Eğin tarihi, Osmanlı dönemi idari yapı ve nüfus, göç ve sebep-
leri, üretim ve yerleşimler, dini yaşam ve gruplar, kiliseler ve cemaatleri, Hay-Horomlar, 
Protestanlar, Müslümanlaşmış Ermeniler hakkında verilen bilgilerden sonra Eğin’de eğitim, 
öğretmenler, yazarlar, hekimler, ressamlar, önemli simalar, amiralar, müzik, müzik yazarları 
ve müzisyenler, Hovsep Canigyan “Eğin Tarihi” ve Rahip Gomidas Vartabed’in “Agn Halk 
Şarkıları Seçkisi” ile Eğin şarkı sözleri tanıtılmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Eğin, Ermeniler, cemaatler, biyografiler, yerleşim. 

 

Armenians of Eğin (Agn), II 

Abstract: This second part of the article on Eğin Armenians, the author continues with an 
insight information about the history of Eğin, as well as its administrative structure and 
population in the Ottoman era, migration and its reasons, production and settlements, edu-
cation, religious life and groups, churches and their communities, Hay-Horoms, protestants 
and Islamized Armenians. It is followed by the introduction of teachers, writers, doctors, 
painters, notable persons, amira class, music, music writers, composers and musicians, as 
well as Hovsep Canigyan’s “Eğin Tarihi” (History of Eğin), Priest Gomidas Vartabed’s 
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