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Giriş

Ermenilerin toplum olarak Türklerle ilk ne zaman ve nerede karşı-
laştıklarını kesin tarihlerle belirlemek pek mümkün görünmemektedir. 
Genel kanı, yoğun münasebetlerin Selçuklulardan itibaren başladı-
ğıdır.1 Ermeniler daha çok Kilikya, Doğu ve İç Anadolu bölgeleri ile 
Batı Anadolu’da özellikle Bursa şehrinde yoğunlaşmışlardır. Ancak bu 
tespitten yola çıkarak anılan bölgelerde yaşayan Ermenilerin Türklerle 
daha erken bir dönemde karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkındaki bilgile-
rimiz de son derece kısıtlıdır.2

Selçuklulardan sonra Bursa’nın 1326’da Osmanlılar tarafından fet-
hedilmesiyle birlikte yoğun olarak başladığını tespit edebildiğimiz 
Türk- Ermeni siyâsî ve sosyal münasebetlerini, Osman Gazi zamanında 
fethedilen ‘Ermeni Pazarı’3 lafzına atfederek XIV. yüzyılın başlarına 
götürmek doğru değildir. Belki münferid olarak bazı temaslar sağlan-
mıştır ancak bu da sürekli bir münasebete işaret etmemektedir. ‘Ermeni 
Pazarı’ olarak bilinen yer bugün Kocaeli vilayetine bağlı ‘Akmeşe’ 
ilçesidir.

I. Bâyezıd’ın Doğu Anadolu’ya yaptığı seferler esnasında Ermeniler 
ile karşılaşmış olabileceği de bir varsayım olarak ifade edilmektedir. 
Ayrıca Temurleng’in Sürmenli, Kağızman, Kars, Ani, Pasinler, Erzurum, 
Pekeriç, Tercan ve Erzincan’da bulunan Ermenilere karşı şiddet gös-
terdiği, mallarını yağmaladığı ve kiliselerini yıktırdığı da göz önüne 
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alınırsa, Ermenilerin Osmanlılar’dan önce Moğollarla, bir başka ifadeyle 
Moğollar arasında bulunan Türklerle karşılaştıkları öne sürülebilir.4

İstanbul’un fethi, bahsettiğimiz Türk- Ermeni toplumsal münase-
betleri için bir dönüm noktasıdır. 1453’ten sonra şehrin imar ve iskâ-
nına bilhassa önem veren Fatih Sultan Mehmed, gayr-ı Müslim tebea 
ile yakından ilgilenmiştir. Bu durumun sadece ‘imâr’ meselesinden 
ibaret olmadığı takdir edilmelidir. Zira İstanbul’da mukîm bulunan 
gayr-ı Müslimler arasında nüfus dengesinin olması, devletin iç huzuru 
açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla olsa gerek, Bursa’da bulu-
nan Ermeni rûhânî reisi ya da temsilcisi Hovakim Yebisgobos’u Fatih 
Sultan Mehmed, İstanbul’a davet etmiş, Samatya’da bulunan Rumlar’a 
ait Sulumanastır Kilisesi’ni de Ermenilere bağışlamıştır. Bu kilise, 
Surp (Aziz) Kevork adıyla hala kullanımdadır. Fatih Sultan Mehmed, 
bu naklin hemen ardından Ermeni Patrikliğini de resmen kurmuş, 
Hovakim’i Ermeni Patrikliği’ne atayarak İstanbul’da, 1461 yılında 
Ermeni Patrikliği’nin tesis edilmesine vesile olmuştur.5

II. Mehmed bu durumu daha önceden planlamış olmalı ki, bazı tarih-
çiler bu patriklik nasbının yeni bir düşünce olmadığından katiyetle bah-
setmektedir. Örneğin Fatih’in İstanbul’u fethetmesi halinde Hovakim’i 
İstanbul’a götürmek vaadinde bulunduğunu ifade eden İncicyan, hali 
hazırda İstanbul’da bulunduğunu söylediği piskopos Husik’in akıbeti-
nin meçhul olduğunu aktarmaktadır. Gerçi İncicyan, böyle bir piskopos 
olduğundan da emin değildir. Zira Husik’in adı Sis kayıtlarında ‘Stinbol 
Piskoposu’6 şeklinde geçmektedir ki, İstanbul hiçbir zaman bu adla 
anılmamıştır.7 Ayrıca fetihten sonra, 1459’da İstanbul’daki Ermenilerin 
ruhani reisi olarak ‘Mardiros’ diye bir piskoposun da adı geçmekte-
dir.8 Fatih’in Bursa’da bulunan Hovakim’i İstanbul’a naklettirmesi ile 
Mardiros’un görevinin sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda dik-
kati çeken bir başka husus da Fatih’in bir kiliseye ruhânî reis atamasıdır. 
Böyle bir uygulamanın kilise tarafından kabul edilip edilmediğine dair, 
o dönem için, her hangi bir bilgiye rastlayamadık ancak günümüzde 
böyle bir durumun gerçekleşmesi mümkün değildir. Hatta bu atama 
dışında her hangi bir Ermeni kilisesine, her hangi bir padişahın bu 
şekilde müdahalesi söz konusu olmamıştır.

Fetihten sonra bazı gayr-ı Müslim ailelerin İstanbul dışına göç 
etmesi, devleti ekonomik ve sosyal bakımdan sıkıntıya düşüreceği 
de düşünülmüştür. Fatih Sultan Mehmed başta olmak üzere birçok 
hükümdar bu duruma ve bununla beraber gelişebilecek olumsuzluklara 
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önlem amacıyla, diğer illerden İstanbul’a hem Müslim hem de gayr-ı 
Müslim nüfus getirtmiştir. Getirtilen bu insanlar için gereken her türlü 
masraf da devlet tarafından karşılanmıştır.9

Ermeni Patrikliği’nin İstanbul’da kurulması, şehrin yeniden imar 
edilmesi, gayr-ı Müslim tebea arasındaki nüfus dengesizliği ve ben-
zeri sebeplerle Fatih Sultan Mehmed, Bursa’da ve diğer bazı şehirlerde 
bulunan Ermenileri de, yukarıda bahsettiğimiz şartlarla, İstanbul’a 
getirtmişse de bu yer değiştirmeleri sadece Ermenilere hasretmek 
doğru değildir. Rum, Yahudi, Arap, Acemler için de aynı durum söz 
konusudur.10

Fatih Sultan Mehmed, Ermenilere de diğer gayr-ı Müslim zümre-
lere tanıdığı imtiyazları aynı şekilde tanımış, onları iç işlerinde serbest 
bırakarak, ilim ve fen sahibi Ermenileri devlet hizmetinde kullanmış-
tır. Nitekim bu dönemde Ermenilerle Türkler arasında, en azından 
İstanbul’da, her hangi bir menfî durum yaşandığına dair belge bulunma-
maktadır. Ermeniler Türklerle ya da başka zümrelerle olan meselelerini 
Osmanlı yargı sistemiyle, kendi aralarında olan meselelerini de patriklik 
vasıtasıyla çözüme kavuşturma özgürlüklerinin olması,11 onların dînî 
anlamda da her hangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını göstermektedir.

Sonraki dönemlerde de fetih hareketlerinin devam etmesi ve yuka-
rıda bahsettiğimiz ihtiyaçların varlığını koruması, İstanbul’a nakledilen 
gayr-ı Müslim tebeanın keyfiyetini ortaya koymaktadır. Örneğin başka 
bölgelerden nakledilen gayr-ı Müslim tebeanın sanat sahibi olması 
zorunluluğu oldukça önemlidir ki; II. Selim’in Şah İsmail’le savaşmak 
üzere gittiği Tebriz’den Ermeni mimar ve sanatkârları da bu manada 
İstanbul’a getirtmesi, Osmanlı mimarisi açısından önem teşkil etmiştir.12

A. Demografik ve Sosyal Yapı (İstanbul Örneği)
Osmanlı Devleti, hiçbir alanda Müslümanlarla gayr-ı Müslimler ara-

sında ayrım gözetmemiştir. Zımmîler her zaman her türlü işi özgürce 
yapabilmiş, hemen hemen her işte, özellikle finans sektöründe, durum-
ları Müslümanlardan daha iyi olmuştur.13 Bu durum karşısında gayr-ı 
Müslim reaya da Osmanlı Devleti’ne şükran duymuş, bunu da çeşitli 
vesilelerle resmi yollardan ifade etmişlerdir.14

Yapılan nüfus sayımları, Osmanlı Devleti’ni oluşturan unsurların 
çeşitliliğine işaret eder niteliktedir. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu 
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ve çok etnikli olması, devletin kültürel çeşitliliklerden oluşmasını da 
gerekli kılmıştır.15

1831’de, Osmanlı Devleti’nde yapılan genel nüfus sayımında nüfus, 
3.700.000 iken, sayımın 1844’te genişletilmesiyle bu rakam 35 milyonu 
aşmıştır. 1844’te yapılan bu nüfus sayımında ise Ermeni nüfusunun 
2.400.000 olduğu saptanmıştır. Bundan ayrı olarak 2.000.000 Rum ve 
170.000 Yahudi olduğu da sayımdan anlaşılmıştır.16

İstanbul ve bilâd-ı selâsede ise Ermeni nüfusunun 1894 yılında, 
158.131 olduğu belirtilmektedir. Bu nüfusun 89.181’i erkek, 68.950’si 
kadındır. 1894 rakamlarına göre Osmanlı genelinde ise toplam 998.428 
Ermeni olduğu ifade edilmektedir. Bunlardan 537.594’ü erkek, 
460.384’ü ise kadındır.17

Ermeni Patrikhanesi’nin 1882 yılındaki verilerine göre ise İstanbul 
ve çevresinde 135.000 Ermeni olduğu anlaşılmaktadır. Patrikhane’nin 
bu yıldaki verilerine göre Osmanlı Devleti’nin tamamında da 2.660.000 
Ermeni nüfusu bulunmaktadır.18 Görüldüğü üzere patrikhane rakam-
ları ile Osmanlı Devleti’nin belirlediği rakamlar arasında çok ciddi bir 
fark bulunmamaktadır. Aradan geçen 38 yılda nüfusun 260.000 civa-
rında artması normal olarak görülmelidir.

Ancak 1844’te Ermeni nüfusu 2.400.000 iken bundan 50 yıl sonra 
Ermeni nüfusunun 998.428 olarak belirtilmesi ilginçtir. Bu durumdan 
sayımların çok da sağlıklı olmadığı sonucu çıkarılabilir ancak patrikha-
nenin 1882’de beyan etmiş olduğu sayı ile 1844’teki sayının bir birlerine 
yakın olması 1895’teki sayım sonuçlarını şüpheli hale getirmektedir.

Nüfusla ilgili olarak tesbit edebildiğimiz arşiv belgelerinden birisinde 
de şu rakamlar yer almaktadır:19 İstanbul ve bilâd-ı selâsede bulunan 
Ermeni hanelerinin sayısı 7.351’dir. 12 yaşından küçük Ermenilerin 
sayısı, 9.779’dur. 12 yaşından büyüklerin sayısı ise 20.988’dir. Bekâr olan 
Ermenilerin sayısı ise 17.173’tür. Toplam Ermeni nüfusu ise 47.940’tır.

Hicrî 1256, mîlâdî 1841 yılına ait olan bu belgede aktarılan rakamlar-
dan ancak yaklaşık bir sonuç çıkarabilmekteyiz. Çünkü yapılan bu nüfus 
sayımında kadın nüfusu yer almamıştır. 1894’teki rakamlara Ermeni 
nüfusu 158.131 olduğuna göre, bu tarihten yaklaşık 50 yıl öncesinde de 
Ermeni nüfusunun kadınlarla birlikte 100.000 civarında olabileceğini 
düşünüyoruz. Patrikhane’nin 1882’de İstanbul ve çevresinde 135.000 
Ermeni olduğunu belirlemesi de bunu doğrulamaktadır.
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XIX. yüzyılın tamamında Ermenilerin nüfusunun kesin olarak tes-
bit edilememesine rağmen Ermenilerin İstanbul’da daha çok nerelerde 
ikâmet ettikleri hem tarih kaynaklarından, hem arşiv vesîkalarından 
hem de bizzat Ermeniler tarafından yazılmış eserlerden rahatlıkla 
anlaşılabilmektedir.

İstanbul’da ikâmet eden Ermeniler, Galata, Beyoğlu, Balat, Kumkapı 
ve Üsküdar gibi semtlerde toplanmıştır.20 Ermenilerin buralardaki 
iskânları, bir takım sebeplerden dolayı tüm İstanbul’a yayılmıştır. Bu 
yayılmada, söz konusu mahallerde zuhûr eden, yangın, hastalık v.b. 
etkenlerin olduğu ifade edilmektedir. Ermenilerin yaşamlarını sürdürme 
anlamında bu şekilde yer değiştirmelerinin kimi zaman Müslüman 
mahallelere doğru olduğu da bilinmektedir.21

Meselâ, Yenikapı civarında 1811 yılında meydana gelen bir yangında 
hasar gören evlerin çoğunun Ermenilere ait olmasından, Ermenilerin 
bu mahalde sâkin bulunduklarını22 ancak çıkan yangından sonra bura-
lardan başka semtlere yayıldıklarını anlamaktayız.

İncicyan’ın ‘Boğaziçi Sayfiyeleri’ isimli eserinde Ermenilerin 
İstanbul’un hangi semtlerinde ikâmet ettikleri şiirlerle anlatılmış, şiir-
lerde yine İstanbul hakkında çeşitli bilgilerde verilmiştir. 1794 yılına 
kadar ki olayların anlatıldığı İncicyan’ın bu eserine göre İstanbul’un 
semtlerinin demografik yapısı şu şekildedir:

Beşiktaş: Türkler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler oturur.23 Ortaköy: 
Ermeniler, Yahudiler oturur. Az sayıda Türk ve Rum da vardır.24 
Kuruçeşme: Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Türkler oturur.25 Bebek: 
Ermeniler, Türkler ve Rumlar oturur.26 Tokmak Burnu ve İstinye: 
Türkler, Rumlar ve az sayıda Ermeni oturur.27 Köybaşı-Yeniköy: Türkler, 
Ermeniler ve çoğunlukla Rumlar oturur.28 Tarabya: Rumlar, az sayıda 
başkaları ve Ermeniler oturur.29 Sarıyer: Türkler, Ermeniler, Rumlar ve 
Araplar oturur.30 Üsküdar: Altınkent anlamına gelir. Türkler, Ermeniler, 
Rumlar ve Yahudiler oturur.31 Kuzguncuk: Rumlar, Yahudiler ve az 
sayıda Ermeniler oturur.32 Beykoz ya da Bekgoz: Türkler ve Ermeniler 
oturur.33 Yorus, Yoros ya da Yoros Kalesi olarak bilinen Kavak’ta Türkler 
oturur.34 Ancak Yoros, Üsküdar’a bağlı bir yerleşim yeri olduğundan35 
Ermenilerin de ikâmet edebileceğini düşünüyoruz.

Yangın ya da benzeri sebeplerle Ermeniler zamanla İstanbul’un 
çeşitli semtlerine yayılmışlarsa da bu yayılmalarda her zaman bu tür-
den zorunlu etkenlerin söz konusu olmadığı da anlaşılmaktadır. Meselâ, 
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Boğaziçi, Ortaköy civarında da maddî durumlarının iyi olduğunu anla-
dığımız Ermenilerin ikâmet ettiğini biliyoruz.36 Ancak XIX. yüzyılın 
başlarından itibaren Boğaz’daki Ermenilere ait yalı, konak ve arsa-
lar, müzâyede yolu ile belirlenen değerler karşılığı devlet tarafından 
Osmanlı tebeasına satıldığını ve bir daha buralarda gayr-ı Müslim tebe-
anın ikâmet etmesine izin verilmediğini de bir başka belgeden çıkarabi-
liyoruz.37 Bu yer değiştirmenin devlet eliyle olmasının ardında güvenlik 
kaygılarının olduğunu düşünmekteyiz. Zira Boğaz, muhtemel bir savaş 
halinde stratejik bir konumda olacaktır. Kıyıların her iki tarafının da 
Müslüman tebeanın elinde olması, belki de bu açıdan değerlendirilmiş 
ve kıyı emniyeti sağlanmıştır.

İtalyan edebiyatçı Edmondo De Amicis’in, 1874 yılında İstanbul’da 
bulunduğu sıralarda Ermeniler hakkında aktardığı bilgiler de, 
Ermenilerin İstanbul’da sürdürdükleri yaşamlarına dikkat çekmektedir. 
Amicis, Ermenilerin yaşamlarının Türkler’in yaşamlarından farklı olma-
dığından bahsederken, Türkler’in Ermenileri ‘imparatorluğun develeri’38 
olarak nitelendirdiğini söylemekte ve ilk bakışta bir mahallenin Ermeni 
mahallesi mi, Türk mahallesi mi olduğunun fark edilemediğini ifade 
etmektedir. Amicis, Ermeniler için ayrıca ‘ruh ve iman bakımından 
Hıristiyan, doğuş ve cismaniyet bakımından Asya Müslümanı’ tanım-
lamasını yaparak, birkaç ayrıntı dışında, 39 görünüşte bir Ermeni ile 
Müslüman’ın çok da bariz farklarının olmadığını aktarmıştır.40

Bir arşiv belgesinde kadınların yerde sürünen ve bedrak da denilen 
uzun yakalı elbise, oyma haçlı ferace giydikleri, açık yaşmakları ile gezin-
dikleri ifade edilmekte, söz konusu durumun düzeltilmesi, aksi halde 
kadınların cezalandırılacakları yine aynı durum devam ederse kadın-
ların kocalarının da cezalandırılacakları belirtilmektedir.41 Yani devlet, 
sosyal duruma aykırı davranılmadığı müddetçe her hangi bir tebeanın 
kılık-kıyafetine karışmayı tercih etmemektedir.

Öte yandan bir gayr-ı Müslim’in, Müslümanlara ait olan giyim-kuşam 
malzemelerini kullanmadığı da bilinmektedir. Ancak Müslümanların 
taktığı ve onların Müslüman olduğunun bir alameti olan fesin Ermeni 
mahallelerinde tulumbacı olarak görev yapan Ermenilerin de takmasına 
izin verildiği ifade edilmektedir.42 Bu durumun yerel ve o zamana ait 
kısmî bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz.

Sosyal anlamda görülen eşitliğe paralel olarak ekonomik alanda da bir 
eşitliğin olduğu bilinmektedir. Hatta Ermeni olan bir Osmanlı tebeası, 
Müslüman olan tebeadan daha az vergi vermektedir. Her ne kadar bu 
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durum sonraki dönemlerde eşit hale getirilse de, hiçbir zaman bir gayr-ı 
Müslim tebea, Müslüman bir tüccardan daha fazla vergi vermemiştir.43

III. Selim’in tahttan indirilmesinin ardından devlet içerisinde baş-
latılan ‘âsî avı’ neticesinde, nizâm-ı cedîd taraftarı olduğu anlaşılan ve 
âsî olarak görülen Ermeni Tıngıroğlu (Tıngıryan) ailesine mensup 
bir kişi hakkında yeniçeri kâtibinin ‘Böyle şey olmaz, bunlar herkesin 
işine yararlı bâzergânlardır. Devlet-i Aliyye’nin dahi hizmetini ederler. 
Bir alay bi-cürm reâyâ ve zımmî makûlesini bi-lâ mûcib idâm etmek 
olur mu?’44 şeklinde bir savunma geliştirmesi de Ermenilerin Osmanlı 
Devleti’nde gördükleri muamelenin bir başka delilidir. Gerçi adı geçen 
sarraf Tıngıroğlu’nun o yıllarda görevden alındığı da Ahmed Lütfi 
Efendi’nin eserinde geçmektedir45 ancak bu görevden almanın sebebi-
nin bahsi geçen ‘asi avı’ndan dolayı olup-olmadığı eserdeki bilgilerden 
anlaşılamamaktadır.

Yunanlıların isyanları sırasında Ermenilerin isyan ve ihtilal hare-
ketleri ile herhangi bir ilgileri olmadığı halde, bunlardan dolayı zarar 
görmelerini Cevdet Paşa, ‘Kurunun yanında yaş da yanar.’ şeklindeki 
sözüyle tavsif etmiştir. Ayrıca Şâni-zâde’nin millet farkı gözetmeden 
tüm gayr-ı Müslim tebeaya saldırı yapanlar hakkında şu ifadeleri kul-
landığını aktarmıştır: ‘Ebced okuyan çocuk aklına sahip, 18-20 yaşına 
basmış, terbiyesiz ve edebsiz cahil oğlanlar…’46

Netice itibariyle, XIX. yüzyılın başlarında bir Ermeni ile Müslüman 
bir tebeanın ve yaşam şartları arasında çok da ciddi farkların olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ermenilerin diğer gayr-ı Müslim tebea ile birlikte 
hareket etmediği, aksine devletin hizmetinde, devlete fayda sağlamakla 
meşgul oldukları tarih kaynaklarında yer almaktadır. Nitekim henüz 
1237 yılında Rumların, devletin itimadını kaybettiği ve bu tarihten 
sonra Rumlardan tercüman kullanmadığı da,47 Ermenilerle diğer gayr-ı 
Müslim tebea arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Ancak şu da var ki, bu vâkıalardan bir müddet sonra Ermenilerin 
Katolikliğe geçmeye başlamaları ve buna devlet adamlarının menfî tepki 
vermeleri, Ermenilerin Rumlarla birlikte hareket etmelerine de sebe-
biyet vermiştir. Böylelikle Rum fesâdı, Ermenilere de sirâyet etmiş ve 
fesâd Ermeniler içinde de nüfûz bulmaya başlamıştır.48 Nitekim fesat 
hareketlerine karışan ya da Devlet-i Aliyye’ye muhalif olanların tespi-
tinin sağlanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldıkları ve geride bıraktıkları 
malların da devlet tarafından değerinde satın alındığı49 bilinmektedir. 
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Bu ve benzeri vâkıaların yer aldığı belgelerin henüz 1830’lu yıllar olması 
da ayrı bir dikkat çekici noktadır.

B. Şehirde Yaşam
Şehirde inşâ edilen evler ile taşrada inşâ edilen evler arasında, bulun-

dukları konumlar itibarıyla, çok da belirgin farkların görülmediği 
Ermeni evleri, taşrada olduğu gibi şehirlerde de belli merkezlerde top-
lanmakta, adeta kümelenmemekteydi. Ermenilerin şehirlerdeki yaşam 
mahalleri, içinde pek çok kimliği barındıran,50 temiz görünümleriyle 
dikkat çeken yapılardan oluşmaktaydı.51

Aynı şekilde Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları köyler küçük sınır-
ların arasında gelişirken, özellikle ovalardaki köyler, iki-üç yüz haneden, 
dağlarda yaşayan toplulukların da yirmi-otuz çiftlikten oluşmaktaydı.52

Ermeniler, Anadolu’nun birçok şehrinde yaşamlarını sürdürürken 
nüfusun İstanbul’da yoğunlaşması, hem daha önce bahsettiğimiz iskân 
politikalarından hem de geçim şartlarının İstanbul’da daha elverişli oldu-
ğundan kaynaklanmaktadır. Özellikle Kumkapı, Üsküdar, Balat, Galata, 
Beyoğlu, Büyükada ve Kadıköy semtlerinde ikâmet eden Ermenilerin 
evlerinde, 1882 yılında yürürlüğe giren ‘Ebniye Nizamnâmeleri’ ile 
birlikte, ahşap kullanımı azalmış, halk taştan yapılmış evleri benimse-
mişti. Bu nizamnâme ile sokakların istikâmetleri ve genişlikleri de ıslâh 
edilmiştir.53

Varlıklı Ermeni ailelerinin, kendilerinden servet bakımından daha 
aşağıda olan diğer Ermeni aileleriyle birlikte yaşamayı tercih etme-
diği görülmektedir. Varlıklı aileler kıyılara yakın yerlerde,54 birden fazla 
katlı evlerde, maddi durumu kısıtlı olan aileler daha çok, bahsettiğimiz 
semtlerin iç kısımlarında, köylerde ve tek katlı binalarda oturmak-
taydı.55 Gerçi bu durum XIX. Yüzyılın başlarından itibaren, Osmanlı 
Devleti’nin kıyıya yakın yerlerde gayr-ı Müslim tebeanın oturmasına 
müsâde etmemeye başlamasıyla56 da değişmişti ancak yine de varlıklı 
Ermeni aileleri ile diğer Ermeni aileleri arasında mahalle itibari ile bir 
yakınlaşma söz konusu olmamıştı.

Ermeni ailelerin genelde kalabalık olmasından dolayı evlerinin de 
iyi planlanmış ve büyük olması gerekmekteydi.57 Her evde muhakkak 
bulunan geniş bir odanın içinde toplanan aile fertleri, bir ocak vasıta-
sıyla ısınır, yaz ayı boyunca da, ailenin çiftliği yoksa daha çok odası olan 
üst katlara çıkılmaktaydı.58
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Fakat en azından iç mîmârîsi açısından bir Ermeni evi ile Osmanlı’ya 
ait bir ev arasında gözle görünür bir fark bulunmamaktaydı. Zira Ermeni 
evleri de Osmanlı evleri gibi bir odadan diğerine geçilecek tarzda yapıl-
mazdı. Genişçe bir alana bağlanan ve birbirinden beyaza boyanmış 
duvarlarla ayrılan odalardan müteşekkildi.59 

Bilhassa taşralardaki evlerde muhakkak bir su kuyusunun bulunduğu 
evlerin, ailenin maddî durumuna göre oda sayısı değişiklik gösterirdi.60 
Üst katları mesken olarak kullanılan bazı binaların altlarında da bakkal, 
kasap dükkanı gibi ticârî işletmeler yer alırdı.61

Ancak Osmanlı evlerinde olduğu gibi Ermeni evlerinde de bölge-
sel farklılıklar bulunmaktaydı. Özellikle bulundukları bölgenin iklim 
ve doğa şartlarına göre şekillenen evleri, diğer evlerden yapı itibariyle 
ayırmak pek mümkün değildi. Ermeni evleri taşrada temel olarak çatılı, 
kubbeli, iki katlı ya da köşk tarzında bir bağın veya bahçenin ortasında 
inşa edilir,62 kentlerde imkân ölçüsünde evler bahçe içerisinde ve bal-
konlu olarak tasarlanırdı. Osmanlı evlerinde ise balkonlu eve rastlamak 
pek mümkün olmazdı.63

Köy evlerinde genelde avluda ve küçük çocuklar için evin içinde 
bulunan tuvalet, konak tarzı Ermeni evlerinde, sadece evin içinde 
bulunur, evin mutfağı da diğer odalardan müstakil ve imkân dâhilinde 
büyükçe inşâ edilirdi. Duvarları samanla karışık, sarımtırak toprakla 
yani tezekle sıvalı,64 etrafındaki evlerden yüksek, yanında ahırı, önünde 
avlusu, hemen bitişiğindeki kümesle65 tipik bir Osmanlı evini andıran 
bir Ermeni evinin en belirgin özelliği taşlarla süslenmesiydi.66

Giriş kapısının üzerine nakşedilen süsler ve dal budak salmış bir geyi-
ğin boynuzlarıyla, büyüye karşı önlemin alındığı kimi Ermeni evleri,67 
genellikle taşrada kış aylarına göre tasarlanırdı. Varlıklı aileler, yaz ayla-
rında çiftliklere giderler, hayatlarını bu şekilde idâme ettirirlerdi.68

Tipik bir Ermeni evinde oturma odası genelde alt katta olurdu. 
Odalar, minderler veya halılarla oturmaya, misafirlerin dinlenmelerine 
uygun halde bulundurulurdu.69 Oda, cephesi ve iki yan duvarı ters çev-
rilmiş U harfi gibi baştanbaşa sedirlerle kaplıdır. Temiz, kar gibi beyaz 
bir örtüyle sedirin ve yastıkların kumaşı saklanır, aynı derecede temiz, 
çifte kanatlı perdeler pencereleri iki yandan kaplardı. Odada duvarı 
dayalı çekmeceli dolap, üzerinde eski günlerden kalma, çalışmayan eski 
bir saat, saatin iki yanında cam muhafaza altında eski yapay çiçeklerden 
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yapılmış küçük süsler, onların hemen önünde sürahi ve iki bardak,70 her 
işe uygun yapılmış tahta masa ilk göze çarpan eşyalardandı.71

Yine geleneksel bir Ermeni evinin ana kapısından girildikten sonra 
geniş bir holden geçilir ve pek çok işlevi bulunan genişçe bir odaya varı-
lırdı. Bu odada misafirler ağırlandığı gibi yemek de burada yenilir, aile 
sohbetleri de burada gerçekleştirilirdi.72 Sandalye, petrol lambası ve ben-
zeri Avrupâî eşyalar yalnızca varlıklı ailelerin evinde bulunurdu. Diğer 
evlerin mobilyaları, aile efradı tarafından imâl edilirken, aydınlatma için 
mum73 ya da kandil74 kullanılırdı.

Mutfak, her Ermeni evinin adeta kalbi sayılabilecek bir bölümüydü. 
Genelde Ermeniler kendi kültürlerine ilişkin yemekleri aile efradına ve 
misafirlerine sunmayı tercih ederlerdi.75

Geleneksel bir yapıdaki her Ermeni evinde bir de kiler muhakkak 
bulunur, hatta ailenin varlıklı olup olmadığı, kilerinin büyüklüğü ile 
ölçülürdü.76

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kilerlerin de doldurulması 
gerekirdi.77 Kilerde genellikle, kavurma, pastırma, sucuk, kuyruk yağı, 
bulgur, un, hevenk (soğan) ve sarımsak bulunurdu. ‘Denk’ denilen san-
dıkların içinde saklanan kuru yiyeceklerin yanında kurutulmuş sebzeler 
de kilerde bulunması gereken maddelerdendi.78 Ayrıca her kilerde yine 
muhakkak bir de şarap küpü olmalıydı.79

Ermeni evlerine en sık rastlanan en sabit ve kullanışlı eşya ‘tonir’ de 
denilen ‘tandır’dır. Kış aylarında ısısından da faydalanılan tandır, yerin 
birkaç metre altında, ocağı olan, silindir şeklindeki toprak bir küpten 
ibaretti.80 Bir Ermeni evinin merkezi sayılan tandır, o evdeki hayatı da 
simgelemekteydi. Halk arasında felaket anlamını içeren ‘Ocağımızın 
dumanı söndü.’ gibi deyimlerin hepsi tandıra delalet etmektedir. Eğer 
bir Ermeni evinde tandır yoksa yani evin ocağı tütmüyorsa, o evde kim-
senin yaşamadığı, ailenin soyunun sürmediği anlaşılırdı.81

C. Aile Bireyleri ve Evlilik Kurumu
Osmanlı Devleti’nin tebeası olan Ermeniler, uzun boylu ve heybetli 

erkekleri, hoş ve kibar kadınları, toplum içerisinde gerek diğer topluluk-
larla gerek aile içinde dayanışma ve yardımlaşma bilinci yüksek, inanç-
ları sağlam, geleneklerine bağlı ancak zekâ bakımından pek de kıvrak 
olmayanlar şeklinde tasvir edilmektedir.82 Ancak geleneklerine bağlı-
lık da özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda kaybolmaya başlamış, 
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Ermeniler içinde bulunduğu sosyal toplum içerisinde yüz yüze olduğu 
diğer kültürlerle yoğun bir etkileşim içerisine girmişlerdir.83

Bulundukları yörelere göre kısmen değişiklikler gösterse de bir 
Ermeni geniş omuzlu, boyuna göre kısa ama güçlü kollara sahip, geniş 
alınlı, yüzündeki çizgileri kaba, kartal burunlu, kemer biçiminde siyah 
kaşlı kısacası Asya’nın yaylalarında yaşayan Tatarlar gibidir. Bu özel-
liklerin dışındaki bir Ermeni’ye nadiren rastlanılırdı. Rumların tersine 
bir Ermeni oldukça yakışıklıdır ve İstanbul sokaklarında hemen fark 
edilir.84

Evin reisi olan, evin en büyük erkeğine karşı evin diğer fertleri de 
inançları doğrultusunda tavır almaktadır. Dolayısıyla Ermenilerin top-
lum içerisinde yapılaşmaları da buna paralel bir şekilde gelişmektedir. 
Buna göre ‘baba’nın aile içerisinde tartışılamaz bir otoritesi vardır. Baba 
da bu otoriteyi, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kullanır ve evin 
gündelik düzeni de bu şekle göre tanzim edilir. Babaya ‘neden’ sorusu 
bile sorulmaz. Yani bir Ermeni evinde ‘Tanrı’nın kurallarından sonra 
babanın kuralları geçerlidir.’85 ve kadın her durumda kocasına taham-
mül etmek zorundadır.86

Ermeni olmak, bir işadamı olarak doğmak demektir. Ermenilerde 
erkek çocuklar yetişkinliklerinin henüz başlangıcından itibaren çalış-
maya yönlendirilir, eğer eğitim almayacaksa ya da buna imkânları yoksa 
muhakkak bir sanat öğrenirlerdi. Nitekim ailede bu şekilde yetişen 
erkek çocuk, baba olduğunda da evini geçindirmekle yükümlüydü ve 
mutlak bir otorite sahibiydi.87

Ermeni aile bireyleri arasındaki ilişki, belki de babanın otoritesi saye-
sinde, mükemmel bir ilişki gibi telâkkî edilmekteydi. Akşamları işten 
dönen baba evi hareketlendirir, evin kadınları ya da hizmetlileri ortalığı 
alelacele düzeltiverirdi. Baba eve geldiğinde ayakkabılar temizlenmiş, 
dolapların kapıları kapalı, çiçekler sulanmış, çocukların saçları taran-
mış, herkes tertemiz giyinmiş olmalıydı. Her şey yerli yerinde, askının 
kancası da boş olmalıydı. Evin babasını anne kapıda karşılar, baba da 
evin avlusunda tüm aile fertlerini yanına çağırarak çocukları öperdi.88 
Çocuklar da avluda ya da baba eve girdikten sonra, babalarının elini 
öperlerdi.89

Ermeni ailesinde büyüklerin konuşurken küçüklerin susması,90 elini, 
yüzünü yıkayan büyükler için tulumbadan su çekmek, onlara havlu 
tutmak91 da büyük saygı gösterisi olarak kabul edilir, babası ölen erkek 
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çocukların babalarının mezarına birer avuç toprak atması da bir tür teâ-
mül olarak algılanırdı.92

Ermenilerde kadın, her zaman erkekten sonra adı anılan bir aile fer-
didir. Ermeni ailelerinde kadının yeri, erkeğin bir adım arkasındadır. 
Gerek miras paylaşımında gerekse aile meclislerindeki söz paylaşımında 
bu durum açıkça görülür. Baba nesebine dayanan ve bir atanın etrafında 
bütün erkek çocuklarla erkek torunların ve onların sınırlı ailelerinin top-
landığı ‘büyük aile’ tipi, Ermeni aile tipinin özünü de teşkil etmektedir.93

Toplum içerisinde bir Ermeni kadını ile Müslüman bir kadını ayırt 
etmek, ilk bakışta oldukça zordu. Ermeni kadınların taktığı ‘laçag’ deni-
len tülbent türü başörtü,94 kimi bölgelerde bir karıştan yüksek şapka,95 
‘manusa’dan yani pamuklu dokumadan yapılan elbiseler,96 fistan,97 
genelde çirkin kadınların giydikleri ‘bürnük’ yani çarşaf98, baştan çekile-
rek giyilen ‘pulover’,99 ipekli emprime,100 beyaz deriden, ufak ve iyi dikil-
miş, mavi boncuklu çarık,101 ‘kalug’ denilen sivri topuklu ayakkabılar, 
bazen sedef nalın,102 ihtiyarların veya erkeklerin giydiği mavi keten şal-
var (zıpka),103 mintan, siyah, bazen kırmızı keçeden yapılmış fes,104 keçe 
başlık, bellerine bağladıkları peşkir,105 ince kumaştan, kolları ve bedeni 
bol, eteği uzun cüppe yani ‘biniş’106, hem kadının hem erkeğin giydiği 
‘çedik’ adı verilen sarı sahtiyandan yapılan kısa ve bol konçlu, yumuşak 
tabanlı ayakkabılar,107 ‘çılçıl’ yani arkası açık topuksuz terlikler,108 ‘şabig’ 
denilen, çocuklara kilisede ayin sırasında giydirilen cüppe,109 günlük 
koşuşturmalarda kullanılan ‘kapkap’lar,110 yani terlikler Ermenilerin 
günlük hayatta giydikleri giysilerdendi.

Tüm bunlara ilâveten, genç kadınların başörtüleri, yaşlıların peçeleri, 
erkeklerin bıyık ve fesleri, tipik bir Osmanlı ailesinden farksızken,111 
İstanbul’da, Galata, Pera gibi semtlerde Türk kostümlerden çok Ermeni 
kostümüne rastlanırdı.112 Fakat bir Ermeni kadını, Müslüman bir kadın 
kadar yüzünü saklamaz, açıkta bırakırdı.113

Nitekim kadının kocasına eşit olmadığı adeta kadının yok sayıldığı 
bir toplumda114 evlilik, yeni bir aile kurarak genişlemeyi değil, kadının 
bir aileden bir başka aileye geçmesine işaret etmektedir. Evin erkekleri, 
ayrı bir evde yaşamaktansa, babasının evinde kalmayı tercih ederken, 
kadın da evde bulunan, kendisinden büyüklerin otoritesi altına gir-
mektedir. Böylelikle kurulan aileler, sahip olunan mülklerin bölünme-
diği, aynı çatı altında birçok kişinin yaşadığı akrabalar topluluğu haline 
gelmektedir.115
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Yaşmaklarıyla bir Osmanlı kadınına benzeyen Ermeni kadını, 
yabancı erkeklerin karşısına çıkmaktan kaçınırken, zaman zaman mut-
fakta, bazen de bir harem dairesinde yaşamını sürdüren bir fert olarak 
görülmekteydi.116 Bir batılı yazar, yıllarca misafir olarak kaldığı Ermeni 
ailelerinde kadının piyano çalmadığını, şarkı söylemediğini hatta sesini 
dahi duymadığını belirtirken, izin verilmediği takdirde konuşama-
dığı117 ancak dış görünüş itibariyle de vakur bir sultandan farksız olduğu 
belirtilmektedir.118

Ermeni aile yapılanmasında ‘çekirdek’ konumunda olan kadının top-
lum içerisinde üstlendiği rolün de bahsettiğimiz adetlere olan bağlılıkla 
şekillendiği ifade edilebilir. Nitekim Ermenilerde kadının konumu, en 
azından XIX. yüzyılın sonlarına kadar, bilhassa taşrada, âdetlere olan 
bağlılığın nihâî bir sonucu olarak, pek bir değişiklik göstermemişti.

Geleneklerin çerçevelediği Ermeni sosyal hayatının en önemli öğele-
rinden olan kadının gücü, gerek ailede ve gerekse dışarıda oldukça sınırlı 
bir yapıdaydı. Geleneksel Ermeni sosyal yaşantısında Ermeni kadını 
gelin, anne, anneanne, kaynana olabilir ancak hiçbir zaman aile reisi 
olarak düşünülemezdi.119 Kadının gücü, erkeklerin egemen olduğu aile 
örgütlenmesi içerisinde sosyal bir takım kurallar çerçevesinde tanım-
lanmış, kilisede dahi kadın, bu dünyada çok günah işlediği inancından 
dolayı,120 erkeklerle aynı bölümde bulunamamıştı.121

Kırsal kesimde belirgin çizgilerle tespit edilebilen bu tasvir, şehir 
yaşantısında kısmen yumuşamış, şehirde yaşayan ve çalışan kadın, özel-
likle görünümü itibariyle, kırsal kesimde yaşayan kadına göre daha 
modern çizgide yer almıştı.122 Şehir yaşantısı süren ailelerin özellikle 
maddî anlamda güçlü olmaları, kadının aile içindeki konumunu da etki-
lemiş ancak şehirde dahi kadın eğer ailenin bir ferdiyse, bahsettiğimiz 
modern çizgide yer alabilmişti. Aksi takdirde, aynı evde yaşayan fakat 
aile ferdinden olmayan, yine de ailenin bir ferdi gibi düşünülen, bes-
lemelerin de taşrada yaşayan kadınlardan, konumu itibariyle pek fark 
bulunmamaktaydı.123

Kız çocuklarının övünç kaynağı olmadığı, erkek çocukların ise ‘paşa’ 
olarak nitelendirildiği Ermeni toplumunda, kız çocuğu, ‘eksik etek’124 
olmasının yanı sıra ‘şah damarı yırtıldığında zapt edilemeyen’125 bir 
‘gözü kör olası’ydı.126

Tüm bunlara rağmen kadın, aile içerisinde saygıyı elden bırakmayan, 
hürmetli, kocasının ya da evde bulunan erkeklerin her arzusunu yerine 
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getiren, kocası küfretse dahi nezaketini kaybetmeyen bir durumdaydı.127 
Kadının kocasına olan bu tavrının, ailelerin uzun süreli yaşamasına 
imkân verdiği de muhakkaktır.

Genç kadınların, yabancı erkekler karşısında yüzlerini bir örtüyle 
gizlemeye çalışmaları ama buna rağmen toplum içerisinde çok çeşitli 
sektörlerde görev almalarını da engellememekteydi. İnşaatlarda ame-
lelik yaptıkları gibi badanacılık gibi işlerde de çalışmakta ayrıca çeşitli 
bölgelerde çamaşır yıkayarak da para kazanabilmekteydi.128

Yaşam şartları içerisinde, bilhassa şehirlerde, bu türden görevlerde 
çalıştığı ifade edilen kadınların, taşradaki durumları da pek farklı değildi. 
Evlenmeyi düşünen bir genç kıza, kendisinden daha tecrübeli olan bir 
başka Ermeni kadını tarafından‘Sakın evlenme, tek bir gün bile evinde 
durmaz, çalışırsın, dut silkeletirler, testiyi verip çeşmeden su getirtirler, 
yemeğe de en son seni çağırırlar!’129 şeklindeki tavsiyesi de kadının taş-
radaki durumunu özetler durumdadır.

Ermeni ailelerinin geniş aile şeklinde olmaları sebebiyle, evde birden 
fazla bulunan kadınların yaşlarına göre yukarıdaki görevleri alması kaçı-
nılmaz olarak görülmekte ancak ilerleyen zamanlarda bu görevler eve 
yeni gelen ‘harsig’lere yani ‘gelin’lere devredilebilmekteydi.130

Şehirde yaşayan kadınlar, aileleri için, maddî anlamda, bir nevî yar-
dımcı görevinde iken taşrada daha çok ‘hâneyi çekip çeviren’ konumun-
daydı. Meyve ve sebzeleri kurutup depolamak, süt ürünlerini muhafaza 
etmek, sebze turşularını hazırlamak, çeşitli tahılları öğütüp elekten 
geçirmek ve depolamak, ekmek pişirmek ve çeşitli kombinasyonlarla 
yemek pişirerek tüm aile efradını doyurmak ve benzeri pek çok görev 
kadının göreviydi.131

Kimi çalışmalarda Ermeni kadını karakaş, kara göz, yuvarlak surat, 
al al yanaklar, kalın ve biçimsiz bacaklar, iri kemiklere sahip…132 gibi 
‘beğenilmeyen bir tip’ olarak tanımlansa da133 kalın kaş ve koca burunlu 
olmak sanki bir Ermeni kadının genel tipolojik özelliği gibi algılan-
maktadır.134 Fakat birçok çalışmada birleşildiği üzere genç olan bir 
Ermeni kadının yaşlı olan bir Ermeni kadınına göre çok daha güzel ve 
estetiktir.135

‘Uçları kıvrık, dudaklara sarkan, haşmetli’136 görünümlü Ermeni 
erkeklerin yanında son derece sevimsiz bir tip gibi karşımıza çıkan 
kadın, ilerleyen zaman içerisinde özellikle şehir hayatında, giyim tarz-
larını değiştirmiş, modayı izlemeye başlamış137 ve Ermeni erkekleri 
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Avrupalı kıyafetleriyle Büyükdere sahilinde at koştururken,138 şehirde 
yaşayan Ermeni hanımlarının hayatı da ‘ihtişam, zevk ve efsanevî’ ola-
rak nitelendirilmeye başlanmıştı. Ancak değişmeyen, köyde şalvar giyen 
kadın, potur giyen erkektir.139

Ermeni ailesinde fertler arasındaki münasebeti düzenleyen din ve 
gelenek, geniş olan aile yapıları içinde erkek ile kız çocuklarının eşit 
haklara sahip olmasını da engellemekteydi. Her şeyden önce erkek 
çocuklarının aile içerisinde alabileceği muhtemel bir sorumluluk vardı. 
Evde yaşı büyük olan ağabeye denilen ‘ağpar / apar’ bu sebeple, zaman 
zaman ‘baba’ anlamında da kullanılmaktaydı.140

Ermeni ailesinde çocuklar büyüklerin yanında sevilmez, öpülmezdi. 
Ancak baba eve geldiğinde çocuklar avluda babalarının ellerini öperler, 
baba da çocuklarını öpebilirdi. Evin büyükleri çocuklara olan sevgile-
rini herkesin yanında göstermeseler de, bunun bir tür eğitim ve terbiye 
yöntemi olduğunu düşünürlerdi. Babaanne ya da dede, çocukların ıslah 
edilmesi gerektiğini düşündüklerinde genelde ‘Oğluna laf anlat, oğlunu 
adam et.’ derlerdi. Ayrıca evde büyükbaba ya da büyükanne varken 
çocukların ıslah edilmesine baba karışmaz, en azından onların yanın-
dayken duruma müdahale etmezdi.141

Küçük yaşlarda kadınların arasında yetiştirilen çocuklar, önceleri 
nazlı büyütüldüklerinden şımartılmışlardı. Fakat çocukluktan çıkar çık-
maz, babalarının ya da ağabeylerinin otoritesi altına girerlerdi.142 Kız 
çocuklarının ise aile büyükleriyle olan münasebeti, erkek çocuklarına 
nazaran daha kısıtlı olduğundan, kız çocuğuna ergenlik dahi genelde 
komşu kızları tarafından anlatılmaktaydı. Çocuklara cinsellik hakkında 
bilgi verilmez, yeni bir erkek çocuk dünyaya geldiğinde ‘Asmaların 
altında sana bir erkek kardeş bulduk.’, kız çocuk dünyaya geldiğinde ise 
‘İncir ağacının dibinde bir kız kardeş bulduk.’ denirdi.143

Çocukların eğitiminin aile içinde verilmesinden sonra her hangi bir 
okula gönderilmesi hususunda pek de titiz davranılmaz, erkek çocuklar 
bir mesleğe, kız çocuklar da küçük yaşlardan itibaren ev hanımlığına 
hazırlanırdı. Bilhassa taşrada bir çocuğun okula harcadığı yıllar ‘boş 
yıllar’ olarak telakki edilir, erken yaşta meslek sahibi olup çok çalışma-
nın çok kazandıracağı fikri hüküm sürerdi.144 Nitekim kasaba ve şehir-
lerde büyüyen erkek çocukları, iş hayatında eğitimli ve becerikli, taşrada 
büyüyenler ise sağduyulu ve çalışkan olmalıydı.145
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Her ne kadar insanlar kendi aralarında Ermenice konuşsa146 da halk 
giderek Ermeniceyi unutuyor, çocuklar da doğal olarak kendi dillerinden 
uzaklaşıyorlardı. Gerçi Ermeni okullarında ya da kiliselerde Ermenice 
eğitimi verilmekte,147 İncil, Ermenice harflerle İstanbul patrikhanesi 
tarafından sürekli neşredilmekteydi.148 Hatta 1817 yılında Moskova’ya 
gönderilen Ermeni çocuklarının Rusça, Latince, Fransızca ve Almanca 
öğrendikleri, bunların yanında matematik, coğrafya, tarih, resim gibi 
derslerle birlikte bilhassa Ermenice öğrendikleri ifade edilmekteydi.149

Belli bir yaştan sonra aile içindeki etkinliği ailenin diğer kadınları 
tarafından da kabul edilen erkek çocuklarının ‘babaları gibi bir işi tam 
olarak yapmadıkları’ ifade edilirken, ‘dutu karılar toplar, rakısını da 
erkekler içer’di.150

Erkek çocuklarına verilen bu ehemmiyetin, miras paylaşımında da 
bir takım adaletsizlikleri beraberinde getireceği doğal olsa da Ermeniler, 
ileride çocukların miras kavgasına düşmemeleri için bazen eşyalara 
‘Apo’nun tenceresi, Sope’nin hamam tası’ gibi isim takarlar, şayet her 
hangi bir eşyada miras söz konusu olursa, o eşyanın ismi kime aitse eşya 
onun olurdu. Böylece muhtemel bir kavganın da önüne geçilirdi.151

Erkek çocuğu bulunmaz bir ev,152 paşa153 olduğu düşüncesinin yanı 
sıra kız çocuğunun yüz karası154 olarak tasvir edilmesinin temelinde 
erkek çocuğunun sahip olduğu ya da olacağı maddî gücün olduğunu 
düşünmekteyiz. Zira Ermenilere göre çalışmak ve paraları üst üste diz-
mek hayranlık verici bir olaydı.155 Oysa kız çocukları evlenecek ve para 
getirmeyen bir fert olarak kalacaktı.

Çocukların aile içerisinde büyümüş kabul edilmeleri, kendi davranış-
larından sorumlu tutulabilmeleri için altı en fazla yedi yaş yeterli görü-
lürdü. On beş yaşına gelmiş bir kızın kimi bölgelerde artık evde kaldığı 
belirtildiğine göre kız çocukları erkeklere nazaran daha erken yaşlarda 
sorumluluk sahibi olmaktaydılar.156 Bununla birlikte Ermeni çocukları, 
yetişkinlik dönemine gelene kadar aile içinde eğitildiklerinden, gelenek-
lere ya da dine ait bir kuralı ihlal etmenin getireceği toplumsal sonuç-
lara dair güçlü bir bilinç geliştirirlerdi. Üstelik çocuğun sorumluluğu 
sadece aile bireylerine karşı değil tüm çevresine karşı olmalıydı. Şayet 
bir Ermeni ‘bizim Aram, bizim Miryam’ derken, kendi ailesi dışından, 
mesela komşusunun çocuğundan da bahsediyor olabilirdi. Bu yüzden, 
bir Ermeni’nin komşusunun çocuklarına terbiye vermesi de doğal 
karşılanırdı.157
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Kalabalık bir aile ve çevre içinde büyüyen bir Ermeni çocuğu-
nun oynağı oyunların yaşlarına göre karakteristiği de şu şekilde ifade 
edilmektedir:

• Bebeklerin yetişkinlerle ilişkilerine açıklık getiren bebek oyunları.
• 5- 6 yaşına kadar çocukların yaratıcılığına ve el becerilerine yönelik 

oyunlar.
• Ermeni geleneğinin anısını koruyan sportif oyunlar.
• Harekete dayalı oyunlar, sporlar.
• Oyun ile dans arası oyunlar.
• Toplumun imgesini yansıtan kurgusal (dramatik) oyunlar.
• Kültürel eğitime yönelik bilgi oyunları.
• Yerel hayvan dünyasını (mandalar, atlar…) sahneleyen ve çok kere 

hayvanların yıkımı demek olan oyunlar.
• Efsaneleri anma oyunları.
• Bayramlarda yapılan yarışmalar.
• Ermeni halkının istilacılarına (!) karşı siyasi mücadelelerini anan 

çok az sayıdaki oyun.158

Geniş aile tipinin görüldüğü Ermeni ailelerinde saygı gösterisi evin 
diğer büyükleri için de yapılırdı. Aile fertleri arasındaki ilişki de zaten 
büyükbaba, baba, nine, amca, dayı, çocuklar ve gelinler şeklinde sırala-
nır,159 aile bağlarında görülen bu sıkı örgü sebebiyle, kocası ölen bir gelin 
de aileden kolaylıkla ayrılmaz, ayrılsa da çocuğunu alamazdı. Kocası ölen 
kadının bir başkasıyla evlenmek istemesi ise aile içinde büyük problem-
lere sebep olabilirdi. Böyle bir durum söz konusu olduğunda dahi gelin 
annesinin evine gönderilmez ancak gelinle de konuşulmazdı.160

Aile içerisinde evli kadının konumu, diğer evlenmemiş genç kızların 
ya da evlenme çağı geçmiş halaların, teyzelerin konumundan çok da 
farklı değildi. Eve gelen misafirlerle ilgilenmek öncelikle evin hanımı-
nın vazifesiydi. Misafir karşılama, ona hizmet etme Ermeni aileleri için 
oldukça önem taşımaktaydı.161 Misafire, o an için evde var olanın en iyisi 
ikram edilirdi. Ancak evin kadınları, hiçbir zaman misafirle aynı sofraya 
oturmaz, misafirin yanında konuşmazdı.162

Dede, aile fertleri içerisinde en yetkin kimse olarak görülmekteydi. 
Dededen habersiz evde her hangi bir şeyin olması neredeyse imkânsızdı. 
Dede sofraya oturmadan aile bireylerinden hiç kimse sofraya oturmaz, 
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otursa da yemeğe başlayamazdı. Aksi bir durum aile içerisinde büyük bir 
saygısızlıktı. Hatta dede sofradaysa, o an evde kim varsa sofraya otur-
mak durumundaydı.163

Dedenin bıraktığı muhtemel boşluklarda da ‘babaanne’nin etkin rolü 
söz konusudur. Aile efradı içerisinde erkek hâkimiyetini kıran tek fert 
babaannedir. Hatta zaman zaman dedenin bile önüne geçebilmektedir.164

Babaanneye günlük hayatta yaşlı kadın manasında ‘mama’,165 ‘nene’ 
ya da ‘nine’ de denir ancak nine tabiri kimi zaman ‘anneanne’ yerine 
de kullanılırdı.166 Babaanne, huzur veren sohbetleriyle tasvir edilen bir 
ferttir.167

Öte yandan babaanneler, dînî duygular bakımdan, aile fertleri içeri-
sinde en gelişmişi olarak görülürdü. Buna rağmen bazı bölgelerde nine-
lerin kiliseye karşı tavır aldıkları, kiliseye gidenlere ‘sahtekâr’ gözüyle 
baktıkları da ifade edilmekteydi. Babaanneler, siyah başörtüleriyle dînî 
anlamda da bir sembole sahiplerdi.168

Babanın kız kardeşi olan hala, eğer evlenmemişse, o da aile fertleri 
içine dâhil olan birisiydi ve evde erkek olmaması durumunda, babaanne 
gibi otorite olarak görülürdü.169 Aynı şekilde, büyük gelin de zaman 
zaman evde söz sahibi olabilirdi.170

Bundan başka Ermeni ailesinin içerisinde, bazan aile ile birlikte yaşa-
yan ama genelde bir başka mahalde yaşayıp da zaman zaman aile fert-
lerine katılanlar da olabiliyordu: Morkur yani teyze,171 amu, amuca ya 
da amca, dayı,172 kankardeşler,173 ebe,174 kergin yani yenge,175 kuyrig de 
denilen abla,176 üvey kız kardeş anlamına gelen bacılığ,177 el kızı ya da 
çölün kızı olan harsig (gelin).178

Ermeni ailesinde bir de aileden olmayan ama zamanla aileden biriy-
miş gibi düşünülen bir de ‘hizmetkârlar’ ya da ‘beslemeler’ bulunmak-
taydı. Hizmetçiler, ‘tellal’ denilen kişiler vasıtasıyla, ücreti mukâbili, 
bulunur ve ancak bu şekilde işe başlayabilirlerdi.179 Hizmetçiler, kimi 
bölgelerde besleme olarak da isimlendirilir, aileye emanet edildiğinden, 
her türlü ihtiyacı aile tarafından giderilir, hasta ya da benzeri bir durum 
vukua geldiğinde derhal çaresine bakılırdı.180

Ermeni geleneklerinin sınırlarını belirgin bir şekilde çizdiği aile 
fertleri arasındaki ilişkiler, bazı istisnâî durumlar dışında, bozulması 
mümkün görülmemektedir. Aile fertleri içerisinde egemen olan erkek-
lerin olmaması durumunda hâkimiyet evde bulunan en büyük kadınlara 
geçerdi. Anne- baba ölmüşse evin mülkiyeti büyük erkek çocuğa, eğer 
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sadece baba ölmüş, anne hayattaysa mülkiyet evin küçük erkek çocu-
ğuna kalırdı. Kız çocukları, Ermeni ailesi için bu durumda da, bazı böl-
geler hariç olmak üzere, göz ardı edilmektedir.181

Çeşitli araştırmalarda kullanılan Ermenilere ait aile fotoğraflarında 
büyükbaba, büyükanne, baba, anne, çocuklar, evlenmemiş hala ya da 
teyzeler, evlenmişlerse eşleriyle birlikte, büyük, küçük gelinler sürekli 
bir biçimde yer almakta, tüm aile efrâdı geleneksel kıyafetleriyle görül-
mekte, bu durumlarıyla da bir Müslüman kadın ya da erkekten ilk 
bakışta ayırt edilememektedir.182

Her ne kadar giyim konusunda Hıristiyan ve Yahudi tebea serbest 
de olsalar, Türklerin en çok giydiği beyaz, sarı, kırmızı ve özellikle yeşil 
renkleri asla giyemezlerdi.183 Ayrıca devletin belirlemiş olduğu standart 
ölçülerin dışına çıkılırsa da, din adamı da olsa, uyarılır ve söz konusu 
standardın tekrar sağlanması istenirdi. Şayet, devlet tarafından yapılan 
değişiklikler her hangi bir şekilde hoşnutsuzluk meydana getirirse de, bu 
hoşnutsuzluğun giderilmesi hususunda çalışmalar yapılır, yeni bir şekil 
üzerinde karar kılınırdı.184 Sadece tulumbacı oldukları belli olsun diye 
Ermeni tulumbacılarının Müslümanlarınkine benzer fes giydikleri ifade 
edilmektedir.185

Rusların XIX. yüzyılda ‘İki Yahudi bir Ermeni’ye, iki Ermeni bir 
Rum’a, iki Rum da bir şeytana eşittir.’186 düşüncesinin aksine, Osmanlı 
Devleti, reayaları arasında her hangi bir şekilde fark gözetmezdi. Hatta 
özellikle Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin karşılıksız yiyecek dağıtımı 
gibi konularda kendilerine olan yardımları,187 devlet tarafından himaye 
edilmeleri, problemleriyle derhal ilgilenilmesinden dolayı devlete bizzat 
teşekkür dahi etmişlerdi.188

Nitekim Osmanlı toplumu içinde, tüm insanların barış ve huzur 
içinde yaşadığı, pek çok kaynakta da ifade edilmektedir. Avrupalı bazı 
seyyahlar da bu durumu, Osmanlı toplumunun dînî inanışlarına bağla-
makta, tüm insanlara karşı âdil olma prensibinin İslam’dan kaynaklan-
dığını vurgulamaktadır.189

Benzer şekilde, Ermenilerin dînî inanışları da, toplum içerisinde yer-
leşmelerini belirgin şekilde etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. 
Din, aile bireyleri üzerinde oldukça etkilidir. Hatta kilisenin olmadığı 
yerlerde ibâdetler evlerde,190 kilisenin bulunduğu mahallerde de haftalık 
ibadetler ailecek kilisede yapılır,191 din adamları da halkın bu tür hassa-
siyetlerine âzamî önem gösterirdi. Şayet din adamları hakkında halkın 
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şikayeti olursa da durum Devlet-i Aliyye’ye bildirilir, devlet de soruş-
turmasını tamamlayarak, gerekeni yapardı. Bu ve benzeri durumlarda 
devletin yetkili kurumu, Ermeni Patriği ile temasa geçer, şikayetlerin 
giderilmesi hususunda patrikten tedbir almasını buyururdu.192

Öte yandan Ermeni toplumunda aile düşüncesi, yine dînî esasa 
dayanarak, birlikte yaşama, temiz olma, büyüklere karşı saygılı ve her-
kese karşı dürüst olma gibi kavramlardan asla uzaklaşmazdı. Bu sayede 
Ermeni aileleri Müslüman toplum içerisinde pek yabancılık çekmez, 
Osmanlı halkı tarafından da kolayca benimsenebilirdi. Birlikte yaşama 
esasına dayanan Ermenilerdeki günlük hayat, her biri birkaç gün içinde 
yapılabilecek olan şeylerin bir gün içinde yapılması, böylelikle bir gün 
içinde birkaç günü yaşamak anlamına gelmekteydi.193

Yukarıda da değindiğimiz üzere, geniş aile tipinin yaygın olarak 
görüldüğü Ermeni ailelerinde evin bütün düzeni kadınların sorumlu-
luğu altındaydı. Ermeni toplumunda kadın, doğumdan ölümüne kadar 
erkek egemenliği altında yaşar, aile içerisinde ona her hangi bir söz 
hakkı tanınmadığı gibi, meseleler üzerinde görüş dahi beyan edemezdi. 
Özellikle bu kadın eve gelin olarak gelmişse, aile büyükleri izin ver-
meden konuşamazdı. Kadının aile içindeki bu durumu, dış dünyayla 
ilişkisinin zayıf ve dar görüşlü, kısıtlı olmasına sebeb olmaktaydı. Zira 
kadın, tüm aile efradını doyurabilmek için gün boyu evin içinde çalış-
mak zorundaydı. Özellikle kırsal kesimlerde görülen bu durum, kısmen 
kent hayatında çözülmüştü. Kadın kent hayatında aynı zamanda aile 
bütçesine katkı yapan bir güçtü. Ancak bu durum dahi kadının evdeki 
otoritesine her hangi bir katkı sağlayamamaktaydı. Ermeni toplumu 
içerisinde kız çocuklarının eğitilmelerine karşı alınan tavır sonucunda 
kız çocukları erken yaşlarda evlendirilirdi. Evlenmeden önce, kendi 
evinde özgür bir hayat içinde olan kız çocukları, evlendikten sonra bu 
hayatlarını tamamen kaybettiklerinden, evlilik hem kırsal kesimde hem 
de kent hayatında kadın için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak 
görülmekteydi.194

Osmanlı toplumunda da kadının konumu aslında Ermenilerden 
farksız değildi. Ancak kent hayatında da bir Osmanlı kadının çalışma-
sına pek rastlanmazdı. Ancak Osmanlı toplumunda kadın, aileyi meşru 
temele oturtan evlilik ve sonrasında düzenlenen ev hayatı için oldukça 
önemli bir fertti. Evlenmeden önce de evlendikten sonra da kadının 
toplum içerisindeki hukuki durumu, mehir gibi, çeşitli geleneklerle 
güvence altına alınmıştı.195
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Ermeni ailelerinde nişan ve evlilik erken yaşlarda planlanırdı. 
Ermeniler arasında yaygın olan ‘Arap atı dördünü, kız on dördünü 
geçmeyecek.’ sözü de buna işaret etmekteydi.196 Hatta kimi zaman on 
yaşındaki bir çocuğun evlendiğine dahi rastlanmaktaydı.197 Böyle bir 
durumda da gelinin yaşı genelde erkekten büyük olmakta, bir nevi kadı-
nın kocasına nezaret etmesi, onu büyütmesi sağlanmaktaydı.198 Ancak 
normal şartlar altında erkeğin 20 yaşını bitirmiş olması, onun evlenebil-
mesi için yeterli görülmekteydi.199

Erkeğin yaşı geldiği halde evlenmek istememesi, her hangi bir 
şekilde bir kızı beğenmemesi, serseri bir hayatı tercih ediyor olması, 
kız bakma ya da isteme hadisesine aile babasının da müdahale etmesini 
gerekli kılardı. Zira erkek, her ne şartta olursa olsun babasına pek iti-
raz edemez, sürekli ona saygı gösterirdi. Aksi halde baba bu tür işlerde 
pek görev almazdı.200 Kimi bölgelerde de erkeğe uygun olan bir kız, o 
bölgede hakim olan ‘ağa’ların etkisiyle olurdu. Ağa, kimi kime münasip 
görürse onunla evlendirirdi.201

Bir Ermeni ailesinde birden fazla yetişkin evlenmemiş kız ya da 
erkek varsa evlenme sırası yaşça büyük olandaydı202 ve genelde insanlar 
bulundukları yerleşim merkezlerinden evlenmeyi tercih ederlerdi. Fakat 
ilerleyen zamanlarda gençler, özellikle evlenmek için kırsal kesimlerden 
İstanbul’a gelmeye başlamış, Ermeniler içinde yerleşen pek çok evlilik 
âdeti de doğal olarak kaybolmuştur.203

Yetkileri, geleneksel ya da dînî içerikli bir takım ritüellerle elinden 
alınmış olan kadınla erkek arasındaki ilişkiler de, Ermeni toplumu içe-
risinde çok rahat değildi. Bir kadınla bir erkek, özellikle taşrada, nikâh-
lanmaları dışında rahat rahat gezememekteydi. Hatta ilkokulu bitiren, 
biri erkek diğeri kız iki sınıf arkadaşı, yaşları küçük dahi olsa, birbirle-
riyle dostluk kuramazlar, kursalar da bu durum toplum içerisinde yadır-
ganacağından gizli tutulurdu. Ermeni toplumunda bir erkekle bir kız, 
ancak evlenmek maksadıyla bir araya gelebilirler, o da ailelerinin habe-
riyle gerçekleşirdi.204

Ermenilerde evlenilecek kızı görme, isteme ve nişan sırasında yapı-
lanlar bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte genelde fazla ayrın-
tıya kaçılmadan yapılan, sade ancak etkileyici törenlerdi. Örneğin bir 
Ermeni çift nişanlanacağında, iki tarafın arkadaşları ve yakın akrabaları 
bir odada toplanır, papaz İncil’den bir bölüm okur, doğrudan genç kız 
ve oğlana hitaben kısa bir konuşma yapardı. Papazın duasından sonra 
orada bulunanlar hep bir ağızdan şarkılar söylerdi. Damat, kıza bir İncil 
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hediye eder, kız da bu hediyeyi alarak nişanlarını onaylamış olurdu.205 
Ermeni toplumunda bir kızın zorla evlendirilmesi söz konusu ise ve bu 
durumla ilgili şikayet vaki olursa Osmanlı Devleti’nin mülki amirleri 
olayı soruştururlar ve durumun düzeltilmesi hususunu Ermenilerin yet-
kili makamlarına iletirlerdi.206

Birbirleriyle evlenmeyi planlayan iki gencin bir araya gelip konuş-
masından önce muhakkak yapılması gereken şeyler vardı. Öncelikle 
bu iki gencin yedi göbekten daha yakın akraba olmaması gerekmek-
teydi. Ayrıca gerçekleşmesi muhtemel bir evliliğe nezaret eden ‘kavor 
ve kavorgin’ denilen iki kişi bulunmaktaydı. Bunlar ileride doğacak 
çocuğun vaftiz anne ya da babaları olurlardı. Aralarında bu tür bir ilişki 
bulunan aile fertleri de ikinci dereceden akraba dahi olsalar, birbirleriyle 
evlenmeleri yasaktı.207

Ermeni toplumunda bir erkeğin genç bir kızla birlikte nikah öncesi 
birlikte olmaları, her hangi bir şekilde buluşup gezmeleri de yadırganırdı. 
Eğer erkek bir kızı beğenmişse, onunla evlenme isteğini bir şekilde kıza 
hissettirir, kız da bu isteğe müsbet cevap verecekse ya erkeğin önüne bir 
mendil atar ya da yoldan geçerken erkeğin üzerine bir tas su boca ederdi. 
Eğer kız erkekle evlenmek istiyor ve bundan erkeğin haberdar olmasını 
arzu ediyorsa da benzer davranışlarda bulunurdu.208

Özellikle genç kızlar evlenecekleri erkeğin, ‘kafa dengi’ olmasına dik-
kat eder, böyle bir denklik bulduklarında da bu isteklerini erkeğe belli 
ederlerdi. Fakat kızların bu düşüncesi aileleri tarafından pek de onaylan-
mazdı. Ailesi karşı çıktığı halde sadece kendisinin beğendiği bir erkekle 
evlenen kızın evliliğine ailesi hiçbir zaman destek vermezdi. Bu şekilde 
evlendikten sonra kocasının kendisinden soğuması, ayrılmak istemesi 
karşısında kadın, ailesinin de yanında olmaması sebebiyle falcılara kadar 
gidip evliliğinin düzelmesini umardı.209

Ermeniler, başka milletlerden kız almamaya, başka milletlere de kız 
vermemeye dikkat ederlerdi. Söz konusu durum gerçekleştiğinde ise 
evlenen kız ya da erkek, toplum tarafından dışlanır, ailesi tarafından bir 
daha kabul dahi edilmezdi. Fakat buna rağmen Ermeniler, Süryani ve 
Keldaniler’den kız alıp- vermişler, bu topluluklarla da akrabalık kurmuş-
lardır. Ancak bir Ermeni’nin bir Müslüman’la evlenmesi yasağın öte-
sinde günahtı. Ermeniler, ‘Dünya tersine dönse böyle bir şey olmaz.’ 
şeklinde düşünseler de210 Ermeni kızlarıyla Müslümanların evlenmesi 
rastlanan hadiselerdendi. Ermeniler, evlenme hususunda yabancı bir 
kimse için ‘odar’ tabirini kullanırlardı.211
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Aynı zamanda bir Ermeni’nin bir Kürt’le evlenmesi de yadırganır, 
böyle bir durumda da artık evlenen kişinin Ermeni kimliğini kaybettiği, 
Kürtleştiği farz edilirdi.212 Nitekim Ermeni bir genç kız yabancı biri-
siyle evlendiğinde, genelde soyadlarında bulunan ‘-yan’ ekini de kaybe-
deceğinden, bu şekilde Ermenilerin nüfusunun da korunması mümkün 
olamamaktaydı.213

Eğer Ermenilerden bir kız Müslüman olmayı seçer ve Müslüman 
birisiyle evlenmek isterse, bu istek Ermeniler tarafından pek hoş görül-
mezdi. Böyle bir durumda Devlet-i Aliyye, Müslümanlığı seçen Ermeni 
kızının ancak mahal değiştirmek kaydıyla bir Müslüman gençle evlene-
bileceği hükmünü ortaya koymuştu. Bunun için de söz konusu yer değiş-
tirmeyle ilgili olarak açıklayıcı bir yazıyı ilgili makamlara gönderirdi.214 
Ayrıca bir Ermeni kızı, devletten ve ailesinden habersiz bir Müslüman’la 
evlense dahi durum, şikayet üzerine soruşturulur, kızın rızasının olup 
olmadığı bu soruşturmalar sırasında açığa çıkarılırdı. Şayet kızın rızası 
hilafına bir durum söz konusu ise olaya sebeb olan kişi ya da kişiler 
cezalandırılır, duruma göre de evlilik akdi geçersiz sayılırdı.215

Öte yandan Osmanlı Devleti, kendi tebeasından olmayan bir kişinin, 
kendi tebeasından olan bir başka kişiyle evlenmesine de engel olmak-
taydı. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, Devlet-i Aliye tebeasın-
dan olmayan kişiye, Osmanlı tabiiyetini seçmesi gerekliliği, eğer bunu 
kabul etmezse Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayamayacağı bil-
dirilirdi. Evlenenlerin aynı millet ya da dinden olması da bu durumu 
değiştirmezdi. Nitekim Ermeni olan ancak Yunan halkından olan bir 
Ermeni Osmanlı tebeası olan bir kızla evlenmiş, evlenen bu Ermeni 
devlet tarafından uyarılarak Osmanlı tabiiyetini seçmesini aksi takdirde 
Yunanistan’a sürüleceği kendisine bildirilmişti.216

Ermenilerin kendi içlerine bu şekilde kapanmaları daha sonra-
ları çözülmeye başlamışsa da, yabancı bir erkeğin bir Ermeni kızıyla 
evlenmesi karşısında Ermeniler, yine de kendi kültürlerinden kolayca 
vazgeçmezler, damada kendi kültürleri doğrultusunda bir nikahın 
gerçekleştirilmesi hususunda ısrarda bulunurlardı. Gerçi söz konusu 
ısrar ancak bir Ermeni ile Hıristiyan arasında gerçekleşebilirdi. Bir 
Müslüman’ın her hangi bir şekilde kilisede nikah kıyması hiçbir zaman 
düşünülemezdi.217

Gelin adayının bu şekilde gözden geçirilmesi tamamlandığında, 
elde edilen bilgiler, hamama giden ve gitmeyenler arasında tartışılırdı. 
Gelin için ‘Kızın sırtında iki bıçak yarası var, kim bilir hangi hastalığı 
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geçirdi, kız bacaklarına ilaç sürüyordu, kim bilir ne hastalığı var, yüzü 
fena değil ama vücudu kuru, vücudunda erkek gibi tüyler var ya da kız 
çok güzel, ay gibi vücudu var, tıpkı bir güvercin.’ gibi değerlendirmelerde 
bulunulurdu.218

Normal şartlar altında erkeğin beğendiği ya da ailenin beğendiği 
bir kız olduğunda, kıza ilk önce ‘hamam’da bakılır, kızın fiziki görü-
nüşüyle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunularak, oğullarına uygun-
luğu tanıdıklarla tartışılırdı. Gelin namzeti hamama götürüldüğünde, 
oğlan tarafından kim varsa gelini yıkardı. Hamamda oğlan tarafından 
genelde anne, hala ve teyze bulunurdu. gelinin yıkanması tamamlanınca 
göbek taşına sofralar kurulur, yenilip içilir, para ile çağrılan ‘zilli’ denilen 
kadınlar, ayak bileklerindeki ziller eşliğinde raks ederdi. Benzer durum-
lar damat için düzenlenen hamamda da olur ancak damat hamamında 
kadın raks etmediği gibi gelinin yıkanması gibi damat yıkanmazdı.219

Ermeni ailelerinde de kız isteme ‘Allah’ın emri’ ile olur ancak kavl-i 
peygamber ‘İsa’idi. Yani ‘Allah’ın emri İsa’nın kavli ile’ kız istenirdi.220

Bütün bunlardan sonra eğer kız istenecekse, erkek tarafı kızın aile-
sine giderdi. Kimi zaman sadece oğlanın annesi ‘düğür (dünür)’ olarak 
giderdi.221 Bu ilk ziyareti kızın kendisinden başka kimsenin bilmesi 
gerekmiyordu. Ancak kızın mutlaka haberi vardı. Kızın haberinin 
olması, hamamda gerçekleşen hadiselerden kaynaklanabildiği gibi kim 
zaman da oğlanın daha önceden kızın evinin damına attığı ‘Bu gece 
anamla babam seni istemeye gelecekler, sana sorarlarsa da utanma, ben 
de istiyorum de!’ yazılı kağıt parçasından da kaynaklanabilirdi.222

Nitekim kızın ailesinin cevabı da genelde ‘Bir de kızımıza soralım.’ 
olur ancak kız hiçbir şekilde bu soruya cevap vermezdi. Eğer kızın cevabı 
olumluysa odasına kaçıverir, kızın annesi kızla konuştuktan sonra nihai 
kararı babaya bildirir, baba da uygun görüyorsa ‘Verelim gitsin!’ derdi.223

Aslında kıza sorulan bu sorular bir nevi formalitenden ibaretti. Kızın 
vereceği cevabın pek önemi yoktu. Çünkü kadının asıl görevi, evlen-
dikten sonra kaynana, kayınpederi ve erkek tarafının diğer akrabala-
rına hizmet etmekten ibaretti.224 Zira gelin, önce evin sonra kocasının 
malıydı.225

Kız tarafının oğlan tarafına yaptığı ilk ziyarete de ‘pesa des (damat 
görümlüğü)’ denirdi. Bu ziyaretle birlikte kız ailesiyle oğlan ailesi ara-
sında yıllarca sürecek akrabalık ilişkisi de başlamış olmaktaydı. İki aile 
arasında çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen bu ve benzeri ziyaretler 
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esnasında kız ile oğlanın birbirleriyle konuşmaz hatta çok uzun süreli 
bir bakışma dahi olamazdı.226

Kız tarafının oğlan tarafını sorguladığı öncelikli konunun damadın 
para durumu olsa da aslında tercih sebebi olarak damadın kendi ayakları 
üzerinde durup durmadığı, iyi huylu olup olmadığı ve hangi sanata sahip 
olduğuydu. Damadın maddi gücünün yerinde olmaması evliliği bozan 
esas sebeplerden sayılmaz ancak zengin de olsa sanat sahibi olmayan bir 
erkeğe kız verilmek istenmezdi.227

Nikâhtan önce yapılması adet haline gelen en önemli unsur ‘çeyiz 
getirme’dir. Çeyiz Ermenilerde her zaman kız tarafından getirilme-
mekteydi. Bazı yörelerde çeyizi erkek tarafı da getirebilirdi. Her kim 
getirecekse, çeyiz evlenmeden önce hazırlanır ve verilirdi. Çeyiz vermek 
Ermeni toplumunda bir gelenekten ziyade dini bir zorunluluk gibi de 
kabul edilebilirdi.228

Çeyizin gelişi evde büyük bir heyecanın oluşmasına sebeb olur, geti-
rilen çeyiz sandığı hemen açılarak, içinden çıkarılan eşyalar incelenir, 
küçük çaplı bir kutlama yapılırdı. Eğer çeyiz kız tarafından erkek tara-
fına getirilmişse, çeyizin erkek tarafına ulaştırılmasından sonra kızın 
annesi ve babası oradan ayrılır, adet olduğu üzere kızlarını artık nikah-
tan sonra ilk büyük bayram günü görebilirlerdi.229

Nikâh günü ve yeri kararlaştırıldıktan hemen sonra belirlenen akra-
balara davet gönderilirdi. Bu davet sözle yapılır ve bunu yapacak kimse 
de ailenin içinden seçilirdi. Seçilen bu kişi, belirlenen kimselerin evine 
giderek düğüne bizzat davet eder, davet edilenler de davetçiye çeşitli 
hediyeler verirdi. Bununla birlikte düğüne davet edilmeyen kimselerin 
düğüne gelmelerine de hoş gözle bakılmazdı.230

Kilisede papazın önderliğinde gerçekleştirilen törenden sonra gelin 
çeyizini alarak,231 davetlilerle birlikte papaz da erkek tarafının evine 
gider ve orada yemek yenir, çeşitli şarkılar eşliğinde eğlenilirdi.232 Kimi 
zaman da damat arkadaşlarının eşliğinde, fenerler yakarak ve yürüyerek 
gelinin evine gider, gelin de yakılan fenerlerden ve söylenen şarkılar-
dan damadın geldiğini duyarak, ‘İşte güvey, karşılamaya çıkın!’233 diye 
evden yükselen çığlıklarla birlikte gelin duvağını çıkarmadan balkondan 
bu kalabalığı seyrederdi. Damada kız evinden çeşitli ikramlar sunulur, 
damat da kız evinde bulunan aile büyüklerinin ellerini öperdi.234

Kız istendikten sonra kız tarafından erkek tarafına kabul işareti ola-
rak erkek evine bir tepsi baklava gönderilirdi. Erkek tarafının da kızı 
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ne kadar çok istediğinin göstergesi, nişanı hemen yapmak istemesiyle 
ölçülürdü.235

Nişan törenleri, ailelerin anlaşmasına ve maddi gücüne bağlı olarak 
kilise ya da patrikhanede de yapılabilirdi.236 Ancak genelde nişan tören-
leri çok sade bir şekilde kızın evinde yapılırdı. Bu tören damadın gıya-
bında da yapılabilir ama bu durum çok sık görülmezdi. Nişan töreni 
sırasında erkek tarafı kız tarafına çeşitli süs eşyaları hediye eder ve yüzük 
takardı.237 Nikahtan önce kızla oğlanın bir araya gelmeleri birlikte, duy-
gularını açıkça belli etmeleri yadırganırken, özellikle kent yaşantısında 
kızın nişanlısının kızın evinde misafir edildiği de olurdu.238

Ermeni toplumu her ne kadar önemsiz sayılabilecek bir alanda yaşı-
yorsa da evlilik merasimleri kendilerine özgüydü. Ermeni gelini, duvağı, 
başörtüsü, peçesiyle diğer Hıristiyan zümrelerin gelinleriyle farklı bir 
giyim tarzı içerisindeydi. Ancak eski zamanlardan günümüze kadar 
değişmeyen tek özellik de gelinle damadın yanında yer alan bir kilise 
görevlisiydi. Damat daha çok Ermenilere özgü giyinirken, gelini bir 
Müslüman gelinden ayırt etmek oldukça zordu.239

Nişanın tamamlanmasından tarafların anlaştığı bir zamanda nikah 
için hazırlıklar başlatılır, nikaha gelmesi planlanan davetliler ayarlanırdı. 
Evlenme tarihiyle nişan arasında geçmesi gereken kesin bir zaman 
dilimi bulunmamaktaydı. Ancak tarafların kabul nişanından sonra 
nikah için bir araya gelmeleri şarttı. Gerektiğinde topluca nikahların 
kıyıldığı Ermeni toplumunda nikahın gerçekleşmesi, resmiyet kazana-
bilmesi için nikahın muhakkak kilisede gerçekleştirilmesi gerekliydi. 
Aksi halde nikah geçersiz, kadın da evlenmemiş sayılır, olabilecek bir 
miras ve çocuk hakkından da mahrum kalırdı.240 Ancak bu durum 
bazen de evlenecek olanların kiliseye para vermeleriyle çözülür, sessiz 
sedasız da nikah kıyılabilirdi.241

Nitekim Osmanlı Devleti de nikah ve miras gibi meselelerin muhak-
kak suretle kilise tarafından halledilmesi gerektiği üzerinde durmak-
taydı.242 Ayrıca Ermeni toplumunda, din adamları da evlenebilir ancak 
evlenen din adamları kilisenin vakfiyesi olan evlerde yaşarlardı.243

Nişan törenlerinden farklı olarak evlenme törenleri oldukça ayrıntılı 
olurdu. Her ne kadar nişan, nikahın yanında önemsiz görülse de nişanı 
bozan taraf, karşı tarafın itibarını zedelediği için bulunduğu bölgenin 
ve kendi şartları ölçüsünde tazminat öderdi. Ancak bu durum da tıpkı 
boşanmalarda olduğu gibi çok sık görülmezdi.244 Nişan gibi nikah da 
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Ermeniler için oldukça önemli bir sosyal vakıa olduğundan Ermeniler 
evlenirken ‘ölüm bizi ayırana kadar’ sözünü söylerler, bu da kadınla 
erkek arasında bulunan sevginin ancak ölümle son bulacağı anlamına 
gelirdi.245

Ermeniler arasında özellikle düğünlerde kullanılan ‘Bir eşekbaşı 
olmazsa düğün de olmaz.’ sözünün, totemik zamanlarda, hayvanlara 
tapan insanlara ait bir figüre matuftu. XIX. yüzyılın sonlarında çeşitli 
maskelerin yanında ‘eşekbaşı maskesi’nin kullanımının farklı bir anlamı 
da mevcuttu. Eşekbaşı maskeyi Ermeni düğünlerde yalnızca gelinin ya 
da damadın yakın akrabalarından birisi takabilirdi. Burada sözü geçen 
‘eşekbaşlı kişi’ de dolayısıyla, gelinin ya da damadın akrabalarına ilişkin 
bir tanımlamaydı.246

Nikâhtan hemen önce gelin, yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte 
hamama giderler, çeşitli eğlenceler düzenlerlerdi. Buradan çıktıktan 
sonra gelin, en şık elbiselerini giyerek düğüne katılmak için hazırlıklarını 
tamamlardı. Tüm bunlardan sonra nikahın yapılacağı yere gelinirdi.247

Nikâh töreni erkek tarafının ailesinden en yaşlısı ya da varsa en yaşlı 
amcanın sunumuyla açılırdı. Öncelikle davetliler selamlanır, daha sonra 
törene damat çağrılırdı. Erkek tarafının ailesinden olan en yaşlı amcanın 
düğün hediyesi, misafirlerin ortasına kapalı bir şekilde getirilir ve kut-
sanırdı. Daha sonra misafirlerin getirmiş olduğu hediyeler ortaya seri-
lirdi.248 Düğün yapılan mahalle gelinle damat aynı anda gelmez, gelin, 
kendisine eşlik eden iki kadınla beraber gelirken damada böyle bir eşlik 
yapılmazdı. Ancak bazı bölgelerde de damadın hemen arkasından, paslı 
iki kılıç getiren iki kişi gelirdi. Damatla gelin, düğünün yapıldığı yerde 
de bir araya pek sık gelmezler, aralarında sürekli misafirler bulunurdu.249

Ancak her Ermeni düğününde muhakkak dans edilirdi. Bu dans, solo 
bir şekilde yapılırdı ve dansta yapılan hareketlerin mitolojik bir takım 
anlamları vardı. Daha çok eğlenmek için yapılmayan ancak eve, evliliğe 
bereket getirmesi için yapıldığı ifade edilen danslara verilen isimlerle 
dansta yapılan hareketler arasında da her hangi bir bağın bulunduğu 
söylenemezdi. Zira bu şekilde icra edilen kimi danslara nar ağacını 
temsilen anne ağaç ya da armut ağacını temsilen baba ağaç denmiştir. 
Dansların isimleriyle ilgisi olmasa da bir takım anlamları bulunmak-
taydı. Nitekim nar ağacının meyvesi olan narın suyunun kan gibi kır-
mızı olması ve kadının özünün bundan oluştuğu inancı, armutun da 
erkeğin özünde bulunduğu inancı, danslara bu isimlerin verilmesine 
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sebeb olmuştu. Bu iki meyve cenaze törenlerinde ve kutsal mekanlarda 
yakılmaya devam edilmektedir.250

Nikah töreni, ailenin maddi gücüne bağlı olarak, üç gün ile yedi 
gün, ortalama dört gün sürerdi.251 Genellikle düğün törenleri cuma 
günleri başlar, cumartesi günü kilise töreni yapılır, Pazar gecesi de zifaf 
olurdu.252 Düğünler çoğunlukla sonbaharda ve kış aylarında yapılırdı. 
Paskalya öncesi gerçekleşen büyük oruç döneminde (perhiz dönemi) 
düğün yapılması yasaktı. Bu geleneğin dışında yapılan düğünlere de 
‘eğri düğün’ anlamına gelen ‘dzur bsag’ denirdi.253

Düğün günü kilisede bir araya gelen davetlilerin şahitliğinde gerçek-
leştirilen düğünde evlenenlere ‘Allah tek nikahlı saklasın.’ duası yapılır ve 
dua ‘Bir yastıkta kocasın, dal budak salsınlar.’ şeklinde devam ederdi.254

Düğün gününün bir önceki gününde de, akşam saatlerinde nikahı 
kıyacak olan papaz, damadın evinde düzenlenen bir yemeğe de katı-
lır, damadın elbiselerini takdis ve damada dua ederdi. Papaz, damadın 
bulunduğu odaya daha sonra gelini de çağırır, ancak gelin mahcubiye-
tinden ilk davete icabet etmez, papaz ikinci kez ‘Gelini getirin!’ dedi-
ğinde ise gelin yüzü kapalı bir şekilde ve arkadaşlarıyla birlikte odaya 
girer, odanın bir köşesinde durarak papazın yaptığı duayı dinlerdi. Bu, 
kilisede gerçekleştirilecek olan nikah merasiminden önceki son duaydı 
ve damat, gelinin yüzünü burada da görmezdi. Ayrıca damadın misa-
firlerine nikahtan önce de burada yemek verilirdi.255 Bu bir tür ‘yarım 
nikah’ yani ‘ges bsag’ sayılırdı. Kızın annesi ve babası kilisede yapılan 
törene, bir sebebden dolayı katılamıyorlarsa, bu yarım nikah onların bir-
likte katıldıkları tek dini tören olurdu.256

Düğün evinde büyük kazanlarla yemekler pişirilir, özellikle et suyu, 
nane, kırmızı pul biberin karışımıyla yapılan ‘düğün çorbası’ yapılırdı.257 
Bunun yanında düğünlerde, Türklere özgü kebap, pilav, baklava, muhal-
lebi gibi ikramlar da sıklıkla yapılırdı.258 Düğüne katılan davetlilerden 
Ermeni ya da Hıristiyan olanlar içki de içerler ancak düğüne Müslüman 
halktan kimseler davet edilmişse onlara şurup ve çeşitli tatlılardan ikram 
edilirdi.259 Düğüne Müslümanların davet edilmesi halinde Müslümanlar 
eğer yapılan oyunlara, danslara iştirak edeceklerse eşleriyle birlikte 
katıldıklarını, eğer iştirak etmeyeceklerse, oyuna iştirak etmeyen diğer 
Ermenilerle birlikte oturduklarını, genelde de Ermeni düğünlerinde 
kadın- erkek ayrımı çok kesin çizgilerle olmasa da kadınlarla erkeklerin 
birlikte oturmadıklarını söylemektedirler.260
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Düğünlerin yapıldığı yere bağlı olarak, düğünlerde çalınan enstrü-
manlar değişiklik gösterirdi. İstanbul’da, Pera’da yapılan bir düğünde 
flüt ve keman çalınırken,261 kırsal kesimlerde daha çok davul ve zurna 
gibi enstrümanlar çalınırdı. Ancak Ermeniler özellikle kırsal kesimlerde 
bu enstrümanları uzun süreli çalmazlardı. Bununla beraber düğünlerde 
davetliler tarafından bazı şarkıları söylemek gelenekselleşmişti:

Usdi gukas huşig huşig
Gılor tuşig bakıt anuşig
(Nereden gelirsin nazlı nazlı / Yuvarlak çeneli öpüşün tatlı)262

Bir başka örnek:
Dalilo dalilo sıncane
Yotn or kişer harsnige
Davul zurna gı perenk
Yotn or kişer gı barenk263

Kadınlar da kimi zaman kendi aralarında şarkı söylerlerdi:
Yedi dükkandan gümüş topladım, bir yüzük yaptım
Yüzüğü İnci’nin (Markırit’in) parmağına taktım.264

Gel kızın babası, sen besleyip büyüttün onu
Şimdi senden ayrılmadan önce gel de bir öp kızını.265

Yeni evlenen kıza, zifaftan önce mahallenin kadınları ‘Kocana sarıl, 
her zaman kocanın yanında yat, kocana yatakta sırtını dönme.’266 gibi 
çeşitli öğütler vermeyi de ihmal etmezlerdi:

1831’de gerçekleştirilen bir Ermeni düğününden şunlar aktarılmak-
tadır: Düğüne papaz, gelin ve damat birlikte, el ele tutuşarak geldiler. 
Gelinin sadece parmak uçları ve kafasının belli bir bölümü görünmek-
teydi. Yüzü de peçeyle gizlenmişti. Gelin, damatla karşılaştığında, henüz 
nikahları kıyılmadan, papaz damada şu soruları sordu: Şayet gelin körse, 
topalsa ya da kambursa yine de onu kabul eder misin? Damat da papa-
zın ağzından gelinin bu sorularına ‘Evet, yine de kabul ederim.’ dedi 
ve gelin de damada ‘O halde ben de seni kabul ederim.’ dedi, damat 
da gelinin yüzündeki peçeyi kaldırdı. Bu peçenin kaldırılması, gelinle 
damadın ilk kez yüz yüze gelmesiydi.267 Ancak bu durum zaman zaman 
bazı aldatmalara da sebeb oluyordu. Örneğin, erkek tarafı bir ailenin 
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küçük kızını istemiş, ancak düğünde peçesiyle oturan ve dolayısıyla 
nikahı kıyılan kızın, asıl istenen kızın ablası olduğunu damat da evle-
neceği kızı daha önce görmediğinden anlayamamıştı. Fakat sonradan 
durum ortaya çıkınca kızın ailesi ‘Bizde genç olan değil ilk doğan önce 
gelin olur.’ diyerek durumu izah etmeye çalışmışlardır.268

Gelinin peçesini ilk kez kaldıran her zaman damat olmazdı. Bazı 
bölgelerde gelinin peçesi, gelinin yanında bulunan nedimesi tarafından 
açılır, damat açılan yüze bakarak, elinde bulunan yüzüğü gelinin yüzüne 
bir kez bakarak takardı. Ermeni kızlarının genelde güzel ve zarif olma-
ları damatlar için bir tür rahatlama vesilesi olmaktaydı. Damat geline 
yüzüğünü taktıktan sonra gelinin duvağı tekrar kapanır, gelin de misa-
firlerin iyi dileklerini bu şekilde kabul ederdi.269

Bütün bunlar bittikten sonra gelin eşiyle birlikte kayınpederinin evine 
gider, evde bulunan büyüklerinin ellerini teker teker öperdi. Genelde 
Pazar günleri gerçekleşen bu ‘el öpme’ merasimlerinden dolayı Pazar 
gününe ‘kissing Sunday’270 denirdi.271 Gelin yeni evinde mahcubiyetini 
korur, gülmez ve konuşmazdı. Sürekli ayakta durur, ancak kayınvali-
desi ona oturma izni verirse oturabilirdi. Damadın burada gelinle dans 
etmesi de adettendi ve misafirler de damatla birlikte gelini de alarak 
bir halka oluştururlar, dans ederlerdi. Damat dans ederken etrafa çeşitli 
madeni parçalar atar, çocuklar da bu parçaları toplarlardı.272

Zifaf, düğün kaç gün sürerse sürsün, genelde düğünün üçüncü gecesi 
gerçekleşirdi. Ancak bu, rutin bir uygulama da değildi. Zifafın gerçek-
leşebilmesi için kilise nikahının kıyılmış olması yeterliydi. Zifafa giren 
damada ‘biniş’ adı verilen bir cüppe giydirilirdi.273 Zifafın gerçekleş-
mesinden önce, zifaf odasına gelinin yakın arkadaşlarının gelip, gelini 
teselli etmeleri de bir nevi gelenek haline gelmişti. Bu durumda damat 
da gelinin arkadaşlarının çıkmasını ve gelinin ağlamasını bitirmesini 
beklerdi.274 Düğün gecesi bütün davetlilerin evlerine dönmesiyle bir-
likte odalarına çekilen gelinle damadın odalarının penceresinin altında 
mahallenin gençleri toplanır, alabildiğince gürültü çıkarırlardı. Kimi boş 
fıçı, kimi teneke, bir başkası çan, davul, zurna, çoğu da düzgünce iki 
tahta ya da demir parçasıyla ses çıkarmaya gayret gösterirlerdi. Bazen de 
mahallede dolaşan sokak köpeklerini de toplarlar, zifaf odasının pence-
resinin hemen altında köpeklerin havlamasını sağlayarak gelinle damadı 
rahatsız ederlerdi.275

Bir çok toplumda olduğu gibi Ermenilerde de gelinin bekareti 
oldukça önemli olduğundan, bekaret zifaftan sonra bir şekilde kanıtlanır, 
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bu durum damadın ailesini memnun ederken kızın ailesine de onur ve 
itibar verirdi. Bekaretin kanıtı olan çarşaf ya da benzeri bir şey, gelinin 
annesine verilir, böylece iyi ve ahlaklı bir kız yetiştirdiği için ona teşek-
kür edilmiş olunurdu.276

‘İç güveyi’ Ermeni toplumunda da yer bulmuştu. Pek sık rastlanmasa 
da gelin eğer kocasının evine giderse kocasının soyadını alır ancak damat 
karısının evine yerleşirse ‘iç güveyi’ olacağından karısının soyadını alırdı. 
Zira Ermeniler için, soy isimlerinin sürmesi değil, Ermeni milletinin 
sürmesi, bacaların mutlaka tütmesi daha önemliydi.277

Ermeni toplumunda, ‘kız kaçırma’ gibi olaylara da rastlanmaktaydı. 
‘Kıza el koymak’ tabirinin de kullanıldığı bu olaya Ermeni toplumu, pek 
hoş gözle bakılmazdı. Bu duruma sebebiyet veren olayların başında, kızı 
kaçıran adamın Ermenilerin tasvip edemeyeceği bir işte ya da bir yerde 
çalışması gelmekteydi. Örneğin, Kürtlerin içinde çalışan bir adama 
Kürtlerin içinde çalıştığı için kız verilmemiş, o da Kürtlerin yardımıyla 
Ermeni bir kızı kaçırmıştır.278

Ayrıca ‘beşik kertmesi’nin de görüldüğü Ermeni toplumunda, beşik 
kertmesini bozan kızın öldürülmesi gündeme gelirdi. Beşik kertmesi, 
evlilik için kesin söz sayılırdı. Bu sözden dönmenin cezasını da beşik 
kertmesi yapılan müstakbel kocası tarafından verilirdi.279

D. Ermeni Bayramları, Özel Gün ve Haftaları
Osmanlı tebeasından olan Hıristiyan, Yahudi, Ermeni ve diğer din 

mensuplarının her birinin kendine özgü inanışları, gelenekleri ve dola-
yısıyla özel günleri, bayramları bulunmaktaydı. Yahudilerin ‘purim’ ve 
‘pesah’ı, Hıristiyanların ‘noel’ ve ‘paskalya’sı, İranlıların da ‘nevruz’u 
vardı. Bunların yanı sıra Yahudiler için Cumartesi, Hıristiyanlar için 
Pazar günü kutsaldı.280

Her ne kadar bir bayram Hıristiyanlara özgü de olsa Müslümanlar 
sene başlarında Hıristiyanları ziyaret giderler, onlara ‘iyi seneler’ dilek-
lerinde bulunurlardı. Hıristiyanlar da Müslüman dostlarına paskalya 
çörekleri, kırmızıya boyanmış yumurta gönderirlerdi.281

Çok sık olmasa da Ermenilerle diğer Hıristiyanların ortak kutla-
dıkları bayramlarda bazı karışıklıkların çıkması da kaçınılmaz olmak-
taydı. Örneğin bir paskalya bayramında Rumlarla Ermeniler, Kamame 
Kilisesi’nde, kandil yakma sırasında ihtilafa düşmüşler, bu yüzden ger-
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ginlik yaşamışlardı. Söz konusu durum, Osmanlı Devleti’nin Kudüs’te 
bulunan idari amirleri tarafından kısa sürede halledilmişti.282

Ermenilerde neredeyse haftanın bir günü, bazen iki günü bir bayram 
ya da perhiz (oruç) günüydü. Bununla beraber, Ermeniler için kutsal 
sayılan bir günde diğer Hıristiyanlar hatta Müslümanlar için de kutsal 
olabilirdi. Ancak bu durum toplum içerisinde genelde bir karışıklığa ya 
da sosyal münasebetlerde gerginliğe yol açmazdı.283

1. Gagant
Ermeni toplumunda yılın kutlanan ilk bayramıdır. 1 Ocak’ta kutla-

nır. Gagant’ta tüm aile efradı bir araya gelir ve yeni yıla birlikte girer. 
Bu gecede Ermenilere özgü yemekler yenilerek, geç vakitlere kadar 
eğlenceler düzenlenir. Ancak ertesi gün kısa süreliğine de olsa erkek-
ler işlerine giderler, işe giden erkekler adetleri olduğu üzere, yanlarında 
getirdikleri bir narı parçalayarak, narın tanelerini işyerlerine serperlerdi. 
Bu tanelerin onlara yıl boyu bereket getirdiğine inanırlardı.284

Gagant akşamları, diğer Hıristiyanların varlığına inandıkları ‘Noel 
Baba’ gibi Ermenilerde ‘Gagant Baba’ vardır. Gagant Baba, aksakallı ve 
kırmızı elbiselidir. Gagant Baba olan kimse, çocuklara Gagant akşamı 
çeşitli hediyeler getirir, çocuklar da Gagant Baba’nın kendi dileklerini 
gerçekleştirebileceği inancını taşırlardı.285

2. Dzununt
Dzununt, ‘doğuş, doğum’ anlamına gelmektedir ve Hz. İsa’nın doğu-

munun kutlandığı bir bayramdır.286 Diğer Hıristiyanların ‘Noel’ olarak 
isimlendirdikleri, 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık gündüzü kutladıkları 
bu özel günü Ermeniler, 6 Ocak’ta kutlarlar. Doğuş yortusu olarak 
da isimlendirilen bu gün aynı zamanda Ermeni toplumunda ‘Vaftiz 
Yortusu’dur.287

Doğuş yortusunda da tüm aile efradının bir araya geldiği görülür. O 
günün akşamında bir araya gelindiğinde akşam yemeğinde, adet olduğu 
üzere muhakkak balık yenir. 5 Ocak akşamından itibaren başlayan kut-
lamalarda, Ermeni çocuklar kapı kapı gezerler, bahşiş toplarlar.288

Doğuş yortusundan önce Ermeniler dzununt perhizine girerler, yiye-
ceklerinden kısarlardı. Bu perhizde, gün batımından ertesi gün batımına 
kadar sürer ve sadece bitkisel besinler alınır.289
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Ancak doğuş yortusunu tüm Ermeniler aynı zamanda kutlamazlardı. 
Ermenilerin bir kısmı Katolik olduktan sonra doğuş yortusunu da diğer 
Katolikler gibi 24- 25 Aralık’ta kutlamaya başlamışlardı.290

3. Diyarnıntaraç
Bu bayram, 14 Şubat’ta kutlanmaktadır.291 14 Şubat’ın, İsa’nın 

sünnet edilişi ve Kudüs’teki tapınağa götürülüşünün tarihi olduğu 
varsayılmaktadır.

Bayramdan bir gün önce, günbatımında kilisede yakılan mumlarla, 
halkın elindeki mumlar yakılır ve insanlar, ellerindeki mumlarla birlikte 
tüm yönlere doğru yüzlerini dönerek kutsama yaparlar. Böylelikle bütün 
alemin kutsanması gerçekleştirilmiş olur. Bu takdisten sonra insan-
lar ellerindeki mumları söndürmeden evlerine dönerler ve evlerindeki 
mumları da bu ateşle yakarak, kilisenin dolayısıyla İsa’nın nuruyla evle-
rini aydınlatmış olurlar. Bundan dolayı bu güne ‘ateş gecesi’ de denir. Bu 
bayramın da temelinde Ermeni efsanelerinden, ateş tanrıçası ‘mihr’in 
bulunduğu aktarılmaktadır.292

4. Vartanants
Ermeniler her güne bir isim vermişlerdir. Bu isimler kendilerince kut-

sal sayılan azizlerin isimleridir. İsimleri her hangi bir azizin ismi olma-
yanların ‘isim günü’ olarak kutladığı bu günün belli bir tarihi yoktur.293

Vartan Mamigonian, Ermenilerin efsaneleştirdikleri bir kuman-
dandır.294 Vartan, Hıristiyanlığa geçtikten sonra ateşe tapan Perslilerle 
451 yılında yaptıkları ‘Avarayr Savaşı’nı kumanda etmiş, Ermeniler bu 
savaşta yenilmişlerdir. Vartan’ın yenilmesine rağmen bu savaşta göster-
miş olduğu cesaret ve kahramanlıklar zamanla efsane halini almıştır.295

5. Paregentan
Paregentan, Ermenicede ‘mutlu yaşam’ anlamına gelmektedir. Pun 

Paregentan olarak da isimlendirilen bu bayram, Ermenilerin yedi hafta 
(50 gün) süren büyük perhizden bir gün önce kutlanır. Paregentanın 
belli bir tarihi olmamakla birlikte, paregentan paskalyadan (Surp Zadik) 
yedi hafta öncedir.296

Ermeni toplumunda tutulan büyük perhiz ya da oruç ‘tövbe’ amacını 
taşımaktadır. Perhiz süresince et ve et ürünleri yenmemekte, sadece bit-
kisel gıdalar tüketilmektedir. Günde tek öğün olarak düzenlenen yemek 
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programının yanı sıra büyük oruçta, düğün yapılmaz, küsler barıştırı-
lır, fakirlere erzak dağıtılırdı. Büyük perhizden bir gün önce karnaval 
şeklinde düzenlenen paregentanda asıl amaç da evde bulunan et ve et 
ürünleri tüketmektir. Bunun için bu günde yenilir, içilir, insanlar birbir-
leriyle şakalaşırlardı. Paregentan akşamı bittiğinde artık büyük perhize 
girilmiş olurdu.297

Nevruz benzeri, Ermenilerin putperestlik döneminden kaldığı ifade 
edilen paregentan, sonrasındaki büyük perhiz döneminin günahkar 
insanı ifade etmesi önemlidir. Zira manastırdaki din adamları bile pare-
gentanı çeşitli oyunlarla kutlamaktan çekinmezler, kılık değiştirerek 
şarkılar söylerlerdi. Paregentan gecesi ağızlarını haşlanmış yumurtayla 
örterler, bu şekilde perhize girerler, paskalya haftasında da perhizlerini 
yine bu şekilde açarlardı.298

Paregentan ile aktarılan bir takım gelenekler vardır: ‘Dört beş kişi, 
ölmüş numarası yapan birini, bir evin eşiğine yatırır ve feryat figân 
ederek o evden kefen ve şarap isterlerdi. Onlar kendi aralarında şarap 
içerken “ölü” de dirilip ev sahibinden şarap isterdi. Grup gülüşerek aynı 
oyunu başka bir evde yinelemek üzere yola koyulurdu.’299

Bir başka gelenek de kurbandır. Ermeniler, önceki devirlerde ölen bir 
kişinin yanına yiyecek ve silahlarını koyarak gömerlerdi. Zamanla bu 
kurban eti koyma geleneği unutularak bayram süresince ziyafet sofraları 
donatılmaya başlanmıştır. Paregentan bayramında her evde bol ve çeşitli 
yiyecekler bulundurulurdu. Herkes kendi gücüne göre koyun, sığır, inek, 
bıldırcın kurban eder ya da balık satın alırdı. Her ne kadar perhiz döne-
minde et yenmese de kesilen bu kurbanın etleri dağıtılarak da tüketile-
bilirdi. Bir başka gelenekte de paregentan gününün ikindisinde evlerde 
yaşatılan bir ‘meymun’ geleneğidir. Tuhaf kıyafetler giydirilen meymun 
(maymun) şeytana ya da Şvod’a (Şubat ayında ortaya çıktığına inanılan 
kötü ruh) benzetilirdi.300

6. Avak Şapat
Avak şapat, ‘büyük hafta’ demektir ve bu büyük haftanın belirli bir 

tarihi bulunmamaktadır. Genelde paskalyadan önceki hafta Cumartesi 
günü başlamakta, bir hafta boyunca sürmektedir.301 Bu haftada her gün 
İsa’nın başından geçen bir olayın anısı yaşatılır. Özellikle Perşembe 
günü İsa’nın son akşam yemeğini yediği gündür. O gün İsa, tevazu ve 
sevgi örneği göstererek havarilerinin ayaklarını yıkamıştır.302
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Ayrıca inanışa göre İsa o gün Romalı askerler ve Yahudi görevliler 
tarafından tutuklanmıştı. Bu yüzden halk, o günün anısına gece yarıla-
rına kadar ayinler düzenlerlerdi. O geceye de ‘ağlayış gecesi’ anlamında 
‘latsi kişer’ denmekteydi.303 Ayrıca o akşam, yeşil mercimek yenir, mer-
cimeğin Meryem Ana’nın gözyaşlarını simgelediğine inanılırdı. Cuma 
sabahı İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, insanlığın günahlarına kefaret 
için ölmesi ve akşamüstü de kaya mezarına gömülmesi anısına da ayin-
ler düzenlenirdi.304

7. Dzaggazart
Paskalyadan bir hafta önce, büyük perhizin son haftası kutlanan bu 

bayram da Ermenilerin putperestlik dönemlerinden beri süregelen bir 
bayramdır. Bu bayramda her yer çiçeklerle süslenirdi. Bir tür bahar kar-
şılama bayramı olarak bilinmektedir.305

8. Surp Zadik (Paskalya)
Paskalya tabiri yerine kullanılan ‘zadik’ kelimesi eski Pers dilinden 

türetilmiştir ve ‘sacrifice’ yani ‘kurban etme’ anlamına gelmektedir.306 
Paskalya her yıl 22 Mart – 25 Nisan arasındaki Pazar günlerinden 
birinde kutlanır.307 Öte yandan paskalya Ermeniler için ‘İsa’nın dirilişi’ni 
temsil etmektedir. Bu bayramda İsa’nın yeniden dirilişi kutlandığın-
dan308 insanlar birbirleriyle ‘Orhniyal e harutyun Kristos’ yani ‘İsa’nın 
dirilişi kutlu olsun’ şeklinde bayramlaşırlardı.

Paskalyanın değişmez en önemli özelliği insanların birbirlerine kır-
mızıya boyanmış yumurta hediye etmeleridir. Yumurta dünyayı temsil 
ederken kırmızı renk de İsa’nın kanını temsil etmektedir. Halk arasında 
bu bayram ‘kırmızı yumurta bayramı’ olarak da bilinmektedir.309

Paskalyanın bir diğer değişmez figürü de paskalya çöreğidir. Paskalya 
çörekleri, cevizli, kuru üzümlü ve sade olarak yapılır, ortalarına yumurta 
konur ve çöreklerin altına yumurta sarısıyla haç şeklinde bir figür 
yapılırdı.310

Ayrıca paskalyanın kutlandığı Cumartesi günü akşam yemeğinde 
balık yapılır, ertesi gün de tüm aile efradı birlikte kiliseye giderlerdi.311 
Pazar sabahı, paskalya duası yapılırdı. Duayı yapan kişi İsa’nın son sözü 
olan ‘Alın yiyin, bu benim vücudumdur.’ dedikten sonra herkes çörek-
lerden bir parça ağzına atar, sonrasında duayı yapan şarap kadehini 
havaya kaldırarak ‘Alın için, bu benim kanımdır.’ der ve herkes şarap 
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bardağından bir yudum içerdi.312 Pazar akşamı da genelde ‘kuzu’ kurban 
edilerek, etinden yemekler yapılırdı.313

9. Asvadzadzin
Gagant gibi bazı bayramlar, İsa’nın doğum günüyle bağlantılı iken 

‘asvadzadzin’ de Hz. Meryem’in vefatı ile ilgilidir. Ağustos ayının ortala-
rında (genelde Ağustos’un 15’inde) kutlanır. Bu günün bir diğer özelliği, 
Ermenilerin en önemli tanrıçalarından olan Anahit gününe denk gel-
mesidir. Anahit günü, Hıristiyanlıktan önce Ermenilerin kendi yılbaş-
larıdır. Bu günde yapılan kutlamalara da ‘navasart’ şölenleri denirdi.314

Bu günden bir gün önce papaz, sağ elinde makas, sol elinde haç 
olduğu halde bulundukları mahallin en yakın üzüm bağına girer, burada 
açık hava ayini icra ederdi. Ayinin bitmesinden sonra toplanan üzümler 
hemen yenmez, ertesi gün takdis edilinceye kadar beklenirdi. Kutsanan 
ilk salkım üzüm de yenmeyerek, su kaynaklarına, şarap fıçılarına atı-
lır, bir salkımı da evlere götürülürdü. Bunun evlere bereket getirdiğine 
inanılırdı.315

10. Vicag
Paskalyanın kutlandığı tarihten kırk gün sonra kutlanan bu bay-

ram ‘İsa’nın göğe yükselişi’ anlamına gelmektedir. Baharın karşılandığı 
‘Hıdırellez’ olarak da kutlandığı ifade edilen bu bayram ‘vicag (niyet)’ 
adıyla anılmaktaydı. Bu günde insanlar yaylalara çıkarak baharı karşılar-
lardı. Bu günlerde daha çok marul gibi yeşillikler yenirdi.316

11. Varta[i]var
Ermeni kültüründe ‘Nuh tufanı’nı simgeleyen bir bayramdır.317 

Ermenicede ‘vart’, ‘gül’; ‘var’ da ‘ışık saçan’ anlamına gelmektedir. 
Bu bayramın Ermenilerin en eski bayramlarından biri olduğu ifade 
edilmektedir.318 Bayram Ermenilerin Hıristiyanlığa geçmelerinden 
sonra ‘İsa’nın suret değiştirmesi (transfiguration)’319 anlamına gelen 
‘Baydzaragerbutyun Diarn Yortusu’ ile birleştirilmiştir.

Bugünde ibadet yerleri güllerle süslenir, insanlar da birbirlerine su 
ile şaka yaparak eğlenirlerdi.320 İnsanlar kalabalık gruplar halinde adak 
yerlerine koşarlar, çeşitli yarışmalar düzenlenir, davul- zurna çalınarak 
şarkılar söylenirdi.321
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12. Khaçverats
Diğer Hıristiyanların da kutladığı bu bayram ‘haç yortusu’ ola-

rak bilinmektedir. Heraklius’un 610 yılında Pers İmparatoru Hüsrev 
ile yaptığı savaşı kaybetmiş, Hüsrev Kudüs’ü işgal ederek kutsal haçı 
İran’a götürmüştü. Kutsal haç, 628 tarihinde tekrar Hıristiyanlara iade 
edilmişti.322

Kutsal haçın özgürlüğe kavuşmasının kutlandığı bayram 14 Eylül’e 
en yakın Pazar günü kutlanır. Diğer topluluklar da bu bayramı yakın 
tarihlerde kutlarlar.323

13. Tarkmançats
Ermeni alfabesinin sistemleşmesi, Ermenilerin tarihi kadar eski 

değildir. Alfabe MS. V. yüzyılın başlarında bulunmuş, Aziz Mesrob ve 
öğrencileri tarafından da sistemli bir hale getirilmiştir.324

Ermeniler, bunun anısına, alfabeyi bulan ve sistemleştirenleri ‘aziz’lik 
mertebesine çıkarmışlar, bu bayramla da onları anmaya başlamışlardır.325

E. Ermeni Yemekleri
Hem kırsal alanda hem de şehirlerde Ermeniler, kuşaklar boyu kül-

türlerini korurlarken çeşitli mutfak kültürlerini, kendi mutfaklarına bir 
çeşit olarak dâhil etmişler, Ermeni mutfağı da çeşitli özellikleriyle sâir 
milletlerin mutfaklarına dâhil olmuştu.326 Böylece mutfak kültürü de 
Osmanlı Devleti içinde etnik ve bölgesel tipte, kimi zaman Urartuların 
etkilediği, kimi zaman da Asurluların şekillendirdiği ancak nihayetinde 
‘tebeây-ı Osmânî’ye mensub bir Ermeni mutfağı’ mozaiğinin oluşu-
muna imkan sağlamış,327 kimi bölgelerin büyük köşk tipi evlerinde 
Ermeniler demirciliğin, berberliğin, ayakkabıcılığın yanı sıra mutfak-
larda yardımcı328 ya da aşçı olarak da çalışmışlardı.329

Osmanlı toplumunda olduğu gibi Ermeni toplumunda da özel gün-
lerde, o günlere mahsus yemekler pişirilmekte, bunun haricinde de yine 
Ermenilere has yemekler bulunmaktaydı. Bu yemeklerin bazıları sadece 
Ermenilere özgü olduğu gibi bazıları çeşitli eklentilerle Osmanlı mut-
fağına ya da başka milletlere aitti. Ermeni mutfağında sıklıkla kullanılan 
yufka benzeri lavaş ekmeği, kırmızıbiber, yoğurt, sarımsak ve benzeri 
malzemelerle yapılan köfte, dolma gibi yemekler330 bahsettiğimiz etki-
leşimle Ermeni mutfağında yer alan birkaç isimdir.
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Doğal sebzelerden yapılan yemeklerin331 yanı sıra Ermenilerin yine 
kendilerine has bir takım yeme-içme gelenekleri de vardı. Bunun en 
açık örneği ‘perhiz günleri’ yani ‘oruç günleri’nde et ya da ağustos ayının 
yarısına kadar olan bir dönemde üzüm yememeleridir. Her ne kadar bu 
tip geleneklerin bazılarının ardında bir rivayet yatıyorsa da Ermeniler 
bu ve benzeri adetlerinin bazılarını günümüze kadar taşımışlardır.

Örneğin topik, özellikle yılbaşında hazırlanan bir yemek çeşididir. 
Dzununt ve zadikin de vazgeçilmez tatlarındandır. Dışı patates ve 
nohut ezmeli, içiyse soğanlı, baharatlı, tahinli bir karışımdan ibaret olan 
topik, adından da anlaşılacağı gibi top şeklinde yapılmaktaydı. Vartabed 
adıyla da anılan topik, aslında bir meze çeşididir. Topik, Ermenilerin 
oruçlarında kullanılan en yaygın yiyecektir. Zira topikte et bulunma-
maktadır. Nitekim Ermenilerin oruç kavramı, ‘etsiz yemek yememe’ 
üzerine kuruludur. Bu yüzden topik gibi yiyeceklere genel olarak ‘perhiz 
yemeği’ de denmektedir. Ancak burada ki perhizin sağlıkla da bir ilgisi 
bulunmamaktadır.

Paskalya’dan bir gün önce ve Paskalya’da yapılması gelenek haline 
gelen uskumru dolması, uskumrunun içinin boşaltılıp, etinin yumuşa-
tılarak içine soğan, çam fıstığı, üzüm, zeytinyağı, maydanoz ve baharat 
doldurularak yapılmaktadır. Un, yumurta ve zeytinyağı ile kızartılan 
uskumru dolması, çiroz salatası ile yenmektedir. Bir başka bayram günü 
olarak kutlanan asvadzadzinde de piliçli patlıcan veya kırmızı merci-
mekli yaprak dolması yemeği yapmak da âdettendi.332

Bahar aylarında yapılması adet haline gelen ciğer boğçası da kuzu 
ciğerinden yapılmaktaydı. Bu yemek için, kuzu ciğeri, kuzu gömleği, 
soğan, pirinç, yumurta, maydanoz, dereotu ve baharata ihtiyaç vardır. 
Ciğerle ayrıca, ızgara ve kebap da yapılmaktaydı.

Yine Eylül ayının ilk günlerinde Ermeniler, bölgelerinde bulunan ve 
kendilerince aziz sayılan bir azizin türbesine toplu halde, mâniler söyle-
yerek,333 yalın ayak giderler, gittikleri yerde de toplu olarak yemek yapar 
ve yerlerdi. Yemeklerde ilk sırayı ‘meftûne’ alır, onun da yanında bulgur 
ya da pirinç pilavı olurdu. Sonra içli köfteler gelirdi, arkasından kuru 
nane, karabiber, kırmızıbiberle yoğrulan bulgurun bağırsaklara dolduru-
lup haşlanmasıyla yapılan ‘kibe bunbar’ yenirdi.334

Cenaze olan evde de ‘havidz’in yani un helvasının olması şarttı. 
Maddî durumu yeterli olmayan aileler, cenazelerinde, misafirlere ikram 



TÜRK - ERMENİ SOSYAL MÜNASEBETLERİ 53

etmek için un helvası yaparlardı. Varlıklı aileler ise un helvası yerine 
irmik helvası yaparlardı.

Ermeni sofralarının değişmez yiyeceği yoğurttu. Kahvaltı da bile 
yoğurt veya süt ürünlerinden yapılmış bir yiyecek bulunurdu. Birçok 
yerde kahvaltıda yoğurt ya da ayranla yapılmış çeşitli çorbalar ve türlüler 
tüketilirdi. Bazen de kahvaltı sofralarında fasulye, bal, kabuklu yiyecek-
ler, kuru üzüm ve zeytin gibi yiyecekler de bulunabilirdi. Nitekim öğle 
yemeği de benzer şekilde olurdu ancak öğle yemeğine ek olarak pilav 
türleri de tüketilirdi. Akşam yemekleri de çok ağır olmaz, sulu sebze 
yemeklerinin yanı sıra et ya da balıktan müteşekkil yemekler yenirdi.335 
Yani Ermenilerde yemek öğünlerinin nitelik olarak aralarında pek fark 
bulunmazdı. Yani akşam yemeğinde tüketilen bir yiyecek, kahvaltıda da 
yenebilmekteydi.336

Ermeniler için tüm ailece sofrada bulunmak önemli bir hadiseydi. 
Özellikle evin büyüklerinin olduğu bir sofrada, yemek yemese de, evin 
tüm fertlerinin olması gerekliydi. Yemeğe başlamadan önce ‘Göklerdeki 
babamız’ duası okunurdu. ‘İsmin, mukaddes olsun, gökte olduğu gibi 
yerde de senin iraden olsun.’ şeklinde okunan duaya aynı zaman da 
‘Rabbânî dua’ da denirdi. Bu dua Ermeniler arasında okunan başlıca 
dualardandı.337

Yemek yemek yerine genelde ‘ekmek yemek’ tabirinin kullanıldığı 
Ermeni ailelerinde sofra açıldığında ‘yedi vilayet, on iki sancak’ta söy-
lenmeliydi. Misafirlere hizmet etmenin yanı sıra onlara açılan sofra-
larda ‘Halil Abraham bereketi’nin olduğu düşünülür, buna göre hareket 
edilirdi.

Aslında Ermeni ailelerinde ‘sofra donatmak’ diye bir uğraşı da bulun-
muyordu. Masada su bardakları, yemek bıçakları, kaşıkları, çatalları, 
tuzluk, biberlik, peçetelik gibi aksesuarlar da yer almaz ancak kaşık 
tutanların sayısınca kaşık bulundurulurdu. Çorba içilecekse ortaya 
büyük kâsenin içinde çorba konulur, herkes oradan yerdi. Yemeklerin 
yanında bir de muhakkak sulandırılmış pekmez bulunurdu.338

‘Tanrı misafiri’ kavramının hayli kullanıldığı Ermeni ailelerinde, 
misafire kurulan sofra ‘Hz. İsa’nın sofrasıdır.339 Bu durum, taşrada da, 
şehirde de aynıdır. Misafirin hâl ve hatırı sorulduktan hemen sonra, aç 
olup olmadığı sorulmadan hemen evde o anda bulunan yiyeceklerden 
müteşekkil sofra hazırlanırdı.340
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Ancak taşrada misafirlerle pek muhatap olmayan Ermeni kadını, 
şehirde misafirler birlikte sohbet de eder, misafiri memnun edebil-
mek için elinden geleni yapardı.341 Ancak yaşları ilerlemiş olan Ermeni 
kadınları için durum taşradakinden pek farklı sayılmaz, yaşlı kadın 
misafire yine görünememeye çalışır, misafirin kendisine olan nazik ifa-
delerine o da bir kapı arkasından cevap vererek, tekrar evlerini şereflen-
dirmesini arzulardı.342

Sonuç
Osmanlı Devleti, kurulduğu yıldan itibaren tebeaları arasında hak 

ve adaleti sağlama konusunda oldukça hassas bir çizgide durmuştur. 
Hem sosyal hem de ekonomi alanında, Müslim-gayr-ı Müslim farkı 
gözetmemiştir.

Çalışmamız, sadece Türkler ile Ermeniler arasındaki sosyal münase-
betlerini konu almış, Ermenilerin toplumda nasıl kabul gördükleri, ne 
şekilde yaşadıkları, dînî inançlarını yerine getirebilme özgürlükleri, arşiv 
vesikaları ve kaynaklara dayanılarak tasvir edilmiştir.

Toplum içerisinde bir Müslümanla Ermeni’nin ilk bakışta fark edi-
lemediği, buna mukâbil Ermenilerin Müslüman mahallelerinde ikâmet 
etmeyi de pek tercih etmediklerinin üzerinde durulmuş, Ermenilerin 
daha çok kendi aralarında kümelendikleri, geleneklerine her hal ve 
şartta bağlı kalmaya çalıştıkları ifade edilmiştir.

Dînî inanışları hususunda her hangi bir zorlukla karşılaşmadıkları 
bugün dahi kabul edilen Ermenilerin, kendilerinde kutsal saydıkları 
günlerde zaman zaman Müslümanlarla da bu günleri paylaştıkları çalış-
mamızda anlatılarak, genelde Türklerin Ermenilerle olan sosyal müna-
sebetlerinin olumlu karelere sahip olduğu vurgulanmıştır.


