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Rupen Sevag (Çilingiryan)

Doktor, $air, yazar.
Ermeni $iirinin en büyük isimlerinden Rupen Sevag'm asil ad1 Rupen Çilingiryan'd1r. Hovhannes ve Armaveni'nin oglu olarak 15 Subat 1885'te Istanbul Silivri'de dünyaya geldi. 383
llkôgrenimine Silivri'de Azkanazyan Okulu'nda ba$ladi. Buradan sonra
190l'e kadar Izmit Bardizag'da (Bahçecik) bulunan Amerikan misyonerlerinin kurdugu Bitinya Okulu'na devam etti. Istanbul'a gelerek Berberyan Okulu'nu 1905 yilmda bitirdi. 384
Silivrili Çilingiryan ailesinin ekonomik durumu, ogullan Rupen'i yurt d1$mda okutmaya müsaït degildi. Rupen , o s1rada Istanbul Ermeni Patrigi olan
Magakya Ormanyan'a yazd1g1 mektupla egitimi için destek istemi$ti. Edebi
yetenekleri olmasma ragmen, bilime olan yakmhgm1 tespit eden ba$ôgretmeninin tavsiyesiyle np okumak üzere Isviçre'nin Lozan kentine gitti. T1p
tahsiline devam ederken Ermenice yazd1g1 $iirlerini, Lozan ve Istanbul Ermeni basmma gonderiyor ve yay1mlanyordu.
Kara ka$h, kara gozlü Rupen bir kir gezisinde san$m ve mavi gozlü Alman
Helen Apel'le tam$tl. Tam$Uklarmda her ikisi de Lozan'da üniversitede ôgrenciydiler. Helen pedagoji, Rupen t1p okuyordu. Helen Apel varhkh bir Alman ailesinin kmydi. Pedagoji egitiminin d1$mda , tiyatroya ilgi duyuyordu.
T1p fakültesinde ogrenciyken, 1908 Me$rutiyet Devrimi sirasmda yaz tatili için 10 Agustos'ta Istanbul'a geldi. 385 Bu k1sa yaz tatilinde bir grup arkada$1yla birlikte Surhantag (Ath Haberci) gazetesini yay1mladi. Lozan'a donme382 Teodik, s. 86.
383 Hüdavendigar Onur, Ermeni Portreleri, Mill et-i Sad1ha'dan Hayh'in Çocu hlanna-2, Bilgeoguz
Yaymevi, 2005, s. 71.
384 Kevork Pamukciyan, Ermeni Kaynahlanndan Tarihe Kathilar-1-lstanbtd Ya z 11an, Aras Yaymc1hk, 2002, s. 194; Yavuz, "Sair Ôldüren?"; Hacikyan vd., s. 858, 860.
385 Tuglac1, c. 3, Istanbul, 2004, s. 353.

482

si nedeniyle, sanat ve edebiyatla ilgili yaz1lanm yay1mlanmas1 için gonderdigi bu derginin ômrü k1sa oldu. Ancak lstanbul Ermeni bas1m art1k Rupen Sevag ismini tammaya ba?lamI$lL 386
Sosyalist fîkirlere olan yakmhg1 nedeniyle
Rupen, Nor Hosanh (Yeni Akim) isimli derginin yazarlan arasmda yer aldi. 28 Mart-27
Haziran 1909 arasmda "Bütün Ülkelerin
Proleterleri Birle?iniz" çagns1yla 7 sayi ç1kan
bu haftahk dergi , Osmanh Devleti'ndeki ilk
Erm enice Marksist dergiydi.387
T1p egitiminin son yillannda Helen'le evRupen Çilingiryan.
lenmeye karar verdiler. Rupen , Apel ailesi
için koylü gorünümlü bir gençti. tlk ba?ta Rupen'e kar$I soguk davranan Alman yurtseveri ve 1870/71 sava?I gazilerinden baba Franz Apel-Dôrr ve anne Marie Apel de bu zeki ve dürüst gence giderek ismd1lar. Rupen ve Helen,
1910 yihnda Paris'te Saintjean-füi.ptiste Ermeni Kilisesi'nde evlendiler. 388
T1p fakültesini 1911 y1lmda bitirerek hekimlik meslegine burada ba$ladi. 1914 yilma kadar Lozan'da birçok hastane ve klinikte çah?tL Bilim adam1 kimligiyle sanatç1 ki?iligi birlikte geli?ti. 389 Helen de ogretmenlik yapti.
Helen ile Rupen'in , 1912'de Lozan'da dünyaya gelen Levon isimli bir ogullan ve 1914'te lstanbul'da dogan 5amiram isimli bir kizlan oldu. 1914 yilma
kadar Lozan'da ya?amayi sürdürdüler.
Lozan'dan yazd1g1 ve lstanbul'a gonderdigi, sevgi, yurt sevgisi temah ?iir
ve yaz1lanyla Rupen, lstanbul'da tanman ve begenilen bir isimdi. Kôy Kilisesinde, Kôy Mezarhgmda, lntikam Tohumlan Atan, Son Ninni, Son Ermeniler gibi ?iirlerinde, Osmanh Ermenileri için yakla?makta olan olumsuz havanm i?aretlerini veriyordu. 390
386 Taner Akçam, 1915 Yazrlan , ll e ti~im Yaymlan, Istanbul , 2010, s. 16.
387 Anahide Ter Minassian, "1876-1923 Dôneminde Osmanh lrnparatorlugu'nda Sosyalist Hareketin Dogu~unda ve G e li~rnesinde Ermeni Toplulugunun Rolü", (der.) Mete Tunçay-Erikjan
Zürcher, Osmanlt lmparatorlugu'nda Sosyali zm ve Milliyetçilih (1876-1923), çev. Mete Tunçay,
lleti~im Yaymlan , 1995 , s. 233.
388 Mayda Saris, l zi Kaltr Hat1ralan11 -30 Sôyle~ i 30 Hayat Hihâyesi , Aras Yaymlan, 2007, s. 276;
Akçam, 1915 Yazilan , s. 17.
389 Teodik, s. 28; "Rupen Sevag Kimdir? " (Bu metin lstanbul'da 24 Nisan 2009'da "24 Nisan 1915
ve Ermeni Aydmlan Tutukland1lar, Sürüldüler, Bir Mezar Ta~lan Bile Olmad1" isirnli etkinlikte okunan dôrt hayat hikâyesinden biridir.)
390 Araçin L1radvagan'dan çeviren. Diran Lokmagôzyan , http://www.bolsohays.com/haberdetay-130883/ba ti-ermenistanli-sair-yazar-ve-doktor-ruben-sevak-26-agus tos-1915-tarihindeturkler-tarafindan-hunharca-katledilmistir.html (06.10.2012)
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Rupen, hayatma ait oldugu topraklarda devam etmeye karar vererek Birinci Dünya Sava$1'nm ba$lamasmdan hemen once ailesiyle birlikte lstanbul'a geldi. Pera'ya yerle$tiler 391 ve Rupen hekimlik yapmaya ba$ladi. Helen de lstanbul'daki Ermeni okullannda ders verebilecek kadar Ermenicesini ilerletmi$ti.
Ancak çok k1sa bir süre soma ba$layan Dünya Sava$1 nedeniyle, Osmanh
Devleti seferberlik ilan ederek belli ya$lardaki Osmanh erkeklerini askere aldi. Rupen Sevag da bu kapsamda tabip subay olarak Makrikoy'de (Bakukoy)
askere almdi. Ekim 1914'te henüz sava$a girilmeden lstanbul-Taksim'de bulunan Esayan Okulu'nun meslekhane bolümünde, Ermeni T1p Birligi tarafmdan Dr. Vahram Torkomyan, Dr. Nazaret Dagavaryan, Dr. Rupen Çilingiryan gibi ki$ilerin giri$imiyle Ermeni ve Türk kadmlanm egitmek üzere bir
hastabak1c1hk kursu açildi. 392 Ermeni doktorlan, Osmanh hekimlerini sava$
ko$ullanna hazulamak için t1p alamndaki geli$meleri konu alan birçok konferans ve aç1k oturumlar düzenledi. Dr. Rupen Çilingiryan, Bak1rkoy'de vatani gorevini yerine getirirken, bir yandan da bu konferanslara katildi. Burada yapt1g1 konu$malan ayakta alk1$landi. 393
24 Nisan 1915'te lstanbul'da ba$layan Ermeni aydmlannm tutuklanmas1 suasmda Rupen Sevag askerlik gorevinin ba$mdaydi. K1sa bir süre soma,
tutuklanan Ermeni aydmlanmn Çankm ve Aya$'a gotürüldükleri haberi lstanbul Ermeni toplumunda ogrenildi. Serbest b1rak1lan birkaç aydmm lstanbul'a donmesiyle tutuklularm hangi ko$ullarda oldugu bilgileri yayildi. lstanbul'da tutuklamalar devam ederken, Meclis-i Mebusan'm tanmml$ Ermeni mebuslarmdan Krikor Zohrab ve Vartkes Serengülyan da 2 Haziran'da tutuklandi. Bu geli$meleri izleyen Rupen Sevag, suanm kendisine gelmedigini
ve bu gecikmeden duydugu "üzüntü"yü arkada$lanna $U mizahi sozlerle aktanyordu: "Bize ayip degil mi ki, biz buradayiz? "394
Tutuklanmas1

Hiçbir siyasi partiye mensup olmayan, $air ve up doktoru Rupen Sevag 22
Haziran.1915 Sah günü tutuklandi. 395 Ailesinin verdigi bilgiye gore, tutuk391 Rupen Sevag, Çankm'dan e~ine yazd1g1 mektuplarmda "Pangalu Mahallesi, Nalbant Sokak" adresini yaz1yor. Bugün de lstanbul-Elmadag'da Yeni Nalbant Sokak admda bir sokak bulunmaktadir.
392 Tuglac1, c. 3, s. 642.
393 Teodik, s. 28.
394 Akçam, 1915 Yazilan , s. 17.
395 Andonyan, Exile, Trauma and Death-On the road to Chankiri wi.th Komitas Vartabed ba~hg1yla
yazd1g1 amlannda, 24 Nisan tutuklamalanndan sonra, lstanbul'daki Merk.ez Cezaevi'nde bulunan tutuklular arasmda Rupen Sevag'm da bulundugunu (s. 13) ve 7 Màyis 1915 günü Çank1-
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land1g1 s1rada evi aranmam1$tL
Resmî kayitlara gore ilk once
Aya$'a gonclerilmesi kararla$trnlan
Sevag, tutukland1ktan iki gün soma
Per$embe günü, Alman Büyükelçiligi'nin giri$imleriyle tutuklularm claha serbest olduklan ve hatta mesleklerinde çah$abildikleri Çankm'ya gotürülmek üzere lstanbul'dan yola çikanldi. 396 Alti günlük bir yolculuktan soma, genellikle siyasi partilerle
ili$kisi olmay1p , daha zarars1z kabul
edilen Ermeni aydmlannm konuldugu Çankm'ya vardi. 397 Sevag, Çank1n'da, kendisi gibi $air olan kom$usu
ve dostu olan Taniel Varujan ile birlikte kaldi. 398 Ne tutuklamrken ne de
Rupen Sevag ve Helen. [Saris, s. 278.}
tutuklu olarak kald1g1 Çankm'da bulundugu sürede Sevag için herhangi bir suçlama belirtildi, yasal bir soru$turma açildi. 399
Çankm'ya varmasmm ertesinde, yani 30 Haziran 1915 Çar$amba günü
kans1 Helen'e ilk mektubunu gonderdi:
"Bu Sah günü Kengm'ya (Çankm) vastl oldum. Aln gün yolculuk yapnktan
soma rahanm. Doktor Dinanyan'la bir hanede bulunuyorum. Evin ônünde
bahçesi ve agaçlan var.
Ümit ediyorum ki, kisa zamanda adalet ortaya ç1kar ve birbirimize kavu~uruz. Her zaman mektup yazm1z. Adres, 'Çankm içinde Doktor Çilingiryan'. Mektuplanmz1 Frans1zca yazabilirsiniz. Sadece adresi Türkçe yazmak
gereklidir.
Bana bir np kitab1 yollayimz. Çocuklan gôzlerinden ôperim. "400

396
397
398
399
400

n 'ya gôtürülmek üzere Ankara'dan arabayla yola ç1kanlan 16 tutuklu arasmda yine Rupen Sevag'm da yer ald1g1m yazmt~llr. (s. 30) Sevag'm kendi mektuplanndaki bilgilerle çeli~en Andonyan'm bu notlanm 1946-1947 y11lannda, yani 31-32 y1l sonra kaleme ald1g1 dü~ünüldügün 
de, bu yamlgmm anla~1lmas1 daha kolay ohir.
Almanya lstanbul Büyükelçiligi Maslahatgüzan Neurath'dan Almanya Ba~bakam Bethmann
Hollweg'e, Pera 5 Ekim 1915 tarihli rapor, Dinçer, Alma11 Belgelerinde ...
31Agustos1915 BOA. DH. EUM. 2. Sb. 10/73, Çankm'da Umum Ermenilerin Cetveli, sua: 151.
Mattei, s. 246-247.
Mattei, s. 246, 247.
Nayiri, 15 Nisan 2003, s. 3, 4; Akçam, 1915 Yaz1lan, s. 17.
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Ya$ammm onemli k1smm1 yurt d1$mda geçiren Rupen Sevag, 1914 yilmda lstanbul'a gelmi$ti. Halbuki e$inin Osmanh Devleti'nin müttefiki Almanya vatanda$1 olmasmdan yararlanabilir ve sava$ $artlannda Osmanh ülkesinin güvenli olmayacagm1 dü$ünerek yurt d1$1na ç1kmay1 dü$ünebilirdi. lstanbul'da 24 Nisan'da ba$layan tutuklamalar gozlerinin onünde cereyan etmi$, buna kar$1hk kendisi iki ay kadar tutuklamalann d1$mda kalm1$tl. Buradan bir ders ç1kanp, yurt d1$ma gitmeyi seçebilirdi. Oysa Osmanh ordusunda hekimlik yapmayi tercih etti. Sevag'm Osmanh hükümetinden bu denli
bir katliamc1 uygulamayi beklemedigi anla$1hyor. Tutukland1ktan sonra bile, "adaletin yerini bulacag1" ümidini muhafaza etmeyi sürdürdü.
Rupen Sevag'm tutuklanmas1 üzerine , Alman vatanda$1 olan Helen, lsviçre'de bulunan anne ve babasm1 arayarak durumu bildirdi. Ermenilerle ilgili Osmanh cografyasmdaki olaylan uzaktan da olsa takip eden anne Marie
Apel derhal yola ç1karak 26 Haziran günü lstanbul'a geldi. Helen ve annesi,
lstanbul'daki Alman Büyükelçiligi'n e müracaat ederek, büyükelçiligin araya girmesiyle dost ve müttefik ülke Osmanh Devleti'ne etki etmesini ve Rupen'i kurtarmalanm istediler. Büyükelçi Wangenheim'la da gorü$tüler, ancak ald1klan cevap kisa ve kesin oldu: "Alman Ulusunun Ç1karlan". Gorünürde Almanya , Ermeniler konusunda Osmanh Devleti'ne kan$mamayi temel ilke olarak benimsemi$ti.
Marie Apel'in bildirdigine gore Polis Müdürü Bedri Bey ona Dr. Çilingiryan'm olumlu davramha sozü kar$1hgmda Almanya'ya gitmesine izin verilebilecegini soylemi$ti. Ama daha sonra Alman Büyükelçiligi memurlarmm
bu yondeki bir sorusuna kar$1hk, Bedri Bey boyle bir $ey soylemedigini ifade ederek iddiayi yalanladi. 401
Çankm bu donemde adeta bir aç1k hapishaneydi. Ermeni aydmlan arasmda daha az zararh kabul edilenler buraya getirilmi$ti. Tutuklu kabul edilen
Ermeniler, Çankm içinde kendi imkânlanyla bulabilecekleri yerlerde kalabiliyor ve mesleklerini icra edebiliyorlardi. Her gün polis merkezine imza verdikten sonra, gün içinde $ehirde ve $ehre belli bir uzakhktaki mesafelerde
serbestçe hareket etmek imkânma sahiptiler.
Dr. Rupen Sevag Çankm'ya gelince, $ehirdeki saghk hizmetlerine katkida bulunmak üzere hekimlik yapmaya ba$ladi. Bu sayede, k1sa sürede Çankm'da tanman, sevilen ve aranan bir ki$i oldu . Kansma yazd1g1 28 Temmuz
1915 tarihli mektubuna gore, Dr. Rupen "sabahtan ak$ama kadar hastalanmn pe$inde ko$makta"ydi. 402 Ermeni aydmlan ak1betleri belirsiz $ekilde
Çankm'dan Ankara'ya katledilmek üzere gonderilirken, Dr. Rupen heyecan401 Almanya Istanbul Büyükelçiligi Maslahatgüzan Neurath'dan Almanya Ba~bakam Bethmann
Hollweg'e, Pera 5 Ekim 1915 tarihJi rapor, Dinçer; Akçam, 1915 Yazilan, s. 18-19.
402 Nay iri , 15 Nisan 2003, s. 3-4; Akçam , s. 25.
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la , Çank1n halkmm saghk sorunlan ile me$guldü. Anadolu'nun her yanmda, Ermeniler tehcir kararma uygun . olarak , yurtlanndan Su riye'nin
çôllerine gonderilirken , Dr. Rupen
Çankm'da meslegini icra etmeyi sürdürdü.
Çankm'dan Ankara'ya gôn deri.len
Ermeni aydmlan, gerçekte degi$ik
usullerle infaz edildiler. Ankara üzerinden Der Zor'a sevk emri gelenlerin
kar$ila$ t1klan kader ôlümden ba$ka
bir $ey olmadi. Çankm 'daki ya$am1 ve
kaderini belirleyen bir olay1, Rupen
Sevag'm km Samiram 2005 yilmdaki
bir sôyle$ide $ôyle anlatu:
'"Neden benim babam ?' diye Çok
sordum k endime. Aslmda ald1g1
Rupen Sevag.
sürpriz teklifi kabul e tm i~ olsayd1 kurtulurdu belki de. Hastalan tedavi ed e rmi~ babam Çankm'da. Bir gün
arabac1ba~mm km agir bir ~ek ilde raha ts1zla nm1~. Tedavisini Rupen Sevag'm
üstlenmesini iste mi~ler . Babam , uzun bir süre, her gün evine gidip g elmi ~
arabac 1ba~mm . Ardmdan k1z iyile~mi~ ve ziyaretler de so nla nm1~. Fakat genç
k1z yak1~1kh doktoruna â~1k o lmu ~ ve müthi~ bir umutsuzluga dü ~mü ~. Biricik k1zma çok dü~kün olan araba c 1ba~1 lsmail, yavrusunun aCl çekmesine tahammül edemeyince babama inamlmaz bir teklifte bulunmu;;: Din d egi~ tirip
kmyla evlenmesini is temi~ ondan. Bôylece Rupen Sevag'm sürgün günleri sona erecekmi~. 'Ben zaten evliyim, iki de çocugum var' d emi~ babam. 'Fark etmez' diye yamt vermi~ arabac1ba~ 1 , 'lslamiyet'e geçersen , bu sorun olmaz.' Fakat babam , arkada~lannm 'Evlen , kurtu\' bask1lanna ragmen'403 'Ben Ermeni oldugumu inkâr edemem , kanma duydugum sevgiyi inkâr edemem' diyerek reddetmi~ . "404

Bu arada e$i ve annesi, Rupen Sevag'm geri getirilmesi ve Almanya'ya goç ,
etmesi için hem Osmanh Devleti hem de Alman Büyükelçiligi n ezdinde giri$imlerde bulunmaya devam ettiler. Türk makamlan "Dr. Çilingiryan'1 yi403 Saris, s. 2 74.
404 Antranik Zaroukian'm, Fransa'da 198S'de Rupen Çilingiryan Sevag'm 100. dogumgününde yap1lan anma toplanusmdaki Ermenice ko nu~mas1 , http://www.snkcreative.com/arnj/upload2/
newsl022 110.pdf (06.1 0.2012)
..ou
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gmlara etkisi olan Ermeni entelektüellerinden say1yor ve bu etkisinden
korkuyorlardi". 405 Zaten her $ekilde Osmanh vatanda$1 Ermenilerin yurt di$llla ç1k1$lan yasaklanm1$tl.
Sevag, kansma 13 Temmuz'da yazd1g1 mektubunda, lstanbul'da dost bildigi etkili ki$ilerin isimlerini verèrek, onlarm destek ve yard1m1m almas1 tavsiyesinde bulunur:
"Hilmi Pa~a'ya 406 en derin sayg1lanm1 iletirsiniz. Bana kar~1 gôsterdigi dostça
tutumu için çok minnettar ve müte~ekkirim. Der Saadet [lstanbul] mebusu
Salah Cimcoz Bey'i407 gôr. En yakm arkada~1md1r. Camm1, ruhumu ve fikirlerimi çok iyi biliyorlar. Ona ôzel sayg1lar bildiriyorum."408
Helen Çilingiryan 15 Agustos 1915'te Harbiye Nezareti'ne yapng1 yaz1h müracaatla, "Kocasmm Altmc1 Kolordu Kumandam Hilmi Pa$a'nm hususi tabibi oldugunu hanrlatarak lstanbul'a getirilmesini ve meslegine devam
etmesine müsaade edilmesini" talep eder. 409 Helen, Osmanh yetkililerinden
"Alman ihtiyat zabiti Môsyô Franz Apell'in kerimesi Yani Çilingiryan" olarak "Çankm'ya sürülen kocas1 ihtiyat tabip yüzba$ilarmdan Doktor Rupen
Çilingiryan'm affm1" ister. 410
Rupen Sevag'la kans1 arasmda gidip gelen mektuplarda, bir ailenin olagan sorunlan da yer ahr. Ôrnegin, Pangalt1'da oturduklan evin sahibi Mavropulos kira artl$1 talep etmekte, aksi takdirde evin bo$alt1lmasm1 istemektedir. Sevag, Çankm'dan kansma bu konudaki dü$üncelerini 15 Agustos tarihli mektubunda yazar:
"Bulundugunuz evden ç1kmaym1z. Çünkü ben subay oldugumdan, ev sahibi
sizi evden ç1karamaz. Evin kirasm1 da arturmaym1z ve fazla ôdemeyiniz." 411
Dahiliye Nazm, 19 Agustos 1915 tarihli telgrahyla Kastamonu Vilayeti'nden Çankm'da bulunàn tutuklular ve durùmlan hakkmda aynnt1h bir
defter haz1rlamas1m ister. 24 Agustos 1915'te Çankm Mutasarnfhg1 istenen
ayrmt1h defteri Kastamonu Valiligi'ne gônderir. Bu rapor deftere gore, Rupen Çilingiryan Aya$'a gônderilecek isimler arasmdad1r.
Helen Çilingiryan'm giri$imleri ve Alman Büyükelçiligi'nin baskilan etki405 Almanya Istanbul Büyükelçiligi Maslahatgüzan Neurath'dan Almanya Ba~bakam Bethmann
Hollweg'e, Pera 5 Ekim 1915 tarihli rapor, Oinçer, CD.
406 Hilmi Pa~a, Rupen Sevag'm komutamyd1.
407 Istanbul Hukuk Mektebi mezunu , lttihatç1 siyasetçi ve gazetecidir. Rupen Sevag'm edebiyat
çevresinden dostuydu.
408 Nayiri , 15 Nisan 2003, s. 3, 4.
409 15 Agustos 1915 BOA. OH. EUM. 3. Sube, 28/19.
410 16 Agustos 1915 BOA. OH. EUM. 2. Sb. 10/15.
411 Nayiri , 15 Nisan 2003, s. 3, 4.
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sini gôsterir ve henüz hazirlanan defterden bilgi sahibi olmayan Dahiliye Nazm Talat Bey, 25 Agustos 1915 tarihli telgrahyla Kastamonu Valisi'ne "Doktor Rupen Çilingiryan'm orada [Çankm] serbest olarak ikamet ettirilmesi"
emrini bildirir. 412 Aym telgrafta, ilerde Rupen Sevag'la birlikte ôldürülecek
arkada~lannm da "lstanbul'a gelmemek üzere af edildikleri" belirtilerek serbest b1rakilmalanrn ister.
Bu geli~meler olurken, Dahiliye Nazm'nm telgrafmdaki bilginin henüz
ula~mad1g1 Çankm'da , Çilingiryan'a Aya~'a gitmek üzere hazirlanmas1 sôylenir. Rupen Sevag, 25 Agustos 1915'te çektigi telgrafla kansma "Varujan ile
Aya~'a gidiyoruz, mektuplannm oraya gônderiniz" diye yazar. Telgrah alan
Helen, 26 Agustos tarihinde Rupen'e bir telgraf yollar ancak cevap alamaz.
Aya~'a gitmenin ne anlama geldigini bilen Helen derhal Alman Büyükelçiligi'ne durumu bildirir. Büyükelçilik 27 Agustos 1915 tarihinde hükümet nezdinde giri~imde bulunur.
Dahiliye Nazm Talat Bey dogrudan Çankm Mutasarnfüg1'na çektigi 28
Agustos 1915 tarihli telgrafla, "Kengm'da bulunan Doktor Rupen Çilingiryan'm orada serbest olarak ikamet ettirilmesi 25 Agustos 1915 tarihli telegrafla Kastamonu Vilayeti'ne teblig olunmu~tu. Bu kere Aya~'a sevk olunmak
üzere oldugu haber ahmyor. Ad1 geçenin sevk nedeninin bildirilmesi ve ilgili yazmm geregi olarak, orada serbest olarak ikamet ettirilmesi kesin surette ihtar olunur" 413 emrini vermesine ragmen Rupen Sevag için aruk çok geç
kalmm1~tir.

412 25 Agustos 1915 BOA. DH. SFR. 55/214.
413 28 Agustos 1915 BOA. DH. SFR. 55/275.
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Dahiliye Nazm'nm telgrafi ula$amadan, Dr. Rupen Sevag ve dort arkada$1 Çankm'dan aynlm1$lardi. Rupen Sevag (Çilingiryan), ünlü $air Taniel Varujan, Onnig Magazaciyan, Vahan Kahyayan ve Artin Bogosyan'la birlikte,
Çankm Mutasarnfhg1'nm hazirlad1g1 24 Agustos tarihli rapor defterdeki kayitlara uygun olarak, iki gün soma ve Kastamonu Valisi'nin soz konusu raporu lstanbul'a yollamasmdan be$ gün once, 26 Agustos 1915 sabah1 Ankara üzerinden Aya$'a gitmek üzere yola ç1kartilm1$ ve aym gün oldürülmü$lerdi. Çankm Mutasarnfi'nm Rupen Sevag ve dort arkada$mm oldürüldügünü Dahiliye Nazm'na bildirdigi cevabi telgrafi lstanbul'a 30 Agustos 1915 tarihinde ula$tl.

Ôldürülmesi
Ermeni $iirinin iki büyük ismi Rupen Sevag'la Taniel Varujan'm oldürülmeleri için haz1rlanm1$ senaryoya gore Aya$'a gonderildikleri 26 Agustos
1915 Per$embe gününü, Çankm'daki tutukluluk günlerini birlikte geçirdikleri bir diger tutuklu Mikayel ~amdanc1yan $Oyle anlanyor:
"Sevag, [Kastamonu'dan gônderilen] mutasarnf vekili [lzzet Bey] ile olan
samimiyeti sayesinde, Aya$'a gônderilmelerini, Istanbul'dan olumlu bir cevap alma umuduyla iki üç kez erteletmeyi ba$ardi. Ama hiçbir yamt gelmedi.
Aynlacag1m1z gece, evimiz gôrece olarak kederli degildi. A$ç1m1zm da yard1m1yla tathlar ve diger lezzetli :;;eyler pi$irmekle ugra$tLk. Sevag, Aya$'taki arkada$lanm1z için yanma alacaktt. Tathlarm en iyi parçalanm da sevgili arkada$1ma, yakmdan tamd1g1m Siamanto'ya ayirtmL$tLm. Tath olan her $eye zaafmm farkmdayd1m. Gece geç yatttk ve çok az uyuduk. Gün dogmadan ayakland1k. Kafam1z, bu aynh$a neden olan kôtü kaderle me$guldü. Sevag yine e$i
ve ogluna ili$kin rüyalar gôrmü$tÜ. Rüyasmda kans1 son derece zay1flam1$ ve
çirkinle$IDi$ti. Ogluysa ah$1lmad1k derecede $Î$manlam1$tl ama yakt$tkhyd1.
Aram1zda rüyalann ne anlama geldiginin aç1klanabilecegine inanlann ç1kard1g1 tek sonuçsa büyük bir felaketin yakla$makta oldugu yolundayd1.
Arabac1 erkenden sôkün etti. K1sa bir süre içinde kasaba yakmlarmdaki,
sürgüne gidenlerin toplanma yerine, kôprüba$ma gittik. Ay l$1gmm olmad1g1 karanhk bir Agustos gecesi, be$ arkada$1m1zla vedala$1p, yolcu ettik. .. Çankm'dan iki arabayla yola ç1kanldilar. Ath bir jandarma ve Selanikli bir polis
onlara e$lik ediyordu.
Ônceki gece Sevag, mutasarnf vekiliyle vedala$IDl$, o da Sevag ve arkada$lannm Aya$'a güven içinde ula$tmlmalan için gereken talimatL vermi$ti. Sevag'm arabasm1 mutasarnf vekilinin Kastamonu'daki arabac1s1 sürüyordu. 0
gün tesadüfen Çankm'ya gelmi$, amiri de >evag'i kendisine teslim ederek,
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güvenliginin kesin olarak korunmas1m emre tmi~.ai. "
0 gece, ôgle vakti saat 12.00'den
hemen ônce ôldürülclükleri haberi.ni alcl1k. Tuney'clen Çankm'ya telefo nla bi.lcliri.len haber üzeri.ne, kenclilerini.n saat 12.00 civanncla ôlclürülclüklerini ôgrenclik. Telefon mahallincle bulunan janclarma komutam Nurettin ve lttihat Partisi sorumlu sekreteri [Cemal] Oguz, bu ôlüm
habe rini ne$eyle kar$tladilar. "414

Çankm toplama kampmdan sag ka- ·
lanlardan biri olan Rahip Krikor Balakyan'sa amlannda Dr. Rup en ve arkada;;lannm ôldürülmesinin ayrmtilanm ;;oyle anlanr:

Dr. Rupen Çilingiryan (Sevag)
Osmanil askerÎ hekimi üniformaswla.

"Çankm'claki lttihatçilar uzun zamanclan beri cihacla kanlmak ve lslam Halifesine layik olmak istiyorlardi. Bôylece, Dr. Çilingiryan, Varujan ve üç arka·da$mm [Onnig Magazac1yan, Vahan Kahyayan, Artin Bogosyan] Ankara'ya
transferini hrsat bilerek, Halo aclh bir Kürt katili ve arkada$lanm, aln saat
mesafede bulunan Tuney admdaki. bir yercle pusu kurmalan için gônclerdiler.
Per$embe günü, arkada$lanm1z Çankm'dan hareket edince, yerel lttihad
komitesinin sorumlu sekreteri, Yunus [Cemal Oguz], Çankm-Kalecik yolu boyunca jandarma karakolunu telefonla arayarak yolda$lanm1zm hareketi hakkmda onlan bilgilendirdi. Ertesi gün, Cuma, Tuney'deki karakolu
arayarak 'Yeni gelenler ôldürüldüler mi?' diye sordu. Ama Cuma günü oldugu için, jandarmalar karakolun yakmmdaki bir agacm altmda piknik yap1yorlard1 ve karakolda sadece duvar üzerine kireç ile slVa yapan bir Ermeni i$Çi vard1. Bôylece bu konu$masmdan i$lenecek cinayetten haberi oldugu anla$1hyordu .
Be$ yolcla$1m1z1 ta$1yan iki araba, Kalecik smmmn ba:?lad1g1 Tuney Tepesi'ne geldiklerinde, pusuda bekleyen dort Kürt onlan kar$1lamak için geldiler. Kürtler arabalara yakla$mca, sürücülere atlan serbest buakmalanm, aksi halde onlara ate$ açacaklanm sôylediler. Selanikli genç polis memuru rütbece daha üst olan jandarmaya direnmemesini sôyledi. Her ne kadar bu durum polise ônceclen gizlice sôylenmi$Se de jandarmaya bir $ey sôylenmemi$ti. Bir kaza olup da jandannanm plana zarar vermesini istemiyordu. Bôylece,
414 Teodik, s. 234, 236.

polis memuruyla jandarma uyum içinde olunca, Kürt Halo arabadakilere a~a
g1 inmelerini emretti. "415

Bu

deh~etin

detaylan, daha soma kurbanlan iki atm çektigi bir arabayla
ta~1yan yirmi ya~mdaki Türk arabac1 tarafmdan if~a edilir. Bu ki~inin ifadesine gore, Halo'nun emrindeki Kürt asilh e~k1yalar , lttihat ve Terakki Firkas1'nm Çankm Katib-i Mesulü (parti sekreteri) Cemal Oguz'un emriyle Ermeni kafilesini Tüney'de basmi~lardi. 416 Konvoya e~lik edenjandarmanm sozde
kar~1 koyu~unu kolayca saf d1$1 eden kasaplar i~e giri$illi$lerdi.
"A~ag1

indikten sonra, Dr. Çilingiryan ciddiyetle dort Kürt'e hayatlanm bag1~lamas1 için yalvard1; kendisinin ve arkada~lanmn tüm paralanm ve e~yala
nm vermek için sôz verdi. Ancak kalbi yumu~atlc1 ho~ sôzlere ragmen, Kürtler be~ arkada~1m1z1 yakmdaki vadinin içinde akan bir derenin kenarma gôtürdüler ve elbiselerine zarar vermemek için onlan soydular. Sonra hançerlerini çekerek, vücutlanna müthi~ darbelerle, kol ve bacaklarma ayn ayn ac1mas1zca saldirdilar. Sadece Varujan kendini savundu ve katiller ceza olarak
yurtsever ~airin bagirsaklanm parçalay1p, gozlerini oydular. 417

Hasan admdaki arabacmm tamkhgma gore, "Tüney karyesi kurbunda Sapah derede" ,418 ba$ka bir kaynaga gore de "Teke Burnu Vadisi'nde" 419 soyulduktan soma hunharca b1çaklamp oldürüldüler. "Onlardan biri pek genç,
siyah sakalh ve canh bak1$h bir delikanhyd1" diyor arabaci Hasan. Anla~Ilan
burada tarif etmeye çai1$t1g1 ki$i Rupen Sevag'n: 420
"Dr. Çilingiryan ve Onnig Magazac1yan'm giysilerinin iç tarafma dikilmi~ olarak 450 Osmanh altm1 buldular. Kürtler, polis ve jandarmaya bir miktar verdikten sonra, geri kalamm aralannda payla~ular. Aym ~ekilde, arabalardaki
bagajlan payla~tilar ve iki Türk arabaciya derhal Çankm'ya dônmelerini emrettiler.
Türk araba sürücüleri Çankm'ya ba~lan a~ag1 egik bir ~ekilde dôndüler ve
yirrhi ya~lannda ve yerel hamamrn sahibinin oglu olan içlerinden birisi, bana
bu detaylan ya~h gozlerle oldugu gibi anlattJ. 'Boyle i~in cam cehenneme, benim boyle paraya ihtiyac1m yok. .. Yann atlanm1 ve arabam1 satacag1m ve bu
~ehirden gidecegim. "421
415
416
417
418
419
420
421
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Balakian, s.100, 101.
Andonyan, Exile, Trauma and Death, s. 17, 77.
Balakian, s.100, 101.
Akçam, 1915 Yazilan , s. 22.
Avakian, s. 87.
Mattei, s. 246, 247.
Balakian, s.100, 101.

"Haberi gece alan Mutasarnf Vekili [lzzet Bey] ç1lgma dôndü, arkada;;mm ôldürülmesi onu son derece peri?an etti. Nurettin'i yanma çagird1 ve agir ithamlarda bulundu. 0
esnada hâlâ [Kastamonu'da] Valilik gôrevini yürüten Re;;it Pa?a'mn
gôstermelik soru?turmalan sonucunda cinayet zanhs1 olarak on bir
aciz kôylüyü Çankm Hapishanesi'ne att1lar. "422

Rupen Sevag ve Helen.

Rahip Krikor Balakyan, Dr. Rupen ve arkada;;lannm ôldürülmesi üzerine
ya;;anan geli;;meleri ;;oyle anlatir:
"Zavalh be$ arkada?11mz1 sag salim Ankara'ya ula$tmnaya çocuklannm üstüne
yemin eden MutasarnfVekili ve Kastamonu Vilayeti Askerî lnzi.bat Komutam
[lzzet Bey], ata binerek, beraberlerinde birkaç sorgu hâkimi ve jandarmayla,
cinayet mahalli olan Tuney'e dogru yola ç1karlar. Orada zavalh be;; kurbanm
cesedi.ni. suya atilm1;; olarak tanmmaz bir vaziyette bulurlar. .. Onlarm cesetlerini gômdürüp katilleri ele geçirirler. Sonra katilleri, polis memuru ve inzibat
eriyle beraber divam harpte yarg1lanmak üzere Ankara'da hapsederler. Mahkemede, 4 Kürt aç1k bir ;;ekilde, cinayeti Çankm'daki lttihad komitesinin emriyle ve tavsiyesiyle kendilerinin i?ledigini beyan ettiler.. . Ôyle ki, kendileriyle
beraber onlann da mahkeme edilmeleri gerektigini sôylediler. "423

Dahiliye Nazm'nm 25 Agustos tarihli telgrafi, Rupen Sevag ve dort arkada;;mm gônderilmes~ ve oldürülmesinden sonra Çankm'ya ula;;m1;;ti. Nezaret, 4 Agustos 1915 tarihli telgrafta affedilen lstanbullu Ermeniler listesine
isimlerinin sehven yaz1lmad1g1 anla;;1lan ve Kengm'da [Çankm] bulunan
Ermenilerden, Serkis $ahinyan, Ohannes Hanisyan, Artin Bogosyan, Serkis
veled-i Bagdasar, Zareh Mumc1yan, Onnig Magazaoyan'm lstanbul'a gelmemek üzere af edildikleri ve Doktor Rupen Çilingiryan'm orada, yani Çankm'da serbest olarak ikamet ettirilmesini teblig ediyordu .424 Mikayel $amdanc1yan bu geli;;meyi nasil ôgrendiklerini de amlannda ;;oyle anlatir:
"I;:rtesi günü, MutasarnfVekili'ne müracaat ettigimizde, bize bütün bu aynntilan anlattl ve aym zamanda ôlümden de aci olan ba?ka bir gerçegi ôgrenmi?
olduk. Meger o sabah be;; arkada;;1m1zm hareketinden tam 24 saat sonra mu422 Teodik, s. 234, 236.
423 Balakian, s.102.
424 25 Agustos 1915 BOA. DH. $FR. 55/214.

tasarnf yard1mc1smm Istanbul' dan ald1g1 yeni bir
telgrafta, onlara da [af edilen] diger 32 ki~iyle aym
muameleye tâbi tutulmalan izni veri lmi~. Maalesef insanogluna kaderin aln~m1 geri çevirme kudreti bah~edilmenü~ tir. "425

Rupen Sevag ve dort arkada;;mm oldürülmesinden be;; gün sonra, Kastamonu Valiligi,
Dahiliye NazHhg1'nm istegi üzerine Çankm
Mutasarnfhg1'nca haz1rlanan ve Çankm'daki Ermeni tutuklulann isim listelerine ilave
olarak her biri hakkrnda ne tür i;;lemin yaRupen Sevag.
pilmakta oldugu konusunda bilgileri de ihtiva eden rapor defteri 31 Agustos 1915 tarihi
itibanyla lstanbul'a gonderdi. Raporda, arnk hayatta olmayan Çilingiryan ve
dort arkada;;mrn Ankara yoluyla Aya;;'a gonderilecegi yazmaktaydi. 426
Çankm Mutasarnfhg1'nrn 30 Agustos 1915 tarihli telgrahm alan ve Rupen
Çilirtgiryan'm Aya;;'a gotürülürken, Kalecik'in Tüney Koyü yakrnrnda, Satilar Koyü ahalisinden Hao Ali oglu Halo [Halil] ve on bir adam1 tarafrndan
katledildigini, canilerden dort ki;;inin yakalanm1;; oldugunu ogrenen Dahiliye Nazm Talat Pa;;a, 31 Agustos günü Kastamonu Vilayeti'ne gonderdigi
telgrafla diger canilerin derhal yakalanmas1 talimatrn1 verdi.427
Helen 'in tepkisi
Helen, oldürüldügünden habersiz oldugu kocasma mektuplanm yazmaya devam etmektedir. Resmî yaz1;;malarda Sevag'rn oldürüldügü bilgisinin
lstanbul'a ula;;tig1 gün olan 30 Agustos tarihinde gonderdigi mektubundan
Helen'in geli;;melerden henüz haberi olmad1g1 gorülmektedir:
"Sana Reji vasltas1yla gônderdigim 9 liray1 aldm m1? Ben bu aparnmam b1rakiyorum. Bu kadar kirayi ôdeyecek param yok. Küçüklerle beraber ne yapacag1m1 bilmiyorum.
Dert etme. Daima dü~ünüyorum ki, hükümetimiz, ona itaat etmekten ba~
ka bir ~ey yapmam1~, sakin ve ak1lh bu kadar masum insanlan bôyle cezalandirmamah. Biz de ôyle idik. Ac1m1z deh~etlidir.
Bereket versin çocuklar bir ~ey anlam1yorlar, saghkh ve ne~eliler. Ba~kalan
ile kar~ila~nracak olursak, biz herkesten daha talihsiz degiliz.
425 Teodik, s. 236.
426 31 Agustos 1915 BOA. DH. EUM. 2. Sube. 10/73.
427 31Al(ustos1915 BOA. DH. $FR. 55/338.

Ah Rupen, birle~mek için sevgi gereklidir. 0 bizi ayakta tutabilir. Çok
sevgili Rupen'im sana tap1yorum. Su
anda melekler gibi uyuyan Levon ve
Samiram tarafmdan sana binlerce tath
ôpücükler gônderiyorum.
Senin Yanni'n." 428

2 Eylül'de lstanbul Polis Müdürü Bedri
Bey, Sevag'm ôldürülmü$ oldugundan sôz
etmeden, Alman Büyükelçiligi'ne Bayan
Helen'in Almanya'ya gëmderilmesini teklif
Rupen Sevag.
eder. Helen, kocasmm ak1beti konusunda kesin bilgi almadan Alman Büyükelçiligi'ni ve lstanbul'u terk etmeyecegini soyler. Bir Alman gazeteci, Büyükelçilik koridorlannda gôrdügü Helen'i amlarmda $6yle anlatu:
"Bu elçilik, ba~kalanyla birlikte top lu olarak sürgün edilmi~ ve kesinlikle suçsuz olan bir Ermeni'yle evli ve iyi bir aileden gelme bir Alman kadmm haklarmm geri verilmesini de ba~aramam1~u ; hemen hemen her gün Alman Büyükelçiligi'nin holünde gôzya~1 dôken bu Alman kadmm gôrünümü hüzün
vericiydi. "429

Helen [Yanni] 3 Eylül tarihinde hâlâ kocasma mektup yaz1p gondermektedir.
"Çok sevgili Rupen'im. l~te senden habersiz bir hafta daha geçti. Ümit ediyorum ki, rahatm yerindedir. Benden iki ay daha uzak kahrsan, o. kadar dert
ediyorum ki, verem olacag1m.
Levon çok iyidir. Ayakkabilanm çoraps1z olarak giyiyor. Türkçe ve Almancayi çok iyi konu~uyor. Simdi o kadar güçlü ki, Samiram'i bile kald1rabiliyor.
Samiram da çok güzel. lkisi de senin güzel gôzlerine sahip.
Mavropulos'la i~leri yoluna koyuyoruz.
Çok güzel ~iirler yaz1yorum ve tercüme edemiyorsun diye o kadar üzgünüm ki.
Küçükler her zaman bahçedeler. ôyle veya bôyle ya~1yoruz. Seni yeniden
gôrmeyi ümit ediyorum. ln~allah Allah lütfeder. Seni her zaman sevecegim,
Allah'1 da.
Senin Yanni'n. "430
428 Avakian, s.86.
4 29 Stuermer, s. 61.
430 Avakian, s. 86, 87.

Helen'in yazd1g1 bu kart, üstüne "Adres birakmadan aynlm1$Ur" notu 'yazilm1$ olarak geri dëmer.
Nihayet 11 Eylül'de Rupen Sevag ve dort arkada$mm oldürüldügü konusunda ilk resmî bilgi Alman Büyükelçiligi'ne iletilir. 16 Eylül'de bu bilginin
Helen'e de verilmesi üzerine, art1k yapabilecegi bir $ey kalmayan Bayan Çilingiryan aym gün çocuklan ve annesiyle birlikte ülkeyi terk eder ve Lozan'a
dôner. 431
Bir süre sonra, çaresizligin ve e$ini kaybettigi olaylarm verdigi ac1yla, 27
Ekim 1915 tarihinde lstanbul'daki Alman Büyükelçiligi'ne bir mektup yazarak, Osmarih topraklannda Ermenilere kar$1 yürütülen ve ôlümlere neden
olan harekâta Alman hükümetinin müdahale etmesini ister:
" A~ag1daki dilegimi en derin hürmetlerimle bildiririm: AllahmlZl severseniz
Türk makamlan nezdinde tekrar en enerjik ad1mlan atarak bu korkunç suçlamalann yalan olduguna müdahale ediniz. Kesin bir emirle kurtarabilecek
ne varsa, kurtarmaya çah~m1z . Eger elinizde bulunan boyun egilemez imkânlan kullanmazsamz, suçsuz kadmlann , çocuklann, hastalann ve ya~hlann
gôklere yükselen kam , Almanya'ya bir lanet olarak dônecektir. "432

Alman yetkilileri konuya duyars1zdir. Bu sefer Helen, 5 Kas1m 1915'te lstanbul'daki Alman Büyükelçiligi'ne gônderdigi mektupla, Türk hükümetinden suçlulann yargilanarak cezalandmlmasm1 ve kendisine maddi tazminat
verilmesini talep eder:
"Türk hükümeti tutuklularmm güvenligini saglamakla yükümlüdür ve yetersiz koruma vererek kendisini saldmdan sorumlu duruma sokmu~tur. Bu
nedenle Türk hükümetini Dr. Çilingiryan'm ôldürülmesine yard1mc1 olmakla suçluyorum ve en azmdan b e~ yüz bin frank tazminat istiyorum. Eger bu
miktar alun olarak hemen gônüllü biçimde ôdenmezse mahkeme açmak zorunda kalacag1m, çünkü bu suçlular yüzünden her türlü imkândan mahrum
duruma dü~ mü~ bulunuyorum. Aynca on iki ki~ilik tüm çetenin benim yerime Alman Büyükelçiligi'nin ~ahitliginde asilmalanm talep ediyorum." 433

Bir gün sonra Alman Büyükelçiligi verdigi cevapta bu giri$imin faydas1z
ve sonuç getirmeyecegini izah eder. Dr. Rupen Sevag'm Osmanh vatanda$1 olmas1 nedeniyle, Almanya tarafmdan korunma hakkm1 yitirdigini ve Alman yetkililerinin bu konuda yapacak bir $eyleri olmad1g1 sôylenir. Almanya
431 Akçam, s. 22.
432 Helene Tschilingiryan'm Istanbul Alman Büyükelçiligi'ne 27 Ekim 191 5 tarihli mektubu , Akt.
Akçam, s. 24.
433 Helene Maria Anna Tschilinguirian-Apell'den Istanbul Alman Büyükelçiligi'ne 5 Kas1m 1 91 ~
tarihli mektup, Akt. Akçam, s. 23.
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olaym üstünü ôrtme ve kendini geri
çekme çabas1 içindedir. 434
Alman vatanda;;1 Helen, ülkesinin
ilgisizligi kar;;1smda derin bir ôfkeye kap1hr. Alman vatanda;;hgm1 terk
ederek, Erm~ni milliyetini seçer. Helen ismini buakarak "Yanni" adm1
ahp Fransa'ya yerle;;ir. Yanni bundan sonraki ômründe bir daha anadili Almancay1 konu;;mad1g1 gibi çocuklarma da Almanca tek bir kelime bile ogretmez. 1966'da yayimlanm1;; Au pied de la Dent du Midi 435 gibi,
dort Frans1zca ;;iir kitabmm da yazan olan Yanni, 28 Arahk 1967'de Nice'de, oglu Levon'sa 2005 yilmda vefat eder.
2005 yilmda yapilan bir soyle;;ide
k1z1 $amiram annesinin bu tepkisini
;;oyle anlanr:

Rupen Sevag'm e1i Yanni Apel, solda Levon ve
ortada ~amiram, iki çocuguyla, 79 75 'te.

"Zavalh annecigim, Alman Konsoloslugu'na ba;,;vurmu;,;, mektup yazm1;,;, bizzat gitmi;,;, 'E;,;imi kurtarmak zorundas1mz' diye
yalvarm1;,;. Fakat nafile, her defasmda reddedilmi;,;. Son gidi;,;inde, pasaportunu konsolosun yüzüne hrlaup 'Dilerim Tann'dan,
~amiram, Yanni ve Levon Çilingiryan.
[Saris, s. 276.)
ogluma nasip olsun intikam1m1z1 almak' diye haykirm1;,;. Veinamr m1sm1z, bu gerçekle;,;ti. lkinci Dünya Sava;,;1'nda abim Fransa'nm yanmda sava;,;t1 ve Almanlar yenildi; dolay1s1yla annemin arzusu bir ;,;ekilde yerine gelmi;,; oldu." 436

lttihatç1 hükümet, Sevag ve arkada;;lannm oldürülmesi olaym1 takip ediyormu;; gorüntüsü veren ad1mlar atn. Yakalanan e;;k1yamn yargilanmas1 ve
kaçaklann yakalanmas1 için gostermelik giri;;imlerde bulundu. Rupen Se434 Dinçer, s. 597, 598.
435 Yane Sevac, Éditions de la Revue moderne, Verneuil-sur-Avre, irnpr. Dierville-Harnonic, 1966.
436 Saris, s. 275.
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vag'm oldürülmesinden soma üstünde bulunan ki!?isel e!?yala'rmm ailesine .
verilmesi için yaz1!?malar yapildi. 437
Daha soma bu e!?yalar arasmda bulunan iki yüzük vesairenin e!?ine verilmesi için talimat verildi.438
Cinayete

te~vik

edenlerin yarg1/anmas1

Cinayetler, lttihat ve Terakki Çankm Katib-i Mesulü Cemal Oguz, jandarma Kumandam Nurettin ve diger
baz1 yoneticilerin organizasyonuyla i$lenmi$ti. Bu $ah1slarla ilgili yarg1lama süreci, Dünya Sava!?1'nm bitmesi ve lttihatç1 yonetimin sava!? suçlusu
ilan edilmesinden soma ba$ladi.
3 Nisan 1919'da Dr. Rupen Sevag
Rupen Sevag, Verger.
Ve dort arkada$1Il1Il oldürülmesi olaymdan dolay1 suçlu gorülen Cemal
Oguz tutuklandi. Diger zanh arkada$1
jandarma Komutam Yüzba$1 Nurettin firar ettigi için davas1 g1yabmda gorüldü. Dava sürecinde bir kere serbest b1rakilan Cemal Oguz, 27 Ekim 1919'da
yeniden tutuklandi. Mahkeme 8 Subat 1920'de, Ermenileri katleden Kürt
Ali'yi Çankm'ya davet edip talimat verdigine kanaat getirerek, Çilingiryan
cinayetini azmettirmekten suçlu buldugu Cemal Oguz'u 5 sene 4 ay, firarda
bulunan Nurettin'i de 6 sene 8 ay hapis cezasma mahkûm etti. Temyiz mahkemesinin bozdugu bu kararda, mahkeme israr etti. Nihayet mahkeme karan 27 Mayis 1920'de padi$ah tarafmdan onaylandi. 439
Katillerin yarg1/anmas1

Cinayeti bizzat i!?leyen 9 ki$iden, sadece 4 ki!?i tutuklandi. Kürt Halo'yla
birlikte diger 5 ki$i finir ettiklerinden tutuklanamadi. Aynca Dr. Rupen Sevag ve dort arkada$Illl korumakla gorevlendirilen, ancak gorevlerini yerine
getirmek yerine katillerle i$birligi yapan bir polis ve bir jandarma da tutuklandi.
437 2 Kas1m 1915 BOA. DH. SFR 57/203; 4 Kas1m 1915 BOA. DH. SFR. 496/7.
438 Nayiri, 24 Nisan 2003; 5 Ekim 1915, Neurath'dan Bethmann Hollweg'e, Akt. Dinçer, CD, s. 695.
439 Dadrian-Akçam, s. 160.
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Bu

ki~ilerle

ilgili olarak hazulanan
dosyas1, bir süre yetkili
mahkemenin belirlenmesi için dola~
tinld1ktan sonra , Ankara Vilayeti'ne
geldi. Buradan soma Dahiliye Naz1n Talat Pa~a'nm davaya müdahaleleri ba~ladi.
Adalet Nezareti'nin, orduda hizmet
etmeyi kabul eden tutuklu ve mahkûmlann affedilmesi ve Ermenilerin
katledilmesinde kullamlan Te~kilat-1
Mahsusa kontrolündeki çetelerde istihdam edilmesine yônelik daha ônceki kararma istinaden, Talat Pa~a,
Rupen Sevag ve arkada~lannm katillerinin serbest buakilmalanm emretsoru~turma

ti.440

"Talat Pa~a , yerel yôneticilerin
gayretleriyle tutuklanm1~ ve hukuk sisteminin çarklanna takllm1~
katilleri kurtarmak için yogun bir
çaba içine girmi~tir. Davaya dogrudan müdahale etmi~ , soru~tur
malan durdurmu~ ve katil olduklan soru~turma evrak1 ile de sabit
olan Kürt Halo çetesi mensuplanm hapisten ç1karm1~tlr. "441

Edebi ki~iligi ve eserleri
Rupen Sevag, Berberyan Okulu'nda
Rupen Sevag.
ôgrenciyken ~iir yazmaya ba~ladi. llk
~iirlerini ve iki düzyaz1sm1, Hisusi Gyanke (lsa'nm Hayan) ba~hkh bir çah~
mada toplam1~nr. ôgrencilik doneminde yapt1g1 ve aym zamanda mezuniyet tezi olan Marte (Adam), Tsayner (Sesler) ba~hkh çah~malan vard1r. Ya~
~ammda yayimlanmam1~ olan bu çah~malan, 1992 yilmda Erivan' da Alexander Topçuyan t.arafmdan Ruben Sevak, antip ejer ashakertakan tetrerits (Ru440 13 May1s 1916 BOA. DH.
441 Akçam, s. 34.

~FR.

63/301, Akt. Akçam, s. 34.
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pen Sevag, Yay1mlanmam1$ Ôgrenci Yaz1lan) ba$hg1yla hi~ kitapç1k olarak
yayimlanm1$tlf. Bu kitapç1kta, Sevag'm daha ilerde yazacag1 eserlerinde geli$tirecegi dü$üncelerinin ve estetiginin ilk ad1mlan bulunmaktadir. 442
30 ya$mda oldürülen Rupen Sevag, up egitimi almak üzere gittigi Lozan'da 29 ya$ma kadar kalm1$tl. Burada yazd1g1 düzyaz1lan, ôncelikle Azadamard (Ôzgürlük Sava$1) dergisinde yay1mlandi. 1905 yilmda yazd1g1 ilk $iiri
olan Veda Sozleri'yse Masis dergisinde yayimlandi. Sevag, bunlann d1$mda,
Luys, Püzantion, Vosdan, Arevelyan, Pazvameb ve daha ba$ka dergilerde yayimlad1g1 $iirlerinde toplumsal sorunlan i$ledi; adaletsizlikleri, burjuva degerlerinin, geleneksel ve dinî kurumlann çürümü$lügünü vurgulad1; ezilen
insanlann isyanrna kanlarak, evrensel sevgiyle kurtulu$U savundu. Sevag,
20. yüzyil Ban Ermeni edebiyatrna kendine has bir estetik anlayi$ ve ozgün
bir üslup katmayi ba$arm1$ti. 443 Siirsel estetikte ve gorüntüde, Misak Metzarents (1886-1908), Siamanto ve Varujan gibi baz1 çagda$lanmn düzeyine
ula$ID1$ oldugu soylenebilir. 0 , yüzyilm ba$rnda Bat1 Ermeni edebiyatma taze bir soluk ve yeni bir bak1$ aç1s1 getirmi$ti. 444
"Sevag, 1909 Kilikya k1yimmdan çok etkilenerek 1910'da, Gannir Kirke
(KlZll Kitap) adh eserini yayimladi. Bu kitapta yer alan, Verçin Hayen (Son
Ermeniler) adh uzun ~iirinde, sanki Ermenilerin birkaç yil soma vuku bulacak son ~ehadetinin adeta habercisi"dir. 445

Sevag, Kizil Kitap'ta Kilikya katliam1m konu edinirken, kotülügün ba$hca kaynag1 olarak kapitalizmi i$aret eder. Kitap Adana katliammdan esinlenerek yazd1g1 üç uzun dramatik $iirden müte$ekkildir. Ya$arken bir bütün
olarak yayimland1grna tamk oldugu tek eseri Kizil Kitap'tir. Kitap 1910 yilmda lstanbul'da Onnig Parsegyan ve Mahdumu Matbaas1'nda basilarak yayinlandi. 446
S1cak, samimi ve dogaçlama $iirleriyle Rupen Sevag, Bau Ermeni edebiyatl
için ônemli bir donüm noktas1 olmu$tur. Toplumsal e$itsizlige ve adaletsizlige kar$1 ç1k1$lan, ya$amm geçici olU$U ve evrensel uyum konusundaki duygulan, $iirlerine bir isyan olarak yans1m1$tir. 447
Lemani Lio (Leman Golü) Rupen Sevag'm en ünlü $iiri olup, ba$h ba$1448
na
, bir $aheserdir.
442
443
444
445
446
447
448
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Hacikyan vd., s. 858, 860.
Yavuz, "Sair ôldüren?"
Hacikyan vd., s. 858, 860.
Teodik, s. 28.
Tuglao, c. 3, s. 498.
Bardakjian, A Reference Guide .. ., s. 158-159.
Teodik, s. 28.

~amiram Çilingiryan. [Saris, s. 273 .]

~amiram ve Levon Rupen ve Yani Çilingiryan 'm

çocuklan, 2003.

"Siro Kirke (Sevda Kitab1), Kaosa (Kaos), Sokak Süpüren (1911), Neden, Sevda Sôzleri, Sarho~ Sevda, Ne~ideler Ne~idesi, Ôpücük, Trubadurlar (1910) ve diger pek çok ~iirine yayilan, sevginin ôlümden daha güçlü olduguna besledigi inanç, onun kendisini Ortaçag gezgin a~k ~airleriy
le ôzde~le~tirmesine yol açm1~t1r. Uzaktan uzaga Walt Whitman'1 yankilayan bir sesle bu inancm1 ~ôyle dile getirmi~tir: 'Ben yeni insanhgm, yeni
trubadurlanndamm !"' 449

Heinrich Heine'nin $iirlerini de Ermeniceye tercüme etmi~ olan Rupen Sevag'm $iirleri toplu olarak 1944'te Kudüs'te Kertvatzneru havakatzo (Toplu Siirler) ha$hg1 altmda yayimlandl. Aynca dünyada farkh merkezlerde ve degi$ik derlemeler halinde eserleri yay1mlanm1$t1r. Yaymlar
arasmda Yerker (Eserleri) (Erivan, 1955, 1985 ve 1995), Ruben Sevak yev
Prtsvelik Ugheghner (Rupen Sevag ve Yirt1k Beyinler) (Paris, 1985), Yerker
(Eserleri) (Antilyas, 1986), Ruben Sevak Antip Ejer (Rupen Sevag: Yaymlanmam1$ Yaz1lar) (Erivan, 1995), Namakani (Mektuplar) (Erivan, 1996)
sayila bilir. 450
Sevdigi kadm Yanni Apel'e a$k mektuplanm Sevag henüz 23 ya$mdayken
449 Yavuz, "~air ôldüren?"
450 Hacikyan vd., s. 858-860; Bardakjian, s. 498, 499.
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Rupen Sevag'tn elinden Beethoven.

Rupen Sevag'tn elinden Victor Hugo.

yazm1$t1r. Aynca tutukland1ktan soma Çankm'dan kansma yazd1g1 8 adet
mektubu bulunmaktad1r. Sevag'm sevdigi kadma olan duygulan hayatmm
son gününe kadar devam etmi$tir. Rupen Sevag, iki sevdigine, sevdigi kad1na ve sevdigi milletine sad1k kalm1$, bu iki sevgiliye asla sirt çevirmemi$ ve
·bu sevgiler için ôlmü$tür. 451
$iirlerinin d1$mda, bir hekim olarak Rupen Sevag'm hastalannm sorunlanndan hareket ederek yazd1g1, insanlann acilan, kaderi, ya$am ve ôlüm üzerine ve gerçek hayatm Çe$itli yônlerini tasvir ettigi günlük gôzlemlerini, ôykülerini, makalelerini, anlatilanm içeren Bzhishkin Girken Prtsvatz Ejer (Bir
Doktorun Günlügünden Sayfalar) düzyaz1 derleme çah$mas1 vardu. Bu çah$masmda Sevag, ki$isel ya$am tarzmm iyile$tirilmesi, cahilligin yok edilmesi gibi yollarla, belli $artlarm gerçekle$mesi halinde, ôlümün yenilebilecegi veya geciktirilebilecegini anlatma çabasmdadu. 452 1913-1914 yillannda
Azadamard'da tefrika edilen bu çah$ma, 453 daha soma Selanik'te (1925), Kudüs'te (1943), 454 Paris'te (1946) ve Beyrut'ta günlük Zartonk'ta (1951) yayimlanm1$tu.455 .
451
452
453
454
455
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Zaroukian.
Bardakjian, s. 158, 159.
Teodik, s. 28.
Tuglac1, c. 4, s. 315.
Hacikyan vd., s. 858, 860.

Sevag'm edebi ve ki?isel ewalan Fransa'nm güneyinde bulunan Rupen Sevag Müzesi'nde bulunmaktadir. 456 Müze yôneticisi Rupen Sevag'm yegeni
Hovhannes Çilingiryan'd1r. Bu müzede Sevag'm birçok eserinin orijinalleri,
e?i Yanni'ye yazd1g1 mektuplan ve ?iirleri bulunmaktad1r. Müzede aynca Sevag tarafmdan yapilm1? çizimler, Türkiye'deki Berberyan Okulu'ndan ald1g1
diplomalar da bulunmaktad1r.
1914 yilmda dünyaya gelen km $amiram, 24 Nisan 1915 tutuklama operasyonundan iki gün once Gomidas Vartabed tarafmdan vaftiz edilmi?ti. $amiram babas1m tamma imkânma sahip olamadi. 1920 y1lmda, 7 ya?mdaki
Levon ve 5 ya?mdaki $amiram, Silivri'deki baba evine dondüler. Dede ve babaanneyle geçen iki yildan sonra, Türkiye'deki ko?ullarm Ermeniler aleyhine dônmesiyle yeniden Fransa'ya, annelerinin yamna gittiler. 457
Sevag'm k1z1 $amiram ?iir yazd1, Ermeni meselesine sahip ç1kt1, Ermeni kimligi ve geleneklerinin devam etmesi için gençleri te?vik etti, cesaret
verdi. 458
NEDEN
Neden, niçin â?Ik oldun bana?
Minicik kiz, yazik sana.
Yüregine anca bir kelebek sigar, ama
Sen tuttun, ya?h bir kartalz hapsettin oraya.
Mavi kiz mavi gozlerin aralandigmda
Bir bülbülün ?arkm çmlard1 orda.
Ah a?k nagmeleri duyacakken, tuttun
ugursuz iniltilerimi doldurdun kulaklanna.
Ben ba?1bozugun, serserinin biriyim
Geçmi?in sonu gelmez•mezarlannda ayakizlerim.
Sanp sarmalayacakken uysal bir a?kla
Sen yüregini tuttun, b1raktm .ftrtmaya.
Gozlerin a?km aleviyle kararm1$
Oyle ?arki sôyleme, ôlürsün sonra.
Senin gibi minicik bir a$k laz1md1 sana
Sen gittin tutuldun bir a?k tannsma. 459

456 Maison du Souvenir Roupen Sevag, Résidence Verdon, bâtiment B, Domaine du Loup, 06800,
Cagnez-sur-Mer.
457 Saris, s. 277.
458 Kuyumjiyan, The Survivor, s. 67-68.
459 Yavuz , "$air Ôldüren?", Rober Kopta~'m çevirisi.
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KUGULAR
Usulca sokulup birbirlerine
Ôyle uzatirlar ki gagalanm
Asla bir dudak bir ba~ka dudaga
Baylesine a~kla uzanmami?tir.
Kar beyazi kanatlan havada
Gage degen boyunlan sarma?1k,
Birbirine adanmi? iki el bile,
Asla bayle a?kla bulu?mam1?tir.
Uzakta panldar kay l?Iklan
Ve ardmda]uralann galgesi
ôtede gaz alabildigine Alpler
Ve yukanda gakyüzü a?k tamgi.
A?agida, hüzünle uyuyan suda
Yüce bir borcun bilinciyle dolmu?
Dudak dudaga, boyun boyuna, dilsiz
Kugular .. bir ànm içinde donmu?. 460
f

PASTEL
Ruhum pastelden bir kir resmidir
Orada gaze hitap eden bir ?ey yok, ne de parlakhk,
Orada her ?ey sis içinde eriyor.
Issiz, mavi bir dagm dorugunda,
Imammm kahne, harap kubbesi,
Süphenin uçurnmundan a?agiya bak1yor.
Tepeye dogru, tepeye dogru, hayat1mm
Ekilmemi? yolu tek ba?tna gidiyor.
Ruhum pastelden bir kir resmidir.
Ekilmemi? yolun kenanndan a?agi dogrn, ?a~km,
T apmaklanmm, günahlanmm ve yaralanmm
Ôlüm amtlan duruyor, ta?tan.

••

/

,,.

Yoktur, koru, dere ve tarlalann
Yanklannda, ne Leylak ne de Markiz çiçegi
Kalbimin hem?iresi k1za sunmak için.
Unutulmu?, uzaklarda, üstünde bir avuç suyun
Gozden uzak, üzerinde kay1yor, sazlann
Güzel yaban kugusu, rüyalanmm.
Ve tüm bunlar, titreyip eriyor,
Bir sis belirsizligi içinde.
Aglayan bu yüzÜn tap1las1 bir golgesi var.
Ruhum pastelden CihZ bir resimdir. 462

461 Tuglac1, Ermeni Edebiyatmdan Seçkiler, s. 349.
462 Teodik, s. 28.

D.ELlRIYf>R'UM

Beni dinlerken:
Diyenler olur.
Vé ben derim ki:
"1i.vet deliyim,

Tohum, derinde, delirmey ince,
Ürün veremez.
Pençe, yer 1nae, delirmeyince,
Ele benzemez.

Neden olmayay1m?"
Delirdiginden degil

mid~r

hi

lnsan ya sever, ya da1nefret eder,
Odun C!Ztrdar, de'lirdiginden.
Delirmeyince olamaz zafer,
Ana dogurmaz, delinneyince.

Ve kelimeler de olamaz türhü,
Delirmeyince.
Ah! Ne olurdu, deli olayd1m ben hep boylece.

Ve nar tanesi oz kabugunu
Yanp açamaz delirmeyince.
Su da k.aynamaz delirmeyince.
Agaçlâr hepten gokler boyunca serpiliyon.a
Delifmektendir.
Dünyam1z, elbet, ara vermeden hep dônüyorsa.
Ce poème «DELIRIYORUM»n'appartient pas à Roupen SEVAG
C'est une erreur du Professeur PARSTUGALI dans le livre «Littérature Arménienne»

