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Ermen Soykırımı’ndan sağ ku
Karageusan Halı Fabrkası yönetc ler

Karageusan Halı Fabrkası (Else Kazanjan özel kolleksyonu)
Ernest Yarrow

Türkçe çevirisini sunduğumuz bu makalenin daha kısa bir
versiyonu, Armenian Weekly dergisinin Nisan 2016 tarihli
sayısında yayımlandı. Makale, Çin’de 19. ve 20. yüzyılda yaşayan
Ermeni cemaatlerinin tarihiyle ilgili çok daha detaylı bir raporun
bir parçasını oluşturuyor. Dr. Khatchig Mouradian, New York
Columbia Üniversitesi’ne misafir profesör, New Jersey’deki
Rutgers Üniversitesi’ndeki ‘Mekan ve Hafıza’ Projesi’nde
koordinatörü. Ayrıca Massachusetts’deki Worcester Devlet
Üniversitesi’nde Felsefe Departmanı’nda ders veriyor.

KHATCHIG MOURADIAN

H

arput’tan (Kharpert) Rahip
Asadoor Z. Yeghoyan, Boston’a 1914 yılında varmış olan kardeşi Krikor’a1 yazdığı mektubunda, “Krikor, tüm dünyayı dolaştın,
dünyanın yuvarlak olduğunu yaşayarak öğrendin, dikkat et de üzerinden düşme”2 diyordu. Rahibin
sözleri doğru değildi ama bir tür
kehanetti. O sıralarda Krikor tüm
dünyayı dolaşmamıştı, Osmanlı İmparatorluğu’nu terk ederek
Atlantik Okyanusu’nu geçmiş ve
ABD’ye varmıştı. Fakat Krikor kısa
bir süre sonra memleketine dönecek ve 1. Dünya Savaşı’nın girdabına kapılacaktı. Dersimli Kürtlerin
yardımları sayesinde Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtuldu ve sonuçta Kafkasya’ya ulaştı. Ama bu sefer
Kafkasya’daki çatışma onu daha da
doğuya sürükledi, ta ki Çin’e ulaşıncaya dek. 1919 yılında, Birinci Ermeni Cumhuriyeti’nin Fahri Japonya
Konsolosu Diana Apkar’ın yardımıyla Japonya üzerinden nihayet
ABD’ye vardı. Ondan sonra, gerçekten de tüm dünyayı dolaştı. Bu
makalede, Krikor gibi soykırımdan
kaçan ve Çin’i sığınılacak bir liman
olarak gören binlerce Ermeni’nin
kısa tarihçesini anlatacağım.

1880’lerden 1950’lere
Özellikle Rusya’da yaşayanlar
olmak üzere yüzlerce Ermeni, 19.
yüzyılın sonlarında yeni fırsat arayışlarıyla Çin’e seyahat ettiler ve

büyük şehirlere demir attılar. Bu
şehirlerden biri de, Doğu Çin Demiryolu inşaatı sayesinde ön plana çıkmaya başlayan Harbin’di.
Önceleri, Harbin’deki cemaatin çekirdeğini oluşturanlar Ermeni demir yolu işçileri ve tüccarlardan oluşuyordu, ki bunların sayıları
birkaç düzineyi geçmiyordu. Daha
kalabalık bir Ermeni cemaati başka
bir şehirde, 20. yüzyıl başlarında
yine demiryolu projesi sayesinde sivrilen Manzhouli’de (Manchuli) yaşıyordu. Manzhouli’deki
Ermeni cemaatine ait, 1919 civarında çekilen bir grup fotoğrafında erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 150 kişilik bir
grup, üç renkli Ermenistan bayraklarıyla, o dönemki Ermeni cemaatinin büyüklüğünün bir kanıtı olarak görülebilir.
Birkaç bin Ermeni de - ki bunların arasında Yeghoyan da vardı
- bölgeye Osmanlı Türkiye’sindeki soykırımdan ve Kafkasya’daki
çatışmalardan kaçarak gelmişti.
Bu yolu takip edenlerin çoğu genellikle ABD’ye ulaşmayı umuyordu.
Amerikalı misyoner Ernest Yarrow,
1918’in sonlarında Vladivostok’ta
200 civarında Ermeni mülteciyle
karşılaşmıştı; bunların çoğunun
‘Amerika’da arkadaşı vardı ve öyle
ya da böyle oraya varmayı umuyorlardı.” 3 Yine de çoğu yıllarca, hatta
on yıllarca Doğu Asya’da yaşadı;
çatışmalar, savaş ve yabancı işgaline rağmen bir toplum kurmaya
yardımcı oldular.

Bu Ermenilerin pek çoğu, kişisel başarılarını cemaat hayatına
adanmışlıklarıyla birleştirdi, küçük
fakat canlı cemaatlerin gelişmesine yardımcı oldular. 20. yüzyılın
ilk yarısında Çin tarihini kuşatan
çatışmalara, savaşa ve yabancı işgaline rağmen Ermeniler Harbin’de
bir kilise, Harbin ve Şangay’da toplum merkezleri, yardım kuruluşları, korolar ve kadın grupları kurdu.
1949 Çin Devrimi’ni izleyen yıllarda, Çin’de yaşayan pek çok Hristiyan gibi Ermeniler de ülkeden kaçtı
ve belli başlı iki yöne gitti: Sovyet
Ermenistan ve Amerika.4
Soykırımdan sağ kurtularak, Kafkasya ve Sibirya üzerinden Çin’e
ulaşan Ermeni mülteci seli içinde Garabed Meltickian da vardı.
Maden, Diyarbakırlı olan Meltickian, 1914’te Osmanlı ordusu tarafından askere alındı ve Erzincan’a
sevk edildi. 1915’te, kelepçelenerek
ölüme götürülen 120 Ermeni askerinden biriydi. Katliamdan mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu, Kürtler tarafından korundu, ilerleyen
Rusya birlikleri tarafından kurtarıldı, Kars’ta Ermeni güçleriyle birlikte savaştı ve onların şehirden çekilmesi üzerine Tiflis’e gitti. Oradan
Sibirya’ya geçti ve neticede Mançurya’ya ulaştı.5
“Babam Manchuli’ye bitap şekilde vardı ve kendini bir hastanede
buldu. Ermeni ‘Garmir Khach’ (Kızıl
Haç) kadınları – orada bile bir kadın
örgütümüz vardı – hastanede bir
Ermeni adamın olduğunu haberini aldı ve onu ziyarete gittiler” diye
anlatıyor Garabed Meltickian’ın
kızı Virginia, kendisiyle 2016’da
California, Fresno’da yaptığım bir
söyleşide. Bu ziyarete giden kadınlar arasında Varsenik Psakian da
vardı. Psakian’lar ve Meltickian’lar
Çin’de ve sonrasında ABD’de hayat
boyu aile dostu olarak kaldı.
Manchuli’de 1920’li yılların
sonunda Garabed, Karakilisa’lı

(Vanadzor) Mariam Azatyan’la
tanıştırıldı ve üç ay içinde evlendiler. Çiftin ilk iki çocuğu çok genç
yaşlarda hayatlarını kaybettiler.
“Ve sonra beklenmeyen bir şekilde ben ortaya çıktım. Erkek olmamam babam için bir hayal kırıklığı
nedeniydi” diyor Virginia.
Meltickian’lar kısa süre içinde
Harbin’e taşındı ve burada bir işyeri
açtı. Virginia bu günleri şöyle hatırlıyor, “Babam bir bakkal dükkanı
açtı ve vefat edene kadar burada

çalıştık. Babam ve annem burada
birlikte çalışıyordu.” Garabed, işyerinde çalışmasının yanında, Ermeni cemaatinin yaşantısında aktif rol
oynadı. Bir gençlik grubunun kurulmasına yardımcı oldu, küçük bir
Ermenice kütüphane kurarak, Boston, Mass’deki bir Ermenice yayınevinden kitap sevkiyatını ayarladı.6 1938’de vefat etti. 42 yaşındaydı.
“Annem dükkanı tek başına götüremezdi, satmak zorunda kaldı. Zor
zamanlardı ama bir şekilde hayat-

“Babam Manchul’ye btap şeklde vardı ve kendn
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ta kaldık. Hangi Ermeni için böyle
değil ki?” diyor Virginia.
Kısa süre içinde, şehirde doğmuş olan ilk kuşak Ermeniler Çin’de
başarılı işletmeler kurmaya başladı.
Ermeni Soykırımı’nda hayatta kalan
bir ailenin oğlu Yervand Markarian,
babasının savaş sonrası yerleştiği
Harbin’de doğdu. Aile 1925 yılında Çin, Tientsin’e taşındı.7 Yıllar
sonra, hayatının güzergahını yansıtan Markarian, şöyle yazacaktı:
“Ben etnik anavatanımın dışında
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doğmuş, doğduğumda anavatanının varlığı sona ermiş bir adamdım...Ne kadar saçma görünse de,
damarlarımda bir damla Çin kanı
olmamasına rağmen Çin’de doğdum; sonrasında Fransız olmamama rağmen Fransa ordusuna gönüllü yazıldım, neticede garip koşullar
sonucunda kendimi Hindo-Çin’deki
(Vietnam) Fransız Yabancı Lejyonu’nda buldum. Bir aile babası olarak, Çin, Brezilya ve Kalifornia’da
restaurantlar kurdum ve yönettim,
hepsi Rus-Ermeni mutfağıydı ve
hepsinin adı Kavkaz’dı.”8
Ermenilerin Çin’e akını 1920’li
yıllar boyunca devam etti ama hepsi
de mülteci değildi. Örneğin Hagop
Harry Shabas, 1895’te İstanbul,
Pera’da doğmuştu. 1925’te, Çin’in
Tientsin şehrine, kayınbiraderi Arshak Karageusian’ın kurduğu epey
başarılı halı dokuma fabrikasında,
A. & M. Karagheusian A.Ş.’de çalışmaya gitti.9 Şirkette ABD ve Çin’den
birkaç bin işçi çalışıyordu, aralarında birkaç düzine de Ermeni vardı.10
Hagop Shabas Tientsin’deki fabrikada yönetici olarak çalıştı, hatta ‘Çin
Halı Endüstrisi’ isimli bir kitap bile
yazdı. 1928’de, 1906 doğumlu İstanbullu Ermeni Alice Artinian’la evlendi. Sonig Marie (1929) ve Elise (1935)
isimli iki kızları oldu.

Basın ve Soykırım
Çin’de yaşayanların pek çoğu,
Osmanlı Ermenilerinin kaderinden habersiz değildi; soykırımdan
kurtulan yüzlerce kişi, Harbin ve
diğer şehirlere geliyordu. Rusça,
Çince, İngilizce ve Japonca gazeteler Osmanlı Ermenilerinin akıbetini aktarıyordu.
1850’den itibaren Şangay’da
yayımlanmaya başlayan The North
China Herald, Hamidiye katliamları,
Adana katliamları, Ermeni Soykırımı, Kafkasya ve Suriye’deki Ermeni
mültecilere yardım çabaları, Ermeni temsilcilerin de katıldığı barış

müzakereleri ve Şangay ile Harbin’e
yerleşerek kilise ve toplum merkezi
kuran Ermeni cemaati üzerine çok
sayıda haber yayımlamıştı. 4 Aralık
1915’te yayımlanan ‘Ermenistan’da
katliamlar. Korkunç mezalim” başlıklı haber, Viscount Bryce tarafından
aktarılan Bitlis ve Muş’taki katliamları ve Tigris Nehri’ndeki boğulmaları ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu.
16 Ekim 1915’te yayımlanan ‘Ermenistan’da korkunç katliamlar. Trabzon’da toplu boğulmalar’ başlıklı
bir başka haberde, Lordlar Kamarası’ndan Earl Cromer’ın ‘Almanya’nın (Ermeni Soykırımı konusundaki) ahlaki sorumluluğu tartışma
götürmez” sözlerine yer veriliyordu. Yazar, Hindistan ve Mısır’daki
kamuoyuna ‘azami aleniyet’ çağrısı yapıyor, eğitimli Müslümanların
işlenen mezalime karşı öfke duyacaklarına dair inancını vurguluyordu. Yazar, soykırım mağdurlarını
kurtarmanın tek yolunun “dünyadan, özellikle tarafsız ülkelerden
gelecek bir fikir ifadesi” olduğunu
yazıyordu.

Msyonerlerle etkleşm
Soykırım sırasında ve sonrasında Ermenilere yardım eden ve
destek sunan misyonerlerin rolü,
özellikle Osmanlı İmparatorluğu
ve Kafkasya bölgesindeki insani
yardım çalışmaları kapsamında
iyice belgelenmiş durumda. Yine
de misyonerler sadece buralarda
değil, soykırımdan kaçarak Vladivostok ve Harbin gibi uzak şehirlere giden sürgünlere de yardım etti.
Bu misyonerlerden biri olan Rahip
Ernest A. Yarrow, 10 sene boyunca Van’da (Eylül 1904 – Ekim 1915)
ve Kafkasya’da (1916-1919) çalıştıktan, 1918’in sonlarından itibaren yaklaşık bir seneyi Sibirya ve
Mançurya’da geçirdi, Yakın Doğu
Yardım Örgütü’yle birlikte 19201915 yılları arasında da beş seneyi Kafkasya’da geçirdi.

Vladivostok’ta Kızıl Haç’la
mülteci evinde çalışırken, Yarrow
“bazılarını yakından tanıdığı, Kafkasya’dan gelmiş yaklaşık 200 Ermeni’nin de bulunduğu” mültecilere
yardım etti.11 Doğu Asya’dayken,
Yarrow bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve Kasfkasya’dan
gelen Ermenilere yardım etti. “Onların arasında bulunan Aghavnee ve
Marina’yı tanıyordum, Van’daki okulumuzda öğretmenlik yapıyorlardı.
Ayrılmak için izinleri çıkana kadar
onları mağazalardan sorumlu tuttum. Onlara iyi kıyafetler buldum
ve epey mutlu bir şekilde bıraktım”
diye anlatıyor Yarrow.12
Yarrow pek çok Ermeni’yi işe aldı
ve diğer pek çoklarına da iş buldu.
Sibirya ve Mançurya’daki Ermeni mülteciler, çabalarından dolayı
Yarrow’u sevgiyle anıyordu. Krikor
Yeghoyan, anılarında şöyle yazıyor:
(Harbin’den) Vladivostok’a
gitti(k). İlk vagon Ermenilerle
doluydu. O sırada iki hemşireyi ve
bir beyefendiyi fark ettik. Hemşireler yanımıza gelerek ‘Ermeni misiniz?’ diye sordular. ‘Evet’
dedik. Hemen aramızda esnaf olup
olmadığını sordular. Ben marangoz
olduğumu söyledim. Adam da ‘iyi’
dedi. Hemşireleri burada bırakarak
beni bir kasabaya, General’le tanışmaya götürdü. Yolda, ona nasıl bu
kadar iyi Ermenice bildiğini sordum. Van’da misyoner olduğunu
söyledi. Orada öğrenmişti, adı Yarrow’du. Adam çok ilgimi çekmişti.
Bu sefer hiç Harput’a gidip gitmediğini sordum, “Evet ama sadece
toplantılar için gittim” dedi. “Bu
durumda Rahip Yeghoyan’ı (Krikor’un ağabeyi) tanıyorsundur herhalde.” ‘A, evet’ dedi, güçlü bir rahipti. Ben onun kardeşi olduğumu, bir
zamanlar Amerika’da olduğumu ve
orada marangozluk yaptığımı anlattım. ‘İngilizce biliyor musun?’, ‘Evet,
birazcık’ dedim. “E o zaman tam da
aradığımız adamsın!” En sonunda

General’le tanıştım; Yarrow beni
tanıştırdı ve ABD’de olduğumu da
ekleyerek hayatımın bütün detaylarını anlattı. Bu resmi görüşme
sonrası, tüm mültecilerin gözetmeni olarak atandım, kalacak yer
ve iaşenin yanı sıra 400 ruble maaşla usta marangoz oldum.”13
Yarrow’un Vladivostok’ta yardım ettiği mültecilerin hepsinin
yolu Sibirya ve Çin’e düşmedi. Mart
1919’da Mısır’a varan Yarrow, orada
birkaç ay önce Vladivostok’tayken
yardım ettiği birkaç Ermeni’ye rastladı. Musa Dağı’ndan Fransız gemisi
tarafından kurtarılan Ermenilerin
yanı sıra başka yerlerden kurtarılan birkaç bin Ermeni’nin de yaşadığı Port Said’deki Ermeni mülteci
kampında yaşıyorlardı. “Sana Sibirya’dan yazdığım dönemlerde Vladivostok’taki yaklaşık 200 Ermeni’ye
kalacak yer konusunda yardım ettiğimi ve destek örgütlediğimi anlatmıştım, hatırlıyor musun?” diyordu Yarrow bir arkadaşına yazdığı
mektupta; “35’inin Port Said’e var-

malarına ve kampta olmalarına çok
şaşırdım. Ermenistan’a dönmek
için Kızıl Haç tarafından sandalla gönderilmişler!”14

Cemaat dağılıyor
Soykırım’dan sağ kurtulan yüzlerce kişi, yıllar boyunca Çin’i vatan
belledi, Ermeni mirasını ve kültürünü anavatanlarında ve dünyada
kutlayan cemaatler kurdular. İkinci
Dünya Savaşı ve 1949 Çin Devrimi,
bu Ermenileri yine yerinden ederek
tüm dünyaya, Sovyet Ermenistanı,
Kuzey Amerika ve Avustralya’ya
dağıttı. Krikor Yeghoyan, Fresno,
Kaliforniya’ya yerleşti. Meltickian ailesi Paraguay’a kaçtı, sonuçta onlar da Fresno’ya yerleşti. Yervand Markarian Brezilya’ya, sonra
da Los Angeles, Kaliforniya’ya gitti.
Schabas ailesi San Francisco’yu
vatanları yaptı.
Çin’de karşı karşıya kaldıkları zorluklara rağmen, Ermeniler
Doğu Asya’daki zamanlarından
genellikle sevgi dolu anılar birik-

tirdiler. Hagop Scabas’ın kızı Elise
Kazanjian’la, 2015’te San Francisco’da bir söyleşi yapmıştım. “Eğer
Pekin’e gitsem, Çin Seddi’ne gitsem, o duvarın taşlarına otursam
yemin ediyorum ki oradaki tarihi
hissedebilirim. Gözlerimi kapasam
sanki babam ‘Ne yapıyorsun?’ der;
burada yaşayan, ölen ve gömülen,
artık buradan ayrılmayacak olan o
nöbetçileri gözümde canlandırabilirim” demişti Kazanjian. Şöyle
devam etmişti: “Çin’deki anılarım
hisler üzerine kurulu. Çin operasını seviyorum, her zaman sevdim;
akortsuz Çin müziğine bayılıyorum,
bir zamanlar hayatımın bir parçası
olan dokunulabilir şeyleri seviyorum. Çin ayrıca benim için, ikinci
annem olarak gördüğüm amah (nine)
demek. Ayakları bağlanmış kadınlardandı. Çin benim için ayak bağlama geleneğinin ötesinde başka bir
bağlanma şeklini de ifade ediyordu, sanki köklerim oraya bağlıydı.”
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