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ÜZERĠNE BĠR TOPLUMSAL COĞRAFYA ARAġTIRMASI 

ÖZET 

 Bu tez kültür, kimlik, etnisite,  gibi kavramları kültürel coğrafya ve farklı 

sosyal bilim disiplinleri çerçevesinde ele almıştır. Çalışma Hatay‟ın Samandağ İlçesi 

Vakıflı köyünde yürütülmüştür. Çalışmada, Vakıflı Ermenilerini diğer bölge 

halkından ayıran unsurların neler olduğu ele alınmaya çalışılmıştır. Bölgede kültürel 

kimliğin nasıl sürdürüldüğü üzerine bir takım sorular sorulmuştur. Bu soruya yanıt 

bulmak için bölge Ermenilerinin içinde yaşadığı coğrafyanın geçmişi ve bugünü 

araştırılmıştır. Bunun sonucunda var olan kültürde ne gibi değişimlerin olduğu 

saptanmıştır. Toplada 19 mülakat, 19 anket uygulanmıştır. Yapılan mülakatlarda 

sorulan sorularla Vakıflı köyü Ermenileri geçmişine götürülmüş, köyde yaşayan 

bireylerin maddi ve manevi kültür unsurlarını nasıl tanımladığı saptanmaya 

çalışılmıştır. Aynı zamanda Vakıflı‟daki maddi ve manevi unsurları hakkında detaylı 

bilgiler verilmiştir.  

 Hatay‟da Sünni Müslüman, Nusayri, Süryani, Yahudi, Ermeni, Kürt, Türk, 

Arap etnik kimliğine sahip bireyler bir arada yaşamaktadır. Ermenilerin bölgede hala 

varlığını sürdürmesi, içinde yaşanılan coğrafyanın hoşgörü ve dayanışma ortamı ile 

ilgilidir. Bölgede yaşayan azınlıklar siyasi güç erklerinin etkisi altında kalıp 

birbirleriyle herhangi bir çatışma içerisine girmemişlerdir. Bu durum bölge halkının 

kültürünü rahatça yaşayabilmesine bir olanak tanımıştır. Ayrıca farklı kültürel 

grupların yaşadığı ilişkiler kimlik bilincinin oluşmasında pozitif bir etkiye sahiptir. 

Çünkü kimlik, kültürlerarası ilişkilerle anlam kazanan bir öze sahiptir. 
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ABSTRACT 

 This thesis deals with concepts such as culture, identity, and ethnicity within 

the framework of cultural geography and different disciplines of social sciences. The 

study was conducted in the village of Vakifli located in Samandağ district of Hatay. 

In the study, it was attempted to discuss what distinguishes the Vakifli Armenians 

from other local communities. Some questions were raised about how cultural 

identity is maintained in the region. To be able to find an answer to these questions, 

the past and present of the geography in which the Armenians of the region live was 

investigated. As a result, what kind of changes took place in the existing culture has 

been determined. 19 interviews and 19 surveys were conducted in total. With the 

questions asked in the interviews, the Armenian people of Vakifli village were taken 

to the past and in this way, it was attempted to find out how the people living in the 

village define their own material and spiritual cultural elements. At the same time, 

detailed information about the material and spiritual elements of Vakifli was 

provided. 

 In Hatay, people of different ethnic identities such as Sunni Muslims, 

Nusayris, Syriac Christians, Jews, Armenians, Kurds, Turks, and Arabs live together. 

The fact that the Armenians continue their existence in the region is related to the 

tolerance and solidarity environment of this region. The minorities living in the 

region have not engaged in any conflicts with each other by getting under the 

influence of some political powers. This has made it possible for the people of the 
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region to live with their own cultures contentedly. Moreover, the relations among 

different cultural groups have a positive influence on the formation of identity 

consciousness because identity has a substance that gains meaning with intercultural 

relations. 
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GĠRĠġ 

1. AraĢtırma Yeri ve Özellikleri 

 Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güneydeki ilidir. Akdeniz'in doğu 

Şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında 

yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında 

Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. Araştırma 

alanının sınırları içerisinde bulunan Samandağ ise Hatay‟ın bir ilçesidir (Akkiprik, 

2011:49-50). 

 İlçenin idari sınırları genel hatlarıyla kuzeyinde Amanos Dağları ve onun bir 

uzantısı olan Musa Dağı (1281) güneyinde de Kuseyr Platosunun başlıca 

yükseltilerini oluşturan Kel Dağ-Kasırdağı sırası yer alır. Doğusunda Ziriye Boğazı 

ve Samandağ, batısında da Akdeniz yer alır. İlçenin toprakları Amanos Dağlarının 

güneybatı ucunu oluşturan sarp ve dik yamaçlardan güneydoğuda Çakraktepeye, 

doğuda Ziriye Boğazı boyunca Antakya ilçe merkezine, batıda Akdeniz'e kadar 

uzanır.  İlçenin topraklarının doğusunda Antakya, güneyinde Yayladağı, batısında 

Akdeniz ve kuzeyinde İskenderun vardır (Akkiprik, 2011:49-50). 
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 Bölge Kuzey-Güney yönünde 15-16 km, Doğu-Batı yönünde 5-6 km 

genişliğindedir. Samandağ ilçe merkezi Musa dağının güneybatı etekleri ile 

Samandağ ovasının birleşme alanında kurulmuştur (Kuşçu, 2008:3). 

 Bölge Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Kışları ılık ve yağışlı yazları ise sıcak 

ve kurak geçmektedir. Samandağ‟da yıllık ortalama sıcaklık 19° arasındadır (Cengiz, 

2012:23-24). Samandağ ilçesinin yıllık yağış miktarı 893,4 mm‟dir. En yağışlı 

mevsim ise kıştır (Cengiz, 2012:25). 

 Samandağ ilçesinin kuzey topraklarında kalkersiz kahverengi orman 

toprakları bulunmaktayken, Asi nehri vadisi ve deltalarında alüvyal topraklar 

bulunmaktadır, Asi nehrinin güneyinde ise kırmızı Akdeniz toprakları 

bulunmaktadır. İlçenin doğal bitki örtüsü makidir (Kuşçu, 2008:4). 

 Samandağ, M.Ö. 310‟da Slevkos Nikator‟un Pierria-Slevkeia adı ile 

kurulduğu bir liman kentidir. Slevkos, 312‟de Selökid Devleti‟ni kurmuş, daha sonra 

Antiokheia bu devletin başkenti olunca, Pierria-Slevkeia bölgenin en önemli liman 

kenti haline gelmiştir. Bölge M.S. I.yüzyılın ilk yarısında Roma hakimiyetine girdi. 

Slevkiye limanı Asi nehrinin alüvyanlarıyla dolma tehlikesi altında kaldığı için 

Roma İmparatoru Vespasianus bu tehlikeyi önleme adına kanalar yaptırmıştır ve 

bunun neticesinde bölgede hala varlığını sürdüren Titus tünelini inşa etmiştir 

(Komisyon, 1982:3412). 

 Ortaçağ kaynaklarında Araplar bölgeye gölgelik yer anlamına gelen 

"Süveydiye" ismini vermiştir. Süveydiye M.Ö. 3 ile M.S. 5-6‟da en önemli dönemini 

yaşamıştır. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, Doğu Akdeniz ve Mezopotamya 

çevresinde liman ve karayollarının önem kazanmasıyla bölge eski önemini 

yitirmiştir. Bölge 11. yüzyılda Anadolu Selçukluların hakimiyetinde kalmış, daha 

sonra tekrar Romalılar bölgeyi ele geçirmiştir. 13. yüzyılda ise Memlüklüler Roma 

hâkimiyetine son vermiştir. Yavuz Sultan Selim döneminden sonra ise 400 yıl 

boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan bölge, 1918-1939‟da Fransızlar tarafından 

yönetilmiş, 1939‟da ise Türkiye Cumhuriyeti‟ne dahil olmuştur (Kuşçu, 2008: 4). 

2. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 Tarihsel süreç içerisinde Anadolu farklı medeniyetlerin birlikte yaşadığı bir 

coğrafyadır. Bu farklı etnik ve kültürel yapılardan oluşan milletler Anadolu‟nun 

bugünkü şeklini almasına katkıda bulunmuşlardır. Ermeniler de tarihsel süreç 



3 

içerisinde Anadolu‟nun hemen her bölgesinde varlığını sürdürmüş kadim halklardan 

biridir.  

 Bu çalışma, yüzyıllardır bir arada yaşadığımız, aynı ortamı paylaştığımız 

Ermenilerin kim olduğu, nasıl bir sosyo-kültürel yapıya sahip olduğu ayrıca, 

Hatay‟da yaşayan Ermenileri daha yakından anlama ve kültürel yapılarını daha doğru 

aktarabilme adına yürütülmüştür. Bilindiği gibi tarihsel süreçte yaşanan olumsuz 

gelişmelerden dolayı Ermeniler, günümüzde hala gündemde olan bir konudur.  

 Çalışmada Hatay‟da yaşayan Ermenileri tez konusu olarak ele almadaki en 

önemli neden, nüfusu her geçen gün azalmakta olan Vakıflı Ermenilerinin bizler 

tarafından anlaşılmaya, tanıtılmaya ihtiyaç duyulan birçok yönünün bulunduğuna 

olan inançtır.  Ayrıca yapılan bu çalışma ile Ermenilerin bilinmeyen yönlerini ortaya 

koymada ve özelde Vakıflı Ermenilerinin sosyo-kültürel yapılarını anlamada katkı 

sunacağı kanaatindeyiz.  

 Bir bölgede yaşayan herhangi bir kültürel grubu incelemenin en önemli kısmı, 

üzerinde çalışma yürütülen kültürel grupların diğer kültürel gruplarla ilişkisini 

anlamaya çalışmaktan geçmektedir. Bu nedenle belirli bir etnik ve kültürel yapıya 

sahip toplulukların temel yapısını ortaya koymanın en önemli ayağı, hem topluluk içi 

hem de topluluk dışı ilişki biçimini ortaya koymaktır. Bölge Ermenileri ile ilgili bilgi 

toplanırken, aynı zamanda Hatay‟ın çok kültürlü yapısı içerisinde farklı etnik ve dini 

yapıda bulunan grupların bir arada yaşaması ve kültür alışverişinin yoğun olmasına 

rağmen, bölge Ermenilerin kültürel ve dinsel yapılarının deformasyona uğramadan 

günümüze kadar nasıl korunabildiğini incelemek çalışmanın en önemli amaçlarından 

biridir.  Bölgede yaşayan Ermenilerin nüfusça azınlıkta olması ve diğer kültürel 

gruplarla ilişki halinde olması, buna rağmen kendi kültürünü yaşatma çabası 

konunun araştırma amaçlarından biridir. 

 Ayrıca ortak coğrafyada olmak ve ortak bir tarihsel sürece sahip olmak 

mutlaka ortak kültür unsurlarını doğurur. Bu açıdan Ermenilerin tarihteki ve 

günümüzdeki yaşantıları hakkında bilgi vermek ve bölgede yaşayan Ermenilerin 

yaşamlarını anlamaya çalışmak için tarihsel süreç içerisinde bölgede yaşayan 

Ermeniler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

 Vakıflı Ermenilerinin günümüzde yüz yüze bulunduğu en önemli sorun, 

1939‟dan beri bölgede göçlerin yaşanması ve bunun sonucunda nüfusun giderek 
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azalmasıdır. Bundan dolayı çalışmanın konuları içerisinde, Ermenilerin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve mekânsal yapılarını ortaya koymaya çalışıldı, diğer yandan 

Ermenilerin demografik yapıları ve tarihsel süreç içerisinde Hatay bölgesi Ermenileri 

ile ilgili bilgileri eklemeyi uygun bulduk. Bunu yapmadaki amaç bölge halkının göç 

öncesi ve göç sonrası bölge üzerinde ve Ermeniler nezdinde yaşanılan değişimleri 

açığa çıkarmaktır. 

 Ayrıca bu çalışmayı yürütmedeki bir başka amaç da, bölge Ermenilerin 

sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar üzerine dikkat çekmeye 

çalışmaktır.  

 Bu çalışma ile Hatay‟daki Ermeniler hakkında önemli görülen bilgiler 

aktarılmaya çalışılacaktır. Bu şekilde Anadolu‟da kaybolmaya yüz tutmuş bir halkın 

son parçası olan bölge Ermenilerini tanıtmak ve diğer çalışmalara öncü olmasını 

sağlamaktadır. 

 3. Yöntem 

a) AraĢtırma Problemi 

 Bu çalışmada, Hatay‟da yaşayan Ermenilerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam 

tarzı, dini ve etnik yapıları, kimlik algıları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Hatay 

birçok dini ve etnik grubu içinde barındıran bir yerdir. Her etnik grubun kendine ait 

bir kültürü bulunmaktadır. Araştırmada bu kültürel gruplardan biri olan Ermeniler 

araştırılmak istenmiştir, çünkü Türkiye‟de Ermenilerin toplu olarak yaşadığı, 

yaşamaya çalıştığı son kalmış köy, Vakıflı köyüdür. Vakıflı Ermenileri kültürü, 

inançları, hayat tarzını Hatay‟daki farklı kültürlerin arasında korumaya çalışan Musa 

Dağ‟ın son parçasıdır. Bu açıdan Vakıflı köyü Ermenileri üzerinde çalışmayı değerli 

bulmaktayız. 

 Bilindiği gibi etnisite, kültür, kimlik gibi konular toplumsal yaşamda önemli 

bir yere sahip, güncel kavramlardır. Özellikle yirminci yüzyılda dünya 

konjonktüründeki değişmeler, etnik çatışmalar, etnik grupların bağımsızlık talepleri 

gibi durumlar bilim insanlarının etnisite, kimlik, kültür gibi kavramlar üzerinde 

analizlerini yoğunlaştırmasına neden olmuştur. Özellikle farklı azınlık grupları 

üzerinde yapılan çalışmalar artmıştır.  

 Türkiye‟de de kültür üzerine çalışmalar sayıca azdır. Özellikle ele aldığımız 

çalışma ile bağlantılı çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni yaşanan 
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politik süreçler, kültürel grupların araştırmayı yapan kişiye güvenmemesi gibi 

etnisite ile ilgili yapılan çalışmaların zorluğundan kaynaklanmaktadır. 

 Araştırma problemi, Musa Dağı olarak adlandırılan bölgede Ermenilerin 

göçünden sonra tek köy olarak kalan Vakıflı‟nın diğer kültürel yapılar içerisinde 

geleneklerini nasıl koruduğu, bu süreçten sonra kültürel formlarından 

uzaklaşmayarak hala varlığını devam ettirdiği, nüfusunun her geçen gün azalmasına 

rağmen nasıl örgütlendiği üzerine kuruludur. Dolayısıyla araştırma problemi, hem 

etnik ve dinsel açıdan birbirinden farklı çeşitli toplumsal grupların arasında bir kültür 

adacığı olarak kalan Vakıflı köyünün toplumsal-kültürel coğrafyasını, hem de diğer 

kültürel gruplarla etkileşimin meydana getirdiği değişimleri ortaya koymak olarak 

ifade edilebilecek sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır. 

 Tarihsel süreçten bugüne kadar Anadolu‟nun hemen her yerinde katkısı 

bulunan Ermenilerin, Anadolu‟nun diğer halkları tarafından henüz yeterince 

anlaşılmadığı kanaati ile yürütülen bu çalışma,  aşağıda sıralanacak olan çeşitli alt 

problemlere yanıt bulmaya çalışacaktır:  

 Vakıflı Ermenilerinin dini yapı ve pratikleri nelerdir? Vakıflı 

Ermenileri ile diğer Hristiyanlar arasında dini anlamda ne tür 

farklılıklar bulunmaktadır? 

 Vakıflı köyünde dini pratik ve inanışların sosyal yaşam üzerindeki 

etkileri nelerdir? 

 1939 göçü Vakıflı köyü Ermenilerini sosyal, ekonomik ve kültürel 

olarak nasıl etkilemiştir? 

 Bölgede yaşayan Ermenilerin kimliklerini algılayış biçimi nasıldır ve 

kendilerini nasıl tanımlamaktadırlar? 

 Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden uzak oluşu, Vakıflı 

köyü Ermenilerinin konuştukları dili nasıl etkilemiştir? Bu bağlamda, 

Vakıflı köyü Ermenilerinin kullandığı dilin bir özgünlüğü bulunmakta 

mıdır? 

 Hatay‟da yaşayan diğer kültürel gruplarla ilişki biçimleri nasıl ve ne 

düzeydir? Diğer kültürel gruplarla yaşanan ilişkiler bölge 

Ermenilerinin kültürel yapısına ne düzeyde etki etmektedir? Giyim-

kuşam, yeme-içme, müzik, törenler ve kutlamalar vb. kültürel 
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unsurların etkileşim düzeyi nedir? 

 Tarihsel süreç içerisinde, köydeki ekonomik faaliyetlerde ne tür 

değişimler meydana gelmiştir? 

 Kültürel yapının mekânsal doku ve şekil üzerinde ne gibi etkileri 

bulunmaktadır? Mekânsal yapıda meydana gelen değişimler nelerdir? 

b) Alan AraĢtırması 

Toplumsal Coğrafya Araştırması adlı çalışma, yöredeki köy gezilerek, 

köylülerle görüşme yapılarak ve çevre gözlemlerinde bulunularak hazırlanmıştır. 

Çalışmada nitel ve nicel olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bu açıdan 

karma (mixed) araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece aynı anda nitel ve nicel 

verilerin birlikte kullanılmasını sağlamıştır. 

Kültür kapsamlı ve geniş bir kavramdır. Kültür üzerine yapılan çalışmalar, 

hem nitel hem de nicel veriler gerektirdiği için iki türlü bir çalışma yürütülmüştür. 

Bilindiği gibi nicel yöntemler zor ve uğraştırıcıdır. Fakat bazı demografik ve kültürel 

verilerin sağlanabilmesi ve kişilerin profillerini tanımlamada uygun olduğu için 

kullanılması önemlidir. Kültürel çalışmalarda kültürün özelliklerinin kavranması ve 

bunların ilk ağızdan ifade edilmesiyle aktarılan nitel yöntemler de önem arz 

etmektedir. Bu yüzden her iki yöntem de çalışmanın daha güvenilir olması açısından 

kullanılmıştır. 

 Çalışmanın ilk ve en önemli ayağı olan derinlemesine görüşmeler farklı yollar 

izlenerek yapılmıştır. Köyde yaşayan bireylerle birebir görüşmeler yapılmış, yapılan 

görüşmelere bazen farklı bireyler de katılım göstermiş ve bir grup görüşmesi 

eşliğinde karşılıklı soru cevap şeklinde uygulanmıştır. Görüşmelerin çoğu köyün çay 

bahçesinde ve açık alanda yapıldığı için, genelde görüşmeler grup görüşmeleri 

şekilde oluşmuştur. Mülakat yapıldığını gören diğer görüşmeciler de ara ara sohbete 

katılmış ve kendi görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu tür görüşmelerde köylünün rahatça 

sohbete katılması ve olumsuz etkilenmemesi adına herhangi bir ses kayıt cihazı 

kullanılmamıştır. Görüşme esnasında hızlıca not tutulmaya çalışılmıştır. Fakat 

yaşlılarla yapılan sohbetlerde bireyler daha rahat davranmış ve ses kaydı alınmasına 

izin vermişlerdir. Yapılan görüşmelerde hiçbir süre sınırlılığı konmamış, aksine 

bireylerin kendini özgürce ifade edebilmesi adına soruların yanıtlaması için onlara 

zaman tanınıştır. Görüşmeler genel olarak bir saat ya da üç saat arası değişmektedir. 
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İkinci olarak, köyde yaşayan bazı bireyler ile uzun bir dönem elektronik posta 

aracılığı ile görüşmeler gerçekleşmiştir. Soru cevap şeklinde yapılan bu görüşmeler 

bazen araya zaman girerek bölünmüş fakat tüm soruların cevabı alınmıştır. Bu 

şekilde birebir yapılan görüşmelerde oluşan zaman kısıtı ve bireylere aynı süreçte 

cevaplandırma zorunluluğunun verdiği baskı ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle 

bireyler soruları daha uzun ve düşünerek cevaplamıştır. 

 Mülakat yapılacak kişiler ile ilgili ön görüşmeler yapılmamıştır. Daha fazla 

bireye ulaşmak adına köyde hemen hemen herkesin kapısı çalınmış ve görüşme 

yapılmak istendiği beyan edilmiştir. Ayrıca köyde görüşme yapılan ve daha önce 

birkaç kişiyle bağlantısı sağlanmış iki kişiye önceden telefon açılmış ve köyde 

görüşme yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılıştır. Bu kişiler ise diğer 

görüşmecilere ulaşma ve onları mülakat yapmaya ikna etmede zaman zaman 

yardımcı olmuşlardır. 

 Bazı mülakatlar bireylerin şarap, nar ekşisi, zeytin kırma dönemi, ayin günü, 

cenaze törenine denk gelmiş ve bireylerin hem yaptıkları işler incelenmiş, hem de eş 

zamanlı olarak onlarla mülakat yapılmıştır. Ayrıca mülakatlar ev içinde, çay 

bahçesinde, tarlada, kilise avlusunda ve pansiyonda gerçekleştiği için bireylerin 

kendilerini mekânda nasıl hissettiği, mekânsal faaliyetleri bizzat gözlemlenmiştir. Bu 

açıdan yaklaşıldığında yapılan çalışma basit niteliksel araştırma yöntemi olmayıp, 

katılımcı gözlemleriyle kişilerin yaşam biçimi deneyimlenmiştir. Köyde yaklaşık 

olarak 10 gün kilise pansiyonunda kalınmış, bir hafta Samandağ öğretmen evinde 

kalınmış ve köye araçla her sabah gidilmiş, on gün de İskenderun‟dan köye aktarmalı 

olarak her gün gidilmiştir. Pansiyonda kalındığı sürece köylülerden daha çok güven 

alınmıştır. Bu durum köylünün güven duymasına, köy işlerinde araştırmacının 

desteğinin alınmasına, mülakatlarda rahat konuşulmasına ve her türlü malzeme vb. 

ekipmanların verilmesine neden olmuştur. Hatta kilisenin girilmeyen doküman 

odasına ulaşma, köy papazı ile özel görüşme gibi imkânlar tanınmıştır. Bazı 

görüşmeciler araştırmacıya, eksik kalan ve sorulmak istenen sorular olur ise 

ulaşabilecekleri bir telefon ve e-mail adresi bırakmışlardır. Köyden üç kişiyle ara ara 

telefon görüşmeleri sağlanmıştır. Bu tür durumlar görüşmeci ve araştırmacı arasında 

olumlu bir ilişkinin sağlanmasına neden olmuştur. 
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c) AraĢtırma Evreni ve Örneklem  

 Çalışmanın evrenini Hatay‟ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyü 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu ise, Vakıflı köyünde yaşayan hane 

halkları oluşturmaktadır. Sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapıyı ortaya 

çıkarmak adına hem nitel hem nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Özellikle 

demografik ve ekonomik anlamda veri sağlanabilmesi adına anket tekniği 

kullanılmak zorunda kalınmıştır. Sosyal ve kültürel yapı ile ilgili sorularda da daha 

çok mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede her iki yöntemin de birbiriyle ne 

derece örtüştüğü saptanmıştır. 

 Gerek anket gerekse mülakatlar hane halkı reisleriyle yapılmıştır. Köyde 

yaşayan bireylere 139 soruluk 19 anket uygulanmıştır. Anketler 13 erkek 6 kadınla 

yapılmıştır. Deneklerin yaş aralığı 26-65 arasında değişmekteydi.  

 Ayrıca toplamda 19 kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu kişilerden 

ikisi Vakıflılı olup yurtdışında yaşayan bireylerdir. Yurt dışında yaşayan bireylerle 

yapılan görüşmelerde kültürel yapıda meydana gelen değişimleri ve göç sürecinin 

bireylerin yaşamındaki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yurtdışında yaşayan 

bireylerin köy ve köy dışındaki Ermenilerle ilişkisi ve faaliyetlere katılımı 

saptanmaya çalışılmıştır. 

 Mülakatlarda çalışmanın etiği açısından gerçek isimler kullanılmamıştır. 

Ayrıca köy halkının isim vermede çekimser davranması, çalışma yürütülürken, 

araştırma etiği açısından görüşülen kişilerin adının ve soyadının değiştirilerek 

kodlanmıştır. 15 erkek, 4 kadın olarak, mülakata katılım sağlayan kişilerin 

tarafımızca kodlanmış bilgileri şu şekildedir: 

 C.G. (Erkek, 65), N.B. (Erkek, 48), S.K. (Kadın, 44), R.E. (Erkek, 55), Y.A. 

(Erkek, 53), S.A. (Erkek, 52), O.Y. (Erkek, 42), F.A. (Kadın, 50), V.K. (Erkek, 86), 

F.D. (Erkek, 78), S.Ç. (Erkek, 37), B.Ö. (Kadın, 96), M.D. (Erkek, 52), U.Ş. (Erkek, 

37), G.T. (Erkek, 78), T.E. (Kadın, 91), M.U. (Erkek, 75), S.N. (Erkek, 58), F.N. 

(Erkek, 56) 

 Bilgi toplama amacıyla Vakıflı köyü Ermenileri hakkında geniş bilgilere 

sahip yaşlıları, köy muhtarını, araştırma ile ilgilenen köy bireylerinin tavsiye ettiği 

kişilerle görüşülmüş ve onlardan detaylı bilgiler alınmıştır. Çalışmada önemli 

görülen köy kilise papazı ile görüşmeler daha önce tanınan kişilerin referansı ile 



9 

sağlanmıştır.  

 Örneklem grubunun çoğunu köydeki erkekler oluşturmaktadır. Bunun nedeni 

köydeki mahremiyet duyguları ile ilgili olmayıp, tamamen tesadüfi gerçekleşen bir 

durumdur. Çünkü araştırma örneklemi daha önceden belirlenmemiş, ön görüşmeler 

yapılmamıştır. Ayrıca köy kadınlarının bazılarının ev işi ile uğraşıyor oluşu, 

bazılarının eşine yönlendirmede bulunduğu gözlemlenmiştir. 

d) Literatür AraĢtırması  

Araştırmanın en önemli ayağını literatür taraması ve tezin kuramsal kısmı için 

yapılan okumalar oluşturmaktadır. Özellikle araştırmaya başlamadan önce nelerin 

yapılması gerektiği, araştırmanın nasıl ilerlemesi gerektiğinin anlaşılması adına 

okumalar yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklar taranmış, kuramsal çerçeve ve 

alan araştırmasına uygun belgeler bulunmaya çalışılmıştır. Bu açıdan Prag‟da 

Klementium Kütüphanesinde, Ermenistan‟da National Library of Armenia 

(Ermenistan Milli Kütüphanesi), yurtiçinde Ankara Milli Kütüphane, İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç Kütüphanesi, İskenderun Halk 

Kütüphanesi gibi kütüphanelerde bizzat bulunulmuş ve konuyla ilgili araştırmalar 

yapılmış, kitaplar alınmış ve incelenmiştir. Çalışmaya daha objektif yaklaşmak adına 

Türk ve Ermeni bilim insanlarının, yazarlarının kitapları, tezleri ve makaleleri 

incelenmiştir. Ayrıca bazı internet sitelerinden makaleler, kitaplar, yüksek lisans ve 

doktora tezleri indirilmiş ve incelenmiştir. Hatay şehri ve Hatay‟da yaşayan kültürel 

gruplar hakkında yapılan çalışmaları incelemek adına hazırlanan dergiler, kitaplar ve 

belgeler satın alınıp incelenmiştir. Hatay‟da basımı bulunmayan ve bazı kurumlara 

ait kitaplar, kurumların kendisinden istenmiş ve edinilmiştir. Genelde Hatay ile ilgili 

basılan kitaplarda Yahudi ve Hristiyan halka ait bilgilere özelliklere çok fazla yer 

verilmemiş olsa bile, çalışmada bu belgelerin bazı kısımları kullanılmıştır. Samandağ 

bölgesi tarihi, coğrafik yapısı gibi konuları içeren birçok birçok eser olmasına 

rağmen yörenin kültürel yapısıyla ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmayı yaparken, Hatay ile ilgili kaynaklarda daha çok bölge hakkında tarihi 

bilgiler elde edinebildi. 

Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar detaylı bir şekilde 

incelendi. Doğru ve diğ. (1966) "Samandağ Bölgesi Köy Araştırmaları, Vakıflı 

Köyü: Bir Köy Morfolojisi" adlı çalışmada Vakıflı köyünün sosyo ekonomik ve 
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mekânsal yapısı detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Doğru ve diğ. tarafından hazırlanan 

bu çalışma aynı zamanda köydeki sosyal yapıyı her yönüyle inceleyen bir çalışma 

olduğu için önemli bir kaynaktır.  

Koku (2006) "Kültür Değişimlerinde Alan Araştırması Olarak Antakya-

Vakıflı Köyü‟nün Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi" adlı çalışmada Vakıflı 

köyünün yaşam biçimini incelerken aynı zamanda maddi ve manevi alanlarda 

geçirdiği kültürel değişimi de ele almıştır. Değişimi anlayabilmek adına köyün 

bulunduğu coğrafyanın tarihsel süreçleri göz önünde bulundurularak bu değişimi 

açıklamaya çalışmıştır. 

Bozkır (2013) "Samandağ Vakıflı Köyünün Dünü Bugünü" adlı çalışmasında 

köyü genel olarak vakıflı köyünün gelişimi, sosyo kültürel yapısı ve ekonomik 

yapısını ele alarak çalışmasını yürütmüştür. Bozkır, Vakıflı‟da yaptığı anket ve 

mülakatlarla köyün ekonomik, sosyal ve demografik profilini ortaya koymuştur. 

Köyün bugününü verirken aynı zamanda geçmiş ile kıyaslama yapmaktadır.  

Acar (2013) "Süveydiye Ermenileri ve Musa Dağı Olayı" adlı çalışmada 

tehcir kararı sonrası Süveydiye‟deki Ermeni olayları hakkında detaylı bilgiler 

vermektedir. Aynı zamanda 1915 öncesi Musa Dağ‟da yaşayan altı köy (Yoğunoluk, 

Hacı Habibli, Kebûsiye, Vakıflı, Bityas ve Hıdır Bey) hakkında da bilgiler 

vermektedir. Bunu yaparken aynı zamanda sadece bölgenin tarihsel süreci ile ilgili 

bilgiler vermektedir. 

Shemmassian, V.L., Svazlian V., Zeitlian, S., Watenpaugh, K.D., 

Soghomanian, A., Tcholakian H., Hovvannisian R.G., (2016) ortak çalışması olan ve 

editörlüğünü Hovvanisian R.G.‟nin yürütmüş olduğu "Armenians Communities of 

The Northeastern Mediterranean" adlı kitap Musa Dağ ve Kessab bölgesi 

Ermenilerinin 1915 öncesi ve sonrası hayatı ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. 

Kitapta her bir yazar farklı konuları ve farklı bölgeleri ele almaktadır. Hatay 

Ermenileri ve özelde Vakıflı köyü Ermenileri ile ilgili önemli bir kaynak kitaptır. 

Kitapta ayrıca bölge Ermenilerinin (masal, türkü vb.) sözlü gelenek biçimlerinin 

derlendiği bu kitap ayrıca bölge Ermenilerinin sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel 

durumlarını geçmiş ve bugün açısından ele alması çalışmayı önemli bir kaynak 

haline getirmektedir. 

Doğruel (2013) "İnsaniyetleri Benzer" adlı kitapta özelde Vakıflı köyünü ele 
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almasa da, Antakya ve Samandağ‟daki birarada yaşama kültürünü Arap Hristiyan, 

Alevi Nusayri ve Ermeni toplulukları örneğinde inceliyor. Yapılan bu çalışma, Bu üç 

topluluğun uzun süreli ve yakın ilişkileri içinde dinsel ritüelleri arasında bile 

etkileşimler yaşanan bu toplulukların, iş hayatlarında, boş zamanlarında, toplumsal 

bağlarında, dinsel pratiklerinde, politik ilgilerinde kendilerini, birbirlerini ve başka 

toplulukları nasıl algıladıklarına; Türkiye‟deki konumlarını nasıl yorumladıklarına 

dair detaylı bilgiler vermektedir. 

Amabile ve Tosatti (2017) "Musa Dağı Direnişi" adlı kitabı Musa Dağ‟ın 

eteklerindeki altı köyün sakinlerinin tehcir kararına uymayıp Musa Dağ‟ına çıkışını 

anlatmaktadır. Musa Dağ Direnişi, bölge halkının tarihsel süreçte yaşadığı olayları 

anlatılırken, aynı zamanda bölge Ermenilerinin gündelik yaşantılarına, geleneklerine, 

ritüellerine, yeme içme pratiklerine ve hayatlarının pek çok farklı yönüne de ışık 

tutmaktadır. Musa Dağlı Ermenilerin anılarından hareketle yazılan bu kitap, çok 

sayıda fotoğraf eşliğiyle bölge yaşantısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

e) Verilerin Analizi 

Araştırmada iki türkü analiz yöntemi uygulanmıştır. Anket ve mülakatların 

analizi iki farklı yöntemi gerekli kılmıştır. Köyde temel demografik verileri saptamak 

için TÜİK‟in (Türkiye İstatistik Kurumu) ekonomik ve nüfusla ilgili 

istatistiklerinden faydalanılmıştır. Anket formlarının değerlendirilmesi aşamasında, 

elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

programında bilgisayara yüklenerek analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Görüşme tekniklerinde ise sorular bir takım kategoriler altında sorulmuştur. 

Bunlar; günlük yaşam pratikleri, akrabalık ve komşuluk ilişkileri, dil, giyim-kuşam 

kültürü, yeme-içme kültürü, adetler, kutlamalar ve törenler, ekonomik yapı, eğitim, 

mimari yapı, göç, dini yapı ve pratikler, politik görüşler ve kadınlara özel sorular 

oluşturmaktadır (EK 2). Bu sorulardan alınan veriler ve köylülerin ifadelerine hiç 

müdahale edilmeden, doğrudan aktarılmıştır. Görüşmecilerin ses kayıtlarının ve 

sözlü ifade ettikleri cevapların yazıldığı notların çözümlenmesi çok uzun zaman 

almıştır. Ses kaydı deşifreleri için mülakatlar önce bilgisayara aktarılmış, daha sonra 

her mülakat tek tek dinlenmiş, bir deftere yazılmış, yazılan mülakatlar ise daha sonra 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Mülakatların uzun olması onları deşifre etmeyi de 

zorlaştırmıştır. Bazen bir saatlik mülakatın deşifresi dört beş saati bulmuştur. Bunun 
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nedeni daha çok mülakatların açık alanda gerçekleşmesi, kalabalık ortamlarda 

olması, ses kalitesinin düşük olması ya da kötü gelmesi ile ilgilidir. 

 Görüşmelerde bireylerin kendilerini ifade ettikleri dile müdahalelerde 

bulunulmamış, yanlış ifade edilen sözcükler düzeltilmemiştir. Mülakat yapılan bazı 

yaşlı kişiler Türkçe konuşma konusunda sıkıntı yaşadıkları için soruların bir kısmını 

anlamamış ve buna farklı yanıtlar vermişlerdir. Bazı sorulara da Ermenice yanıtlar 

vermişlerdir. Daha sonra kişilerin Ermenice ifadeleri başka görüşmeciler tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. 

f) Sınırlılıklar  

 Yapılan çalışmanın inceleme alanı Hatay‟ın Samandağ ilçesi Vakıflı köyü ile 

sınırlıdır. Samandağ‟da Ermenilerin yaşadığı son köy olan Vakıflı köyü sınırları 

içerisinde araştırma yapılmıştır. Vakıflı köyünde yaşayan Ermenilerin sosyo-kültürel 

yapıları ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle köyde bir takım ön 

incelemelerde bulunulmuş, daha sonra köy halkı ile mülakat ve anket çalışması 

uygulanmıştır, fakat çalışma yürütülürken bir takım problemlerle karşılaşılmıştır. 

 Alan araştırması sırasında bir takım gözlemler yapılmış olsa da bu 

gözlemlerden bir kısmı tam olarak gerçekleşememiştir. Köyde dini bayramlar, düğün 

ve vaftiz gibi törenlere katılım gerçekleşmemiştir. Bunun nedeni hem mesefanin 

uzunluğu hem de çalışmanın yürütüldüğü dönemlerde bu tür törenlerin köyde 

olmayışı ile ilgilidir. Fakat mülakat yapıldığı dönem boyunca köylülerin yaptıkları 

evsel imalat faaliyetleri, günlük yaşam pratikleri, dini ibadetleri, cenaze törenleri 

gözlenebilmiştir. Bu tür törenler sonunda edinilen deneyimler not tutularak teze 

aktarılmıştır. Ayrıca mülakatlara harcanan zaman çok uzun sürdüğü için bazen bazı 

etkinliklere katılım sağlanamamıştır. Köyde turistik amaçla grupların toplanıp Musa 

Dağı‟na tırmanış etkinliği sağlanamamıştır. 

 Ayrıca mülakatlarla ilgili bir takım engellerle karşılaşılmıştır. Her mülakatta 

soruların tümü konuşulamamıştır. Bazı görüşmeciler belli konulara odaklanmış ve 

diğer konulara daha kısa yanıtlar vermiştir. Bazı sorular ise cevabının bilinmediği 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 Benzer şekilde görüşmecilerle yapılan mülakatlarda, bazı görüşmecilerin, 

sorulan sorulara rahat cevap verdiği, bazılarının ise çekingen davrandığı tespit 

edilmiştir. Özellikle politik konularda konuşurken bazı bireyler rahatça kendilerini 
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ifade etmişler. Bazen de "bunları yazma, bunlar sonrasında bize sıkıntı çıkarabilir " 

dediği, ya da konuşurken sesini alçaltması, bireylerde gözlenebilen bir tedirginlik 

yaşadığı için, bunlar yazılı olarak aktarılamamıştır. Görüşmecilerden bazıları da 

ismini vermeyi ve kayıt cihazı kullanmayı reddetmiştir. Bu tür çalışmalarda kayıt 

cihazı kullanmak, bireyleri rahatsız etmekte ve bireylerle rahatça sohbet edilmesini 

engellemektedir. Zaten çok hassas konulardan olan etnik kimlik, dil ve din ile ilgili 

sorular bireylerin ses kayıt cihazı kullanılmamasına rağmen cevaplamak 

istemedikleri sorular arasında idi. Bu tür durumlarda görüşmecilerin rahatsız olacağı 

bilindiği için ses kayıt cihazı teklif edilmemiştir. Hatta görüşme esnasında mülakatı 

yapan kişinin kamerası kontrol edilmiş ve kayıt alınıp alınmadığı görüşmeciler 

tarafından tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca daha önce köyde yapılan gazete 

röportajlarında, öğrenci tezlerinde ve kitaplarda kendilerinin kullanmadığı cümlelerin 

yer aldığını ve bu durumun onları rahatsız ettiğini belirtilmiştir. Bu açıdan 

görüşmeye zaman zaman tereddütlü yaklaşmışlardır. Ayrıca mülakatı yapan kişinin 

güvenirliğinin test edilmesi için önce ona bir takım sorular yöneltilmiş ve alınan 

yanıtlarla güven testinden geçildikten sonra görüşmeciler mülakat yapmaya karar 

vermişlerdir. Ses kayıt cihazının kullanılmaması araştırmacıyı oldukça zorlamıştır, 

çünkü mülakatın elle yazılması kimi zaman görüşme yapılan kişinin hızına 

yetişilmemesine neden olmuştur. Not tutularak yapılan bu mülakatlarda kaçırılan 

noktalarda görüşmecilere tekrar dönüşlerin yapılması, daha önce verilen bilgilerin 

yeniden aktarımını zorlaştırmıştır. Görüşmeciler geri dönüş yaparken verdikleri 

bilgileri unutmuş ya da bazı noktaları gözden kaçırmıştır. Bu bağlamda bir takım 

zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca araştırmacı ile görüşmeci arasında mülakat yapılırken 

mola verilmek zorunda kalınmıştır. Başka bir nokta ise mülakatların açık alanda 

oluşu ve tutulan mülakat notlarının hızlı yazılması, yazıların transkripsiyonu 

yapılırken yazıların anlaşılmasını güçleştirmiştir. 

 Yine görüşmelerde yaşanan bir başka husus da görüşmeler sırasında bazı 

bireyler sorulara kendi gerçekliği ile yanıt vermenin hatalı olabileceği ve konuyla 

ilgili doğru cevabın verilmesi açısından bazı kişilere gidilmesinin daha doğru 

olacağını savunmuşlardır. Örneğin dini pratikler konusu ile ilgili sorular sorarken 

"papaz pazar günü ayine gelecek istersen bunları ona sor, daha iyi bilir " demesi, ya 

da ekonomi ile ilgili sorular sorarken "köy kooperatif başkanına sor " veya köydeki 
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şarkı, türkü, masal gibi anonim türler ile ilgili soru sorulunca "köyde İstanbul‟dan 

gelen biri var, o böyle şeylerin kaydını tutuyor sen bir ona sor, o daha iyi bilir " diye 

yönlendirmede bulunmuşlardır. Çalışmanın amacı bilginin doğruluğuna ulaşmak 

değil, kimin hangi konuda neyi nasıl bildiği ile ilgilidir. Bu açıdan çalışma yürütülen 

alanda her kişinin çalışma için önemli bir katkısı bulunmaktadır. 

 Bütün bu durumlar araştırmaya bir takım sınırlılıklar getirse de, 

araştırmacının bölgede uzun süre kalması, bölgeyi gözlemlemesi, yapılan bazı 

etkinliklere bizzat katılışı ve bölge halkının kültürüne dokunuşu çalışmayı salt bir 

monografi olmatan çıkarmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

I. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

 İnsanların toplu halde yaşama alışkanlığı edinmeleri, karşılıklı ilişkilerin 

kurulmasına zemin hazırlamıştır. İlişkilerin yoğunluk göstermesi ile beraber sürekli 

bir biçimde devam edebilmesi için kurallar gerekmektedir. Genel itibari ile bu 

kurallar bütünü bir toplumun yazılı olmayan alışkanlıklarının yani kültür denilen 

kavramının temelinde şekillenmektedir. Temelden bakıldığında yaşam biçimine şekil 

veren unsurların, topluluğun; düşünce, inanç ve alışkanlıklarına paralel olacak 

şekilde zaman içerisinde oluşturulduğunu gözlemlemekte mümkündür. Dolayısı ile 

kültür ile oluşan kurallar modern yaşamla birlikte gelişmekte ve şekil 

değiştirebilmektedir.  

 Hataya Samandağ‟da bulunan tek Ermeni köyündeki Ermeni toplumunun 

yaşam biçimlerinin ve bunun toplumsal coğrafya ile olan ilişkisinin inceleneceği bu 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sıklıkla kullanılacak olan kavramları açıklamak, 

konunun anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Gündelik yaşamdaki 

konuşma dilinde pek çok sözcüğün birbirinin yerine kullanıldığı hatırlanırsa, 

sosyolojik bir durumu açıklamak için doğru terimlerin kullanılmasının önemi de 

kavranmış olacaktır. Bu nedenle, çalışmanın birinci bölümü olan kuramsal çerçeve 

bölümünde öncelikle etnisite, kültür, kimlik; sonrasında, kültürel değişim; kültürel-

toplumsal coğrafya ve son olarak sosyal bilimler içerisinde kültür çalışmalarının yeri 

ve önemi alan yazın taraması ile açıklanacaktır. 

 1.1. Etnik, Dinsel ve Kimliksel Temsiller Bağlamında Kültür 

 Yapılan literatür taramalarında kültür kavramının birçok bilim dalı tarafından 

incelendiği, fakat tam olarak tanımlanamadığı görülmektedir. Tamınlama problemine 

karşı; Cuche, kültür kavramına herkesin harcı bir araç gibi el atılmaz (Cuche, 

2013:13) bakışı ile yaklaşarak, kültür kavramını tanımlamanın zorluğuna 

değinmektedir. Dolayısı ile Kültür kompleks bir anlam bütününü içermektedir.  

 Cuche‟ye göre her sözcüğün belli bir tarihi vardır (Cuche, 2013:1). Kültür 

sözcüğünün de tarihsel bir geçmişi bulunmaktadır. Kültür sözcüğü, her bilim dalı için 

ayrı bir anlam ifade etse de bu sözcüğün de ortaya çıktığı bir tarih vardır. Sözcüğün 

modern anlamda kullanımının 18. Yüzyılda olarak ifade edilse bile, sözcüğün daha 

17000‟lerde Fransız dilinde kullanıldığı da belirtilmiştir. Latincede "cultura " 
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anlamına gelen bu sözcük, 13. yüzyıl sonlarında ekilmiş toprak parçası, 16.yüzyıl 

başlarında ise bir toprağı işlemek anlamında kullanıldığı da belirtilmektedir. (Cuche, 

2013:15). 

18. yüzyıl sonlarına kadar somut ve materyal bir anlamda kullanılan kültür 

kavramının, 19. yüzyılda değişime uğradığı ifade edilmektedir. 18. Yüzyıla kadar 

İngilizcede yetiştirilen ürünleri ifade ederken daha sonra bu kavram 

„Civilization‟(uygarlık) kavramı ile genişletilmiştir. Bu sözcük Fransızca‟dan 

Almanca‟ya geçmiştir. İlk kullanımında  „Cultur‟ daha sonraları  „Kultur‟ diye 

yazılmaya başlanmış, kavramın anlamı insan gelişiminin bir süreci olarak uygarlık 

ile eş anlamlı tutulmuştur (Sarı, 2007:49). 

Tylor, 1871‟deki yazılarında kültürü "Bilgi, inanç, ahlak, hukuk, örf ve 

adetlerden toplum üyelerinin kazanmış olduğu ve insanların elde ettiği bütün 

yeteneklerden oluşmuş karmaşık bir bütün" olarak tanımlamaktadır (akt. Haviland ve 

diğ., 2006:103). Bu şeklideki bir tanımlamada kültürün toplumdan topluma aktarılan 

değerler bütünü olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. 

 İfade edildiği gibi kültür kavramının birbirinden farklı tanımı bulunmakta ve 

bu tanım her bilim insanı tarafından kendi perspektifinden kavramsallaştırılmaya 

çalışılmaktadır. Kültür; Marx‟a göre insanın ürettiği her şey, Marguet ve Linton‟a 

göre bir toplumun yaşam biçimi, Summer ve Keller‟e göre hayat koşullarına adapte 

olma, Wiston‟a göre, sosyal etkileşim ürünüdür (akt. Doğan, 2016:11-12). 

Diğer bir açıdan bakıldığında kültür, bir grubun üyeliğini sınırlamaya 

yardımcı olmakta guruplar arasında maddi olmayan yapıları, kuralları, fikir 

paylaşımlarını da temsil etmektedir.  Bu yaklaşım ile kültürün belli bir yaşam 

biçimini ifade ettiği söylenebilmektedir. (Swell, 2009:19). Yaşam biçimi; grupların 

sahip olduğu, din, dil, gelenek ve görenekler, adetler gibi sonradan öğrenilen 

unsurları içmektedir. Kültür, tüm bu unsurların birleşiminden oluşmaktadır. Ayrıca 

sembollerin, dilin, değerlerin, normların ve maddi kültürün, kültürleri birbirinden 

farklı kılan önemli unsurlar olduğu da belirtilmektedir (akt. Özel, 2012:26-27). 

Dil, kültürün en önemli öğelerinden biri sayılmaktadır. Toplumların kültürel 

birikiminin aktarılmasında kullanılan dil, kültürel gruplar için önemli görülmektedir. 

(Kurt, 2004:58). Dilin kültürü oluşturan bireyler arasındaki ortak paylaşımı sayesinde 

kültürel öğelerin öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Bir kültürün dili, o kültürün yaşam 
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biçimi hakkında bilgi verir. Dil ile kültürün birbiriyle ilişkili olduğunu ifade eden W. 

Von Humboldt (1767-1835), aynı dili konuşan ulusun dilinden o ulusun yaşama 

bakış şekline ulaşılabileceğini belirtmektedir. Bu görüş dil ile kültür ilişkilerinin 

temelini oluşturmaktadır (aktaran, Kartal, 2010:452). 

Toplumu var eden en önemli unsurlardan biri olan dil, her kültürün üyeleri 

tarafından paylaşılan ortak bir öğelerdendir. Aynı zamanda dil, kültürün farklı 

özellikler taşıyan bireylerini birleştirici bir unsur görevi görmektedir. Dilin her türlü 

maddi ve manevi unsurun ana koşulu olduğu ifade edilmekte, ayrıca; insanın insan 

oluşu fikrinde kültürün önemli aracı olan dilin etkili olduğu belirtilmektedir 

(Kayserili, 2011:2). 

Dini inanışlar kültürleri biçimlendiren ve onlara yön veren unsurlardandır. 

Kültür, grupların dini inançları ölçüsünde oluşmaktadır. Kültürler inançları 

çerçevesinde yaşamlarına yön verirmekte ve bir takım normlar oluşturmaktadırlar. 

Din, kültürü meydana getiren ve kültürü oluşturan bir temeller arasındadır. Aynı 

zamanda dinin etkisiyle bireyler ve toplumlar bir kimlik kazanmakta, ayrıca milli 

kültürün oluşumunda da dini değerler ve inanç sistemi yatmaktadır (Erebak, 

2014:13). Bireyler ve doğal olarak yaşadıkları toplum; inançları ölçüsünde hayata 

bakışlarını belirleyerek yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu açıdan dinin kültürden 

sanata, eğitimden gelenek ve göreneğe kadar hayatın her alanında etkisi 

bulunmaktadır. 

Kültürün manevi unsuru, bireylerin inançları ile şekillenen değerler bütünü 

arasındadır. Her kültürün belli bir değer sistemi bulunmaktadır. Bu değerler 

bireylerin neleri yapıp neleri yapmayacağını belirler ve bu değerler sistemi bireylerin 

davranış kalıplarının altında yatan nedenlerden birini oluşturmaktadır. Değerler 

istemi kendi içerisinde toplumun davranışını belirleyen kuralları içine alan örf, 

uyulması zorunlu olmayan kuralları içine alan adetler olarak iki başlıkta 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma çerçevesinde örf kurallarının kanuni yaptırımı 

varken adetlerde bu tarz yaptırımlar bulunmamaktadır (Uzunçarşılı Soydaş, 2001:8). 

Her toplumun değer sistemi farklılık göstermektedir. Diğer taraftan eşitlik, özgürlük, 

dürüstlük ve adalet gibi kavramların hemen hemen her toplumda ortak olduğunu 

belirtilmektedir (Erebak, 2014:11). 

Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, insanlık tarihinin 
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başlangıcından bugüne kadar ki birikim kültürü meydana getirmektedir. Kültür bir 

toplum tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümünü içermektedir. Bu 

bağlamda kültür beşeri bir yapı arz etmektedir ve her kültürün içerisinde bir takım 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar etnik köken ve her etnik grubun sahip 

olduğu dil, dini inançlar vb. şeklinde değişmektedir. Bu unsurların bireyler ya da 

toplumsal gruplar üzerindeki etkisi kültürü farklılaştıran önemli etkilerdendir. Bu 

kavramların farklılığı bireyleri ya da grupları aynilikten uzaklaştırmakta ve bireyleri 

belli bir gruba yakınlaştırmaktadır. Bu şekilde bireyler ya da toplumsal gruplar 

kendilerine belli bir kimlik oluşturmaktadır. Bu açıdan etnisite, din ve kimlik 

kavramlarını ayrıntılı olarak incelmek gerekmektedir. 

Yunanca kökenli olan etnik kelimesinden gelmektedir. Ethnos olarak ortaya 

çıkan etnik kelimesi, "soy-ırk topluluğu" anlamını taşımaktadır (Oyman, 2016:10). 

Etnik kelimesini "budun" ya da "millet" kelimeleri ile de açıklamak mümkündür.  

Ancak Antik Yunan‟da bu kelimenin çeşitli anlamlarda kullanıldığını da 

bilinmektedir.  Eski Yunan düşünürlerinden Homeros‟ta ethnos kelimesi bir grup 

yakın arkadaş anlamında kullanılmıştır. Aeschylus "İran‟lıları"; Heredot ise "bir 

meydanda bulunan topluluğu" ethnos sözcüğü ile açıklamışlardır (Akıllı, 2003:34). 

Tüm tarifler bir arada düşünüldüğünde, ethnos sözcüğünün aralarında bağ bulunan 

bir insan topluluğunu işaret ettiğini söylemek mümkündür.  

Etnos terimini yazılı kaynaklarda ifade eden ilk düşünür Homeros‟tur. 

Homeros bu terimi ayırt edici bir kültürü vurgulamak için kullanmıştır. Terim daha 

sonra hayvanlar ve savaşçılar gibi ayrışmamış grupları tanımlamak amacıyla 

kullanılmıştır. Aeschylus, bu terimi Greklerin ilişkide olduğu farklı halklardan 

bazılarını tanımlamak için, Pindar, terimi Greklerin sosyal ve siyasal normlarının 

dışında yaşamını sürdüren grupları ifade etmek için kullanmıştır. Bütün bu tanımlar, 

Greklere göre „öteki‟ olarak görülmüş kendinlerinden olmayanları ve siyasal 

örgütlenmelerinin dışında kalan grupları ifade etmektedir. Bu şekilde tanımlanan 

gruplar, Grekler için siyasi bilikteliği oluşturan şehir yapılanmalarına (Polis) bağlı 

değildirler ve siyasi başta olmak üzere kendi örgütlenmelerinden tamamen farklı bir 

yapıya sahiptirler. Bu bağlamda sözcük siyasal bir anlam da taşımaktadır. Yani 

ethnos sözcüğünün Grekçede kullanımı "yapılaşmamış", "kabilesel" vetemas edilen 

kendileri dışındaki toplulukları anlamlandırmak adına, kesin bir siyasallıktan çok, 
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dil, din, gelenek ve kan bağını da içeren gevşek bir birliktelik türünü ifade etmek için 

kullanılmaktaydı (Özel, 2012:49-50). Bu şekilde ifade edilmiş olan ethnos sözcüğü 

dil, din yahut aynı ortak bir kökene sahip bir yapıyı karşılayan bir kavramdır. Buna 

paralel olarak  "ethnos" kelimesinin ortak bir kökene aidiyeti ifade eden bir kavram 

olduğu lakin etnisitenin, coğrafi ve kültürel olguları etrafında bireylerin ait olduğu 

gurubu işaret eden bir kavram olduğu da ifade edilmektedir  (Yalçıner, 2014:190). 

Etnisitenin ayrıca bireyleri tanımlamak ile de ilgili olduğu ve dil, coğrafi 

köken, din, kültürel uygulamalar ile diğer bazı faktörleri kapsadığı belirtilmektedir. 

Etnik kökenin, durağan ve basit bir şekilde tanımlanacak bir kavram olmadığı daha 

esnek ve büyük oranda kendi kendini tanımlamaya müsait olduğunu görüşü de 

savunulaktadır (Swell, 2009:17). Cambridge sözlüğünde etnisite;  "Aynı ulusal, 

ırksal veya kültürel kökene sahip olan gruplar veya böyle bir gruba ait olma durumu" 

şeklinde ifade edilmektedir (https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3% 

BCk/ingilizce/ethnicity). 

Etnisite üzerine araştırmalar yapan farklı bilim dalları etnisite tanımı 

yaparken etnik kökenin nesnel bir ölçütünün bulunmadığını ifade etmektedirler. 

Etnik gruplar ortak kültürü ve soyu temsil eden gruplardır fakat kültürün de nesnel 

bir ölçümü bulunmamaktadır. Bu açıdan etnisite ile ilgili net ve kesin tanımlamalar 

kullanılamamaktadır. Etnisitenin sosyal bir kavramı ifade ettiği ve "ırk" kelimesi ile 

benzer bir kavram olduğu ifade edilmektedir (Fought, 2006:4-5). 

Etnisite, grupların ortaklığını ifade ederken aynı zamanda bir grubun 

diğerinden farklı olduğu sınırları da çizmektedir. Bu açıdan bazı grupları ortak bir 

paydada birleştirirken bazı grupları da birbirinden ayırmaktadır. Bu temelden 

bakıldığında etnisitenin milliyetçiliği arttırdığı, grup çatışmalarını tetiklediği 

belirtilmektedir. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında küreselleşme, teknolojik ilerleme 

ile modernleşmenin getirdiği etki neticesinde çatışmaların arttığı gözlemlenmektedir 

(Yalçıner, 2014:197). 

Hale, çatışmanın insanları çatışmaya iten bir takım sosyal eğilimlerden 

kaynaklandığını ifade etmektedir. Ona göre, hiçbir grup başka diğer gruplar ile her 

zaman çatışma halinde değildir. Bu aslında etnik kökenin motivasyonundan 

kaynaklanmaktadır. İnsanlar avcı ve toplayıcı kabileler gibi etnik kökenlerinden 

haberdar olmayabilir. Ya da bunun farkındayken bile, bu çatışma eğilimlerini 

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%25%20BCk/ingilizce/ethnicity
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%25%20BCk/ingilizce/ethnicity
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bastıran veya geçersiz kılan sınırlarla karşı karşıya kalabilirler (2008:16). Bununla 

birlikte, birbirleriyle tamamen barış içinde olan gruplar arasında etnik farklılıklar 

yaratmak, çatışma ortamını yaratan bir gerilimi doğurur. Bu etnik çatışmalar etnik 

ayaklanmalardaki gibi şiddetli ya da şiddetsiz olabilir (2008:16). Etnik kimlik belli 

bir kökene dayanır ve bireylerde benlik saygısı ve aidiyet oluşturur ve bu kendi 

grubunu diğer gruplardan ayırır. Fakat bu benlik saygısı ve kendi grubunu diğer 

gruplardan iyi görmesi bazen gruplar arası çatışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle 

etnik köken, gruplar arası şiddet, ayrılıkçılık, milliyetçi seferberlik, etnik oylama ve 

diğer ayrıştırıcı davranış biçimlerini üretme eğilimindedir (Hale, 2008:16-17). 

Etnisitenin bağlayıcı ve birleştirici unsurunun yanında grup çatışmalarını 

arttıran bir yönü de bulunmaktadır. Simmel bu duruma pozitif yaklaşmaktadır. 

Çatışma, Simmel'in teorisinde sosyal etkileşimin önemli bir biçimidir. Çatışmayı 

yıkıcı bir güç olarak gören ortak görüşlerin aksine Simmel, çatışmanın büyük ölçüde 

pozitif bir topluluk biçimi ve grup birliği için çok önemli olduğunu savunuyor (akt. 

Maleševic´, 2004:23). Birincisi, çatışma (etnik çatışma da dahil olmak üzere) sosyal 

bir faaliyettir - yalnız bir birey çatışma içinde olamaz ve bu nedenle sosyal etkileşimi 

deneyimleyemez. Etnik çatışma, gerçek gruplarla ilişkileri içerir ve bu nedenle 

bireyleri ve grupları bir araya getirir. İkincisi, “toplumu reddetmek veya toplumu yok 

etmek” anlamına gelen ve tamamen negatif olmanın aksine, çatışma aktif ve olumlu 

bir etkileşimdir (Maleševic´, 2004:23). 

Bazı toplumsal kurumlar, etnik grupları motive etmekte ve aynı değerler 

etrafında birleştirebilmektedir. Dil, din ve inançlar grupları homojenleştirmektedir. 

Özellikle bu bağlamda bazı araştırmacılar dinin etnik gruplar arası çatışmaları 

önlediğine dair fikirler ortaya atmışlardır. Akıllı, dinin etnik gruplar arasında 

çatışmayı önleyici bir etkisinin olduğunu savunmakta ve manevi değerler etrafında 

birleşen insanların, etnik farklılıkları görmezden geldiklerini belirtmektedirler 

(Akıllı, 2003:38). 

Durkheim, dinin toplum içerisinde karmaşa ve düşmanlık yarattığı fikrinin 

aksine dini inançları ve uygulamaları manevi entegrasyon gücü olarak analiz ederek, 

dinin toplumun kendisine taptığı derin bir "kolektif şey" olduğunu iddia etmektedir. 

Durkheim, totemizmi, ne kadar kompleks olursa olsun, ilkeleri her din için geçerli 

olan en basit dinsel uygulama biçimini bulmaktadır. Bu ilkeler basitçe tanrı = toplum 
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şeklinde formüle edilebilmektedir. Din, toplumun kendi imajını ve gücünü kutladığı 

bir kolektif bilinç biçimidir. Öncelikle toplumu bir arada tutan bir toplumsal güç 

olduğu için, din evrensel olarak görülürmektedir (Maleševic´, 2004:20). Durkheim 

için din, toplumu bütünleştiren yapıdır. Durkheim olaya daha çok pozitivist bir 

anlayışla yaklaşmıştır. Toplumun bir arada yaşaması ve çatışmacı ortamdan uzak 

kalması için dinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade etmektedir. Durkheim‟in bu 

teorisi bir açıdan kabul edilmiş olsa da dinin bazı etnik grupları ayrıştırdığı göz ardı 

edilmiştir. Günümüz dünyasında hala dinsel çatışmaların var olduğu düşünüldüğünde 

din birleştirici olmaktan çok ayrıştırıcı bir karaktere de sahiptir.  

Tabakcı da dinin grup içi dayanışmayı arttırdığı görüşünü savunanlar 

bulunmaktadır. Aynı dine inanan gruplar aynı ortak değerler etrafında 

birleşmektedirler. Hemen hemen her din kendisine inanan grupları ritüeller, dini 

duygular ve semboller etrafında birleştirmektedir. Bu ritüeller bazen kültürel 

grupların yaşam tarzıyla da bezenebilmekte ve diğer kültür unsurlarıyla da uyum 

sağlayabilmektedir (Tabakcı, 2008:68). Tabakcının ifade ettiği bu durum dinin ona 

inanan ve farklı etnik ve kültürel grupta olan insanlar için de birleştirici bir 

özelliğinin bulunmasındandır. Örneğin bir kişi X dininde doğmuş, Y etnik grubuna 

mensuptur, başka bir kişi yine X dininde doğmuş Z etnik grubuna mensuptur. Fakat 

ikisini ortak paydada buluşturan şey dinlerinin aynı olması ve yaşam tarzlarının da 

din etrafında şekillenmesidir. 

Etnisitenin birleştirici ve ayırıcı unsurların yanı sıra, sosyal bilimlerin neden 

etnisite kavramıyla ilgilendiğini bilmekte fayda var. Her kavramın belli bir tarihsel 

geçmişi vardır. Oyman, 1950‟lerden sonra ulus devletlerin gelişme göstermesinin, 

etnisite kavramına duyulan ilgiyi arttırdığını belirtilmektedir. Ulus-devlet içerisinde, 

aynı etnik bağlara sahip grupların belli bir gücü elinde bulundurması, etnik yapı ve 

kültürel süreçleri oluşturmaktadır. Modernleşme ve küreselleşme ile birlikte artan 

eşitlik, insan hakları ve etnik köken gibi kavramların da oluşması, insanları bir araya 

getiren faktörlerin değişmesine neden olmuştur. Böylece etnik çözülmeler ve 

savaşlar artmaya başlamıştır (Oyman, 2016:10). 

Toplumsal olaylar sonucunda tarihsel süreç içerisinde etnisite kavramında bir 

takım dönüşümler yaşanmıştır. Fakat bilim insanları, etnisite kavramına genel olarak 

ortak soy ve benzer kültürü paylaşan insan toplulukları şeklinde yaklaşmışlardır. 
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Bazı teorisyenler etnisitenin bireylerin doğduğu andan itibaren bir etnik gruba ait 

olarak dünyaya geldiğini ifade ederken, diğerleri yaşanan sosyal süreçlerin bu 

kavramı değiştirip dönüştürebileceğine inanmaktadır. Bu durum araştırmacıları, 

etnisite kavramına yönelik üç farklı yaklaşım öne sürmesine neden olmuştur.  Bu 

noktada etnisite kuramlarından da kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Yang‟a göre 

etnisiste kuramlarını oluşturmanın zor yanı milliyetçilik ile etnisiteyi birbirinden net 

biçimde ayıran bir açıklamanın olmamasıdır. Pek çok araştırmacı, etnisiste ile 

milliyetçiliği aynı kavramlar olarak ele almaktadır. Bunun yanı sıra psikologlar ve 

sosyologlar etnisitenin ne kadar gevşetilse bile bir noktadan sonra kalıp halinde 

kalacağını belirtmektedir (Yang, 2000:56).  

Etnisite ile ilgili ilkelcilik (primordialisim), araçsalcılık (instrumentalism) ve 

(constructivisim) yapılandırmacılık olmak üzere üç temel kuram bulunmaktadır. 

Primordiyalist kuramcılar Etnisiteyi zaman ve mekândan bağımsız olarak, insanın 

doğuştan itibaren var olduğunu düşünmektedir. Primordiyalist‟lere göre, etnisite 

sabittir ve değişmez, toplumsal koşullardan etkilenmez. Kan bağı, doğum yeri, 

akrabalık, dil ve gelenekler etnisitenin değişmez önemli unsurlarıdır ve tüm bu 

unsurlar toplumsal birliktelik ve dayanışma gücünü arttırmaaktadır (Emekliler, 

2012:317).  

Bu anlayış etnisitenin sosyal koşullar ile değişemeyeceği net bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Primordalistler bireyleri bir ailenin üyeleri olma 

gibi değişmeyen bir etnik grup üyeleri olarak görmektedirler (Oyman, 2016:11). 

Kişiler doğduğu andan itibaren içinde var olduğu etnik gruba ait olarak yaşamını 

sürdürmekte ve içinde yaşadığı etnik grubun kültürel unsurları ile birlikte 

yoğrulmaktadırlar. Bu durum etnisitenin değişmez sınırlarını çizmektedir. Etnik 

kimlik herhangi bir sosyal yapıdan farklı görülmektedir. Etnik kimliklerde bazen kan 

bağı aramakta ve buna bağlı olarak dış faktörlerden etkilenmemektedir (Oyman, 

2016:11). 

Weber‟e göre ise etnisitede kan bağı önemli değildir, daha çok etnisite öznel 

bir inanç olarak görülmektedir. Diğer tarafta ise etnisitede ortak soya olan öznel 

bağın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca etnisitenin akrabalık ilişkilerinden öte 

bir duygu olmadığı, bu durumun kurgusal olduğu insanların aynı atadan geldiği de 

ifade edilmektedir (aktaran Selçuk, 2011:56). 
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Etnisite konusundaki bir diğer yaklaşım da araçsalcı yaklaşımdır. 

İnstrumental yani araçsalcı yaklaşıma göre de etnisite doğuştan olmaktan ziyade 

sosyopolitik koşulların oluşturduğu bir yapıdır. Bu yapı siyasal emeller için 

kullanılmakta ve siyasal çevrenin etnik grupları siyasal hedeflere ulaşmada bir araç 

olarak kullanmaktadır (Kurubaş, 2008:14). 

Araçsalcı yaklaşımda etnik kimlikler zaman içerisinde değişim 

göstermektedir. Yani içinde yaşanılan toplumun konjüktüründeki değişimler etnik 

kimliğin değişimine neden olmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım primordiyalist 

yaklaşımın aksine sabit değildir. İçinde yaşanılan döneme, kültüre, siyasal koşullara 

ya da bireysel ihtiyaçlara göre değişim göstermektedir. Böylece etnik kimlik, kan 

bağı ile oluşmaktan ziyade sosyal çevre ile şekillenmektedir (Emekliler, 2012:318). 

Yapılandırmacı kuram, etnik kimliğin biyolojik açıdan doğal bir fenomen 

olduğuna dair primordiyalist bakış açısını reddetmektedir.  Yapılandırmacılar, etnik 

ve ulusal kimliğin biyolojik faktörlerden ziyade, toplumsal olarak oluştuğunu ve 

insan eylemlerine ve seçimlerinde etkili olan süreçlerin bir ürünü olduğunu iddia 

etmektedirler (Singh, 2008:7). Yapılandırmacılık, aynı zamanda iki farklı yaklaşımı 

içinde barındırır. Birincisi, antropolojik bir perspektifle, etnik kimliğin toplumda 

sürdürülen anlamlar bütününü gösteren birleştirici fikirleri yansıttığını ve hem 

entellektüellerin fikirlerini, hem de tüm halkın inanç ve davranışlarını etkilediğini 

kabul etmektedir. İkincisi ise, tarihsel-materyalist bir çerçevede, etnik kimliğin 

öncelikle sosyo-ekonomik gerilimlerden, sömürü ve emek ilişkilerinden doğduğunu 

kabul etmektedir. Bu koşullar grupları zoraki olarak farklılaştırarark ve doğal 

uyumlarını bozmaktadı (Doğruel, 2013:57).  

Her bilim tarafından farklı şekilde açıklanan etnisite kavramı güncel bir 

kavramdır. Başta sosyal bilimler olmak üzeri farklı bilim dallarının araştırma alanı 

içerisine giren bu kavram, grupların içinde yaşanılan toplumda kimliğini ifade etmesi 

açısından önemlidir. Beraberinde etnik farklılıkların birbirleri ile ilişkileri ve 

grupların problemlerinin toplumsal açıdan incelenmesi sosyal bilimlerin inceleme 

alanı içerisine girmektedir. Etniklik kavramı beraberinde etnik grupları da 

oluşturmaktadır.  Bunlar birbirine yakın kavramlardır. Etniklik, duygusal bağlarla 

birbirine bağlı bireylerin ortak atadan geldiklerine inandıkları bir kavramdır. Fakat 

bu kavram üzerine yapılan araştırmalar farklı fikirler ortaya attığından, etniklik 
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kavramı üzerinde henüz bir uzlaşı sağlanamamıştır. Etniklik üzerine atılan fikirler 

ortak kan bağı ya da ortak soy üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat etnisite kavramı zamana 

ve mekâna bağlı olarak grupların kendini diğer kimliklerden ayrı, “ötekilerden” farklı 

bir kültürel varlık olarak görmektedir (Akçap, 2014:37). 

Etnisite aynı zamanda bir kimlik tanımlanmasını da gerekli kılmaktadır. 

Çünkü her etnik grubun grup aidiyetini sağlayan bir kimliği bulunmaktadır. Kimlik, 

bir etnik grubun diğer gruplardan ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Etnik 

grupların "kimsiniz, kimlerdensiniz?" sorularına yanıtı sosyal kimlik kavramını 

vermektedir. Aynı zamanda "ben kimim?" sorusuna yanıt aramak kişisel kimliğin 

temeline işaret etmektedir. Benliğin tanımlanması sosyal psikolojiye işaret 

etmektedir (Aydın, 1999:13). Bu açıdan etnik kimlik hem sosyolojik hem de 

psikolojik bir terimdir. Kişinin kendini tanımlaması ve hayatına bu bağlamda yön 

vermesini sağlarken bir grup ya da cemaat ile ilişki kurmasına da dayanak 

olabilmektedir (Somersan, 2004:23). 

Kimlik, kişinin kültürel eğilimleri ve etnik kökenini tanımlamak için de 

kullanılır. Bu durumda psiko-sosyal kimlik ve kültürel kimlik kavramları devreye 

girmektedir. Kimlik, bireylerin ne olduğunu ve hangi gruba ait olduğunu kavramaya 

yaramaktadır. Aynı zamanda bireyin ve grubun toplum içerisindeki yerine de işaret 

eder. Bu aynı zamanda bireyler arası ya da sosyal dünyada benliğin bir gelişimidir 

(2008:4). Bu açıdan toplumsal hayat ile ilgilidir. Sadece bireyin statüsü ile ilgili 

değil, birden fazla toplumsal kategori ile ilgilidir. Kültürel kimlik, geçmişi ve 

geleceği etkileyen, değişime ve gelişmeye açık bir olgudur. Kimlik hiçbir zaman net 

bir şekilde tanımlanmaya müsait değildir. Kültür sürekli değişim içerisindedir aynı 

zamanda teknolojik gelişme ve farklı kültürel gruplarla etkileşim kimliğin yeniden 

şekillenmesine neden olmaktadır (Mora, 2008:4). 

Kişilerin objektif ve sübjektif olmak üzere iki türlü kimlik sahibi olduğu 

belirtilmektedir. Objektif kimlik doğuştan elde edilen kimlik iken Sübjektif kimlik 

bireyin istek ve arzusu ile değişebilen bir kimlik olarak değerlendirilmektedir. 

Objektif kimlik için kişilere herhangi bir tercih hakkı sunulmamaktadır (Oran, 

2001:75). Bu ifade de anlatılmak istenen kimliklerden bazıları (cinsel kimlik, dini 

kimlik, siyasal kimlik) sonradan değişebilirken, bazı kimlikler hiçbir şekilde 

değişmesi mümkün olmadığıdır. Bu objektif kimlik tıpkı etnisitenin primordialist 
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yaklaşımı gibi esnetilmesi mümkün olmayan yapıdadır. Bazı kimliklerimiz tamamen 

elimizde olmadan bize verilmiş iken, bazılarını kendi özgür irademize dayanarak 

seçeriz.  

Bauman‟ın verili ve sonradan edinilen kimlik kavramlarını ve sübjektif 

kimlik ile objektif kimlik arasındaki dengeyi şu şekilde özetlemektedir: "Kimlikler 

havada salınıp durur; bazılarını kiĢi kendisi seçerken diğerleri etrafındakiler 

tarafından ĢiĢirilip fırlatılır ve kiĢi birincileri ikincilere karĢı korumak için sürekli 

uyanık olmak zorundadır; yüksek miktarda yanlıĢ anlaĢılma vardır ve müzakereden 

geriye sorunsuz bir denge oyunu kalır." (Bauman, 2017:22). 

Kimlik kavramı ilk olarak bireyde başlamakta olsa da toplumsal süreç de 

kimliğin oluşumuna ve şekillenmesine neden olmaktadır. Bireyin içinde bulunduğu 

topluluk ve grup normları ile ilişkili olarak geliştirdiği kolektif kimlik algısı, etnisite 

ve etnik kimliğin oluşmasında etkilidir (Yanık, 2013:228).  

Kolektif kimlik, bireylerin ait olduğu topluluğun bilincini ve duygusu ile 

ilgilidir. Kolektif kimliğin oluşumunda dil, din, maddi koşullar vb. etkenler ise de 

toplulukların geçmişte yaşadığı deneyimler, anılar, içselleştirilmiş topluluk 

deneyimlerinin oluşturduğu kolektif bellek de kolektif kimliğin oluşmasında önemli 

bir yere sahiptir. Kolektif bellek sosyal bütünleşmeye yardımcı olmaktadır (İğci 

Şengüler, 2009:48). 

İster bireysel ister kolektif kimlikte olsun bireylerin kimliğinin oluşmasında 

din ve dil faktörü önemlidir. Din de bireylere mevcut bilgiler sunarak bireylerin 

konumunun ne olduğunu gösterir bu şekilde bir kimlik oluşturmaktadır. Din sadece 

bireylere değil toplumlara da bir kimlik oluşturmaktadır (Metin, 2013:17). 

Kimlik, bir kültür içerisinde insanı birey haline getiren ve modernleşme ile 

etkisini, önemini arttıran bir kavramdır. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında 

uluslararası ilişkilerde ideolojik temellere dayanan kültürel siyaset sona ermiş, 

ülkeler arasındaki “yeni” sorunlar, kültürel, kimliksel, etnik ve dinsel kaynaklı 

olmaya başlamıştır. Bu nedenle kültür ve kimlik konuları pek çok disiplinin 

araştırma konusu haline gelmiştir (Kekevi ve Kılıçoğlu, 2012:1184). 

Azınlıkların hak talebi ve toplumsal, siyasal ve kültürel alanda meydana 

gelen farklılık politikaları dünyanın başka yerlerinde yaşayan azınlıkları da 

etkilemiştir. Dil ve kültür farklılıkları olduğunu belirten azınlıklar bu konuda politik 
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taleplerini dile getirmiştir. Manipüle edilmiş gelenek ve dinlerini araştıran azınlıklar 

geleneklerine sahip çıkıp onları yeniden canlandırmışlardır. Bu arada Sri Lanka‟da 

Tamiller, Endonezya‟da Doğu Timorluları,  İspaya‟da Basklar, İngiltere‟de İskoç ve 

İrlanda azınlıklarının mücadeleleri 20.yüzyıl öncesine dayansa da bunlar diğer 

kıtalardaki etnik ve kimliksel mücadelelere etki etmiştir. Ayrıca 90‟larda Sovyetlerin 

ayrı devletlere bölünüşü, Yugoslavya‟nın parçalanışı gibi olaylar etnik grupları 

hareketlendiren önemli siyasal ve politik olaylardır (Somersan, 2004:144). 

Küreselleşme ile birlikte ulaşım ve iletişimin artması dünyanın herhangi bir 

bölgesinde yaşayan etnik grubun diğer etnik grupları tanımasına olanak vermiştir. Bu 

durum hem bir çatışma ortamına neden olmuş hem de farklı etnik grupların ya da 

azınlıkların aynı ideoloji etrafında birleşmesine olanak tanımıştır  (Kekevi ve 

Kılıçoğlu, 2012:1185). Küreselleşme ya da globalleşme ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda yerleşmiş yargıların ve kurumsal yapıların ülkelerin sınırlarını aşarak 

dünyaya yayılması ve böyle bir boyutta kabul görerek ilgili alanlarda tüm dünyaca 

benimsenen normların ortaya çıkma süreci olarak tanımlanabilir. Küreselleşme ile 

birlikte teknolojinin artması kimliklerin teknolojik araçlarla kendini dünyaya 

tanıtmaya ve farklılıklarını ortaya çıkarmasına neden olmuştur. Bu durum grupların 

ideolojilerini yayma girişimi aynı zamanda bireysel çıkarlara da dönüşmektedir. Bu 

girişimlerin arka planında bireyler arasındaki muhalefette bulunmaktadır (Kekevi ve 

Kılıçoğlu, 2012:1185). 

Bugün küreselleşme ile etnik grupların kendi kolektif kültürü etrafında 

örgütlenmesi, yıllardır örtülü olan gerçekleri teknolojik unsurlar vasıtasıyla ortaya 

çıkarmıştır. Kültürel grupların dil, din ve gelenek farklılıkları küreselleşme ile daha 

çok ön plana çıkmıştır. Özellikle ulus devlet içerisinde yaşayan etnik kimlikler, 

görmezden gelinen bu farklılıkları ön plana çıkararak siyasal, sosyal, kültürel, 

ekonomik ve kamusal alanlarda hak talep etmiştir. Bu hak talepleri ve farklı ülkelerin 

de yürütmüş oldukları kimlik mücadeleleri hala gündemini koruyan bir kavramdır ve 

birçok bilim dalının üzerinde çalışma yürüttüğü bir alandır. Bugün hala bazı etnik 

grupların kamusal haklardan yararlanabilme talebi, anadilde eğitim, siyasi alanda 

temsiliyet hakkı, eşitlikçi bir toplum ideali hatta bazı sömürü ülkelerinin bağımsızlık 

talebi sosyal ve siyasal alanda tartışılan konular arasındadır. Bütün bu tartışmalar 

beraberinde kimliğin siyasal mecraya taşınmasına,  ayrıca azınlık sorunlarının ulusal 
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ve uluslararası bir alana yayılmasına neden olmuştur.  

1.2. Kültürel DeğiĢim Olgusu  

Kültürel değişim bir toplumun kazanmış olduğu maddi ve manevi değerlerin 

değişimi şeklinde ifade edilmektedir. Değişen ihtiyaçlara karşı toplumların sahip 

olduğu kültürler de değişime uğramaktadır. Mevcut kültürel kalıpların değişime 

uğraması ve yerine yeni kültür kalıplarının yer edinmesi kültürel değişme olarak 

tanımlanmaktadır (Erden, 2012:37). 

Alfred Kroeber ve Talcott Persons gibi bilim insanları değişimi toplumsal ve 

kültürel olmak üzere iki şekilde kategorize etmektedir. Sosyal değişme birey ve 

kurumlar arasında var olan değişime atıfta bulunurken, kültürel değişme ise 

toplumunun kültürel yapısında var olan değişimi anlatmaktadır (akt. Torun, 

2002:14). 

Toplumsal ve kültürel alanda değişmeler değişmenin kendi dinamizmi ile 

ilintilidir. Her toplumda kültürel değişim olgusu ile karşılaşılmaktadır. Toplumun 

siyasal, sosyal ve ekonomik değişimlerinin doğal sonucu olarak kültür de değişme 

eğilimindedir. Kültürel değişim ile siyasi ve ideolojik anlayışlar, davranışlar, yaşam 

biçimleri, ekonomik faaliyetler, düşünceler, bilgi sistemleri, kanaatler, kanunlar da 

değişime uğramaktadır (Atar, 2014:121). Bu tanımlamalarda dikkat çeken en önemli 

unsur ise tamamının değişim ile ilişkili olduğudur. Sosyal süreçler ve birikimler, 

zaman içerisinde ortaya çıkabilecek kavramlardır ve kültürün tanımı bile aslında 

değişime açık olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilecektir.  

Değişme her toplumsal birliğin doğasında vardır. Modern toplumlardan ilkel 

toplumlara kadar her toplumda değişim söz konusudur, fakat bazı toplumlar 

geleneksel karakterleri ile daha yavaş bir değişim hattı çizerken, bazı toplumlar daha 

hızlı değişir. Kültürlerin değişimi, değişimin hızı ve yapısı toplumdan topluma 

farklılık arz etmektedir. Koku, bu farkın değişik formlarda kültürel yansımalarda 

kendini bulacağını ifade etmektedir. Toplumun bazı kesimleri yeni kültürler ile uyum 

sağlarken, bazı toplumlar değişmeye karşı bir direnç gösterir. Bu açıdan kültürel 

değişimler ani, zorla ya da serbest bir biçimde oluşabilmektedir (Koku, 2006:6). 

Erden, farklı kültürel gruplar ya da toplumların belli bir temas sonucu bazı 

kültürel özelliklerin birbirini etkilediğini belirtmiştir. Bu etkileşim sonucu toplumsal 

gruplar hiçbir zorlamaya tabi tutulmaksızın kültürün belli kısımlarını bünyelerine 
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alıp benimserler ve meydana gelen bu tür kültür değişimi serbest kültür değiĢimi 

olarak ifade edilmektedir. Serbest kültür değişiminde yabancı bir kültür ile etkileşim 

halinde olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Değişim bazen toplumların değişen 

koşullara kendi iradelerinin dışında ve müdahale olmaksızın gerçekleşmektedir. 

Burada esas alınacak kriter, birey yada toplumsal grupların irade dışı değişimlere 

karşı gösterdiği uyumdur (Erden, 2012:39-40). 

Torun, zorunlu kültür değiĢimini iki farklı özellikte olan toplumsal gruplardan 

birinin diğerine baskı yoluyla kendi kültürünün bazı unsurlarını benimsetmeye 

çalışması şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca serbest kültür değişimine herhangi bir siyasi 

gücün üstün gördüğü kültürün bazı özelliklerini baskı yoluyla zorla benimsetmeye 

çalışması sonucunda yaşanan değişimleri de bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu 

tür değişimler daha çok yüzeysel kalmakta, baskılar azalmaya başlayınca, yeni kültür 

öğeleri bırakılıp, eski kültürel öğelere dönüş de gerçekleşebilmektedir. Zoraki kültür 

değişimine örnek olarak da hükümet darbeleri, sömürgecilik, bir ideolojiye sahip 

olan liderlerin dayatmaları gösterilmektedir (Torun, 2002:23). Görüldüğü gibi 

zorunlu değişim ya da zoraki değişim, gönüllü değişimin aksine baskı yoluyla 

gerçekleşen değişimlerdir. Toplumun kabullenmesi zor olsa da baskı yoluyla, 

topluma dayatmalarla başka bir kültürün öğe ve unsurları benimsetilebilmektedir. 

Her toplumun belli bir kültür kalıbı vardır zoraki de olsa bu kalıpları tepeden yok 

etmek mümkün gözükmemektedir. Zoraki ve serbest kültür değişimleri hemen 

hemen her toplumda görülebilecek bir oluşumdur ancak değişimin doğal süreçlerde 

işlemesi toplumların geleceği bakımından daha sağlıklıdır. Aksi durumda zorla 

değiştirilmeye çalışma, bu değişimin toplumun her kesimi tarafından 

benimsenmesini imkânsızlaşır. 

Serbest kültürel değişim ve zoraki kültürel değişim arasında da uyumlu bir 

takım mekanizmalar bulunmaktadır. Serbest kültürel değişimin mekanizmaları; 

yenilik, yayılma ve kültürel kayıptan oluşurken, zorunlu ya da zoraki kültür değişimi; 

kültürel etkileşim, soykırım ve yönlendirilmiş değişim şeklinde mekanizmaları 

bünyesinde barındırmaktadır (Köseoğlu, 2014:25). Haviland ve diğ.‟e göre yenilik, 

değişimin temel kaynağıdır.  Bu fikir ve yöntemler birincil yenilik ve ikincil yenilik 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil yenilikte çeşitli yöntem ve araçlar bilinçsizce yani 

tamamen tesadüfen meydana gelirken, ikincil yenilikte var olan yöntemler ve 
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fikirlerin mantıklı bir biçimde kullanılması ve uyarılması söz konusudur (Haviland 

ve diğ., 2008:743). 

Başka bir yaklaşım olan yayılma kuramı ise kültürel unsurların bir coğrafi 

alandan başka bir coğrafi alana yer değiştirme sürecidir. Yayılma süreci çok 

yaygındır ve bir sosyo-kültürel sistemde baskın olan özellikler diğer toplumlarda da 

ortaya çıkmaktadır (Tavkul, 1996:27). Özgüç ve Tümertekin, kültürel yayılmanın 

kültür coğrafyası içinde önemli bir yeri olduğunu ifade eder. Yayılmanın 

incelenmesi, kültürel yapıların mekânsal alanda nasıl bir gelişim ve değişim 

izlediğini ortaya çıkarmaktadır. Herhangi bir kültür, belli bir çıkış noktasından 

hareketle geniş bir alanı kapsayan birçok keşif ya da yeniliğin ürünüdür. Bu 

yeniliklerin bazıları çok önce gerçekleşmişken, bazıları daha yakın bir dönemde 

gerçekleşmiş olabilir, bazıları da yalnızca çıkış noktasında kalmıştır (Tümertekin ve 

Özgüç, 2015:98-99). Yayılma süreci daha çok mekânsal genişlemeye vurgu 

yapmaktadır. Kültürün bir toplumdan diğerine aktarılması şeklinde ifade edilen bu 

kavramın, günümüzde etkisi her geçen gün artmaktadır. Dünyanın bir ucunda gelişen 

bir aracın ya da keşfin başka bir ucunda da kullanılması buna güzel bir örnektir. 

Haviland ve diğ.‟e göre yayılma, kültürlerarası alışveriş sonucu gerçekleşen 

bir durumdur. Yapılan kültürel alışverişin doğal bir sonucu olarak da bir kültürel 

gruptaki gelenek ve uygulamalar başka bir kültüre dahil olur (Haviland ve diğ., 

2008:747). Haviland ve diğ.‟e göre kültürel ödünç alma sistemi çok güçlüdür. Bir 

kültürden ödünç alınan özellikler büyük değişimler geçirir. Ödünç alınan özelliklerin 

de ödünç alınan şeye uygun hale gelecek biçimde değişebileceğini ifade eder. 

Amerikan yerlileri olan Kızılderililer sayesinde dünyaya tanıtılan patates, avakado, 

fasülye, kabak, yer fıstığı, domates, sivribiber, çikolata, tatlı patates ve mısır gibi 

yiyeceklerin şuan dünyanın hemen her mutfağında kullanılan bir yiyecek oluşu 

kültür almanın boyutunun ne derce büyük olduğunu göstermektedir (Haviland ve 

diğ., 2008:748-749). 

Yayılma bir kültüre ait maddi ve manevi öğelerinin başka bir kültür 

tarafından alınması şeklinde ifade edilebilir. Yayılma kavramı günümüzde etkisi 

daha fazla hissettirmektedir. Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması, insanların 

diğer kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi oluşu, yayılmaya hızlandırıcı bir etki 

sağlamaktadır. Günümüzde hemen hemen her ülkede benzer giyim markaları, 
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teknolojik aletler ve yemekler bulunmaktadır. Bir ülkede üretilen bir kıyafet markası, 

ya da teknolojik aletin başka ülkelerde de kullanılması ya da dünyanın hemen her 

yerinde pizza, hamburger gibiyiyeceklerin kullanılması yayılma kuramına 

verilebilecek örnekler içerisindedir. Yayılma maddi öğelerde gerçekleşmez. 

Herhangi bir ideoloji veya fikir akımı gibi maddi olmayan oluşumlar, bir başka 

kültür tarafından da benimsenebilir.  

Zorunlu kültür değişim mekanizması içerisinde yer alan kültürel etkileşim 

basit bir ifade ile farklı kültürlere sahip toplumların birbiriyle temas halinde yaşadığı 

değişim süreçleri şeklinde ifade edilebilir. Yani insan ilişkilerinde kişiye veya 

topluma ait davranış kalıpları ve normların bir diğer gruba ya da topluma sirayet 

etmesi şeklinde değerlendirilebilir. Bu aslında yayılma kuramı gibi bir gruptan 

diğerine kültürel kalıpların aktarımı şeklinde olabilir. Fakat Haviland ve diğ. bu 

durumun yayılma ile eşdeğer olmadığını ifade etmektedir. Onlara göre, bir kültürel 

unsur diğerine hiçbir şekilde etkileşim yaşanmadan da aktarılabilir (Haviland ve diğ., 

2008:752). 

Zoraki kültür değişimlerinin belki de en trajik olanı soykırımdır. Haviland ve 

diğ.‟e göre bir halkın, başka bir halk üzerine ilerleme bahanesiyle hareket etmesi ile 

gerçekleşen eylemler bütünüdür. Haviland ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Kuzey 

Amerika‟nın Kızılderililer üzerinde yaptıkları soykırımlar, Nazilerin Romanlar ve 

Yahudiler, Irak hükümetinin Kürtler, Rusların Çeçenler, Tutsilerin Hutular ile 

yaşadıkları olayları soykırım olarak değerlendirmişlerdir (Haviland ve diğ., 

2008:754-755). Soykırım daha çok faşizan sebepler ile bir halkı ortadan kaldırmak 

için uygulanan eylemler şeklinde değerlendirilebilir. Hükümetler daha çok halkın 

bağımsızlık isteği, ayaklanmalar ve karışıklar gibi şeyleri bahane ederek halkı yok 

etme girişiminde bulunmaktadır. Bunun herhangi bir hukuksal dayanağı 

bulunmamakta tamamen hükümetlerin keyfi politikaları sonucunda 

gerçekleşmektedir. Haviland ve diğ. 20.yüzyılda toplamda 83 milyon kişi 

soykırımdan dolayı hayatını kaybettiğini söyler (Haviland ve diğ., 2008:756).  

Toplumun tarihinde yaşanan durumlar elbette halkın yaşam tarzında 

değişikliğe neden olmaktadır. Toplumsal değişime neden olan yeni buluşlar, keşifler, 

toplumların birbiriyle etkileşimi, yayılmanın getirdiği değişim olgusu, siyasi erklerin 

değişim üzerindeki etkileri gibi faktörlerin değişim üzerinde etkisi analiz edilirken, 
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bütün faktörler ele alınmalı ve belli bir sonuca varılmalıdır. Değişimi tek bir neden 

ile açıklamak imkânsızdır ve hiçbir değişim aniden ve kendiliğinden meydana 

gelmez. İster kısa ister uzun olsun, değişim belli bir süreç içerisinde kendini gösterir 

ve birçok nedene bağlı olarak oluşur.  

Evrimci yaklaşıma göre, insanlığın doğrusal bir gelişme çizgisi üzerinde bir 

değişim yaşadığı görüşü hakimdir. Auguste Comte bu kuramı benimseyenler 

arasındadır. Comte‟ye göre toplumsal değişme tüm insanlık için geçerlidir. Comte ilk 

olarak toplumların teolojik aşamada gelişmeye başladığını, daha sonraki aşamada 

metafiziğin devreye girdiğini ve en sonki aşamayı bilimin izlediği üç aşamalı bir 

değişimin hakim olduğunu ifade eder (Perşembe, 1991:172-173). Comte‟nin 

yaklaşımında değişimin doğal olduğu şeklinde pozitivist bir görüş hakimdir. 

Comte‟nin modeline göre değişimlerin birbiri ardına gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Herbert Spencer de toplumu bir organizmaya benzetmektedir. Spencer‟e göre 

toplumsal değişimler organizmadaki evrimler sonucu meydana gelir, toplum organik 

bir evrimi izleyerek farklılaşır ve karmaşıklaşır. Toplumun farklılaşan yapıları 

arasındaki karşılıklı bağımlılık yoğunlaşmaktadır (Kongar, 1979:65) Spencer‟e göre 

evrim soncu endistüriyel bir dönem meydana gelmekte ve bu endistüriyel dönem, 

beraberinde kendi düzenini oluşturmaktadır. Bu düzen, toplumsal karmaşıklıkları 

minimize etmekte, kişi haklarını arttırmaktadır. Öyle ki Spencer, artan hak ve 

özgürlüklerden sonra hükümetlerin de etkisinin azalacağını ifade etmektedir 

(Kongar, 1979:65). İfade edilen endüstrileşme sonucu yaşanacak olan gelişmeler 

günümüz dünyasına uymamaktadır. Endüstrileşme belli bir toplum düzeni 

oluşturmuş olabilir fakat hükümetlerin toplumlar üzerindeki etkisi hala 

görülmektedir. Toplumsal yapı sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu 

durum toplumun belli parametrelerle ve ölçeklerle ifade edilemeyeceğini 

göstermektedir. Daha açık bir ifade ile bilim insanları tarafından öngörülen durumlar 

toplumun değişme hızına bazen uymamaktadır. 

Toplumdaki yapıların değişmesi, her zaman kültürel değişmeyi beraberinde 

getirmeyecektir. Bir topluluktaki değişimler, kültürel öğelerdeki değişmelerin 

toplumu oluşturan bireyler tarafından kabul görmesi halinde ve bu kabulün yeni 

düzenlemeleri beraberinde getirmesi ile kültürel bir değişim anlamına gelebilecektir 

(Demir, 2008:39). Bütün kültürler değişime karşı esnektir. Her ne kadar değişime 
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direnç gösteren kültürel gruplar olsa da değişimi teşvik edici süreçler bulunmaktadır.  

Şahin‟e göre değişim yaşanırken süreç içerisinde toplumların kültürünü 

oluşturan yapılar korunmaz ise ve kültürel değişim belli bir plan içerisinde 

gerçekleşmezse bireyler yaşanan değişim hızıyla ve plansızlıkla kültürel belleklerini 

silerler, yeni oluşum içerisinde de bocalarlar (Şahin, 2017:51). İnsanların 

mobilizasyonu çeşitli kültürlere sahip olan bireylerin kendilerine çok yabancı olan 

yeni kültürlerin içine girmesini kolaylaştırmaktadır. Örneğin bugün üçüncü dünya 

ülkesi olarak adlandırılan bir ülkeden gelen biri, gelişmiş bir ülkede işe 

girebilmektedir. Bunun temelinde insan hakları ve eğitim bulunurken, aynı zamanda 

bu kültürel ve etnik karmaşa anlamına da gelmektedir. İşte bu noktada kültürel 

adaptasyon devreye girmektedir. 

Adaptasyon kavramı daha çok bir değişimi kastetmektedir. Eski bir durumdan 

yeni bir duruma geçişi de ifade eden adaptasyon kavramı, bireylerin değişimi 

kabullenme becerisidir (Karaeminoğulları ve diğ., 2009:333). Bireyin yeni durumlara 

karşı uyumuna yardımcı olan adaptasyon kavramı, değişen kültürel parametrelere 

karşı bireyi olumlu etkilemektedir. İnsanlar sosyal bir varlıktır, bireyin sosyal 

kalabilmesi ve değişen durumlara entegre olabilmesi için de adaptasyon zorunlu bir 

olgudur. Aksi takdirde birey ya da bireyler yalnızlaşır. 

Parson, bireysel aktörleri, davranışları büyük ölçüde toplumsallaşma süreci 

ile çakışan derin içselleştirilmiş normatif beklentiler tarafından belirlenen normatif 

yaratıklar olarak görür. Sosyal aktörlerin paylaşılan sembolik sistemler ile 

yönlendirildiğini düşünmektedir. Dolayısıyla teorisinde ön planda olan bireysel 

aktörler değil, genel sistemlerdir (Maleševic´, 2004:46). 

Kültürel açıdan adaptasyonun sağlanabilmesi için bireylerin çeşitli 

özelliklerinin olması gerekmektedir. Collen Kelly ve Judith Myers tarafından 

tasarlanmış esneklik/açıklık, algısal duyarlılık, kişisel özerklik ve Duygusal Esneklik 

gibi kültürler arası adaptasyonu sağlamada dört önemli boyuttur (Karaeminoğulları 

ve diğ., 2009:334).  

Adaptasyon kavramının bireyin içinde yaşadığı fiziksel ve kültürel alana 

uyum sağlama yeteneği olduğu daha önce belirtilmişti. Adaptasyon kavramı 

içerisinde yer alan duygusal esneklik boyutu ise bireyin uyum sağlamaya açık olma 

durumu ile ilgilidir. Bireyin zorunlu ya da serbest kültür değişimleri karşısında uyum 
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sağlama yeteneği, onun duygusal açıdan esnek olduğunu ve değişime açık olduğunu 

göstermektedir. Daha önce ifade edilen evrim kavramında Spencer‟in iddia ettiği 

toplumun organik bir evrimi izleyerek farklılaşması durumu (Kongar, 1979:65) 

bireyin süreç içerisinde değişime karşı izlediği uyum mekanizması ile ilişkilidir. 

Birey tarihsel süreçlerle, edindiği bilgi birikimi ve yaşam mücadelesi sonucu doğal 

ve beşeri çevreye uyum sağlama stratejisi günümüze kadar devam etmektedir. Birey 

bu konuda pasif değil, aktif bir konumdadır ve değişime açık yapısıyla bunu 

günümüze kadar devam ettirmektedir. Karaeminoğulları ve diğ., bireyin duygusal 

esneklik boyutunun pozitif bir durum olduğunu ve kültürel çatışmalardan uzak bir 

şekilde varlığını sürdürmeye yarayan bir özellik olduğunu ifade etmektedir 

(2009:334). Duygusal esneklik boyutu, bireyin değişimlere karşı gösterdiği pozitif 

bir mekananizmadır demek kavramı açıklamak için uygun bir ifade olur. 

Meyers ve diğ.‟ne göre, esneklik ve açıklık başkalarına karşı hoşgörü ve 

toleransı ifade etmektedir. Bireyin yeni tanışılan insanlara karşı fikirler ve 

deneyimler konusunda gösterdiği esneklikle ilgili bir durumu ifade etmektedir 

(Meyers ve diğ., 2008:6). Esneklik ve açıklık yaklaşımı aslında kişinin yeni olanı 

öğrenme isteğine vurgu yapmaktadır. Kişi yaşadığı sürece var olan öğrenme ve 

keşfetme isteği onu yeni deneyimlere karşı açık hale getirir. Birey bu bağlamda katı 

değildir, değişime karşı iyimser bir duruş sergilemektedir.  

Algısal duyarlılık ise empati ile yakından ilişkili bir durumdur. Mayers, 

Lewak ve diğ. bu yaklaşımı bireyin tanıdık bir kültürün bağlamı dışındaki 

davranışları anlama yeteneği şeklinde ifade eder (Meyers, Lewak ve diğ., 2008:6). 

Kişisel özerklik ise, herhangi birinin yaşayacağı yeni kültür içinde mevcut kimliğini 

sürdürmesine yardım eden güçlü bir içsel kontrol alanı ve kişisel değerler sistemidir 

(Karaeminoğulları ve diğ., 2009:335). 

Kültürün nasıl geliştiği ve değiştiği konusunu daha net anlamak için onun 

nasıl yayıldığını ve nesilden nesle aktarıldığını anlamak da gerekmektedir. Kültürü 

taşımanın iki yöntemi mevcuttur. Bunlardan biri yazılı diğeri ise sözlü şekilde 

gerçekleşmektedir. Kılıçer ve Dönmez‟e göre sözlü kültür, toplumun ortak 

kalıplarıdır ve sözler ile nesiller arasında aktarılan değerleri ifade etmektedir. Yazlı 

olmayan atasözleri değimler vb. gibi öğelerin sözlü kültürün öğeleridir (Kılınçer ve 

Dönmez, 2013:17). Sözlü kültür yazılı olmadan tamamen bireysel bellekte oluşan 
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bilgi birikimi ve deneyimin aktarımı şeklinde yorumlanabilir. Atasözleri, deyimler, 

şarkılar, halk oyunları, halk hekimliği gibi öğeler tamamen insan hafızasında yer 

edinerek nesilden nesile aktarılır. Kültürün zenginliği ve ortaklığı ifade eden bu 

eserler herhangi bir değişim ve farklılaşma kaygısı gütmeden üretilir. Ayrıca sözlü 

kültür aktarımında bireysel bellekte var olan bilgiler aktarımdan sonra kültürlerin 

ortak ürünü olduğundan kolektif belleğe dahil olur.  

Sözlü kültürün semboller vasıtasıyla yazıya aktarılmasıyla da yazılı kültür 

oluşmaktadır. Özbay, yazılı kültürü, sözlü olarak ifade ediliş biçiminin yazıyla 

resmileşmiş hali şeklinde ifade etmektedir (Özbay, 2005:68). Sözlü kültürün 

aktarılırken değişime uğraması, zaman içerisinde aktarımda farklılaşmaların 

yaşanması ve aktarılan öğelerin akılda kalmasını engellese de yazılı kültür bunu 

kalıcı hale getirmektedir. Aynı zamanda yazılı kültürün kültürler arası etkileşime 

olumlu katkısı bulunmaktadır. Yazılı kültür, farklı kültürlerin birbirlerinin yaşam 

tarzını anlayabilmesi, kültürler arasındaki mesafeyi azaltabilmesi bakımından ciddi 

bir yere sahiptir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar hakkında bilgi ve 

deneyim sağlayan bir unsurdur.  

Günümüzde ekonomiden sanata, edebiyattan mimariye, hemen hemen her 

yerde karşımıza çıkan bir olgudur. Ong ise sözlü kültürün yazılı kültüre göre daha 

etkin olduğunu belirtmektedir. Ong, birincil sözlü kültürler de dâhil olmak üzere tüm 

düşüncenin, bir dereceye kadar analitik olduğunu, malzemelerini çeşitli bileşenlere 

böldüğünü ifade eder. Fakat olayların veya belirtilen gerçeklerin soyut olarak sıralı, 

sınıflandırıcı, açıklayıcı incelenmesinin yazma ve okuma olmadan imkânsız 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca birincil sözlü kültürlerdeki insanların, herhangi bir 

biçimde yazıya dokunmayan kişiler olduğunu, çok şey öğrendiklerini, büyük bir 

bilge sahibi olduklarını ve bildiklerini başkalarına aktararak pratik yaptığını 

belirtmektedir (Ong, 1982:9). 

Şimdiye kadar yukarıda ele alınmaya çalışılan kültürel değişim olgusu ve bu 

olgu ile ilgili kavramlara ayrıntılı bir şekilde değinildi. Çağın gereği olarak hemen 

hemen her kültürde değişim olgusu kendini göstermektedir. Değişim günümüz 

dünyasında hızlı bir şekilde yaşanıyor ve ilerde değişimin boyutu daha da artacak 

gibi gözükmektedir. Doğan, kültürel değişimin 20. ve 21. yüzyılda hız kazandığını 

belirtmektedir (2017:23). Bunun nedeni de farklı toplumların birbiriyle ilişkisine 
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bağlamaktadır. Ayrıca kültürel düzeyde siyasi yapıların ve kitle iletişim araçlarının 

oynadığı rolü, kültürel değişime neden olan unsurlar şeklinde değerlendirmektedir. 

Doğan, eskiden çevrenin insan yaşamında değişimlere sebebiyet verdiğini fakat 

günümüzde ekonominin kültürü değiştiren en önemli unsur olduğunu belirtmektedir 

(2017:23).  Doğan‟ın ekonomiden kastı, hakim olan kapitalist düzenin bireylerin 

yaşamının her noktasına etki ettiğidir. Kapitalizmle birlikte bireylerin yeme içme 

kültüründen, giyim kuşam kültürüne hatta müzik ve sanat kültürü de dahil bir çok 

alanda değişimler yaşanmıştır. Üretimin artması, fazla ürünlerin iç ve dış pazara 

sürülmesi bireylerin artan ihtiyacına çözüm bulmuş olsa da bir yandan kültürün bazı 

öğelerini aşındırmıştır (Doğan, 2017:23). 

Modernleşme kuramcıları, modernleşmenin geleneksel dayanışmayı 

etkileyeceğini, etnik çatışmaları azaltacağını düşünseler de yakın zamanda sosyal 

bilimciler arasında modernleşme ile birlikte sosyal çatışmaların artacağı fikri 

oluşmaya başlamıştır (Doğruel, 2013: 53). Harvey de modernitenin kültürel değişimi 

etkileyip toplumları parçalayabileceğini şu şekilde ifade etmiştir: “Modernite,  kendi 

prematüre toplumsal düzenin kendi geçmiĢine bile saygı duymamaktadır. Her Ģeyin 

geçiciliği, herhangi bir tarihsel süreklilik duygusunu korumayı zorlaĢtırıyor. 

Dolayısıyla modernlik, yalnızca önceki tarihsel koĢulların herhangi biriyle veya 

tümüyle acımasız bir kopuĢu gerektirmez; ancak içten keskinliklerin ve 

parçalanmaların kendi içimizde hiç bitmeyen bir iĢlemi ile karakterize edilir” 

(Harvey, 1990:11-12). Benzer şekilde Durkheim‟in teorisi de modenleşmenin etnik 

kimlikleri süpürecek bir süreç olduğu görüşüne dayanmaktadır (Maleševic´, 

2004:46). 

Durkheim sosyal yaşamın ekonomik ilişkiler üzerinde şekillenirken aslında 

ahlaki değerlerin bu alanda önemli olduğunu ifade eder. Durkheim, toplumun 

mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya doğru ilerlediğini ifade eder. İlkel 

topluluklar arasında ortak vicdan duygusu olduğunu ve mekanik bir dayanışmanın 

etkin olduğunu ifade ederken, endüstrileşen toplumda organik dayanışma 

duygularının hakim olduğunu ifade eder. Endüstrileşme ile işbölümünün arttığını 

fakat beraberinde bireyciliğin de geliştiğini ifade eder. Yani ortak vicdan duygusu 

azalırken, bireysel duyguların ön planda olduğunu belirtir (Aydın, 2014:215-216). 

Durkheim sanayileşme ile artan iş bölümünün insanlar arası bağları zayıflattığını 
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bunun sonucunda moral çöküntü kuralsızlık ve anominin ortaya çıkacağını belirtir. 

Bu durum insanlar arasında dayanışmayı azalttığı için artık dayanışmanın yerini 

karşılıklı çatışmaların alacağını belirtir (Aydın, 2014:217). Durkheim aslında 

yabancılaşmanın nedenini toplumsal işbölümüne dayandırmaktadır. Sanayileşme ile 

işbölümünün artması sonucu, toplumun bireyleri arasındaki ortak bağlar 

sarsılmaktadır. Ayrıca artan işbölümü bireysel duyguları kamçılamakta, toplumsal 

normları zedelemekte sonuç olarak kendisine bile yabancı kalmış bireyler 

doğurmaktadır.  

Gillespie, Durkheim ve Harvey‟in görüşüne zıt olarak, kültürel değişimin her 

durumda bir totolojik terim olduğunu, tüm kültürlerin canlı ve yaşıyor olduğunu bu 

sebeple de daima bir akış halinde olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda her ne 

kadar kültür “ortak bir miras” olarak tasvir edilse de, doğası gereği diğer kültürler ile 

karşılaştığından değişebileceğini ifade etmektedir (Gillespie, 1995:4). 

Ogburn‟e göre de 20. Yüzyılda topumsal değişme önce teknolojik değişimi 

meydana getirmekte, daha sonra bu değişim ekonomik değişimi desteklemede, 

ekonomik değişim de sosyal kurumları değiştirmekte bunların sonucunda da 

toplumsal yapıda değişimler meydana gelmektedir (akt. Oskay, 1978:40). Ongburn, 

kültürel değişimi adeta bir zincirin halkaları gibi birbirini takip ettiğini 

belirtmektedir. Değişim tek bir süreçle meydana gelmemekte birbirini izleyen bir 

süreçler dizisi şeklinde vücut bulmaktadır.  

Sosyal bilimcilerin sık sık üzerinde durduğu küreselleşme süreci değişimi 

anlamada önemli bir yere sahiptir fakat tek başına yeterli değildir. Her ne kadar 

küreselleşme ve modernleşmenin kültürel hayatın değişimi üzerinde ciddi etkileri 

bulunmakta ise de, kültürler var olduğundan beri sürekli bir akış ve değişim 

içerisindedir. Fakat bu değişim özellikle sanayileşme, modernleşme ve küreselleşme 

ile hızını arttırmış ve kitleleri tek bir potada toplamıştır. Bauman da modernleşmenin 

kültürü hızla değiştirdiğini ifade etmiş ve bu durumun kültürün tanımına yaklaşımları 

da değiştirdiğini savunmuştur. Önceden kültürün farklılıkları üzerinde 

yoğunlaşılırken, artık kültürün kendi içerisindeki benzerlikler üzerine odaklanmıştır. 

Bauman, bu duruma eleştiri olarak kültürün bir ayrımlar yapma etkinliği olduğunu 

belirtir. Ona göre kültür, ayırım yapma, sınır çizme ve kategorize etme etkinliğidir, 

bunlar kültürü kendi içinde birleştiren fakat farklı kültürlerle de ayrıştıran 
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özelliklerdir (akt. Durdu, 2009:48). Kültürel değişim olgusu küreselleşmeden önce 

daha yavaş ve daha az hissedilirken özellikle küreselleşme ile sosyal hayatta etkisini 

daha fazla hissettirmiştir. Sosyal ve kültürel alanda yeni ve dinamik bir ağ 

oluşturmuştur. Bu ağ kültürlerin birbirini tanımasına yardımcı olurken diğer yandan 

da kültürel özelliklerde bir takım çözülmeleri de meydana getirmiştir. Bu olaya ister 

olumlu ister olumsuz şekilde yaklaşılsın hiçbir şey kültürel değişimin önüne bir set 

çekemez. Çünkü kültür olgusu başlı başına dinamik bir süreçtir ve değişime açıktır. 

1.3. Kültürel-Toplumsal Coğrafya ve Kapsamı 

 Bilimin temel ortak özelliği, kendine özgü yöntemleri kendine özgü farklı 

bakış açılarıyla kullanıp topladığı verileri kendi bilimsel perspektifinde açığa 

kavuşturmaktır. Coğrafya, diğer bilimlere göre insan-mekân ilişkisini inceleyip 

çıkarım yaptığından dolayı diğer disiplinlere göre daha kapsayıcıdır. Coğrafya, 19. 

yüzyıldaki bilimsel kimliğine ulaşmadan önce de dikkat çekmekteydi çünkü 

sağladığı bilgi bileşenleri bilimsel özellikteydi. Coğrafya, olaylara çok boyutlu 

baktığı için diğer bilimsel yöntemlerden perspektif olarak farklı bir yerdedir. Bu 

durum onun sınırlarını belirlemesine engel olmaktadır (Emekli, 2006:52). Bu 

bağlamda konumuz ile alakalı kültürel coğrafya da oldukça kompleks bir yapıdadır. 

Çünkü kültür konusu coğrafya ile olduğu kadar sosyoloji, antropoloji, edebiyat, tarih 

vb. birçok alan ile de çakışmaktadır. 

 Blunt ve diğ.,‟nin, kültürel coğrafya ile ilgili söylediği şu sözler kültürel 

coğrafyanın inceleme alanının ne kadar geniş olduğunu açıklar niteliktedir;  

“Kültürel coğrafya, kültürle ilgili diğer yollarla da bağlantı kurabilen geniĢ kapsamlı 

bir alandır. Örneğin, dans müziği, televizyon ve gıda gibi Ģeylerle, sokak, gece klübü, 

oturma odası ve mutfak gibi mekânlardaki sınıf, cinsiyet ve "ırk" konularındaki 

eğilimler yoluyla kültürel çalıĢmalar ve bağlantılar mevcuttur. Sanat tarihi ile, edebi 

çalıĢmalar ve film çalıĢmaları ile de çakıĢmalar bulunmaktadır (2003:2). Ayrıca 

peyzaj resimleri, kentin fotoğrafları, post-kolonyal romanlar, bilimkurgu ve batılılar 

gibi tartıĢmalar ve lokasyon ilgili sorular da bulunmaktadır. Negev çölündeki Bedevi 

kadınlarından Kuzey Londra'daki alıĢveriĢ merkezlerine gelen tüketicilere kadar 

sosyal gruplar için kimlik, anlam ve güç arasındaki iliĢkilere ilgi duyan antropoloji 

ve sosyoloji ile bağlantılar da bulunmaktadır... Bu karmaĢık disiplinlerarası alanda 

hem benzerlikler hem de farklılıklar vardır (2003:2). Kültürel coğrafyacılar sadece 
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mekân ve peyzaj sorularına kesinlikle dikkat çekmiyorlar, daha geniĢ alanlara 

odaklanan, diğer alanlardan farklı olan geniĢ bir alana sahipler. Belirli kültürel 

üretim biçimlerine (sanat, edebiyat, film veya mimari) ya da doğrudan toplumsal 

grupların oluĢumuna ya da kültürel kimliklere (sosyologlar ve antropologlar 

tarafından yapılan çalıĢmalar gibi) de odaklanırlar. Sonuç olarak, kültürel 

coğrafyacılar, örneğin film teorisi, etnografya, edebiyat teorisi veya ikonografi 

kullanarak, diğer "kültürel çalıĢma" biçimlerinin nasıl yapılacağından çok Ģey 

öğrenebilirler.” (Blunt ve diğ., 2003:2).   

 Kültürel coğrafya birçok inceleme alanını bünyesinde bulunduran bir alandır. 

Bu bakımdan tek bir coğrafya dalı içindeki gelişmelerin yer aldığı alanlardan çok 

daha kapsamlıdır. Aynı zamanda kültürel coğrafya, artan sosyal hareketlilikten, 

sosyo-teknik çevremizdeki değişimlerden ve doğa-kültür arasındaki ilişkilerin 

yerleşik kavramlarını dönüştüren diğer süreçlerden nasıl etkilendiğini keşfetmemize 

olanak vermektedir (Sibley ve diğ.,20005:vii). Sibley ve diğ., coğrafyacıların artık 

kimlik oluşturma, kültürel farklılık, aidiyet gibi toplumsal süreçlerle rutin bir şekilde 

ilgilendiğini, bu süreçleri aktarırken aynı zamanda peyzaj, yer, çevre, kamusal 

alanlar gibi coğrafi dil alışkanlığımıza karşı geldiğini ifade etmektedir (2005:vii). 

Bonnemaison‟a göre kültür coğrafyası, insanları-inançları, tutkuları ve yaşam 

deneyimleri ile coğrafi bilginin merkezine yerleştirir. Bu açıdan kültürel coğrafya, 

insanın hayatına spesifik bir yaklaşım olarak tasarlanmış bir insan bilimidir. Ayrıca 

günümüz dünyasında kültürün önemini araştırır; gerçeklerle olduğu kadar 

sembollerle, duygularla ve mantıkla da ilgilenir (Bonnemaison, 2005:1). 

Toplumların uygarlık birikimi olarak kültür, coğrafya ile bir etkileşim 

içindedir. Daha doğrusu doğal çevrede oluşan yapı malzemesinden, insanların geçim 

şekline; giyim-kuşam kültürüne kadar pek çok unsur coğrafya ile ilintilidir 

(Çavuşoğlu, 2015:24).  Buna bağlı olarak doğal çevre ve insanın etkileşimi 

coğrafyacıları, iki farklı düşünce etrafında toplamıştır. Bu ayrımlardan ilki, çevrenin 

insan üzerinde etkili olduğunu savunan Determinizm diğeri ise insanın çevreyi 

etkilediğini savunan possbilizmdir. Determinizm, bir fenomen tipini başka bir 

fenomen açısından açıklayan analiz şeklidir. Daha zayıf formda, determinizm, 

basitçe hadiselerin sebep ve sonuç zincirinin atfedilmesine dayanır (Barker, 

2004:49).  
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Determinizm, fiziki çevrenin insan yaşamı üzerinde büyük etkide 

bulunduğunu söylemektedir. Onu savunanlara göre insan davranışları ve karakterinde 

de oldukça etkilidir. Özellikle de iklim ve yer şekillerinin kültürü biçimlendirmede 

önemli etken olduğunu belirtirler (Kayserili, 2010:10).  

Çevresel determinizm, Charles Darwin‟in (1976) ilk kez 1859‟da yayınlanan 

On the Origin of Species (Türlerin Kökeni) ve diğer çalışmalardan kaynak olarak 

beslenir. Darwin‟in doğal seçim ve adaptasyon söylemlerinin coğrafyadaki hali, 

determinizmin bu özelliğinin savunulmasını sağlamıştır (Arı, 2017:4).  

Bu görüşün 19.yy‟daki en önemli savunucuları: İngiltere‟de Halford 

Mackinder, Almanya‟da Friedrich Ratzel, Amerika‟da ise Ellen Semple ve Elsworth 

Huntington‟dır. Mackinder‟in tamamen fiziki faktörlere bağlı Kara Hakimiyet 

Teorisi, teknolojik gelişmeleri ve kültürel mirası göz ardı etmektedir (Arı, 2017:5). 

Hall (1966)‟da kültürü bilişsel ve determinist bir görüşle ele almıştır. Hall‟a göre dil, 

dünyayı algılamamızda kültürün en önemli formu olmaktadır. Hall zihnin, önceden 

yazılan kodlar ve programlarla desteklendiğini söylemekle, zihni bilgisayar sistemine 

benzetmektedir. Kültürün de benzer şekilde bilgisayar sistemi gibi olduğunu ve 

benzer deneyimleri yaşayan iki insanın merkezi sinir sisteminin birbirine yakın 

üretimlerde bulunacağını ifade etmiştir (Erkenekli, 2013:155). Bu açıklamalara göre 

çevresel determinizme göre insan pasif, doğa ise aktiftir. Determinizmde oluşturulan 

yönteme göre insan iradesi kısıtlıdır. Çünkü eylemler tamamen doğa çevre 

koşullarına bağlanmaktadır.  

Possibilistler ise insanın çevreyi etkilediğini savunmakla insan iradesini aktif 

şekilde değerlendirmektedir (Kayserili, 2010:178). Posibilistlere göre insanlar 

doğanın sert şartları karşısında akıl yoluyla bir çözüme ulaşabilmektedir. Bu yüzden 

doğadan çok insan üzerinde durmaktadırlar. İnsanın belirli sitemlerden ziyade irade 

ile hareket edebileceğini savunan posibilizm, determinizme karşı gelerek insanın 

doğada aktif olduğunu savunmaktadır. 

 Coğrafya inceleme alanı olarak hem posibilist, hem de determinst görüşü ele 

alarak insan-çevre arasındaki etkileşime daha kapsamlı bir acıkama getirmektedir. 

Carl Ritter (1779-1859), daha on sekizinci yüzyılın başlarında bu çatışmaya karşı 

gelen fikirler yaratmıştır. Beşeri coğrafyanın insan-çevre arasındaki etkileşiminde 

ikisinden de faydalanılabileceğini vurgulamış ve her iki yaklaşımın da 
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kullanılabileceğini savunmuştur (Kayserili, 2011:11).  

 Modern beşeri coğrafyanın sistematiği Ritter‟in fikirleriyle olgunlaşmıştır. 

Fakat yirminci yüzyılın başında determinizm ve posibilizm arasındaki çatışma devam 

etmiştir. 1920‟lere kadar etkisini sürdüren determinist görüşler, sonrasında 

geçerliğini yitirmiştir. Determinist görüşün terk edilmesine fiziki coğrafyacı olan 

fakat içinde bulundukları Amerikan coğrafyasının jeoloji ile çok fazla bağlantısı 

olduğunu belirten Harlan H. Barrows ve Carl Ortwin Sauer‟in atkısı büyüktür 

(Kayserili, 2011:12). 

ABD'nin kültürel coğrafyasında, tartışmasız kültürel coğrafyanın öncüsü, 

Berkeley Kültür Coğrafyası Yüksek Okulu'nun çoğunlukla 'lideri' olarak tanımlanan 

Carl O. Sauer'dir (Schein, 2004:13). Sauer‟in 1925 yılında yazılmış ve çevreci 

deterministlerin dogmatik düşüncelerini reddeden "The Morphology of Landscape 

(Peyzajın Morfolojisi)" adlı eseri Amerikan coğrafyasında bu anlamda çok önemlidir. 

Sauer, bu eserinde değişik kara parçalarındaki peyzaj olgularını eleştirel bir şekilde 

incelemiştir. Sauer, coğrafyanın mekânı tasvir etmekten farklı olarak onun 

eleştirmesi gerektiğini söylemiştir. Aynı zamanda çalışmasında Almancadan 

çevirdiği doğal ve kültürel bölge kavramlarını bölgede kullanılan insan uğraşlarını 

haritalaştırarak kültürel haritalar terimi ile açıklamıştır (Kayserili, 2010:24). Sauer'in 

teorik ve metodolojik değişim ve büyüme üzerindeki konumu övgüye değer. 

'Morfoloji' birkaç nesil için yaygın olarak belirtilen programlı bir bildiri haline geldi 

ve bugünkü kültürel coğrafyanın bazı alanlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor 

(Schein, 2004:14). 

Sauer, landscape terimi ile kültürün maddi öğelerine atıfta bulunmuştur. 

Kültürel görünüme etki eden unsurların da kültürün bir ürünü olduğu 

söylenmektedir. Kültürel görünümler, art arda gelen nesiller tarafından sürdürülür. 

Fakat birbirinin izleyen bu nesiller aynı kültüre sahip olmayabilirler (Özgüç ve 

Tümertekin, 2015:111). Özgüç‟ün ifade ettiği durum farklı kültürlerin aynı mekân 

üzerine farklı görünümler işleyebileceğidir. Örneğin bir bölgede birden fazla 

kültürün yaşaması o bölgenin mekânsal kalıplarını da etkilemektedir, fetihler 

sonucunda ele geçirilen bir alanda bölgeye hakimiyet kuran ulusların oluşturduğu 

yeni yapılar ile bölge halkının aynı mekanda ürettiği mekânsal yapılar birbirine 

benzemeyebilir. 
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Kültürel coğrafi görünüm, kültürel kitlelerin oluşturdukları şekildedir. Bu 

oluşum var olan doğal ortamın içerisinde yapılmaktadır. Bu görünüm, insan 

faaliyetiyle oluşmakta ve mekânlarda insanın oluşturduğu bu kültürün izleri 

görülmektedir (Özgüç ve Tümertekin, 2015:111). 

Coğrafyada toplum-mekân ve bireyi ilişkilendiren diğer bir yaklaşım da 

Marksist coğrafya paradigmasıdır. Manuel Castells, David Harvey ve Henri Lefebvre 

gibi yazarlar, mekânın toplumsal ve ideolojik süreçlerle alakalı olduğunu ve onlardan 

ayrı düşünülemeyeceğini savunmuşlardır. Marksist coğrafya, tarihsel materyalizme 

bağlı gelişme göstermiştir. Tarihsel materyalizm: Mekânın kapitalizm, sosyalizm, 

feodalizm vs. yansıması şeklinde nasıl oluştuğunu anlatır (Özgen, 2012:8).  

 Beşeri coğrafyanın da altın çağı 1970‟lerde yaşandı ve genellikle mekânsal 

bir bilim olarak coğrafyanın meydana çıkmasına ve buna bağlı olarak nicel araştırma 

yöntemlerine güvenmesine karşı bir tepki olarak oluştu (Ekinsmyth ve Shurmer-

Smith, 2002:20). 

 1980'lerin başında, meslektaşlarını "kültürün iç işleyişine" katılmaya teşvik 

eden Jackson ve sembolik üretimi ve radikal bir kültürel coğrafyayı öneren Cosgrove 

tarafından "yeni" kültürel coğrafya çağrıları yapıldı. Cosgrove, eleştirmek istediği 

geleneksel Amerikan kültür coğrafyasının aksine, ortaya çıkan alan İngiliz sosyal 

coğrafyası ve sosyolojisi ile yakından bağlantılıydı aynı zamanda mekân,  iktidar 

ilişkileri ve gündelik hayatın çeşitli kültürel uygulamaları konularıyla derinden 

ilgiliydi. Kültürel çalışmalar gibi, yeni kültür coğrafyası da feminist post-yapısalcı, 

post-modern ve post-kolonyal teori tarafından derin bir şekil almıştır. İlk 

başlangıcından bu yana, neredeyse tamamen İngilizce konuşulan bir dünyada olsa da, 

İngiltere dışındaki coğrafyacılar tarafından da çeşitli şekillerde ele alınmış ve 

geliştirilmiştir (Scott, 2004:24). 

 Jackson‟ın kitabının önsözünde kültürel coğrafyanın bakış açısını ciddi bir 

şekilde değiştirdiğini şu sözlerle anlamaktayız: "Kültür coğrafyasının günümüzdeki 

dönüĢümü, sosyal coğrafya ve kültür teorisi ile diyalogunun bir sonucu olarak 

gerçekleĢiyor. Yakın geçmiĢe kadar, kapsamı, tarihsel, kırsal ve kalıntı peyzajların 

yorumu ile sınırlıydı ve ahır ve kabinlerden alan sistemleri ve mezarlıklarına kadar 

kültür özelliklerinin dağılımının statik haritalandırılmasıyla sınırlıydı. Kültür 

coğrafyası, insan coğrafyasının yeniden düĢünülmesinde daha merkezi bir konuma 
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gelmeye baĢlamıĢtır. Kültürel coğrafyacılar Ģimdi bir dizi yeni fikir ve yaklaĢımla 

denemeler yapıyor; teoriden kaçınma eğilimleri Ģimdi sıkıca aĢılıyor. Bu geliĢmeler 

çağdaĢ kültürel araĢtırmalar ve sosyal bilimlerde ortaya çıkan diğer teorik 

geliĢmeler üzerine geniĢ bir biçimde yer bulmuĢtur (…)"(Jackson, 2003:1). 

 1988 yılında İngiliz Coğrafya Enstitüsü Sosyal Coğrafya Çalışma Grubu, 

'kültürel girişimini başlattı ve aynı anda adını Sosyal ve Kültür Coğrafyası Çalışma 

Grubu olarak değiştirdi. Peter Jackson'ın (1989) “Maps of Meaning” kitabı ile, ertesi 

yıl coğrafyacıların kimlik meselelerine bakış biçimini geri döndürülemez biçimde 

değiştirdi (Shurmer Smith, 2002:2). Jockson, kitabında, sosyal ve kültürel coğrafya 

arasındaki güncel yeniden değerlendirme kapsamında bir kültür teorisini yeniden 

formüle etmeye çalıştığını,  kültürel coğrafyanın çağdaş ve tarihsel olması 

gerektiğini, teorik bilgilerin yanı sıra, ampirik çalışmalara dayandırdığını, 

çalışmalarının sadece peyzaj üzerine kurulu olmaktan ziyade, insan coğrafyasının 

diğer kavramlarına yakından ilgili olduğunu ve bir dizi kültürle ve bunun ima ettiği 

kültür politikasıyla ilgili olduğunu belirtmektedir (Jackson, 2003:8). 

 Özellikle 1980‟lerin yeni kültürel coğrafya akımının oluşturduğu iklimde 

coğrafya da önemli bir belirginliğe kavuşmuştur (Öztürk ve Karabağ, 2012:20). 

Feminist coğrafyacılar ilk yıllarda erkek iktidarını kırmak ve kendi tarihleri ile 

coğrafyalarını yazmak amacıyla oluşmuş kolektif bir düşünceye sahipti ve akademik 

alanda kadınların azlığı, genel anlamda dışlanmışlığını vurgulamak amacıyla kadın 

konusunu stratejik olarak çalışmak istemekteydiler (Tuncer, 2012:80). 

 Feminist coğrafya ilk ortaya çıktığı yıllarda kendi bilgibilim ve yöntembilim 

ile ilgili "feminist coğrafyanın inceleme alanı ve öznesi nedir? " "feminist 

araştırmaya hangi yöntemler daha uygundur? " gibi sorular sormuş ve bu sorular 

feministik coğrafyanın odak noktası olmuştur. Yakın zamanda ise feministik bakış 

açısından teori ve yapısalcılık sonrası akımlar üzerindeki nitel ve nicel tartışmalar 

oluşmaya başlamıştır (Özgüç, 2008:43-44). 

Feminist coğrafya diğer alanlara göre daha yenidir. Batı da mekânı araştırma 

konusu edinmiş şehircilik, mimari, şehir planlama, coğrafya gibi disiplinlerin 

cinsiyet ilişkilerini çalışmalarına ancak 1980‟lerde dâhil etmiştir. Bu da kadınların 

feminist çalışmalarının bir sonucudur (Özgen, 2012:8). 

Sonuç olarak kültürel coğrafya çalışmalarında diğer bilim dallarının da 
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etkisiyle birçok teori ve fikir oluşmuştur. Hem coğrafya biliminde hem de diğer 

sosyal bilimlerde etkili olan birçok sorun coğrafi çalışmalar içerisinde yer edinmiştir. 

Her sosyal süreç belli bir kültürel yaklaşım meydana getirmiştir. Bu yaklaşımlar da 

coğrafya içerisinde kendi disiplini çerçevesinde ele alınıp çözümlenmeye 

çalışılmıştır. Kültürel coğrafyanın kapsamı diğer coğrafi alanlara ek olarak daha 

esnek bir yapıya sahiptir. Farklı sorunları ve kavramları ele alırken aynı zamanda bu 

sorunlara çözüm de üretmeye çalışmaktadır. Kültürel coğrafya, esas olarak 

yaşadığımız dünyanın nasıl olduğunu, her bir bireyin toplumsal süreçte ne gibi roller 

üstlendiğini ve her dönemin ne gibi sosyal süreçleri doğurduğunu ortaya koymaya 

çalışmıştır. Bunu yaparken de belli bir mekanda yaşayan bireylerin sosyal 

süreçlerdeki aktif rollerini ve mekana etkilerini açıklamaya çalışmıştır. Kültürel 

coğrafya sadece mekânsal yapı ve süreçlerle ilgilenmez, aynı zamanda sosyal 

mekanizmaların mekanı dönüştürmedeki etkilerini de açıklamaya çalışır. Bu 

bağlamda kültür ve kültürel coğrafya da dahil disiplinler arası bir bilim olarak 

doğmuş ve çalışma alanı esnetilerek bir çok konu coğrafyacılar açısından 

incelenmeye değer bulunmuştur.   

1.4. Sosyal Bilimlerde Kültür ÇalıĢmalarının Yeri ve Önemi  

 İnsanın kendini anlama çabası sosyal bilimlerdeki kültürel çalışmaların 

önemini arttırmıştır. Ulaşım ve iletişim alanlarında artan imkânlar, seyahat etme 

kolaylığı gibi durumlar, sosyal bilimlerdeki kültür ve etnisite gibi kavramları önemli 

kılmıştır. Bu tür kavramlar sadece antropolojii ve sosyoloji gibi bilimlerin değil 

coğrafyanın da alanına dâhil olmuştur. Bu bağlamda kültürel çalışmaların sosyal 

bilimler için nasıl bir önem taşıdığını ortaya koymak, konunun anlaşılması açısından 

önemlidir. 

 Barker ve Galasinski kültürel araştırmaların bir zamanlar beşeri ve sosyal 

bilimlerdeki “dilsel dönüşüme” giren bir unsur olduğunu; bu dilin dünyayı 

anladığımız ve kültür kurduğumuz merkezi bir araç olduğunu savunmaktadır (Barker 

ve Galasinski, 2001:1). 

 Storey‟e göre 'Kültürel Çalışmalar'ı tanımlamak son derece zordur. Bu 

konuda ne keskin bir çizgi çizmek ve belirli bir çalışma alanının bulunduğunu 

söylemek ne de onunla karakterize olan birleşik bir teori ya da metodolojiye işaret 

etmek mümkün değildir. Edebi eleştiri, sosyoloji, tarih, medya çalışmaları vb. gibi 
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fikirlerin, yöntemlerin ve kaygıların doğru bir şekilde tartışılması, kültürel 

çalışmaların uygun etiketi altında bir araya getirilmiş yamalı bir bohçaya 

dönüşmüştür (Storey, 1996:14). 

 Entelektüel topluluklarda ve akademik kurumlarda bile, eleştirel bir uygulama 

olarak ya da kurumsal bir aygıt olarak kültürel çalışma sayılan şeyler hakkında pek 

az mutabakat vardır. Aksine, bu alan, kültürel çalışmaların ne için olduğu, hangi 

amaçlarla yapıldığı, hangi teorilerin, yöntemlerin ve objelerin kendisine uygun 

olduğu ve sınırlarının nerede olacağı konusunda temel anlaşmazlıklar ile ortaya 

çıkmaktadır (Hartley, 2003:1-2). 

 Sosyal bilimlerde, 1930‟larda oluşan Frankfurt okuluna kadar uzanan kültürel 

çalıĢmalar, ve temelindeki analizler 1980‟li ve 1990‟lı yıllarda daha da artmıştır. 

Toplumsal değişimde  “değer” bazlı hareketler bu artışa yol açan etkenlerin başında 

gelir. Cinsiyet, etnik köken, ırk, din gibi kültür ağırlıklı toplumsal taleplerin ve 

çatışmaların ortaya çıkması reel sosyalizmin çöküşüyle başlamıştır. Medyadaki yen 

imkanlar, bir yandan kültürün çeşitlenmesi ve özrk bir yapıya sahip olmasını 

sağlarken öte yandan kültür üzerinde baskı kurayı da kolaylaştırmıştır (Dağdaş, 

1999:335). 

 1980‟li yıllarda yeni muhafazakar hükümetlerin varlığı buna bağlı olarak yeni 

muhafazakar değerlerin oluşması öte yandan da kapitalizmin kendi içinde yapısal 

anlamda yaşadığı refah anlayışının terk edilmesi ve çok uluslu devletlerin ona baskın 

gelmesi gibi değişimler, kültür alanının analizine ilgiyi arttırmıştır. Kültürel 

çalışmalar toplumu, eleştirel bir analizden hareketle sınıf olgusunu aşan 

paradigmalarla incelemeye çalışmıştır (Dağdaş, 1999:335-336).  

  "Eleştirel çalışmalar" olarak kabul edilen kültürel çalışmalar, eleştirilerini bu 

tür çalışmaların ortak paydası olan kapitalist ekonomik düzen ve liberal siyasal 

sisteme yönelik yapmaktadır. Kültürel çalışmalar, Marksist eleştiriden hareketle 

tarihi reddeden ve tüm toplumsal hayatı söylemlere indirgeyen postyapısalcılık ve 

postmdernizme uzanan bir yöntemle ilerlemektedir. Dilin kültürel hayatı anlamada 

önemli bir etken olduğunu vurgulayan yapısalcılığın, kültürel çalışmalar üzerinde 

önemli bir etkisi vardır (Dağdaş, 1999:336). 

 Kültürel çalışmaların önemli bir kısmı Marksizme dayanmaktadır. Bu, 

kültürel çalışmaların tüm uygulayıcılarının Marksist olduğunu söylemez, ancak 
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kültürel çalışmaların kendisi Marksizme dayanır. Marksizm, kültürel çalışmaları iki 

temel şekilde etkilemiştir. İlk olarak kültürü anlamak adına onun tarihsel ve 

toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi analiz etmek zorundayız (1999:3). Belli bir tarihi 

olan belirli bir toplumsal yapıdan oluşmasına rağmen, kültür bu yapının ve tarihin bir 

yansıması olarak incelenmez. Williams'ın belirttiği gibi, tarih ve kültür ayrı varlıklar 

değildir. Tarihsel geçmişine karşı bir metni okuma meselesi ya da tarihi bir anın 

önceden formüle edilmiş bir tasvirini göstermek için metni kullanma meselesi 

değildir (1999:3). Kültürel çalışmaların önemi, onun tarihi yapıyı oluşturmasına ve 

tarihi şekillendirmesine yardımcı olmasından kaynaklanır. Temsil söylemlerinden 

arınmış "mükemmel" bir dünyası yoktur. İkincisi, kültürel çalışmalar kapitalist 

sanayi toplumlarının etnik, cinsiyet, kuşak ve sınıf çizgileri boyunca eşitsiz olarak 

bölünmüş toplumlar olduğunu varsayar. Kültürün, bu bölünmenin kurulduğu ve itiraz 

edildiği asıl alanlardan biri olduğunu ileri sürmektedir: Kültür, alt gruplar, baskın 

grupların çıkarlarını taşıyan anlamların dayatılmasına direnmeye çalışan ve üzerinde 

sürekli bir mücadelenin yer aldığı bir alandır. Kültürü ideolojik yapan şey budur 

(Storey, 1999:3). 

 Kellner (1995) Kültürel Çalışmalar'ın başlangıcında Batı Avrupa 

Marksizmi'nin önemli bir rol oynadığını, ancak yakın zamanlarda Marksizmi 

reddeden eğilimlerin oluştuğunu öne sürer. Kültürel Çalışmalar, kültür ve kültürel 

ürünlere yaklaşımları açısından genellikle Frankfurt Okulu Yaklaşımı, İngiliz 

Kültürel Çalışmaları ve Postrnodern/postyapısa1cı yaklaşımlar olarak sınıflanır (akt. 

Dağdaş, 1999:336).  

 I. Dünya savaşı sonucu oluşan toplumsal değişimler Franfurt Okulu‟nun 

yaklaşımını etkilemişlerdir. Alman Devrimi ve Rus Devriminin başarısızlığının 

yanında I. Dünya Savaşı sonucunda gerçekleşen ekonomik, siyasal ve kültürel 

alanlarda oluşan bozucu dönüşüm aydın kesimi derinden etkilemiştir (Yurdigül ve 

diğ., 2015:99). 

 "Kültür endüstrisi" kavramını ortaya atan Frankfurt Okulu, bu anlamda 

önemlidir. Toplumsal alandaki değişimlerin bireyi etkilemesinden sonra Frankfurt 

okulu da “Kültür endüstrisi” kavramını eleştirmeye başlamıştır. Kültürün üretim yeri 

ve yayılış biçiminin değişimi Frankfurt Okulu‟nun bu alan üzerinde eğilimini 

arttırmıştır. Okul‟a göre kültür, üreten; çalışan halk tarafından oluşturulan doğal bir 
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yapıdadır ve alt sınıftan doğup üst sınıfa yani ekonomik gücü elinde tutan sınıflara 

doğru ilerler. Okul, Üst tabakada bulunan otorite tarafından üretilen ve alt tabakadaki 

halka dağılan ve doğal olmayan bir kültürü eleştirmektedir. Halk tabakası kültürün 

öznesi iken, kültür endüstrisinde nesnesi haline gelir (Yurdigül ve diğ., 2015:98). 

Frankfurt Okulu‟nun kültür endüstrisi kavramını sert bir şekilde eleştirmesinin 

temelinde kültür endüstrisi sonucunda kültürün metalaştırılması yatar.  

 Frankfurt Okulu temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer bu kavramı, birlikte 

yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde bir endüstri teorisi geliştirmek 

amacıyla kullanmışlardır. Adorno ve Horkheimer kültürün şeyleştiğini ve paranın 

kültür haline geldiğini ifade etmiştir. Alan Swingewood‟a göre, ileri endüstriyel 

toplumlarda baskı mekanizması yukarıdan aşağıya doğru olmaktadır ve bu 

normaldir. Horkheimer, bu şekilde oluşan toplumsal koşullar toplumun bütün 

tabakasına baskı uyguladığını ifade etmiştir. Ayrıca Frankfurt Okulu teorisyenleri, 

kitle iletişim araçlarının bireyleri, toplumsal ve siyasal düzenden uzak tutmak için 

üretilmiş olduğunu ve bireylere bu yolla baskı uyguladığını vugularlar (Koluaçık, 

2017:139-140). 

 Sosyal bilimlerde Frankfurt Okulu‟nun etkisi oldukça fazladır. Dönemin 

toplumsal ve siyasal olayları bu okulun temsilcileri için kaynak noktası 

oluşturmuştur. Onlara göre sosyal bilim, görünenin ötesini görmek, değişen 

toplumsal düzende yeni bir dünya inşa eden insanlara yardımcı olmaktır. Sosyal 

değişim sürecinde meydana gelen çatışmalar her zaman gözlemlenememektedir. 

İçinde yaşanılan sosyal dünya sürekli yanılsamalar ile doludur. İnsanın bilgisi bunu 

ilk bakışta anlamlandırabilecek yapıda değildir. Yeryüzündeki görünümler planlı 

şekilde algılanmayacak biçimdedir. Bu şekilde oluşan yanılsamalar, toplum 

içerisinde üst grupların gücü elinde tutup alt grupları sömürmesi sonucunu doğurur. 

Sosyal bilimlerdeki olgular, doğa bilimlerindeki gibi yerleşik ve değiştirilemez 

olmamalıdır (İçağasıoğlu Çoban ve Buz, 2008:87). 

 1970‟lerde Adorno ve Horkheim‟in ölümü ve öğrenci hareketlerinin azalması 

ile birlikte Frankfurt Okulu etkinliğini kaybetti. Bu süreçten sonra, önceden Marksist 

ekole bağlı olan okul, Marksist çizgiden uzaklaştı (Durdu, 2006:19). Fakat Frankfurt 

Okulu‟nun ortaya attığı teoriler İngiliz Kültürel Çalışmalarını etkiledi. Tezcan‟a göre 

İngiliz Kültürel Çalışmaları, 1960‟larda dönemin sosyokültürel yapısını açıklamak 
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için post-modernite ve diğer kavramları kullandı. Richard Hoggart, Raymond 

Williams ve E.P. Thomson geliştirdikleri ilk kültürel çalışmalarda işçi sınıfını, kültür 

endüstrisinin ürettiği kültür saldırılarına karşı korumaktaydı (Tezcan, 2016:140).  

 Hoggart, Williams ve Thompson‟un 1957‟de yayımladığı "The Uses of 

Literacy: Aspects of Working-Class Life (Okuryazarlığın İşlevleri: İşçi Sınıfının 

Yaşamından Kesitler)" adlı kitap kültürel incelemeler adına kaynak kitap olarak 

kabul edilmektedir. Hggart, kitleiletişim aracıyla yayılan kültürün, işçi sınıfını 

incelemek amacıyla işçi sınıfı üzerinde etnografik bir çalıma yürütmüştür. Yapılan 

bu çalışma sonucunda kültür endüstrisi kavramının, özünde o kadar da geniş 

olmadığı fikrine varılmıştır. Hoggart aynı zamanda halk sınıfı ile yapılan temasların 

bu durumu anlamada önemli olduğunu ifade etmiştir (Oğuz, 2014: 126). Bu 

durumdan yola çıkarak Frankfurt Okulu‟nun iddia ettiği kültür endüstrisi kavramı 

İngiliz Kültürel Çalışmalarda yerini tam anlamıyla bulamamıştır.  

 İşçi sınıfını destekleyen Frankfurt Okulu da Avrupa‟nın çoğu yerinde gelişen 

faşizme karşı duramadı. 1950‟lerin sonu ve 1960‟ların başında Hoggart, Williams ve 

İngiliz Kültür Çalışmalarının diğer üyeleri eleştirel anlamda bu okulla paralel 

ilerlerken 1960‟larda Birmingham Okulu temsilcileri, çalışmalarını postmodern ve 

popülist bir dönüşüme doğru götürdü (Tezcan, 2016:140-141). Postmodernizm ve 

postyapısalcı çalışmalar izleyici ve onun medya metinlerini alımlaması üzerinde 

durmaktadır. Bu çalışmalar metinlerin politik ekonomisi, kültürün üretim süreçleri 

gibi bazı kavramları dışlar. Özne kökenli bu yaklaşımlar, anlamın izleyici tarafından 

yaratılmasının altınıbçizer. Bu yaklaşım içinde özne, dil ve söylem içinde oluşan, 

değişen, dönüşen, sürekli yapılaşma halini yansıtan bir kategori olarak ele alınmış ve 

her türlü izleyici ve onun medya metinlerini alımlaması üstünde durur (Dağtaş, 

1999:336). 

 1963 ve 1964‟te Hoggart ve Hall aracılığı ile Birmingham Üniversitesi‟nde 

kurulan Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi yeni yaklaşımlara yöneldi. Brimingham 

grubu üyeleri 1960 ve 1970‟lerin sosyal mücadelelerine karşın metinler, medya, 

toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, ideoloji ve ulusallık gibi konulara yöneldiler ve kitle 

ietişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini araştıran ilk grup olma özelliğini 

kazandılar (Tezcan, 2016:141). Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi daha önce 

değinilmeyen kavramlar üzerine çalışmalar yürüterek disiplinlerarası bir yaklaşım 
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geliştirmişlerdir. Aynı zamanda kültürel çalışmaların içine dahil ettikleri farklı 

konularla bu alanı genişlettikleri söylenebilir.  

 Ayrıca Hall, kültürel çalışmalara olan merakının altında yatan sebepler 

içerisinde kendi etnisitesine, kimliğine, kültürel aidiyetine, cinsiyetine ilişkin 

sorgulamalar olduğunu ifade etti. Hall Jamaika kültürü ve Jamaika kültürünün ne 

olduğunu anlama çabası içerisine olmuştur. Aynı zamanda Hall, akademik 

çalışmalarını içinde yaşadığı deneyimlerle oluşturmuştur (Oğuz, 2014:127-128). 

 Hall 1979‟da kültürel çalışmalar merkezinden ayrıldıktan sonra 1980‟lerde 

bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütmekte zorlanmıştır.  1980‟lerde sadece lisans 

düzeyinde eğitim veren merkez, sonuç olarak araştırma alanı bakımından gerilemiş 

ve 2002 yılında Birmighram Üniversitesi araştırmalarının eski değerini yitirdiği 

kanısına varılarak Merkez hakkında kapatılma kararı verilmiştir (Oğuz, 2014:128). 

 Kültürel çalışmaların temel dayanağını kültür oluşturmaktadır. Dönemin 

sosyo-politik ortamı, kültürel çalışmalar üzerine yapılan teori ve incelemelere yön 

vermiştir. Yani kültürel çalışmalar üzerine araştırılan konular, o dönemde var olan ya 

da ortaya çıkan sorunların anlamlanması üzerinde kurulmuştur. Kitle iletişim 

araçlarının artışı, savaşlar, çatışmalar ve dönemin iktidar yapısı içinde yaşanılan 

toplum üzerinde etkisini göstermiştir. Bu tür toplumsal değişimler görmezden 

gelinmemiş, aksine sosyal bilimciler tarafından incelenmeye değer bulunmuştur. 

Kültürel çalışmalar farklı dönemde yaşanan toplumsal olaylara eleştirel bir 

değerlendirme getirerek kültürün daha iyi anlaşılabilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda 

Frankfurt Okulu ve İngiliz Kültür Çalışmaları ilk kültürel çalışma grubu olduğundan 

önem taşımaktadır. Daha önce de kültürle ilgili çalışmalar yürütülmüştür fakat 

kültürel çalışmaların belli üniversitelerde akademik çalışmalar grubuna dâhil 

edilmesi Frankfurt Okulu ve İngiliz Kültür Çalışmaları sayesinde olmuştur. Ayrıca 

kültürel çalışmalar yalnızca bir disiplin etrafında işlenmemektedir. Hemen hemen her 

sosyal bilim dalının kendi disiplin alanı içerisinde incelediği disiplinler arası bir 

eğilimdir. Kültürel çalışmalar, sosyo-kültürel alanda bireyin nasıl şekillendiğini ve 

toplumsal alanı nasıl deneyimlediklerini anlamaya çalışmaktadır. Kültürel 

çalışmaların cinsiyet, ırk, sınıf, ekonomi, siyaset, sosyoloji, edebiyat, hukuk ve 

medya çalışmaları ile ilgili konuları gündeme getirmesinde dönemin sosyo-politik 

yapısı etkilidir. "Kültür kavramı sosyal bilimler için neden önemlidir? " sorusunun 
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yanıtını bulmak adına kültürün her sosyal bilim için ne anlam ifade ettiğini 

açıklamakta fayda var. 

 Kültür-Antropoloji: Sosyal ya da kültürel antropoloji kültürle ilgilenen bir 

sosyal bilim dalıdır. Kültürel antropoloji toplumun yaşam biçimini, toplumların 

zaman içerisinde geçirdikleri değişimi ve gelişimini ele alır. Ayrıca farklı özelliklere 

sahip toplumların yaşam biçimini incelerken bireylerin, içinde bulundukları 

toplumda nasıl eğitildiklerini; evlilik biçimlerini; evlenecekleri kişileri nasıl 

seçtiklerini; kendi toplumları ya da farklı topluluktan insanlarla geliştirdikleri ilişki 

biçimlerini konu edinirler (Bostan, 2016:7). 

 Sosyal Antropologlar çalışmalarını kendi kültüründen farklı özelliklere sahip 

topluluklar üzerinde yürütürler. Katılımcı gözlemler ve derinlemesine saha 

araştırmaları yaparak, farklı özelliklere sahip kültürel grupların gelenek-görenek ve 

yaşam tarzı hakkında bilgi toplarlar. Aynı zamanda anket ve mülakatlar ile saha 

araştırmalarını desteklerler (Bostan, 2016:7). 

 Kültür-Felsefe: Kültür felsefesi, kültürel görünümleri, kültürel alanlardaki 

eylemleri ve kültürün yapısını felsefi temada inceleyip analiz eder. Buna ek olarak 

kültür felsefesi, insanlığın tarih içerisinde yaşadığı değişimlerle ilgilenmektedir 

(Kıran, 2017:10). 

 Kültür-Mimarlık: Mimari yapılar ve sosyal değerler ve normlar arasında 

ilişki bulunmaktadır. Meskenlerin yapımı sadece doğal şartların yani fiziksel 

etkilerin bir ürünü olmayıp aynı zamanda içinde yaşanılan toplumun kültürel 

birikiminin de katkısıyla gerçekleşmektedir. Kültür ve mimari arasındaki ilişki son 

dönemlerde önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Farklı kültürler tarafından 

inşa edilen ve tasarlanan ürünler mimari yapıların incelenmesi ve analizi sonucunda 

gerçekleşmektedir (Atik ve Erdoğan, 2007:21). 

 Mekânsal yapının iç ve dış dekorasyonu, birbirlerine göre konumları, yapı 

biçimleri ve kullanılan ürünler o mekânda yaşayan insan topluluklarının kültürel 

kimliğini yansıtmaktadır (Tutkun, 2015:1). Bireyler ya da toplumlar, doğal çevrede 

var olan malzemeleri kültürel birikim ve beceriler sonucu işlemektedir. Yapı 

malzemelerinin doğal çevrede bulunuşundan ziyade onun nasıl işlendiği bu bağlamda 

önemlidir. Bazen aynı doğal çevrede bir birinden farklı mimari yapılar ortaya 

çıkabilmektedir bunun nedeni de kültürel yapıdaki farklılıklardır. 
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 Kültür-Psikoloji: Psikolojik işlevler sosyo-kültürel çevre içerisinde 

belirmektedir. Bireylerin psikolojik sorunları ile baş etmesi ve sorunlarını 

çözümleyebilmesi sosyal ve kültürel çevreden etkilenmektedir (Erdur Baker, 

2007:111). 

 Harry Triandis, Hazel Markus, and Shinobo Kitayama gibi sosyal psikologlar, 

sosyal grupların ortak değerlerinin bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal işlevlerinde 

kilit rol oynadığını savunarak kültürü psikolojiye dâhil etmişlerdir (Cooper ve 

Denner, 1998:4).  

 Bireylerin ruh sağlığı, psikolojik sorunlarla baş etme yöntemi ve bireylerin 

karşılaştıkları sorunlara verilen sosyal tepkiler içinde yaşanılan sosyo-kültürel 

çevrenin yapısına göre değişmektedir. Bu bağlamda psikoloji bireylerin etnik ve 

kültürel unsurlarını görmezden gelmeyerek analizler yapmakta ve çözümler 

üretmektedir. 

 Kültür-Sosyoloji: Kültür sosyolojisinin amacı, kültürün ampirik ve teorik 

çalışmasına odaklanmaktır (https://tasa.org.au/thematic-groups/groups/cultural-

sociology/Erişim: 01.07.2018 02: 19). Aynı zamanda kültür sosyolojisi sosyal değişimlerde 

kültürün rolünü araştırarak toplumsal değişimlere yenilikçi cevaplar vermeyi sağlar 

(http://studyindenmark.dk/portal/university-of-southern-denmark-sdu/esbjerg/cultural-

sociology?filters=SearchableText%3D Erişim: 01.07.2018). 

 Kültür-Tarih: Tarihsel süreç içerisinde varlığını sürdüren toplulukların 

sosyo-kültürel değerleri tarihin araştırma alanı içerisine girmektedir. Halkların içinde 

yaşadığı alan ve tarihsel geçmişi durağan değildir, bu nedenle toplulukların kültürel 

yapıları hakkında bilgi verilirken tarihsel geçmişe ihtiyaç duyulmaktadır (Aksoy, 

1995:19). 

 Kültür-Coğrafya: Kültürel coğrafya maddi ve manevi kültür öğelerini 

coğrafya perspektifi ile ele alıp incelemektedir. Dünya üzerinde farklı kültürel 

bölgeler vardır, coğrafya bu kültürlerin geleneklerini, mekânsal yapısını, dilini, 

mutfak kültürünü, dinini, diğer kültürel gruplar ile ilişkisini, dinsel yapısını 

araştırmaktadır. 

Işık‟a göre kültürel çalışmalar multidisipliner bir yapı olduğundan, kültürün 

farklı özelliklerini anlamlandırmayı kolaylaştırır. Kültürel çalışmalar farklı 

kültürlerin birlikte yaşadığını bilir, kültürel dünyanın bireyler özerinde oluşturduğu 

https://tasa.org.au/thematic-groups/groups/cultural-sociology/Erişim
https://tasa.org.au/thematic-groups/groups/cultural-sociology/Erişim
http://studyindenmark.dk/portal/university-of-southern-denmark-sdu/esbjerg/cultural-sociology?filters=SearchableText%3D
http://studyindenmark.dk/portal/university-of-southern-denmark-sdu/esbjerg/cultural-sociology?filters=SearchableText%3D
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anlamlar ile ilgilenir (2013:163). Aynı zamanda gündelik ve sıradan olanla ilgilenir. 

Böylece gündelik hayatın ne anlam ifade ettiğini öğrenir hem de "alt" kültürlerin 

yaşam biçimini çözümlemeyi olanaklı kılar. Kültürel çalışmalar "alt" kültürlerin 

yaşam biçimlerini belirlerken toplumu ve toplumsal kurumları da anlamlandırmaya 

çalışır ve "ötekinin" dünyasını tanımaya çalışır (Işık, 2013:163).  

 Miller kültürün hangi çalışmalara dahil olduğunu ve kültürün ne olup ne 

olmadığını aşağıdaki tablo ile daha net ifade etmektedir: 

Tablo 1. Kültürel ÇalıĢmalara Dahil Olan Konular 

Kültürel ÇalıĢmalar Nedir 
Etnoğrafi 

Medyanın metinlerinin analizi 

Sosyal teori 

Bilim ve teknoloji çalışmaları 

Siyasal Ekonomi 

Eleştirel Coğrafya 

Psikanaliz 

Postmodern sanat 

Eleştirel Mimari 

Çevrecilik 

Feminizm 

Eşcinsellik 

Küreselleşme 

Postkolonyalizm 

Kıta Avrupası Felsefesi, Yapısalcılık ve Postyapısalcılık 

Popüler Müzik 

Sosyal semiyotik (göstergebilimi) 

Moda 

Kültürel ve sosyal tarih 

Eleştirel Toplum Sağlığı 

Eleştirel Çalışmalar ve Eleştirel Irkçılık Teorisi 

Alt kültür çalışmaları 

Eleştirel Toplum Sağlığı 

       Kaynak: Miller, 2001:8  

 Sonuç olarak hemen hemen her sosyal bilim alanının içinde yer alan kültür, 

birçok konuyu içinde barındıran karmaşık bir yapıdadır. Akademi dünyasındaki 

yirminci yüzyılın ikinci yarısında önemli değişimler meydana geldi. Coğrafya, 

felsefe, sosyoloji, antropopoloji, edebiyat, tarih ve diğer disiplinlere kültürün 

eklenmesi, sosyal bilimlerin çalışma alanını ve ele aldığı konuları genişletti ve sosyal 

bilimlere yeni konular ekledi. Ayrıca kültür konusunda özgün kültürel çalışma 

alanları ortaya çıktı. Önceden sadece birkaç disiplinin inceleme alanında olan kültür, 

günümüzde her bilimsel disiplinin anlamlandırılmaya çalıştığı bir kavram oldu. 

Endüstrileşme ile gelen modernleşme ve beraberinde kitle iletişim araçlarının artması 
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kültürel değişimleri de artırmıştır. Sosyal bilimler kültürü üreten ve tüketenler 

arasındaki sosyal ilişkileri ve kültürler arasındaki farkları anlamlandırmaya 

çalışmışlardır. 
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II. BÖLÜM: VAKIFLI KÖYÜ‟NÜN MEKÂNSAL YAPI 

ÖZELLĠKLERĠ 

2.1. Ermenilerin Kökeni ve YaĢadıkları Coğrafya 

 Ermenilerin adının geçtiği ilk eserin İran hükümdarı Dara‟nın yazıtları olduğu 

iddia edilmektedir. Bu devre ait eserlerde “Armania” kelimesinin kullanıldığı ve bu 

kelimenin eski Sami dilinde “Ararat memleketi” anlamına geldiği belirtilmektedir. 

İranlılar Ermeniler ile aynı coğrafyayı uzun süre paylaştıklarından dolayı oraya bu 

adı vermişlerdir (Şenol, 2006:3-4). Yine M.Ö. 600‟lere ait Yunan ve İran 

kaynaklarında Ermeni adı geçmektedir. (Miller ve Miller, 2006:55). 

 Ermeniler açısından önemli olan Ağrı Dağı, Ermenilere göre onların nerden 

geldiğini ifade eden kutsal bir merkezdir. Bunun nedenini Şenol, Ermenilerin 

doğuşunun, kutsal metinlerde geçen ve Nuh Peygamberin oğlu, Yafes‟in torunu olan 

Hayk‟dan başladığını iddia eder. Tufan sonra erdikten ve sular çekildikten sonra 

Yafes‟in oğlu “Gomer” in torunu 130 yaşındaki Hayk‟ın Ağrı Dağı ve Aras Vadisi 

boylarına yerleştiklerini ileri sürerler (Şenol, 2006:4) 

 Yine başka bir kaynak Ermeniler hakkında ilk kez, Asur ülkesine ait tarihi 

kayıtlar ile bilgi sahibi olunduğunu ifade etmektedir. Ermenilerin yaşadığı plato 

burada yer almaktaydı ve o zaman bu topraklar, Asurluların akınlar düzenlediği 

bağımsız Nairi ülkesi olarak bilinirdi. M.Ö. IX. yüzyılda, küçük Nairi kantonları 

birleşerek Urartu Krallığı‟nı kurdular. Bu krallık Van Kalesi‟ni aldı. Van 

Kalesi‟ndeki kayalarda onlara ait yazıtlar bulunmaktadır. Benzer yazıtlar Malatya, 

Erzurum ve Gümrü‟de de bulunmuştur. Yazıtları çözen bilim adamları bu dilin 

Semitik dillerinden, Hint-Avrupa dillerinden ve Hitit dilinden farklı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu durumda, bu dili konuşan halkın ülkenin yerli halkı varsayılmaktadır 

(Bryce ve Toynbee, 2009:554). 

 Bournoution çalışmasında, Heredot ve Strabo‟nun Ermeniler ile ilgili 

ifadelerine yer vermektedir. Herodot'a göre ise, Ermeniler aslen Trakya'dan 

Firigya'ya geçtikleri yerde yaşıyorlardı. Önce Frigya'ya yerleştiler ve daha sonra 

Fırat Nehri'nin batısına doğru ilerlediler. Dilleri Frigyalıların diline benzerken, adları 

ve kıyafetleri Medlerinkine benziyordu. Strabo‟ya göre Ermeniler, batıdan gelen bir 

grup-ya da Frigyadan- ve güneydan ya da Zagros bölgesinden gelen ikinci grup 
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olmak üzere iki yönden gelmektedirler. Eski Yunanlılara göre, Ermeniler bölgenin 

orijinal sakinleri değildi. M.Ö. III. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü ve M.Ö. 

VIII. yüzyılda Urartu'nun Kimmer istilasından sonra Frig göçünden Küçük Asya'ya 

göç etmişlerdir. Urartu'nun gerilemesi, Ermenilerin kendilerini bölgenin birincil 

sakinleri olarak ilan etmesine izin vermiştir (Bournoution, 2006:15-16). 

 Ermenilerin kökeni ile ilgili her bilim adamı farklı iddialarda bulunmuştur.  

Bunun nedeni Ermenilerin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması ve farklı milletten 

insanlar ile aynı coğrafyayı paylaşıyor olmasıdır. Bryce ve Toynbee‟ye göre, 

Ermeniler, Yahudilerden sonra dünyanın en farklı coğrafyalara yayılmış toplumudur; 

ancak bu olgu tarihlerinin görece geç bir dönemine kadar görünür bir hale 

gelmemiştir. M.S. 387‟de Ermeniler hala Fırat, Urmiye Gölü ve Kura Nehri arasında 

sıkışmış bölgede yaşıyorlardı. Ermenilerin batıya göçünü tetikleyen, batıdaki sınır 

bölgelerinin Roma İmparatorluğu topraklarına katılmasıydı (Bryce ve Toynbee, 

2009:562). 

 Bournoution‟a göre tarihsel dönemlerde Ermenilerin yaşadıkları coğrafya, bir 

takım doğal sınırlarla tanımlanır. Kur (Kura) ve Arax (Aras) nehirleri Ermeni 

yaylalarını ayırır. Doğusunda, Hazar Denizi'ne bitişik ovalardan oluşmaktadır.  

Küçük Kafkas dağ sırasına bağlanan Pontus Dağları, Ermenistan‟ı Karadeniz ve 

Gürcistan‟dan ayıran kuzey sınırıdır. Toros Dağları, Ermenilerin yaşadığı 

coğrafyanın güneyini oluşturur (Bournoutian, 2006:9).  

 M.S. 284‟te Diocletian‟ın Roma İmparatoru olmasıyla Ermeniler‟in tarihte 

anılması onlar için önemli bir olaydır, çünkü Diocletian imparatorluğunu 

Ermenistan‟da güçlendirmeyi düşünüyordu. Bunun için Arsacid hanedanlığında 

yaşayan ve Ermenilerin temsilcisi olan Tridates‟i Roma‟dan Ermenistan‟a yolladı. 

Daha sonra soyluları yanına alan Tridates Pers kökenli temsilcileri Ermenistan‟dan 

sürdü ve Aziz Gregory‟nin yardımıyla orada Hristiyanlık inancını kurdu (Johnson ve 

Dixon 1916:10-11).  

 Hristiyanlık, Roma düzeni içinde yaşayan esir halklar arasında ortak bir ruh 

hali olarak hızla yayıldı. Önasya‟nın Hristiyanlaşan ilk halkları Süryani ve Ermeniler 

oldu. Roma‟nın tüm hışımlarını üzerine çekerek illegaliteye çekilen yeni din ilk önce 

Antakya ve Ruha (Urfa) Krallıklarında resmileşmiştir (Maraşlı, 2008:61). Roma ile 

Parth imparatorlukları arasında sıkışan Ermeniler için yeni din, her iki güç karşısında 
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ulusal kimliklerini bütünleyen yeni bir inanç sistemi olarak şekillendi (Maraşlı, 

2008:63). 

 
ġekil 2. Tarihsel Dönemlerde Ermenilerin YaĢadığı Alanlar 
Kaynak:  (Hewsen, 1997: 3) 

 Kısacası Ermenilerin yaşadığı bu geniş coğrafya, farklı uygarlıklar tarafından 

fethedilmiş ve sürekli olarak farklı milletler arasında çatışmalara sahne olmuştur. 

Ergüney, bölgenin M.Ö. 521‟den 344‟e kadar Pers vilayeti, 344‟ten 215‟e kadar 

Makadonya İmparatorluğu, 215‟ten 190‟a kadar Selefkitlere bağlı bir vilayet, 

190‟dan M.S. 220‟ye kadar Roma ile Partlar tarafından yönetilen bir yer olduğunu, 

220‟lerden V. yüzyıl başına kadar Sasani vilayeti, V. yüzyıldan VII. yüzyıla kadar 

Bizans, VII. yüzyılda da Arap egemenliği, X.yüzyılda yeniden Bizans vilayeti 

olduğunu, XI. Yüzyıldan itibaren de Selçuklular tarafından yönetildiğini ifade eder  

(Ergüney, 2007:6). 

 Selçuklular Ermenilerin yaşadığı bölgeyi fethetmeden önce bölgede Bizans‟a 

tabi iki Ermeni Prensliği bulunuyordu. Biri Bagrat Hanedanı‟nın elindeki Ani, diğeri 

de Ardzuruni ailesinin basında bulunduğu Van Gölü‟nün doğusundaki Vaspuragan 

prensliği idi (Karataş Tahiroğlu, 2010:5). 

 Tenon‟a göre, 1048‟de Selçuklu boyları Van golünün kuzeyinde eski 
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Vaspuragan krallığını istila ettiler. 1064‟te Ermenilerin kalesi sayılan ve Ermeniler 

için önemli olan Ani kalesi yıkıldı (Ternon, 1979: 19). 1079‟da ise Selçuklular hızla 

genişlemeye başladı (akt. Dixon ve Johnson, 1916:14-15). 

 Ermenilerin Osmanlılarla olan ilk ilişkileri ise, Orhan Gazi, Bursa‟yı fethedip 

başkent yaptıktan sonra Kütahya‟da bulunan Ermenileri ve ruhani liderlerini 

Bursa‟ya nakletmesi üzerine başlamıştır. Osmanlı-Ermeni ilişkileri İstanbul‟un 

fethinden (1453) sonra ise yeni bir döneme gimiştir. 1453‟te Fatih Sultan Mehmet 

İstanbul‟u aldıktan sonra, Bursa‟da bulunan Erenilerin ruhani lideri Hava Kim‟i 

İstanbul‟a getirmiş, 1461‟de de Ermeni Patrikliği‟ni kurmuştur (Aras, 2008:17). 

 1514'ten itibaren Ermeni ulusunun büyük bir çoğunluğu Osmanlı Devleti 

vatandaşıydı. Ancak bu istisna olmaksızın Ermenistan‟ın tümü Ruslar Kars‟ı alana 

kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Aradan geçen bu yüzyıllarca süren birleşme ve 

rahatlama Ermenistan'a fayda sağlamıştı, ancak 1878 yılında Osmanlı devleti ile 

Ermeni ulusları arasındaki ilişkide yeni ve kötü bir çağ başladı (Bryce, 1916:605-

606). 

 Karataş Tahiroğlu, 1828 yılında başlayan Türk-Rus savası esnasında 

Ruslar‟ın, Doğu Anadolu'ya saldırdığını ve bölgedeki Ermenilerin yardımıyla 

Temmuz 1828'de Kars'ı alarak Erzurum'a kadar ilerlediğini, Rusların bölgeyi ele 

geçirmesinde Ermenilerin yardımı ile Rusların bölgeyi ele geçirdiğini ve bu tarihten 

sonra Osmanlı Devleti‟nde Ermeni sorununun ortaya çıktığı belirtmiştir (2010:10-

11). 

 Bütün bu gelişmeler yaşanırken aynı zamanda 1 Ağustos 1914 günü I. Dünya 

Savaşı patlak vermiştir. XIX. Yüzyılın sonu ve XX. Yüzyılın başında biçimlenen bu 

savaş tam dört yıl sürdü ve Osmanlı Devleti de 29 Ekim 1914‟te savaşa katılmıştır 

(Hovkannisyan, 2007:73). 

Savaş koşullarının ağırlaşması, bir yandan soğuk ve öte yandan ekonomik 

koşulların kötüye gitmesi aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu yörelerinde tifo salgını 

ve kıtlığın baş göstermesi hükümetin içinde bulunduğu durumu daha da kötüye 

götürmekteydi. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devletiyle 

karşılaştırıldığında çok daha iyi savaş araç gereçlerine sahipti, öte yandan bölge 

bölge girdikleri alanlarda hedeflediklerine daha çabuk ulaşmak için Ermeni 

komitacıların desteğini almaya çalışmış ve bölgesel isyanları teşvik etmiştir. Bu 
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durumda Osmanlı hükümeti 26 Mayıs 1915 tarihinde İçişleri Bakanlığı‟nın 

Başbakanlık‟a gönderdiği bir teskereyle, savaş bölgelerine yakın Ermenilerin 

Osmanlı Ordusunu zor durumda bırakan hareketler yaptığı ve halka saldırdığı 

iddiasıyla Van, Bitlis, Erzurum vilayetleriyle, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kozan 

kazaları, Maraş‟ın merkezi dışında Maraş mutasarrıflığında, Halep vilayetinde, 

İskenderun, Antakya kazalarında oturan Ermenilerin yerleri değiştirilmesi üzerine bir 

karar aldı. Bunlar Musul ve Zor mutasarrıflıklarının Van vilayetiyle bitişik kuzey 

kısımlarına, Halep vilayetinin doğu ve güneydoğusuna ve Suriye vilayetinin 

doğusuna nakledileceğini ifade etmiştir (Şenol, 2006:30). 

 Tehcir kanunu ile Anadolu‟nun birçok yerinden Ermeniler belli noktalarda 

toplanarak Suriye‟ye gönderilmiştir. Yapılan literatür taramalarında tehcir öncesi 

Ermenilerin demografik yapısı ile ilgili net veriler bulunmamaktadır. Tehcir sonrası 

verilen nüfuslar ise siyasi ve politik sebeplerden dolayı farklılık göstermektedir. 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi tehcir öncesi Ermeni nüfusu hakkında çok 

sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır. Sadece Ermeniler ile ilgili değil, aynı zamanda 

Osmanlı tebaası içerisinde yaşayan bütün Gayrimüslim gruplar için aynı şey 

geçerlidir. Bunun nedeni Osmanlı‟da Cumhuriyet öncesi döneme ait sağlıklı nüfus 

sayımlarının yapılmaması, yapılan nüfus sayımlarının da etnik grup ayrımına göre 

yapılmamasıdır. Alkaya‟ya göre, Ermeniler ile ilgili olayların çıkışının olduğu 

dönemde Osmanlı‟da 1881/82-1983 ve 1910/11 olmak üzere iki nüfus sayımı ortaya 

çıkmıştır. Fakat 1909‟da Müslüman olmayanlara askerlik şartı getirilmesiyle bir 

nüfus sayımı başlanmıştır. 1909 öncesi nüfus verilerinde genelde Müslüman erkek 

nüfus sayılmıştır. Osmanlı nüfusunda Müslüman olmayanlardan cizye vergisi 

alınmakta, bu yüzden nüfusün özenli bir şekilde sayıldığı düşünülmektedir, fakat 

cizyenin 15-75 yaşında olan kişilerden alınması ve vergiden muhaf tutlan kimsenin 

bulunmayışı, nüfus verilerinin doğruluğu hakkında şüphe duyulmasına neden 

olmaktadır (Alkaya, 2006:33). 

Taşçıoğlu, 9 Haziran 1915-8 Şubat 1916 tarihlerinde 438.758 Ermeni‟nin 

göçe tabi tutulduğunu, bunların ise 382.148‟inin göç edilen alanlara vardığını 

belirtmektedir (Taşçıoğlu, 2014: 223). Keskin, 702.900 Ermeni‟nin Suriye ve Irak‟a 

tehcir edildiğini, 400-420‟sinin I. Dünya Savaşı‟nda Türkiye‟ye geçtiği, 180.000 

kişinin tehcir edilmediğini, 100.000‟inin savaş sırasında öldüğünü, 265.000‟inin 
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tehcir güzergâhlarında öldüğünü belirtmiştir (Keskin, 2005: 72). 

Tablo 2. Farklı Kaynaklara Göre I. Dünya SavaĢı Öncesi Osmanlı Devleti‟nde Ermeni 

Nüfusu 

Ġstatistik Yılı Yazar Osmanlı Ermenileri 

1892 Vital Cuinet 1.475.011 

1896 Felix Weber 1.000.000 

1901 H.F.B. Lynch 1.325.246 

1901 Ludovic de Constenson 1.383.779 

1910 Encyclopedia Britannica 1.500.000 

1913 Ermeni Patrikhanesi 1.915.651 

1913 Ludovic de Constenson 1.400.000 

1914 Daniel Panzac 1.5-1.600.000 

1914 Justin McCarty 1.698.303 

1914 Osmanlı Nüfus Sayımı 1.234.671 

1914 Standford J. Shaw 1.294.851 

1914 David Magie 1.479.000 

 Kaynak: (http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/Ermeni 

Nufusu.pdf Erişim: 16. 04.2018 10:00) 

 TTK verilerine göre ise 600.000 Ermeni‟nin öldüğü, 85.000 civarında Ermeni 

de sevk sırasında hayatını kaybettiğini belirtmiştir (Kaynak: htt 

p://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/ErmeniNufusu.pdf Erişim: 

18.04.2018 17:00). 

 Bugün Türkiye‟deki Ermeni nüfusu çok azalmıştır ve Ermeniler dağınık 

olarak yaşamaktadırlar. Özdoğan ve Kılıçdağı‟na göre tahmini Ermeni nüfusu 60.000 

ile 70.000 arasındadır (Özdoğan ve Kılıçdağı, 2011:18). Tüm bu gelişmelerden 

anlaşılacağı üzere Ermeniler geçmişten bugüne Anadolu‟nun birçok bölgesinde 

varlığını sürdürmüş olan kadim halklardandır. Ermenilerin genel olarak yaşadıkları 

coğrafya çok geniş ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Birçok savaş ve göç koşullarına 

rağmen bugün hala Türkiye‟nin ve dünyanın birçok yerinde Ermeniler varlığını 

devam ettirmektedir. 

2.2. Tarihsel Süreç Ġçerisinde Hatay Bölgesi Ermenileri 

Antakya adı ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Bazı kaynaklara göre 

Antakya, Antioch Selevkos I. Nikator‟un babasının adıdır, diğer bir görüşe göre de I. 

Nikator‟un oğlu Antiochus I. Soter‟den almıştır ismini (Komisyon, 2015:83).  

 Hatay‟da yaşamın olduğuna dair ilk buluntular, Kuzey Suriye‟de yapılan 

arkeolojik çalışmalar ile elde edilmiştir. Bölgede M.Ö. IV. ve III. bin başlangıcında 

farklı kültürlerin kalıntılarına rastlanmıştır. Bu kalıntılar bölgede yerleşim 

birimlerinin olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Amik Ovası‟nın doğusunda, 

Antakya-Halep yolu yakınlarındaki Tell-Tayinat ve Tell-Açana‟da bazı mimari 

http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/Ermeni%20Nufusu.pdf
http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/Ermeni%20Nufusu.pdf
http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/ErmeniNufusu.pdf
http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Dosyasi/Ittihat_Terakki/ErmeniNufusu.pdf
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kalıntılara rastlanmıştır. Bu bulgular vasıtasıyla bölgenin kalkolit dönemde de 

yerleşim alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir (Topçu, 2003: 27-28).  

 Antakya M.Ö. 1800-1600 yıllarında merkezi Halep olan Babil yönetimindeki 

Yamhad Krallığı tarafından yönetilmiştir. Bölge daha sonra Asurlular, Hititler, 

Urartular ve Oğuz Türkleri tarafından iskan edilmiştir. M.Ö. VI. yüzyıl ortalarında 

Pers sınırları içindeyken, Büyük İskender‟in bölgeyi fethiyle İskender 

İmparatorluğu‟na dâhil edilmiştir (Komisyon, 2015: 83). 

 Pers Kralı Darius‟u M.Ö. 333‟te Myriandros (İskenderun) yakınlarında 

yenilgiye uğratan İskender, zaferinin ardından Myriandros‟un adını " Alexandreia " 

olarak değiştirdi (Tekin, 2000: 4). İskender‟in M.Ö. 323‟te ölümünden sonra 

komutanları arasında nüfus mücadeleleri meydana geldi (Tekin, 2000: 4). M.Ö. 301 

yılında Ipsus‟da Antigonous mağlup edildikten sonra, I. Selevkos Nikator (M.Ö 312-

281) tarafından Orontes kenarında Antakya kuruldu (Zetterholm, 2006: 19-20). 

Hovannisian, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en eski, en uzak Ermeni 

topluluklarının, yaylalarından doğuya uzanan, İskenderun Körfezi boyunca ve 

yakınlardaki Amanos Dağları'nda yer aldığını belirtmektedir.  Kuzeydoğu 

Akdeniz‟deki Ermeni varlığını ise, M.Ö. I. yüzyılda Büyük Tigran'ın kısa ömürlü 

olduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda Ermenilerin, Tigranes‟in 

Seleukos İmparatorluğunun kalıntılarına son vererek başkenti daha sonra Musa Dağ 

olarak bilinen Amanos yakınlarına yerleştiklerini belirtmektedir (Hovannisian, 

2016:1).  

 Hatay Hristiyanlar için önemli bir merkezdir. Bunun sebepleri arasında hem 

Hatay‟ın ticari potansiyelinin elverişli olması ve de ticaret vasıtası ile bölgeye gelen 

tüccarların Hristiyanlığı yaymasında bölgede etkin bir alan bulmasından ileri 

gelmektedir. İsa‟nın ölümünden sonra önce Havari Aziz Pavlos ve Barnabas, daha 

sonra da Antakya kilisesinin kurucusu ve ilk rahibi Havari Aziz Petrus Antakya‟ya 

geldiler (Topçu, 2003:36). Öyle ki Hristiyanlığın ilk kilisesi olan St. Pierre, 

Hristiyanlığın hac yeri olarak kabul edilmiş ve her yıl 29 Haziran‟da dünyanın her 

bölgesinden gelen Hristiyanlar tarafından kilisede ayin düzenlenmektedir 

(Komisyon, 2015:107). 
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Foto 1. St. Piyer Kilisesi 

Kaynak: (http://www.antakyarehberi.com/hataytarih/2d.htm Erişim: 07.12. 2017 04:03). 

 Dikran‟la birlikte Antakya‟ya gelen Ermeniler, şehirdeki önemli ekonomik 

aktörlerden olurlar. Musa Dağı ve Akra Dağı‟na yerleşerek burada köyler kuran 

Ermenilerin varlığı Bizans döneminde de devam etmiştir. Zaman zaman nükseden 

Arap egemenliği, Hıristiyanlık‟ta da olduğu gibi, Ermenilerin de büyük ölçüde 

varlığının silinmesine sebep olsa da, Bizans İmparatorluğu‟nun bölgeyi tekrar ele 

geçirmesiyle diğer Hıristiyan gruplarla birlikte Ermeniler de bölgede var olmaya 

devam etmişlerdir (Kaynak: http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-

daginin-ve-bir-direnisin-hikyesi Erişim Tarihi: 07.12.2017). 

 Bölgede yaşayan Ermeniler kuzeydeki ortaçağ Ermeni Kilikya krallığı ile 

ilişkiliydi. Ermenilerin, Bizans ve Haçlı seferleri sırasında yerel soyluluk ve üst idari, 

kilise ve askeri kademeler arasında anlaşmaya vardığı ve Hıristiyan orduları Araplara 

ve daha sonra stratejilerin kontrolü için savaşan Türk kuvvetlerine karşı mücadele 

yürüttükleri bilinmektedir (Hovannisian, 2016: 1). 

Ermenilerin Bizans dönemindeki varlığına M.S.  404-407 yıllarında 

Antakya‟ya sürgün giden İstanbul Rum patrikhanesinden İoannis Hrisostomos‟un 

(Ermenilerin adlandırılmasıyla Hovhan Vosgereran) mektupları şahitlik etmektedir. 

Hrisostomos bir mektubunda bölgedeki yoğun Ermeni yerleşimlerinden, kendisine 

çok iyi davranan Sopatros adlı Ermeni bir validen ve rahat etmesi için elinden geleni 

esirgemeyen Ermeni episkoposundan bahseder. Bu dönemde İskenderun Körfezi de 

bazı kaynaklarda "Ermeni Körfezi" şeklinde adlandırılmaktadır (Köker ve diğ., 

2014:13-14). 

http://www.antakyarehberi.com/hataytarih/2d.htm
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-daginin-ve-bir-direnisin-hikyesi
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-daginin-ve-bir-direnisin-hikyesi
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Bizans‟ın giderek zayıflaması ve Haçlı Seferleri sırasında Haçlılara yaptığı 

yardımlar nedeniyle varlığını sürdürebilen, ancak yine de Bizans‟a, daha sonra 

Haçlılara, Moğollara ve Katoliklere bağımlı durumda bulunan bu Ermeni Prensliği, 

1243 yılında Selçukluların mağlup olduğu Kösedağ Savaşı‟ndan sonra Moğolları 

desteklemiştir. Çukurova‟da Memlûkların nüfuzunun artmaya başlaması da Ermeni 

Prensliği için bir tehdit unsuru olmuştur. Nitekim bu prenslik 1375 yılında 

Memlûklar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ermeniler, Osmanlı hâkimiyetine kadar 

olan süreçte Memlûklar idaresinde yaşamlarını sürdürmüşlerse de yeni bir devlet 

kurma yoluna gitmemişlerdir (Acar, 2016:19-20). 

Antakya ve İskenderun kentlerinde Ermenilerin varlığı 13.yüzyılda 

Memluklerin bölgeyi ele geçirilmesi ile birlikte geriledi. 1516‟da Osmanlı 

egemenliğine geçtikten sonra 18. yüzyıla kadar köylerin dışında önemli bir Ermeni 

varlığına rastlanmıyordu. Ermenilerin Antakya ve liman kenti İskenderun'da 

varlıklarının artması 19. yüzyılda belli bir zanaatkâr ve tüccar sınıfının bu kentlere 

yerleşmesi ve kapitalizmin gelişmesi ile birlikte güçlerini artırmasıyla gerçekleşti. Bu 

nüfus ve ekonomik güç artışı Ermeni cemaatinin kilise ve okullar kanalıyla 

kurumsallaşmasını da sağladı (Köker ve diğ., 2014:14). 

1789 Fransız İhtilalinin sebep olduğu milliyetçilik hareketleri bütün küçük 

ulusları harekete geçirmiş, Batı Avrupa‟da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu‟nda 

da burjuvazi ve feodalite küçük nüfuslu uluslar üzerinde kısıtlayıcı ve baskıcı bir 

mekanizma oluşturmuştu. Böylece ulusal pazarlara sahip olma kaygısı nedeniyle 

feodal yapılar ile küçük ulusal gruplar birbirleri ile çatışma içerisine girmişlerdir. 

1821 Yunan Bağımsızlığı Osmanlı İmparatorluğunda özellikle Hıristiyan uluslardaki 

milliyetçi hareketlerin ilham kaynağı ve itici gücü oldu. Bunun önlemini almaya 

çalışan Osmanlı 1856 Islahat Fermanıyla Hıristiyanlara getirilen yeni hak ve 

özgürlüklerde Ruslar Ortodoksların, Fransızlar Katoliklerin, İngilizler de 

Protestanların savunuculuğunu yapmışlardır. Buna karşılık Ermeni Patrikhaneleri de 

Osmanlı‟nın hazırladığı reform tasarısını Ulusal Ermeni Tüzüğü adı altında kiliseye 

kabul ettirdi (Maraşlı, 2008:130). 

19. yüzyılın sonlarında Ermeni köylüleri ve burjuvazisi arasında çıkar 

farklılığı bulunuyordu. Ermeni burjuvazisi bölgedeki ucuz işgücünden faydalandığı 

için Ermeni köylülerin ulusalcı mücadelesini desteklemiyordu. Kürt feodallerinin 
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Ermeni köylü sınıfının artı ürününe el koymasıyla da Ermeniler üzerinde Ermeni 

köylü sınıfını daha çok komitacı bir tutum sergilemeye itiyordu (Maraşlı, 2008: 132). 

Bu komitacı hareketlerin ilkini Zeytun ayaklanması oluşturup, benzer uygulamaların 

başka yerlere de sıçrayacağının belirtisidir (Akın, 2015: 45).  1895‟te Zeytun‟da 

çıkan ayaklanmalardan sonra ikinci ayaklanma 1904‟de Sasun‟da gerçekleşti. Daha 

sonra II. Meşrutiyet‟in ilanından sonra da ayaklanmalar gerçekleşti (Koçak, 2007:24-

25).  

Yaşanan bu olaylar daha sonra civar yerlere de sıçradı. Olayların meydana 

geldiği yerlerden biri de Hatay‟ın Dörtyol ilçesidir. Hatay‟ın Dörtyol ilçesindeki 

Ermeniler nüfusça çoğunluktaydı. Bölge halkı, İngiliz hizmetindeki bir Ermeni 

tarafından İtilaf devleti safına çekilmeye çalışmıştır. (Wolfgang, 2012:99-100). 

Geçer ise yaptığı çalışmada, Ermenilerin Payas‟ta bazı köylere girip 

bölgedeki halka saldırdığı bu sebepten dolayı da Osmanlı devletinin olayları önlemek 

adına bölgeye asker gönderdiğini belirtilir  (Geçer, 2014: 155). Ayrıca Çabuk (2013: 

121), 19 Nisan 1909‟da Antakya‟da çıkan olaylarda 50 Ermeninin öldüğünü, 17 

çocuğun yetim kaldığını belirtir (Çabuk, 2013:121). 

Tıpkı Dörtyol gibi, Antakya ve civarındaki Ermeniler de 1915‟teki tehcir 

uygulamasına tabi tutuldular. Bölgede tehcir kararının fiilen uygulanamadığı tek yer 

Musa Dağı köyleri oldu. Bunda aslen Yoğunoluk köyünden olup Maraş‟ın Zeytun 

(bugün Süleymanlı) kazasında görev yapan Protestan vaizi Dikran Anderasyan‟ın 

büyük payı vardır. Anderasyan, Amerikan misyonerlerinin ısrarlı girişimi sayesinde 

tehcir kervanından ayrılıp köyüne dönmüştür. 30 Temmuz 1915‟te Musa Dağı 

köylerinde bir hafta içinde sürgün edileceklerine dair emir geldiğinde Anderasyan‟ın 

da uyarılarıyla köylülerin bu karara uymaması kararlaştırdı. Çok az sayıda köylü 

sürgün kervanına katılırken, köylülerin çoğunluğu yanlarına taşıyabilecekleri kadar 

yiyecek ve malzeme alarak Musa Dağı‟nın tepesine çekildiler (Köker ve diğ., 

2014:20). 
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ġekil 3. Hatay‟da YaĢayan Ermeniler 

Kaynak:  (Köker, 2014:46) Not: Ermeniler, Musa Dağı (Bityas), Beylan (Belen), Kırıkhan ve 

Kesab‟da işaretlenmiş. 

Anderasyan‟ın aktardığına göre, göç kararına uymayan 5.000 kişi, Musa 

Dağ‟ın Damlacık mevkiine çıkmıştır. Bölgede Türk askerleriyle beş defa çatışma 

yaşadığını belirten Anderesyan, daha sonra Fransız gemilerinin kendilerini 

gördüğünü, tüm eşyaları Fransızlar yardımıyla gemiye yüklediklerini, 1 Eylül 

1915‟te Fransızların kendilerini Port Said limanına aktardıklarını belirtmiştir 

(Dinçaslan, 2006:75). 
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Foto 2. 1915‟te Port Said‟e UlaĢan Musa Dağlılar 
Kaynak: ( http://team-aow.discuforum.info/t138-Des-organisations-turques-protestent-contre-

Sylvester-Stallo.htm?start=15 Erişim Tarihi: 21.08.2016 23:56) 

 

Fransız Filosuna ait kruvazörlerce Port Said‟e götürülen Ermeni mültecilere 

ilişkin 28 Eylül 1915 tarihli raporda, göç edenlerin sayısını şu şekilde vermektedir: 

915 erkek, 1.408 kadın, 702 oğlan, 539 kız çocuğu, 636 bebek toplam 4200 kişi 

(2009:487). Bu kişilerin geldikleri yerler ise şu şekildedir: 80 aile Makof Köyü, 10 

Kebusiye, 160 Heder Bey, 228 Yoğunoluk, 220 Hacıhabibli, 170 Bityas olmak üzere 

toplam 868 aile. Bunların tümü de Halep Vilayeti, Antakya Sancağı, Lefya Kazası, 

Selefke köylerinden gelmektedir (Bryce ve Toynbee, 2009:487). 

 Geçici olarak Port Said‟teki kampta kalmalarına izin verilen Musa Dağı 

Ermenileri, uzun süre sığınabilecekleri bir ülke bulamazlar. İskenderun, Antakya ve 

Musa Dağı Ermenilerinden sağ kalanlar, Birinci Dünya Savaşı‟nın sonunda 

memleketlerine geri döner. 1921‟de Fransız mandasındaki „İskenderun Sancağı‟ 

sadece onlar için değil, Adanalı, Dörtyollu, Maraşlı, Antepli, Harputlu birçok Ermeni 

için de yaşama alanı olur. Bölgede tekrar yerleşik hayata dönen, köyler ve okullar 

kuran, zanaatlarını yapmaya devam eden Ermenilerin nüfusu giderek artar ve 3.000‟e 

ulaşır. Hatay‟ın 1939‟da Türkiye‟ye katılmasıyla Ermenilerin büyük bir kısmı 

yeniden göç etmiştir. Geriye az sayıda Ermeni‟nin yaşadığı, Musa‟nın eteklerindeki 

http://team-aow.discuforum.info/t138-Des-organisations-turques-protestent-contre-Sylvester-Stallo.htm?start=15
http://team-aow.discuforum.info/t138-Des-organisations-turques-protestent-contre-Sylvester-Stallo.htm?start=15
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Vakıflı kalır (Kaynak: http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-daginin-

ve-bir-direnisin-hikyesi Erişim Tarihi: 21.08.2016 23:57). 

 
Foto 3. Musa Dağı‟nda Bekleyen Ermeniler 
Kaynak:( http://www.agos.com.tr/ Erişim Tarihi: 21.08.2016 23:57) 

1939‟da, Hatay‟ın Türkiye Cumhuriyetine katılması, gelen Ermenilerin 

birçoğunun bu defa da Suriye, Lübnan, Mısır ve Fransa'ya gitmelerine sebep 

olmuştur. Türkiye‟den göç eden Ermenilerin yanı sıra, kalmaya karar veren 

Ermeniler de vardı ki, bunlar bugün de Vakıflı köyü sakinleri olan Ermenilerdir. Bu 

tarihten beri de Vakıflı köyünde yaşamaya devam etmektedirler. 1939 yılında 

Hatay‟ın anavatana katılmasıyla Musa dağında yaşayan Ermenilerin büyük 

çoğunluğu bölgeden göç etmiştir. Hayatlarına köyde devam etme kararı alan 

Ermeniler ise, 1940 yılından sonra hükümetin verdiği güvenceye dayanarak tekrar 

Vakıflı köyüne dönmüşlerdir. Ancak zamanla ortaya çıkan akraba özlemi, Vakıflı 

köyü sakinlerinin ülke içinde başlıca İskenderun, Mersin ve İstanbul göçerken, ülke 

dışına çıkanlar ise genel olarak Suriye, Hollanda, Fransa ve Almanya‟ya gitmişlerdir. 

Hatay‟ın anavatana katılmasıyla yurt dışına giden Ermenilerden geri dönmek 

isteyenler olsa da, göç ederken toprakları bölgede kalan diğer Ermenilere bırakmadan 

gitmeleri sebebiyle, hazine bu topraklara el koymuş, bu sebepten dolayı da yurt 

dışına gidenlerde geri dönememiştir (Bozkır, 2013:16-17). 

Hatay bölgesinde yaşayan Ermenileri bir bütün olarak anlamak için geçmişten 

günümüze kadar Ermenilerin bu coğrafyada varlıklarını nasıl sürdürdüğünü, bölgede 

nasıl bir nüfusa sahip olduğunu ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısını nasıl 

etkilediğini belirtmekte fayda bulunmaktadır.  

Bilindiği gibi Antakya çevresindeki Ermeni yerleşimleri yüzyıllardır var 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-daginin-ve-bir-direnisin-hikyesi
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7086/ermenilere-siginak-olan-musa-daginin-ve-bir-direnisin-hikyesi
http://www.agos.com.tr/
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olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Ermeniler beş farklı yerde etkinlik 

gösterdiler bunlar: Beylan bölgesi; Svedia bölgesi; Kessab bölgesi; Lazkiye bölgesi; 

Ruj Vadisi ve Kürd Dağı bölgesi. Bunlar, Batı Ermenilerinin büyük bir kesiminin 

güneybatı yerleşimleri olarak düşünülür (Tcholakian, 2016:35). 

XIX. yüzyılda Halep merkez sancağında Suriyeli Araplar, Nusayriler, 

Türkler, Çerkezler gibi farklı kökenden Müslümanlar, Katolik Ermeniler Yunan 

kökenli Melşitler, Katolik Suriyeliler, Maruniler, Keldaniler ve Latinler gibi 

Hıristiyan Katolik mezheplere bağlı topluluklar ile Gregoryan Ermeniler, Jakobit 

Süryaniler, Katolik olmayan Keldaniler ve Protestanlar gibi Katolik mezhebi dışında 

kalan Hristiyanlar ve Yahudiler yaşamaktaydı. Müslümanların daha varlıklı olanları 

hükümet görevlerinde çalışmakta ya da rant gelirleriyle geçinmekteydiler. 

Antakya'daki Hristiyan nüfusu ise genellikle ticaret komisyonculuğu ve benzeri 

işlerde uğraş vermektedirler (Komisyon, 1982:3398). 

Ahmet Cevdet Paşa “Tezakir”de 1867 de Antakya ve çevresindeki kazaların 

hane sayısını şu şekilde belirtilmekteydi: 

Tablo 3. Ahmet Cevdet PaĢa‟ya Göre 1867 Yılında Antakya ve 

Çevresinde Kazaların Hane Sayısı 

Kaza Adı Müslümanlar Gayrı Müslimler Toplam 

Antakya 8775 1129 9904 

Reyhaniye 2200 - 2200 

Beylan 1729 312 2041 

Payas 1213 447 1160 

Hassa 1118 100 1218 

Toplam 15035 1988 17023 

     Kaynak: (Komisyon, 1982:3396) 

 Ahmet Cevdet Paşa, elde ettiği nüfus verilerini haneler bazında 

değerlendirirken Hristiyan gruplar içerisinde ayrıca etnik yahut da mezhepsel 

ayrımını göz ardı ettiğinden dönemin Ermeni nüfusun hakkında ayrıntılı bir bilgi 

edinilmemektedir. 

1883‟e gelindiğinde ise şehrin nüfusunun 99.179‟a ulaştığını, daha sonra 

1908 rakamlarına göre bu sayının daha da arttığını görmekteyiz. 119.811 olan bu 

nüfusun % 71,4‟ünün Müslümanlardan, % 20,6‟sının Hıristiyanlardan ve geriye 

kalan % 8‟inin de Yahudilerden oluştuğu görülmektedir (Eroğlu ve diğ., 2012:45). 
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Tablo 4. Cuinet‟e Göre Ġskenderun ve Antakya‟nın Etnik-Dinsel Nüfusu (1890) 

M
ü

sl
ü

m
a

n
 

Etnik-Dinsel Grup Antakya Ġskenderun 

Suriyeli Arap 20000 10000 

Nusayri 10000 - 

Osmanlı Türk 10000 1000 

Kürt 3000 1500 

Çerkez 3000 - 

TOPLAM 46000 12500 

H
ri

st
iy

a
n

 

Birleşik Rum (Melkit) 2500 2646 

Ermeni Katolik 2500 1500 

Süryani 5000 2500 

Keldani 4000 2000 

Rum Ortodoks 1000 1000 

Ermeni Gregoryan 2084 1142 

TOPLAM 17084 10788 

 Yahudi 266 42 

 TOPLAM 63350 23330 

      Kaynak: (Cuinet, 1891: 192) 

Yukarıdaki tabloda; İskenderun ve Hatay‟da birbirinden farklı dinsel ve etnik 

gruplar bulunmaktadır. Bunlardan Müslüman olanlar; Suriyeli Arap, Nusayri, 

Osmanlı Türkü, Kürt, Çerkez iken, Hıristiyan olan gruplar ise; Birleşik Rum 

(Melkit), Süryani, Keldani, Rum Ortodoks, Ermeni Gregoryan gibi gruplardır. 

Antakya‟da yaşayan nüfus 63350 kişi iken, İskenderun‟da 23.330‟dur. Bu grup 

içerisinde Antakya‟da yaşayan Ermeni Gregoryanlar Antakya‟da 2084 kişi iken 

İskenderun‟da 1142 kişidir. O döneme göre bu sayı azımsanmayacak bir orana 

sahiptir.  

Tablo 5. Cuinet‟e Göre Antakya Kent Merkezinin Nüfusu (1891) 

Etnik-Dinsel Grup Nüfusu 

Müslümanlar 

Suriyeli, Arap, Türk vs. 100000 

Nusayri 6000 

TOPLAM 16000 

Hıristiyanlar 

Melkitler ve Ortodokslar 3500 

Katolik ve Gregoryan Ermeniler 3784 

TOPLAM 784 

                               Yahudi 266 

TOPLAM 23550 

        Kaynak: (Cuinet, 1891:193) 

Cuinet‟in 1891 nüfus verilerine göre de Antakya‟da nüfus dinsel gruplar 

olarak ayrılmıştır. Suriyeli, Araplar, Nusayriler ve Türkler Müslüman grubuna, 

Melkitler ve Ortadokslar, Katolik ve Gregoryan Ermeniler Hıristiyan gruba dâhil 

edilmiştir. Antakya‟da Müslümanların belirgin bir nüfus fazlalığı vardır. Hıristiyan 

grupları içerisinde de Katolik ve Gregoryan Ermenilerin nüfusu fazladır. 

Tablo 6‟da Eroğlu ve diğ.‟nin (2012) değişik tarihlerdeki Halep Vilayet 

Salnamelerinde derlediği bilgiler ışığında Osmanlı Devleti resmi istatistiklerine göre; 
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1891 ile 1908 yılları arasındaki 17 yıllık süreçte gerek Müslüman nüfustan, gerekse 

de Gayrimüslim nüfusta sürekli olarak artış meydana gelmiştir. Gayrimüslim 

nüfustaki artış biraz daha fazladır. Örneğin sözü edilen dönemde İskenderun 

kazasında Müslüman nüfustaki artış % 37,1 oranında artış göstermiştir. Aynı 

dönemde İskenderun kazasında Rum nüfus % 74,6 Ermeni nüfus ise % 42,6 oranında 

artış göstermiştir. 

Buna karşılık daha iç kesimlerde yer alan ve ticari potansiyeli İskenderun'a 

göre daha geride olan ve kırsal alanlar bakımından ise İskenderun'a göre daha geniş 

olan Antakya kazasında daha farklı bir nüfus değişim trendi yaşanmıştır. Müslüman 

nüfus 1891‟de 10507 iken 1908‟de 14406 olmuş, Ermeni nüfus ise 1891‟de 830 iken 

1908‟de 1184‟tür. 1891 döneminde Antakya kazasında Müslüman nüfusu % 28,3, 

Ermeni nüfusu % 44,9 artış göstermiştir. 

Tablo 6. 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl BaĢlarında Ġskenderun Nüfusu (1891-1908) 

Yıllar Müslüman Rum Ermeni Yahudi Ecnebi Yabancı Latin Katolik Toplam 

1891 10507 1208 830 22 61 - - - 12628 

1892 9987 1000 502 13 - - - - 11502 

1893 9987 1000 502 13 61 1.067 - - 12630 

1894 

1895 

1896 

10903 

11163 

11497 

1000 

1267 

1318 

713 

859 

874 

13 

17 

17 

61 

- 

- 

1.067 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13757 

13306 

13706 

1897 11413 1120 682 25 - - - - 13240 

1899 10451 1498 434 34 - - - - 12417 

1900 11130 1229 714 30 - - - - 13103 

1901 11149 1493 438 30 - 61 - - 13171 

1902 11520 1289 448 35 - 61 8 275 13628 

1903 11614 1590 268 35 - - 8 - 13515 

1905 11733 1329 504 35 61 - 8 286 13956 

1906 14740 2432 1424 129 151 - 103 - 19306 

1908 14406 2109 1184 58 1540 - 30 - 19509 

Kaynak: (Eroğlu ve diğ., 2012:202-206) 

Tablo 7. 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl BaĢlarında Antakya Nüfusu (1891-1908) 

Yıllar Müslüman Rum Ermeni Yahudi Ecnebi Yabancı Protestan Latin Katolik Toplam 

1891 55191 3413 2085 221 10 - 283 - - 61203 

1892 54423 3518 2232 221 - - 283 - - 60677 

1893 55646 3516 2079 221 10 137 283 - - 61892 

1894 56375 3514 2333 221 10 137 284 - - 62874 

1895 57636 3528 2385 254 - - 284 15 - 64102 

1896 59988 3682 2385 258 - - 284 15 - 66612 

1897 60038 3727 2452 258 - - 302 15 - 66792 

1898 60732 3748 2474 259 - - 312 15 - 67540 

1899 63773 3901 2564 - - - 335 15 - 70598 

1900 65484 4198 2586 - - - 344 15 - 72627 

1901 66830 4330 2586 280 - - 344 15 - 74385 

1902 67614 4331 2586 280 - - 344 15 - 75170 

1903 68885 4307 2575 280 - - 344 15 12 76418 

1904 70188 4335 2575 280 - - 382 - 12 77772 

1905 70975 4315 2575 280 - - 382 15 12 78554 

1906 71134 4315 2575 280 - - 382 15 - 78701 

1908 70826 6586 3023 299 - - 554 - 113 81401 

Kaynak: (Eroğlu ve diğ., 2012: 207-212) 
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Daha küçük olan Belen kazasında ise özellikle Ermeni ve Protestan nüfusta 

çok büyük bir artış yaşanmıştır. Örneğin 1891-1908 döneminde Belen‟in Müslüman 

nüfusu % 31,9 artış gösterirken, Ermeni nüfusu %115,2; Protestanlar ise (nüfus 

sayımında Protestanların etnik yapısı ile ilgili bilgi verilmemektedir) %76,5 artış 

göstermiştir. 

Tablo 8. 19.Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl BaĢlarında Belen Nüfusu (1891-1908) 

Yıllar Müslüman Ermeni Protestan Yahudi Yabancı Toplam 

1891 7294 1196 98 1 - 8589 

1892 7232 1190 85 - - 8507 

1893-1894 7002 1218 100 - 198 8518 

1895 7302 1296 110 - - 8708 

1896  7238 1312 100 - - 8650 

1896  180 15 10 - - 205 

1897 7653 1358 114 - - 9125 

1898 8496 1414 121 - - 10031 

1899 9059 1363 129 - - 10551 

1900 8160 1438 189 - - 9677 

1901 9313 1438 198   10949 

1902  9178 1409 189 - - 10776 

1902  189 15 10 - - 10990 

1903-1905 9265 1311 209 - - 10785 

1906 10011 1929 193 18 - 12151 

1908 9620 2574 173 - 647 13014 

Kaynak: (Eroğlu ve diğ., 2012:219-222) 

 Osmanlı Devleti‟nde, 1914 yılı nüfus verilerine göre 1.229.007 Ermeni 

yaşamaktadır. Osmanlı Devleti‟ndeki Ermeni nüfusunun, 728‟i Katolik olmak üzere 

toplam 16.158‟i Hatay‟da yaşamaktadır. Yani bu nüfusun Ermeni nüfusunun %1.31‟i 

kadarı Hatay‟da bulunmaktadır. Bu dönemde Müslüman nüfusu ise 127.005‟tir. Bu 

dönemde yerli ve yabancı kaynaklardan da elde edinilen bilgilere göre Hatay‟da 

yaşayan Ermeniler sancaklarda, kazalarda ve köylerde Müslüman halk ile birlikte 

yaşamaktadırlar. Bu dönemde Hatay toprakları kısmen Halep vilayetinde, kısmen de 

Adana vilayetine bağlı bulunmaktadır (Geçer, 2014:155). 

Tablo 9. Mezhep Esasına Göre Halep Vilayeti Ermeni Nüfusu (1914) 

YerleĢim Yeri Ermeni Katolik Ermeni 

Halep 3.603 3.952 

Ġskenderun 1.519 65 

Antakya 4.773 72 

Bab 31 2 

Cisr-i ġuğur 4.150 517 

Beylan 1.696 314 

Harem 47 - 

Cebel-i Seman/Münbiç 7 4 

Ayntab 14.466 393 

Kilis 3.934 376 

Rumkale 878 37 

Toplam 48.784 5.732 

Genel Toplam 54.516 

 Kaynak:  (Koçak, 2007:40) 
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 1914 sayımında Ermeniler Katolik Ermeniler ve Ermeniler olarak sayılmıştır. 

Mezhepsel olarak bir sayım yapılmış olmasına karşın Protestan Ermeniler herhangi 

bir mezhepsel ayrım gözetilmeden yazılmıştır. Ayrıca Gregoryen Ermenilere 

Protestan nüfusun dâhil edilip edilmediği bilinmemektedir. Sayımın yapıldığı 

yıllarda Halep‟te az sayıda da olsa Protestan mezhebine mensup Ermenilerin var 

olduğu bilinmektedir  (Koçak, 2007:40-41). 

Shemmassian, Musa Dağ‟da, Bitias, Hacı Habibli, Yoghun Oluk (Yoğun 

Oluk), Kheder Bey (Hıdır Bey), Vakef (Vakıflı) ve Kabusiye olmak üzere altı ana 

Ermeni köyünden oluştuğunu belirtmektedir. Shemmassian "Bitias" isminin, Zeus 

Bottles (veya Bottles)‟den türemiş olabileceğini ya da bir Yunan Tanrısı olan ve 

M.S. 250‟de öldürülen Antakya pisikoposu Babylas‟dan türediğini ifade etmektedir 

(Shemmassian, 2016:81).  

Shemmassian‟a göre Hacı Habibli isminin menşei de Hacı Habib adlı feodal 

bir toprak ağasından gelmektedir. Yerliler köylerine Khablak ve Araplar Hababliye 

olarak adlandırırlar. Musa Dağ'daki orijinal Ermeni yerleşimlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Yoğunoluk‟u da, kelimenin tam anlamıyla kalın su hattı veya 

suyun akışı anlamına geldiğini, bu yerleşim alanının merkezi bir konumda olduğunu 

belirtilmektedir (Shemmassian, 2016: 81-82).  

Tablo 10. Musa Dağı‟ndaki Ermeni Köylerinin Tarihsel Süreçte Kullandığı Ġsimler 

K
ö

y
le

r
in

 
T

a
ri

h
se

l 

S
ü

r
e
ç
te

 
K

u
ll

a
n

d
ığ

ı 

Ġs
im

le
r 

 

Kebûsiye Hacı Habibli Hıdır Bey Bityas Yoğunoluk Vakıf 

 Kebsiye Al-Hababliye Huzur Bottios Al- Gulluk Vakf 

Kebûsiye Kablak Hıdır Bottiaus Kighe Vakıf 

Kapısuyu Hacı Habib İddeyr Babilas Yoğunoluk Vakıflı 

 Hacı Habiblü Kheder Beg Babülaye   

  Eriklikuyu Hıdır Bey Bityas   

   Batı Ayaz   

Kaynak: (Acar, 2016:22) 

 Sadece Ermenilerin yaşadığı altı köye ek olarak Süveydiye Nahiyesi‟ne bağlı 

Zeytûniye, Sürütme ve Mişrâkiye köylerinde de Ermeniler yaşamaktaydı. 1536‟da 

Süveydiye‟ye bağlı bulunan Zeytûniye köyünde 55 Müslüman 398 Hıristiyan 

bulunmaktadır. Mezhepsel bir ayrım olmadığından kaç kişinin Ermeni olduğu tespiti 

tam olarak yapılamamaktadır. Sürütme köyünde ise kayıtlarda “Taife-i Ermeniyân” 

diye yer almaktadır. Bu durum nüfusun tamamının Ermeni olduğu yönünde bir 
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çıkarım sağlamaktadır. 152 nüfusu bulunan bu köyde, muhtelif kayıtlarda herhangi 

bir Müslüman din adamı bulunmamaktadır. Benzer şekilde Mişrakiye‟de net 

olmamakla birlikte 196 Müslüman nüfusa karşılık 87 Ermeni nüfusu bulunmaktadır 

(Acar, 2013:16-17). 

 Tablo 11  incelendiğinde Süveydiye‟ye bağlı köylerin nüfusunda yıllara bağlı 

nispeten artışlar gerçekleşmiştir. Kebûsiye, Hacı Habibli Bityas ve Vakıflı köyünde 

1536‟da Ermeni nüfus görülmezken daha sonraki dönemlerde görece bir artış 

meydana gelmiştir. 1536‟da tabloda yer alan dokuz köyde toplam Ermeni nüfusu 727 

iken 1911‟de 1270 kişiye ulaşmıştır. Tabloda dikkat çeken bir diğer husus da 1915 

nüfusunun hane bazlı hesaplanmış olmasıdır. 

Tablo 11. Farklı Dönemlere Ait Musa Dağ Ermeni Nüfusu (Hane) 

Yıllar Kebûsiye Hacı 

Habibli 

Hıdır 

Bey 

Bityas Yoğun 

Oluk 

Vakıf Zeytuniye Sürütme MiĢrakiye Toplam 

1536 - 70 - - 20±10 - 389 152 87 727 

1550 213 125 - - 120 - 78 - 95 631 

1867 70 80 - 30 300 - - - - 480 

1872 - - - 300 400 - - - - 700 

1882 150 250 - 550 450 - - - - 1400 

1891 150 200 200 150 200 - - - - 900 

1893 250 250 250 225 400 50 - - - 1425 

1898 250 300 300 100 250 - - - - 1200 

1906 150 288 308 120 214 30 - - - 1110 

1909 150 288 310 110 214 30 - - - 1102 

1910 220 300 230 170 300 70 - - - 1290 

1910 225 300 300 180 300 - - - - 1305 

1911 200 300 150 200 285 135 - - - 1270 

1911 237 293 189 220 297 102 - - - 1338 

1915 251 257 195 195 255 82 - - - 1040 

1915 230 300 160 180 230 80 - - - 1180 

Kaynak: (Acar, 2016:32) 

1867‟de Halep‟i ziyaret eden Amerikalı bir din adamı Musa Dağ‟ın 

nüfusunun 480 olabileceğini tahmin etmiştir.  Dört yıl sonra 1872‟de bir Amerikan 

Protestan misyoner Musa Dağ‟da yaklaşık olarak 700 hane olduğunu ifade etmiştir. 

Alman topografyacı Martin Hartman‟a göre ise 1882‟de Musa Dağ 850 ile 900 

aileden oluşmaktadır (Shemmassian, 2016:82-83). 1906'da, Suriye'nin 

kuzeybatısındaki 30 Ermeni yerleşim yerindeki köyleri gezen bir Ermeni rahip, 

toplam nüfusun 2.994 aileye denk geldiğini ve bunun 1110 ailesi veya %37'sinin 

Musa Dağ'da yaşadığını tespit etmiştir.  Antakya, Lazkiye ve Jisr el-Shunghur‟un 

başpiskoposu Movses Vardapet Voskerichian, 1911'de Musa Dağ‟da yaşayan 

kişilerin adları ve yaşları da dahil edilerek toplamda 1338 aile veya 6283 kişi 

olduğunu ayrıntılı bir nüfus sayımı ile vermiştir. Protestan Dikran Antreas de 1915'te 
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Ermenilerin sayısını 1.235 aile veya 6,311 kişi olarak vermiştir (Shemassian, 

2016:83). 

Werfel‟in Musa Dağ‟da Kırk Gün adlı romanında 1915 olaylarında dağda 

direniş gösterilmeden önceki 7 köyün nüfus sayımını şu şekilde vermektedir; 4 yaşın 

altında 583 bebek ve çocuk,  4-12 yaş arası 579 kız çocuğu, 4-14 yaş arası 823 erkek 

çocuğu, 12 yaşın üzerinde 2074 kadın, 12 yaşın üzerinde 2074 kadın, 14 yaşın 

üzerinde 155 erkek, toplamda ise 5609 kişi (Werfel, 2014:144).  

Sonuç olarak araştırma sahasını oluştıran Hatay bölgesi Ermenileri Musa 

Dağ‟ı bölgesinde yoğun olarak yaşamaktaydı. Bölgenin stratejik konumda oluşu 

tarihsel süreç içerisinde bölgeyi cazip bir alan haline dönüştürmüştür. Tarihsel süreç 

içerisinde Ermenilerin bölgede önemli ekonomik katkıları olmuştur. Özellikle 

bölgede ticaretin sağlanmasında Ermenilerin önemli bir etkinliği bulunmaktaydı. 

Yapılan literatür taramalarında 1800‟lere kadar bölge Ermenilerine ilişkin nüfüs 

verileri bulunmamıştır. Ermenilerin nüfusu gayrimüslim nüfus içerisinde verilmiştir.  

2.3. Vakıflı Köyü‟nün KuruluĢ ve GeliĢimi 

 Vakıflı köyü Hatay‟ın Samandağ İlçesine bağlı ve Ermenilerin yaşadığı son 

köydür. Köy dağlık bir topografyada, yamaçlar üzerinde konumlanmıştır. Vakıflı‟nın 

güneyinde Samandağ ovası kuzey güney doğrultusunda Hıdırbey suyu 

bulunmaktadır. Hıdırbey suyu aynı zamanda Hıdırbey köyünün yerleşme 

bölgesinden geçmektedir ve de bölgeye tarımsal su kaynağı oluşturmaktadır (Doğru 

ve diğ., 1966:9). 

 Vakıflı Köyü, Hatay‟ın Samandağ İlçesi merkezinin dört kilometre 

kuzeydoğusunda, Musa Dağı‟nın eteklerindeki Hıdırbey Vadisi‟nin doğal devamı 

niteliğinde, deniz düzeyinden ortalama yüksekliği 125 metre civarında, yüzölçümü 

üç kilometre kareye yakın olan küçük bir yerleşim birimidir (http://www.vakiflikoy.com/ 

Erişim: 05.04.2018 10:29).  

 Vakıflı köyü Hıdırbey köyü ile komşu olup aralarında yarım saat mesafe 

bulunmaktadır. Vakıflı köyü de Hıdırbey‟de olduğu gibi mahalleler bahçelerle 

ayrılmış, bahçelerin içine gömülmüştür. Bu köyde bir kilise bulunmaktadır (Amabile 

ve Tosatti 2017:134-135). 

 Vakıflı‟nın doğusunda Koyunoğlu ve Mızraklı köyleri, kuzeybatısında 

Kapısuyu Köyü, batısında Mağaracık Köyü, kuzeyinde Hıdırbey Köyü, güneyinde 

http://www.vakiflikoy.com/
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Samandağ İlçesi bulunmaktadır. Shemmassian, "Vakef" kelimesinin Arapça "Vakıf" 

ın Türkçe versiyonu olduğunu, bu kelimenin anlamının da dini olarak hayırseverlik, 

vakfetme ya da bağışlama anlamına geldiğini belirtmektedir. Yerliler tarafından 

Maqef olarak adlandırılmaktadır. Vakıflı‟nın asıl yerleşimcileri güneybatı Vakıflı‟ya 

eklenen Kurtderesi‟nin Alevi köylerinde ekili arazileri olan ve ortakçıları bulunan 

Hıdır Bey ve Yoğun Oluk ‟un Ermeni köylerinden birkaç ailedir. Shemmassian‟ın 

aktarımına göre daha sonra bu bölgedeki haneler, diğer birkaç Ermeni aileyle birlikte 

Musa Dağı‟nın güneyinde sürekli bir yerleşke kurdular (Shemmassian, 2016:287). 

 Vakıflı 1918‟e kadar Osmanlı Devletinde bulunan alan 1818-1939 döneminde 

Fransızlar tarafından yönetilmiş 1939‟da Türkiye Cumhuriyeti‟ne geçmiştir. Hatay 

1939'da Türkiye‟ye dahil edildiğinde, I. Dünya Savaşı sorunları nedeniyle bir travma 

etkisinde olan Ermeni nüfusunun ezici çoğunluğu, çoğunlukla Lübnan'a göç etmeyi 

seçti. Musa Dağlılar 1915'te sınır dışı edilme emrine başarıyla karşı koymuş olmaları 

ve şu anda Türk yönetimi altında yaşamalarından dolayı da endişe duyuyorlardı. 

Buna rağmen, bazıları bölgede kalmayı tercih etti.  

 

     ġekil 4. Hatay Vakıflı Köyü 

     Kaynak: (Kuşçu ve Tunçel, 2009:44) 
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  Musa Dagh'da ve Zeituniye'de güneyde Svedia / el-Swaidiyye ovasında 

kalanlar; Bitias (Bityas)‟da 4 aile 12 kişi, Hacı Habibli 1 aile 8 kişi, Yoğun Oluk 4 

aile 28 kişi, Hıdır Bey 4 aile 27 kişi, Kabusiye 3 aile 15 kişi, Zeytuniye 11 aile 64 

kişi ve Vakıflı 41 aile 232 kişi olup toplam 68 aileye 386 kişidir. Bu da Musa Dağ 

nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturmaktadır (Shemmassian, 2016:289). 

 Vakıflılı bir görüşmeci olan Y.A. (Erkek, 53) o dönem hakkında şu bilgileri 

vermektedir: 

 "Bu Musa Dağ üzerinde 11 köy vardı. 11 köyün hepsi de Ermeniydi… 

Kapısuyu (eski kadı Kebusiye), Hıdırbey, Yoğunoluk, Hacıhabibli (Erikli), 

Teknekuyu, Bityas, Seldiren, Çubukçu, Gömmece… Esas 6 köy 4 tane de mezrası 

vardı. Her bir köyde 200 kiĢi hesaplarsak 5500 kiĢiye yakın Ermeni vardı. Bunların 

hepsi 1939‟da Port Said‟e gittiler. Bu köyler hepsi Ermeniydi ama Samandağ‟ın 

ovaları hepsi Araptı. Hiç ama hiç Türkmen yoktu buralarda. Araplar fakirdi, 

Ermeniler daha güçlü, daha çalıĢkan ve kültürlülerdi. Her Ģeyleri vardı Ermenilerin 

burası aynen bir Ģehir gibiydi, hâlbuki Samandağ Ģehirdi ama bu köylerde ne 

ararsan vardı. Sanayi olarak da geliĢmiĢti buralar; marangozcusu, demircisi her Ģey 

vardı. Samandağ‟da bu kadar yoktu. Herkes gelip iĢini buralarda yapardı. Ama 

tehcir olduğu zaman iki gemi insan gitti. Fransızlar buraları iĢgal edince biz Musa 

Dağlılar sevindik çünkü Fransızlar Hristiyandı, biz de Hristiyandık yani biraz 

sevindik ama hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti‟ne karĢı gelmedik… Sadece 1939‟da 

Türkiye‟ye geçince Ermeniler korktu ve eski Ģeyler yine tekrarlanır korkusuyla 

çoğusu göç etti. Port Said‟e gittikten sonra çoğu geldi kimse kalmadı orada. Ama 

dediğim gibi 1939‟da tekrar göç ettiler. Giden Ermenilerin yerine devlet boĢalan 

köylerin yerine 11 köyün hepsine-Vakıflı hariç-Türkmenleri iskân ettiler. ġimdi 

Vakıflı hariç hepsi Türkmen oldu. Bu Türkmenlerin aslı Ģöyle; Hıdırbey Arsuzdan 

gelenlerden oluĢuyor, Yoğunoluk Hacıhabibli Bityas hep Seldirenden gelen, 

Kapısuyu karıĢık her yerden gelen var… Bu köy Ģimdi tek Ermeni köyü kaldı. Evet, 

az kiĢi kaldık hepsi gitti. Bu köy de eskiden 1939‟a kadar 250 hane idik Ģimdi daha 

az kaldık. " 

 1939‟da Hatay‟ın Türkiye‟ye ilhak edilmesiyle Ermenilerin Suriye ve 

Lübnan‟a göç etmesi sonucunda köyde 40 hane kalmıştır. Göçten sonra Yoğunoluk 

ve Hıdırbey köylerinden 7 aile Vakıflı‟ya taşınmıştır. Göçen Ermenilerin mallarına 
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da Milli Emlak Müdürlüğü el koymuştur. Bugün Vakıflı köyünde 150 dönüm toprak 

Milli Emlak Müdürlüğü‟nün elindedir. Daha sonra köylüler topraklarını elde 

etmişseler de toprakların 1508 dönümü 1943‟te Vakıflar İdaresine geçmiştir (Doğru 

ve diğ., 1966:17). 

 Vakıflı köyünün kuruluş ve gelişimi ile bilgiler çok sınırlı olduğu için köyün 

gelişimi ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler verilememektedir. Gerek yapılan literatür 

taramalarında, gerekse de yapılan mülakatlarda geniş kapsamlı bilgilere 

ulaşılamamıştır. Köyde yapılan mülakat sonucu köy muhtarı, köyün ilk kuruluş 

tarihini 1800‟lere dayandırmaktadır. 

 Daha önce kendi halinde yaşayan küçük bir Ermeni köyü olan Vakıflı, 1997 

yılında açılan kilise ile tanınmaya başlanmıştır. Bu durumu görüşmecilerden C.G. 

(Erkek, 65 ) şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Kilisenin, 1997 Temmuz‟undaki açılıĢ töreni, görkemli ve ses getirici oldu. 

Türkiye içinden ve dünyanın dört bir yanından gelmiĢ ruhani ve sivil konuklar, 

açılıĢın bütün dünyanın dikkatini çekmesinde çok etkili oldular. Ulusal ve 

uluslararası medya kuruluĢları, açılıĢ törenini tüm ayrıntılarıyla, bütün dünyaya 

duyurdular. O zamana kadar kendi halinde küçük bir yerleĢim birimi olan Vakıflı, 

bir anda Türkiye‟nin en fazla konuĢulan, en “medyatik” köylerinden biri oldu. O 

tarihten sonra, yerli ve yabancı turizm Ģirketleri, yöreye yaptıkları gezi ve tur 

programlarına, Vakıflı Köyü‟nü de dâhil etmeye baĢladılar. Vakıflı Köyü, 1997 

yılında kilisesi Surp Asdvadzadzin‟in temelden yenilenmesi ve Ġstanbul‟da yaĢayan 

500‟e yakın köy kökenlinin kurdukları derneğin çabalarının da sonucu, dünyanın her 

tarafına yayılmıĢ eski sakinlerinin devamı olan kuĢakların, yerli-yabancı turistlerin, 

ulusal ve uluslararası medyanın ilgi odağı haline gelmiĢtir.” 

 Sonuç olarak Hıdırbey‟e komşu olan Vakıflı köyü şuan köy nüfusunun 

tamamının Ermeni olduğu son Ermeni köyüdür. Belli bir dönem Yoğunoluk‟un bir 

mezrası konumunda iken daha sonra bağımsız bir köy halinde gelişme göstermiştir. 

1939‟da HatayTürkiye‟ye katılınca nüfusunda ciddi değişimler göstermiştir. Köyün 

kuruluşu 1800‟lü yıllara dayanmaktadır. Şu anda yeni yapılan konutlar 

sayılmaksızın, köyde 40 hane bulunmaktadır. Daha önce köy hakkında çok fazla 

bilgi sahibi olmayanlar 1997 yılında şuan köyde bulunan kilisenin açılışıyla 

tanınmaya başlanmıştır. Bu sayede köye birçok yerli ve yabancı turist gelmeye 



76 

başlanmıştır. Hatta köy üzerinde akademik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu 

nedenden ötürü köy ile ilgili geçmiş verilere ancak dolaylı yollardan ulaşılmıştır ve 

özelde köy nezdinde geniş kapsamlı bilgiler bulunamamıştır. 

2.4. GeçmiĢten Günümüze Vakıflı Köyü‟nün Demografik GeliĢimi 

 Köyler kırsal alanların en büyük toplu yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. 

Özgüç‟e göre bina katlarının çok yüksek olmadığı ya da sanayi ve ticaret 

yatırımlarının olmadığı alanlar olarak bilinen köylerin aslında tam bir tanımı bu 

şekilde kolay yapılamamaktadır (Özgüç ve Tümertekin, 2015:381). 

 Köyler, özellikleri bakımından mahalleler ile benzer yapıdadırlar. Fakat 

köylerin tarımsal fonksiyonları daha ağırlıktadır ve sınırları mahalli idare ile 

belirlenmektedir. Böylece köyler idari özellikli mahalle statüsü kazanmaktadır. 

Araştırma sahasını oluşturan Samandağ ilçesinde köylerle ilgili bilgilere 1526, 1536 

ve 1550‟li yıllara rastlanmaktadır. Fakat bu bilgilerde köyler hane sayısı olarak 

hesaplanmıştır (Kuşçu, 2008:111). 

 Daha önce Hatay Ermenileri kısmında genişçe yer verilen Musa Dağ Ermeni 

nüfusunu içinde Vakıflı köyü ya da diğer köyler, özelde ayrılmadığından dolayı 

Vakıflı köyü nüfusuna doğrudan ulaşılamamaktadır. Acar, Vakıflı köyü nüfusunu 

1893 yılında 50, 1906 yılında 30, 1910 yılında 70 ve 1911 yılında 135 kişi ve 1915 

yılında ise, 80 hane olarak belirtmektedir (Acar, 2016:32). Vakıflı köyü nüfusu 

çeşitli sosyo-ekonomik problemlerden dolayı değişkenlik göstermiştir. 1919 yılından 

1938 yılına kadar köydeki hane sayısı 120 olmuştur. 1939‟dan sonra Hatay 

Türkiye‟ye dâhil olunca yine belli bir göç dalgası ile karşılaşılmıştır ve nüfusta ciddi 

bir azalma meydana gelmiştir (Bozkır, 2013:17). 

  Köy sakinlerinden C.G. (Erkek, 65) yaşanan iç ve dış göçü ekonomik 

nedenlere bağlamakta ve göçün köy nüfusu açısından bir tehlike arz ettiğini 

vurgulamaktadır:  

 C.G. (Erkek, 65): “1939‟da, Türkiye‟de kalmayı yeğleyerek göç etmeyen 

yaklaĢık 70 ailenin büyük bölümünü, yerleĢik olarak Vakıflı Köyü‟nde yaĢayanlar 

oluĢturur. 1940‟lı yıllardan baĢlayarak 1960‟ların ortalarına kadar nüfusu devamlı 

olarak artan Vakıflı Köyü‟nden “göç” olgusu, altmıĢlı yılların ikinci yarısından 

itibaren baĢlar. Göçü, ilk olarak çalıĢmak üzere Almanya‟ya gidenler baĢlatırlar. 

Daha sonra, anadilde eğitim almalarını sağlamak ve devamında da 
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yükseköğrenimlerini tamamlamak için çocuklarını Ġstanbul‟a gönderen ailelerin 

çocuklarının yanında olma istekleri, Vakıflı Köyü‟nün boĢalma sürecini iyice 

hızlandırır. Örneğin; yetmiĢli yılların baĢlarına kadar, 11 ayrı hanede 60‟tan fazla 

Ermeni nüfusu barındıran köyün batısındaki “Azzir” denilen mezrası ya da 

mahallesinde, günümüzde hiç Ermeni asıllı vatandaĢ yoktur. Yine köy sınırları içinde 

bulunan ve köy halkı tarafından “Karşıyaka” anlamında “Antıkarşen” olarak anılan 

doğu yakasında da yetmiĢli yıllara kadar 40‟ı aĢkın kiĢi yaĢarken bugün burada da 

kimse yaĢamamaktadır. Seksenli yıllara gelindiğinde, Vakıflı Köyü için ciddi tehlike 

çanları çalmaya baĢlamıĢtır. Hızlı göçün önüne geçilmediği takdirde 10–15 yıl 

içinde köyün tamamen boĢalması gibi bir tehlike söz konusudur. Bu yıllarda, 

tehlikenin farkına varan yaĢlı kesimle birlikte, dıĢarıda yaĢayan köy kökenlilerin de 

telkinleri; ayrıca büyük Ģehirlerde yaĢamanın getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntıları 

bizzat yaĢayanların köye zorunlu dönüĢleri, göç olgusunu hafifletip, durdurdu.     

Halen "Türkiye‟nin Tek Ermeni Köyü" olma özelliğini sürdüren Vakıflı‟da, kıĢ 

aylarında 30 hanede yaklaĢık 100 civarında bir nüfus yaĢamakta ve geçimini 

ağırlıklı olarak turunçgillere dayalı tarımla sağlamaktadır. Yaz aylarında ise, 

tatillerini doğup büyüdükleri topraklarda geçirmek üzere yurtiçinden ve dıĢarıdan 

gelenlerle birlikte, köy nüfusu 250‟ye yaklaĢmaktadır. " 

Tablo 12. Cumhuriyet Döneminde Vakıflı Köyü Nüfusu 

Yıl Nüfus Yıl Nüfus 

1940 239 2007 116 

1945 266 2008 120 

1950 262 2009 123 

1955 247 2010 129 

1960 253 2011 128 

1965 255 2012 120 

1970 218 2013 115 

1975 173 2014 124 

1980 130 2015 123 

1985 139 2016 130 

1990 110 2017 118 

2000 147   

      Kaynak: TUİK Verileri 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde genel olarak köy nüfusunun azlığı köyde çok 

fazla nüfus değişimi yokmuş gibi algılanmasına neden olsa da köy nüfusunda 

1960‟lardan sonra azalmalar meydana gelmiştir. Ekonomik sebeplerle yaşanan bu 

göçler ve Avrupa‟ya yapılan işçi göçleri Vakıflı‟da yaşayan bireyler için bir çekici 

unsur olmuştur. Ayrıca eğitim amaçlı göçler ve özellikle Ermenice eğitim görmek 
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için İstanbul‟a yapılan göçler diğer bir önemli unsur olarak görülmektedir. Şuan 

köyde Kartun, Babek, Çapar, Kuş, Silahlı, Kadıyan, Karakuş, Manca, Emlikyan, 

Hergel, Demirci gibi aileler yaşamaktadır. 

 1939'dan sonraki çeyrek asırda 1964‟te Vakıflı‟da hala yaşamakta olan 

Ermeni sayısı 66 aileydi; 291 kişi (158 kadın ve 133 erkek). Yaşayanların yaklaşık 

yüzde 80'i genç, kırk üç yaşın altında idi. Yirmi üç yıl sonra, 1987'de, ilçede yaşayan 

Ermenilerin sayısı üçte birinden fazla azaldı 40 aileye veya 169 kişiye geriledi. 

Takiben: Bitias, 1 aile / 5 kişi; Zeytuniye, 15 aile / 59 kişi; ve Vakıflı, 24 aileden / 

105 kişiden oluşuyordu. Geri kalanı: İstanbul, 47 aile / 165 kişi; İskenderun, 10 aile / 

40 kişi; Antakya, 4 aile / 20 kişi; Ankara, 1 aile / 13 kişi; Sovyet Ermenistanı, 5 aile / 

19 kişi; Lübnan, 4 aile / 20 kişi; ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, 15 aile / 

60 kişi, toplam 86 aileye veya 337 kişi gibi yerlere göç etmiştir (Shemmassian, 

2016:290). 

 Vakıflı köyünde yaşayan N.B. (Erkek, 48) köy nüfusunun azalmasını bir 

tehlike olarak görmekte ve şunları ifade etmektedir;  

 N.B. (Erkek, 48): "Köy nüfusunun azalması kesinlikle bir tehlike arz ediyor. 

Yani doğum oranları düĢtü, okuma yazma oranları arttıkça okula gidenler bir daha 

geri dönmedi. Köy eksildi, bura da biraz turizme yönelik bir köy oldu. Emeklilere 

yönelik bir köy oldu." 

 Bunu tehlike olarak görmeyip ilerde bu durumun değişebileceğine inananlar 

da bulunmaktadır. Görüşmecilerden S.K.. (Kadın, 44): "Gençlerden yeni yeni 

evlenenler var onlar bizim umudumuz ilerde köy sayısını arttırma onlara bağlı." 

diyerek aslında köye gelen ve evlenen bireylerin köy nüfusuna pozitif katkıda 

bulunacağına inanmaktadır. 

Araştırma sahamı oluşturan Vakıflı köyünde yapılan anket çalışmasında 19 

anket uygulanmıştır. Bu anketlerde demografik özellikler başlığı altında Cinsiyet, 

yaş, medeni durum, hanede yaşayan aile ve birey sayıları, doğum vb. gibi sorular 

sorularak bu soruların demografik yapıya olan etkileri saptanmaya çalışılmıştır. 

Böylece güncel demografik bilgiler daha net aktarılmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 13. Ankete Katılan Bireylerin Cinsiyeti 

Cinsiyet Sayı Oran (%) 

Kadın 6 32 

Erkek 13 68 

Toplam 19 100 

Vakıflı köyünde yapılan anket çalışmasında erkeklerin oranı %68 iken 

kadınların oranı %32 şeklinde çıkmıştır. Erkeklerin oranının fazla çıkmasında anket 

çalışmasının erkeklerin işten döndüğü bir saatte ve anket uygulamasının hane 

halkından sadece bir kişi üzerinde yapılmasından kaynaklanmaktadır.  

Vakıflı köyünde anket yapılan kişilerin yaş grupları ağırlıklı olarak 51-65 yaş 

grubu içerisindedir (%53). Daha sonra bunu 35-50 (%32) yaş grubu, 65 yaş ve üzeri 

(%10) ve son olarak da 26-34 (%5) yaş grubu takip etmektedir. Yaş gruplarının 26 

yaş ve üzeri çıkmasının nedeni, anketlerin genel olarak hane halkı reisi ile yapılması 

ile ilgilidir. Yani yaşlı nüfusunun genç nüfustan fazla olduğu görülmektedir. Bunun 

da sebebi anketlerin hane halkı reisi ya da evli kadınlar üzerinden yapılması ve de 

genç nüfusun eğitim ve iş imkânları gibi nedenlerle köyden dışarıya göç etmesi ile 

açıklanabilir. 

Vakıflı köyü anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde anketlerin tamamı evli 

kişiler üzerine yapılmıştır. Bunun sebebi de anketlerin uygulandığı kişilerin hane 

reisleri üzerinde gelişmesidir. 

Araştırma örneklemine giren bireylerin hanedeki birey sayısına baktığımız 

zaman %63‟ü 2-4  kişiden oluşurken, %37‟si 5-7 kişiden oluşmaktadır. Bu durum 

kırsal alan özelliği gösteren geniş aile biçimine biraz ters bir durumdur. Vakıflı 

köyünün ilçe merkezine yakın oluşu, kır yaşamının diğer bölgelere oranla daha 

modern oluşu ve köyde yaşayan bireylerin eğitim seviyesi bu durumu meydana 

getiren etkenler arasında sayılabilir. 

Araştırma örneklemine giren bireylerin hanede yaşayan aile sayısına 

bakıldığında, genellikle tek kişilik aile yapısının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

%16‟lık bir oranda iki kişilik bir aile yapısı görülmektedir. Köyde yaşayan bireyler 

yapılan anket sırasında artık eski usullerin kalmadığını, çocuklarının okuduğunu ve 

genelde evlenince köy dışında yaşadıklarını, köyde kalmak istemediklerini 

belirtmiştir. 

Araştırma örneklemine giren bireylerin köyde kalış süreleri incelendiğinde, 
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Vakıflı‟da yaşayan nüfusun uzun süredir burada yaşamakta olduğudur. Köyde 

yaşayan bireylerin köyde kalış süreci dağılımı şöyledir; 51-70 yıldır köyde yaşayan 

bireyler (%37) oranında, 31-50 yıldır yaşayan bireyler (%26 oranında), 1-30 yıldır 

yaşayanlar ise (%32) , 71 yıl ve üzeri yaşayan bireyeler ise (%5) oranındadır. Köyde 

yaşayan bireyler daha önce de ifade edildiği gibi tehcirden önce orada varlığını 

sürdürmüş Ermeni vatandaşların torunlarıdır. Dolayısıyla köyde önceden beri 

varlığını sürdürmekte olan kişilerdir. 1-30 yıldır yaşamakta olanlar ise köye yeni 

yerleşen, evlilik nedeni ile gelen kişilerdir. Ayrıca anket çalışması daha çok hane 

sayısınca uygulandığı için ve anket soruların ağırlıklı olarak evli çiftleri kapsayan bir 

yapıya sahip olmasından dolayı köyde yaşayan dul bireylere uygulanmamıştır. Fakat 

bunlarla mülakatlar yapılmaya çalışılmıştır. Yaşları 80 ve üzeri olan bu bireylerin 

köyde kalış süreleri diğer bireylerden daha uzun olmaktadır. Dolayısıyla 71 ve üzeri 

yıllarda köyde yaşayan birey sayısı bu bağlamda daha fazla bir oran oluşturmuş 

olacaktı. 

Vakıflı köyünde yaşayan bireylere başka köy, ilçe, şehir veya ülkelere göç 

eden akrabalarının olup olmadığı sorusunu sorduğumuzda % 84,2‟si evet, oldu 

yanıtını vermiştir. Göç edenlerin çoğunun gittikleri ülkeler Almanya, Fransa, 

Amerika gibi ülkeler ve de İstanbul gibi büyük şehre daha çok ekonomik sebeplerden 

dolayı göç etmişlerdir. 

 Göç eden bireylerin hangi tarihlerde göç ettiği incelendiğinde 1961-1970 ve 

1981-1990 yılları arasında (%25) en fazla göçün meydana geldiği görülmektedir. 

Bunu 1971-1980 (%16,7) takip etmektedir. 1920 ve öncesi göç edenlerin oranı %8,3 

1921-1950, 1951-1960‟da göç edenlerin oranı % 8,3 yine 1991-2000‟de göç 

edenlerin oranı %8,3‟tür. Özellikle 1960‟lardan sonra Türkiye‟den yurtdışına yapılan 

ekonomik temelli göçlere, Vakıflı köyü sakinleri de katılmıştır. Bundan dolayı 1960 

sonrası göçlerde artış yaşanmış olduğu söylenebilir. Yapılan görüşmelerde köyden 

göçlerin temel sebebi ekonomi olarak verilmiştir. Fakat köy dışından yapılan 

evlilikler ve bireylerin başka şehirlere yerleşmesi bunun nedenleri arasında 

gösterilebilir. Evlilik şekilleri ve düğünler kısmında ayrıntısı ile değinilecek olan 

köyde akraba evliliğinin ve 7 göbeğe kadar evliliklerin yasak olması köy kadınlarının 

dışardan evlilik yapmasına ve bölge dışına yerleşmesine neden olmuştur. Ayrıca 

köyde okuyan bireylerin iş yerlerinin köy dışında olması da diğer bir neden 
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arasındadır.  

 Bilindiği gibi 1915 süreci sonrasında kitlesel göç ettirilme politikası Vakıflı 

köyü ve civar köyleri de etkilemiştir. Her ne kadar tehcir edilmeden bölgede yaşayan 

bireyler olmuş olsa da-ki Hatay‟ın Türkiye‟ye katılmasıyla bu durum çok uzun 

sürmemiştir- 1915‟ten etkilenen ve tehcire katılan Vakıflı köy bireylerinin akrabaları 

ve tanıdıkları bulunmaktadır. Ankete katılan bireylere 1915 sorası göç eden 

tanıdıklarının olup olmadığı sorulduğunda %95 oranında evet denilmiştir. Bu 

durumda ankete katılan bireylerin hemen hemen hepsinin tanıdıkları 1915 sürecinde 

köy dışına göç etmişlerdir. 1915‟ten sonra da köylerinde kalan Ermeniler 1939 

yılında tekrar bir göç süreci yaşamıştır. 

 Göç eden yakınlarıyla ilişki dereceleri sorulduğunda ise %42,1 oranında bu 

kişilerle görüşülmediği, %31,6 oranında telefonla iletişim kurulduğu, %10,5 düzenli 

olarak görüşüldüğü, %10,5 olarak tatillerde görüşüldüğü ve % 5,3oranında internet 

aracılığı ile görüşüldüğü ifade edilmiştir.  

 Göç edenlerin ne sıklıkla köye geldiği sorulduğunda ise %53 oranında hiç 

gelmediği, %32 oranında düğün, yas gibi durumlarda köye geldiği, % 10‟unun 4-5 

yılda bir geldiğini, %5‟inin yılda bir geldiği ortaya çıkmıştır. Göç eden akrabaların 

köye bu derece az gelişi, bireylerin akrabaları ile olan ilişkilerini azaltmıştır. 

 Sonuç olarak; ekonomik nedenlerle yapılan göçler, Türkiye‟nin hemen her 

bölgesinde yaşanmakla birlikte normal karşılanması gereken bir olgudur. Yalnız 

Vakıflı köyünün Türkiye‟nin son kalan Ermeni köyü oluşu, ileride nüfusunun 

tamamen azalabileceği kaygısını taşımaktadır. Çünkü ilerleyen dönemlerde belki de 

var olan son Ermeni köyü de kaybolmuş olacak ve Vakıflı köyünün adı, sadece 

yapılan çalışmalarda duyulacak. Köy şartları, gençlerin eğitim amaçlı göçü ve eğitim 

sürecini tamamladıktan sonra köye dönmeyişi gibi etkenler düzeltilmez ise köy 

nüfusundaki azalmalar devam edecektir. 

 2.5. Vakıflı Köyü‟nün Mekânsal Özellikleri 

 Mekân coğrafyanın ele aldığı en önemli unsurlardan biridir. Her kültür belli 

bir coğrafi mekân ekseninde yayılma göstermektedir. Mekân bir kültür yansıma 

alanıdır. Kaya, mekân kavramının farklı anlamlarını, mekân üzerinde yaşanan 

değişimleri, belli bir mekânda gerçekleşen mekânsal örgütlenmeleri ve mekânın ne 

demek olduğunu ve içerdiği farklı anlamları bilmeden kültür, kimlik, ekonomik yapı, 



82 

siyaset vb. gibi kavramları anlamanın mümkün olamayacağını belirtmektedir (Kaya, 

2013: 34). Kaya‟nın ifade etmek istediği nokta, yukarıda değinilen kültürün mekân 

üzerindeki yayılımıdır. Yani toplumsal-kültürel unsurları anlayabilmek için mekânı 

ve ifade ettiği kavramları iyi anlamak, o mekânda yer alan kültürel dokuların ve 

toplumsal ilişkilerin mekânda bıraktığı yansımayı çözmek gerekmektedir. Bu 

bölümde Vakıflı köyünde yaşayan bireylerin mekân üzerinde yaşadıkları değişimleri 

ve kültürel özellikleri incelenmeye çalışılacaktır. 

2.5.1. YerleĢme Yapısı ve ġekli 

 Gerek yapılan saha çalışmalarında gerekse de görüşmecilerle yapılan 

mülakatların sonucunda Vakıflı köyünde bulunan yerleşim alanlarının çoğunun 

belli süreçler içerisinde kademeli değişimlerle meydana geldiği görülmektedir. 

Fakat yerleşmeyi oluşturan eski ve yeni yapıların tümü bölgede yaşayan Ermeniler 

tarafından yapılmıştır. Vakıflı köyünde yapılar belli bir plan içerisinde oluşmaktan 

ziyade, dağınık halde bulunmaktadır.  Köyde yerleşilen alanlar, ana yol ve tarım 

faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar henüz asfaltlanmamış toprak yollardır. Sadece 

köyün güneyden kuzeye doğru çıkılan alanlarda patika taşları ile döşenmiştir.  

 Köyde eski bir ilkokul, kilise, yazın gelen turistlerin kalması için restore 

edilmiş üç pansiyon, köy morgu, yeni yapılmış bir kültür merkezi, çay bahçesi, eski 

muhtarlık birimi gibi kamu yapıları ve meskenler belli bir sırayı takip etmeden 

plansız bir şekilde yolun her iki tarafında dağınık halde kurulmuştur. Bu konuya 

ilerleyen kısımlarda ayrıntısı ile değinilecektir. 

 Köyle ilgili birtakım altyapı ve üstyapı sorunları bulunmaktadır. Araştırma 

örneklemine giren bireylerin çoğu, bu durumla ilgili sıkıntılarını vurgulamıştır. 

Araştırma örneklemine giren bireylerin %89,5‟i yollar ve ulaşım ile ilgili problemler 

yaşadığını belirtmektedir. %89,5‟i elektrik, %94,7‟si çöp-temizlik problemi, 

%84,2‟si kanalizasyon problemi, %89,5‟i de köyde sosyal mekânların yeterli 

olmadığını vurgulamıştır. Köyde yaşayan bireyler, anket soruları sorulduğu zaman 

köylerindeki yeşil alanları yeterli gördüklerini ve köylerinin zaten çok yeşil olduğu 

köyün çoğu yerinde ağaçların olduğunu ifade etmiştir. Yalnız %10,5‟i yeşil alanların 

yetersiz olduğunu belirtmiştir. Köy sakinleri hem köy yolunun toprak yol olması hem 

de köy araçlarının saat 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 gibi iki saatte bir 

kalkmasından dolayı sorun yaşamaktadırlar. Çünkü araca yetişemeyen bireyler ikinci 
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defa aracın gelmesi için iki saat arayla beklemek zorunda kalmaktadırlar. Aynı 

zamanda çocukları okuyan köylüler, çocukları için servis aracı tutmaktadırlar.  

 
 Foto 4. Köydeki Patika Yol 

 
Foto 5. Bahçeler Arasında Bulunan Konutlar 

Tablo 14. Köyde Var Olan Sorunlar 

        Var         Yok      Toplam 

 Sayı (%) Sayı (%) Sayı    (%) 

Yollar-ulaĢım 17 89,5 2 10,5     19    100 

Ġçme Suyu 4 21,1 15 78,9     19    100 

Elektrik 17 89,5 2 10,5     19    100 

Çöp-temizlik 18 94,7 1 5,3     19    100 

Kanalizasyon 16 84,2 3 15,8     19    100 

HaberleĢme 4 21,1 15 78,9     19    100 

Sosyal mekânların yeterli olmaması 17 89,5 2 10,5     19    100 

Sağlık 13 68,4 6 31,6     19    100 

YeĢil alan yeterliliği 2 10,5 17 89,5     19    100 

Eğitim kurumlarının yeterliliği 15 78,9 4 21,1     19    100 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere araştırma alanımı oluşturan Vakıflı 

köyünün en önemli sorunları arasında altyapı sorunları olduğu görülmektedir.   

 Köy muhtarı R.E (Erkek, 55) altyapı ve üstyapı ile ilgili problemin 

kaynağının çok daha eski olduğunu vurgulamaktadır:  

 “Ġlk asfaltlı yol köye Tansu Çiller zamanı 1998 civarında ya da 1996 

civarında yapıldı. Ġlk Ģebeke suyu 2000 yılında geldi. Ondan önce çeĢmemiz vardı. 

1955'te üç tane çeĢmemiz vardı köyde. ġimdi o çeĢmeler iptal edildi, bir tanesi 

duruyor. Elektrik köye 1979'da geldi galiba yani 1980'de de olabilir.” 

 Benzer şekilde görüşmecilerden Y.A. (Erkek, 53)‟de köye elektrik, su, asfalt 

gibi yapı unsurlarının sonradan eklendiğini ifade etmekte ve bunu geçmişle 

kıyaslayarak şunları söylemektedir: "(…) Köyde o zamanlar yol yoktu atın üzerinde 

ya da eĢeklerle ulaĢım vardı. 1948‟de Samandağ ilçe oldu. Sonra yol yaptılar tabi 

daha sonra arabalar falan geldi. Ama bu yollar yeni yapıldı. Köy yolu eskiden 

çamurdandı hayvanlar bastığı zaman ayakları kalıyordu çamurda o kadar kötüydü 

yollar. Sonra aradan yıllar geçti yaptılar asfalt. 1958‟de Samandağ‟a elektrik geldi 

1979‟da da Vakıflı‟ya geldi elektrik. Su esas 1953‟de aktı ama 1957‟den önce Ģebeke 

yoktu, su Ģebekesi 1957‟de Vakıflı‟ya geldi. Ben o zamanlar 10 sene dinamo 

kullandım suyu dinamodan çekiyordum. Daha önce çeĢmeden kullandık suyu bir de. 

Elektrik gelmeden önce köyde 3-4 metre büyüklüğünde bir tahta vardı onun üstüne 

gaz lambası yani fanus koymuĢlardı etrafı camlı bir gaz lambası vardı yani, 

belediyeden görevli bir memur da sabah gelirdi 5 metrelik bir merdiven dayardı 

direğe elinde gaz ĢiĢesi ve fitil akĢam oldu mu fitili yakardı, gazı yoksa gaz koyardı 

içine sonra da sabah gelip söndürürdü. Samandağ‟ın çoğu da bu Ģekilde 

aydınlanırdı. Hatta görevli memurun adı da Selahattin Selçuk‟tu. " 

  Köy sakinleri, ulaşımı genelde özel araçlarıyla yapmaktadırlar. Ayrıca yaklaşık 

15 seneden beri, Samandağ belediyesinden bir araç, her gün iki saatte bir köye sefer 

yaparak, Vakıflı köyüne toplu ulaşım imkânı sunmaktadır. 

  Aynı zamanda ankete katılan bireyler, eğitim, sağlık, sosyal alan gibi 

mekânsal yapıların da yeterli olmadığını düşünmektedir. Köyde yaşayan bireylerin 

%68,4‟ü köyde eğitim, sağlık ve sosyal olanakların yeterli olmadığını,%26,3‟ü bu 

olanakların hiç yeterli olmadığını belirtmektedir. Aslında bu durum Vakıflı‟nın bir 

köy oluşundan ve nüfusunun çok az olduğundan ileri gelmektedir. Fakat yine de 
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köyde küçük de olsa spor yapılabilecek bir alan ve de çocukların eğlenebileceği bir 

park bulunmaktadır. Benzer şekilde köyde herhangi bir sağlık ocağının 

bulunmaması, köylülerin sağlık ihtiyacını karşılamak için Samandağ ilçe merkezine 

gitmesine yol açmaktadır. Bu durum, köyde herhangi bir acil durum olduğunda 

köylüyü zor durumda bırakacak bir etkendir. Eğitim olanakları ise köyün nüfusun 

az olmasından ve bir sınıfı dolduracak öğrenci sayısı bulunmayışından dolayı 

yetersiz gelmektedir. Köyde şuan faaliyette olmayan bir ilkokul bulunmaktadır.  

 
 Foto 6. Köyde Bulunan Küçük Spor Alanı 

 
 Foto 7. Köyde Bulunan Bir Çift Salıncak 

Köyde yaşayan bireylere içme suyu ihtiyacının nereden karşılandığı 

sorulduğunda; %47,4‟ü çeşmeden, %31,6‟sı şebeke suyundan, %21,1‟i ise satın 

alınan hazır sulardan karşıladığını belirtmişlerdir. Köyde yaşayan sakinlerinin 

marketlerden hazır su almaması, köy suyunun içilebilir olduğunu göstermektedir. 
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Köydeki suyun varlığı, Hıdırbey köyünden sağlanmaktadır. Bu su, doğal kaynak 

suyu olduğundan bireyler dışarıdan su almaya ihtiyaç duymamaktadır. 

Ankete katılan bireylerin %84,2‟si, tüm bu eksiklikler düşünüldüğünde yerel 

yönetimlerin hizmet konusunda ayrımcılık yaptığını düşünürken % 15,8‟i yerel 

yönetimlerin hizmette ayrıcalık yaptığını düşünmemektedir. Görüşme sırasında bu 

durum, sözlü olarak sık sık ifade edilip ayrıcalık yapıldığını düşünen ve durumun 

böyle olmadığını ifade eden bireyler ortaya çıkmıştır. S.A. adlı görüşmeci yerel 

yönetimlerin köye hizmet getirmede yetersiz olduğunu düşünürken O.Y. adlı 

görüşmeci ise durumun ayrıcalık ile ilgili olmadığını Hatay‟ın hemen hemen her 

yerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının olduğunu ifade etmiştir. 

S.A. (Erkek, 52): "Yerel yönetimler ayrımcılık yapıyor. Örnek üst köyde üç 

tane temizlik elemanı var bizde yok. ÇeĢme var, bizde yok. Bağıra çağıra temizlik 

elemanı getirtiyoruz. Bayramlarda bile biz sokakları temizliyoruz. Bizde yaĢlı bir 

amca bile çıksa dıĢarı, bir peçete ĢiĢe bulsa onları çöpe atar. O Ģekilde otomatikman 

ortalık kirlenmiyor. Ama Hıdırbey‟de hep devlet yaptı. Vakıflı‟yı biz Vakıflı yaptık. 

Orada devlet hiç yapmadıysa 10 milyondan fazla para yatırdılar orada 3 tane 

devletin aylıklı temizlik elemanı var. Bizde yok. Gidip belediyeye Ģikayet ettik de 

haftada iki gün gelip bir saat temizlik yapacaklar. Sözde temizlik yapacak bu 

elemanlar gelip çamlıların dibinde oturup çaylarını kahvesini içip gidiyorlar. " 

O.Y. (Erkek, 42): "ġimdi Hatay yeni büyükĢehir oldu, belediyeler çalıĢma 

yapıyor her tarafta, Antakya‟da Ġskenderun‟da herkeste hizmet yok Ģu an, her taraf 

bataklık içinde, hiçbir Ģey sonuçlanmıyor daha. Herhangi bir farklılık, ayrımcılık 

görmedim. " 

Sonuç olarak Vakıflı köyünde mekânsal yapılar plansız ve dağınık olarak 

gelişme göstermiştir. Köyde kilise, köy morgu, ilkokul binası, kahvehane gibi ortak 

tesisler yol üstünde dağınık halde bulunurken konutlar da yolun sağlı sollu yerlerinde 

ve de iş alanlarının bulunduğu kısımlarda dağınık haldedirler. Köyde hizmetlere 

ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Aynı zamanda köyde hala elektrik, ulaşım, 

çöplerin düzenli toplanmaması gibi sorunlar mevcuttur.  

2.5.2. Meskenler ve Mimari Yapı Özellikleri 

Meskenler, insanların içinde yaşadığı ve yaşamını sürdürdüğü mekânsal 

yapılardır. Meskenlerde kullanılan yapı malzemesi ve inşa teknikleri toplumdan 
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toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Kültürel ve coğrafi yapıya göre 

şekillenen meskenler, geleneksel halk mimarisinin en güzel örneklerindendir (Manav 

ve Çalışkan, 2017:217). 

Kayserili‟ye göre meskenler, maddi ve manevi kültürün fiziksel görünüme 

ulaşmasıdır. Meskenler ele alınırken sadece mimari ve fiziksel özelliği bakımından 

incelemek doğru değildir. Her mesken, oluşturulduğu bölgenin doğal ve beşeri 

unsurlarından etkilenmektedir. Doğal faktörlerin meskenler üzerinde etkisi elbette 

göz ardı edilemez, ancak bazen aynı doğal ortam içerisinde farklı mekânsal yapılar 

bulabilmektedir. Bunun sebebi de meskeni oluşturan kültür ya da kültürel gruplarının 

farklılığıdır (Kayserili, 2011:112). 

Doğal çevre içerisinde gelişim gösteren fiziksel çevre, oluşturulan mekânın 

malzeme yapısını, mekânın iç ve dış kullanımlarını, meskenlerin birbirlerine göre 

konumlarını, yapımındaki ustalığı, yapıldığı dönemi ve bir bölgede yaşayan insan 

topluluklarının yaşam tarzını, kimliklerini ortaya çıkarır (Tutkun, 2015:1). 

Bir alanda oluşturulan maddi değerler manevi değerler ile birleşerek 

yaratıcısının kimliğini taşır. Böylelikle, geçmişten geleceğe aktarılan yapılar 

üzerinde var olan kimliksel kodlar, oluşturulduğu topluluğun sosyal ve ekonomik 

sistemleri hakkında bilgi verirken, mekânı kullanma biçimini de ortaya çıkarır. Bu 

bağlamda Vakıflı köyünde var olan meskenler ve mimari yapılar ele alınıp köyde 

yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

 Vakıflı köyünde yaşayan bireylere konut durumları, konutların mülkiyet 

yapısı ve konutlarda ikamet ettiği süre ile ilgili sorular sorulmuştur. Ankete katılan 

bireylerin konut mülkiyet durumu incelendiğinde; bireyleri %73,7‟ü kendi mülkünde 

oturmakta, %15,8‟i köydeki herhangi bir konutta kalmakta fakat bunun için kira 

ödememektedir, %10,5‟i ise kirada oturmaktadır. 

 Köyde yaşayan bireylere kaç yıldır konutunda ikamet ettiği sorulduğunda ise 

% 26,3‟ü 1-7 ve 15-24 yıl ikamet ettiğini, % 21,1‟i 43-50 yıldır ikamet ettiğini, % 

10,5‟i 25-33 yıldır, %5,3‟ü ise 34-42, 51-60 ve 61-70 yıldır aynı konutta oturduğunu 

ifade etmiştir. Köyde uzun süre kalmış bireylerin konutları ağırlıklı olarak kendi 

mülkleridir. Bu bireyler iş, ekonomik durum vs. gibi sebeplerden dahi olsa köyden 

çıkmayı düşünmeyen bu yüzden kendi konutunu inşa eden bireylerdir. Yani köyde 

kalma isteği olan bireylerdir. Kendi mülkü olmayıp kira ödeyenler ise daha çok 
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köydeki tanıdık ve akrabaların yardımlaşma ve dayanışma özelliğinden yararlanan 

bireylerdir. 

 Genel olarak 1-7 yıl arasında yaşayanlar; köye yeni gelenler, evlenenler iken 

daha uzun süredir yaşayanlar köyde sürekli yaşayan bireylerdir. Yapılan anketler 

sırasında görüşmecilerden bazıları daha önce başka bir konutta oturduğunu ve şu 

anki oturduğu konutun sonradan yapıldığı ya da tamir edildiğini ifade etmiştir. 

Köyde yaşayan bireylerin ikamet süresine bakıldığında, nüfusun genelde uzun 

bir müddet köyde yaşadığı görülmektedir. Şu an köyde yaşamakta olan bireylerin 

çoğu (göçle gelenler hariç) 1915 öncesi ve sonrasında Musa Dağında yaşayan 

bireylerin torunlarıdır. Bu sebepten dolayı köylüler, köyde doğup büyümekte ve hala 

varlığını sürdürmektedirler.  

Tablo 15. Konutun Yapım Tarihi 

 Sayı Oran (%) 

1925‟ten önce 2 10 

1925-1950 6 32 

1951-1975 3 16 

1976-2000 7 37 

2001 ve sonrası 1 5 

Toplam 19 100 

Konutun yapım tarihi incelendiğinde ise %36,9 oranında 1976-2000 yılları 

arasında yapılmış olanlar, %31,6 oranında 1925-1950 döneminde yapılmış olanlar, 

%15,9 ise 1951-1975 dönemi arasında yapılmış konutlar dikkat çekmektedir. 

Ağırlıklı olarak 30-40 yaş arası konutların olduğu söylenebilir.  

Ankete katılan bireylerin %68,4‟ü betonarme müstakil evde oturmakta, 

%10,5‟i eski taş evlerde oturmakta, %21,1‟i ise pansiyonda kalmaktadırlar.  

Köyde bulunan konutlar taş ve betonarme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Taş evler genelde eski yapılar olmaktadır. Yani köylüye babasından, dedesinden 

kalmış evler olmakta ve de yapısında değişime gidilmemektedir. Yapılan gözlemler 

sonucu bu tür evlerin genelde tek katlı ve altı ahır için kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Kırsal yapının özelliği olan bu tür evler aynı zamanda ahşap kapı ve pencerelere 

sahiptir. Yapım tarihi betonarme evlere göre daha eski olan bu evler, Musa Dağ 

Ermenileri tarafından yapılmıştır.  

Köydeki meskenlerin malzeme yapısı ve ev mimarisi birbirinden keskin 

sınırlarla ayrılmamakta benzer özellikler göstermektedir. Çünkü köyde yapılan 
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binalar hemen hemen aynı dönemde yapılmıştır. Benzer şekilde doğal çevreye 

bağımlılık yapı malzemesini de fazla çeşitlendirmemiştir, bir diğer etken de yapılan 

konutların aynı etnik kökene sahip ustalar tarafından yapılmış olması ile ilgilidir 

(Doğru ve diğ., 1966:87). Köyde yaşayan bireylerin ekonomik durumu, gelenek ve 

görenekleri, yaşam tarzları birbirine az çok uyduğu için köydeki konutlar benzer bir 

profil sergilemektedir. 

Konutların kat sayısı 1 ve 2 katlıdır. Köyde ikiden fazla katlı konutlar 

bulunmamaktadır. Bir katlı konutların oranı % 57,9, iki katlı konutların oranı % 

42,1‟dir. Bilindiği gibi kırsal alandaki konutlar genelde tek ve iki katlıdır. Geniş aile 

yapısına sahip bireyler, daha çok iki katlı konutlarda oturmaktadır. Köyde yapılan 

meskenlerin iki katlı olanlarının bazılarında ahşap çatı bulunmaktadır. Genelde 

dubleks tarzı konutlardır.  

Oturulan evin alanı incelendiğinde; 151 m²  olanların oranı % 36,8 iken, 101-

120 m² genişliğe sahip konutu olanların oranı % 31,6, 71-100 m² genişliğinde konuta 

sahip olanların oranı % 21,1, 121-150 m² sahip olanların oranı ise % 10,5‟tir. 

Konutların genişlikleri gelir durumları ve aile büyüklükleri ile ilişkilidir. Kalabalık 

aileler, aile bireylerinin ihtiyacını karşılayabilmek konuta farklı eklentiler 

yapmaktadırlar. Ayrıca bu durumun ekonomik gelir ile de ilişkisi bulunmaktadır. 

Geliri yüksek ailelerin konutları daha konforlu, büyük ve çok odalıdır. 

Oturulan evin oda sayısı 1 ile 6 arasında değişmektedir. Üç odalı evlerin oranı 

36,8, dört odalı konutların oranı % 31,6, iki ve beş kişilik odası olan konutların oranı 

%10,5, bir ve altı odalı olan evlerin oranı ise % 5,3‟tür. Oda sayısının çokluğu aile 

tipi ile ilişkilidir. Aynı zamanda köyde yaşayan bireylerin çoğunun aile ve 

akrabalarından başka şehre ve ülkeye göç eden tanıdıklarının olduğu ve yaz aylarında 

köyü ziyaret ettiği için çok oda sayısının gelen misafir ve aile bireylerinin 

ihtiyacından ileri geldiği ifade edilebilir. 

Evinin bahçesi olan bireylerin oranı % 94,7‟dir, bahçesi olmayan konutların 

oranı ise % 5,3‟tür. Bahçesi olan bireylerin evini inşa ettiği alanın daha geniş, daha 

iyi şartlarda olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bahçesi olan evler geniş ailelerin 

yaşadığı konutlardır. Benzer şekilde tarımla uğraşan köy halkı bahçelerini de bu 

şekilde değerlendirmiştir. Bahçeli evde yaşayan bireylerin çoğu, evinin tüketimine 

yetecek kadar çeşitli sebzeleri bahçelerine ekmektedirler. 
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Konutların ısıtma durumunu incelediğimizde, anket çalışmamıza katılanların 

%89,5 odun-kömür sobası, % 10,5‟i elektrikli soba kullanmaktadır. Vakıflı‟da 

yaşayan bireyler büyük oranda soba kullanmaktadır. Soba kullanım oranının bu denli 

yüksek olmasının nedenlerinden birkaçını sayarsak, bunların arasında en temel 

faktörün soba kullanımının ekonomik olarak daha uygun olması ve aynı zamanda 

kalorifer ve doğalgaz maliyetinin gerek tesisatı, gerek maliyetinin yüksek olması ve 

altyapı sorunu nedeniyle Vakıflı köyüne henüz ulaşmamış olmasıdır. Bundan dolayı 

bireyler soba kullanmaya mecbur kalmaktadır. Aynı zamanda köyde yaşayanlar 

kırsal yapı kültürünün en önemli öğesi olan soba yakma ve aile bireyleriyle etrafında 

oturup yemeğinin yenmesi, televizyonunun izlenmesi gibi etkinliklerden henüz 

uzaklaşmamışlardır. Elektrikli soba kullanımı ise özellikle Hatay- Samandağ 

ikliminin kışın çok sert geçmemesinden, elektrikli sobanın da kışın ihtiyacı gideriyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 16. Konuttaki Eklentilerin Durumu 

Eklenti ĠÇERĠDE DIġARIDA TOPLAM 

 BitiĢik Ayrı Toplam   

     

 Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 

Banyo 19 100 - - - - - - 19 100 

Tuvalet 19 100 - - - - - - 19 100 

Tandır - - 3 50 3 50 6 100 6 100 

Ahır-Samanlık - - 2 66,7 1 33,3 3 100 3 100 

Odunluk-Kömürlük - - 16 94,1 1 5,9 17 100 17 100 

Kümes - - 10 71,4 4 28,6 14 100 14 100 

Garaj 1 5,3 4 22,2 14 77,8 18 94,7 19 100 

Kiler 11 57,9 8 42,1 - - 8 42,1 19 100 

 

Vakıflı‟da konutların eklentileri; hayvan barınakları, kiler, park alanı ve 

yalnız yaşama kısımlarından oluşmaktadır. Ailenin oturma, misafir ağırlama, yemek 

pişirme, yıkanma gibi ihtiyaçlarının giderildiği alan ailenin yaşam alanı için 

kullanılan kısımlardır. Odunluk-kömürlük, garaj, kümes, tandır, ahır gibi alanlar da 

yine eve dâhil ya da evden ayrı olan eklentilerdir. Aile nüfusu ve ekonomik 

imkanları arttıkça bu gibi eklentilere yenisi eklenebilir ya da konut eklentilerinde 

bazı değişikliklere gidilebilir. Bu değişiklikler bitişik ya da ayrı olan eklentilerin 

yeniden düzenlenmesi ile ilgili değişikliklerdir. Evin eklentileri yapılan ekonomik 

faaliyetlerle bağlantılıdır. Örneğin bir konutta kümes, ahır vb. gibi eklentilerin 

mevcut olması hayvancılık ile ilgilenildiğine dair bilgi vermektedir. Tabi bu her 

zaman için doğru sayılmaz. Çünkü geçmişte yürütülen ekonomik faaliyetler 

günümüzde yürütülmemesine rağmen, konuttaki eklentiler bozulmaz ve tercihen 
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başka bir amaç için kullanılır. Köyde yaşayan bireylerin %100‟ünün banyo ve tuvalet 

gibi mahremiyet alanları konutun içinde bulunmaktadır. Ahırı bulunan üç aile vardır. 

Bunların ikisinin ahırı bitişik, diğerinin ise ayrıdır. Fakat günümüzde Vakıflı‟da 

hayvancılık faaliyetlerini yürüten yalnızca bir aile mevcuttur. Bu da eski eklentilerin 

hala konutlarda bulunuyor oluşu ile ilgili bir durumdur. Kümesi olanların %71,4‟ü 

konuta bitişik kümese sahipken, % 28,6‟sı dışarda kümese sahiptir. Garajı olanların 

%5,3‟ünün garajı içerde, içerde olanların % 21‟i bitişiktir, garaja sahip bireylerin 

%73,7‟sinin garajı ise ayrıdır. Garaj, ahır, tandır gibi alanlar dışarda bulunurken 

bireylerin yaşam alanı; banyo, tuvalet, yatak odası, oturma odası gibi bölümler kapalı 

alan içerisindedir. Köydeki konutların iç mekanı, kent konutlarında bulunan iç 

mekanlara benzemektedir. Köyde yaşayan hemen herkesin servis eşyalarını (tabak, 

bardak, tencere vb. ) yerleştirdikleri mutfak dolabı, fırını, fırınlı ocağı, çamaşır 

makinesi bulunmaktadır. Mutfak aynı zamanda kışlık erzakların depolandığı alan 

olarak da kullanılmaktadır, fakat köy bireylerinden bazıları erzaklarını depolamak 

için ek olarak kiler yaptırmışlardır. Bazı konutlarda mutfak ve diğer odalar arasında 

bağlantı bulunurken, bazı konutlarda ise "Amerikan tarzı mutfak" şeklinde 

adlandırılan arada herhangi bir kapı ya da bağlantının bulunmadığı mutfaklar vardır. 

İki katlı konutlarda oturma odası, misafir odası ve mutfak, tuvalet gibi alanlar alt 

katta konumlanmışken, yatak odası, çocuk odası, banyo ve ebeveyn banyosu üst 

katta bulunmaktadır. 

Her bölgeye, yere ve kültüre göre değişen konut yapımının kullanış şekli ve 

yapı malzemesi de içinde yaşanılan coğrafyaya göre değişim göstermektedir. Hem 

beşeri hem de fiziki etmenlerin etkili olduğu konutlar aynı bölgede olmasına rağmen 

kır ve kent ortamında da değişim göstermektedir. Plan ve mekân kullanılışı iklim ve 

doğal çevreden etkilenmektedir. Vakıflı köyünün bulunduğu bölge Akdeniz iklimine 

sahiptir. Hatay‟da bulunan eski Hatay evleri dışında genelde bölgede betonarme 

yapılar bulunmaktadır. Fakat Vakıflı‟da hem beton hem taş ev birlikte 

kullanılmaktadır. Köyün eski sahipleri yani Vakıflı köyündekilerin Ermeni ataları 

köyde ilk olarak taş konutlar inşa etmişlerdi. Bilindiği gibi taş doğada bolca bulunan, 

maliyeti düşük, temin edilmesi kolay bir üründür. Aynı zamanda yaz-kış sıcaklığına 

uygundur. Taş evlerin çoğunda çatı bulunmaktadır. Evlerin yer döşemesi çoğunlukla 

karodur. Taş evlerde ise böyle bir döşeme sistemi bulunmamaktadır. İki katlı binalar 
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dubleks tarzı, alt odalardan üst odalara geçişi merdiven sağlamaktadır.  

 
           ġekil 5. Vakıflı‟da Bir TaĢ Evin Konut Ġçi Vaziyet Planı 

 

 
         ġekil 6. Vakıflı‟da Bir TaĢ Evin Konut Ġçi Vaziyet Planı (1.Kat) 
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         ġekil 7. Vakıflı‟da Betonarme Bir Evin Konut Ġçi Vaziyet Planı (Zemin Kat) 

 

Yaşanılan mekânın, bireylerin kültürünü yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda 

% 47,4‟ü yansıttığını, % 21,1‟i kısmen yansıttığı, % 31,6‟sı yansıtmadığını ifade 

etmiştir. Aslında kırsal alanda oluşturulan meskenler o alanda yaşayan bireylerin 

özelliklerini, ihtiyaçlarını, sosyoekonomik durumunu, aile yapısını ve o alanda 

yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına göre nasıl şekillendiğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı 

zamanda inşa eden bireylerin kültürünü yansıtmaktadır. Fakat bazı bireyler bu 

duruma katılmamaktadır. Yani yaşadığı mekânın kültürünün bir parçası olmadığını 

ifade etmektedir. 

Köyde oturan bireylerin %84,2‟si yaşadığı evden memnun olduğunu, %15,8‟i 

yaşadığı evden memnun olmadığını ifade etmiştir. Ankete katılan bireylerin köyü 

seçmesinde doğup büyüdüğü yer olması, köyde yaşayanların çoğunun akraba olması, 

Ermenilerin azınlıkta olması bireyleri köyde yaşamaya itmiştir. Aynı zamanda köyde 

yaşayan bireylerin çoğunun ekonomik geliri tarım olduğu için ve işledikleri tarlalar 

köyde bulunduğu için Samandağ‟ın başka bir yerinde ya da köyünde yaşamak 

istememektedirler. Benzer şekilde Ermenilerin kendine ifade edebilecek rahat bir 

ortamda yaşamayı tercih etmesinden ötürü köyde yaşamaktan memnunlar. 

2.5.3. Kamu Yapıları ve Özellikleri 

Falay‟a göre kamu kelime anlamı olarak " herkese açık " demektir. Yani özel 

alandan ayrılarak kendini ortaya çıkarır (Falay, 2014:55). Akbulut ise kamu 

kavramını ülkede yaşayan insanların tamamı olarak nitelendirmiş, kamu yapısının ise 

belli kişilerin tekerinde olmadan halkın serbestçe gidip gelebildiği yer, yani "halka 

açık yapı " olduğunu belirtmiştir. Bu tanıma göre; hastaneler, okul binaları, düğün 

salonları, parklar vb. yerler kamu yapısı içerisine girmektedir. Kamu yapıları içerdiği 

kavram itibari ile iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi belirli kişi veya kuruluşça 

işletilen yapılardır; düğün salonları, fuarlar gibi yapılar. İkincisi ise devlet desteği ile 

oluşturulmuş ve halka hizmet veren yapılardır (Akbulut, 2005:3). 

Araştırmanın bu kısmında, Vakıflı köyünde bulunan kamu yapıları ve 

özellikleri incelenecektir. Öncelikle Vakıflı bir köy olduğundan, kamu yapıları ister 

istemez il ve ilçe merkezinde bulunan yapılardan daha az olacaktır. Köyde köy 

halkının kullandığı ortak alanlar güneyden kuzeye doğru; köy kahvehanesi, eski 
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ilkokul, pansiyon, kilise, kültür merkezi, köy mezarlığı ve morgudur. 

 

Köy kilisesi, köy halkının kendi emekleri sonucu 1895‟de inşa edilmeye 

başlanmıştır. Kilise ve köy mezarlığı için ihtiyaç duyulan arazi Tateos ve Movses 

Ayntabyan kardeşler tarafından sağlandı. Kilisenin ve mezarlığın inşaatı, bu 

hayırseverler ve köy halkının destekleriyle gerçekleşti. Kilise‟nin takdisi ise Antakya 

Ruhani Önderi Rahip Tateos Yegavyan‟ın eliyle gerçekleştirildi (Kaynak: 

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/surp-asdvadzadzin-ermeni-kilisesi-5-bolge-anadolu/ 

Erişim: 11.02.2018). 

Görüşmeci C.G. (Erkek, 65) kilisenin açılışından sonra köyün daha fazla 

tanındığını, bu tarihten sonra köye çok fazla turist geldiğini ve bölgenin tanındığını 

belirtmiştir: 

"Ġstanbul‟daki Ermeni Patrikhanesinde görevli üst düzey bir ruhaninin (daha 

sonra Ġstanbul Patriği seçilecek olan BaĢpiskopos Mutafyan‟ın) önerileri ve 

giriĢimleri sonucu, 1996 yılında, önce kilisenin köklü onarımı izni alındı, sonra da 

aynı yılın sonlarında yeni kilisenin temeli atıldı. Köy halkının fiilen çalıĢması ve 

maddi katkıları, Ġstanbul‟daki Ermeni Toplumu‟nun büyük maddi ve manevi 

desteğiyle, yöre mimarisine uygun ve köyün bazı sosyal ihtiyaçlarını da karĢılayacak 

Ģekilde projelendirilen yeni kilise ve eklentileri açılıĢa hazır hale geldi. Kilisenin, 

1997 Temmuz‟undaki açılıĢ töreni, görkemli ve ses getirici oldu. Türkiye içinden ve 

dünyanın dört bir yanından gelmiĢ ruhani ve sivil konuklar, açılıĢın bütün dünyanın 

dikkatini çekmesinde çok etkili oldular. Ulusal ve uluslararası medya kuruluĢları, 

açılıĢ törenini tüm ayrıntılarıyla, bütün dünyaya duyurdular. O zamana kadar kendi 

halinde küçük bir yerleĢim birimi olan Vakıflı, bir anda Türkiye‟nin en fazla 

konuĢulan, en “medyatik” köylerinden biri oldu. O tarihten sonra, yerli ve yabancı 

turizm Ģirketleri, yöreye yaptıkları gezi ve tur programlarına, Vakıflı Köyü‟nü de 

dâhil etmeye baĢladılar. Vakıflı Köyü, 1997 yılında kilisesi Surp Asdvadzadzin‟in 

temelden yenilenmesi ve Ġstanbul‟da yaĢayan 500‟e yakın köy kökenlinin kurdukları 

derneğin çabalarının da sonucu, dünyanın her tarafına yayılmıĢ eski sakinlerinin 

devamı olan kuĢakların, yerli-yabancı turistlerin, ulusal ve uluslararası medyanın 

ilgi odağı haline gelmiĢtir. " 

Kilisenin şekli ve yapısı incelenecek olursa; köy kilisesi yol üzerinde tek katlı 

yığma taş bir yapıdır. Kilise önünde yoldan birkaç basamakla ayrılmış olan bir avlu 

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/surp-asdvadzadzin-ermeni-kilisesi-5-bolge-anadolu/
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yer alır. Açık kısımla kilise hacmi arasındaki üç kapı girişi sağlar. Yapıyı, mahya 

ekseni kuzey doğu-güneybatı yönünde uzanan alaturka kremit kaplı bir beşik çatı 

örter. Kilisenin tepesinde küçük bir çan kulesi bulunmaktadır (Doğru ve diğ., 

1966:85). 

 
Foto 8. Kilisenin DıĢ Görünümü 

Yapılan görüşmelerde M.D. (Erkek, 52) dinsel konut mimarisi hakkında bilgi 

vermekte: 

"Dinsel konut mimarisi bizim kilisede sade bizim dinsel mimari fazla bir 

yapısı yok ve Pansiyon'un yapısı da kilisenin yapısı da aynı. Ekseri pencereler biraz 

yuvarlak olur kapı düĢük olur kilise kapısının… Hani bunun farklı bir manası var 

zamanında eĢkıyalar kiliseye saygısızca atlarla girerlermiĢ, bu sebepten mecbur 

kilisenin iç kapısını düĢük yapmıĢlar. Hani geldiğinde attan mecbur inecek kiliseye 

girebilmek için. Yüksek dıĢ kapıdan girer ama iç kapı engin olduğu için alttan inmek 

zorundalar. Bizim Ermeni kiliseleri sade olur. Rum kiliseleri, Arap Hristiyan 

kiliseleri, Katolik kiliseleri biraz Ģatafatlı olur. Bizde öyle bir Ģey yok, bizde sadelik 

var. Ġstanbul Ermeni kilisesine de gitsen Ģatafatı göremezsin. Her Ģey sende bir 

Ģekilde. Din bir sömürüdür. Mesela kilisede altından ikonlar, vazolar, avizeler, kapı 

kolları yapacağına git bir çocuğu okut niye orada kalsın, kalırsa ne olacak. Bir 

zamanlar eski dedelerimizin zamanında altın diĢ modaydı. Adam mezara girer 

diĢinde altın diĢ varsa onun mezarın kazılır, çıkartılır. Niye orada altın diĢ var, o 

çıkartılacak… " 

Kilisenin geniş bir avlusu bulunmaktadır. Cenaze törenleri ve bazı bayramlar 
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kilise avlusunda yapılmaktadır. Avlu ile kilise arasında üç merdiven basamak 

bulunmaktadır. Kilisede ibadet yapılacak alan ile vaftiz sunağı birbirinden 

ayrılmadan, aynı mekânda bulunmaktadır. Kiliseye bitişik olarak bulunan ve kilise 

envanterlerinin bulunduğu bir oda, rahip odası ve mutfak bulunmaktadır. Girişin 

hemen yanında dua edip mum yakmak isteyenler için mumların bulunduğu bir masa 

ve bağış kutusu bulunmaktadır. Ayrıca ibadet alanı ibadet saatleri dışında demir bir 

kapıyla kilitlenmektedir. Kilisenin dış pencerelerinden dördü kemerli, kilisenin yan 

tarafındaki alan da kare yapılıdır. Kilise duvarında Ermenice yazılar ve haç figürleri 

bulunmaktadır. 

Kilise dışında diğer kamu yapısı olarak şuan kullanılmayan bir ilkokul binası 

verilebilir. Bina köye ilk girişte sağda tarım bahçelerine yakın bir mesafede 

bulunmaktadır. Köyde ilkokulda okuyan birey sayısının azlığından kapanmıştır. 

Şimdi köydeki öğrenciler Samandağ ilçe merkezine gitmektedirler. Emekli köy 

öğretmeni F.K. (78 Erkek) ile yapılan mülakatta köyde daha önceden birleştirilmiş 

sınıflarda faal olarak eğitim verilmekteydi.  

 
Foto 9. Kilise Duvarına ĠĢlenen Yazılar 

R.E. (Erkek, 55): "Benim ilk geldiğim yıllarda 1972 yılında 35-40 çocuk 

vardı, birleĢtirilmiĢ sınıf okutuyordum iĢte bütün sınıfları; birinci sınıf, ikinci sınıf, 

üçüncü sınıf dört ve beĢinci sınıf… BeĢ sınıf bir arada okutuyordum. 1985‟te 

görevden alındım ben 12 Eylül döneminde burada öğretmenlik yaparken, o 

dönemden sonra yavaĢ yavaĢ çocuklar azaldı ve 1980-1985‟te taĢımalı sisteme 
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geçildi, hala da öyle devam ediyor. " 

Okulun mimari yapısı incelenecek olunursa; okulda bir derslik, hazırlık odası, 

üçlü bir W.C. bulunmakta, yapılar bir avluyu çevrelemektedir. Yapılar bir avluyu 

çevrelemektedir. Yapı sistemi biriket duvar ve beşik, eternit kaplamalı betonarme 

çatıdır (Doğru ve diğ., 1964: 85). 

 
 Foto 10. Ġlkokul Binası 

Köyde bulunan diğer bir yapı da köy pansiyonlarıdır. Yazın köyün geçimini 

sağlamada önemli araçlardan biridir. Pansiyonlardan biri, köyün güneyinde anayol 

üzerinde bulunmakta olup, yapım tarihi 2004 yılına aittir. Bu yapı betonarme yapı 

olup çatısı kremitten yapılmıştır. Diğer iki pansiyon ise kilisenin yanında, geniş bir 

avlusu olup iki katlı eski taş yapıdır. Yapım tarihi 1929‟dur. Aynı zamanda 

pansiyonun avlusunda köy kadınlarının yaptığı el işi ve organik ürünleri pazarlamak 

için çatıyla örtülmüş ve ürünleri koyabilecekleri rafları olan, üstü çatı ile örtülmüş bir 

büfe bulunmaktadır. Gündüz, köy kadınlarından iki kişi buraya bakmakta, ürünleri 

pazarlamaktadır. Akşam ise, uzaktan kumandalı otomatik kepenk ile büfeyi 

kapatmaktadırlar. 
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 Foto 11. Köyün GiriĢinde Bulunan Pansiyon 

Bir diğer pansiyon da benzer şekilde 1929 yılında yapılmış, iki katlı eski taş 

binadır. Bu pansiyonun küçük bir bahçesi bulunmaktadır. Bu pansiyon da kiliseye 

yakın bir mesafededir.  

 
 Foto 12. Köy Pansiyonu 

Köyde köylülerin kullanabileceği bir kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür 

merkezi 2017 yılında Patrik Mesrob II. adına açılmıştır. Köyde taziye, kutlama ya da 

daha farklı etkinlikler için kullanıma açılmış bir mekândır.  
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 Foto 13. Vakıf Köy Patrik Mesrob II. Kültür Merkezi 

Köyde, köy halkının ortak kullanımında olan bir mezarlık ve mezarlığın 

yanında bulunan bir adet köy morgu yer almaktadır. Köy morgu erken tarihlerde 

yapılmıştır. Köyde ölen kişilerin yurt dışından gelen akrabalarının cenazeye katılımı 

için ihtiyaç kaynaklı yapılmış bir alandır. Yapılan mülakatlar sırasında köy halkının 

çabaları ve ekonomik destekleri ile yapıldığı ifade edilmiştir.  

Köyde yapılan diğer alan ise küçük çaplı bir spor alanıdır. Bu spor alanı, 

köyün kuzeyinde, köy halkının kullanımına açıktır. Köyün kuzeydoğusunda "Toros 

Manca" adlı bir köy sakinine ait restoran bulunmaktadır. Restoran iki kısımdan 

oluşmaktadır. Restorandın iç kısmı ve de restoranda bitişik balkonlu genişçe bir alan 

bulunmaktadır. Restorandın büyük bir bahçesi ve bahçesinde taştan yapılmış buğday 

değirmeni ve de ahşap bir çardak bulunmaktadır. 

Ek olarak köyde Garbis Kuş‟a ait bir çay bahçesi bulunmaktadır. Bu çay 

bahçesi, köye ilk girişte göze çarpmaktadır. Dışı taş kaplama bir yapıya sahip olan bu 

çay bahçesinin, geniş açık bir alanda kurulan masa sandalyeleri ve gelen misafirlere 

kahvaltı, yemek sunma gibi imkânları bulunmaktadır. Çay bahçesi pansiyonun 

yanında yer almaktadır. Dış mekân genelde ilkbahar yaz aylarında kullanılmakta 

olup, iç mekân da isteğe bağlı genellikle sonbahar kış aylarında kullanılmaktadır. 

Çay bahçesinin kendine ait bir büfesi bulunmaktadır burada da çeşitli bakkal ürünleri 

ve köyde yapılan organik ürünler satılmaktadır. 
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 Foto 14. Musa Dağı Restorandı 

Sonuç olarak Vakıflı köyü, nüfus itibari ile az nüfuslanmış bir köy olmasına 

rağmen köyde birden fazla kamusal alan bulunmaktadır. Özellikle turistlerin köye sık 

sık uğramasından hatta gelen turistlerin pansiyonda da kalmasından dolayı alternatif 

kamusal alanlar üretilmeye çalışılmış bu durumdan hem köy halkı hem de gelen 

turistler yararlanmıştır. Açılan tesislerin bir kısmı (restoran, çay bahçesi, pansiyon 

vs.) köylülerin çabasıyla ve emeğiyle gerçekleşmiştir. Bunlardan sadece ilkokul ve 

spor resmi kurumlarca açılmış olan yapılardır, fakat ilkokul şuan faal durumda 

değildir. Vakıflı köyü halkı bu tesislerle köye ek ekonomik getiriler de sağlamıştır. 

 
 Foto 15. Köyde Bulunan Çay Bahçesi 

2.6. Vakıflı‟da Mekânsal Yapıda Meydana Gelen DeğiĢimler  

Hiçbir uzmanın yardımı olmaksızın inşa edilen ve daha çok tecrübe ile ilişkili 
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olan, halk tarafından yapılan yapılar geleneksel mimari olarak adlandırılmaktadır. 

Geleneksel mimari, doğal çevreden elde edilen malzemelerin kullanımı ile 

gerçekleşmektedir. Aynı zamanda halk mimarlığı olarak ifade edilen bu tür yapılar, 

halkın kültürü hakkında da bilgi vermektedir (Muşkara, 2017: 439). 

Kır yapılarını meydana getiren insanların, yapı yapmada kullandıkları 

teknikleri açıklamak oldukça zordur. Meskenleri yapan ustalar, herhangi bir çizim 

işine girmeden ve daha çok deneme yanılma yoluyla yaptıkları bu yapılar, insanı 

şaşırtacak derecede dengelidir ve yapan kişinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde inşa 

edilmiştir. Bazen kırsal yapılarda uyumsuz bir takım özellikler de görülmüştür, 

bunun nedeni ise zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlardan kaynaklı mekânsal yapıda 

oluşturulan değişikliklerdir (Aran, 2015: 11). 

Vakıflı köyü kırsal bir alan olmasına rağmen bölgede ulaşım, iletişim ve 

teknolojinin artmasından etkilenmiş ve bir takım değişimlere maruz kalmıştır. Köy 

yaşamı kent yaşamına göre daha dirençli olmakla beraber, küreselleşme ile birlikte 

ister istemez bir değişim yaşamıştır. Bunu en net gösteren şey ise mimari yapıda 

meydana gelen değişimlerdir. Benzer şekilde ihtiyaçların artması da ya yeni yapıları 

ortaya çıkarmış, ya da eski yapılara yeni eklenmemeler ve bunun sonucu olarak da 

yapıda bozulmaları meydana getirmiştir.  

Daha önce de değinildiği gibi Vakıflı köyünde yapılar eski ve yeni olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Eski yapıları taş meskenler oluşturmakta, yeni yapılar ise 

betonarme meskenlerdir. 1964 yılında Vakıflı köyünde yapılan bir çalışma köyde 

meskenler için kullanılan yapı malzemesinin taş, ahşap, kamış ve kiremit olduğunu 

vurgulamakta. Taş ocaklarının ise köyün 500-600 metre yakınında olduğunu ifade 

etmektedir (Doğru ve diğ., 1964: 56). Yapılan yüzey araştırması ve mülakatlar 

sonucu Vakıflı köyüne yakın taş ocağı tespit edilmemiştir. 

Yapılan mülakatlar sonucu görüşmecilerin çoğu köyde eskiden un değirmeni 

ve zeytin kırmaya yarayan bir takım aletler olduğunu belirtmiş. Fakat şuan bu tür 

yapılar köyde bulunmamaktadır.  

Köy Muhtarı R.E (Erkek, 55): "Eskiden değirmenlerimiz vardı. Mesela 

zeytinyağı çıkardığımız değirmenlerimiz vardı, onlar yok oldu. Un değirmenleri 

vardı, onlar kapandı, yok oldu. " 

Mekânsal yapı değişimi daha net olarak mesken yapımında kullanılan 
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malzemelerden de görülebilir.  Eskiden köyde taş evler yaygınken şuan köyde taş ve 

betonarme binaları yan yana görmek mümkün. Köylülerden F.A. (Kadın, 50) eskiden 

köyde taş yapıların olduğunu şimdi bu yapının bozulduğunu ifade etmektedir. Hatta 

kilise de eskiden daha farklı bir yapı ve işlevdeyken daha sonra belli bir değişim 

sürecine gittiğini ve restore edildiğini belirtmiştir:  

"Mimari yapı modernleĢme ile birlikte değiĢti ama Ģimdi dur dendi buna. 2-3 

yıldır artık betonarme yapılmıyor. Yapanlar da eski evin yerine taĢ yapı yapacak 

artık baĢka Ģansı yok. Restorasyon yapılıyor, parası olanlar yapar. Vakıflar 

idaresinde olanlar da desteklerle yapıldı. Bu kilise de yeni yapıldı sayılır zaten. 

Toprak araziydi, bahçeydi… Ġstanbul'dan gelenlerin destekleriyle yapıldı. Mesela bu 

kilise yenilendi, ama dokunmadan eski yapısını bozmadan. Eskiden tipik bir taĢ 

yapıydı, hiç alakası yoktu bu kiliseyle. Kiremitti, beton sıva yapılmıĢ dıĢı, içi beton, 

tavanı kamıĢtı, üstü kiremit… Çan Kulesi yoktu, tipik bir taĢ yapıydı. Ġpekböcekçiliği 

atölyesi olarak yapıldı, eskiler de öyle kullanılırdı. YerleĢimcilerimiz biraz yukarıda 

ikamet ederlerdi, sonra çoğala çoğala bugün bu köy geniĢleyince köy halkı ibadet 

yeri istedi, sonra ibadethane olarak kullanıldı. Böyle büyük bir demir konmuĢtu, 

üstüne bir haç konmuĢtu, çan koymuĢlardı uydurmasyon yani. 1997'de bu yenilendi 

iĢte Erbakan dönemi bir onay çıktı yoksa daha önce bir çivi bile değiĢtiremez dendi 

tarihi diye. Onay çıkınca tamamen değiĢti. " 

Görüşmecilerden N.B. (Erkek, 48) eski evlerinin taştan olduğunu daha sonra 

yer değiştirdiklerini ve betonarme konut yaptırdıklarını ifade etmektedir:  

"Eskiden evlerimiz genelde taĢtı hep taĢ evler vardı. ġimdi betonarme oldu 

biraz. O kötü bir Ģey aslında. Bizim ev de öyle. Hâlbuki benim babam taĢ ustasıydı. 

Bizim biraz ilerde taĢ evimiz vardı, yani o taĢı buraya getirseydi… Ben Ġstanbul‟da 

okuyordum o dönemde, müdahale edemedim kendine, bir de yaĢlanmıĢtı, hastaydı. 

Adam da iki sene sonra öldü zaten. ġu karoları maroları ben yaptırdım. Evin 

aĢağısındaki o betonu ben yaptım. Adamcağızın parası bilmem neyi yetmemiĢti, zaten 

öldü. Üç sene yaĢayabildi bu evde. " 
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Foto 16. Köy Kilisesi‟nin Eski Hali 

Kaynak: Misak Hergel‟in Kişisel Arşivi 

Benzer şekilde S.A. (Erkek, 52): "Eskiden mesela taĢ değirmenleri, su 

değirmenleri, eski taĢ binalar vardı. Bizim kuĢak bir yanlıĢ yaptı 1990'larda 

betonlaĢmaya gitti. ġimdi çok piĢman, Ģimdi beton yapı yapma yasağı koyduk. O 

dönem iĢte hızlı oluyor, gençlik hevesi hadi evleneceğim, yuvamızı kurarız falan, 

girdik beton evler yaptık. Ama herkes Ģimdi piĢman ve bu yanlıĢı 

düzeltmeye çalıĢıyoruz. Her Ģey kooperatifin kontrolünde. " 

Köyde mekânsal yapıda zamanla bir takım değişimler meydana gelmiştir. 

Eski köy dokusunun bozulduğunu anlayan bireyler bu durumu düzeltme adına 

adımlar atmışlardır. Köyün mahalle statüsü alması da, köy halkını endişelendiren bir 

durumdur. Önceleri köyle ilgili kararları Köy Kooperatifi verirken, köyün mahalle 

statüsü kazanmasıyla köy Büyükşehir Belediyesi‟ne bağlanmıştır. 

 
ġekil 8. Eski TaĢ Yapı DıĢ Görünümü 
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Akyüz Levi yakın dönemde köylerin mahalleye dönüşmesi kırsal kimliği ve 

kır yaşamının değişmesine neden olduğunu belirtmektedir (Akyüz Levi, Taşçı, 2017: 

366). Bilindiği gibi 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile mevcut büyükşehir 

belediyelerinin sınırı il sınırına genişletildi. Nüfusu 750.000‟in üzerinde olan illerin il 

belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine 

dönüştürüldü. Büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe sınırı olarak belirlendi. 

Büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin (orman 

köyleri dâhil) tüzel kişilikleri ile bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırıldı (Kaynak: 

http://www.tuhis.org.tr/resim/files/mustafa_yild%C4%B1z_son%281%29.pdfErişim: 15.02.2018).  

 Vakıflı Köyü de Büyükşehir Kanunu ile mahalle statüsünü almıştır. Vakıflı 

köyü sakinleri ise mahalle olmaktan mutlu değil. 1939 yılından bu yana huzur içinde 

yaşadıklarını belirten Vakıflılı Ermeniler, köylerinin tek olmasından dolayı çok 

sayıda turist çektiğini söylüyor. Bu durum,  köy halkı tarafından ilerde kültürlerinin 

bozulabileceği kaygısıyla kendileri için kaygı verici bir unsur olarak dile 

getirilmiştir. 

 

         Foto 17. Köyde Bulunan Eski TaĢ Ev 

 
 

 

 
Foto 18. Köyde Bulunan Beton Ev ĠnĢaatı 

http://www.tuhis.org.tr/resim/files/mustafa_yild%C4%B1z_son%281%29.pdf
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Sonuç olarak Vakıflı köyünde eski mekânsal yapı ve değişimleri daha çok 

mimari alanda etkisini göstermiştir. Köyde eskiden olup da şuan var olmayan yapılar 

mevcuttur. Bunun nedeni hem küreselleşmenin, eski köy evlerinin mekânsal yapı 

değişimleri üzerinde etkisini göstermesidir. Benzer şekilde zamanla gelişen ihtiyaçlar 

ve bunun sonucunda meydana gelen eklentilerdir. Aynı zamanda Hatay‟ın 

büyükşehir olması ve imar, yapı denetim hakkının büyükşehire geçmesi ileride bu 

durumun daha fazla olumsuzluklar getireceği üzerine köy halkını haklı olarak 

endişelendirmektedir. Bu durum Türkiye‟nin tek Ermeni yerleşkesi olan, markalaşan 

ve yoğun derecede turist çeken Vakıflı ve orada yaşayan vatandaşların haklı 

endişelerini anlaşılır kılmaktadır.   
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III. BÖLÜM: VAKIFLI KÖYÜ‟NDE SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI 

3.1. Aile Yapısı 

Kırsal toplumlarda aile, toplumu oluşturan en önemli sosyal kurumlardan 

biridir. Üreme, üretim ve toplumsallaşma gibi sosyal sistemin devamlılığı, 

bütünleşmesi ve değişmesi için gerekli olan ihtiyaçları karşılar ve bu işlevleri yerine 

getirir (Kaynak: http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/18836/1/Unit-2.pdf Erişim: 16.02.2018 

11: 56). 

Genel olarak tek tip bir aile yapılanması yoktur. Bu yüzden ailenin tanımını 

yapmak bir şekilde zorlaşmaktadır. Yaşanılan koşullara göre aile dokusu ve şekli 

oluşmaktadır. Ailenin nüfusuna göre geniş aile ve çekirdek aile kavramları 

oluşturulurken, mekânsal farklılaşmaya göre de kent ailesi ve kır ailesi gibi 

kavramlar ortaya çıkmıştır. İşçibaş ve Özkiraz‟a göre kırsal kesimde geniş aile tipi 

yaygındır ve aynı mekânda birden fazla evli çift yaşamaktadır (İşçibaş ve Özkiraz, 

2016: 88). 

Ermeniler‟de ise anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile "ındanik" 

olarak ifade edilirken, Aynı anne babanın ya da büyükanne ve büyükbabanın 

soyundan gelen kişileri kapsayan geniş aile kavramı da "kertastan" olarak ifade 

edilirdi (Kilbourne Matossian, Hoogasian Villa, çev. Yılmaz, 2006: 29). 

Bu bağlamda Vakıflı köyü de kırsal aile yapısı tanımına girmekle beraber, 

kendi içinde bir takım farklı özellikleri bulunan kırsal aile yapısı göstermektedir. 

Yapılan anketler ve mülakatlar sonucunda Vakıflı köyünde tek eşli bir aile yapısı 

vardır. Hatta boşanma ve eş ölümünden sonra yeniden evlilik yapma köyde çok nadir 

yaşanabilecek bir durumdur. Bu durumu görüşmecilerden V.K. (Erkek, 86) şu 

şekilde ifade etmiştir: "BoĢanma daha hiç olmadı bizde, bu köyümüzde hiç olmadı. 

Yeniden evlenme olabilir tabi. Ben evlenmedim ama. 2005'te eĢimi kaybettim, yaĢım 

80'e yakındı 12 senedir eĢimi kaybetmiĢim Ģimdi yaĢım 86‟ya geldi, torunlarımla 

yaĢıyorum, gelinim var, torunum var." 

Yine görüşmecilerden F.D. (Erkek, 78) Kilisede tanrının huzurunda bir defa 

evlenildiği, birden fazla evliliğin Ermenilerde pek yaygın olmadığını belirtmiştir: 

"Eğer anlaĢamazlar tabii yani boĢanırlar. Normalde bir Hristiyan‟da 

boĢanma yok aslında. ġöyle; ancak eĢinin seni aldattığını kendi gözlerinle görürsen 

bir de karĢı taraftan biri vefat ederse zaten otomatik olarak boĢ oluyorsun. Hani o 

http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/18836/1/Unit-2.pdf
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Ģekilde evlenebilirsin yoksa normalde tek bir kere evlenebilirsin.  Kilise ikinci nikâhı 

kıymaz bizde. Çünkü evli sayılırsın, Rabbin gözünde bir kere evleniyorsun. " 

Vakıflı köyünde bazı aileler birkaç farklı kuşağı; anne, baba, büyükbaba, 

büyükanne, torun, vb. gibi sahip kişileri aynı çatıda barındırırken, bazıları sadece 

anne baba çocuktan oluşan çekirdek aile şeklinde yaşamaktadırlar. Vakıflı köyünde 

yaşayan bireyler genelde geniş aile şeklinde yaşarken, son dönemlerde okuyan 

bireylerin köy dışında yaşaması ve yaşanan evliliklerin yine köy dışından olması bu 

durumun değişmesine neden olmuştur. Yine de köyde bir hanede yaşayan evli 

çiftlerin anne ve babası ile yaşadığı gözlemlenmiştir. Köyde yaşayanlara bu durum 

sorulduğunda aslında anne ve baba ile yaşamanın bir saygı belirtisi ve gelenek-

göreneklerin bunu gerektirdiği ifade edilmiştir. 

S.Ç. (Erkek, 37): "GeniĢ aile, dede, nene, anne, baba ve çocuklar beraber 

yaĢıyorlar. YaĢanan bazı sorunlar olmasıyla beraber iyi tarafları da var ki kültür 

biraz daha kolay aktarılıyor çocuklara. Çünkü anne- babanın eksikliğini, dede nene 

tamamlayabiliyor. Sorunları da var tabi ama biz Ģimdi iyi tarafını söyleyelim. " 

Bazıları ise bu eski adetlerin değiştiğini ifade etmiştir. B.Ö. (Kadın, 96) : " 

Köydeki aile yapısı geniĢ aile olayı çok değiĢti. Her Ģey geride kaldı, eski Ģeyler 

kalmadı. Eski sevgi, saygı, eski gençlik, yaĢlılık… ġimdi yaĢlılar çoluk çocuğun 

arkasından gidiyor. Önceden ana baba ağzına bakarlardı, laflarını dinlerlerdi, ne 

dediyse yaparlardı. ġimdi sen bilmiyorsun diyorlar, biz biliyoruz. " 

Köyde yaşayan bireylerin aile yapısında meydana gelen değişimlerden biri 

köy dışına yapılan göçlerdir. Köy bireylerinin dışarda eğitim görmesi, aileden ayrılışı 

ve köy dışında bir aile kurması köydeki geniş aile yapısını olumsuz etkilemiştir. Bu 

olumsuzluk, aynı zamanda köy nüfusuna da yansımıştır. Okuyan aileler aile 

statüsünü geç kazanmakta ve az çocuk doğurmaktadır. Bu durum Vakıflı halkını 

endişelendirmektedir. Bilindiği gibi Vakıflı köyünün azınlık olması ve nüfusunun 

giderek azalması köy halkını endişelendirmektedir. Eskiden çocuk sayısı fazla iken 

son zamanlarda bu durum giderek azalmaktadır. Bu ister istemez köylülerde ilerde 

köyde yaşayacak Ermeni olmayacak korkusuna neden olmaktadır. Yapılan 

mülakatlarda çocuk sayısındaki azalmaların tehlike arz edip etmediği sorulduğunda 

köylülerden çoğu bu durumun gelecek açısından ciddi sıkıntılar doğuracağını ifade 

etmektedir. Tabi bunun tersini ifade eden de bulunmaktadır.  
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M.D.  (Erkek, 52): "Çocuk sayısının azalması kesinlikle bir tehlike arz ediyor. 

Yani doğum oranları düĢtü, okuma yazma oranları arttıkça okula gidenler bir daha 

geri dönmedi. Köy eksildi bura da biraz turizme yönelik bir köy oldu. Emeklilere 

yönelik bir köy oldu. " 

B.Ö. (Kadın, 96) : "(…) Eskiden annem derdi biz dört sene dokuz kiĢi aynı 

odada yaĢadık; kaynana, kayınbaba, kayınço, gelinler, görümce, çoluk çocuk… Bunu 

her zaman düĢünüyorum. Ben diyorum herkese, giden var bu köyden, gelen yok. Yani 

azalma, gitgide azalma oluyor. Yani herkes kendi rahatına bakıyor, kendi hayatına 

bakıyor. "  

U.Ş (Erkek, 37): "Aile yapısında, çocuk sayısında azalmalar oldu. Eskiye 

bakıldığında, eskiden herkesin 5-6 çocuğu vardı. ġimdi herkes bir ya da iki çocuk 

yapıyor. Genel olarak nüfusta azalmalar oldu. ġimdi bizim genç nüfus hep Ģehir 

dıĢında, yabancı ülkelerde, Almanya, Fransa, Avustralya'da çalıĢıyorlar. Onların 

daha önce babaları iĢçi olarak gitmiĢ, 30 sene önceden Avrupa'ya iĢçi lazımken 

gittiler, Ģimdi emekli olup burada ev yapanlar var. " 

Ermeni geleneklerine göre, aralarında 7 göbekten daha yakın bir akrabalık 

ilişkisi bulunan kişiler birbiriyle evlenmemektedir. Yani kuzenler (amca, dayı, teyze, 

hala çocukları) birbirleriyle evlenmemektedir. Bu durum köy halkını zorlamaktadır 

ve dışarıdan evlilik yapma mecburiyetinde bırakmaktadır. Çünkü Vakıflı köyünde 

yaşayan bireyler genelde birbirleri ile tanıdık, akraba olduklarından dolayı köy içi 

evlilik zorlaşmaktadır.  Köyde yapılan evliliklerin bazıları akraba, arkadaş vasıtasıyla 

İstanbul ve diğer bölge Ermenileri ile tanıştırılıp,  görücü usulüyle bir takım evlilikler 

yapılmaktadır. Köyde Kars, Batman, İstanbul gibi yerlerden gelen gelinler de bu 

şekilde bir evlilik süreci geçirmişlerdir. Görüşmecilerden bazıları bu durumun köy 

halkını zorladığını ve yedi göbekten evliliğin beş göbeğe düşürüldüğünü ifade 

etmişlerdir. 

V.K. (Erkek, 86): "Kilise yedi göbekten aĢağısını evlilik için uygun 

görmüyordu, bu durum köy için zordu ve gençler zor evleniyordu bu yüzden kilise 

artık bunu beĢ göbeğe kadar indirdi. " 

Köyde ataerkil bir aile yapısı görülmekle beraber, herhangi bir karar 

alındığında kadın ve erkeğin ortak görüşü devreye girmektedir. Köyde yaşayan 

erkekler gündüz çalıştığından dolayı ev işleri ve çocukların bakımıyla anne 
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ilgilenmektedir. Yapılan anket çalışmasında, araştırma örneklemine giren bireylere 

karar alırken en çok kimin sözünün geçtiği sorulduğunda %84,2‟si kararları karı koca 

birlikte aldığını, % 5,3‟ü karar verme yetisinin kendinde olduğunu, % 5,3‟ünün aile 

bireylerinin karar verme yetkisine sahip olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan mülakatlarda, mülakata katılan kadınlara dışarı çıkınca eşinden izin 

alıp almadığı sorulduğunda geneli izin alma kelimesinin doğru olmadığını, ama 

çıkarken haber verdiklerini ifade etmiştir.  

S.K. (Kadın, 44): "Yani çıkarım ama bazen saygıdan dolayı çıkınca haber 

veririm, korkudan falan değil, öyle alıĢmıĢız. " 

F.A. (Kadın, 50): "Köydeki kadınlar dıĢarı çıkarken haber veririz, izin yok 

bizde. Benim kitabımda o yok. Ben gidebilir miyim demem, ben gidiyorum derim o 

kadar. " 

Yalnız köyün yaşı ilerlemiş kadınları ataerkil yapının değişim 

sergilemesinden pek etkilenmemiş ve değişimin yaşlı kadınlarda daha az hissedildiği 

görülmüştür. Köyün 96 yaşındaki ninesi Ç.N.‟ye kadınların dışarı çıktığında eşinden 

izin almalı mı sorusu yöneltildiğinde izin almanın bir zorunluluk olduğunu ifade 

etmiştir.  

B.Ö. (Kadın, 96) : " EĢinden izin almalı tabii, zahır aklı baĢında kadın izin 

almalı ama aklı baĢında olmazsa neler çevirir neler…" 

Köyde kadın ve erkeğin birbirine karşı saygısı çok yüksektir. Ailede kadınlar 

da erkekler de benzer haklara sahiplerdir. Kadınların alkol kullanma, makyaj yapma 

ya da istediği kıyafeti giyme, eğitimden eşit derecede yararlanma, evleneceği bireyi 

kendisinin seçmesi gibi hakları bulunmaktadır. Bu durumu yapılan mülakatlar 

desteklemektedir. Köyde yaşayan kadınlara alkol kullanmada eşit haklara sahip olup 

olmadıkları sorulduğunda kadınların çoğu aynı hakka sahip olduklarını ifade etmiştir. 

Yine benzer şekilde makyaj yapıp yapmadıkları ya da düzenli olarak kuaföre gidip 

gidilmediği sorulduğunda genelde eşlerinin bu tür konularda kadınlarını 

kısıtlamadığı, onları kararlarında özgür bıraktıkları ifade edilmiştir. Görüşmecilerden 

F.A. (Kadın, 50) bu durumu bir anekdotla ifade etmiştir; 

F.A. (Kadın, 50) : "Alkol de de her konuda da eĢitiz. Bir gün sinirlendi 

kocam, delirttim onu, elinde bardak vardı, bardağı fırlattı. Sen misin bu bardağı 

fırlatan dedim, benim de elimde bardak vardı, öyle olmaz böyle fırlatılır dedim, ben 
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de elimdeki bardağı duvara attım…"  Bu ifadeden aslında her anlamda kadının eşit 

olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Mülakat yapılan kişilerden S.A. (Erkek, 52) kadın erkek arasındaki farkın 

ailelerden kaynaklı olabileceğini ifade etmiştir. Hala gelenekselci ve erkeği kadından 

üstün tutan anlayışın var olabileceğini şu cümlelerle ifade etmiştir: "Benim kaynanam 

8 kız bir tarafa oğlan bir tarafa. ġimdi oğlu 35 yaĢında, yemek yendiği zaman adam 

yanına oturduğunda et mi var, balık mı var, çıkarır olduğunu tabağına koyar. Erkek 

yiyecek, kadın yemeyecek… NiĢanlıydım ben, eĢimle haftada 3 kere giderdim. Bizim 

kayınço ufaktı o zaman 12, 13 yaĢında… Yemek yiyoruz tabii biz alıĢmamıĢız burada 

herkese eĢit. Ġlk gittiğimde çok ĢaĢırdım, geldi ĢiĢler, balıklar, kayınçoya, babaya 

verilir, kızlar ayakta, kaynana kız bana hizmet ediyorlar. Ben de yemiyorum 

ĢaĢkınlıktan. Sonra hanımla bir köĢeye oturduk, muhabbet ediyoruz. Dedim ne bu? 

Hanım dedi bizde kadınlar yemez, erkek yer doyar, kalırsa kadın yiyecek. Bu 

mantıkta olan yerlerde var hala. " 

Köyde, Türkiye‟nin pek azında görülen bir kadın kolu bulunmaktadır. Vakıflı 

Köyü Kadınlar Kolu, 2005 yılında beş üye ile Vakıflı Köyündeki kadın istihdamını 

arttırmak, köydeki göçü azaltmak gibi hedefler ile kurulmuştur. Daha sonra üye 

sayısı artmıştır ve köyde her anlamda etkin olarak çalışmaktadır. Köy kadınlarının ev 

hanımı olması onları pasif kılmamış, aksine yaptıkları ürünler ve onların satışıyla eve 

az da olsa katkıda bulunmuşlardır. Bu durumu F.A. (Kadın, 50): "Köydeki Kadın 

Kolları köydeki tüm etkinlikleri, misafirlerden tutun da her türlü çalıĢmalarda varız. 

Ben hep diyorum biz köy kadınları köydeki erkeklerden bir adım öndeyiz, siz erkekler 

bu birlikteliği sağlayamıyorsunuz, biz kadınlar sağlıyoruz." diyerek köyde kadınların 

erkeklerden daha ileri boyutta olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. 

Sonuç olarak, aile yapısında geçmişle bugün arasında bir takım değişimler 

meydana gelmiştir. Geniş ailenin yerini çekirdek aileler almaya başlamıştır. Bu da 

köyden dışarıya olan göçler, çocuk sayısındaki azalmalar ve okuma yazma oranının 

artması ile beraber köy dışında yapılan evlilikler ile ilgili bir durumdur. Vakıflı‟da 

yaşayan aile üyeleri, karar alma konusunda eşit haklara sahiptirler. Önemli görülen 

bazı konularda karar alınacaksa bu her iki tarafın fikir birliği ile olmaktadır. Köyde 

ataerkil ve anaerkil bir yapıdan ziyade her iki tarafın birlikte bir takım görevleri 

vardır ve herkes birbirine karşı sorumludur. Kadınlar özellikle erkekler ile eşit 
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haklara sahiptir ki bu durum kırsal yaşam tarzında pek az görülen bir durumdur.  

3.2. Akrabalık ve KomĢuluk ĠliĢkileri 

Komşuluk, toplumsallaşmanın en önemli ayağıdır. Toplumsal yapı içerisinde 

ortaya çıkmış bir kurum olan komşuluğun zamanla görev ve işlevi değişmiştir. 

Komşuluk, bir toplumun yapısı hakkında bilgi veren önemli bir kurumdur 

(Yılmazöz, 2010:73). 

Komşu,  mekânsal anlamda bir yakınlığı temsil eder. Bu mekânsal yakınlık, 

ev, iş yeri, arazi gibi bir yakınlık olabildiği gibi kent ve ülke gibi mekânları da ifade 

etmektedir. Aile ve akrabalık ilişkilerinden sonra en yakın bağı komşuluk ilişkisi 

oluşturmaktadır. Komşuluk belli bir yardımlaşma ve dayanışma ilişkisini temsil 

etmektedir. Aynı şekilde komşuluk, normal zamanlarda yapılan komşu ziyaretleri, sır 

saklama halleri, birbirinin olumlu ve olumsuz durumlardan etkilenme gibi bir takım 

sorumlulukları da içinde barındırmaktadır (Gölçük, 2007: 21). 

Kırsal anlar kentsel alanlara göre daha az nüfuslanmış alanlardır. Kırsal 

alanlarda konutlar genelde tek katlı ve müstakil bir yapı arz etmektedir. Kentlerde 

apartmanlaşma, eğitim koşullarının artışı ve de gelir durumunun artışı gibi durumlar 

grup içi dayanışmayı azaltırken, köyde bu duruma rastlanmamaktadır. Kırda yaşayan 

bireyler, kentte yaşayan bireylere göre birbirine daha yakın ve samimi ilişkiler 

kurmaktadır. Bunun sebeplerinden biri köyde bulunan hemen hemen herkesin tanıdık 

olması ve aynı etnik unsurdan bireyler olmasıdır. Yani köyde bulunan akrabalar, aynı 

zamanda komşular olarak köyde bulunmaktadır. Yapılan mülakatlar ve köyde 

kalınan süre boyunca köydeki komşuluk ilişkilerinin çok güçlü olduğu 

gözlemlenmiştir. Köyde bulunan bireylere, akrabalık ve komşuluk ilişkileri hakkında 

sorular sorulmuş ve bu sorulardan alınan yanıtlarla akrabalık ve komşuluk ilişkileri 

hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Görüşmecilerden çoğu komşuluk ilişkilerinin 

iyi olduğunu belirtirken bazıları da zaman içerisinde akrabalık ve komşuluk 

ilişkilerinde değişmelerin olduğunu belirtmiştir. 

F.A. (Kadın, 50): "KomĢular ile hep gider geliriz ama Ģimdi hiç bir yere 

gidemiyorum eğlencelere bile sorarsalar niye gelmedin diye, zaman kısıtlı diyorum. 

Çok yetemiyorum, bir yere gidip gelemiyorum. Çok nadir bazen yazın çay bahçesine 

gidip geliriz. Herkes orada toplandığı için iki eĢ dost görelim diye geceleri hep 

orada kadın erkek toplanırız. Okey oynarız sohbet ederiz. " 
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B.Ö. (Kadın, 96): "Bu köyde herkes akraba, hep akrabayız. Burada köyde 

herkes birbirini tanır. KomĢuluk çok güzeldir, sık sık gideriz birbirimize oturmaya. 

Ama ben yaĢlıyım artık çok gidip gelemiyorum, ama yine de bir doğum oldu mu, bir 

ölüm oldu mu öyle arada sırada da gidilir yani kızım hiç gidilmez olur mu? Tabi yine 

eskisi gibi değil, eskide çok daha güzeldi, her Ģey değiĢti zaman geçtikçe değiĢti. " 

G.T. (Erkek, 78): "Eskiden Ģu çay bahçesi kahve idi, Türkiye‟ye örnek 

olabilecek bir görünüm vardı burada,  mesela bir masada dört tane oyuncunun birisi 

Ermeni, birisi Türk, birisi Arap Alevi birisi Sünni Arap. Dört kiĢi ayrı ayrı karĢılıklı 

oyun oynarlardı. Ġnsanların iliĢkileri samimi, kimse kimseyi hor görmez, fakat o 

kültür biraz zayıfladı çünkü oyun olanakları kalmadı biraz, geçim sıkıntısı insanların 

zaman harcamasına biraz engel oldu, o görünüm çok az, fazla göremiyorsun 

kimseyi" 

Köyde yaşayan bireylere, komşuluk ilişkilerini nasıl tanımladıkları 

sorulduğunda %79‟u çok iyi, %21‟i ise iyi olarak tanımlamışlardır. Yani köyde 

yaşayan bireylerin komşuluk bağları kuvvetlidir. Bunun da nedeni daha önce de 

değinildiği gibi hem köyün kırsal yapı özelliği sergilemesi, hem köyde bulunan 

hemen hemen herkesin akraba olması ve aynı etnik kökenden geliyor oluşu bunda en 

büyük etkenlerden biridir. Köyde yapılacak farklı herhangi bir sosyal faaliyet 

olmadığından dolayı da köyde yaşayan bireyler birbirleriyle zaman geçirerek 

vakitlerini değerlendirmektedirler. Görüşmecilerden O.Y. (Erkek, 42): "KomĢulara 

ev oturmasına giderim sık olmasa bile. Ġnsanlar sık sık görüĢürler burada. Yani 

zaten biz bizeyiz köy de küçük baĢka ne yapılabilir ki burada? " demesi de köyde 

yapılabilecek etkinliklerin kısıtlılığına bir vurgudur. 

Köydeki komşuluk ilişkileri genel olarak değerlendirilirse, köyün kendi iç 

ilişkileri ve komşu köyler ile ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Köyde 

yaşayan bireyler her iki komşuluk ilişkisinden de genel olarak memnundurlar. Köy 

içi ilişkilerinin sorunsuz yürümesi köyde yaşayan bireylerin tamamının tanıdık 

olması ile ilgilidir. Bunun yanında köyde komşuluk ilişkilerinin artmasına neden olan 

bir takım kurumlar da bulunmaktadır. Bu kurumlar köy kooperatifi ve kadın 

kollarıdır. Özellikle kadın kollarında yer alan kadınların hep beraber birtakım 

çalışmalarda bulunması köylülerin sık sık bir arada olmasını sağlamıştır.  
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3.3. Köy DıĢındaki Kültürel Gruplarla ĠliĢkiler 

Çok kültürlü yapısı ve bölgede bulunan kültürlerin bir arada yaşayabilme 

becerisiyle, Türkiye‟nin özel yerlerinden biridir Hatay. Hatay‟ın hemen hemen her 

ilçesinde farklı kültürden ve dinden insanları bir arada görebilmek mümkündür. 

Özellikle ilçe merkezi Antakya- Samandağ kültürel yapıdaki çeşitliliği ile örnek bir 

yapıdadır. Arap, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Hıristiyan, Ermeni ve daha pek çok 

kültürün bir arada gerçek anlamda sorunsuz bir şekilde yaşayabildiği yerlerden 

biridir. Bu çok kültürlü yapısı ile tanınan bölge, aynı zamanda farklı kültürlerin 

yüzyıllardır bir arada, uyumlu bir şekilde yaşadığı bir alandır. Araştırma sahası olan 

Samandağ bölgesinde Hristiyan, Nusayri, Sünni, Musevi, Ermeni, Türk Sünni, Arap 

Sünni, Süryani gibi farklı dinsel ve etnik gruplar bulunmaktadır. Bu açıdan Antakya 

ezan sesinin çan sesine karıştığı hoşgörünün memleketidir.  

Gruplar arasında geliştirilen ilişki biçimi bir grubu diğerine yakın 

kılmaktadır. Birbirinden farklı kültürler arasında geliştirilen manevi ilişkiler, aynı 

zamanda gruplar arasında mesafeyi azaltır ve toplulukların birbirini anlamasına 

olanak tanır. Toplum içerisinde sık sık tekrarlanan "iyi günde kötü günde yanında 

olmak " deyimi aslında bu tür durumlarda bireylerin ya da grupların birbirine olan 

desteğini ifade etmektedir. Böylece gruplar arası dayanışma ve yardımlaşma bağı 

kuvvetlenir. 

Bu bağlamda yapılan anket ve mülakatlarda, köyde yaşayan bireylere diğer 

kültürel gruplar ile ilişkilerin nasıl olduğunu saptamak adına bir takım sorular 

sorulmuştur. Bilindiği gibi Vakıflı köyünde yaşayan bireylerin geçim kaynağı 

tarımdır. Bundan dolayı kendi tarlalarında çalışmakta ve ürünlerini diğer şehirlere 

ilçe merkezi üzerinden satmaktadırlar. Bu durum köyde yaşayan bireylerin ticari 

ilişkilerinin çok kısıtlı olduğunu, tüm vakitlerini köyde kendi işlerinde harcadıklarını 

göstermektedir. Aynı zamanda Vakıflı köyünde yaşayanların çoğu, aynı etnik 

unsurda ve dinde oldukları ve de çoğunun tanıdık ve akraba olması köyde diğer 

gruplar ile etkileşimi kısıtlayan diğer bir unsurdur. Vakıflı‟nın bu izole yapısı, köyde 

yaşayan Ermenilerin diğer kültürel gruplarla daha az ama daha sorunsuz ilişkiler 

kurmasına neden olmuştur. Vakıflı köyüne en yakın köy olan, Hıdırbey köyü 

Müslüman kökenli ve Vakıflı‟ya yakın diğer köy de Arap Hristiyan köyüdür. Vakıflı 

köyünün çok sık ilişki kuramadığı grup, Nusayrilerdir. Fakat yine de köyde 
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Samandağ ilçe merkezinde çalışan bireyler Nusayri Alevilerle iş ilişkisi kurmaktadır. 

Buna rağmen köyde yaşayan bireylerin, gerek mülakat sırasında gerekse de alan 

araştırması yapıldığı zamanlarda köye gelen vatandaşlarla Arapça diyalog kurduğu 

gözlemlenmiştir. Hatay‟da birden fazla kültürün varlığı, gruplara ister istemez 

birbirlerinin dilini ve kültürünü tanıma olanağı vermiştir. Köyde yaşayan bireylere, 

kendilerine en uzak ve en yakın toplulukların kimler olduğu sorulmuş fakat çoğu kişi 

bu soruyu doğru bulmamış, herkesle anlaştıklarını, bunun herhangi bir etnik ya da 

dini gruba indirgenemeyeceğini ifade etmiştir. Birbirlerine karşı hoşgörülü olmanın 

esas alındığı bir ortamda olduklarını, dinsel ve mezhepsel farklıkların önemli 

olmadığını bundan dolayı herkes ile anlaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Fakat buna 

rağmen bazı bireyler iş ya da dostluk ilişkilerinde kendilerini belli gruplara daha 

yakın hissettiklerini belirtmiştir. Köyde yaşayan bireylere, köy dışında en çok 

kimlerle ilişki kurduları sorulmuştur. Böylelikle ilişkilerde belirleyici olan şeyin ne 

olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 17. KomĢuluk ve Aile ĠliĢkilerinde Diğerlerine Göre 

Daha Fazla EtkileĢimde Olunan Etnik-Dinsel Gruplar 

 Sayı Oran (%) 

Hristiyanlar 2               10,5 

Müslümanlar 12               63,2 

Nusayriler 5               26,3 

Toplam 19              100 

 

Köydeki komşuluk ve aile ilişkileri dışında yaşanan ilişkide, diğerlerine göre 

daha fazla etkileşimde olunan etnik-dinsel grup Müslümanlardır (%63,2), daha sonra 

Araplar %26,3, Hristiyanlar %10,5‟tir. Bunun nedeni de köyün hemen içinde olan 

Yezur mezrasında Müslümanların çalışıyor olması, aynı zamanda köydeki çay 

evinde Müslüman evli bir çiftin çalışması, benzer şekilde köy halkının ekinlerini 

toplamak için hemen komşu köy olan Hacıhabipli köyünden Müslüman bireylerin 

köye sık sık gelmesi ve onlarla ilişki kurulması en büyük etkendir. Köylüler bu 

açıdan Müslüman komşularla hiçbir sıkıntılarının olmadığı, aksine çok iyi 

anlaştıklarını ifade etmişlerdir.  Aynı zamanda köyün hemen güneyinde Hristiyan bir 

köyün olması, bireyleri yakın komşuları ile ilişki içine girmesine sebep olmuştur. 

Böylelikle köy dışında yaşanan ilişki din ve mezhep yakınlığından ziyade mesafe, iş 

ve diğer sebeplerle bazı gruplarla daha fazla ilişki geliştirilmektedir 

Görüşmecilerden S.Ç. (Erkek, 37) gruplar arası ilişkilerin belirleyiciliğinin 
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mesafe olduğunu düşünmektedir. Yani mesafenin azlığı bir kültürel grubu diğerine 

yakın kılar: 

"Tamamiyle mesafe ile alakalı dağın öbür tarafı bu Antakya‟da da aynı 

Ģekilde geçerli. En yakın tanıdığım Sünni Türkmen köyü Hıdırbey, en yakın iliĢkide 

olduğum ve Arap Alevi ve Arap Sünni köyleri."  

İşyerinin Samandağ‟da bulunması U.Ş. (Erkek, 37)‟nin daha fazla kişiyle 

etkileşim kurmasını sağlamaktadır. Bu durum Samandağ‟da nüfus olarak fazla 

bulunan Nusayrilerin dilini öğrenmesini de sağlamıştır:  

"Hatay'da Arap Alevisi ve Arap Sünnilerle anlaĢıyorum çok. Ama genel 

olarak tüm topluluklarla anlaĢıyorum. Bazen iĢyerime hiç Türkçe bilmeyen kiĢiler 

geliyor, ben onlarla Arapça konuĢuyorum ĢaĢırıyorlar. Bizim Arap Alevisi 

çalıĢanlarımız var onlar Arapça konuĢamıyor. Ben onlara diyorum bakın ben 

Ermeniyim Arapça biliyorum, siz Arapsınız kendi dilinizi bilmiyorsunuz. Yani 

diyeceğim bizim burada bir sıkıntımız yok. Hiç anlaĢamadığım bir topluluk yok. 

Antakya'da bir Musevi cemaati var mesela 2, 3 aileler sayıları çok azdır biz onlarla 

da çok iyi anlaĢıyoruz. Onların bayramlarını kutluyoruz, karĢılıklı gelip gitmelerimiz 

var.  Ġbrahim amca var mesela Musevi, en çok sevdiğim kiĢidir. " 

O.Y. (Erkek, 42) ise ilişkilerin iyi olasını hoşgörü ve dayanışma ortamına 

bağlamaktadır: 

"Samandağ'da iliĢkiler çok iyi. Mesela bu köyden herhangi birisi ilçeye 

merkeze gitsin, cebinde 25 kuruĢ para olmadan bütün ihtiyaçlarını karĢılayıp 

gelebilir, yüksek bir güven var insanlarda. Cebine para bile koyup dönebilirsin 

oradan ama geri ödeyeceksin yani, insanlığını yapacaksın. " 

G.T. (Erkek, 78) de benzer şekilde grup ilişkilerinin Hatay nezdinde iyi 

olduğunu, yüzlerce yıldır farklı toplulukların bir arada yaşadığını, ilişkilerin bugüne 

kadar sorunsuz bir şekilde devam ettiğini savunmaktadır:  

"Antakya, Samandağ, Hatay Türkiye'de örnek teĢkil eden bir il olduğundan 

dolayı bugüne kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Yüzyıllardır insanlar hep bir arada 

yaĢamıĢ, herkes birbirini kabullenmiĢ, diniyle, diliyle, kültürüyle… Her çeĢit millet 

var aramızda ve var olduğu müddetçe de hiçbir sıkıntı olmaz. Üstümüz Türkmen 

köyleri, yanımız Sünni Arap, aĢağısı Arap Hristiyan, Samandağ‟ının yüzde doksanı 

Alevi ama bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmamıĢtır ne ilçemizde ne ilçemizde ne de 
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Hatay'da… Hatay‟da aĢağı yukarı herkesle anlaĢıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok, hepsi 

ile aynı seviyedeyiz. " 

F.A. (Kadın, 50) dilin ve geleneklerin benzerliğinin farklı kültürel grupları 

yakınlaştırdığını düşünmektedir. Aynı zamanda benzer mekânda yaşamanın farklı 

toplulukları samimi ve dostane ilişkiler içerisine soktuğunu belirtmektedir:  

"Ben kendi adıma konuĢuyorum, kendi görüĢüm, bana en uzak topluluk 

olarak Arap Hristiyanlar. Çünkü çok kibirliler, havalılar ne ararsan var. En yakın 

yine Ermeniler. Ermeniler‟in Ermenilerden baĢka dostu olmaz demiĢ atalarımız. 

Ama güven yönünden en çok Kürtlere güvenirim ama dost olarak Türklerle iç içe 

büyüdüğüm için bilmiyorum… Kürtleri bize daha yakın görüyorum, bizim dilimize, 

geleneklerimize, kültürümüze daha yakın." 

Yukarıda da ifade edildiği gibi kültürel grupların birbirlerinin düğün ve 

cenaze törenlerine katılımı gruplar arası ilişkileri yakınlaştırmada en önemli 

eylemdir. F.D. (Erkek, 78) bu durumu şöyle açıklamaktadır:  

"Diğer komĢu köylerle iliĢkimiz çok iyi. Bayram, düğün, cenaze hep gider 

geliriz. Onlar düğünlerimizde bize gelir, biz düğünlerine gideriz, onlar cenazemize 

gelir biz cenazelerinde gideriz. Bayramlar oldu mu biz gider kutlarız, ya da onlar 

gelir katılır bayramlarımıza. Yani gider geliriz birbirimize, her zaman yan yanayız... 

Bir sıkıntımız yok Ģimdi. Kültürel yönden aĢağı yukarı kültürlerimiz aynı kültürdür 

yani. Diğer komĢu köylerle, ilçelerle burası arasında büyük bir değiĢim değiĢim yok. 

Yalnız bir Ģey iĢte Ģey farkı var yani Ermenilik mevzusu, fakat köyümüzde ve bu 

Ģehirde sıkıntımız yok Ģimdilik. Biliyorsunuz Hatay kozmopolit bir Ģehirdir her türlü 

insan var. Her dinden de var fakat hiçbir sorun yoktur. Bak ben Ģöyle bir Ģey 

anlatayım, ben iki ay önce düğün yaptım oğlumu everdim, her dinden vardı; Alevisi, 

Sünnisi, Ermenisi, Hristiyanı, Kürdü, Türkü… Yani benim damadım Kürt, herkes 

birbirine saygı duyuyor burada, kimse kimseyi eleĢtirmiyor. Benim kızım 

Diyarbakırlı biriyle evlendi, O da eczacı kızım da eczacı bir sıkıntı yok. Torunum var 

dünyalara değiĢmem." 

B.Ö. (Kadın, 96) ise grupların iyi ve kötü günlerini paylaşmanın insanlık 

borcu olduğunu ifade etmiştir:  

"Biz cenazelerde, düğünlerde ne olursa olsun birbirimize gideriz. Ġnsanlık 

hali kızım, bugün onun yarın bizim. O insanlık borcudur. Sen Ģimdi komĢunun 
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tanıdığının düğününe gitmessen yarın kim seninkine gelir? Sen tanıdıklarının, 

ahbaplarının cenazesine gitmezsen, acılarını paylaĢmassan yarın seninki olsa yalnız 

kalmaz mısın? " 

S.Ç. (Erkek, 37) de gruplar arasındaki ilişkinin Hatay genelinde benzer 

olduğunu. Farklılıklarla birlikte bir bütün halinde yaşandığını herkesin birbirine karşı 

saygılı olduğunu ifade etmiştir: 

"ġimdi Hatay‟da böyle çokça bir reklamı yapılıyor kardeĢlik ve medeniyet 

çevresinde, hoĢgörü kenti falan, bu tabirler çok doğru olmasa da bir haklılık var. 

Nasıl bir haklılık payı var, burda her toplumdan, her milletten, farklı kültürden farklı 

dinden insanlar bir arada yaĢıyorlar ve herkes bir diğerini kabul ederek ortalama 

bir kabul çevresinde herkes bir arada yaĢıyor bu yüzden liĢkilerimiz çok iyi. Mesela 

geçen bir cenazemiz oldu, 70 kiĢilik köyde belki 700 kiĢi gelmiĢti dıĢarıdan. Yani 

böyle bir dayanıĢma var. Bayramlar olsun düğünler olsun çok kalabalık geçer. 

Mesela bizim kutsal bayramlarımıza Türkiye‟nin her yerinden otobüs dolusu insan 

gelir katılır. Zaten biliyorsunuz artık bizim köy tanındı onun da biraz etkisi var ama 

genelde zaten burada kimse kimseyle pek sorun yaĢamıyor." 

M.D. (Erkek, 52) ise gruplar arası ilişkiden çok bireysel olarak saygılı 

olmanın saygınlık getireceğine inanmaktadır. Eğer birey çevresine iyi ise çevrenin de 

kendine iyi olacağını ifade etmiştir: "Biz iyi olmazsak çevre de iyi olmaz. Sen iyi 

oldukça çevren de sana iyi davranır, sen kötü olursan çevrende olur. ġimdi bizim 

burada bir kız var Müslüman biriyle kaçmıĢ da evlenmiĢ. Babası ile sorun yaĢamıĢ, 

geldi bizim yanımıza, benim aileme sığındı ve beni ailem ile barıĢtırın dedi. Bir 

Müslümanın yanına gitmemiĢte bir Ermeni'nin yanına gitmiĢ. ġimdi onlar hep bana 

eniĢte der, böyle aramız samimi. o bizim iyi niyetli olmamızın bir sonucu. Onlar da 

bize karĢı bu Ģekilde iyi niyet gösteriyorlar. Ha biz Ģimdi biraz onlar gibi düĢünmeye 

kalkarsak, onlar üç katı kötü düĢünür. Bu yüzden biz hep siyasi davrandık. Hep 

alttan alma, iyi davranma ile insanları iyi yöne çektik. Mesela maddi manevi yardım 

isterler, hiçbir zaman esirgemeyiz. " 

B.Ö. (Kadın, 96) ise eskisi gibi ilişkilerin olmadığını belirtmiştir. Ama 

ilişkilerin iyi olup olmamasının aslında kişiyle alakalı olduğunu, herhangi bir etnik 

kökene indirgenmeyeceğini belirtmiştir. B.Ö.‟ye göre her toplulukta muhakkak kötü 

bireylerin olabileceğini fakat sabır ve anlayışla grupların birbirini anlayabileceğini 
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vurgulamıştır:  

"Diğer köylerle de iyiyiz, memnunuz hayatımızdan çok Ģükür. Hayat böyle 

iĢte yavrum her Ģey geride kaldı, eski bayramlar, eski hayat yok. Akrabalık, komĢuluk 

aranıyor. Her millette, her semtte her çeĢit huyu olur, her çeĢit terbiye olur. Herkes 

kendini beğenir, seni yanlıĢ görüyorum ama sen kendini yanlıĢ görmüyorsun. Benim 

kendi yanlıĢlarım olur, insanlık hali ama herkes kendi yolunu seçmiĢ, bildiğini 

yapacak. Çünkü öyle büyümüĢ yediden yetmiĢe kadar öyle gider. Kızım insan 

insandır dediğim gibi, herkesin bir çeĢit huyu var kimi daha yakın görürsen odur. 

Yani insanız hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama dediğim gibi bir huysuz olmuĢ, beni 

anlamıyor onu da idare edeceğiz, sabredeceğiz. Herkesin yanlıĢı olabilir, her iĢin 

baĢı sabır. " 

Sonuç olarak köyde yaşayan bireyler diğer topluluklarla sorunsuz bir şekilde 

varlıklarını sürdürmektedirler. Köy içinde ve dışında yaşamlarını saygı ve hoşgörü 

içerisinde sürdürmektedirler. Buna rağmen geliştirilen ilişkiler saygı ve hoşgörü 

içerisinde gerçekleşmektedir. Bu hoşgörü benzer şekilde insanları katagorize etmeme 

çabasını da beraberinde getirdiği için köydeki ilişkiler yalnızca belli bir etnik ve dini 

grup ile geliştirilmemiştir. Dini ve etnik açıdan farklı kültüre sahip gruplar da 

birbiriyle anlaşmış ve iyi ilişkiler kurmuştur. 

3.4. Eğitim, Öğretim ve Kültürel Faaliyetler 

Eğitim insanların hayatının her alanında kullanabileceği bir bilgi aktarımıdır. 

Öğretim ise, kurumlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Öğretim görmek kişilerin bilgi 

birikiminin armasına katkıda bulunur. 

Shemmasian‟a göre 1939'dan önce Vakef'de küçük bir Ermeni Okulu vardı. 

Kısa bir süre sonra Musa Dağ'ın tahliye edilmesinden sonra, okul kapanmak zorunda 

kaldı. Okulda bulunan mobilya ve diğer malzemeler yakındaki bir köye bağışlandı. 

Vakıflı köyündeki çocuklar, köyden 3 kilometre uzakta Büyük Zeytinli köyündeki 

okula gittiler (Shemmasian, 2016: 294). İstanbul Üniversitesi Yapı Araştırma 

Kurumu tarafından yapılan bir çalışmada, 1951 yılında köyde imece usulüyle bir 

derslikli 5 sınıflı bir okul yapılmıştır. 1964 yılında Mehmet Sabit Çokbilir adlı 

öğretmen 25 kız ve 12 erkek çocukla toplamda 37 öğrenciye öğretmenlik yapmıştır 

(Doğru ve diğ., 1966:35). 

Vakıflı‟nın diğer dokuz öğrencisi de köyün dışındaki ortaokuluna, dördü 
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liseye, dördü el sanatları/ticaret okulu ve altısı da üniversiteye devam etti. Herşeyden 

önce 45 kadın, 39 erkek ilkokul diplomasına, iki el sanatları/ticaret okulu diploması, 

üç erkek de açık öğretim lise diplomasına sahiptir. Kırk üç yaş üstü sakinlerin hiçbiri 

herhangi bir okuldan mezun değildir. Daha sonraki yıllarda okul çağındaki çocuk 

sayısındaki düşüş nedeniyle Vakıflı‟daki okul 1990 yılında kalıcı olarak kapatılmıştır 

(Shemmasian, 2016: 294). 

Vakıflı‟da yaşayan U.Ş. (Erkek, 37) eski ilkokul binasında eğitim gören son 

kişi olduğunu, köydeki okul sistemi ile ilçedeki okul sistemi arasındaki farkı anlattığı 

bir anekdotla ifade etmiştir:  

"Vakıflı‟da okullar yok. En son mezun olan benim. Köyün ilkokulu vardı, 

biraz aĢağıda. Onun da çok komik bir hikâyesi var. Ġlkokul birinci sınıfa ve beĢinci 

sınıfa kadar altı kiĢiyiz biz. Bir okulda biz iki kiĢi mezun olduk, dört kiĢi de 

kardeĢtiler. Ben daha sonra Samandağ‟ına gittim ortaokula toplam 6 kiĢiyken 40 

kiĢilik biri sınıfa gittim. Bir sınıf 40 kiĢi… Çok komik bir Ģey anlatayım, burada 

köyde bir aile vardı, Arap Alevi bir aile oğlu görme engelliydi, kördü yani. Çocuk 

görmüyordu ancak seni sesinden tanır. Birinci sınıftan beĢinci sınıfa kadar okudu, 

mezun oldu, diploma da aldı. Hatta bir gün müfettiĢ geldi, bizim bir hoca da vardı 

dedi ki hocam müfettiĢ gelecek iĢte bunu kaçırmayalım mı ne yapalım. Yok dedi 

gerek yok zaten müfettiĢ anlamayacak onun görme engelli olduğunu. Gerçekten 

müfettiĢ bile anlamadı, 6 kiĢilik 7 kiĢilik sınıfta anlamadı. Ne sorduysa, cevabını 

verdi çünkü. Yazılı bir Ģey yazamıyordu, dersleri dinliyordu, öyle Ģimdi orkestrada 

org çalıyor. AĢağı yukarı 15 yıl beni görmedi çocuk, beni 15 yıl sonra sesimden 

tanıdı. " 

Tablo 18. Eğitim Düzeyi 

          Sayı                      Oran 

   

Ġlkokul mezunu 6 31,6 

Ortaokul mezunu 3 15,8 

Lise mezunu 6 31,6 

Üniversite mezunu 3 15,8 

Lisansüstü 1 5,3 

Toplam 19 100 

Ankete katılan bireylerin %31,6‟sı ilkokul mezunudur, %15‟i ortaokul 

mezunudur. %31,6‟sı lise mezunu,%15,8‟i üniversite mezunu, %5,3‟ü ise lisansüstü 

mezunudur. Küçük bir köy olmasına rağmen Vakıflı köyünde eğitim seviyesi 
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yüksektir. Köyde yaşayan bireyler eğitime çok önem vermektedir. Alan araştırması 

sırasında bireylerin sık sık "çocuklarımız okuyor maşallah", "biz Türkiye‟nin en çok 

üniversite mezunu çıkaran köyüyüz" dedikleri görülmüştür.  

Görüşmecilerden M.D. (Erkek, 52) bir köy olarak bu kadar çok üniversite 

mezunu çıkarmalarından övgüyle bahsederken, üniversite mezunu öğrencilerin daha 

sonra köye dönmemelerini nüfusun gelişimi açısından kaygı verici bir unsur olarak 

görmektedir:  

"Mesela biz Ģu ana kadar 1965 den bu yana Türkiye'nin en çok üniversiteli 

çıkaran insanıyız. Zaten bizim köyü de biraz bitiren bu oldu. Okuyan hep dıĢarı gitti 

köyde genç kalmadı. Köyü ayakta tutan Ģu an okumayanlar. Okumayanlar da 

dediysem en az lise mezunu bireyler. Yani bizim okumayan diye nitelendirdiğimiz 

insanlar en az liseye kadar eğitim almıĢtır. Biz ilkokulu bitirememiĢ olan kiĢileri 

okumayan diye saymıyoruz. Biz de en az 12 yılı bitirmiĢtir eğitim alan kiĢiler. 

Üniversiteye gitmeyeni biz okumayan sayıyoruz. " 

 
Tablo 19. EĢinin Eğitim Düzeyi 

             Sayı            Oran 

Okur-yazar değil 1 5,3 

Ġlkokul mezunu 9 47,4 

Ortaokul mezunu 3 15,8 

Lise mezunu 2 10,5 

Üniversite mezunu 3 15,8 

Lisansüstü 1 5,3 

Toplam 19 100 

Vakıflı köyünde eşlerinin öğrenim durumlarının dağılımı şöyledir: Okuryazar 

olmayanların oranı %5,3, ilkokul mezunu olanların oranı %47,4, ortaokul mezunu 

olanların oranı  %15,8, lise mezunlarının oranı %10,5, üniversite mezunu olanların 

oranı %15,8 lisansüstü mezunlarının oranı ise %5,3‟tür.  

Ailede okuyan birey sayısına bakıldığında, ilkokul mezunlarının oranı %16, 

ortaokul mezunlarının oranı %8, lise mezunlarının oranı %1, üniversite mezunlarının 

oranı % 64‟tür. Görüldüğü gibi köyde üniversite mezunu olan birey sayısı çok 

yüksektir.  

Ankete katılan bireylere, okula çağında olup da okula devam etmeyen 

bireylerin olup olmadığı sorulmuştur. % 89,5‟i böyle bir durumun olmadığını ifade 

etmiştir. Vakıflı‟da yaşayan bireylere kız ve erkek çocuklarını hangi düzeye kadar 

okutmak istedikleri sorulmuştur. Ankete katılan bireylerin tümü hem kız hem de 
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erkek çocuklarını üniversiteye kadar okutmak istediklerini belirtmiştir. Burada 

aileler, kız ve erkek farkı gözetmeden tüm çocuklarının üniversite mezunu olmasını 

arzulamaktadır.  

Görüşmecilere din dersi eğitimini nasıl buldukları, çocuklarına dini eğitimi 

kimin nasıl verdiği, çocukların Ermenice yazı eğitimini nasıl aldıkları ile ilgili 

sorular soruluştur.  

M.D. (Erkek, 52) papazın dini öğrenime büyük bir katkısı olduğunu 

düşünmekte, çocuklarını dini eğitim için özel bir yere göndermediğini ifade 

etmektedir:  

"Dini eğitim bu saatten sonra zor. Ama yani gençler için olabilir. Papaz ne 

diyorsa kendilerine odur. Biz de kendi bildiklerimizi aktarıyoruz. Çocuklarımızı dini 

eğitim görecek yere yollamıyoruz. Papaz da bizim öğrettiklerimizi öğretir ve yazın 

birkaç öğretmen gelir hepsi onlar iĢte. Hristiyanlık öğrenilmesi zor bir din değil 

zaten, öğrenilmesi kolay. Zaten hiçbir din de kötülük göstermez, sen kötü yöne 

çekersen o ayrı bir Ģey. " 

R.E. (Erkek, 55) okulda zorunlu din eğitimine karşı olduklarını, çocuklarının 

bazen derslere alındığını fakat bunun rahatsız edici bir durum olduğunu belirtmiştir:  

"Dini eğitim kilisede olur da pek o kadar dini eğitim görmüĢ sayılmaz 

çocuklar. Çocuğun gördüğü bir pazar günü, okulda da din eğitimi görmüĢ hiçbir 

gencimiz yok Ermeni dini olarak söylüyorum, yani Hristiyanlık. Okulda din eğitimine 

karĢıyız. Yani bir azınlık veya bir Ermeni orada Ģimdi kendi dinini görmeyip de gidip 

bir yabancı dini görmesi bu tuhaf bir Ģeydir. Yani biz de okul okuduk 1975'in 

sonlarında, bizim zamanımızda yoktu, Ģimdi mecburen gireceksin derslere. Yok, 

ahlak kültürüymüĢ, yok bilmem neymiĢ… Ahlakı da kültürü de o derste mi veriyorlar, 

saçmalık yani bunlar. Yok, illa giriyorsun derse, ya dinlemiyorsun ya da 

çıkartıyorlar seni dıĢarıya, ama ahlaktan sana not veriyorlar. " 

M.D. (Erkek, 52) zorunlu din eğitimine karşı olduklarını, çocuğunun din 

dersinden muaf olmasını bir anekdotla aktarmaktadır:  

"Bu köyde çocuklara din eğitimini doğru bulmuyoruz. Mecburi ve zorunlu bir 

din dersi eğitimi olamaz. Biz de o konuda baskı görmedik. Ha benim kızıma böyle bir 

Ģey yapmıĢlardı. Zorla onu din dersine koymuĢlardı, bana anlattı sonra baba böyle 

bir Ģey olmuĢ diye. Ben Milli Eğitim'e gittim dilekçe vermiĢtim. Milli Eğitim'de 
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çıkmıĢtım, dedim yazılı bir kağıt verin bana ben Ankara'ya gideceğim diye, böyle bir 

Ģey varsa eğer dedim Ankara‟ya giderim Ģikayet ederim sizi diye… Eğer Avrupa'da 

Müslümanlara zoraki Hristiyanlık eğitimi veriliyorsa sizde burada bize bunu öğretin 

dedim. O zaman benim kızım din dersinden muaf tutulmak zorunda. Öyle de oldu biz 

de okuduk liseye kadar ama hiç bir zaman din dersine girmedik. " 

F.A. (Kadın, 50) kendinin de dini konularda yeterli olmadığını belirterek, 

çocuklara din dersinin verilmesini sakıncalı bulmaktadır. Dinin ailede içinde 

öğrenileceği ya da bireyin kendi isteğiyle gerçekleşebileceği bir durum olduğunu 

savunmaktadır:  

"Okullarda din dersi okutulmamalı. Bizde Ermeni okullarına gönderirler. 

Herkesin dini kendi özel, almak isteyen, vermek isteyen zaten aile içinde alır onu. 

Hangi devirdeyiz din, ahlak bu ne ya? Ben dini eğitimi aldım mı ki çocuklara 

vereyim. Dini kurallar bilmem bana sormayın, ben hiç anlamam… Bana bugün, 

yarın bayram var deseler ne bayramı derim. Hâlbuki 12 yıldır kilise ile iç içeyim 

ama kiliseden haberim yok. Her Ģey yürekte… Yürekten gelmeli ama kiliseden 

haberim yok. Ġbadetlerimi yapıp her pazar kiliseye gideceğim ya da camiye 

gideceğim bunlar boĢ. Ġçimizi temiz tutmalıyız…" 

Eski köy öğretmeni G.T. (Erkek, 78) kendi dönemlerinde de din dersinin 

zorunlu olduğunu ve bu dersi Hristiyan öğrencilere anlatmada sıkıntı yaşadığını, bu 

yüzden din dersinde çocuklara farklı aktiviteler yaptırdığını belirtmiştir:  

"O zamanalar okulda din dersi vardı ve zorunluydu. Ben gittim Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü‟ne dedim adamlar Hristiyan, sen nasıl bunlara dinini 

öğreteceksin? Derse papaz mı gelecek, ben mi öğretecem? O da iĢin içinden 

çıkamadı beni Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne gönderdi. Milli Eğitim Müdürü de dedi ya 

iĢte formalite gereği iĢle deftere, ötekini de nasıl yaparsan yap dedi. Bizde din dersi 

olduğunda baĢka dersler yaptık ettik bilmiyorum. ġimdi sistem farklı, din dersi 

zorunlu mu değil mi yani Hristiyanlara böyle bir Ģey var mı bilmiyorum. Hatta o 

dönemlerde sonra bir Ģey yapıldı bu Hristiyanların din dersinden muhaf olunca 

benim kızım okulda da dıĢarı çıkıyor. Öğretmen diyor sen Müslümansın sen neden 

çıkıyorsun? O da diyor ben de Hristiyanım, ben de din dersi görmek istemiyorum. 

ġimdi ama zorunlu. " 

*G.T. (Erkek, 78) Vakıflı‟da öğretmenlik yapmış daha sonra ise emekli 
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olmuştur. Daha sonra bazı nedenlerden ötürü memleketine gidememiş ve Vakıflı 

köyüne yerleşmiştir. Şuan köyde kendine ait bir evde eşi, çocukları ve torunuyla 

yaşamaktadır. 

Ergüney, her yıl yaz aylarında Antakya‟da açılan Gamats Gamats (Yavaş 

Yavaş) adlı yaz okulu açıldığını, bu okulun Helsinki Yurttaşlar Derneği‟nin 

girişimiyle oluşturulduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu kursta farklı etnik unsura sahip 

topluluklar bir araya getirilerek gençlerin Ermenice öğrenmesine katkıda 

bulunduğunu ifade etmektedir (Ergüney, 2007: 82-83). 

S.Ç. (Erkek, 37) İstanbul‟da azınlık okullarında okuduğunu, aile uzaklığı ve 

köydeki ayrılığın zorluğunu çektiğini, çocuklarını Ermeni okullarına gönderme 

konusunda kararsız kaldığını, yaz okulunun bu açıdan yararlı olabileceğini, gençlere 

okuma yazmayı öğretebileceğini belirtmektedir:  

"Ben Ġstanbul‟a gittim. Ben cemaat okuluna gittim, ama burda mesela benim 

vakfımın bünyesinde yazları yaz kursu Ģeklinde açıyorum ki insanlar eksiğini burda 

kapatsın diye. Kaldı ki bu okumayı herkes biliyor yani, belli bir seviyedekilere ders 

veriyorsun heceliyerek de okuyorlar.  ġimdi bu çok bir yara içimde benim. Ben 

Ermeniceyi öğrenebilme adına burdan Ġstanbul‟a çocuk yaĢımda okumaya gittim. 

ĠĢte devletimiz sadece Ġstanbul‟da Ermenice okulunun kalmasına izin vermiĢ, böyle 

bir durumdayız ama ben çocuğumdan ayrılamam, yani Ģu aĢamada ayrılmak 

istemiyorum. O yüzden çocuğumu gönderir miyim Ġstanbul‟a bilmiyorum. Ne 

çocuğumdan ayrılabiliyorum, nede vatanımdan ayrılabiliyorum, bu iĢi bu Ģekilde 

çözmek istiyorum. " 

F.A. (Kadın, 50) eskiden azınlık okullarına gidenlerin olduğunu fakat 

şimdilerde buna pek rastlanmadığını fakat bazı özel durumlarda başvurulduğunu 

belirterek eklemektedir:  

"Vakıflı‟da okul yok. Çocuklar Samandağ merkezine servisle giderler. 20-25 

yıl önce tek sınıflıydı ilkokulumuz.  1‟den 5‟e kadar eğitim sisteminde iken 3 tane 

birinci sınıf, 2 tane ikinci sınıf, böyleymiĢ. ġimdi kalktı. Eskilerde vardı çocukları 

gönderirlerdi Ġstanbul'a. ġimdi artık pek yok. Çünkü biz yaĢadık o çocukluk yıllarını. 

Çocukluğumuzda yatılı okullarda ana baba hasreti çektik. Benim kayınvalidem çok 

dedi bana gönder Ġstanbul'a çocuklarını diye, yok dedim. Ermenice okuma yazmayı 

öğrenmesinler, yanımda dursunlar. Çünkü yatılı okulda bende okumuĢum ama her 
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gün ağlardım ikizimle. Ama büyük kızımı liseye gönderdim Ġstanbul'a. 14-15 

yaĢlarında iken gitti Ġstanbul'da okudu. Halasının yanında kaldı. Burada Anadolu 

Lisesi'ni kazanamadı. Samandağ‟da düzgün bir okul yok, normal okullardan 

Anadolu Lisesi olmayınca ben dedim buradaki okullara yollamacağım kızımı, her 

türlü pislik var bu okullarda. Halası dedi gelsin yanıma, Ermeni okulunda okusun, 

gönderdik öyle orada kaldı. " 

Sonuç olarak, Vakıflı eğitim seviyesi Anadolu‟nun diğer köylerinde 

görülenden çok daha farklıdır. Köyde okuyan bireylerin çoğu üniversiteye 

gitmektedir. Ermeniler, yükseköğrenime büyük oranda önem vermektedir. Eğitime 

yönelmede birçok etken bulunabilir. Bunların en önemli nedeni Vakıflı‟nın geçim 

kaynağıdır. Köyde yapılan mülakatlar sonucu köy halkının ifadelerine göre yeni nesil 

atalarının sürdürdüğü tarımsal faaliyetleri devam ettirmek istememektedir. Ayrıca 

bulundukları alanın köy oluşu, farklı ekonomik uğraşların kısıtlı oluşu da bunu 

tetikleyen bir etkendir. Köyde yaşayan bireyler muhtemelen daha iyi gelir getirici işe 

yönelmeye çalışmaktadır. Yapılan gözlemlerden köyde yaşayan ailelerin, 

çocuklarının eğitim seviyesini yükseltme bilinci taşıdıkları anlaşılmaktadır. 

Bireylerin yükseköğrenime yönelmesinde, Hatay‟da kendilerine yakın bir 

üniversitenin oluşu da bir başka etkendir. Köyde yaşayan bireylerin çoğu Mustafa 

Kemal Üniversitesine gitmemekle beraber, üniversitenin varlığı bireylerde okuma 

bilinci oluşturmaktadır. Ayrıca köyde yaşayan bireylerin azınlık oluşu ve toplumsal 

tabakada bir yer edinme gayreti onları eğitime yöneltmiştir. Bireyler bir yandan 

formel eğitim alırken, diğer yandan kendilerini temsil eden anadil eğitimini 

alamamaktadırlar. Köylülerden bir kısmı dil eğitimine önem verip çocuklarını 

İstanbul‟daki azınlık okullarına göndermektedirler. Tabi bu durum son yıllarda bazı 

ekonomik ve ailevi sebeplerden kaynaklı azalmış olsa da köyde yaşayan bireyler 

geçmişte İstanbul‟a giden bireylerin sayısının çok olduğunu belirtmişlerdir. Azınlık 

okullarına gidemeyen bireyler için de anadillerinden geri kalmamaları açısından 

köyde her sene Ermenice yaz kursu açılmakta ve bu açığı yaz kursu ile tamamlamaya 

çalışılmaktadır. 

3.5. Dil 

Dil bir kültürün temel direğidir. Kültürlerin birbiriyle anlaşmasında önemli 

bir etkendir. Aynı zamanda farklı kültürlerin de öğrenerek anlaşabileceği bir iletişim 
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aracıdır. Kültürün nesilden nesile aktarımı yayılmasını sağlar. Haviland ve diğ.‟e 

göre, dillerin her biri onu konuşan kültürleri etkiler, aynı zamanda dil de bundan 

etkilenir (Haviland ve diğ., 2008:101). Bu bağlamda bölgede yaşayan Ermenilerin 

konuşulduğu kültürden etkilenip etkilenmediğine, dil özelliklerine ve farklı 

bölgelerde yaşayan Ermeniler ile olan benzerlik ve farklılıklarına değinilecektir. 

Uras, daha önce Ermenice ile ilgili araştırma yapan farklı akademisyenlerin 

araştırmaları hakkında bilgi vererek Ermenice‟nin hangi dil grubu içerisinde 

olduğuna dair fikirler öne sürmektedir. Uras‟a göre Ermeniler, İranlılar ve özellikle 

de Med ve Perslerle birlikte uzun bir dönem yaşamışlardır. Bu yüzden dilde 

etkileşimler meydana gelmiştir. Ermenice, M.Ö. ilk yüzyıllarda Yunanlılar, Farslılar, 

yüksek rütbeli kişiler ve aristokratlar tarafından kullanılmaktaydı. Hatta Gregory 

Lusavoiç‟in de Yunanca vaaz verdiği bilinmekteydi. Meillet‟e göre (akt. Uras, 1988: 

330) Klasik Ermenice Van Gölü bölgesinde oldukça gelişmiştir. Ermeni dilinin bazı 

benzerliklerden dolayı Hint-Avrupa dil grubunda olduğunu iddia edilmektedir. 

Ermenice, Asurca, İbranice, Farça, Medce, Gürcü, Mingrel, Urartuca, Lazca, Nairi, 

İskit, Yunanca, Arapça, Türkçe, Moğol, Kürtçe, Latince ve Rusça sözcükleri içerir 

(Uras, 1988: 330-331). 

Her dil elbette ki çevresindeki diğer dil gruplarından etkilenebilmektedir. 

Aynı zamanda o dilin konuşanlarının başka devletlerce hâkimiyet altına alınmasıyla 

dilde bir takım değişimler meydana gelebilmektedir. Dum- Tragut‟a göre de Ermeni 

dilinin Doğu ve Batı lehçelerine ayrılmasının sebebi yalnız fonetik, morfolojik ve 

sentaktik değişimlerle ilişkili değildir; aynı zamanda tarihi ve siyasi faktörlerin de bu 

duruma etkisi bulunmaktadır. (Dum- Tragut, 2009: 1). 

Önceleri yazı dili olmayan Ermenice ile ilgili akademisyenler, bu dilin orjini 

hakkında farklı iddialarda bulunmuşlardır. Ermenilerin yaşadığı coğrafya çok geniş 

olduğu için bu tür tartışmaların olması gayet doğaldır. Çaykıran, Klasik Ermenicenin 

Grabar diye ifade edildiğini ve kilise dili olarak kullanıldığını belirtir, Çağdaş 

Ermenicenin de Aşharabar diye ifade edildiğini ve bunun da Doğu ve Batı Ermenice 

olmak üzere iki standart lehçeye sahip olduğunu belirtir (Çaykıran, 2012: 87).  

Çaykıran, Ermeni alfabesinin M.S. 405‟te Mesrop Maştots adlı bir din adamı 

tarafından geliştirildiğini, beraberinde İncil‟in tercümesinin de izlendiği bu olayın 

beşinci yüzyılda bir Ermeni kültür rönesansını getirdiğini belirtmiştir (Çaykıran, 
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2012: 86). Klasik Ermenicede 36 harf, çağdaş Ermenice‟de ise 39 harf bulunmaktadır 

(Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/url/view.php?id=2777 Erişim: 25. 02. 2018 22: 46). 

Araştırma sahası içerisine giren Vakıflı köyünde ise, yöreye ait bir ağız 

kullanılmaktadır. Yapılan araştırmada bölge halkının Batı Ermenicesine yakın 

konuştukları fakat kendilerine has bir ağız olan Musa Dağı Ermenicesini 

konuştukları tespit edilmiştir. V.K. (Erkek, 86) dillerinin Batı Ermenicesine yakın 

olduğunu ama kendi aralarında yöreye has Musa Dağı Ermenicesini konuştuklarını 

ifade etmiştir:  

"KonuĢtuğum dil diğer yerlerden farklı, Ģive farkı var. KonuĢma farkı var. Ġki 

tane Ermenice var bir yöre Ermenicesi var bir de okul Ermenicesi. Hatta Doğu- Batı 

Ermenicesi de var. Biz genelde Batı Ermenicesini dıĢarıda konuĢuruz 

birbirlerimizde, evde de yöre Ermenicesini konuĢuruz. " 

 
Foto 19. Musa Dağı Yoğunoluk Köyünden Marinus Bidanyan-

TaĢçıyan'a (1909-2003) Ait Ermenice Harfli Bir Dua 

Kitabı (Kaynak:http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/m

usa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html Erişim: 10.05.2018) 

 C.G. (Erkek, 65) yörede konuşulan diyalekt hakkında detaylı bilgiler 

aktarmıştır: "Bizim konuĢtuğumuz, günümüzde dünyanın çeĢitli ülkelerinde kullanılan 

Ermeniceden çok farklı bir dildir, daha doğrusu bir diyalekttir (ağızdır). Farklarını 

anlatabilmenin en kestirme yolu da kökenine inmektir muhtemelen. Ermenicede ve 

Ermeni dünyasında "Musaleran Parpar" ya da "Svedyo Parpar" olarak bilinen, 

Türkçeye ise "Musadağı Diyalekti" ya da "Süveydiye Diyalekti" (Süveydiye 

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/url/view.php?id=2777
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
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bugünkü Samandağ'ın eski adıdır.) diye çevrilebilecek bu yerel diyalektin kökeni, 

orta çağ klasik Ermenicesinin Kilikya Bölgesi'nde konuĢulan halk diline dayanır. 

Özetle, Musadağı Diyalekti ya da Ermenicesi, orta çağda Kilikya bölgesinde 

konuĢulan Kilikya Ermenice diyalektinin, Musa Dağı ve civarındaki Ermeni yerleĢim 

bölgelerinde konuĢulan bir alt diyalektidir. BaĢka bir deyiĢle bir yazı ve edebiyat dili 

değil, halkın günlük yaĢamında kullandığı bir dildir. Bu diyalektin Ermenicenin iki 

büyük lehçesi olan Doğu ve Batı Ermenicesinden temel farkları ise Ģunlardır:  

 Gramer yapısı, yazı veya yazılı edebiyat dili olmayıĢı (Aslında Ermeni 

alfabesi bu dille yazma için son derece elveriĢlidir, ancak bu 

diyalektle yazılmıĢ eser yok denebilecek kadar azdır. Yazılanlarsa 

diyalektin incelemesiyle ilgili çalıĢmalardır daha ziyade.) 

 Bu alt diyalektin içinde bile, telaffuz açısından farklılıklar arz eden 

Ģivelerin bulunması, 

 KomĢu dillerin etkisine maruz kalmasından ötürü bu dillerden (Türkçe 

ve Arapça) bol miktarda kelimeler ithal etmesi,  

 Dünya üzerinde bu dili konuĢanların sayısının azlığı vb. (Bu diyalekt 

dünya üzerinde tahminen 15-20 bin kiĢi tarafından konuĢulmaktadır). 

U.Ş. (Erkek, 37) ise Musa Dağ ağzının Musa Dağ bölgesine ait olduğunu, 

tıpkı diğer dillerde olan bölgesel ağız farklılıkları olduğunu ifade etmiştir:  

"Ermenice bizim bu yöreye ait bir Ģivemiz var Musa dağı ağzı diyebiliriz. 

Bizim bu dağın adın Musa Dağı, burada 7 köy vardı, buranın Ģivesi diyelim yani 

buraya özgü bir Ģive diyelim. Kelimeler de diğer Ermeniceden bazen anlaĢılıyor, 

bazen farklı diyelim. Türkçe ya da Arapçanın Ģivesi gibi mesela Samandağ'da 

konuĢulan bir Arapça ile Mardin'de konuĢulan bir Arapça aynı değil ama 

anlaĢıyorlar yani çok fazla bir Ģey yok." 

B.Ö. (Kadın, 96) ise Türkiye‟de konuşulan iki farklı Ermenice olduğunu 

ikisinin de az çok anlaşılır olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Musa Dağ‟da konuşulan 

Ermenicenin de şive farklılığı olduğunu savunmuştur:  

"Türkiye‟de iki çeĢit Ermenice vardır; bir Ġstanbul Ermenicesi, diğeri köy 

Ermenicesi. Ġstanbul Ermenicesinden farklı olur bizimki, ama ben anlarım. Arapça 

da bilirim ben. Bunu bana derler, hangi okulda okumuĢsun, derim ben okumamıĢım 

kulaktan dolma aklımdadır her Ģey. Dilimize karıĢık kelimeler girmiĢtir bizim ana 
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dilimizde Türkçe, Arapça kelimeler de var. Evvelden anadan babadan kalma yani 

ezelden beri var.  Ermenice muhide göre değiĢir. Mesela bizim Ermenice 

Hacıhabipli, Batayaz Yoğunoluk her biri bir çeĢitli lugat konuĢurlardı. Seslerinden 

belli, ağız alıĢkanlıkları, kulak dolmaları farklı olur, neden bilmiyorum. Ġstanbul 

Ermenicesi çok kibar, güzel. Onu biz anlıyoruz, çocuklar bazıları Ġstanbul'a gidiyor 

okumaya. Benim oğlanı 7 yaĢındayken yolladık. BeĢ sene Ermeni Okulu'nda okudu, 

beĢe kadar orada okudu. ġimdi Ermenice okuryazar maĢallah." 

Yapılan anket çalışmasında ankete katılan bireylere, anadilinin ne olduğu 

sorulduğunda tamamı anadilinin Ermenice olduğunu belirtmiştir; aynı zamanda 

bireylerin tamamı aile içinde Ermenice konuşmaktadırlar. Bireylere gündelik 

yaşamda anadillerini kullanmada hassasiyet gösterip göstermediği sorulduğunda 

bireylerin tamamı bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Benzer 

şekilde bireylerin tamamı çocuklarıyla iletişim kurarken Ermeniceyi tercih 

etmektedirler. Bireylere ev dışında Türkçe hangi dili konuştuğu sorulduğunda 

bireylerin %95‟i Türkçe konuştuğunu, %5‟i Ermenice konuştuğunu ifade etmiştir. 

Ankete katılan bireylerin tamamı Türkçe bilmektedir. Köyde Türkçe 

konuşamayan bireylere rastlanılmamıştır. Bireylere Türkçeyi nereden öğrendiği 

sorulduğunda ise %37‟si okuldan, % 53‟ü çevreden öğrendiğini,  %10‟u da zaten 

Türkçe bildiklerini buna küçüklükten beri aşina olduklarını ifade etmiştir.  

Köyde yaşayan bireyler, yapılan mülakatlarla Türkçeyi nerden öğrendikleri 

hakkında bilgi vermişlerdir. Bazı bireyler köyde konuşulan Ermeniceden farklı 

olarak İstanbul Ermenicesi diye adlandırdıkları Batı Ermenicesini de 

konuşmaktadırlar. Bazıları Ermenice okuma yazma bilmezken İstanbul‟da azınlık 

okulunda okuyanlar Ermenice okuma yazmayı da bilmektedirler. Çoğu Türkçeyi 

çevreden ve okuldan öğrenmiştir. Bazı bireyler ise okula gitmediği halde Türkçe 

bildiğini, bunun sebebini ise çevreden kaynaklı kulak dolgunluğu olduğunu 

belirtmiştir. 

T.E. (Kadın, 91): "Ben okula gitmedim, Türkiye olduktan sonra tabi Ģundan 

bundan öğrendim Türkçeyi. Çocuklarımız evde Ermenice konuĢuyor, çocuklarımız 

Türkiye‟de okudular ama Ermeniceyi pek fazla yazma bilmezler, Türkçe yazıyorlar 

çünkü Türkçe okumuĢlar. Çocuklar bizden Ermenice öğrendi, okuldan da Türkçe 

öğrendiler. " 
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R.E. (Erkek, 55): "Türkçeyi okulda öğrendim. Ermenice okuma yazma 

bilmem. ġimdi dünya Ermenicesini çocuklarımızın hiçbiri bilmiyor çünkü okul 

olmadığından dolayı okula gidemediklerinden dolayı bilmiyorlar. Ama biz Vakıflı 

Köyü olarak Musa Dağı Ermenileri olarak bizim bir lehçemiz vardır, lehçe dilimizin 

alfabesi yoktur. Bu her dilde yazılır. Bizim ana dilimiz Musa Dağı Ermenicesidir. Biz 

onu çocuklarımıza anadil olarak öğretiyoruz. AĢağı yukarı hepsi de bilir. " 

F.D. (Erkek, 78): "Türkçeyi okuldan öğrendim, anadilim Ermenice. Buranın 

Ermenicesi ama ben diğer Ermeniceyi de biliyorum. Hani okumasını, yazmasını 

biliyorum. Çünkü ben Ġstanbul'a gittim Ġstanbul'da Ermeni okulları var, ben oraya 

gittim, oradan öğrendim ama ben bitirmedim. Ortaokul, lise vardı, ben mesleği 

seçtim. Benim asıl mesleğim kuyumcu. 16-17 yıl kuyumculuk yaptım sonra emekli 

oldum. " 

M.D. (Erkek, 52):  "Ben köy Ermenicesini bilirim, bizim köyün Ermenicesi 

biraz farklıdır, Ġstanbul‟daki biraz farklıdır. Bir de Ġstanbul‟dakini de bilirim. Okuma 

yazma bilirim. Yani Ģu gördüğünüz yazılar onlar Ġstanbul Ermenicesi. Orada 

öğrendim. Yatılı okulda yetimhanelerde okudum, orada öğrendim okuma yazmayı. 

Ben 58 yaĢındayım, 50 yılımı dıĢarıda geçirdim diyebilirim. 10 senedir bütün toplu 

yaĢadığım budur. O diğer türlü yazdan yaza, tatilden tatile gelirdim. Çocuklarımı da 

Ġstanbul‟da okuttum. Bizim özel Ermeni okullarında. Azınlık okulları var Ġstanbul‟da, 

orada okuttuk. Burada da kurslar var, ders veriliyor ama bizim azınlık okulları var 

Türkiye Cumhuriyeti müfredatına bağlı ama dersler Ermenice görülüyor. Yani Fizik, 

Matematik falan Ermenice olarak öğretiliyor. "    

S.A. (Erkek, 52) ise kendi kuşaklarından köyde Ermenice okuma yazmayı 

bilen çok az kişi olduğunu rahatsızlık duyarak belirtmiştir. Köyde yaşayan bireylere 

bu sıkıntının giderilmesi için yazın Ermenice okuma yazma kursları verildiğini ifade 

etmiştir. Köyde konuşulan Musa Dağ ağzının Türkiye‟nin diğer bölgelerinde de 

anlaşılır olduğunu savunmaktadır:  

"ġu ana kadar biz de bizim kuĢakta Ermeniceyi görmedi, çok sıkıntısını 

yaĢadık. Ama bundan sonra öğretilmesi için uğraĢıyoruz. Yazın Ġstanbul'dan 

öğretmenler getirterek birkaç ay 10-15 gün en azından bir Ģeyler öğrensinler diye. E 

tabii ki bu da bizim kuĢak çocuklarımıza biraz geç kalındı ama bundan sonraki bizim 

çocuklarımız için belki bir Ģey olabilir. Bizim çocuklardan mesela en ufak 18 yaĢına 
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girdi. 5-6 yaĢ grubu çocuklarımız çok az, yeni çocuklar geldi. Yeni doğan çocuklar 

geldi 1-2 yaĢında. Onlar için mesela ileride farklı Ģeyler olacak. Ama bizim burada 

bizim kulak dolgunluğu bir Ermenicemiz var ki Doğuda da konuĢulan bir dildir, 

Parpar diyoruz biz buna. Ekseri biz onu köyde konuĢuyoruz ama alfabesi yoktur, 

yani yazı diline dökülmemiĢ bizde Ermenice Parpar denir ona yazısı olmayan kulak 

dolgunluğu ama Türkçe ile de yazılabilir okunabilir bir dildir ve bu HemĢin'de de 

konuĢulan bir dildir, doğuda da konuĢulan bir dil, Karadeniz'de de konuĢulan bir dil. 

Her gittiğim yerde bu dille karĢılaĢıyorum. " 

Köyde yaşayan bireylere Ermeniceyi evde ve dışarda konuşma konusunda bir 

farklılık olup olmadığı sorulduğunda mülakat ve ankete katılan bireylerin çoğu pek 

bir farklılık olmadığını diğer bölgelerde de aynı şekilde konuştuklarını ve 

anlaştıklarını ifade etmiştir. 

U.Ş. (Erkek, 37): "Pek bir farklılık yok evde ve dıĢarda konuĢma konusunda. 

Sadece Ġstanbul Ermenicesi lehçe olarak farklı. Oradakiler bizim bu yöredeki lehçeyi 

bilmezler. Biz kendi aramızda o lehçeyi konuĢuruz. Ama dıĢarıda, sokakta, yolda, 

telefonla konuĢurken gayet rahat Ermenice konuĢuyoruz. Yine mesela Ġstanbul‟a 

gittiğimizde anlaĢabiliriz onlarla. ġimdi bizim bu konuĢtuğumuz Ermenicenin yazısı 

yok, diğer Ermenicenin var. Bizim Ģu anda dediğimiz gibi o üniversitede okuyan 

gençlerimiz öğrendiler bizim bu kilise papazı sayesinde, o öğretti onlara okuma 

yazmayı ama bizim bu nesil bilmiyor. Benim dayımın oğlu bilmiyor, bizim 

zamanımızda öğretmediler. " 

Belli bir azınlığın konuştuğu dil, ister istemez hakim kültürün dilinden 

etkilenmektedir. Hakim kültürle ilişkide bulunan bireyler dilde bir takım değişmeler 

yaşamaktadır. Bu hem dile yeni sözcükler katılmasıyla etkisini gösterir hem de dilin 

yapısında bir takım değişmeleri de beraberinde getirir. Dildeki bu değişim, yalnız 

hakim dilin etkisi ile olmamakta beraberinde farklı dilleri konuşan grupların 

birbiriyle teması dilde istemli yada istemsiz bir değişimi de beraberinde getirir. Ter 

Minassian da Ermenicedeki Türkçe kelime sayısının çok olmasını, Ermenilerin uzun 

süre Türklerin egemenliğinde kalmasına bağlamaktadır (Ter Minassian, 2006: 134-

135).  

Yapılan mülakatlarda bireyler dile eklenen bazı sözcükler üzerinden örnek 

vermiştir. Bölge Ermenicesine karışan Arapça, Fransızca, Türkçe ve Kürtçe 
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kelimelerin çok oluşu, farklı kültürel grupların birbiri ile teması ile ilgilidir.  

S.A. (Erkek, 52) farklı kültürlerle bir arada yaşamanın dilde etkileşimi, 

beraberinde getirdiğini ve bu durumun normal olduğunu belirtmiştir:  

"Dilimizde Türkçe, Arapça, Fransızca kelimeler elbette katılmıĢtır. Bizim o 

Parpar dediğimiz Ermeniceye. Mesela Arapçada da Ermenicede de “Baradora” 

domates Arapçada da aynı anlama geliyor, Ermenicede “Pirteqal” Türkçede 

portakal, Ermenicede "mandalina " Türkçede de "  mandalina "  mesela. Farsça ve 

Fransızca kelimeler de var ama ben bu iki dili bilmediğim için bir kelimenin 

orjinalinin Farsça mı Fransızca mı olduğunu bilemem. ġadmersi Fransızca mesela 

onu biliyorum. Her toplumla iç içe yaĢadığımız için herkes kendi dilini konuĢup 

birbirlerinin dilini de etkilemiĢtir. Yani o diğerinden biraz bir Ģeyler almıĢ, diğeri 

baĢkasını etkilemiĢ yani benzerlikler ister istemez olmuĢtur. " 

U.Ş. (Erkek, 37) Ermeniceye karışmış bazı sözcüklerin Arapça olduğunu 

verdiği örnekle açıklamaktadır:  

"Çevrede konuĢulan diğer yöresel dillerin etkisi var. Mesela Arapçada 

mercimeğe mahluta denir, Ermenicede de biz mahluta deriz. Yani böyle bir kaç 

kelime var, Kürtçe „de var Arapça da var. " 

F.A. (Kadın, 50) Ermenicede Arapça ve Kürtçe bazı sözcükleri örnek 

üzerinden vererek açıklamıştır:  

"Arapça ve Kürtçe alıntılar dilimizde mevcuttur. Mesala „‟Hazur‟‟diye bir 

kelime var, Kürtçede „‟Hezar: bin‟‟ demek rakam olarak. Biz mesela „‟Ha‟‟ deriz, bu 

„‟Evet‟‟ demek sanırım Kürtçede de aynı Ģey, „‟Çe‟‟ ne demek bu Kürtçede „‟Çiye: 

Niye‟‟ anlamındadır. Domatese „‟Banadonara deriz, Arapçadan gelen bir kelime, 

patlıcana „‟Balincun‟‟ deriz bu da Arapçadan gelen bir kelimedir... Bunlar Ermenice 

değildir ama biz bu bölgede etkileĢimden dolayı böyle kullanırız. Buna benzer çok 

örnek var Ģimdilik bu kadarı aklıma geliyor. " 

Umar, Ermenicenin de Kürtçe gibi İran dillerine yakınlaştığını bu yüzden 

Kürtçe ile ortak özellikleri ve sözcüklerinin çok olduğunu ifade etmiştir (Umar, 

1998: 184). Araştırma sahasında bireylerin kullandığı bazı sözcüklerin Kürtçe ve 

Ermenicede ortak kullanılışı bunu doğrular niteliktedir.  

S.K. (Kadın, 44) dildeki etkileşiminin var olduğunu fakat ileride bu durumun 

daha da artacağını ve anadilin özelliklerin kaybolabileceğini belirtmiştir: 



132 

"Biz burada Musa Dağ Ermenicesini konuĢuyoruz. Evet kaldığımız yerde 

Alevilerle Türklerle iç içe yaĢadığımız için birbirimizin diline kelimeler karıĢmıĢtır. 

Arapça da var. Fakat git gide daha çok Türkçe kelimeler karıĢıyor. Arapça da var 

karıĢan. Ama böyle giderse artık millet hep anadilini karıĢtıracak. " 

Bilindiği gibi, bir dilin gelişip yayılabilmesinde en etkili unsurlardan biri de 

eğitimdir. Türkiye‟de Ermenilere yönelik sadece İstanbul‟da azınlık okulu 

bulunmaktadır. Bu durum bölgede yaşayan Ermenileri zorlamaktadır. Vakıflı‟da 

yaşayan Ermenilerin bir kısmı bu sebeple çocuklarını İstanbul‟a götürmektedir. 

Bazıları ise ekonomik sıkıntılar ve başka gerekçelerle çocuklarını azınlık okullarına 

gönderememektedir.  

F.A. (Kadın, 50) dil eğitiminin ilk önce aileden verilmesi gerektiğini 

belirterek ekliyor, bölgede konuştukları dilin yazı eğitiminin mevcut olmadığını ama 

yazı dilini öğrenmek için yaz kursları verildiğini belirtiyor:  

"Dil ilk ailede verilir, anadili sonuçta, öğretilmek zorunda. Bu verilen dil 

kulaktan dolma ve konuĢma dili, ama yazı dili eğitimi verilebilecek bir alan mevcut 

değil. Sadece yaz dönemlerinde eğitmenler bazen geliyor buraya hem tatil amaçlı, 

hem eğitici Ermeni alfabesini, yazı dilini öğretiyorlar çocuklara, öğrenmek 

isteyenlere. Genelde Ġstanbul‟da var Ermeni okulları, burada yok. Çocuğunu Ermeni 

okullarına göndermek isteyen oraya gönderiyor. Burada sayımız, nüfusumuz az diye 

bir okulu kaldıramıyoruz, yani yeterli değil bu. " 

M.D. (Erkek, 52) dil ve yazı eğitiminin azınlık okulları tarafından verildiğini, 

zamanında köyden İstanbul‟a giden kişilerin okuma yazmayı öğrenebildiğini 

belirtmektedir: 

"Çocuklara dil ve yazı eğitimi Ġstanbul'da azınlık okulları var. Bir dönem 

oraya buradan çok okumaya giden oldu. Köyde yine yazın Ermenice okuma-yazma 

kursları verilir. Tabi bu kurslar kısa süreli olduğu için pek verimli olduğu 

söylenemez. " 

Bilindiği gibi bir dilin zenginliği o dilde kullanılan anonim eserlerin çokluğu 

ile ilişkilidir. Bu anonim eserler atasözleri, deyimler, ninniler ve masallar gibi 

kalıplaşmış eserlerdir. Anonim eserler, aynı dili konuşan bireylerin nesilden nesile 

aktarımı ile sağlanmaktadır. Bu anonim eserler içerisinde yer alan atasözleri 

Üzelgök‟e göre, uzun süreli bir yaşam deneyimini içerir. Atasözleri daha çok iyiye 
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ve doğruyu anlatan öğüt niteliğinde sözlerdir. Aynı zamanda kültürün manevi 

değerlerini ifade eder (Üzelgök, 2008: 178). Yani atasözleri oluşturulduğu toplumun 

gelenek, göreneklerine uygun olarak söylenegelmiştir. Bu yüzden atasözleri içinde 

yaşanılan toplumun değer yargılarından bağımsız değildir. Karakaş‟a göre atasözleri 

mecaz anlamlar içerir ve yüzyıllar içinde tecrübeye dayalı oluşturulan ve halka mal 

olmuş sözlerdir (Karakaş, 2005: 221). 

Vakıflı köyünde bölge Ermenilerinin yaşayış, duygu, düşünce, inanç ve değer 

yargılarının atasözlerine yansımış olup olmadığını öğrenebilmek için köy halkına 

bölgede kullanılan Ermenice atasözlerinin neler olduğu sorulmuştur. Vakıflı köyünde 

kullanılan atasözleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Asdudz gişiyi löyr, gu duz tsayn (Allah dağına göre kar verir) 

 Yalnızlıkkı mıg Asdındza gı villi (Yalnızlık Allah‟a mahsustur) 

 Tseayn gı hidzna zasdudz gı marnu tsianin giçna ıztseayn gı marnu (Ata biner 

Allah‟ı unutur, attan iner atı unutur) 

 Asdudz uğurmeudz helbat çarom gıkınna (Dert veren Allah, dermanı da verir) 

 Goyr tsaken kısmat Asdudz g udu (Kör kuşun kısmetini Allah verir) 

 Tıratsned uzi heuv mı, Asdudz gu du ki geuv mı (Tavuk dile komşuna, Allah 

bir inek verir sana) 

 Asdudz kidi, çıva ığden tiv dıvud çi (Allah deveye neden kanat vermediğini 

bilir) (Vakıflı Köyü Takvimi, 2005) 

Köy takviminden derlenen atasözlerinden de anlaşılacağı üzere Tanrı ile ilgili 

atasözlerine çokça yer verilmiştir. Daha önce de açıklandığı gibi atasözleri topumun 

inanç ve değer yargılarını yansıtmaktadır. Bu bağlamda yukarıda yazılan 

atasözlerinde bireylerin en çaresiz kaldığı durumlarda Tanrı‟dan merhamet dilemesi, 

ya da Tanrı‟ın herşeyi bilen ve ona göre yatan özelliğinin olduğu, başkası için iyi 

şeyler istendiğinde Tanrının isteyen bireye daha fazlasını vereceği üzerine atasözleri 

kullanılmıştır. İnanç yönü ağır basan bu atasözlerin yanında yapılan mülakatlarla bir 

takım atasözleri derlenmiştir. 

F.A. (Kadın, 50): "EĢek bile düĢtüğü yoldan bir daha geçmezmiĢ" Yani 

insanlar yaptığı hatayı tekrar yaparlar, düĢtüğü yoldan bir daha geçerler, eĢek bile 
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düĢtüğü yoldan geçmezmiĢ.  

B.Ö. (Kadın, 96): "Dağ dağ üstüne olmuĢ, ev ev üstüne olmamıĢ derler. " Bir 

de derler ki; "Ġnsana insan gerek. Dört duvar sana yardım etmez, dört duvar seni 

soğuktan sıcaktan korur ama insan yardımı ayrı. "  

Tıpkı atasözleri gibi deyimler de geçmişin tecrübeleri ile geleceğe aktarılan 

daha çok anonim özelliğe sahip söz gruplarıdır. Karakaş‟a göre deyimler gerçek 

anlamından ziyade yeni anlamlar içeren anonim halk edebiyatının kalıplaşmış söz 

gruplarından olduğunu ifade etmiştir (Karakaş, 2005: 244). Köy halkının kullandığı 

deyimler şu şekilde sıralanabilir: 

 Kurban tığ ınnum ki der (Kurban olduğum Allah) 

 Asdudz işits irines (Allah yüzüme baktı) 

 Asdudz pirnid tığ lıssi (Allah ağzından duysun) 

Aynı zamanda köyde beddua edilince "Asdudz yuttı aşgen tığ udu er (Allah 

yedi kız evlat versin ona) (Vakıflı Köyü Takvimi, 2005). 

Aynı zamanda köyde derlenebilen bir diğer anonim tür de tekerlemedir. 

Köyde T.E. (Kadın, 91) ile yapılan mülakatta küçükken çocuklarına söylediği bir 

tekerlemeyi paylaşmıştır: 

 "Top top tombulig (Top top tombulcuk) 

 Cagadıs baydzarig (Alnım parlakcık/parlakça) 

 Acugnerıs sevulig (Gözcüklerim karacık/siyahça) 

 Kıntigıs mininig (Buruncuğum minicik) 

 Peranıs bıcılig, (Ağzım küçücük)  

 Eresnerıs khıntsorig, (Yüzlerim/yanaklarım) 

 Ga indzi bes ağvorig? (Var mı benim gibi güzelcik?)  

 Çiga, çiga meg hadig... (Yok, yok bir tanecik) " 

T.E. (Kadın, 91) söylediği sözlerin Türkçesini köyde yaşayan C.G. (Erkek, 

65) tarafından çevrilmiştir. Yalnız C.G‟den alınan bilgilere göre yukarıdaki 

tekerleme köyde konuşulan Ermenice diyalektiyle değil, batı Ermenicesiyle 

söylenmiştir. Yine görüşmeci C.G. (Erkek, 65) tarafından verilen "Kisdinik" adı 

verilen yöre diyalektiği ile söylenen bir tekerlemeyi Ermenice ve Türkçe versiyonu 

ile ifade etmiştir: 
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Bilindiği gibi bilmeceler karışık soru ağı olan ve verilen sorulara cevap 

beklenen anonim türlerden bir diğeridir. Karakaş‟a göre bütün uluslarda aynı olmasa 

da benzer örnekleri görülebilen belli kuralları olan anonim halk edebiyatı ürünüdür 

(Karakaş, 2005: 209). Vakıflı köyünde yapılan mülakatlarda bireylere bölgeye özgü 

bilmecelerin olup olmadığı sorulduğunda mülakata katılan bireylerin çoğu 

bilmediklerini ifade etmiştir. Yalnız Svazlian‟ın Musa Dağı üzerine yaptığı folklorik 

çalışmada bölgede kullanılan birkaç tekerlemeyi derlemiştir. Derlenen bilmeceler 

şöyledir: 

"Orda bir kuyu var ve kuyuda bir yılan, yılanın ağzında ise bir gül var, bu 

nedir? : GAZ LAMBASI" 

"Ben onu ararım ve o cevaplar, ben ona ne söylersem o aynısını söyler. Bu 

nedir? : YANKI" 

"Gelenlere ve gidenlere hoĢ geldin diyen bir Ģey biliyorum, bu nedir?: KAPI" 

"Paha biçilemez bir araç biliyorum ancak zengin ve fakir herkes buna sahip. 

Bu nedir?: KALP" (Svazlian, 2016: 267). 

C.G. (Erkek, 65) köyde yaşayan bireylerin yöreye özgü masalları şimdilerde 

bilemediklerini, kendi dönemine ait masalların da yöreye özgü masallar olmadığını 

düşünmektedir:  

                                                           
(

1
) Kız bebeklere “hanım”ım; erkeklere ise Türkçeden alınmış yiğit, cesur, güzel, yakışıklı 

anlamındaki bir kelime olan “keleĢ”im varyantı söylenir… 

(
2
) Kıbrıs, geçmişte, bölgeye yakın ve kolej düzeyinde Ermenice eğitim verilen yatılı öğrenim 

kurumuna sahip olması açısından, eğitime değer veren ailelerin çocuklarını gönderdikleri bir yer 

olmuştur. Çocuğunu Kıbrıs‟a okula göndermek, aynı zamanda bir sosyal statü göstergesi sayılmıştır. 

(
3
) “Camlı London”un, geçmişte, bölgeye az sayıda gelmiş bir araba modeli olduğu bilinmektedir. 

Yine önemli bir sosyal ve ekonomik statü göstergesi olduğu bilinen bu araçların motorlu mu, yoksa 

atlı araba mı oldukları hakkında net bilgiye ulaşılamamıştır... 

(
4
) “Çınarın dibi” Vakıflı‟nın komşusu Hıdırbey köyünün, günümüzde “Musa Ağacı” olarak bilinen 

anıtsal çınarının altı anlamındadır. 1939 göçü öncesinde bölgedeki 6 Ermeni köyünün en güzel ve 

önemli toplanma mekânı olan bu yerde (tıpkı günümüzdeki gibi) halkın büyük rağbet gösterdiği, 

gazino, çay bahçesi ve kahvehaneler bulunmaktaydı… 

(
5
) “ġapkayla selam vermek”: Sosyal statü sahibi kişilerin, kendilerini meraklı gözlerle izleyenleri, 

giydikleri, daha ziyade fötr ve melon tarzı şapkalarını çıkararak selamlamaları ritüelidir… 

Lila khanımıs lila, (Lila kaloşıs lila)  

Asdındzi dilah ira, 

Kıbrıs maktab urtila,  
Camlı London nısdila, 
Susı dagin antsnila, 
Şapku pariv dıvila, 

Alayr viduts gannila… 
Kağtsitseudzi huts geuzi,  

Kınnatseudzi purts geuzi, 
Garmer iris hurs geudzi… 

Lila hanımım lila, (Lila keleşim lila) (
1
) 

Allah‟ımdan diledim 
Kıbrıs‟a (

2
) okula gitmeni, 

Camlı London‟a (
3
) binmeni, 

Çınarın dibinden (
4
) geçmeni, 

Şapkayla selam (
5
) vermeni, 

Herkesin ayağa kalkmasını… 

Acıkmış, ekmek istermiş, 

Uykusu gelmiş, yastık istermiş, 
Kırmızı yanaklı gelin istermiş… 
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"Günümüzde büyüklerin küçüklere masal anlatması geleneği neredeyse yok 

denecek kadar azalmıĢtır. Yakın geçmiĢte de (Örneğin benim çocukluk dönemlerime 

denk gelen 1950'li yılların ikinci yarısı ile 60'lı yılların ilk yarısında) yörede 

anlatılmıĢ masalların yöreye özgü orijinal masallar olduklarını sanmıyorum. 

Büyükler genellikle baĢkalarından duydukları ya da bir yerlerde okudukları 

masalları, akıllarında kaldığı kadarıyla, elbette ki hayal güçlerini ve anlatma 

becerilerini de iĢin içine katarak küçüklere anlatırlardı. Ancak daha eski bir 

geçmiĢte muhakkak ki orijinal masallar da anlatılmıĢtır halk arasında ve bunlar 

kayıt altına da alınmıĢtır muhtemelen, ancak bu konuda fazla bilgiye ve belgeye 

sahip değilim..." 

Bilindiği gibi dil, birey ya da toplum için en önemli iletişim araçlarından 

biridir. Dilin bireyler ya da gruplar arası ilişki kurmanın yanında aynı zamana 

toplumların kültürlerini, geleneklerini ve de tarihlerini sürdürmesi açısından önemli 

bir işleve sahiptir. Vakıflı köyünde yaşayan bireyler anadillerini kullanmada 

hassasiyet göstermektedirler. Yapılan mülakatlarda ve saha gözlemlerinde köylüler 

kendi aralarında Ermenice konuşmuşlardır. Ayrıca ankete katılan bireylerin hepsi 

aile içinde Ermenice konuşmaktadırlar. Bunun sebeplerinden biri de özellikle 

bölgede kullanılan Musa Dağ diyalektiğinin çok az kişi tarafından konuşuluyor oluşu 

ve ilerde bu dili konuşan bireylerin sayısının gittikçe azalacak olması kaygısı 

yatmaktadır. Yine bölgede azınlık olduğunun bilincinde olan Vakıflı Ermenilerinin 

etnik kimliğin en önemli unsuru olan dilsel kimliğini kullanmakta dirayetli oluşu, 

bölge Ermenilerinin köyde az bir nüfusa sahip olmaları ve köyde yaşayan herkesin 

(bir aile ve Ermeni dışında başka bir etnik gruba sahip kişilerle evlilik yapanlar hariç) 

Ermeni oluşundan ileri gelmektedir. Köyde konuşulan diyalektiğin içerisine Türkçe, 

Arapça, Kürtçe sözlerin eklenmiş olması, bölgede yaşayan diğer etnik gruplarla 

yaşanan etkileşimden ileri gelmektedir. Köyde yaşayan bireylere Ermenice mani, 

ninni, masal, tekerleme, atasözü gibi sözlü eserlerin olup olmadığı sorulduğunda ise 

köyün yaşlıları hariç bu soruya çoğu kişi bilmiyorum yanıtını vermiştir.  Bir dilin en 

önemli ürünlerinden biri o dilde yapılan sözlü edebi eserlerdir. Musa Dağ, geçmişte 

yedi köyün birlikte yaşadığı kalabalık bir Ermeni köyü idi. Genelde kırsal alanlar 

teknolojik ürünlerin şehir merkezine kıyasla daha geç ulaştığı yerlerdendir. Ayrıca 

kırsal alanlarda ilişkiler daha samimi ve yakındır. Bunun yanında kırsal ortamda 
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sözlü anonim ürünler köyün yaşlı bireyleri tarafından üretilip kuşaktan kuşağa 

aktarılır. Fakat Musa Dağ‟da farklı bir durum görülmektedir. Çünkü Vakıflı‟da 

yaşayan bireylerin, büyük oranda beslendiği köklerden koparılmıştır. Şöyle ki 

1939‟da yaşanan göç, daha öncesi yaşanan siyasi problemler ortalama nüfusu 6000‟i 

aşan bir kitleden geriye sadece küçük bir nüfusa sahip sonradan oluşan bir köyü 

bıraktı. Göçle birlikte diğer köylerde yaşayan bireyler ya da bu bireylerin ileri 

gelenleri de göç etmek durumunda kaldı. Ayrıca köyde Ermenice, Fransızca, Türkçe 

ders veren okular kapatıldı. Durum böyle olunca köyde kökten bir değişim meydana 

geldi. Bunu sadece göç ve siyasal olaylara bağlamak da yeterli bir açıklama gibi 

görülmemektedir. Ayrıca yeni yetişen kuşak da eskilerin mirasına sahip çıkmamış 

olacak ki köye has sözlü edebi ürünler bugüne kadar derlenememiştir. Çok sınırlı bir 

çalışmayla birkaç kaynaktan Musa Dağ‟ı ile ilgili bilgilerden yararlanılmaktadır ki 

buna da yurtdışında yaşayan Ermenilerin yapmış olduğu çalışmalardan oluşmaktadır.  

3.6. Dinsel Yapı 

Haviland‟a göre din, insanların çözemediği problemlerle karşılaştığında 

başvurduğu manevi bir inanç sistemidir. Din aracılığıyla bazen insan iradesini aşan 

güçlükler bireye manevi rahatlama sağlar. Haviland, bu açıdan dinlerin psikolojik ve 

sosyolojik boyutunun olduğunu ifade eder. Ayrıca bireye doğru ve yanlışı 

anlayabilmesi adına bir fikir verir. Birey din vasıtasıyla doğru ve yanlışın farkına 

varır (Haviland, 2006: 407). İnsanlar yaradılış gereği zorluklarla sürekli mücadele 

etme halindedir. Bireylerin karşılaştığı zorluklar bazen o kadar zordur ki birey bunu 

kendi gücüyle aşamaz, işte bu noktada din devreye girer. Bireyler bu gibi durumlarda 

bazen doğaüstü bir güce ihtiyaç duyar. Dinler,  insanlar için kurtarıcı bir öğedir ve 

zor durumda başvurulması gereken manevi bir ihtiyaçtır. Araştırmanın bu 

bölümünde semavi dinlerden olan Hristiyanlık dinine inanan Vakıflı köyünün dinsel 

yapı ve pratikleri hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. 

Arslan‟a göre Antakya, Hristiyanlık için önemli bir kilit noktaydı. 

Hristiyanlığın başlangıç döneminde Antakya, güçlü bir alan olmuştur. Ayrıca 

Antakya‟nın, Roma İmparatorluğu ile olan ticari bağlantısı, Hristiyanlığın Roma‟ya 

yayılmasını kolaylaştırmıştır. Antakya, Roma ve İskenderiye Hristiyanlar için dini 

önemi olan merkezlerdendir (Arslan, 2012: 54-55). 

Hristiyanlığın Ermenilerin yaşadığı bölgelere gelişinin başlangıcı ise, Roma 
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İmparatoru Sezar‟ın oğlı Tiberius Urfa (Edesse) Kralı Abgar‟ın cüzzam 

rahatsızlığının tedavi edilmesi için İsa Mesih‟e yazdığı mektup olarak ifade 

edilebilir. İsa Mesih cüzzamlı kralı iyileştirmek için oraya gidememiş fakat 

havarilerinden birini kralı iyileştirmesi için oraya yollamıştır. Böylece İsa havarilere 

yüzünü sildiği bir mendil ve mektubu verip havarileri Kral Abgar‟a göndermiştir. 

Gönderdiği havari, kralın iyileşmemesine yardım etmiş ve Abgar da İncil‟in yani 

Hristiyanlığın kendi ülkesine gelmesine izin vermiş ve Hristiyanlığı benimsemiştir 

(Küçük, 2005: 3-4). 

Bilindiği gibi her dinde bir takım farklılıklar ve ayrılıklar olabilmektedir. 

Hristiyanlıkta da fikir ve inanış konusunda birtakım ayrılıklar meydana gelmiştir. Bu 

ayrılıklar sonucu yeni mezhep ve cemaatler oluşmuştur. Hristiyanlar Katolik, 

Ortodoks, Protestan olarak kendi aralarında ayrılmaktadır. Vakıflı köyünde yaşayan 

bireyler Ortodoks mezhebine mensupturlar. Doğruel, Vakıflı köyünde yaşayan 

bireylerin Gregoryen olarak adlandırıldığını ve Apostilik kilisesine mensup olduğunu 

dile getirtmiştir( Doğruel, 2013: 26). 

Yapılan alan araştırmasında Vakıflı‟da yaşayan bireylerden çoğu kendilerini 

Gregoryen Ermeniler olarak tanımlamışlardır. Köy papazı Peder Avedis Tapaşyan bu 

adlandırmanın nedeni açıklamaktadır: 

"Gregoryen Ruslar tarafından bizlere takılmıĢ olan bir lakaptır. Nedeni de 

Ģudur; Ermeni kilisesinin ilk azizi Krikor Lusavoriç‟tir ve Krikor Lusavoriç Ruslar‟ın 

da çok sevdiği bir azizdir. Bu yüzden onlar da bizi Krikor‟un arkasından gidenler 

lakabını takmıĢlardır yani Gregoryen dedikleri o. "(Avedis Tapaşyan ile 10 Ekim 

2017 tarihli görüşme) 

Aynı zamanda Peder Avedis Tapaşyan Hristiyanlığı resmi olarak kabul eden 

ilk halkın Ermeniler olduğunu ve Krikor‟un öncülüğü ile bunun gerçekleştiğini ifade 

etmektedir: 

"Biz devlet ve millet olarak ilk kabul eden halkız. Yani 301 yılına kadar 

Ermeniler içinde de Hristiyanlar vardı ama 301 yılı Kral Drtad‟ın tanrı tarafından 

mucizeyi gördükten sonra Krikor Lusavoriç‟in onun üstüne dua etmesi ve Ģifa 

bulmasından sonra bu ülkenin, bu milletin tek tanrısı Krikor Lusavoriç‟in tanrısıdır 

demesinden sonra tüm milletin vaftiz edilip Hristiyan olmasından ileri gelmektedir. 

Yani Ermeni halkı komple o gün baĢtan aĢağıya vaftiz edilip Hristiyan oluĢtur. O 
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yüzden bu önemsenir. " (Avedis Tapaşyan ile 10 Ekim 2017 tarihli görüşme). 

Köyde yaşayan bireylerin, dini ibadetlerini yerine getirme sıklığını ölçmek 

adına birtakım sorular sorulmuştur. Anket analizleri sonucu köyde yaşayan bireylerin 

%42,1‟i dini ibadetlerini her zaman yerine getirdiğini ifade ederken %52,6‟sı bazen, 

%5,3‟ü ise hiçbir zaman yerine getirmemektedir. Köyde yapılan mülakatlar sonucu 

bireylerin bir kısmı dinin onlar için önemli bir unsur olmadığını ifade ederken, bir 

kısmı da dini çok önemli bir değer olarak görmekte ve ibadeterini kaçırmamaya, 

sürekli yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Köyde yapılan sohpet eşiğinde konuşmalarda, köylülerden bazıları dinin bir 

sömürü aracı olduğunu düşünmektedir. Bazıları ise dinin gerekli olduğunu ve 

ibadetlerin bireyleri manevi açıdan rahatlattığını belirtmektedir. Genelde ileri yaş 

grubunda olanlar, dini ibadetleri daha sık yaptığını belirtirken, daha genç olanlar ise 

ibadetleri ya nadir ya da hiç yapmamaktadır. Buna paralel olarak köyde yaşayan 

bireylere dini ibadetleri nasıl yaptıkları, ibadetlerini nerede yaptıkları, dini 

ibadetlerde ne gibi zorluklar yaşadıklarını, din büyüklerini ne sıklıkla gördükleri ve 

mezhepsel olarak kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili sorular dini pratikleri hangi 

bağlamda işlediklerine ilişkin bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Daha açık bir ifade ile 

dinin Vakıflılı bireyler için ne boyutta olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Vakıflı 

köyünde ibadetler, Meryem Ana Kilisesi‟nde yapılmaktadır. Köyde yaşayan 

bireylerden C.G (Erkek, 65) köy kilisesi hakkında bilgi vermektedir:  

"Vakıflı halkının tamamı "Lusavorçagan" "Ermeni Apostolik Kilisesi" ya da 

Ermenilerin kullanmadıkları tanımla "Gregoryan/Gregoryen" mezhebindendi ve 

1910 yılına kadar da bir kilisesi yoktu. Dini yönden Hıdırbey kilisesine bağlıydı ve 

ölüleri de Hıdırbey mezarlığına gömülürdü. Ancak, çok özel durumlarda, bu iĢ için 

uygun olan herhangi bir evde, Hıdırbey papazlarından biri tarafından ayin 

düzenlendiği de olurdu. Vakıflı halkı zaman içinde 80 haneye yakın bir nüfusa 

ulaĢınca, köy içinde bir ibadethane ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Ancak Sultan II. 

Abdülhamit yönetimi yeni ibadethane yapımına izin vermiyordu. Çaresiz kalan 

köylüler kendilerince bir kurnazlığa baĢvurmak durumunda kaldılar; bir özel mülk 

üzerinde, ipekböceği atölyesi kurma adı altında çalıĢmaya baĢladılar. Okuduğum bir 

kaynakta 1895‟te köy halkının birleĢip kilise inĢaasına koyulduğundan bahseder. 

Fakat daha sonra devlet yapılmak istenenin farkına varır ve inĢaatı durdurur. 



140 

BaĢlamıĢ inĢaat yıllarca yarım kaldıktan sonra, II. MeĢrutiyet'in ilanıyla kaldığı 

yerden devam eder. Köyün ihtiyacını karĢılayacak küçük bir kilise ve bir o kadar da 

mütevazı okul binası sonunda tamamlanır. Ġlk papazının göreve baĢlaması tarihi göz 

önünde bulundurularak kilisenin 1910'da hizmete girdiğini söyleyebiliriz. " 

 
Foto 20. Meryem Ana Kilisesi‟nde Pazar Ayini Ön Hazırlıkları 

S.Ç. (Erkek, 37) köy kilisesinin bağışlar dışında herhangi bir maddi 

olanağının olmadığını belirtmektedir:  

"Kilise tamamen bağıĢlarla kalkınıyor. BaĢka hiçbir geliri yok. ġimdi 

normalde ibadethanelerin bir akarı olur, mesela padiĢah Sultan Ahmet‟i yaptırırken 

yanına da beĢ tane dükkân vakfeder, o dükkânın kira geliriyle caminin temizliği, 

tamiratı, bakımı giderleri karĢılanır. Her vakfiyenin bir akarı olur bu sadece kilise 

için geçerli değil cami için havra için de benzeri olur. Ama bizimkisi bir köy kilisesi 

olduğu için öyle bir kira geliri olacak ya da farklı bir geliri olacak durumu yok o 

yüzden bizde de bağıĢlarla dönen bir sistem var. " 

C.G. (Erkek, 65) Şimdiye kadar köyde görev yapmış papazlar hakkında bilgi 

vermektedir: "Kilisenin adı Surp Asdvadzadzin‟dir ve ilk baĢlarda Vakıflılı olmayan 

4 din adamı görev yapmıĢlardır.  Bu papazlar sırasıyla Ģunlardır: 

 Hıdırbeyli Peder Harutyun ġerbetçiyan (1910-1915)  

 Geçici olarak, Kebusiyeli (Kapısuyu) Peder Madteos Güzelyan (1920-

1924)  

 1924'te ise kilisenin ilk özel papazı Peder Khoren Gökcüyan göreve 
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getirildi. Fakat görevini uzun sürdürmeyerek Paris'e, oradan da 

1928'de Ermenistan'a göç etti ve orada da öldü.  

 1932'de yine köylülerin çabalarıyla Antepli Peder Mesrop Bakancıyan 

kutsanarak göreve baĢladı. Ancak bu papaz da 1935'te, sağlık 

sorunları nedeniyle köyü terk etti. 

 1936'da ise özbeöz köyün çocuğu Peder Ğevont Kartunyan 

kutsanarak göreve baĢladı ve yaĢamının sonuna kadar da köy 

kilisesinde görevini sürdürdü.  

 Bireylere hangi kiliseye mensup oldukları ve mezhepsel olarak kendilerini 

nasıl ifade ettikleri ile ilgili sorular sorulmuştur. F.A. (Kadın, 50): "Biz Ġstanbul 

Ermeni Patrikhanesine bağlıyız. Anadolu Ermenilerinin bağlı olduğu yer 

Kumkapı‟daki Ermeni Patrikhanesi biz Anadolu Ermeni‟siyiz. Ermenilerin ilk 

oluĢum yeri burası, milattan önce baĢlıyor geçmiĢimiz."  

Görüşmecilere kiliseler arasında herhangi bir farkın olup olmadığı 

sorulmuştur. S.Ç. (Erkek, 37) mezhepsel olarak tüm Ortodoks kiliselerinde yapılan 

ayinlerin aynı olduğunu fakat kullanılan ezgiler ve yapılan ibadet dilinin farklı 

olduğunu belirtmiştir:  

"ġimdi biz Türkiye Ermenileri patrikhanesine bağlıyız 1464‟te Fatih 

tarafından kuruldu. Ermeni Ortodoks kilisesi. Ermeniler Hristiyan olduğunda 

Ortodoksluk tanımı henüz yok. Çok sonraları Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestan 

tanımları ortaya çıkıyor. Ermenilerin de aslında Ortodosluk tanımına uyduğunu fark 

ediyorlar, öyle oluĢuyor, sonradan oluĢuyor yani öncesinde yok. Önce Ermeni 

kilisesi var sonradan Ortodoksluk, Katoliklik tanımları oluĢuyor. Çünkü tarihsel 

olarak da ilk Hristiyan millet Ermeniler bir de Süryaniler bu iki tez var. Bence bu iki 

tez de geçerli, çok yakın tarihler çünkü. Bunlar millet olarak ilk Hristiyanlığı kabul 

ettiler ki Ģahıs olarak değil, millet olarak, o yüzden çok eski ve köklü kiliseler. Hani 

henüz bu tanımlar yokken Ermeni kilisesi var, bütün Ortodokslarda okunan ainlerin 

anlamı aynı dili ve müziği farklı. Bazlılarında ritüel farkı da var. " 

Kilise papazı Avedis Tapaşyan, dini pratikler hakkında bilgi vermektedir: 

"Haftanın yedi günü normalde dini pratiklerimiz bulunmaktadır. Ama Pazar günleri 

bizim için önemlidir. Onun da iki ayrı önemi bulunmaktadır bizim için birincisi Ġsa 

Mesih‟in dirildiği gündür-Hristiyanlığın genelinde olduğu gibi-ve altı gün çalıĢıp 
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yedinci günü tanrıya ayırdığımız gündür. Kilise içerisinde baktığımızda Ermeni 

kilisesindeki yapıya değinecek olursak; adları değiĢen birkaç ayinimiz 

bulunmaktadır. Sabah Ģerencan deriz sabaha karĢı yapılan dualar vardır, sonrasında 

aravot vardır sabah duaları ve devamında da Sub Badarak dediğimiz kutsal sunuya 

gidilir bu da ekmeğin ve Ģarabın sunulduğu Ġsa Mesih‟in kanı ve bedenini temsilen 

verilen sununun olduğu bölümdür ve cemaatimiz ona daha çok katılım gösterir. 

Bütün cemaatin katıldığı ayindir. Yalnız komünyon değimiz Ģarap ve ekmekten diğer 

dinden olan bireyler yararlanamaz, çünkü bu inançla, tövbe ile ve vaftiz ile verilecek 

birĢeydir. Bu bütün Hristiyanlıkta böyledir, vaftiz olmayan birine verilmez. "(Avedis 

Tapaşyan ile 10 Ekim 2017 tarihli görüşme). 

Görüşmecilere dini ibadetleri yapıp yapmadıkları ve dini ibadetlerin zorluğu 

ile ilgili sorular sorulmuştur. M.D. (Erkek, 52) kişisel olarak dini ibadetleri her gün 

yapamadığını, ama Pazar günü yapılan aile katıldığını belirtmektedir:  

"Dini ibadetleri pek yapmıyoruz. Oruç var mesela ben bu yaĢa geldim oruç 

nedir bilmem. Ha yapan var mı var. Mesela benim büyük kız tutuyor, ben ona hiçbir 

Ģey demedim kızım oruç tut diye. O kendi içgüdüsel, kendi düĢünce ve mantığı ile 

yaptığı bir Ģey. Ona biz karĢı çıkmayız. Köyde oruç tutanlar var, dini ibadetlerini 

yapan var, ben iĢimden dolayı yapamıyorum. Ama pazardan pazara bir kiliseye 

giderim. Orada 15 günde bir papazımız geliyor, bu konuda biraz zayıfız. O da 

neden? Bizim burası Anadolu'dan uzak bir yer, çoğu zaman papazımız olmadı. 

Ġnsanlar artık papaz olmak istemiyor. Çünkü papazlık zor bir görevdir. Bir papaz 

olmak kolay olmuyor, önce üniversiteyi bitireceksin, sonra 3 yıl Ruhani kurulda gidip 

ders göreceksin, Ġtalya veya Kudüs'te, ondan sonra bir sene staj yapacaksın, eğer 

staj baĢarılı geçerse papaz olacaksın, eğer staj baĢarılı geçmezse papaz olunmuyor. 

Öyle pat küt imam olmak gibi papaz olunmaz. Sizde imam 4 sene üniversite okuyor, 

sonra imam oluyor 3500 maaĢ ve sigorta… Bizde papaz aylığını biz veririz, devletten 

bize papaz aylığı yok. "  

B.Ö. (Kadın, 96) insanların kendi iradesi ile seçtikleri dinin gereklerini yerine 

getirmenin zorunluluğundan bahsetmektedir:  

"Allah Kurban olduğum Allah 72 dil 72 kitap yazmıĢ atmıĢ halkın önünde. 

Halkın önüne herkes kendi seçtiği dini, dili yürümeye mecburdur. Herkes kendi 

yolunu, dilini, dinini korumak zorunda. Hak tarafındandır bu." 
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S.Ç. (Erkek, 37) dini ibadetlerin zor olmadığını, fakat bir zamanlar papazsız 

kalmanın kendileri için büyük sıkıntılar yaşattığını belirtmiştir:  

"ġimdi 2011 senesine kadar tam hatırlamıyorum senesini bizim köy tam 7 yıl 

papazsız kaldı. Bu ciddi bir sorundu bizim için aslında Ģöyle diyim hiç papazsız 

kalmadığımız için papazsız kalmanın nasıl bir sorun olduğunu bilmiyorduk öyle 

diyim. Ama en yakın tanığı olarak Ģunu söyleyim cenazen oluyor papaz olmadan 

gömemiyorsun, düğünün oluyor papaz üstüne okumadan evlenemezsin, vaftizin 

olacak papaz olmadan olmuyor. Yani vaftizin tarihini ayarlayabilirsin, düğün 

tarihini de nispeten ayarlayabilirsin yine tam olmamakla beraber, yani bu ay 

evlenecesen evlenirsin yani üç beĢ ay oynatırsın, bir ay oynatırsın ama cenaze 

tarihini ayarlayamazsın. Ölüyor adam yani ölme diyemezsin ki, öldü mü iĢte 

bekletemezsin, gömmen gerekiyor, papazsız gömemezsin. ĠĢte biz Türkiye Ermenileri 

Patrikhanesine bağlıyız Ġstanbul‟da ordan papaz istiyorduk, koĢtura koĢtura, eskiden 

uçak da yoktu iĢte otobüsle, otobüse biniyordu geliyordu, cenazeyi toprağa veriyordu 

geri gidiyordu. Bu ciddi bir sorun. Bir papaz da kolay olunmuyor. Yani toplam 135 

kiĢiyiz 135 kiĢi içinden papaz çıkma ihtimali ne kadar? Doktor, veteriner çıkma 

ihtimali ne kadar? Ressam, müzisyen çıkma ihtimali ne kadar yani Ģimdi…"   

Görüşmecilere ibadetler ile ilgili sorular sorulmuştur. Görüşmecilerden çoğu 

genelde dini ibadetler içerisinde pazar günü ayinine katıldıklarını, oruç ve diğer 

ibadetleri yaptıklarına dair bilgiler vermemişlerdir. S.Ç. (Erkek, 37): 

"Bizde oruç çoktur, en büyük oruç Mezbah dediğimiz bir oruçtur 

Paskalya‟dan önceki 40 gün olur. Ġsa 40 gün çöle gitmiĢ ve hiçbir Ģey yemeden 

içmeden 40 gün aç kalmıĢ. Tabi bu biraz insanların nefsini terbiye etme üzerinedir. 

Bütün oruçların genelinde bu vardır. " F.A. (Kadın, 50) Pazar günü ayinlerinin 

kendileri için çok önemli olduğunu, fakat İskenderun ve Vakıflı köyünde toplamda 

iki kilise ve bir Ermeni papaz olduğu için din görevlisi yetersizliğinin her hafta 

ibadet yapmalarını engellediğinden yakınmaktadır: 

"Ġki haftada bir pazar günü yapılır. Normalde pazardan pazara yapılır, 

Ġslamiyet‟teki cuma namazı gibi düĢünürsek kutsal gün Hristiyanlıkta pazardır. Ama 

bizde din görevlileri yetersizliğinden oluĢan sıkıntılar var. Bir tanesi Ġskenderun'da 

cemaati açık olan bir kilisemiz var, diğeri de burada. Adamı ikiye bölemeyeceğimiz 

için bir hafta onlara veriyoruz, diğerini bize. "  
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N.B. (Erkek, 48) kendinin dini ibadetleri yerine getirmediğini, çocuklarına da 

dini öğretim vermediğini, sadece 15 günde bir ibadet yapmaya gittiğini belirtmiştir:  

"Benim pek dini ibadetimi yerine getirdiğim yok. Valla çocukların 

çocuklarıma da özel bir din eğitimi verdiğim yok, benim de pek bir bilgim yok, onlar 

ne duyuyorsa, yani çevresinden falan filan. Bizim aslında benim hanım tarafı biraz 

dindar, onların kaynanamdan, kayınpederlerimden birĢeyler öğreniyorlar din 

konusunda. ġimdi ben birkere kayınpederimi gördüm, kilisede bir gün vardı Ģimdi 

hatırlamıyorum neydi, ben de gittim. Mecburen gittim yani, gel kiliseye gidelim dedi, 

hadi gidelim dedim. Bir de en ön sıraya soktu beni, her Ģeyden de habersizim, bu 

Ģimdi gitti tam Ģeyin karĢısına papazın karĢısına diz çöktü, açtı ellerini, kim bilir ne 

dua etti. Dedim böyle dindar olanları da varmıĢ, ben bilmiyordum. Ama bizim 15 

günde bir papazımız var, gelir ibadet yapılır. ġimdi bu papaz bir hafta Ġskenderun‟a 

gidiyor, orda da bir kilise var, orda da ufak bir cemaat var. Bir hafta oraya gidiyor, 

bir hafta buraya geliyor, 15 günde bir yani. Bir günlüğüne geliyor, ama yani Ģimdi 

burda ona da bir oda yapmıĢlar bu kültür merkezinde papaza ayrıyeten bir konukevi 

yapmıĢlar, artık burda da kalabilir yani. "   

V.K. (Erkek, 86) dini eğitimi sadece papazdan aldıklarını, bir de teknolojik 

aletlerin gelişmesiyle insanların her şeyi daha rahat öğrendiğini bu yüzden çocukların 

dinsel öğretilere isteyince rahat bir şekilde ulaşabileceğini belirtmiştir:  

"Köyde dini eğitimi papaz veriyor. E Ģimdi radyolar, televizyonlar, internetler 

yani tüm dünya içindedir. Eskiden bunlar var mıydı, hiçbir Ģey yoktu. ġimdi ne 

öğrenmek istersen hemen düğmeye bas, çıkıyor. Çocuklar her Ģeyi bizden daha iyi 

biliyor bu ethernetlerden. Ben 1964'te radyoyu gördüm, 1964'te kadar radyo yoktu 

bende. 1958 den 6 sene sonra radyom oldu. Ne yapalım Ģimdi ne istersen var. 

Kilisemiz var, papaz da var. Ama benim dini inancım zayıftır, dini bırak Ģimdi, dinle 

iĢimiz yok, kapatayım o konuyu. " 

Görüşmecilere ibadette hangi dili kullandıkları sorulmuştur. Köy papazı 

Avedis Tapaşyan bu konu hakkında bilgilendirmede bulunmuştur: "Ġbadet dilimizi 

Ermenice yapıyoruz. Ama Ġskenderun‟da Ermenice- Türkçe yapıyorum bazen. 

Ermenice bilenler olmadığı için.  "(Avedis Tapaşyan ile 10 Ekim 2017 tarihli 

görüşme). 

Diğer Ermeni kiliseleri enstrüman kullanmasına rağmen köydeki kilisede 
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yapılan ibadetlerde herhangi bir enstrüman kullanılmamaktadır. Ayin dili 

Ermenicedir. Fakat İskenderun‟da Ermenice bilmeyen Ermeniler için Türkçe ve 

Ermenice ibadet yapılmaktadır.  

Her toplumda din dışı gelişen batıl inançlar bulunmaktadır. Herhangi bir dini 

kaynağa dayanmayan bu inanç sistemi, halk tarafından oluşturulmakta ve 

yayılmaktadır. Batıl inançlara bazen dini efsaneler de eklenmektedir. Bu inanışlar 

insanların fiziksel bir nedenle açıklayamadığı durumlara bir açıklama getirmek için 

ortaya attıkları inanışlardır. Örneğin; bazı sayıların ya da hayvanların uğursuzluk 

getirmesi, nazar, büyü, fal vb. gibi durumlardır. Bu tür inanışlar insanların bazı 

olayları mantığa bürümesi ile açıklayabildikleri hatta bazen inanan kişilerin bile 

açıklayamayacağı şeylerdir. Vakıflı köyünde yaşayan bireylere batıl herhangi bir 

inanışa sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Anket analiz sonucu çeşitli inançlara 

farklı düzeylerde (orta düzeyde inanan, inanan, çok inanan ve hiç inanmayan) 

inananların oranı şu şekildedir; büyü %5,3; fal %0; nazar %15,8; uğur ve 

uğursuzluklar %5,3; cin % 0; muska %15,8; kurşun döktürme %5,3; üfürükçüler %0, 

doğal tedavi yöntemleri %68.4‟tür. 

Köyde, batıl inançlara genel olarak inanmayanlar ile birlikte bazı batıl 

inançları mantığa bürüyen bireyler de bulunmuştur. Anket esnasında bireylerden 

bazıları kurşun döktürmenin negatif enerjiyi yok etmeye yaradığını, bu yüzden 

bireyleri hafiflettiğini ifade etmiş, yine nazarın göz enerjisi ile ilgili olduğunu ya da 

insanı psikolojik olarak etkilediğini, yani aslında nazar denilen şey olmasa da "biz 

nazar değecek diye korktuğumuzdan bazen kötü Ģeyler geliĢir" şeklinde ifadelerde 

bulunmuşlardır. Köyde diğer batıl inançların yanında doğal tedavi yöntemlerine 

inanan bireylerin olduğu saptanmıştır. Bireyler doğal tedavi yöntemlerinin aslında 

alternatif tıp olduğunu düşünmektedir. Köyde bireylerin bu soru sorulduğunda 

"eskiden tıp yoktu insanlar hastalıklara doğal tedaviler uygulardı, Ģimdi hala bazen 

biz bunu uygularız" gibi açıklamalarda bulunmuştur. Köyde yaşayan bireyler, 

şişliklere et ya da hamur koyma, mikrop kapan göze çay kompleksi uygulama, 

vücudun ağrıyan yerlerine bazı bitki yağlarını sürme gibi yöntemleri uyguladıklarını 

belirtmişlerdir. 

Vakıflı köyü Ermenileri Ortodoks mezhebine bağlıdır ve kendileri Gregoryen 

Ermeniler olarak tanımlamaktadırlar. Kiliseleri İstanbul Kumkapı‟ya bağlı Ermeni 



146 

kilisesidir. Köyde yaşayan bireyler dini ibadetlerini günlük olarak yapmasa bile her 

pazar, pazar ayinine katılmaktadır. Köy halkı papazını 15 günde bir görmektedir 

çünkü kilisede tek bir papaz bulunmakta, ayinleri bir pazar İskenderun kilisesinde 

düzenlemekte, bir pazar da Vakıflı köyünde düzenlemektedir. İbadetler Ermenice 

yapılmaktadır. Kilise dışında yapılan dualar, bir takım ibadetler olmasına rağmen 

görüşmecilerden çoğu sadece pazar günü kilisede ibadet yaptığını belirtmiştir. 

Yapılan gözlemler ve mülakat değerlendirmeleri sonucu Vakıflı köyünde yaşayan 

bireylerin dini pratikleri ve kiliseyi bir sembol olarak kullanmakta, yani daha açık bir 

ifade ile kutsal görülen fiziksel bir mekânı topluluğun bir araya gelmesinde etkili bir 

araç olarak görmektedir. Bu durum Durkheim‟in din ile ilgili ifade ettiği teoriyle 

örtüşmektedir. Durkheim‟e göre inançlar yalnızca bir bireye ait değildir, aynı 

zamanda bir gruba da aittir, onların birliğini inançlar temin eder.  Ortak inanç 

duygusu grupları birbirine bağlar. Bu anlamda kilise/cemaat grupların bir araya 

gelmesinde önemli bir unsurdur (Durkheim, 2005: 64). Alan araştırması olan, Vakıflı 

köyünde de sosyal dönüşüm çerçevesinde din ve din ritüellerinin toplumsal kolektif 

bilinci uyandırdığı saptanmıştır. Bireyler dinsel ritüellerini evde çok uygulamasa da 

pazar günü ayinini çok önemli görmektedir. Fiziksel bir mekân olan kilise, dini 

ritüelleri ve bayramları organize etmesi bağlamında Vakıflı halkı için birleştirici bir 

mekâna dönüşmüştür. Ayrıca azınlık olduğunun bilincinde olan köy halkı dini 

öğretilerin ve dillerinin kaybolmaması için, bu bağlamda en önemli araç olan 

kiliseden yararlanmaktadır.  

3.7. Giyim-KuĢam 

İnsanların vücudunu koruma isteği çok eskilere dayanmaktadır. Doğal 

şartlardan korunmak için insanların ürettiği giyisi ve giyisi türleri daha sonraları 

toplumsal ve kültürel değerlerle birlikte biçim değiştirmiştir. Öncedeleri tamamen 

vücudunu koruma amaçlı kullanılan kıyafetler, bireylerin içinde yaşadığı kültürel 

ortamda bir takım değişikliğe uğramıştır. Giyim-kuşam kültürü her toplumun inanç 

ve yaşam biçimiyle şekillenmiştir. Dalyan, her kültürün kendine özgü izlerini taşıdığı 

giyim-kuşamın kültürünün içinde yaşanılan toplum için önemli bir unsur olduğunu 

ifade etmektedir (Dalyan, 2010: 20). 

Haviland ve diğ.‟e giyim-kuşam bir kültürel grubun gözle görülebilir 

öğesidir. Giyim-kuşam kültürü biçimsel bir stilden öte, grup kimliğinin dış 
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yansımasıdır. Bir kişinin hangi gruba dahil olduğu giyim-kuşam anlaşılabilmektedir 

(Haviland ve diğ., 2008:101). 

Bu bölümde Musa Dağ‟da yaşayan bireylerin giyim-kuşam kültürüne 

değinilecektir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ilkel kabileler, ya da kültürüne 

sıkı sıkıya bağlı ve değişimin çok az görüldüğü yerler hariç günümüzde hemen 

hemen herkesin artık benzer giyim-kuşama sahip olduğu bilinmektedir.  

Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa Ermeni kıyafetlerinin kendisine 

komşu halklarla benzer olduğunu, kadınların ve erkeklerin hava koşularından 

etkilenmemesi için başlarına örtü örttüklerini belirtmiştir. Aynı zamanda kadınların 

ve erkeklerin ayak bileğine kadar şalvar giydiğini belirtmiştir (Kilbourne Matossian 

ve Hoogasian Villa, 2006: 85). 

Vakıflı köyünde yaşayan bireylere giyim-kuşam kültürü hakkında bir takım 

sorular sorulmuş, geçmişten günümüze giyim-kuşam kültüründe yaşanan değişimler 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

R.E. (Erkek, 55) köyde en son 1975‟e kadar farklı kıyafetler giyindiğini 

belirtmiş ve eski giyimin şimdikinden daha farklı olduğunu ifade etmiştir: "Giyim 

kuĢam tabii muhakkak değiĢmiĢtir. Herkes çağa uygun modern giyiniyor. En son ben 

mesela 1975'e kadar gördüm eski kıyafetleri. Mesela pantolonları değiĢik değiĢikti, 

pantolonlarının aĢağıdan düğmeleri vardı, üstte muhakkak bir yeleği olurdu. Ne 

bileyim iĢte farklı Ģeyler bazıları Ģalvar tipi giyiniyorlardı yani. Eskiden mesela 

kadınlarda fistan giyerlerdi uzun, önlerinde önlük gibi bir Ģey vardı, sonra baĢlarına 

ince tülbent gibi bir Ģey örterlerdi. Ama biz o eski kıyafetlere yetiĢmedik tabi" 

F.D. (Erkek, 78)‟da benzer şekilde çok eski dönemlere yetişmediğini fakat 

giyim kuşam kültürünün eskiden daha farklı olduğunu dedesinden gördüğü kadarını 

aktarmıştır : "ġimdi biz o eski Ermeni kıyafetlerinin giyildiği döneme yetiĢemedik. 

Daha önce bu ninelerimiz dedelerimiz farklı giyinirdi. Mesela benim dedemin bir 

kıyafeti vardı, pijama yerine affedersin cübbe gibi bir Ģey vardı onu giyer yatardı. 

Benim hatırladığım kadarıyla o kadar uzun kıyafetler giyilmez de daha önce dizden 

aĢağı gelirdi ama Ģimdi günümüzde modern iĢte daha farklı giyiniyorlar 

biliyorsunuz. Eskiden daha açık giyinenler olurdu. Mesela takım elbise bayanlar 

olsun ne diyorlardı ona döpiyes mi bir Ģeyler olsun hem etek hem ceket giyiyorlar 

onlar. Eskiden burada kadınlar baĢörtüsü gibi fes kullanırdı. Hatta o feste alnına 
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"gazi" dedikleri küçük ufak ufak liralar dizerlerdi. Ben kuyumculuk yaptım 

kuyumculuk döneminde o küçük "gazi"ler elime çok geçti. " 

M.D. (Erkek, 52): "Giyim kuĢamda değiĢim elbette oldu. Ama ne mesela 

Eskiden 1985 lira 1990'lara kadar Anadolu kültürü ile hep yaĢanmıĢ. Mesela 

analarımızın baĢörtüsüz bir yere çıktığı görülmezdi. Bu 1990'lara kadar devam 

ederdi. Eskiden Mesela annem gibi kadınlar baĢörtüsüz çıkarsa eleĢtirilirdi. Anca bir 

genç kız çıkardı  öyle, o da bu kadar rahat giyinme falan yoktu. Ama 1990'larda 

sonra sistem daha da farklı oldu. Çünkü insanlar hep iç içe yaĢadıkları için aynı 

kültürlerle aynı Ģekilde büyümüĢler,  aynı Ģekilde giyinmiĢler, birbirlerine gidip 

gelmiĢler ve birbirlerine benzemiĢler. Mesela eskiden kilise giden baĢörtüsüz 

gidemez de ama bugün baĢörtüsüz gidiyorlar artık. Normalde baĢörtüsü takmaları 

lazımdı. Aslında baĢörtüsüz gitmek günahtır ama insanlar artık gidiyorlar o ayrı bir 

Ģey. " 

Aşağıdaki fotoğrafta Musa Dağlı bir aile bulunmaktadır. Fotoğraftan da 

anlaşılacağı üzeri görüşmecilerin aktardığı gibi başörtülü bir kadın ve yanında başına 

fes takmış bulunan bir erkek bulunmaktadır. Resimdeki erkekler de kadın gibi uzun 

etekli kıyafet giymiştir. 

 
Foto 21. 1915 Öncesinde FotoğraflanmıĢ Musa Dağlı Bir Aile 

Kaynak:(http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/mus

a-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html Erişim: 02.03.2018 

00:14) 

  

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
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Y.A. (Erkek, 53) ise eskiden fes takılmadığını, şalvar giyildiğini ama bunun 

yanında modern kıyafetlerin de olduğunu savunmuştur:  "Eskiden bugünkü giyim gibi 

değildi tabi. Eskiden Ģalvar giyerlerdi erkekler, fes mes takmazlardı. Bir de pantolon 

mantolon da giyen vardı kostüm kravat gibi Ģeyler takarlardı ama bugünkü gibi 

değil, daha değiĢikti. Kadınlarımız yazma gibi bir Ģey örterlerdi baĢına. Ama türban 

değildi ince bir tülbentti. " 

Görüşmeci B.Ö. (Kadın, 96) köyün en yaşlılarından kendisine giyim kuşam 

ile ilgili sorular sorulduğunda bu konuda biraz sitemkâr cevaplar verdiği 

gözlemlenmiştir. B.Ö.  köyün eskiden farkı kıyafetler giydiğini, kendi ördükleri 

çoraplar, ya da basma fistanları olduğunu fakat zaman geçtikçe bunun değişime 

uğradığını belirtmiştir.  Görüşeci B.Ö., Haviland ve diğ.‟nin ifade ettiği kişilerin 

giyim-kuşam kültürü, onun hangi etnik gruba dahil olduğunu hangisinin bunun 

dışında olduğu gösterdiği (Haviland ve diğ., 2008:101) fikrini doğrular nitelikte 

yaşanan değişimi şu şekilde ifade etmektedir:  

"Giyim kuĢam eskiden geçmiĢten beri değiĢik. Yere göre değiĢirdi. 

Hıdırbeyler Ģimdi yeni yeni modern giyiniyor. Yani oradaki Müslümanlar 

geldiklerinde Ģalvarlı, tarpuĢlu giymiĢlerdi, yani dağdan gelen kömürcü gibi bir 

Ģeylerdi. ġimdi git gide modern oldular. Bizde de öyle bu yedi köy hep değiĢik farklı 

giyimlilerdi. ġimdi kıyafetler de iĢte aynı oldu. Artık Ģimdi tanıyamazsın o Ermeni mi, 

bu Rum mu diğeri Alevi mi, hiç tanıyamazsın. Hepsi aynı oldular. Her Ģey değiĢti 

kızım eski Ģeyler kalmadı, ne giyim ne tabiat… Eskiden büyükler böyle basma 

fistanlar giyerlerdi, kalın örgülü çoraplar, kendileri örerdi. Sonra ayakkabı 

giyerlerdi, lastik de giyen vardı normal ayakkabı da. Bazı kadınlar ince tülbent gibi 

bir Ģey takarlardı. Ama Ģık da giyinen vardı böyle ceketler vardı takım üstünde altın 

renkli düğmeler, pantolonlar vardı böyle değiĢik paçası bol, düğme vardı üstünde, 

değiĢikti yani. Bayramlarda, düğünlerde Ģık giyinirler." 

M.U. (Erkek, 75) ise eskiden kadınların başörtülü olduğunu, fakat zamanla 

giyimde değişimler olduğunu ifade etmiştir. M.U.‟ya göre değişimin aslında sadece 

kırda değil her yerde gerçekleşmiş olduğunu savunmaktadır: "Eski nenelerimiz 

kapalıymıĢ, tam kapalı değildi aslında ama baĢörtüsünü hafif takarlardı. Kasket 

takanlar da vardı erkeklerden burda. Kentte ya da kırda fark etmiyor, her yerde 

değiĢim olmuĢtur, belki burada da çok açık olan vardır ama genç kızlar biraz açık 
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giyiniyorlar." 

 
Foto 22.  Musa Dağ Bityas Köyünde 1892 Dolaylarında ÇekilmiĢ Bir Fotoğraf 
(Kaynak:http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinan

c/dini-degerler.html Erişim: 02.03.2018 00:14) 

S.Ç. (Erkek, 37) eskiden düğünlerde ya da özel günlerde yöresel kıyafetlerin 

giyilebildiğini fakat şimdilerde bu durumun sürdürülmediğini ifade etmekte ve 

popüler kültürün kültürel değerleri değiştirebileceğini savunmaktadır: " Popüler 

kültürle beraber giyim kuĢam da değiĢti. Mesela eskiden düğünlerde giyim kuĢam 

yöreseldi fakat Ģimdi düğünlerde de sen takım elbise giyersin, gelinler gelinlik giyer. 

En fazla iĢte yeĢil ve kırmızı bir haç kuĢak takılır. Anlamı yeĢil sanırsam bayraktan 

kaynaklanıyor, Ģey yani Osmanlı‟dan kaynaklanıyor, tebaa kendini Osmanlı görüyor. 

O eskiden kalma bir Ģey Ģu anda yaptığımız tek Ģey bu, ha Ģöyle bir farkı var tahmin 

ediyorum yani kesin bilmemekle beraber hani eskiden damatlık da yok ya hani temiz 

bir kıyafet giyiliyor muhtemelen damadı ve damadın sağdıcını ayırt edebilmek için 

olabilir tabi tam da bilmesem de… Yani eskiden kalan bir tek bu var devam ettirilen. 

Mesela benim düğünümde yapmadık öyle bir Ģey. Yapılabilir ama çok pahalı bir Ģey 

değil, iki tane kuĢak takıyorsun sonuçta." 

Görüşmecilerin bazıları düğünlerde damat adayına yeşil ve mavi kuşağın 

bağlandığını, bu geleneğin eskilere dayandığını ve köyde hala uygulandığını ifade 

etmektedir. S.Ç. (Erkek, 37)‟nin ifade ettiği köydeki eski uygulamalardan kalan tek 

gelenek olduğunu iddia ettiği aksesuar ile ilgili C.G. (Erkek, 65) kapsamlı bilgiler 

vermektedir: 

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
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"(...) Gelin alayının yola çıkmasından önce düğün eğlencesinin önemli 

ritüellerinden biri gerçekleĢtirilirdi. Damatlığını giymiĢ damat ve yine özel elbisesini 

giymiĢ sağdıç, kuĢak gibi katlanmıĢ renkli eĢarplarla çapraz Ģekilde bağlarla 

süslenirlerdi. Bu eĢarplarla süsleme ritüelini de genelde kınayı karan kiĢi, yani 

“koĢmacı”, köy papazıyla birlikte gerçekleĢtirirdi. Damadın, omuzlarının üzerinden 

indirilip çapraz koltuk altlarından geçirilip sırt bölgesinde bağlanan eĢarplarının 

renkleri yeĢil ve mavi; sağdıcınkilerse pembe ve kırmızı renklerde olurdu. KuĢak 

haline getirilmiĢ eĢarplar göğsün ortasında kesiĢecek Ģekilde, omuzlardan koltuk 

altlarına doğru çapraz olarak bağlanırdı. “KoĢmacı” kendine özgü nara ve 

ünlemelerle, temennilerle bu süsleme iĢini yaparken, papaz da dualar okuyarak olayı 

kutsardı. EĢarpların dıĢında gerek damat gerekse sağdıcın pantolon kemerinin sağ 

ve soluna üçgen Ģeklinde katlanmıĢ birer beyaz mendil çengelli iğnelerle 

tutturulurdu. Süslemede kullanılan farklı renklerdeki eĢarplarla amaçlanan, damat 

ve sağdıcın ayırt edilebilmeleriydi. Mendillerse, gelin evinin önünde oynanacak özel 

oyunda, aksesuar olarak kullanılırdı. " 

M.D. (Erkek, 52) ise medyanın kişilerin giyim-kuşamının değişmesine etki 

ettiğini belirtmektedir : "Giyim-kuĢam tabii değiĢti televizyon çıktı artık muhakkak ki 

değiĢim olacak. Televizyon gazete her Ģeyi yayınlıyor insanlarla görüyor, gördüğü 

zaman biraz değiĢiklik oluyor. O eski kıyafetler giyinmiyor artık. Sadece cenazelerde 

varsa genelde siyah giyilir burada. " 

U.Ş. (Erkek, 37) ise giyim kuşamda değişim olduğunu Musa Dağ‟da 

erkeklerin kasket taktığını belirtmektedir: "Giyim-kuĢam tabii ki değiĢim var. 

GeçmiĢte bizim mesela Musa dağda eskiden bizim dedelerimizde kasket vardı. 

Rahmetli dedem olsun diğer dedem olsun hep böyle kasket takarmıĢ" 

Köyde giyim-kuşam ile ilgili değişimleri somut olarak görebilmek adına 

görüşmecilerden bazıları kişisel arşivini bu çalışmada kullanılması adına 

paylaşmıştır. Foto 22‟de Harutyun Kuş‟un kişisel arşivinden alınan fotoğrafta Vakıflı 

köyü çay bahçesi önünde oturan köy bireyleri görülmektedir. Fotoğraf muhtemelen 

1960‟lı dönemlere aittir. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere görüşmecilerin 

anlattıklarını destekler şekilde köy kıraathanesinde oturan köylülerden çoğu kasket 

takmıştır. Bazılarının üstünde ceket bulunurken bazıları da beyaz gömlek üstüne 

yelek giydiği görülmektedir. Kasket takan köylüler daha çok ileri yaş grubundandır. 
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Aynı zamanda fotoğraftaki köylülerin tahta baston kullandığı görülmektedir.  

 
Foto 23. Vakıflı Köy Kahvesinde Oturan Erkekler  

(Kaynak: Harutyun Kuş‟un Kişisel Arşivi) 

 
Foto 24. Köyde Yapılan Bir Düğünden Görüntü 

(Kaynak: Harutyun Kuş‟un Kişisel Arşivi) 

 

 G.T. (Erkek, 78) ise önceden beri köyde modern giyimin olduğunu 

savunmaktadır: "Ben geldiğim yıllarda 1972 yıllarından bu yana giyim-kuĢam aynı 

Ģekilde modern ve çağdaĢ bir giyim tarzı vardı, aynen devam ediyor. Eskiden beri 

buralarda kapalı mapalı böyle Ģey yoktu, çağdaĢ giyinimliydi. ModernleĢme eskiden 

beri burada vardı, çağın değiĢimiyle birlikte insanlar da buna yavaĢ yavaĢ uyum 

sağladı. " 

 Köyde yaşayan bireylere, aynı zamanda dinini temsil edecek herhangi bir 
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aksesuar takılıp takılmadığı sorulmuştur. Bireylerin çoğu haç taktıklarını ifade 

etmiştir. Yapılan saha çalışmasında bireylerin haçlı kolye ya da bileklik taktıkları 

gözlemlenmiştir. 

 F.A. (Kadın, 50): "Genelde haç kullanırız. Haçlı kolyeler, yüzükler ya da 

bileklikler takılır. Normalde Haçlı bir kolyem var hiç boynumdan çıkarmam ama 

koptu diye Ģuan boynumda değil" 

 R.E. (Erkek, 55): "Haçlı kolyeler, bilekliler falan takılır genelde. Birde 

evimizde muhakkak haçımız var, patriğimizin fotoğrafı var, Ġncil‟den bazı Ģeyler var 

yazı var duvarlarda. " 

 Köyde yaşayan bireylere kültürel değişim olgusunun en çok nerelerde olduğu 

soruldu. Böylelikle bireylerin kültürel değişim olgusunun kendi köyü yani kırsal 

kesim ile kent nezdinde bir kıyaslamaya gidilmesi sağlandı. 

 F.A. (Kadın, 50) kültürel değişim olgusunun kaçınılmaz olduğunu, değişen 

düzende değişimin tabii olduğunu ifade etmektedir: "Yani tabi ki bir değiĢim mevcut 

çünkü popüler kültürün içindeyiz, ister istemez bir değiĢim söz konusu olmaktadır. 

Eskilerde büyük büyük annelerimiz, anneannelerimiz farklı giyinirlerdi. Mesela onlar 

kapalı, yani baĢörtülü olurlarmıĢ. ġimdiki nesil farklı giyiniyor. Ġki nesildir modern 

giyiniyor insanlar. DeğiĢim bazen kaçınılmazdır. Çağ değiĢiyor artık istesen de 

istemesen de sen de ayak uyduruyorsun buna." 

 S.Ç. (Erkek, 37) ise kültürel değişimin kentte daha fazla etkili olduğunu: 

"Kültürel değiĢim olgusu en çok tabi kentte oldu. Kentte daha hızlı yani bu sadece 

bizimle alakalı değil, popüler kültür kentlere daha hızlı nüfus ediyor, biz geriden 

takip ediyoruz. Her Ģeyi geriden takip ediyoruz Ģimdi yani sadece köyler daha 

geriden geliyor. Belki de diyebilirim ki mesela biz kentlilerin on yıl önce konuĢtuğu 

sorunları Ģuan konuĢuyoruz kültürel anlamda. " Sonuç olarak, köyde yaşayanlar 

kimliğini diğer etnik gruplardan ayıracak olan giyim-kuşam kültürüne sahip 

değillerdir. Bireylerin giyim-kuşam kültüründe süreç içerisinde değişimler meydana 

gelmiştir. Hatta düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde bireylerin geleneklerini 

yansıtacağı kıyafetlerin giyilmemesi ya da olmaması değişimin boyutunu gözler 

önüne sermektedir. Öngen, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye‟nin toplumsal 

yaşamında değişimlere gidildiğini ve kılık kıyafet kültürünün de değiştiğini 

belirtmektedir (Öngen, 2015: 5). Kılık kıyafet değişimiyle birlikte modern kıyafet 
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giyimine geçilmesi, kamusal alanda kıyafet sınırlılığının bulunması kişileri iş ve özel 

yaşamda belli bir kıyafet giyme zorunluluğunda bırakmıştır. Fakat Cumhuriyetin 

ilanından sonra yaşanan zorunlu kıyafet değişikliği tek başına geçerli bir sebep 

değildir. Bilindiği gibi Vakıflı‟da yaşanan bireylerin çoğu tarımla ilgilenmekte ve 

Anadolu‟nun diğer yerlerinde yaşayan taş, demir ustalığı, kuyumculuk, terzilik 

işlerinde ustalığı var ise de bu daha önce Musa Dağ‟da yaşayan Ermeniler tarafından 

yürütülmekteydi. Bireyler kendi takıları ve kıyafetlerini kısmen de olsa üretebilecek 

durumdaydı. Fakat 1939‟da Musa Dağ‟da yaşanan göç akımı köyde yaşayan ve bu 

işlerde usta olan bireylerin de göçe katılmasına neden olmuştur. Durum böyle olunca 

bu tür zanaatları bir diğer nesile aktaracak bireyler bulunmamaktadır. Yürütülen bu 

faaliyetler hala devam etmiş olsaydı bireyler özel günlerde sembolik de olsa 

kendilerine has giyim-kuşam, takı vb. malzemeleri üretebilecekti. Yapılan saha 

gözlemlerinde ve köydeki mülakatlarda yalnızca bir bireyin baba mesleği olan 

terziliği yaptığı görülmüştür. Benzer şekilde bir diğer köylü de baba mesleği 

kuyumculuğu yapmıştır. Bu kısım köyün ekonomik yapısında daha detaylı 

verilecektir. Ek olarak dünya konjonktüründe meydana gelen değişimler, kitle 

iletişim araçlarının yaygınlaşması, moda vb. akımların yaygınlaşması grupların 

köydeki bireylerin de bundan etkilenmesine neden olmuştur. Benzer şekilde eski 

giyim malzemelerinin az bulunması ya da bulunmayışı, el işçiliğinin daha az bir 

öneme sahip olması fabrika üretimi kıyafetlerin daha az masraflı olması da 

değişimde bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple Anadolu‟da 

yaşayan hiçbir etnik grup için giyim-kuşam kültüründe tamamen bir değişimin 

olmadığını söylemek imkânsızdır. 

3.8. Yeme-Ġçme 

 Her ulusun kendine özgü bir mutfak kültürü bulunmaktadır. Yaşam tarzları, 

inanç sistemleri, ekonomik ve coğrafi özelliklere bağlı olarak şekillenen mutfak 

kültürleri, grupların yaşadığı yerler ve yaşam biçimleri ile ilgili önemli bilgiler 

vermektedir. Bir bölgenin mutfak kültürü, o yörede yaşayan kültürel grupların maddi 

ve manevi değerlerini de yansıtmaktadır. Başka bir ifade ile mutfak üretkenliği ve 

yemeklerin çeşitliliği kültürel zenginliğin bir göstergesidir. Kıstak ve Beşirli‟ye göre, 

yeme-içme alışkanlığı toplumsal statüden etkilenmektedir (Kıstak ve Beşirli, 2012: 

281). Yani ekonomik duruma bağlı olarak yemekte kullanılan malzemeler 
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çeşitlenmekte ve zenginleşmekte ya da tersi olmaktadır. Bu bağlamda farklı kültürel 

grupların ekonomik düzeyleri aynı zamanda yemeklerini de şekillendirmektedir 

denilebilir. Araştırma alanı olarak seçilen Hatay, farklı etnik ve dinsel grupların bir 

arada yaşadığı, dolaysıyla çeşitli kültürleri sentezleyen mutfağı da oldukça zengin 

olan bir bölgedir. Bölgede yaşayan her grup ekonomik durumuyla orantılı olarak 

yeme-içme kültürüne katkıda bulunmuştur. Samandağ İlçesine bağlı Vakıflı köyünde 

yaşayan Ermenilerin de kendilerine özgü bir yeme-içme kültürü vardır. Bu küçük 

köyde yaşayan Ermeniler sayısal olarak çok az da olsalar, atalarından miras yemek 

kültürlerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Köyde yaşayanlardan bazılarına yeme-

içme kültürü ile ilgili birtakım sorular sorulmuş, bu sorulara verilen cevaplar 

değerlendirilerek yörede yaşayan Ermenilerin yemek kültürü ile ilgili bilgiler 

derlenmiştir. Köyde yaşayanların yeme-içme konusunda diğer etnik gruplardan 

epeyce etkilenmelerine karşın, kendilerine özgü “gulugus” (“kolakas” ya da 

“kolokas”) ve “hirisi” (“herisa” ya da “harisa” da denir) adlı iki yemeğin var olduğu 

tespit edilmiştir. 

 T.E. (Kadın, 91) köyde klur adında etli bir yemek yapıldığını bu yemeğinin 

nasıl yapıldığını, tarifini vererek aktarmıştır:  

 "Önce eti soğanla piĢiririz, sonra köfteyi klur deriz biz ona, onu bulgur ile 

yuğururuz, kara biber, kimyon, tuz bilmem ne baharatları koyarız ondan sonra 

yuğurduğun klurun içine o biĢmiĢ sokanlı Ģeyi koyarız, içine koyduktan sonra bunu 

tepsiye koyarız fırına, o biĢer biĢtikten sonra artık kaynatırız suyu, suyun içinde o 

kluru Ģöyle biraz atarız ondan sonra çıkarırız koyarız üstünde yoğurt sonra öyle 

yeriz. Bizde hem içi hem dıĢı etli olur klurun. Türkler de bu yemeği yapardı ama 

bizim yaptığımız ayrı, onların yaptığı ayrı.  " 

 C. G. (Erkek, 65) “kılur” diye ifade edilenin aslında içli köfte olduğunu, 

fakat farklı şekilde hazırlanabildiğini; aslında aynı coğrafyada yaşayan insanların 

birbirlerinin yemek kültüründen etkilendiğini ifade etmiştir:  

 "Musadağı Ermenicesindeki telaffuzuyla "klur", hepimizin bildiği "içli 

köfte" ya da yöresel adıyla "oruk"tur. Bu kelimenin kökeni de (bildiğim kadarıyla) 

Batı Ermenicesindeki "glor" kelimesidir ve  yuvarlak anlamına gelir. Musadağı 

Ermenileri içli köfteyi kızartma tekniğiyle hazırladıkları gibi tuzlu yoğurtlu çorba 

içinde haĢlama Ģeklinde de hazırlarlar. "Kılur"un Musadağı Ermenilerine ait bir 
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yemek olup olmadığı hakkında ise Ģunları söylemek isterim: Bazı yemek türlerinin 

bazı etnik gruplara ait olduğu Ģeklindeki iddialara fazla prim veren biri değilim. 

Aynı coğrafyada yaĢayan çeĢitli etnik kökenli insanlar, aynı yemekleri küçük lezzet 

farklarıyla da olsa yaparlar. Ġçli köfte ağırlıklı olarak, ön Asya ya da Ortadoğu 

halklarının yaptıkları bir yemektir ve bu coğrafyada yaĢayan her halk bu yemeği 

severek yapar ve afiyetle de yer. Musadağlı Ermeniler bu yemeğe "kılur" adını 

verirken, Türkler "oruk" ya da "içli köfte" der, Araplar ise "kibbe"... 

 M. U. (Erkek, 75) ise eskiden beri köyde yapılan ve köye has olan yemekler 

olduğunu, eskiden teknolojik koşulların yetersizliğinden tuzlu et vs. yapıldığını, fakat 

şimdi bunu yapmaya ihtiyaç duymadıklarını ve ayrıca ekonomik durumun yemekler 

üzerindeki belirleyiciliğini aktarmakta: 

 "Yemeklerden „Gulugas‟ denilen bir yemek var, Gulugas denilen bir bitki bu 

Kıbrıs patatesi deniliyor, dedelerimiz zamanında Kıbrıs‟tan getirmiĢler tohumunu. 

Bu buraya has bir yemek, bir Kıbrıslı bir ara geldi buraya dedi siz bunu nereden 

getirmiĢsiniz. Bu kemikli etle nohutla yapılır ve sulu bir yemektir. Buraya özgüdür 

içine bol limon sıkılarak ekĢi yenir. Çok özel bir yemek türüdür. Bu fazla sık 

bulunmaz zaten olduğu zaman yapılır bu yemek. Biri yani kendisi ekerse olur, 

piyasada satılmıyor, ben bir hat ektim bahçeme yaprakları kocamandı, esas dipte 

olur o patatesi. Bir de "Herise"  var Arap Aleviler bir kilo bulgura üç kilo et 

koyarlar. Bizde o kadar değil yani durumumuz biraz zayıf olduğu için normal iĢte 

yani. Yani bir iki senedir onlar da düzeldi yani iyi yapıyorlar. Birde eskiden 

bayramlarda peynirli ekmek yapılırdı, kahke yapılırdı, öyle iĢte ufak tefek Ģeyler. 

Senede bir kere kurban kesilirdi, insanların eline et geçmezdi ki, beslerdi iĢte 

koyununu keserdi. Babam çok beslerdi. Benim babam koyunun bir bacağını da kıĢın 

tavana asardı, buzdolabı muzdolabı yoktu ki, bir de eti tuzlarlardı onu çıkarıp 

çıkarıp yerdik. Bir adı vardı onun ama Ģimdi aklıma gelmiyor unuttum. Hah 

hatırladım Çemen derlerdi ona. ġimdi onlar kalktı hemen hemen istediğin zaman var. 

O zaman et mi gezerdi…" 

 U. Ş. (Erkek, 37) köyde “hirisi” yapıldığını, bu geleneğin çok eskilere 

dayandığını savunmaktadır: 

 "Ermenileri özgü yemekler keĢkek yapıyoruz, et buğday gibi malzemeler 

yapılır, kazanlara konur macun kıvamında kaynatılır. Sonra onun üstüne de sos 
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kızartılır dökülür. Eski Anadolu'da eski çağlara insanlar buğday ekiyorlar 

hayvanları da var keĢkek dediğimiz eti haĢlayıp içine burada dökülerek yapılan bir 

yemek o dönemden kalan bir Ģey, biz buna keĢkek Herise adını veriyoruz. Ermenice 

adı Herise. Alevilerde yapıyor bunu. Ama biz bu heriseyi her yıl 7 kazan piĢiririz 

bayramlarda. Bunun da sebebi göç eden yedi köyün adına yapılır" 

 B.Ö. (Kadın, 96) köyde bayramlara özgü yapılan yemekleri anlatmakta, 

yalnız yemek pişirme geleneğinde birtakım değişimler olduğunu ifade etmektedir:  

 "Bizim yemeklerimiz meĢhurdur ama arzu eden bir bayramda, adak yaparlar 

keĢkek yaparız, içli köfteler yaparlar, zeytinyağlı yaparlar. Bayramlarda baklavalar, 

künefe, katıklı ekmekler, zeytinyağlı kahkeler yaparız. Oklava ile yapılır, dolmalar 

yaparız. Kahke mesela sadece Ermeniler yapar, oklava ile açarız, zeytinyağı süreriz 

yaparız. Çatalla nakıĢ yaparız onun üstüne ama tandırda piĢiririz gerçi Ģimdi tandır 

bitti. Fırın Ģimdi, her Ģeyi fırında yapıyoruz." 

 B.Ö. (Kadın, 96)‟nün ifade ettiği kahke, Hatay‟ın özellikle Belen ilçesinde 

bilinen hamurdan yapılan sert ekmeğe verilen isimdir. Kahke, uzun süre bozulmadan 

ve herhangi bir özel saklama koşulu olmadan kullanılabilen bir üründür. Fakat bu 

ürünün ilk kimler tarafından üretildiği hakkında mevcut bilgi bulunmamaktadır. 

Yalnız eskiden buzdolabı, derin dondurucu gibi teknolojik aletler bulunmadığından 

bu ürünün saklanması ve yenmesi daha kolay gibi gözükmektedir. Kahke hala Belen 

ve Hatay‟ın diğer ilçelerinde tüketilen bir üründür. 

 S.N. (Erkek, 58) bölgeye özgü yemeklerin daha çok tahıl üzerine olduğunu 

savunmaktadır:  

 "Bölge olarak birbirine benzer. Ermeni yemeyi genelde bulgur üzerine tahıl 

üzerine yaparız. Ermenice ismi duyulmamıĢ sadece burada bu bölgede kullanılır 

mesela Sinraa, Kulür, ġuĢparag bunlar yapılır. Turunç tatlısı, ceviz reçeli, kiraz 

Ģarabı, erik Ģarabı yapılır. Kömbe de yapılır, kömbeyi Erzincanlılar da yapıyor ama 

Ermenilerden öğrenmiĢler. " 

 Köyde yaşayan bireylere hangi tüketim maddelerinin kendileri tarafından 

üretildiği ya da satıldığı sorulmuştur. Köyde yaşayan bireylerin %94,7‟si peyniri 

satın almakta, %5,3‟ü ise tüketim amaçlı üretmekte, bireylerin %26,3‟ü yoğurdu 

satın alınırken %13,7‟si tüketim amaçlı üretmektedir, benzer şekilde tuzlu yoğurdu 

üreten bireylerin oranı % 31,6 iken satın alan bireylerin oranı %52,6‟dır. Süt ve süt 
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ürünleri üretim oranının az olması köyde hayvancılık faaliyetlerinin minimal 

seviyede olması ile ilgilidir. Köyde hayvancılıkla uğraşan sadece bir aile 

bulunmaktadır. Bu ailenin ise hayvanlardan aldığı ürün, yalnızca bazı ailelere süt 

ürünleri satışı şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan bireylerin % 94,7‟si kendi 

turşularını kendileri üretirken, %5,3‟ü ise turşu üretimi ile ilgilenmemektedir. 

Bireylerin % 84,2‟si kurutulmuş meyve-sebze üretmekte, %15,8‟i ise bunu satın 

almaktadır. Bireylerin %57,9‟u reçel-marmelat gibi kahvaltılık ürünler üretirken, % 

15,8‟i bunu satın almaktadır. Köyde salça yapan bireylerin oranı %31,6‟dır, %57,9‟u 

ise salçayı hazır almaktadır. Köylülerin %79‟u konserve ürünleri yapmakta, %10,5‟i 

bunu hem üretip hem satmakta, bireylerin % 36,8‟i zeytini tüketim amaçlı üretmekte, 

%47,4‟ü hem üretip hem satmakta %15,8‟i ise satın almaktadır. Köyde şarabı hem 

yapıp hem satan bireylerin oranı %47,4‟tür, %26, 3‟ü ise satın almakta. Köyde 

yaşayan bireylerin % 57,9‟u zeytin yağını tüketim amaçlı üretmektedir, %31,6‟sı 

satın almakta, %10,5‟i ise üretim ya da satın alam işi ile ilgilenmemektedir. Yapılan 

araştırma gözlemleri sonucu köyde tavuk besleyen ailelerin olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu aileler tüketim amaçlı tavuk beslemektedir. Köyde yaşayan bireylerin %57,9‟u 

yumurtayı tüketim amaçlı üretmekte, %31,6‟sı satın almakta % 10,5‟i ise 

ilgilenmemektedir. Köyde nar ekşisi üretip satan bireylerin oranı %57,9‟dur, 

%26,3‟ü ise tüketim amaçlı üretmektedir, %15,8‟i ise nar ekşisini satın almaktadır. 

 Vakıflı köyü halkı evsel maddeleri üretme konusunda beceriklidir. Bireyler 

tarımdan elde ettikleri ürünleri işleyip pazarlamaktadır. Bölgede genelde meyve 

ağırlıklı ürünlerin ekimi, o ürünlerin işlenip satışını da kolaylaştırmıştır. Portakal, 

mandalina, üzüm gibi ürünler köylünün tüketiminden fazla üretildiği için bu 

ürünlerin satışı da çok yapılmaktadır. Köy halkı ortak bir dayanışma içinde ürünleri 

üretip satışa sunmaktadır. Zeytin, yağ, reçel ve alkollü ürünlerin yapımında köy 

bireyleri birbirine yardım etmektedir. Köyde hayvanların az olması hayvansal 

ürünlerin satışını kısıtlayan bir unsurdur. Bu bakımından köylü süt, yoğurt, et gibi 

malzemeleri daha çok dışardan temin etmektedir. Sadece bir aile tarafından beslenen 

hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen gıdalar köylüye yetmemektedir. 

 Örneklem grubundaki bireylere günlük ekmek ihtiyacını nereden karşıladığı 

sorulduğunda ise ankete katılan bireylerin % 78,9‟u bakkaldan, % 21,1‟i ise fırından 

karşıladığını belirtmiştir. Günlük ekmek ihtiyacını karşılama yöntemi ile ailenin 
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birey sayısı arasındaki ilişki incelendiğinde ise belirgin farklılıklar görülmemiştir. 

Birey sayısının yüksekliği ya da gelir düzeyi ekmek ihtiyacını karşılama biçimine 

etki etmemiştir. 

 Yapılan mülakatlar ve anketler sonucu köydeki bireylerin yine sağlıklı besin 

ihtiyaçlarını karşılamak ve kış mevsiminde yaptıkları bazı yemekleri yaz mevsimi 

ürünleri ile ya da tam tersine, yazın yaptıkları bazı yemekleri kış mevsimi ürünleri ile 

pişirmek için mevsimsel birtakım hazırlıklar yaptığı ifade edilmiştir. Köyde yaşayan 

V.K. (Erkek, 86) köydeki mevsimsel hazırlıkları aktarmakta: 

  "Biz her Ģeyi kendimiz üretiriz. Hazır pek almayız. Kadınlarımız maĢallah çok 

çalıĢkan bu konuda, gerçi bütün kadınlar çalıĢkan ama. Biz sonbaharda nar toplayıp 

onların tanelerini ayıklarız. Tabi bunu yaparken köydeki kadınlar hep beraber 

toplanır ya da nar ekĢisi yapılacak narlar azsa aile bireyleriyle de yapılır, onları 

kazanlara koyup kaynatıp nar ekĢisi yaparız, kooperatife getirip satan da oluyor, evde 

kendi tüketimine bunu kaldıran da oluyor. Birde yemek olarak konserveler alırız. 150-

200 kilo domates onu öğütürüz, makinelerde hafif kaynatırız, onu kavanozlara koyarız, 

taze domates gibi ye bütün sene. Domates salçası yaparız peynir, yoğurt hayvan 

beslediğimiz zaman yapardık, Ģimdi hayvancılık bitti. TurĢular yaparız; biber turĢusu, 

salatalık turĢusu, tuzlu yoğurt, zeytin kırarız. Biz parayla alırız ama her bir ev 50- 60 

kilo zeytin yer senede. Bunu da biz yaparız, yeĢil zeytin alıp kırarız yani.  Rakı 

yapanlar var,  biz satın alıyoruz. " 

 
          Foto 25. Köyde Nar EkĢisi Yapan Kadınlar 

 

M.D. (Erkek, 52) köye özgü mevsimsel hazırlıkların neler olduğunu 

aktarmakta:  
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"KıĢın için biz domates salçası, biber salçası, zeytin, reçel, meyve sebze 

konserveleri, sürk hepsini biz yaparız. Hazır pek bir Ģey almayız. Eskiden ineklerimiz 

vardı, Ģimdi onları sattık. Süt, penir vs biz yapıyorduk ama Ģimdi yapamıyoruz. Alkol 

bayramda içiyoruz, kadınlar o kadar ceza vermiyorlar bize (gülümsüyor) ama 

kilisede kutlanan bayramlar da alkol içilmez bayramlarda ekseri Ģarap içeriz Ģarap 

Ermenilerin milli içkisi gibidir. Türklerin ayranı varsa bizim Ģarabımız var. Biz 

kendimiz yaparız Ģarabı, rakıyı her Ģeyi kendimiz yaparız. Aynı zamanda likörlerimiz 

var çeĢit çeĢit. Biz hazır pek bir Ģey almayız." 

Örneklem grubuna yemek kültürlerinde diğer bölgelerden ya da 

topluluklardan farklı bir durum olup olmadığı sorulmuştur. Soruyu cevaplayanlar 

genellikle, özel Ermeni yemekleri haricinde genel olarak Hatay mutfağının ortak bir 

mutfak olduğunu, aradaki farkların fazla olmadığını, yemeklerinde benzer ürünleri 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Foto 26. Köyde Üretilip SatıĢa Sunulan Alkollü Ġçecek ÇeĢitleri ve Marmelatlar 

 O.Y. (Erkek, 42) yemek kültürünün yakın çevre ile etkileşim ile oluştuğu 

görüşündedir:  

 "Ermeni yemekleri Ģimdi bazıları derler ki iĢte bu yemekler bizim 

kültürümüzde vardır, Ģu vardır, bu vardır ama bu bölgelerde mesela yukarı Hıdırbey 

var Türk köyüdür, aĢağıda Arap Sünniler vardır bir mahalle ötede, biraz onun 

karĢısında Ortodoks Hristiyan Araplar vardır, biraz daha aĢağıda indin mi Aleviler 

vardır, Ģimdi iç içe olduğu için burada yemek kültürü birbirine karıĢmıĢtır. Yani 

mutlaka bir kültüre özgü yemekler vardır ama genelde herkes biliyordur, herkes 

öğrenmiĢtir benzer yemekler yapmayı." 
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 F.A. (Kadın, 50) bölge içerisinde mutfak kültüründe çok farklılık olmadığını 

ama Ermeni yemeklerinde kendi köyleri ile İstanbul Ermenileri arasında bir takım 

farklılıkların olduğunu aktarmıştır:  

 "Hatay Ermenilerinin yok ama Ġstanbul Ermenilerinin var. Biz onu bilmeyiz. 

Mesela „‟Topik‟‟ diye bir yemek vardır. Ben onu Ġstanbul‟da yedim. Bir de 

Ġstanbul‟dan gelen ziyaretçilerimiz bazen kendi yemeklerinden bahseder, onlardan 

duyarız. Bizim burada genelde ortak bir Hatay mutfağımız vardır. Ermeniler, Arap 

Aleviler, Kürtler, Sünni Türkler çok farklı kültürler var. Hepsi kendi yemeklerini 

yapar herkes de Hatay‟daki bu kültürlerin yemeğini bilir. Çok zengin ve karıĢık bir 

mutfağımız var. Birbirimizle hep etkileĢim içinde olduğumuz için zamanla her kültür 

benzer yemekler yapmayı öğrenmiĢtir." 

 Yapılan gözlemler ve köy halkının ifadelerine göre köydeki bireyler genel 

olarak organik beslenmektedir. Kırsal kesimin verdiği imkânlar, köydeki bireylerin 

kendi ürünlerini kendilerinin yetiştiriyor oluşu ve köylünün hemen hemen hepsinin 

tarımsal faaliyetlerle ilgileniyor oluşu bu duruma etki etmiştir. Bireylere köyde en 

çok nelerin tüketildiği sorulmuştur. F.A. (Kadın, 50) köyde üretilen ve tüketilen 

ürünlerin paralellik gösterdiğini verdiği ifadelerle açıklamaktadır:  

 "Patates çok severim ve tüketirim. Normalde hiç yemediğim sevmediğim 

portakal mandalina bahçelerine gelin etti beni annem. Hiç yemem ben mandalina 

portakal ama burda çok tüketilir, çünkü herkes bunları ekiyor. Bizim burada daha 

çok Hatay mutfağına özgü yemekler yenir, bilirsiniz bizim mezelerimiz çok 

meĢhurdur, muhakkak her yemeğin önüne meze yapılır. Ġçli köfteler, dolmalar, 

mantılar bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır, haftada bir on günde bir sofraya 

konan yemeklerimizdir bunlar. Ayrıca kahvaltıda Hatay‟a özgü Sürkler, tuzlu yoğurt, 

zahter, kendi yaptığımız zeytinler, közlenmiĢ malzeme çok kullanırız bilirsiniz 

közlenmiĢ biber, patlıcan, sarımsak, patates her öğünde konabilir. Bir de zeytinyağı, 

el yapımı zeytinyağı çok kullanılır. Burada herkesin çok bilmediği „‟Gulubus‟‟ 

dediğimiz yer elmasına benzeyen, tatlı patates gibi yaprakları olan çok lezzetli bir 

yiyeceğimiz var, çok proteinli bir yemektir. Onu etle, nohutla ve salçayla yaparız, 

sulu bir yemektir ama bizim bu bölgede çok değerlidir. Bizim burada herkes bayılır o 

yemeğe. " 

 O.Y. (Erkek, 42) ise köyde sık sık domuz avına çıkıldığını ve domuz eti 



162 

tüketildiğini ifade etmektedir:  

 "Buradakiler genelde dengeli beslenir ama baĢka bir Ģey var burada mesela 

biz domuz avı yaparız yeriz. Kimileri tiksinir, midesi bulanır domuz eti deyince, ama 

dünyanın en kaliteli etidir. Biz genelde kebap, mangal çeĢitleri yaptığımız için 

lezzetli olur. Biraz da tehlikeli görürüz o tür Ģeyleri çünkü bütün hayvanlarda tenya 

var ama domuz da biraz daha fazla olur. Onun için ateĢte piĢmesi lazım, haĢlanma 

türü değil yani. Bizim atalarımız bize böyle öğretti ve devam ettiriyorsun. Hiçbir 

sıkıntı yok köyde. " 

 F.A. (Kadın, 50) diğer görüşmecilerden farklı olarak yapılan köye özgü alkol 

çeşitlerini saymakta: 

  "Köye özgü içeceklerimiz vardır. Mesela portakal çiçeğinden likör yaparız, 

yine dut likörü ya da Erik Ģarabı, kiraz Ģarabı yaparız. " 

 
Foto 27. ġarap Yapımı Ġçin StoklanmıĢ Üzümler 

 

 
Foto 28. Tandırda Katıklı Ekmek PiĢiren Bir Köylü 
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 Köye özgü yemekler yok gibi görünse de aslında Musa Dağ Ermenilerinin 

kendine has birçok yemeği bulunmaktaydı. Bilindiği gibi Vakıflı köyü Musa Dağ 

Ermenilerinin ortak kültür öğelerini taşımaktadır. Yüzyıllarca birlikte yaşamış bölge 

Ermenilerinin köklü bir kültürü bulunmaktadır. Bu kültür mutfağa da yansımıştır. 

Fakat geçmişten günümüze yaşanan göç faaliyetleri, bölgede diğer etnik kültürlerle 

geliştirilen ilişkiler ve Ermenilerin 1939‟dan sonra gerçekleştirdiği toplu göç olayı 

bölge halkının yaşamını ciddi oranda değiştirmiştir. 1939 göçü bölgenin kültüründe 

kırılmalara sebep olmuştur. Bunun en çarpıcı yansıması mutfak kültüründe yaşanan 

değişimlerdir. Anadolu Ermenilerin tarihi ve kültürel yapılarını, yaşam biçimini vb. 

birçok öğesini araştırıp bunları belgelendiren, yurtdışında yaşayan Ermeniler ile 

temasa girip, Ermeniler hakknda geniş bilgiler toplayan ve bunları arşivleyen bazı 

akademisyenler topladıkları bilgileri (http://www.houshamadyan.org) online arşiv 

sayfasına aktarmışlardır. Buradan alınan bilgiler ışığında Musa Dağ bölgesine ait 

birçok yemek tespit edilmiştir. Derlenen bazı yemekler şöyledir;  

Surki: Lor, domates-biber salçası, tarçın, kimyon, reyhan, yabani 

mercanköşk, tuz vb. malzemelerin karışımından oluşan bir tür kahvaltılık malzeme 

çeşididir. Bu malzemelerin karışımından sonra yoğrulan ve piramit şeklini alan surki 

yazın güneşte kurutularak daha sonra kavanozlarda muhafaza edilip tüketilen bir 

malzemedir (Kaynak: http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-

ler/local-characteristics/cuisine.html Erişim: 06.06.2018).  

 
Foto 29. Surki 
(Kaynak:http://www.houshamadyan.org/en/m

apottomanempire/vilayetaleppo/mousa-

ler/local-characteristics/cuisine.html Erişim: 

06.06.2018) 

Köyde hala yapılan surki malzemesini tamamen doğal ürünlerden almaktadır. 

Hatay‟ın diğer bölgelerinde de yapılıp satılmaktadır. Surki‟nin hangi kültürel gruba 

ait olduğu ile ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 

Banrıhuts: Ekmek hamuru, suki, domates-biber salçası, soğan, zeytinyağı ve 

http://www.houshamadyan.org/
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
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tuz gibi malzemeler kullanılarak yapılan bir yemek çeşididir (Kaynak: 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/ 

cuisine.html Erişim: 06.06.2018). 

 
Foto 30. Banrıhuts 
(Kaynak:http://www.houshamadyan.org/en/mapot

tomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-

characteristics/cuisine.html Erişim: 06.06.2018) 

Çiftıhuts: Bu ekmek, genellikle özel işlemlerle yağı alınan zeytinlerden arta 

kalan posayla hazırlanır. Hazırlanışı şu şekildedir; Ekmek hamuru, çekirdeksiz yeşil 

zeytin, soğan, zeytinyağı kırmızı ve karabiber, kimyon, birkaç yaprak maydanoz, tuz 

ile hazırlanan bir yemek türüdür. Soğanı ve zeytini çok ufak olacak şekilde 

dilimleyip, baharatlayın ve üzerine zeytinyağı ve maydanoz eklerek hazırlanan 

karışımın ekmek hamuru üzerine yayılıp fırına atılmasıyla gerçekleşen bir yemek 

türüdür. 

 
Foto 31. Çiftıhuts 

(Kaynak:http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vil

ayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html Erişim: 

06.06.2018) 

Gatnıpigiğ: Yağ (veya zeytinyağı), şeker, yumurta, maya, mahlep, siyah 

kimyon, un, susam tohumları ve tuz kullanılarak yapılan bir yemektir. Hazırlanış 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/fileadmin/_processed_/1/e/csm_shiftehutz_web_094a79a712.jpg
http://www.houshamadyan.org/fileadmin/_processed_/1/e/csm_shiftehutz_web_094a79a712.jpg
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biçimi şöyledir; yağı ve şekeri karıştırıp daha sonra yumurtalar eklenip çırpılır. Sonra 

süt, mayay ve baharat da eklenerek unu yavaşça ekleyip ele yapışmayan fakat 

yumuşak bir hamura dönüşene kadar yoğurulur. Birkaç saat dinlenen ve ekşiyen 

hamuru küçük parçalara bölünür ve toplar, daireler, örgüler hazırlayınır. Üzerine 

yumurta sürüp, susam ekilerek ve pişirilmeye bırakılır (Kaynak: 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousaler/localcharacteristics/cuis

ine.html). 

Tzitıpigiğ: Un, su, soda, sirke, siyah kimyon, zeytinyağı ve tuz kullanılarak 

yapılan bu hamur yoğurup küre şekline getirilir, yarım saat rahatlaması için bırakılır. 

Sonra çok ince açılır, lavaş ekmeği gibi, zeytinyağı sürülüp katlanır, daire şeklinde 

katlayıp, üzerine çatalla şekiller yapabilir ve fırınlanır 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/ 

cuisine.html). 

Kumbu: Un, zeytinyağı, kaynar su, şeker, ceviz, fındık, badem, fıstık, kuru 

üzüm, beyaz susam, soda, sirke, tarçın, mahlep, karanfil, kaşığı anason, kakule gibi 

malzemeler kullanarak yapılan kumbunun hazırlanışı; un hafifçe kavurulup, 

soğumaya bırakılır. Un elenerek, şekeri ve baharatı karıştırılıp zeytinyağı ve su 

karışımıyla yoğurulur. Üzerine ufalanmış ceviz, fındık, badem, fıstık ve kuru üzüm 

karışımını eklenip, karıştırılır. Hamuru daha önceden zeytinyağı sürülmüş ve 

unlanmış fırın tepsisine yerleştirilir. Eller ıslatıp düzleştirilir ve üzerine susam 

serpilir. Önce orta, daha sonra düşük ısıda 30-40 dakika pişirilir 

(http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-

characteristics/cuisine.html). 

 
Foto 32. Kumbu 

Kaynak:(http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanemp

ire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html 

Erişim: 06.06.2018) 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousaler/localcharacteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousaler/localcharacteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/fileadmin/_processed_/0/f/csm_kumba_web_94dd3d9066.jpg
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 Musa Dağı mutfağında kızartılan iki tatlı vardır. Bunlar;  

Burmı: Hamur için: Un, su, soda, sirke, zeytinyağı, şeker, tuz.  Ġçi için: ceviz, 

tarçın. ġekerli su için: şeker, su, bir kaç damla limon suyu kullanılarak yapılan 

tatlının yapımı şöyledir; hamur yoğurulur ve ceviz büyüklüğünde kütleler haline 

getirilir, çok ince açılır, içine ufalanmış ceviz ve tarçın koyulur, katlanır, sonra midye 

kabuğu gibi katlayıp ikisi birleştirilir ve sıcak zeytinyağında kızartılır. Kızarmış 

olarak birkaç dakika sonra çıkartılır ve 5 dakika kadar şeker suyuna koyulur. Daha 

sonra fazla şeker suyunun süzülmesi için süzgeçten geçirilir (Kaynak: 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-

characteristics/ cuisine.html). 

Zılıbig yahut Tıkalag: Zılıbig ya da Tıkalag‟ın yapımı için kullanılan 

malzemeler; yoğurt, zeytinyağı, soda, sirke, şeker, tuz un gibi malzemelerdir. Bu 

malzemeler karıştırılıp zayıf bir hamur elde edilir ve kaşıkla kaldırılıp  (tıkal=kaĢık 

adı da buradan gelmektedir) sıcak zeytinyağının içine atılır. Birkaç dakika içinde 

rengini değiştirdiğinde zeytinyağından çıkarılıp derhal şeker suyuna atılır. 5 dakika 

kadar burada kaldıktan sonra, süzgeçten geçirilip üzerindeki şeker suyunu süzülür. 

(Kaynak: http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-

characteristics/cuisine.html). 

Khaveydz: Un, 1-2 kaşık yağ, ½ bardak bal suyu yahut pekmez. Un yağ veya 

zeytinyağı ile sararana kadar kavulur, bal suyu ya da pekmezle yoğurup küçük 

lokmalar hazırlanır (http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/ mousa-

ler/local-characteristics/cuisine.html). 

 Tzunınnı Trakıg: Pancar, domates, soğan, domates-biber salçası, zeytinyağı, 

Bahar, Tuz. Trak için: ince taneli bulgur simindrag (ince irmik), un, kırmızı ve 

karabiber, kimyon, tuz kullanılarak yapılan yemeğin hazırlanışı; 

Trakın malzemeleri karıştırıp, suyla yoğurulur ve 2 cm. metal para  boyutunda  

küçük,  yassı küreler oluşturulur. Traklar tuzlu suda haşlanır. Daha sonra kızartılmış 

soğan üstüne salça, doğranmış domates ve pancar ekleyinir, baharatlanır ve pişirilir. 

Haşlanmış traklar daha sonra sos içine katılır, bir kere daha kaynatılır ve servis edilir. 

Trak yuvarlak ve yassı kılura verilen isimdir, 10-15 cm. çapındadır ve ızgarada 

kızartırlar. Musadağı mutfağına özgü bir yiyecektir 

(http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/ 

cuisine.html). 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/%20mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/%20mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
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 Pıt-Pıt: Islatılmış nohut, ıslatılmış fasulye, ıslatılmış kırık buğday, mercimek, 

ceviz, biber salçası, sarımsak, kimyon, kırmızıbiber ve tuz ile hazırlanan bir çeşit 

çorba olan pıt pıtın hazırlanışı; tahıl bol suyla haşlanır. Üzerine biber salçası, 

sarımsak, ceviz ve baharat eklenir ve servis edilir 

(http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/ vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics 

/cuisine.html). 

 
Foto 33. Pıt Pıt Çorbası  
(http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempir

e/vilayetaleppo/mousa-ler/local-

characteristics/cuisine.html Erişim: 06.06.2018). 

 Gulugası Tıtıçör: Malanga (kolakas), haşlanmış nohut, pişmiş yoğurt, 

domates-biber salçası, yağ, limon suyu, sarımsak, kırmızıbiber, nane tuz ile yapılan 

Gulugası Tıtıçör‟ün hazırlanışı; Malaga doğranıp haşlanır. Pişmiş yoğur, domates 

salçası, yağ, nohut ve baharat ekleyip pişirilir. Ateşi söndürürken limon suyu ve 

sarımsak ilave edilir. Tercihen etle de hazırlanabilir. Bulgur veya pirinç pilavı ile 

servis edilir (Kaynak: http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/ 

vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/cuisine.html). 

 Khidıaber: Yaban pancarı, iri taneli bulgur, soğan, su zeytinyağı, kırmızı ve 

karar biber, kimyon, tuz ie hazırlanmakta olan yemeğin yapımı şöyledir; pancarı 

doğranıp haşlanır. Baharatı, sudan süzülmüş pancarı, sonra bulguru ve haşlanmış 

pancarın suyu kızarmış soğan üzerine eklenir. Suyu tamamen emene kadar kısık 

ateşte pişirilir. Musa Dağı lehçesinde pilava aber denir. Birçok pilav çeşidi vardır, 

mesela patatesli, lahanalı, lıvuslu (kara gözlü fasulye), yaban pancarlı, yeşil fasulyeli, 

baklalı vs. bu pilav sadece Musa Dağı mutfağına  özeldir. Çoğu kez khdra veya 

pustan (bostan, bahçe) pilavı olarak da anılır (Kaynak: 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/ 

cuisine.html). 

http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/%20vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics%20/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/%20vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics%20/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/%20vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/%20vilayetaleppo/mousa-ler/localcharacteristics/cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/en/mapottomanempire/vilayetaleppo/mousa-ler/local-characteristics/%20cuisine.html
http://www.houshamadyan.org/fileadmin/_processed_/0/8/csm_put_put_schurbu_web_4ed067f300.jpg
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 (http://www.houshamadyan.org) web sitesinden orijinal adları ve tarifleriyle 

alıntıladığımız ve Musadağı Ermenilerine ait olduğu belirtilen yemeklerle ilgili özel 

bir görüşme gerçekleştirdiğimiz C. G. (Erkek, 65) konuyla ilgili olarak şunları 

söylemiştir: 

 “Evet, adlarını saydığınız ve tariflerini verdiğiniz bu yemeklerin/yiyeceklerin 

hepsi, Musadağı Ermenilerinin ve onların halen Türkiye‟de yaĢayan temsilcileri olan 

Vakıflı Köyü sakinlerinin de bildiği ve sıkça yaptığı ekmek, yemek ve tatlılardır. 

Köyde, bu listede yer almayan benzer baĢka yiyecekler de yapılmaktadır. Katıklı 

ekmek türlerinden olan “banrıhuts” (peynirli ekmek), “cıftıhuts” (zeytin ezmeli 

ekmek) ile simit (“kahke”) türlerinden olan “gatnıpigiğ” (sütlü simit) ve “tsitıpigiğ” 

(zeytinyağlı simit) genellikle bayramlarda ve önemli özel günlerde yapılır. Ancak 

mutfak fırınlarının yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte eskiden ancak 

özel günlerde yapılan bu yiyecekler günümüzde daha sıklıkla yapılmaktadır. 

“Kumbu” (“kömbe”), “burmu” (burma tatlısı), “zilibıg” (lokma tatlısı), “khavets” 

(bir çeĢit un helvası) ise hamur iĢi tatlı çeĢitleridir ve bunlar da daha ziyade 

bayramlarda ve önemli özel günlerde yapılır. Adlarını saydığınız “zutını tırakıg” ve 

diğerleri ise hemen her fırsatta yapılan yemeklerdir. Burada özel olarak belirtmem 

gereken hususlar ise Ģunlardır: “Gulugus” (“kolakas”) yemeği, ana malzemesinin 

kıĢ mevsiminde hasat edilmesi nedeniyle genellikle kıĢ aylarında yapılır. Ayrıca 

“kumbu” sadece kıĢ ortasına denk gelen bir bayram vesilesiyle yapılır, diğer 

bayramlarda yapılmaz.” 

Sonuç olarak yemek kültürü içinde yaşanılan coğrafyanın doğal özellikleri ile 

yakından ilişkilidir. Ekonomik koşullar ve inanç biçimi de yeme-içme kültürünü 

etkileyen unsurlardandır. Vakıflı köyünde yaşayan Ermeniler eskiden daha ziyade 

zeytinyağlı sebze ve bulgur ağırlıklı beslenmekteyken günümüzde etli yemekler ön 

plandadır. “Hirisi” ve “gulugus” Vakıflı Ermenilerinin hala yaptığı yemekler 

arasındadır. Köyde ayrıca yaban domuzu eti çok tüketilmektedir.  Vakıflı‟da dikkati 

çeken bir durum da mutfak kültüründe yaşanan değişimdir. Köyde eskiden yöresel 

Ermeni mutfağına ait yemekler daha çok yapılırken şimdilerde daha ziyade Hatay 

mutfağı yemekleri tercih edilmektedir. Tarihsel süreçte farklı etnik gruplarla iç içe 

yaşamış olan Ermeniler yiyecek-içecek alışkanlığında komşu gruplardan 

etkilenmişlerdir. Bunun yanında kendilerine has yemekleri de bulunmaktadır. Bölge 

http://www.houshamadyan.org/
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Ermenilerinin tükettiği ürünler daha çok organik ürünlerdir. Köyde yaşayan 

bireylerin çoğu hem kendi ürünlerini ekmekte hem de o ürünleri 

değerlendirmektedir. Köyde yemek kültürünün şekillenmesinde hem köyün 

topografyasından kaynaklı yürütülen ekonomik faaliyetler hem de Hatay‟da yaşayan 

diğer etnik kültürel etkileşim etkilidir. Köyde en çok tüketilen ürünler portakal, 

mandalina, rakı, şarap, el yapımı konserveler, el yapımı reçeller ve tatlılardır. Köylü 

mutfağındaki hemen hemen bütün ürünü kendisi üretmektedir. Kent bireylerinin sık 

sık yöneldiği hazır gıdalar ve fast food ürünlerden ziyade köyde yaşayan daha 

sağlıklı beslenmektedirler. 

3.9. Günlük YaĢam Pratikleri 

 Toplumsal ilişkilerin devamlılığı için önemli olan gündelik yaşam, bireylerin 

etkileşimi arttırmaktadır. Üretim faaliyetlerinin artması, insanların üretim faaliyetleri 

içerisinde yoğunluğunun artması, kapitalist üretimin yaygınlığı gündelik yaşam 

kavramını daha da önemli hale getirmiştir. Bireylerin işi yerinde ya da iş yeri 

dışındaki eylemleri ve geliştirdikleri ilişki biçimlerinin tümü gündelik hayatı 

oluşturan faaliyetlerin konusudur (Aydemir, 2011: 6). 

 Vakıflı köyünde yaşayan bireyler hemen her bireyin gün rutin işlerini yerine 

getirmektedir. Yani kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği hazırlıkları, okuyan 

çocukları olanlar çocuklarını okula göndermek için hazırlıklar yaparlar.  Çalışan 

bireyler her gün iş yerine gider, ev hanımları ev işi yapmak dışında köyün 

herhangidir faaliyeti vs. olunca onlarla ilgilenir, pansiyon avlusunda satışa sunulan el 

işi ve organik ürünler için bazen ek olarak özel hazırlıklarda bulunurlar. Yalnız 

köyde her ferdin bir pozisyonu bulunmaktadır.  

 Görüşmecilerden S.K. (44, Kadın) köydeki günlük yaşam pratikleri hakkında 

şu bilgiyi vermektedir:  "ÇalıĢan erkekler bahçe iĢlerinde ilgilenir, bazılarının iĢ yeri 

ilçe merkezinde olduğu için Samandağ merkeze inmek zorunda kalırlar.  ĠĢi olmayan 

erkekler de köydeki çay bahçesinde toplanıp iskambil, tavla, okey vb. oyunlar 

oynarlar. Erkekler aynı zamanda ailenin maddi ve manevi eksiklerini gidermek 

zorundadır. Bayanlar ise ev iĢleri, ev bakımı ile ilgilenirler, çocuklarının yetiĢtirilme 

görevi daha çok annenin sorumluluğundadır çünkü köydeki kadınlar evde 

erkeklerden daha çok zaman geçirmektedir. Ev iĢlerinden arda kalan zamanlarda el 

iĢi ile uğraĢırlar ya da televizyon izlerler. Yaz aylarında sık sık komĢu oturmalarına 
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gidilir. KıĢın gündüzler kısa olduğu için daha çok ev uğraĢıyla zaman bir Ģekilde 

doluyor. " 

 B.Ö. (Kadın, 96): "Günlük yaĢamda ev kadınıyız, yani iĢimizi bitiririz, el iĢine 

baĢlarız. Ġğne oyası iĢleriz. " Köydeki kadınlar, aynı zamanda vakit buldukça bir 

takım el işi faaliyetlerinde bulunurlar. Bu el işi ürünleri aynı zamanda pansiyon 

avlusunda satışa sunarlar, ya da çocukları için çeyiz hazırlıkları yaparlar. 

 Köydeki diğer faaliyetlerde boş zamanlarını değerlendirmek için yapılan 

faaliyetlerdir. Bunlardan biri de köy dışına alışveriş, gezme, akraba ziyareti vb. gibi 

nedenlerle çıkma durumudur. Köyde yaşayan bireylere köy dışına hangi sıklıkla 

çıktıkları sorulduğunda % 31,6‟sı her gün, birkaç günde bir ve haftada bir çıktıklarını 

belirtirken %5,3‟ü de ayda bir çıktığını ifade etmiştir. Köy dışına çıkma sebepleri 

sorulduğunda ise %73,7‟si alışveriş-ticaret için çıktıklarını, %5,3‟ü hasta ziyareti vb. 

gibi nedenlerle çıktığını ifade etmiştir. 

Tablo 20. Serbest Zaman Etkinlikleri 

 Sayı Oran (%) 

Ev iĢleri-ev bakımı 5 26,3 

Köyde gezinmek 2 10,5 

ġehir merkezine gitmek 1 5,3 

Kahveye gitmek 6 31,6 

Çocuklarla vakit geçirmek 1 5,3 

KomĢu gezmelerine gitmek 1 5,3 

Oya-dantel, örgü iĢleri 2 10,5 

Diğer 1 5,3 

Toplam 19 100 

            Örneklem grubundaki bireylere serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiği 

sorulduğunda kadınların boş zamanlarında örgü işleri (%33,3) ile ev işleri (%66,7) 

temel boş zaman etkinliğini oluştururken; erkeklerde ise kahveye gitmek (%46,2) ve 

köyde gezinmek (%15,4) en önemli etkinlikleri meydana getirmektedir. Genel olarak 

köyde yaşayan bireyler kırsal bir alanda yaşadıkları için kente özgü bir takım boş 

zaman değerlendirme sahip değillerdir. Köyde, kentin sunduğu sanatsal olanaklardan 

ve etkinliklerden pek yararlanmadığı ve köy dışında boş zamanı değerlendirme 

faaliyetleri geçirilmediği belirlenmiştir. Aynı zamanda köyde var olan bir kahve 

kültüründen görmekteyiz. Köyde yaşayan bireylerin boş zamanında köydeki çay 

bahçesine gidip zamanını orada geçirdiği gözlenmektedir. Köyde yaşayan bireyler 

boş zamanlarında TV izlemektedirler. Ankete katılan bireylere, günlük televizyon 
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izleme süresi sorulduğunda 1-3 saat diyenlerin oranı %94,7, 4-6 saat diyenlerin 

oranı %5,3‟tür. Genel olarak televizyon izleme süresi çok uzun değildir. Köyde 

yaşayan bireylerin TV izleme saatleri az olmakla birlikte yine de önemli bir değere 

sahiptir. TV izleme süresinin az olması daha çok Vakıflı köyünde yaşayan bireyler 

gündüz tarla ve bahçelerle ilgilenmekte ya da ev işleri yapmakta olduklarından 

dolayı vaktinin kısa bir bölümünü televizyon başında geçirmektedirler. 

 
Foto 34. Köyde Ġskambil Oynayan Köylüler 

 En çok hangi TV programı izlenildiği sorulduğunda ise %84,2‟si haberleri, % 

10,5‟i tartışma programları izlediğini, % 5,3‟ü de günlük dizileri izlediğini 

belirtmiştir. Haberleri izleme oranının bu kadar yüksek çıkmasının en önemli 

nedenleri bireylerin toplum sorunlarıyla ilgilenmelerinden ileri gelmektedir. Köyde 

yaşayan bireylerin siyasi ve toplumsal problemlere karşı bilinçli olduğu ve bunlarla 

ilgilendikleri yapılan anket sürecindeki konuşmalarla desteklenmiştir.  

Bireylere, günlük gazete okuyup okunmadığı sorulduğunda ise %36,8‟si 

okuduğunu, %63,2‟si ise okumadığını belirtmiştir. Günlük gazete okuma oranının bu 

derece az olması gazete yerine diğer kitle iletişim araçları tercih edilmektedir. 

Bireyler gazete yerine TV izleyerek gündemi takip etmeyi tercih etmektedirler. Bazı 

bireyler de anketler yapıldığı sırada gazeteleri internetten sosyal medya üzerinden 

takip ettiklerini, bu durumun daha anlamlı olduğunu çünkü çıkartılan gazetelerin 

ilgilerini çekmediğini ve taraflı olduğunu belirtmişlerdir.  

Köyde, aynı zamanda her iki haftada bir köy kilisesinde ayin yapılmakta ve 

köy halkı kilisede ibadet etmektedir. Kilisenin bu açıdan birleştirici bir özelliği 

bulunmaktadır. Pazar günü yapılan ayine köy halkının birçoğu katılmakta, aynı 
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zamanda İskenderun ilçe merkezinden de ayine gelen Ermeni vatandaşlar da 

bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, Vakıflı köyü kırsal köy yaşantısına uygun günlük yaşam 

pratiklerine sahiptirler. Köyde her ferdin kendine ait görev ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. Küreselleşme ile bireyler günlük yaşamda ve de davranışlarda belli 

bir standartlaşmaya gitmişse de köyde yaşayan bireyler kırsal bir ortamda ve diğer 

kültürlerden izole bir şekilde yaşadıkları için kendi kültürel özelliklerini yaşamının 

her alanına aktarmaya çalışmışlardır. Yani köyde yaşayan bireyler etnik kültürel 

yaşamının bilincinde olarak yaşamaktadırlar. Köyde yaşayan bireylerin televizyon 

izleme alışkanlıklarının az olması, gazete okuma oranının iyi seviyede olması ve de 

teknolojik imkânlardan kırsal alanda olmalarına rağmen faydalanması köyde yaşayan 

bireylerin entelektüel birikimlerinden ileri gelmektedir. 

3.10. Adetler, Kutlamalar ve Törenler 

  Bir kültürel grubun üyeleri, toplumsal değerleri, kültürün gelenek ve 

göreneklerini, özel günler, kutlamalar, bayramlar vb. etkinliklerde edindikleri 

bilgilerle öğrenirler. Bu bağlamda kutlamalar ve törenler toplumsal gruplar açısından 

önemlidir. Toplulukların kimlik bilincinin artmasına neden olan bu tür olaylar, aynı 

grubun üyeleri arasında olumlu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur. Birbirinden 

uzak ve farklı mekanlarda bulunan bireyleri bir araya getirme işlevine sahip olan 

kutlamalar ve törenler, aynı zamanda bireylerin yaşamını şekillendiren bir özelliği 

bulunmaktadır. 

 Benedict bugüne kadar geleneğe bilimsel anlamda  çok fazla önem 

verilmediğini ifade etmiştir. Her ne kadar geleneğin basmakalıp olduğu düşünülse 

bile aslında geleneğin bireylerin yaşamını şekillendirmede önemli bir etken olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda bireysel davranışların şekillenmesinde de kütürel 

geleneklerin payı bulunmaktadır (Benedict, 2015: 32). Benedict kişisel davranışların 

kültürden bağımsız bir şekilde oluşmadığını ifade etmektedir. Çünkü her ne kadar 

bireysel davranılmak istense bile, kişi kültürel kökeninden bağımsız değildir. Birey, 

dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren andan itibaren belli bir kültürel çevrede 

dünyaya gözlerini açar ve yetiştiği çevrede ona atfedilen kültürel kodlarla yaşamını 

sürdürmektedir.  

 Yine Benedict hiçbir bireyin dünyaya eski gözlerle bakamayacağını, 
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geleneklerin ve bu gelenekler çerçevesinde düzenlenen ve denetlenen alanda 

bireylerin dünyayı gördüğünü ifade eder (Benedict, 2015: 32). Birey; aile, toplumsal 

çevre ve sahip olduğu değerler sistemi ile kültürün temel niteliklerini daha iyi tanır 

ve benimser. Hiçbir birey tek başına dünyaya gelip yetişemeyeceğine göre her birey 

kendi kültürünün ve kültürel değerlerinin bir parçasıdır. Bayramlar, adetler, 

kutlamalar vb gibi gelenekler de aidiyet duygusunu pekiştirir ve bireylere o kültürün 

bir parçası olduğunu hatırlatır. Geleneksel ritüeller, bayramlar, düğünler, kutlamalar 

sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duygusu sağlar. Bireyi yalnızlıktan kurtarıp, 

kişileri gruplara adapte eder. Bu bölümde Samandağ‟ın küçük bir Ermeni köyü olan 

Vakıflı‟nın örf ve adetlerinden, kutlamalarından ve törenlerinden bahsedilecektir.  

Arap, Türk gibi farklı etnik unsurlarla komşu olan Vakıflı köyünün farklı kültürlerin 

etkisi altında kalıp kalmadığı, yada kalmış ise bu etkinin boyutları analiz edilmeye 

çalışılacaktır. Aynı zamanda diğer Ermenilerden ayrılan yönlerinin olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılacaktır.  

3.10.1. Doğum ve Vaftiz  

 Bireylerin evlenip aile kurması, her toplumda görülen bir olaydır. Çocuk 

sahibi olabilmek, aile olmanın önemli bir unsurudur. Aile yapısını ve nüfusunu 

değiştiren bir olgu olan doğum, aynı zamanda aile bağının güçlenmesine de katkıda 

bulunur. Aile nüfusunun genişlemesine neden olan bu olay, hemen hemen her 

kültürde mevcuttur.  Neslin devamını sağlamak amacıyla başvurulan bu durum 

bireyler için büyük bir öneme sahiptir. Her toplum için doğumla ilgili farklı 

gelenekler bulunmaktadır. Bu gelenekler doğum öncesi ve doğum sonrasında 

uygulanmaktadır. Din ve kültür bu aşamada devreye girmektedir.  Araştırma alanı 

olan Vakıflı köyünün doğum öncesi ve sonrası geleneklerinin incelenmesi için, 

araştırma örneklemine katılan bireylere birtakım sorular sorulmuş ve alınan yanıtlarla 

bireylerin doğum öncesi ve sonrası gelenekleri saptanmaya çalışılmıştır. Bilindiği 

gibi hamile kadının bebeğinin cinsiyeti çevre tarafından en çok merak edilen şeydir. 

Eskiden teknolojik sistemlerin çok fazla olmayışı, hamile kadınların doktora gidip 

bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyişinden dolayı, daha önce yaşanan bir takım 

deneyimler ya da batıl inançlar bebeğin cinsiyetinin öngörülmesine neden olmuş. 

Bunlar çoğu zaman rastlantısal tahminler olsa da bireyler için önemli görülmektedir. 

Bu durum her ne kadar günümüzde değişmiş olsa da hala toplum etkisini 
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korumaktadır. Vakıflı‟da yaşayan bireylere cinsiyet belirleme ile ilgili bir 

inançlarının ya da geleneklerinin olup olmadığı sorulduğunda böyle bir şeyin 

olmadığını, bunun gülünç olduğunu, belki eskiden bu durumun olduğunu fakat 

günümüzde geçerliliğinin olmadığını ifade etmişlerdir. F.D. (Erkek, 78)‟da cinsiyetin 

onlar için önemli olmadığını, ön tahminlerin belli bir kesinlik ifade etmediğini 

belirtmiştir:  

 "Bizde cinsiyet farkı önemli değil. Ġlla erkek olacak diye bir Ģey yok. Kız erkek 

fark etmiyor, ama istiyorsun ikisinden de olsun. Yine de ben ayırmıyorum yok öyle, 

yok böyle olsun diye. Bizde eskiden espri olsun diye yapılıyordu önceden bazı 

tahminler. Hani ultrason falan yok ama derlerdi iĢte gelin güzelleĢti bak kızı olacak, 

çirkinleĢti oğlu olacak falan diye. Ama tamamen takılmak için karĢıdakine, yani 

kesin bir Ģey yok. " 

 B.Ö. (Kadın, 96) cinsiyetin kendileri için önemli olmadığını, cinsiyet ayrımı 

yapmanın dini açıdan da günah olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca köyde eskiden bir 

takım cinsiyet belirleme inançlarının mevcut olduğunu, fakat bunun şimdilerde 

uygulanmadığını anlatmaktadır: 

 "Evlat evlattır Allah el ayağı düzgün versin. Yani insan olan evladını 

ayırmaz, evlat ayrımı yapmak çok günah, çok yanlıĢ. Eskiden hastane felan yoktu 

bebeğin ne olduğunu anlamak için. ġimdi gidiyorlar 3 aylıkken doktora he kız imiĢ 

he oğlan imiĢ… Eskiden mesela tuz koyarlarmıĢ evlenen gelinin arkasından eğer 

kadın dudağının üstünü kaĢırsa bıyıklı yani erkek olur, kafasını kaĢırsa saçlı yani kız 

olur. Bir de makas koyarlarmıĢ minderin altına ve bir bıçak koyarlarmıĢ, hangisinin 

üstüne otursalar hamile olan kiĢi, misal makasa oturursa kız olacak, bıçağa oturursa 

erkek olacak yani kavgacı olacak. Eskiden böyle hastaneler yoktu, vardı hastaneler 

çekinirdin gitmezdin.  ġimdi sancı tutmadan hastaneye götürüyorlar. E ne olacak her 

Ģeyi öğreniyorlar erkenden. " 

 M.D. (Erkek, 52) kendisi için cinsiyetin pek önemli olmadığını, fakat 

bazıların ataerkil yapıdan dolayı erkek çocuk istediğini, fakat bunun kendi etnik 

grupları içinde çok önemli bir yere sahip olmadığını ve çok azı için bu durumun 

geçerli olduğunu belirtmiştir:  

 "Tabii ki Anadolu kültürünün de etkileriyle ister istemez oğlanın yeri belli 

olur. Mesela benim hanımım oğlancı, oğlan dedin mi her Ģey biter. Bende kızlara 
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daha fazla düĢkünüm. Mesela annem kaynanam hele kaynanam 8 kızı bir oğlu var. 

Oğlunu kimsenin tırnağına değiĢmez. O halen sürüyor ama yani bizim kuĢakta artık 

yüzde 1-2 çıkmaz. Her dağda bir çakal çıkıyor derler ya birileri çıkıyor iĢte erkeğe 

daha çok önem veren. " 

 Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa, 1915 öncesi Ermeni köy hayatını 

anlattığı kitabında Ermeniler için hamilelik ve erkek çocuk doğurmanın önemli 

olduğunu, hamile kadınlar ve eşleri için erkek çocuğunun hane reisinin statüsünü 

arttırdığını belirtmiştir (Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa, 2006: 134). Fakat 

araştırma sahasında bu duruma rastlanmamıştır.  

 Eskiden köyde herhangi bir sağlık kuruluşunun bulunmayışından dolayı 

kadınlar doğumu evde yaparlarmış. Ancak ankete ve mülakata katılan Vakıflılı 

kadınların hemen hepsi doğumunu hastanede yaptığını belirtmiştir. Sadece çok ileri 

yaş grubunda olan bireyler doğumunu ebe yardımıyla yaptığını belirtmiştir. İleri yaş 

grubundaki kadınlar Vakıflı‟da ebe bulunmadığından dolayı eskiden hamile kadınlar 

üst köylerden gelen ebelerin yardımıyla doğumunu gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.  

 Doğum öncesi, bebeğe bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. Bu hazırlıklar 

kıyafet, beşik, emzik biberon gibi temel ihtiyaçlarıdır. Vakıflı‟da yaşan bireylere bu 

tip hazırlıkların olup olmadığı sorulmuştur. B.Ö. (Kadın, 96) bebeğe bir takım 

giyisiler örüldüğünü, bebeğin ihtiyacı için çeşitli malzemeler alındığını belirtmiştir:  

 "Eskiden bebeğe bir Ģeyler örerlerdi. ġimdi ġabur diyorlar, yapıyorlar hamile 

olana doğuma kadar hazır olacak giysiler, çocuğu yıkayacakları leğen bile, kova bile 

getiriyorlar. Yeni modeller çıktı. Eskiden yoktu öyle Ģeyler. ġimdi yeni evlenen 

kızlara beĢik bile götürüyorlarmıĢ. Eskiden her Ģey kendin yapardın, ederdin. Yani 

kendi bildiğin kadar. Bebek odası hazırlanıyor, bebeğe bohça yapılıyor. Bir de 

büyükler derdi Ģöyle yap, böyle yap. Acemilik olunca kaynanan, annen, görümcen 

onlar yapardı, yardım ederdi. " 

  Doğumdan sonra yapılan gelenekler de bebeğin diş hediği ve vaftiz törenidir. 

Anket ve mülakatlar sırasında köyde yaşayan bireyler bebeğin dişi çıktığında diş 

hediği yaptığını, bunun için dövme buğday kullanarak bir takım yemek yaptığını ve 

bunu köydeki evlere dağıttığını belirtmiştir. Aynı zamanda doğumdan sonra bebeği 

vaftiz ettiklerini belirtmişlerdir. Bilindiği gibi vaftiz Hristiyanlar için çok önemi ve 

kutsal bir törendir. Yılmaz‟a göre vaftiz, kişinin bir din yetkilisi tarafından 
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gerçekleştirilen ve kişinin günahlarının temizlendiği ve Kutsal Ruh‟a ulaşmasını 

sağlayan bir olaydır. Vaftiz töreninde kişiler Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına suya 

daldırılmaktadır (Yılmaz, 2015: 122). Hristiyanlığa geçmede ve kilise ile bağların 

kuvvetlendirilmesinde ilk ve en önemli adım olan bu tören bir takım ritüeller ile 

gerçekleşmektedir. Vakıflı köyü kilise görevlisi Peder Avedis Tabaşyan ile yapılan 

mülakatta vaftiz töreninin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler alınmıştır. Tabaşyan vaftizin 

belli bir yaşının olmadığını, ama küçükken daha uygun olabileceğini, aynı zamanda 

vaftiz edilen çocuğun vaftiz anne babasının çocuğun dini eğitimi üzerinde önemli bir 

etkisi olduğunu belirtmiştir. 

  "Vaftizin yaĢ sınırı yoktur. YaĢ önemli değildir ama bebekken yapılması 

uygun görülür, onun sebebi de Ģudur; biz vaftiz yaptığımızda anne ve babanın dıĢında 

baĢka bir anne ve babayı alırız, vaftizi mühürleme olarak gördüğümüz için 

mühürlenmiĢin anne ve babası olarak yeni bir anne ve baba atanır o da vaftiz edilen 

çocuğun anne babası gibi olur. Kilisenin vaftiz ailesinden istediği, çocuğu doğru yolda 

yetiĢtirmesi, kiliseye götürüp getirmesi, her zaman yanında olabilmesi gibi Ģeylerdir. 

YaĢ farkına baktığımızda iki yaĢındaki çocuğumuzu da vaftiz ediyoruz. Ortodoks 

kiliselerinde vaftiz bebekken yapılır ama bir insan Hristiyan olmak isterse belli bir 

ders zamanlarından sonra uygun görüldüğü zaman yapılır, yaĢ önemli olmaz, yeter ki 

o dersleri alsın. Ona bakarsanız Ġsa Mesih 30 yaĢında vaftiz edildi " 

  Vaftiz Hristiyanlıkta temizliğin ve arınmanın bir sembolüdür. İncil‟de (Matta 

3:13; Marco 1: 9-11) vaftiz, Yahya‟nın şu cümleleri ile açıklamaktadır: "(…) Ben sizi 

suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü olan (burada Ġsa‟dan 

bahsedilmektedir) geliyor, o sizi Kutsal Ruh‟la ve ateĢle vaftiz edecek. " Vaftiz‟de 

suyun önemi bu şekilde ortaya çıkmaktadır. (Matta 3: 1-12; Marco 1: 1-8, Yuhanna 1: 

19-28)‟de Tanrının çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya‟ya seslendiğini ve onun da 

Şeria Irmağının çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları, günahların 

bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdığını belirtir.  Bu nedenle su 

temizliğin ve günahlardan arınmanın sembolüdür. Vaftiz edilen bireyin suya daldırılıp 

çıkarılması da bu sebepten dolayıdır. 

  Köy sakinlerinden U.Ş. (Erkek, 37) vaftiz ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

  "Bebeğin adı doğar ismi konur, ondan sonra vaftiz yapıldığında bebeğin adı 

konur. Vaftiz çocuk 6 aydan sonra yani 6 ay bir yıl olduktan sonra yapılır ama 2, 3 
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yaĢında da yapabilirsin o isteğe bağlı. Çocuğun kutsanması yıkanması demektir vaftiz. 

Kutsal suyla yıkanır. Din görevlisi kendisini vaftizin bir bölümü var, oraya su 

doldurur, çocuğu suya batırır çıkarır o Ģekilde diyelim. Dualar okunur, bebeğe kutsal 

yağ sürülür biz ona “miron” deriz 40 çeĢit çiçekten yapılan kutsal bir yağdır. O haç 

Ģeklinde bebeğin vücuduna sürülür, ellerine sürülür Ģifalı olduğuna inanılır. Daha 

sonra bebeğin eline eldiven geçirilir. Temiz kıyafetler giydirilir ve bebeğe vaftiz anne 

babası, kendi anne babası dıĢında kimse dokunmaz o gün. " 

 M.D. (Erkek, 52): "Vaftiz törenleri aslında isim verildiği zaman kutsal sudan 

geçirilmesidir, ben öyle biliyorum. Aslında isim çok önceden verilir ama vaftizde de 

bebeğin adı okunur. Genelde dede nene isimi koyarlar burda. Papaz çocuğun ismini 

söyler vaftizde. Bebeğin adı bebeğin adı vaftiz ile tam netleĢir. Daha sonra yağlı 

birĢeyi suya karıĢtırırlar, onunla çocuğu yıkıyorlar, büyükse yüzüne kollarına 

sürüyorlar suyu, küçükse çıplak atıyorlar içine. Vaftizi din adamı yapar, dini 

törendir. Kimisi de eğlenceli yapabilir, dini törenden sonra bir eğlence olur. Bizim 

iki büyüğün eğlencesi oldu ama küçüğe öyle bir Ģey yapmadık. ĠĢte vaftiz töreninden 

pastalar verilir, kokteyller yapılır.  

 B.Ö. (Kadın, 96) vaftiz hakkında bilgilerini paylaşmaktadır:   

 "Vaftizi hangi yaĢta olursa olsun yaparlar. Çok büyümeyecek ama ufakken 

yaparlar. 1 yaĢına 1,5 yaĢına kadar yani, daha ufak da yaparlar. Vaftize davet 

edilenler, çevresi kiliseye gelirler, bebeğin adını papaz söyler. Bebeği yıkarlar, beyaz 

Ģeylere sararlar, baĢka el değmeyecek. Vaftizin babası tutacak onu, ismi söylenecek 

sonra herkes onu örtüsünden öpecek. Daha sonra kutlama olur, kokteyli bir Ģeyler 

yapılır, hediyeler veririz çocuğa, öyle geçer. " 

 F.D. (Erkek, 78) vaftizin zamanının ya da mekanının belli bir zorunluluk 

arzetmediğini savunmaktadır: 

  "Vaftiz yeni doğmuĢ ya da çocuk bir yaĢına gelmeden yapılan bir 

uygulamadır. Ama bir yaĢına gelmeden yapılır Çünkü büyüdükten sonra olmuyor 

genelde bir yaĢına varmadan yapılır ama hangi yaĢta olursa olsun yine yapılır küçük 

yaĢta yapılır niye Hani Biraz büyüyünce ağlıyor falan korkuyor diye küçük yaĢta 

yapıyorlar oğlumun kırkını yaptık kırkı çıkınca vaftizini verdik. Vaftizin zamanı yok 

bir, ikincisi denk geleceksin; evde yapılır, kilisede yapılır… ġimdi Hristiyanlık ‟ta 

Ģöyle bir Ģey var vaftiz olmanın, nikâh kıymanın, ölümün ne yeri ve ne de zamanı 
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yoktur. Onun için din görevlisinin nereye çağırırsa gitmek zorundadır" 

  Aynı zamanda mülakat ve anket sırasında köy halkının verdiği bilgilere göre 

bebeğin ilk dişi çıktığında diş hediği yapılır. Hedik nohut, buğday gibi malzemelerin 

bulunduğu bir yemektir ve bu yemek komşulara dağıtılır. Köydeki kadınlar bebeğin 

dişini gören ilk kişinin bebeğe hediye alındığını ifade etmiştir. Diş hediği Anadolu‟nun 

birçok bölgesinde de yapılmaktadır. Fakat yapılan kaynak taramaları sonucu geleneğin 

ilk olarak ne zaman başladığı ve kökeninin nereye dayandığı hakkında herhangi bir 

bilgi edinilememiştir. Bölgede aynı zamanda bebeğin kırkı çıktığında bireyler bebeğe 

dua eder, bebeği yıkarlar. 

 Doğum sonrası önemli olan diğer şey de loğusalık dönemidir. Loğusalık yeni 

doğum yapmış kadınları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kadınlar doğum 

yaparken çok kan kaybettiği için bu dönemde anne sağlığı ve yeniden toparlanma 

süreci çok önemlidir. Köyde kadınların loğusalık dönemlerinde güç kuvvet 

kazanabilmesi, sağlıklı olması için çeşitli çorbalar yapılır, meyveler yedirilir. Köy 

kadınları loğusalık döneminde genelde pekmezli şerbetler içtiklerini, ya da süt yapsın 

diye soğanlı şeyler, çeşitli tatlılar yediklerini belirtmişlerdir. Loğusa döneminde 

kadınların dinlenmesi önemlidir ama mülakatlar ve anketler sırasında bazı köy 

kadınlarının "loğusalık çok uzun sürmüyor bizde yani kalkıp iĢimizi de yapıyoruz" 

"kimsenin loğusalıkta kırk gün yatıp dinlendiği görülmemiĢ, biz dinlenirsek ev iĢi, 

çocukla vs. kim ilgilecek" dediği görülmüştür. İstanbul Üniversitesi Yapı Araştırma 

Kurumu tarafından 1966 yılında köyde yapılmış monografik bir çalışmada eskiden 

çocuk doğar doğmaz sıcak suyla yıkandığı, vücuduna tuz serpildiği ifade edilmiştir. 

Tuz büyüyünce çocuğun ter kokmaması için alınan bir önlemdir (Kaynak: Doğru ve 

diğ., 1966: 67). Fakat günümüzde böyle bir uygulamanın olmadığı köylüler 

tarafından ifade etmiştir. Aynı zamanda kadınlar, çocuğun en az bir yaşına kadar 

anne sütü ile beslendiğini belirtmiştir. Daha sonra isteyen bir yaşından sonra da süt 

verebilir. Ama bebeklerin iki yaşına kadar süt emdiklerinin nadir görüldüğünü, 

genelde çocukların o yaşta memeden kesildiklerini ifade etmektedirler. Köyde sütten 

kesilen çocuklar için takviye mamalar ve normal besinler kullanılmaktadır.  

 Sonuç olarak buraya kadar Vakıflı köyünde insan hayatı için önemli olan 

doğum ve vaftiz geleneği hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Doğum ve vaftiz olayı 

köyde yaşayan bireylerin içinde bulundukları kültürlerin beklentilerine ve kalıplarına 
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uygun bir şekilde ilerlediği saptanmıştır. Her geleneksel davranış kalıbının belli bir 

amacı bulunmaktadır. Doğum hemen hemen her toplumda sevindirici bir haberdir. 

Köyde yaşayan bireyler için de bu durum böyledir. Bireyler, bebeğin cinsiyetinin 

herhangi bir önem arz etmediğini belirtmektedir. Köyde herhangi bir cinsiyet ayrımı 

olmadığı saptanmıştır. Köyde doğum öncesi ve sonrası farklı adetler 

uygulanmaktadır. Bu geleneksel uygulamalar Anadolu‟nun diğer bölgeleri ile benzer 

oluşu geleneğin etkileşim ile birlikte geniş bir çevreye yayılmış olması ile ilgilidir.  

3.10.2. Evlilik ġekilleri ve Düğünler  

 Evlilik, aile olabilmek adına kadın ve erkeğin aynı çatı altında yaşamaya 

karar verdiği bir süreçtir. Evlilik aynı zamanda birey olma durumundan çıkıp, aile 

olmaya doğru giden bir süresi ifade etmektedir. Aynı zamanda neslin devamı için 

gerekli olan bir süreçtir. Evlenecek bireyler kültürel ya da toplumsal grupların 

üyeleri olabilmektedir. Toplumsal yapının en küçük kurumunu meydana getiren bu 

süreç her kültürel grubun kendi gelenek ve görenekleriyle şekillenmektedir. Her 

toplumun kendine göre bir evlilik şekli ve evliliği değişik biçimde kutlama geleneği 

bulunmaktadır. Vakıflı köyünde bireylerin evlilik, nişan ve düğün şekli ve süreçleri 

hakkında bilgi toplanmaya çalışılmış ve bireylere ilk olarak evliliğin nasıl bir 

süreçten geçirildiğini, nişan öncesi ve sonrası neler yapıldığı sorulmuştur. 

 Görüşmecilerden C.G. (Erkek, 65) evlilik öncesi gelenekleri hakkında bilgi 

vermektedir: "Evlilik çağına gelmiĢ erkek çocuğu olan ailelerde, (duruma göre 16 

yaĢından baĢlayarak) öncelikle anneler ya da ablalar, hala, teyze gibi yakın kadın 

akrabalar, çevrelerindeki ya da çöpçatan kadınların önerdikleri gelinlik çağına 

gelmiĢ kızları (13–14 yaĢlarından baĢlayarak) izlemeye alırlardı. Beğenilen kızın 

aile büyükleriyle, genelde annesiyle, çöpçatan kadın görüĢür ve izlenimlerini erkek 

tarafının kadınlarına aktarırdı. Aday kızın beğenilmesinde güzellik yanında, 

hamaratlık, güçlü kuvvetli olma, itaatkârlık gibi ölçütler de göz önünde 

bulundurulurdu. Bütün bu süreçte, damat ve gelin adaylarının değil birbiriyle 

yakınlık kurmaları; görüĢme ve konuĢmaları bile düĢünülemezdi. Gelin adayı, damat 

adayı tarafından, olsa olsa düğünlerde, bayramlarda; kilise avlusunda ya da çeĢme 

baĢlarında, uzaktan izlenebilirdi sadece. Yakın geçmiĢte ve zamanımızdaysa bu 

kurum kısmen sürmekle birlikte, önem ve iĢlevini önemli ölçüde yitirmiĢtir. " 

 Yapılan anket çalışmasında köyde yaşayan bireylere evlilik konusunda neyin 



180 

ağırlıklı olduğu sorulmuştur. Köyde yaşayan bireylerin %79‟u evlilik konusunda 

bireysel isteğin daha ağırlıkta olduğunu, %5‟nin aile kararlarının daha önemli 

olduğunu, %16‟sının ise akraba kararlarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Modern 

bir aile yaşantısına sahip olan Vakıflı köy halkı evlenecek kişilerin bireysel isteğine 

saygı duymaktadır. Akraba kararının daha önemli olduğunu belirten bireyler ise 

evliliğin sadece bireyler arası olmadığına, ailenin ve akrabanın da evlilik kararından 

etkilenebileceğine inanmaktadırlar. Bu nedenle evlenecek bireyler aile ve akrabaya 

evlilik kararını danışmakta ve sembolik de olsa onların rızasını almaktadırlar. 

Köydekiler aslında bireysel isteğin daha önemli olduğunu bilmekte fakat geleneksel 

olarak aile ve akraba kararlarına da hassasiyet göstermektedir. Yapılan anketlerde 

Vakıflı‟da yaşayan bireylere erkek ve kız çocuklarını hangi yaşta evlendirmeyi 

düşündükleri sorulmuştur. Kız çocukları için 25 yaşın daha uygun olacağını 

düşünenlerin oranı % 31,6, 28 yaşında diyenlerin oranı % 10,5, 30 diyenlerin oranı 

%52,6, 35 diyenlerin oranı %5,3‟tür. Erkek çocukları için 25 yaşında evlendirmeyi 

uygun görenlerin oranı %31,6, 28 yaşında diyenlerin oranı % 10,5, 30 yaşında 

diyenlerin oranı %52,6, 35 yaşında diyenlerin oranı % 5,3‟tür. Köyde yaşayan 

bireyler çocuklarının daha ileri yaş grubunda evlenmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Bunun bir nedeni çocuklarının üniversiteyi bitirip iş meslek sahibi 

edindikten sonra evlenmelerinin kendileri için daha iyi olacağını, diğer nedeni ise 

evlenecek bireylerin hayata karşı tecrübe edinmeleri gerektiğini, erken yaşta 

evliliklerin ilerleyen dönemlerde kendileri için sorun oluşturacağı düşüncesidir.  

Tablo 21. Evlilik Hakkındaki GörüĢler 

 Çok 

Önemsiz 

Önemsiz Orta düzeyde 

önemli 

Önemli Çok önemli Toplam 

 Sayı  (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı  (%) 

Aynı etnik 

yapıdan olması 

- - 7 37 1 5 6 32 5 26 19 100 

Aynı dinsel 

gruptan olması 

- - 7 37 2 10 4 21 6 32 19 100 

Aynı mezhepsel 

yapıdan olması 

- - 12 63 4 21 2 11 1 5 19 100 

Aynı aileden 

olması 

7 37 11 58 - - 1 5 - - 19 100 

 Köyde yaşayan bireylere evlilik hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Bireylerin 

%37‟si aynı etnik yapıda olmanın evlilik için önemsiz olduğunu, %5‟i orta düzeyde 

önemli olduğunu, %32‟si önemli olduğunu, %26‟sı da çok önemli olduğunu 

belirtmiştir. Bireyler aynı dinsel yapıda olmanın %37‟si için önemsiz olduğu, %10‟u 
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için orta düzeyde önemli olduğu, %21‟i için önemli olduğunu, % 32‟si için ise çok 

önemli olduğu görülmektedir. Aynı mezhepsel yapıdan olmasının %63‟ü için 

önemsiz olduğu, %21‟i için orta düzeyde önemli olduğu, %11‟i için önemli olduğu, 

%5‟i için çok önemli olduğu görülmektedir. Yine aynı aileden olmanın %37 çok 

önemsiz olduğu, %58‟inin önemsiz olduğu,%5‟i için önemli olduğu görülmektedir. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere köyde yaşayan bireyler için etnik ve dinsel 

unsur büyük bir önem arz etmekte ve evlilik için belirleyici iki önemli öğe 

olmaktadır. Evlilik, sadece bireyler için değil aynı zamanda dahil olunan kültürel 

grup üyeleri için de önemlidir. Köyde yaşayan bireyler genel olarak evlilik 

konusunda primordal (ilksel)  yaklaşmaktadır. Evlilik konusunda doğuştan verilen 

etnik aidiyet ve sonradan edinilen din köyde yaşayan bireyler için evlilikte önemli 

olan bir unsurdur.  Bireyler, içinde bulunduğu topluma uyum sağlayıp sağlamama 

durumuna göre evleneceği kişiyi belirler. Bu durumda aynı din, etnik köken, aile ve 

mezhepten olması gibi etkenler evli çiftler arasındaki uyumu arttırmaktadır. 

Vakıflı‟da yaşayan bireyler için evlenilecek kişinin aynı dinden ve etnik yapıdan 

olması genel bir görüştür. Köyde yaşayanlar genelde Ermeni kadınlar ile 

evlenmektedir, kadınlar da Ermeni erkeklerle evlenmektedir. Hristiyan ile 

Müslümanlar arasında evlilikler çok nadir görülmektedir. Köyde bu konuda açık 

olmasa da örtük bir baskı bulunmaktadır. Çünkü etnik ve kültürel alanda azınlık olan 

bireylerin, diğer etnik gruplar ile olan evliliği bir kayıp olarak görülmektedir. 

Köyden yalnızca bir aile Ermeni ve Müslüman arasında olan bir evliliğe müsamaha 

göstermiştir. Fakat köylüler tarafından bu duruma herhangi bir toplumsal yaptırım 

uygulanmamıştır. Görüşmeciler evlilikte sevginin, saygının ve dürüstlüğün önemli 

olduğu üzerinde durmuştur. 

 Ankete katılan bireylere çocuklarının farklı din grubuyla evlenmesine karşı 

olup olmadığı sorulmuştur. Bireylerin %52,6‟sı karşı olduklarını, % 47,4‟ü karşı 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Alan araştırması yapılırken bireyler eğer evlenen çift 

farklı din grubuna mensup ise aralarında problem çıkma ihtimalinin çok yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. Farklı din gruplarına ait kişilerin evlenmesine karşı 

olmayan grupların ise çocuklarının severek evlenmesinin, onların mutlu olmasının 

din olgusundan daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bilindiği gibi Vakıflı köyünde 

yaşayan Ermeniler çok az nüfusa sahiptirler ve ilerde çocukların asimilasyona 
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uğrayabileceğinden korkmaktadır. 

 M.D. (Erkek, 52) dinden çok etnik kimliğin daha önemli olduğunu ama din 

farklılığının da bireyler arasında sorun yaratabileceğini savunmaktadır: 

 "Din olarak çocuklarımın farklı dinde biriyle evlenmesine karĢı değilim, 

millet olarak karĢıyım. Örf ve adetlerini korumak istiyorsan milletini koruyacaksın. 

ġimdi Hristiyanlıkta 50'den fazla millet var. Müslümanlıkta da var Kürdü var, Arabı 

var, Alevisi Sünnisi Çerkezi var. Ama millet önemli, bir yerde tıkanıyorsun. Hani 

evlenenler oluyor bir yere geliyorlar özellikle çocuk büyüyor, kimisi diyor vaftiz 

ettireceğim, kimisi diyor sünnet ettireceğiz. Yok o diyor Müslüman olacak, diğeri 

diyor Hristiyan olacak sonra ne oluyor karı koca arasında severek evlenirse de 

ortada bir çatıĢma çıkıyor. Ondan sonra da boĢanmalara gidiyorlar. Kendi 

milletinden olduğu zaman bu çatıĢmalardan uzak duruyorsun. " 

 U.Ş. (Erkek, 37) çocuklarının farklı din grubu ile evlenmesine karşı 

çıkacağını belirtmiştir. Bunun nedeni farklı din grubuyla evlenen bireylerin ilerde 

asimile olup kültürlerini unutacağı korkusudur:  

 "BaĢka dinden biriyle evlenmesine karĢı çıkarım çocuklarımın. ġöyle yani biz 

kaybolan bir toplumuz, çok azınlık olduğumuz için karĢı çıkarız. Yani bizde Ģöyle bir 

Ģey var; bizim mesela kızlarımız dıĢarıdan biriyle evlendiği zaman kayboluyor. 

Onların çocukları yani düĢünebiliyor musun, Ģurada Arap Ortodokslar var Arap 

Ortadoks birisi ile dahi evlense çocuk sanki anne tarafına çekiyor, onlara daha yakın 

oluyor, bize değil. O tarafa daha yakın oluyor nasıl diyeyim, bu annenin eğitimi ile 

alakalı bir durum, kayboluyor. Yani aynıyız dinlerimiz de aynı olmasına rağmen bile 

onlarda daha farklı, o tarafa daha fazla meyilli…"   

 M.U. (Erkek, 75) artık eskisi gibi katı kurallar olmadığını, farklı din grubuyla 

evlenmenin normal karşılandığını, kendi köylerinde benzer durumların olduğunu 

ifade etmektedir:  

 "ġu devirde serbest oldu farklı din grubuyla evlenmek, iki tane gelinimiz var 

biri Alevi kökenli, birisi Müslüman kökenli. Bizim bir kızımız da Kürt kökenli bir 

eczacıyla evlendi, kızımız da eczacılık okudu, Ġstanbul‟da tanıĢtı, evlendiler. 

Diyarbakırlı Kürt bir damadımız. Ġstanbul‟da hemen hemen hiç ayrım yok diyorlar 

ondan alıyorlar ona veriyorlar. Yani bu biraz da gençlerin tercihi. Anne babanın 

tercihi değil ki evlenme olayı.  Aile devreye girdiği zaman münakaĢalar çok oluyor 
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yok Müslüman olacak yok Ermeni olacak diye. " 

 B.Ö. (Kadın, 96) eskiye oranla evlilik kararlarının aile bireylerinden çıkıp 

bireysel bir isteğe dönüştüğünü, bu yüzden bireylerin farklı din grubu ile 

evlenmesinin normal olduğunu belirtmektedir:  

 "Çocukların farklı dinden biriyle evlenmesine karıĢmam. Yok, o kendilerinin 

hayatı yavrum. Eskiden gençlere laf düĢmez derlerdi ana baba bilir derlerdi. Ana 

baba diyecekler Ģu kızı alalım, seni Ģuna vereceğiz, Ģunu isteyeceğiz oğlana…. Bir 

Ģeyler demezler de ama Ģimdi karıĢmıyorlar, her iĢ bitiyor piĢiriyorlar artık o zaman 

haber veriyorlar evleneceğim ben diye. BaĢka dinlen evlenen var, karıĢık 

gelinlerimiz var çok. Alevilerden var, Müslümanlardan var, Araplardan var… 

Ġsteyenler var, sevince alıyorlar, veriyorlar anlaĢıyorlar.  

 O.Y. (Erkek, 42) bireyin kendi milletinden olan birini tercih etmesinin daha 

iyi olabileceğini fakat yine de evlilik kararında tamamen kişilerin tercihinin önemli 

olduğunu savunmaktadır:  

 "Çocukların farklı din grubu ile evlenmesi ne yani, çok da karĢı değiliz ama 

anlaĢabilmeleri, aynı kafa yapısına sahip olabilmeleri önemli. Benim için çok fazla 

önemi yok. Kendi milletinden olsa daha iyi olur yani ama tercih hakkı diye bir Ģey 

yok evlenmede, bu zoraki bir Ģey oluyor. ġimdi ben çocuğumun kiminle 

karĢılaĢacağını bilmem ki, yani bunun cevabı yok. " 

 F.N. (Erkek, 56) yurtdışında evlilik konusunda hassasiyet gösterilse bile 

bazen Ermeniler arasında evliliğin sağlanamadığı, çünkü Ermenilerin yurt dışında 

dağınık yaşadığını belirtmektedir: 

 "Almanya‟da düğünlerde cenazelerde buradaki geleneği tam olarak oraya 

aktaramıyoruz. Evlenme konusunda sıkıntı yaĢıyoruz eğer denk gelirse Ermenilerden 

kız alıp veriyoruz ama denk gelmese olmuyor. Biliyorsun orada Ermeniler toplu 

yaĢamıyor, dağınık yaĢıyor, her biri ayrı yerlerde oturuyor. Bu yüzden biraz zor 

oluyor evlilikler. " 

 F.D. (Erkek, 78) çocuklarının farklı din grubu ile evlenmesine izin verdiğini, 

birbirlerinin dinine saygılı olunduğu sürece evli çiftlerin herhangi bir problemle 

karşılaşmayacağını belirtmektedir: 

 "Çocukların farklı din gruplarıyla evlenmesine izin veriyoruz, yani vermiĢiz 

zaten. Damadım Kürt, Müslüman. Kendileri sevdi ve evlendiler. Biz de onlara saygı 
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duyduk. Çok evlenen oldu farklı din gruplarıyla. Açıkçası önce bizde kızımıza dedik 

olmaz falan baktık birbirlerini istiyorlar, bizde kabullendik. Açıkçası bizde istemedik 

önce tanımıyorsun, etmiyorsun bilmiyorsun diye. Damadımız hiç karıĢmaz, kızımın 

kiliseye gider, bayramlarımızı kutlar, her Ģeyini kendi âdetine göre yapar. Kimse 

kimseye karıĢmıyor herkes kendi dinin de olur, eğer karıĢırsa karĢı taraf yok iĢte sen 

bayramına gitmeyeceksin, kiliseye gitmeyeceksin, olmaz. Ama bırakılırsa olur. Tabi 

çocuk için mutlaka bir engel çıkıyor. Bizim dünürler Diyarbakırlı her bayram 

ararlar, bayramlarımızı kutlar. Biz de arar kutlarız onları. Tabii karĢılıklı her Ģey 

yani saygı varsa her Ģeye saygı duyarsın. " 

 T.E. (Kadın, 91) çocukların farklı din grubu ile evlenmesine karşı olmadığını, 

tüm dinlerin tek bir tanrıya olan bağlılığını, ayrım yapmanın günah olduğunu 

İncil‟den sözlerle savunmaktadır: 

 "Ben karĢı değilim yok eskiden biraz karıĢırdık ama Ģimdi yok, Elevi de 

alıyor, Türk de alıyor, hiç fark etmiyor. Ġnsan insandır. Eskiden Türkler, bu 

Ermenidir, bu Müslümandır, bu baĢkasıdır derlerdi, Ģimdi insan insandır. Eskiden 

hocaları, papazları ayırırlardı ama Ģimdi ayrım yok insan insandır. ġimdi düĢün 

bizim Allahımız, sizin Allahınız ayrı mı? Hepi insanların Allah‟ı birdir. Onun içun 

bir olacak. Kitap Avideran yani Ġncil diyor ki: “Dünyanın sonu bir sürü, bir çoban 

olacak” neden? Ġnsanlar birbirini düĢman görmeyecekler, ama daha olmadı, o 

zamana gelmedik… Bak savaĢlar oluyor, insanlar sıkıntı çekiyor, ne bilim insanlar 

birbirini sevmesi gerek. " 

 Doğruel çalışmasında Vakıflı köyü Ermenileri için din unsurunun daha 

önemli olduğunu, aynı etnik grupta olmasa da bireylerin aynı dini gruptan olmasının 

evliliklerde belirleyici olduğunu ifade etmiştir (Doğruel, 2013: 102). Fakat yapılan 

alan araştırması sonuçlarına göre Vakıflı‟da yaşayan bireyler için dinsel unsurun 

yanında etnik unsurun da belirleyici bir öğe olduğu saptanmıştır. Özellikle dil ve 

Ermenilik bilincinin ilerde yok olabileceği endişesi bireylerin aynı etnik unsura 

mensup kişilerle evlenmeyi tercih etmesine neden olmuştur. 

 Bireyler ve aile üyeleri evlilik kararını verdikten sonra kız isteme, nişan, kına, 

düğün gibi geleneksel merasimler olmaktadır.  B.Ö. (Kadın, 96) görücü yada severek 

evlenen iki kişinin evlenme kararından sonra evlilik geleneklerinin ilk aşaması olan 

nişan ve isteme töreninden kısaca bahsetmektedir: 
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 "Ġki kiĢi birbirini sevdikten sonra gidip ailesine söyler tabi. Ailesi de uygun 

görürse gidip kızı ister. Tabi önceden gün almalılar ne zaman müsait olurlar diye. 

Sonra eğer her iki tarafta birbirinin huyunu suyunu biliyorsa, anlaĢacaklarını 

biliyorsa gidip isterler kızı. Gerçi Ģimdi gençlerin kararı önemli, genelde önceden 

birbirlerini tanımıĢlardır, sonra aileye söylerler. Sonra gidip kızı müsait bir 

zamanda isterler. Giderken baklava yada tatlı, çikolata alırlar, bir de çiçek. Eskiden 

herĢey ana baba deyince olurdu, Ģimdi o kalktı. Kızı verdikten sonra söz keserler iĢte. 

Küçük bir söz keserler, ama isteyen niĢanla sözü de bir yapar. Ama isteyen söz 

yaptıktan sonra niĢan tarihi seçer, sonra niĢan tarihi için anlaĢırlar. NiĢan kızın 

evinde yapılır, akrabalar çağrılır. NiĢan böyle kesilir, sonra niĢan tatlısı dağıtılır. " 

 C.G. (Erkek, 65) nişan töreni ve sonrası uygulamaları hakkında bilgi 

vermektedir:  "Öncelikle köy kilisesi yönetim kurulu üyelerinden birileri (saygın 

kiĢiler oldukları hesabıyla), ön yoklama için kız evine giderler, olumlu cevap 

alırlarsa da devreye köy papazı girerdi. Papaz olayı neredeyse kesinleĢtirir, oğlan 

tarafının kız istemeye gelmesini, sıradan formalite boyutuna indirgerdi. Daha sonra, 

oğlan tarafından ana-baba ve ileri gelen akrabalar kız evine gider “kız isteme” 

iĢlemine son noktayı koyarlardı. Gelin adayına “söz kesme” niĢanı olarak bir altın 

yüzük takılırdı. Sözlülük evresi, gelin adayının yaĢına, damat adayının askerlik, erkek 

ailesinin ekonomik durumuna göre değiĢirdi. Damat adayı bu evrede hafta 

sonlarında, bayramlarda sözlüsünün evine gidebilir, aile ortamında sözlüsüyle 

görüĢüp konuĢabilirdi. Zaman içinde koĢulları elveriĢli hale gelen oğlan tarafı düğün 

tarihini belirler, bu tarihten önce de niĢan töreni yapardı. NiĢan törenini oğlan tarafı 

kendi arasında yapar, gelin adayı dâhil kız tarafından kimse çağrılmazdı. NiĢan 

töreni ve eğlencesine, oğlan tarafının yakınları davet edilirdi. Törene gelen 

davetliler, çeĢitli kumaĢlar (ipekli, pazen, basma vb.), çeyizlik eĢyalar, gümüĢ ve altın 

takılar, para vb. hediyeler getirirlerdi. Sofralar kurulur, gün evvelinden hazırlanmıĢ 

yemekler, mezeler yenir, ev yapımı Ģarap ve üzüm-incir rakıları içilir, keyfedilirdi. 

Keman, ut, cümbüĢ, darbuka benzeri çalgılar eĢliğinde; Türkçe, Ermenice (Hem 

köyde konuĢulan hem de Ġstanbul ağızlarıyla) ve Arapça Ģarkılar, türküler söylenir, 

oyunlar oynanır, eğlenilirdi. NiĢan töreninden sonra toplanan hediye ve çeyizlik 

eĢyalar kız evine götürülür ve iki taraf arasında “Hınamilik” (dünürlük) bağları 

kurulurdu. " 
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 Vakıflı köyünde yaşayan bireylere nişan ve düğün arasında herhangi bir 

dönemin olup olmadığı sorulmuştur. Düğün ve nişan arasında herhangi bir sürenin 

belli olmadığı, isteyen bir ay sonra düğün yapılabileceğini, isteyenin altı ay isteyenin 

bir sene yapabileceği belirtilmiştir. Tamamen kişilerin tercihine ve uygun gördükleri 

bir zamana bağlı olduğu belirtilmiştir. Evlilik ve nişan törenlerinde Anadolu‟nun bazı 

yerlerinde görülen altın alma zorunluluğu Vakıflı köyünde bulunmamaktadır. Herkes 

altını ya da çeyizi kendi ekonomik gücüne göre ayarlar. Vakıflılı bireyler önceden 

altın kesmenin doğru olmadığını, isteyenin kendince bir şeyler yapabileceğini 

belirtmiştir. M.D (Erkek, 52) Anadolu‟da uygulanan altın isteme, çeyiz isteme gibi 

adetlerin kişileri zora soktuğunu iddia etmektedir:  

 "Evlilik ve niĢan törenlerinde altın, çeyiz gibi zoraki bir Ģey yok bizde. Herkes 

istediğini alır kim ne yaparsa onu yapar. Herkes cebine göre hareket eder. ġimdi ne 

yapıyorlar kuyumcuya gidip anlaĢıp bir yerden altın alıyorlar. Bizim bu üst Türkmen 

Köyleri de bu var evlenince diyorlar 5 bilmem ne burması, 10 tane altın bilezik, Ģu 

olacak bu olacak… Adam ne yapıyor gidip kuyumcu ile anlaĢıyor diyor üç aylık 

kirası ne olur diye, bundan tabii kız tarafının haberi yok. ĠĢte 300 gram, 200 gram 

altın ne ise bunun 10 gram 20 gramı kira veriyorlar. Tamam, sonra evlendikten 

sonra sıyırıp gidiyorlar geri veriyorlar. Ġnsanlar ne yapsın Ģimdi bu yolu bulmuĢlar. 

Birkaç yerde de var bu, görüyoruz. Tabii bu yanlıĢ bir Ģey, insan ne yaparsa onu 

yapar. Eğer altınla evlenecekse, gitsin altınla evlensin, koca ile evlenmesin. " 

 V.K. (Erkek, 86) düğün ve nişan için herhangi bir tarihin olmadığını, altın 

çeyiz vb. gibi adetlerin ise zorunlu olmadığını belirtmektedir:  

 "Evlilik, niĢanda, altında Ģart koĢmak yok. Herkes ne yapabilirse onu yapar. 

Ġmkânı yoksa bir babanın ne yapabilir çocuğuna, hiçbir Ģey ama evlenen evlenir 

evlenmek altınlan, giyimlen olmuyor ki, iki taraf birbirini sevdi mi olur gider, mesele 

kalmaz. Bizde niĢanla düğün arasında süre yok. Gençlerin keyfi bilir, 6 ayda 

kalınabilir, 6 sene de. Bugün artık zaten hemen hemen beraber kalıyorlar ne 

evlidirler ne niĢanlıdılar, 3 sene 5 sene sonra evlenelim mi evlenelim, anlaĢtık mı 

anlaĢtık… Doğrusu da odur, ileride bir sorun olmaması için. " 

 S.K. (Kadın, 44) ise çeyiz geleneği olduğunu, hatta gelinlerin düğünden önce 

çeyizlerini eve serdiğini, ziyaretçilerin sergilenen çeyize baktıklarını ve eksik bir şey 

varsa geline alındığını belirtmektedir: 
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 "Bizde altın kesme falan yoktur, zoraki bir Ģey olmaz kim ne yapmak isterse 

yapar aileden de akrabalardan da altın beklenmez. Mesela geçen bir tanıdık evlendi 

gelin tarafı bir Ģey istemedi, ama ben sağdıç olduğum için gelinin yatağını sermeye 

gittiğimde bir altın taktım yatağa. Gelinin yatağı açıldığı zaman bir Ģeyler atılır 

yatağa, çikolatalar, Ģekerler, altın ya da para. Ama gelin çeyizi dizilir, tanıdıklar 

gelir çeyize bakar, eksik bir Ģeyler oldu mu hediye edilir. " 

 Yapılan alan araştırması sonucu görüşülen kişilerden hiçbiri geline özel bohça 

yapıldığını, damat tarafından başlık parası ya da herhangi bir maddi kaynak 

istenmediğini belirmişlerdir. Anadolu‟nun diğer yerlerinde görülen bu tür uygulama 

Vakıflı köyü Ermenileri tarafından yapılmamakta, hatta bu tür uygulamaların yanlış 

olduğu vurgulanmaktadır. 

 Vakıflı köyü bireyleri, düğüne kısa bir süre önce gelin ve damadın aynı 

zamanda aile üyelerinin birlikte ev eşyası seçtiklerini, taşınacak evin gidip 

görüldüğünü ve temizlenip yeni alınan eşyaları eve yerleştirdiklerini belirtmişlerdir. 

Ayrıca düğünden önce davetiyeler seçilir, düğüne gelinmesi istenen kişilere dağıtılır. 

Düğünden kısa bir süre evvel resmi ve kilise nikâhı yapılır. Köyde iki nikâh türü 

seçilmiştir. Ankete katılan bireylerin tümü hem resmi hem de kilise nikâhı 

yaptıklarını belirtmişlerdir. 

 C.G. (Erkek, 65) düğün törenlerinin Kına gecesi, düğün eğlencesi ve dini 

nikah olmak üzere üç bölümden oluştuğunu Ermenice "Bısag" adını verdikleri bu 

aşamalardan ilki olan kına gecesi adetleri ile ilgili bilgi vermektedir:  

 "Doğu toplumlarının, Anadolu‟da yaĢayan halkların hemen hepsinde olduğu 

gibi, yörede yaĢayan Ermenilerin düğün geleneklerinde de “Kına Gecesi” önemli bir 

yere sahipti. Cuma ya da cumartesi geceleri yapılırdı. Ekonomik durumları iyi olan 

aileler üç gün sürecek düğün törenini, cuma gecesi “Kına Gecesi‟yle baĢlatırlardı. 

Kına eğlencesi öncelikle kız evinde yapılırdı. Bekâr kız arkadaĢları ve yakın 

zamanlarda evlenmiĢ taze gelinler, gelinin kınasını yakmak için toplanırlar ve evine 

giderlerdi. Oğlan tarafındansa yalnızca damat adayının annesi ve ailenin ileri gelen 

bir iki kadını kız evine giderlerdi. Kız evindeki eğlenceye erkekler kesinlikle 

katılamazdı. Becerikli ve güzel sesli kızlar, darbuka ya da iyi ses çıkaran bakır 

tepsilerle ritim tutar, Ģarkılar söyler ve dans ederek gelinin kınasını yakarlardı. 

Genellikle de Türkçe ve Ermenice, kına gecesine özgü, gelin ve annesini 
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hüzünlendirip ağlatacak Ģarkılar söylenirdi. Gelini sabaha kadar uyutmamak da 

geleneklerden biriydi. Erkek evinde ya da düğünün yapılacağı mekânda ise, damat ve 

sağdıcın yani “PĠSAĞPAR”ın (Yöre Ermenicesiyle damadın ağabeyi anlamında) 

kınası için kadın erkek ayırımı yapılmadan toplanılırdı. Kız evinden bir miktar kına 

hamuru (maya niyetine) getirildikten sonra, damat ve sağdıcın kınasının hazırlığına 

baĢlanılırdı. Toz kına bir tepsi içinde ortaya getirilir, kınayı karacak kiĢi bu toz 

üzerine önce parmağıyla bir haç iĢareti yapar, daha sonra kız evinden getirilen kına 

hamurunun üzerine serperek, su ve rakıyla sulandırıp, karmaya baĢlardı. Kınayı 

karan kiĢiye “koĢma”cı denirdi. (muhtemelen Türkçedeki koşma düzen kişi 

anlamında kullanılmıştır) KoĢmacı; Ģarkılar, türküler, koĢmalar, dualar, temenniler, 

kendine özgü nara ve ünlemeler eĢliğinde iĢini yapardı. Usta koĢmacılar kına karma 

iĢini, yalnızca sağ ellerinin baĢ, iĢaret ve orta parmaklarının uçlarıyla yaparlardı. 

Kına hamuru, kıvamını bulduktan sonra karıldığı tepsiye yayılır ve üzerine 5 adet 

mum haç teĢkil edecek Ģekilde dikilip yakılır, oynayarak elden ele dolaĢtırılırdı. 

Damadın kınası herhangi bir bahĢiĢ talep edilmeden yapılırdı. Sağ elinin avucunun 

içine haç Ģeklinde kına sürülür, ayrıca tırnaklarına da kına yapılır ve eli, beyaz bir 

mendille bağlanırdı. Sağdıcın kınası yakılmadan evvel koĢmacı, sağdıçla sıkı bir 

pazarlığa girer ve özellikle gençlerin eğlenmesine tahsis edilmek üzere hediye 

isterdi. BaĢta abartılı bir talepte bulunulur, pazarlık sonucunda daha mütevazı 

hediyeye razı olunurdu. Örneğin hediye olarak bir teneke rakı ve bir boğa talep 

edilerek baĢlanır, sağdıcın ekonomik durumuna göre, sonuçta kiloluk bir ĢiĢe rakı ve 

bir horoza bile fit olunurdu. Mizahi unsurların alabildiğine yer aldığı pazarlıkta 

büyük istenir, küçükte karar kılınırdı. Sağdıcın avuç içi olduğu gibi, kınayla sıvanır 

ve beyaz bir mendille bağlanırdı. Sabah ilk iĢ el bağları çözülür, eller yıkanarak 

kurumuĢ kına artıklarından temizlenirdi. Erkek evinde gece saat 1-2‟ye kadar davul-

zurna eĢliğinde eğlenceye devam edilirdi. Ailenin ekonomik durumuna ve mevsimine 

göre değiĢik yemekler ve mezeler yapılır; yenilir, içilir, eğlenilirdi. Örneğin, kudrete 

göre küçükbaĢ ya da büyükbaĢ bir hayvan kesilir, etinden; içli köfte, çiğköfte, oruk 

kebabı (içli köftenin yassılaĢtırılıp sac üzerinde piĢirilmiĢi), ĢiĢ kebabı vb. etli 

yemekler; kızartma çeĢitleri, turĢular, salatalar; humus, bezirgani, muhammara gibi 

yöresel mezeler ve balık kızartmaları gibi yemekler hazırlanırdı. Damadın kınası 

yakılırken davetlilere mumlar dağıtılır ve yakılır; kına sürülüp eli bağlandığında da 
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mumlar söndürülürdü. Yarım yakılmıĢ mumlar bir tepsiyle toplanırken, davetliler 

tepsinin içine para da atarlardı. Bu paralar herkesin huzurunda sayılır ve anons 

edilir, ertesi günkü törende papaza bahĢiĢ olarak verilirdi. " 

 F.D. (Erkek, 78) resmi nikâh, kilise nikâhı ve kına gecesi törenlerinin sırasını 

aktarmaktadır: 

 "Düğünler nerede yapılır; Önce resmi devlet nikâhı, sonra resmi nikâhtan 

sonra düğün yapılır. Hatta sonra dini nikâh yapılır, ondan sonra eğlenceye, düğüne 

gidilir. Ama kına bir gün önce olur. Pazar günü de düğün olur. " 

 Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa, 1914 Ermeni köy hayatını 

anlatırken Ermeni geleneklerine göre düğünden bir gece önce oğlan evinin kadınları 

ve gelin tarafından kadınların gelinin evinde toplandığını, meyveler ve kına dolu 

tepsinin gelinin eve taşındığını ve gelinin el ve ayaklarına Ermenice şarkılar 

eşliğinde kınalar sürüldüğünü belirtmiştir (Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa, 

2006: 112). Aslında kültürle ilgili ifadeler kullanıldığında olaya biraz daha rasyonel 

yaklaşılmanın kültürün daha iyi tanımlanmasını sağlar. Ebetteki kültürler aynı 

coğrafi çatı altında birbirinden ister istemez etkilenir. Yalnız hangi kültürün bir 

diğerinden etkilendiğini saptamak- hele ki iç içe yaşayan bir toplum için- çok güçtür.  

 Görüşmecilerden C.G. (Erkek, 65) Anadolu‟nun diğer bölgelerinden ayrılan 

Ermenilere özgü düğün adetleri hakkında şu bilgileri vermektedir: 

 " (…) Sagman ve Bısag‟dan, yani dini nikâh kıyıldıktan sonra, gelini damat 

evine götürürdü. Yol boyunca geçilen her evin önünden, gelinin baĢına doğru pirinç, 

buğday, nohut, leblebi, bonbon ve badem Ģekeri vb. atılırdı. Damat evinin önünde 

yakın akrabalar geline, yakınlık derecesi ve ekonomik durumlarına göre; para, bağ-

bahçe, büyük ve küçükbaĢ hayvan ya da bir bahçenin bir ağacı, örneğin bir zeytin ya 

da ceviz ağacı gibi hediyeler verirlerdi. Doğuracağı çocukların erkek olması 

amacıyla ve dileği yerine gelsin diye, kapıdan içeriye adımını atmadan önce, gelinin 

kucağına bir erkek bebek verilirdi. Daha sonra kapıda duran kaynana, yeni ocağa 

bolluk ve bereket getirsin diye; kapının üst pervazına vurup tanelerinin etrafa 

saçılması için bir nar; ayrıca yere çarpıp parçalanması için de bir cam bardak ya da 

porselen tabak verirdi. Yine aynı düĢünce doğrultusunda gelin eline verilen bir 

hamur topağını kapıya yapıĢtırırdı. Gelinin odadan içeriye girmesiyle birlikte düğün 

eğlencesi sona ermiĢ sayılır, evine dönen davul-zurna ekibiyle birlikte halk da 
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dağılırdı. Düğün ve “bısag” cumartesi günü yapılmıĢsa, gelin ve damat o gece 

gerdeğe girmez/giremez ve ayrı yerlerde yatarlardı. Pazar günü kilisede yapılan ayin 

sonrası papaz düğün evine gelir; dualar okuyarak bısag‟ı çözer; gelin, damat ve 

yakınlarını tebrik eder, 'bahĢiĢ'ini alır ve aileyle birlikte öğle yemeği yerdi. 'Bısag‟ın 

çözülmesinden sonra, yeni çiftin ölünceye dek sürdürecekleri birliktelikleri baĢlardı." 

 Düğüne diğer bölge Ermenilerinin, yurtdışındaki akrabalarının düğüne gelip 

gelmediği, düğün mekânının neresi olduğu, düğünde ne tür şarkılar çalındığı, nelerin 

ikram edildiği ile ilgili bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Konuşulan bireylerden M.U. 

(Erkek, 75) düğünlerinde genelde takı takma geleneğinin olmadığını, diğer bölge 

Ermenilerinin, akrabalarının, yakın köyden komşularının düğüne geldiğini, 

düğünlerin kokteyl şeklinde olduğunu belirtmiştir:  

 “Diğer bölge Ermenilerinden icap ettiği zaman gelen olur. Ġstanbul‟dan 

gelirler mesela, evvelden Suriye aramız iyiydi oradan gelirlerdi, Ermenistan‟dan 

gelen oluyor bazen, Türk vatandaĢlardan gelen oluyor, biz onların düğünün 

gidiyoruz, karıĢık. ġimdi bu yakın köylerde ġaboĢ var, bizde ġaboĢ yok, takı yani 

para takılması, takı takılır bizde ama maalesef onu göremedik biz. Çoğu yatırım 

yapar ama maalesef karĢılığını göremedik, yani çoğu gelir içer, çeker gider. Çok 

akıllı insanlar, biraz ileri görüĢlüler getirir bir takı takar ya altın ya para bir Ģey 

verir. Hemen hemen aynı adetler, fazla bir fark yok. Burda da mesela nikâh yapılır 

kilisede orada Ģenlikler düzenlenir, çerez dağıtılır, içki dağıtılır, yemek de olabilir 

icabında, tatlı da olabilir, ya da bir düğün salonunda olabilir diğer toplumların 

düğünü gibi olabilir. Ama bu nikâh iĢi biraz dini bir nikâh erkekle kadın aynı yere 

gelirler, baĢ baĢa verirler papaz okur dini Ģeyler. " 

 U.Ş. (Erkek, 37): "EĢimle bir aracı vasıtası ile tanıĢtık, önce görüĢtük, sonra 

tanıĢtık. Ġstanbul'daydı kendisi. Ben Ġstanbul'a birkaç sefer gittim anlaĢtık sonra 

evlendik. Bizim düğünlerimiz genelde alkollü olur. Genelde bizim yaptığımız alkolleri 

kullanırız ona da genelde Ģey denir “boğma rakı” yapıyorlar. Üzümden yaparız, 

"hembelisten" de yapan var "hembelisten" yapan çok az ama ondan çok fazla rakı 

çıkmaz, genelde üzümden olur diyim. Bizim burada özel geline bohça yapma vesaire 

yok. Eskiden varmıĢ, ama Ģimdi yok böyle baĢlık parası maĢlık parası yok. ĠĢte kına 

gecesinde özel bir Ģey yapılır, geline ayrı, damada ayrı kına sürülür. Bu yöresel 

Ģarkılarla ve manilerle birlikte yapılır. Hele Hele Ninno diye bir Ģarkımız vardı, 
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bizim kadınlarımız bilir bunu. O da Arapların Yarelli parçası gibidir, bir baĢladın mı 

15-20 dakika uzatırsın. Bir fıkra vardır bir Türk, bir Arap bir de Laz az üç kiĢi 

birbirlerini sırayla sırtında taĢıyıp çölde yürüyecekler. Laz Ģarkı söylemiĢ bitmiĢ 

Ģarkısı, inmiĢ arkadaĢının sırtından, sıra Türk‟e gelmiĢ Türk Ģarkı söylemiĢ sonra 

inmiĢ arkadaĢının sırtından, Arap bir baĢlamıĢ Yalelli Yalelli Yalelli demiĢ bir türlü 

inmemiĢ çölün yarısını bu Ģarkıyla gitmiĢ. ArkadaĢları demiĢ yahu senin bu Ģarkı 

bitmedi 15-20 dakika sürdü. Bu da bizim Hela Hele Ninno Ģarkısına benzer. Hele 

Hele Ninno diye baĢladın mı 15-20 dakika susmazsın. " 

 R.E. (Erkek, 55) isteğe göre düğün kokteylinin farklılaştığını, eskiye göre 

düğünlerde birtakım değişimler olduğunu belirtmiştir:   

 "Mesela bazı düğünler yemekli olur, bazıları meyveli içkili olur. Bizde 

düğünler ekseri içkili olur. Eskiden düğünlerde davul zurna vardı, Ģimdi modernleĢti 

orkestraya döndü. Pek nadir davul zurna olur. Ermenice parçalar çalarız 

düğünlerde en meĢhur Ģarkımız Hala Hala Ninno Ermenice bir parçadır. Gerçi 

bunun Türkçesini de yapmıĢlar artık. " 

 Köyün en yaşlılarından B.Ö. (Kadın, 96) düğünlerde eskiye oranla müzik 

enstrümanları ve gelin götürme âdetinin değişim gösterdiğini, modernleşme ile 

birlikte birtakım eski adetlerin yerine yeni adetlerin geldiğini belirtmiştir:  

 "Düğünlerde değiĢim oldu, eskilerden ağızla davet ederlerdi arkadaĢ 

çevresini, Ģimdi zarf oldu, Ģimdi daveti olmayan gidemez. Yani Ģimdi atın üstüne 

bindirmek, gelin götürmek yok. Evvel davul zurna getiriyorlardı gelinin kapısına. 

ġimdi salon tutuyorlar. Her Ģey kibarlaĢtı, eski Ģeyler geride kaldı. Düğünler artık 

salonda ama güzel, meydanlarda yapanlar da var. AĢağıda Pansiyon tarafında 

yapanlar da var. Orada da olur düğün töreni bazen. Ama kalabalıksa salon da 

tutuyorlar. " 
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Foto 35. Musa Dağı‟nda Bir Düğün 
Kaynak:(http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-

samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html Erişim: 16.03.2018 10:31) 

 Fotoğrafta kiliseye doğru ilerleyen düğün alayı görünmekte. Kadınlar önden 

gelinin çeyizini taşıyorlar. Gelin ise fotoğrafın tam ortasında; at üstünde ve baştan 

aşağıya beyaz bir gelinlik içinde alaya katılmaktadır. Fotoğraftan da anlaşılacağı 

üzere bölgede gelin alayı oluşturup gelini getirmek önemli gelenekler arasındadır. 

Görüşmecilerden C.G. (Erkek, 65), gelin alayı getirilirken bölgeye özgü gelenekler 

uygulandığını aktarmaktadır: 

 "Gelin alayı yörede, Türkçeden devĢirme bir sözcük olan “sagman” olarak 

adlandırılırdı. (Büyük olasılıkla 'seymen' sözcüğünün, konuĢulan Ermenice 

diyalektine uyarlanmıĢ hali olsa gerek.) 'Sagman'ın en önünde bayraktar yürürdü. 

Bayraktar 1939 öncesi, yani Hatay‟ın Türkiye‟ye katılmasından önceki tarihlerde, 

özellikle 1918–1938 arası ülke bayrağı yerine, düğün sahiplerinin bağlı oldukları 

siyasi akımı temsil eden bayrak ya da flamalar taĢırlardı. (Bu dönemde yörede siyasi 

kutuplaĢma çok keskindi. Özellikle iki büyük siyasi güç olan Hınçaklar ve TaĢnaklar 

sürekli çatıĢma halindeydiler). Osmanlı dönemindeyse, bayraktarların 'YeĢil Bayrak'  

taĢıdığını, yerel Ermeniceyle yakılmıĢ bir gelin ağlatma havasının sözlerinden 

anlamak mümkündür. 1939 sonrası ise, ay yıldızlı Türk Bayrağı taĢınmaya baĢlandı. 

Bayraktarın hemen arkasında, boynu kefiyelerle örtülü, baĢı renkli püsküllü 

koĢumlarla süslenmiĢ gelin atı, arkasında da yol boyunca davul zurnanın çaldığı 

“yol havaları” ve “karĢılama havaları” eĢliğinde, ellerinde içki ĢiĢeleri kiĢiye özgü 

karakteristik figürleriyle, bireysel olarak dans edenler ve alaya katılan kadınlı 

erkekli halk, 'sagman'ı oluĢtururdu. Gelin evinin önünde önce damat ve sağdıç ve 

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
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varsa gelinin erkek kardeĢleri birlikte oynarlardı. Bir süre sonra, davul-zurnanın 

“gelin ağlatma havaları” eĢliğinde gelin, oğlan tarafı kadınlarının bitmek bilmeyen 

zılgıtları eĢliğinde, baba evinin kapısından çıkar ve hazır bekleyen süslenmiĢ atına 

bindirilirdi. Oğlan tarafının erkekleriyse, davul zurnanın farklı farklı 'hava'ları 

eĢliğinde, alkolün de etkisiyle kendilerinden geçercesine dans ederler, gelin ve 

annesini ağlatacak, Türkçe ve yerel Ermeniceyle yakılmıĢ türküleri bağıra çağıra 

söylerlerdi. Tekrar yola koyulan 'sagman' aynı coĢkuyla kilise avlusuna gelir; gelin, 

damat, sağdıç ve düğün sahipleri; dini nikâhın, 'Bısag'ın kıyılması için kiliseye 

girerlerdi. Kilise avlusunun dıĢında, ama kiliseye de fazla uzak olmayan bir 

alandaysa davul zurnalı eğlence devam ederdi. " 

Y.A. (Erkek, 53) düğünlerde eskiye oranla bir takım değişimler olduğunu 

aktarmıştır: 

"Düğünlerimiz, geleneklerimiz aynıydı ama Ģimdiki gibi düğün salonu falan 

değil o zamanlar herkes masaları kurardı ağaçların altına insanları davet ederlerdi, 

düğünler tabi o zamanda yemekli olurdu… Düğünlerde Ermeni yemekleri, Ermeni 

Ģarkıları söylenirdi. Benim dedem düğünlerde Ģarkılar söylerdi, müzisyendi. " 

 Evlilikler bir aracı yani görücü usülü ile olduğu gibi severek ve anlaşarak da 

yapılabilmektedir. Araştırma sahası olan Vakıflı köyünde ankete katılan bireylere 

evlenme şekli sorulduğunda bireylerin %58‟i görücü usulü ile evlendiğini, %42‟si 

anlaşarak evlendiğini belirtmiştir.  

Verilen cevaplardan da anlaşılacağı görücü usulü ve anlaşarak evlenme 

oranları birbirine yakındır. Kırsal alanda daha sık rastlanan evlilik biçimi olan görücü 

usulü ile evlilik daha ağırlıklı orandadır. Fakat görücü usulü ile evlilik oranının biraz 

daha fazla olmasının nedeni, köyde yaşayan bireylerin etnik yapısı ile de ilişkilidir. 

Köyde yaşayan bireylerin Ermeni oluşu ve evliliklerinde daha çok aynı etnik 

unsurdan olan bireyleri tercih etme nedeni, Ermenilerin Türkiye‟de sayıca az oluşu, 

bireylerin birbirine evlilik konusunda yardımcı olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Alan araştırması sırasında köyde yaşayan bireyler bu durumun zorluğunu dile 

getirmiştir. 
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Foto 36. Musa Dağlı Yeni Evli Bir Çift 
(Kaynak:http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/

halep-vilayeti/musa-dagisamandag/musadaghinanc/ 

dini-degerler. html 04. 04. 2018) 

Köyde yaşayan bireylere evlilik sonrası yerleşim biçimi sorulduğunda %47‟si 

ayrı evde yaşandığını, %53‟ü ise erkeğin baba evinde yaşandığını belirtmiştir. Köyde 

konut sayısının az oluşu, evlenen geniş aile biçimini sürdürüldüğü görülmektedir. 

Köyde yaşayan bireyler aile içinde bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, kültürün 

dededen-neneden toruna daha rahat aktarılabildiğini, bu sebeple de aynı konutta 

yaşamanın çocukların geleceği açısından daha iyi olabileceğini belirtmektedirler. 

Çünkü kültürel açıdan daha zengin birikime sahip aile ferdi büyükleri, deneyimlerini 

torunlarına daha rahat aktarmaktadırlar. Aynı zamanda Anadolu‟nun diğer 

kültürlerinde de görülen büyüklerine sahip çıkma ve onların bakımını üstlenme 

Vakıflı köyü bireyleri tarafından da uygulanmaktadır. 

 U.Ş. (Erkek, 37) evlilik sonrası yerleşim biçimi durumunu ekonomik 

durumun belirlediğini, bireylerin işyeri ve iş durumundan dolayı başka yerlerde 

kalabileceğini belirtmektedir: 

 "Çocuklar evlendikten sonra evden ayrılıyor mu derken mesela bizim Ģu anda 

üniversitede gençlerimiz var. Mesela benim Ģu an üç yeğenim Ege'de okuyor, 

mesleklerine göre değiĢiyor. Bir yeğenim benim Ege'de tıp okuyor yani birinci sınıf 

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagisamandag/musadaghinanc/%20dini-degerler.%20html%2004.%2004
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagisamandag/musadaghinanc/%20dini-degerler.%20html%2004.%2004
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagisamandag/musadaghinanc/%20dini-degerler.%20html%2004.%2004
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öğrencisi, diğeri psikologluk okuyor, diğer yeğenim Ziraat Mühendisi olacak. Artık 

bunlar ilerleyen durumlarda ne oluyor mesela üniversiteyi bitirdikten sonra artık 

üniversitede mi kalırlar, büyük Ģehre mi gidip klinik açarlar… Burada genetik bitiren 

kızınız oldu, eczacılık bitiren kızlarımız var. Onlar Ġstanbul'da yer açtılar orada 

yaĢıyorlar. Mesleğine göre yani ama gençlerden gelip buraya yerleĢenler olmadı, 

daha doğrusu okuyup bitirenlerden. "  

Ankete katılan bireylerin tümü eşiyle arasında akrabalık bağının olmadığını 

belirtmiştir. Aynı zamanda ankete katılan bireylerin tümü akraba evliliğine sıcak 

bakmamaktadır. Köyde akraba evliliği hiçbir şekilde olmamıştır. Mülakata katılan 

bireylerden V.K. (Erkek, 86) çok keskin bir şekilde akraba evliliğinin olamayacağını, 

gerekirse bekâr kalınacağını ama asla akraba ile evlenilemeyeceğini ifade etmiştir: 

 "Biz de genelde 5 göbekten yukarısı olacak, aĢağı değil. Ama daha sonra bu 

çok zor olduğu, gençler aday bulmakta zorlandığı için beĢ göbeğe kadar inmiĢtir. 

Esas 7 göbektir kanunu dinen. Kuzenler arası asla evlenmez, bekâr kalınır ama 

evlenmez, çünkü sakıncalıdır. Yani akraba evliliği bizde milyonda bir bile çıkmaz" 

 Köydekilere boşanmanın olup olmadığı, boşanmanın ve yeniden evlenmenin 

nasıl karşılandığı sorulmuştur. Yürütülen çalışmada köyde boşanmanın hemen 

hemen hiç olmadığı, eşi ölen bireylerin de yeniden evlenmediği belirtilmiştir. Bunun 

nedeni de kilisenin yalnızca bir defaya mahsus nikâh kıydığıdır.  

  V.K. (Erkek, 86): "BoĢanma daha hiç olmadı bizde, bu köyümüzde hiç 

olmadı. Yeniden evlenme olabilir tabi. Ben evlenmedim ama. 2005'te eĢimi 

kaybettim, yaĢım 80'e yakındı 12 senedir eĢimi kaybetmiĢim Ģimdi yaĢım 86‟ya geldi, 

torunlarımla yaĢıyorum, gelinim var, torunum var. " 

 Sonuç olarak, köyde uygulanan düğün öncesi ve düğün sonrası gelenekler 

Anadolu‟nun diğer bölgelerinde yaşayan bireylerin uyguladığı gelenekler arasında 

çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Bireyler evlenmeden ailelerine evlilik 

isteklerini danışırlar, ailenin onayı aldıktan sonra hazırlıklar başlanır. Kız tarafının 

nişan ve düğünle ilgili herhangi bir maddi bir isteğinin bulunmadığı, daha çok damat 

tarafının ekonomik koşulları ile sürecin ilerlediği saptanmıştır. Evlilikte bireysel 

isteğin daha ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Evliliğin ilk önemli adımları olan 

süreci, resmi ve kilse nikâhı temellendirir. Düğünler sazlı sözlü ve yöresel halaylar 

eşliğinde sürdürülür. Köyde evlilikte aynı etnik ve dini unsurdan olan bireylerin 
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evliliği daha uygun görülür. Fakat buna rağmen az da olsa farklı din grubuyla 

evlenen bireyler bulunmaktadır. Köylüler bu durumu saygı ile karşılamakta, yine de 

din ve mezhep unsurunun kendileri ve evlenecek bireyler için önemli olduğu 

belirtilmektedir. 

3.10.3. Bayramlar ve Dini Törenler 

 Bayramlar ve dini törenler her etnik grubun sahip olduğu dini-kültürel 

ritüeller arasındadır. Bayramlar etnik grupların, grup üyeleriyle aynı duyguyu 

paylaştığı ve birbirlerine aktardığı kültürel değerlerdir. Sarı‟ya göre bayramlar, 

topluluğa ait olan değerlerin ve simgesel kimliğin dışavurumudur (Sarı, 2007: 201). 

 Yapılan çalışmada görüşmecilere bayramlar ve dini törenlerin nasıl 

kutlandığı, bayramlara ve dinsel törenlere farklı kültürel grupların katılımların olup 

olmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Görüşmeciler, Sünni Müslümanlar ve 

Nusayrilerin dini bayramları hakkında bilgi sahibi olduğunu, yüz yüze ya da 

telefonla bayramlarını kutladıkları, kendi bayramlarına da diğer kültürel grupların ve 

diğer bölge Ermenilerinin katılımının olduğunu belirtmişlerdir. Görüşmecilerin 

çoğunun kendi bayramlarına katılım gösterdiği, bayramların isimlerini ve gününü 

bildiği fakat bayramların anlamı hakkında tam bilgiye sahip olmamasına rağmen 

bunları aktarmaya çalıştıkları saptanmıştır. Aynı zamanda bayramlarına, kent 

yöneticilerinin de kimi zaman katılım gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca her topluluğun 

birbirlerine karşı saygılı olduğu ve bayramların bunun en güzel örneği olduğu 

vurgulanmıştır. Köy kilisesinin papazı Peder Avedis Tapaşyan, Ermeni kilisesinin 

Katolik kilisesi ile bağlantılı bazı etkinlikler yapıldığını belirtmiştir. Tapaşyan, 5 

büyük bayramları olduğunu, bunların diğer Hristiyanlarla ortak kutlandığını 

belirtmiştir. Ayrıca Haç bayramı dışında Varaka Haç Bayramlarının olduğunu ve 

bunun sadece Vakıflılı Ermenileri tarafından kutlandığını belirtmiştir. Tapaşyan Surb 

Dzununt (Kutsal Doğum) ile ilgili şu bilgiyi vermektedir: 

  "Surb Dzununt (Kutsal Doğum): HĠSUS Kristosun doğuĢ bayramı olarak 

kutlanan dzununt(doğuĢ bayramı) Ermeni kilisesinde hem doğuĢ bayramı, hem de 

Hisus Kristosun vaftiz bayramı olarak kutlanmaktadır. Her yıl 6 Ocak‟ta kutlanan 

doğuĢ bayramı aslında Hisusun Doğumuyla her insanın Tanrı karĢısında yeniden 

dünyaya geliĢini ve vaftiziyle ise günahlarından kurtulup Tanrıyla barıĢtığımızı 

simgeler. Bu yüzden doğuĢ bayramında eski tüm alıĢkanlıklarımızı geçmiĢ seneye 



197 

bırakıp Rable yeni hayata baĢladığımızı hatırlarız. Ayrıca badaraktan sonra yapılan 

Haç‟ı sudan çıkarma ayininde ise  simgesel olarak Hisusun vaftizini bize gösterir. 

Öyle ki Hisusun vaftizi esnasında nasıl ki Kutsal Ruh güvercin Ģeklinde indi ise, aynı 

Ģekilde bu törende de Kutsal Ruhu simgeleyen Ağavni (Surp Müron) dualarla suya 

dökülür yani iner. Ayin bitiminde haçı sudan çıkarma adınıgörevini üstlenen kiĢi  ise, 

o yıl Hisusun Gınkahayrı olma Ģansını temsili olarak göstermiĢ olur. "(Avedis 

Tapaşyan ile yapılan 10 Ekim 2017 tarihli görüşme) 

 Vakıflı‟da kutlanan yıllık bayramlardan bir diğeri de Surp Zadig yani 

Paskalya Bayramı‟dır. İsa Mesih‟in dirilişinin kutsandığı bu bayram her yıl 

Hristiyanlar tarafından kutlanmaktadır. Yıldırım‟a göre Paskalya İbranice kökenli bir 

kelimedir. Kelime anlamı pesah (fısıh) yani "geçmek " anlamına gelmektedir. 

Önceleri Yahudiler tarafından kutlanan Paskalya, daha sonra Hristiyanlar tarafından 

kutlanmaya başlanmıştır. Paskalya M.S. II. yüzyılda kutlanıldığına dair belgeler 

mevcutken, Hristiyanlıkta kutlanan Paskalya, İsa Mesih‟i çarmıha gerildikten sonra 

yeniden dirilişini sembolize eder. İsa Mesih‟in dirildiğine dair inançları olan 

Hristiyanlar her yıl dirilişi dini ritüellerle kutlarlar. Paskalya Hristiyanlar için 

önemlidir, çünkü Paskalya bayramı, İsa Mesih‟in günahlarından arınışını da temsil 

etmektedir (Yıldırım, 2005: 68). 

  "Surp Zadig (Kutsal DiriliĢ): Kurtarıcı Hisus Kristosun  ölümü yenerek 

diriliĢinin bayramı olarak kutlanan Surp Zadig tüm Hristiyanların kutladığı en önemli 

bayramdır. Öyle ki Hisusun haçlanması, ölmesi ve üçüncü gün ölümden dirilmesi tüm 

inananlara da aynı hakkı verdiğini gösterir. 50 günlük büyük oruç evresinden sonraki 

kutlanan diriliĢ yortusu, tüm Hristiyanların Rable tekrar kazandıkları ölümsüz yaĢam 

inancını ve yepyeni bir hayatı temsil eder. Halk arasında yumurta bayramı diye 

adlandırılan bu kutsal yortu kilise ve tüm evlerin dıĢında yumurtaların bile kırmızıya 

boyandığı veya süslendiği renkli kutlamalarla gerçekleĢir. Kırmızı rengi Hisusun 

haçın üstünde döktüğü kanı, bize yeni yaĢamı verdiğinin anılması için göstermiĢ 

olduğu simgesel görüntüdür. Bu bayram ayini bitiminde, yumurtaların karĢılıklı 

tokuĢturulması yani kırılmasında sembolik olarak yeni hayata merhaba demeyi büyük 

coĢkuyla kutlandığını gösterir. Müjde olarak 40 gün boyunca Mesihin diriliĢinin 

duyurulmasıyla son bulur. "(Avedis Tapaşyan ile 10 Ekim 2017 12: 03 tarihli 

görüşme). 
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          Vakıflı‟da kutlanan bir diğer bayram da insanların birbirini ıslatmasıyla 

başlayan bir bayram olarak bilinen Vartavar‟dır. Vartavar, insanların birbirleriyle su 

döktükleri bir festivaldir. Şimdi bir Hıristiyan geleneği olmasına rağmen, Vartavar'ın 

tarihi pagan zamanlarına kadar uzanıyor. Geleneksel olarak su, güzellik, sevgi ve 

doğurganlığın tanrıçası olan Astghik ile ilişkilendirilmiştir. Astghik'in dini gözetimi ile 

bağlantılı olan festivaller “Vartavar” olarak adlandırılmıştır. Çünkü Vartavar Ermenice 

gülün yükselmesi anlamına gelir (“vart” Ermenice'de “gül” anlamına gelir ve “var” 

“yükselme” anlamına gelir) Bu etkinlik hasat zamanında kutlanır. Vartavar şu anda 

Paskalyadan 98 gün (14 hafta) sonra kutlanıyor (Kaynak:https://www.rferl.org/a/festival-

culture-armenia/25041818.html Erişim: 18.03.2018 23: 25). 

  Peder Avedis Tapaşyan Vartavar Bayramının dini anlamını açıklamaktadır: 

"Vartavar (Baydzaragerbutyun Tecelli Bayramı): Ġsa Mesih'in Tapor Dağı‟nda 

görünümünün değiĢmesi olarak anılan  Vartavar, Ermenilerin beĢ önemli yortusundan 

biri. Ġsa Mesih‟in hayatında çok önemli bir olayı anlatıyor. Mesih çarmıha gerilmeden 

birkaç hafta önce üç öğrencisini yanına alır ve Galile yakınlarındaki Tabor Dağı‟na 

dua etmeye çıkar. Ġsa Mesih, onların gözünün önünde biçim değiĢtirir, ıĢık saçmaya 

baĢlar ve birden bire öğrencileri görür ki, bir yanında Musa, diğer yanında Ġlya var. 

Petrus bunun üzerine "Buraya üç tane çardak yapalım. Biri sana, biri Musa‟ya, biri 

Ġlya‟ya" der. Tam o sırada, vaftizindeki gibi, gökyüzünü ıĢıktan bir bulut kaplar ve bir 

ses "Benim sevgili oğlum budur, ondan razıyım" der. Ġsa Mesih‟in insanlığının içinde 

gizlenmiĢ tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı 

"Aylagerbutyun" (biçim değiĢtirme) ya da "Baydzaragerbutyun"dur (Tecelli). 

Ġkincisini yalnızca Ermeni Apostolik Kilisesi kullanır. Aslında bu bayramın iki anlamı 

var; biri Ġsa‟da tanrılığın açılması, diğeri Ġsa‟da insanlığın açılması. Vartavar‟a "su 

bayramı" da denir. Vartavar günü güvercinler uçurulur, güller saçılır. Eskiden gül 

yaprakları dağıtılır, insanlar birbirini gül suyu ile ıslatırdı. Ġsa Mesih insanlara 

"Çocuklar gibi olmanız gerek" diyordu. Ġnsanlar da bu bayramda çocuk gibi oluyor, 

eğleniyor. Ermenistan‟da Vartavar günü sokaklarda herkes birbirini ıslatır; yolda 

yürürken ansızın üstünüze bir kova su boĢaltılabilir. Eskiden atlarla derelere girilir, 

insanlar birbirlerini atın sırtından suya düĢürmeye çalıĢır, atın sırtında en uzun süre 

kalan kiĢiye ödül verilirdi. Vartavar tarihi tam net olmasa da temmuz ayının ilk veya 

ikinci pazarı olarak kutlanır. "(Avedis Tapaşyan ile yapılan 10 Ekim 2017 tarihli 

https://www.rferl.org/a/festival-culture-armenia/25041818.html
https://www.rferl.org/a/festival-culture-armenia/25041818.html
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görüşme). 

  Beş büyük bayramdan bir diğeri ise kilisenin de adını taşıdığı Surb Asdvadzin 

(Meryem Ana‟nın Göğe Yükseliş Yortusu‟dur. Halk bunu kilisenin isim günü olarak 

da adlandırmaktadır. Hristiyanlar için özel olan bu bayramın dinsel anlamını Tapaşyan 

açıklamaktadır: 

  "Ermeni Kilisesi‟nin geleneklerine göre Surp Asdvadzadzin (Kutsal Bakire 

Meryem Ana) yortusunda Kutsal Meryem Ana‟nın ölümden kısa bir süre sonra 

Hisusun öğrencileri mezarı ziyaretinde naaĢının mezarda olmadığı ve göklere 

yükseldiğine Ģahit olduklarına ve aynı inançla halen kutlanan ve anılan bayram olarak 

bilinsede  bizim için baĢka bir önemi olan simgesel bereketi sergileyen Üzüm kutsama 

ayinidir. Surp Badarak‟tan hemen sonra üzümler kutsanır. Bu, zengin sembolizm 

öğeleri içeren bir törendir ve Meryem Ana‟nın Tanrı‟ya imanımızdaki önemli rolünü 

vurgular. Her yıl ağustos ayının ikinci pazarında kutlanmakta olan bu yortunun 

Üzümlerin (hasadın ilk meyvelerinin) kutsanmasının dini bir gelenek haline 

dönüĢmesinin tarihçesi Eski Ahit zamanına kadar uzanır. Ġncil‟in Kutsal Ruh‟un 

esiniyle yazıldığı dönemlerde, halkın büyük bir bölümü çiftçilik ve hayvancılıkla 

uğraĢırdı. Zengin ürün çeĢitlerinin arasında üzümün çok özel bir yeri vardı ve “ilk 

meyve” olarak değerlendirilir, hasadın ilk ürünü sayılırdı. Tüm hasadı bereketleyen 

Tanrı‟ya “ilk meyvelerin” sunulması, O‟na olan sonsuz inancın ifadesiydi. Genellikle 

yazın kutlanan hasat zamanı, bu, tarlalarda dans edilen, mutluluk ve neĢenin hakim 

olduğu, üzüm bağlarında Ģarkıların söylendiği bir dönemdi. Bu, “ilk meyvelerin” 

Tanrı‟ya sunulması nedeniyle tapınak rahipleri tarafından özel Ģükran törenleri 

düzenlenirdi. Bu gelenek Rab Ġsa‟nın döneminde de sürdürüldü. Bu  Ġlk Meyve Ġsa‟nın 

Rab ve Mesih olarak geliĢi ile üzüm adaklarına yeni bir sembolizm yüklendi. Ġsa 

Mesih, annesi Kutsal Bakire Meryem Ana‟nın ilk doğanı, diğer bir deyiĢle ilk meyvesi 

idi ve bu nedenle, tapınakta Tanrı‟ya sunulmuĢtu. Aynı duygu ve düĢüncelerle bugüne 

kadar kutlanmakta olan bu bayramın Vakıflı köyündeki özel kutlanması ise kilisenin 

isminin Surp Asdvadzadzin (Kutsal Bakire Hz. Meryem Ana ) olması Ve köy halkının 

eski adet ve geleneklerine tam bir inançla sarılmaları daha baĢka bir hava ve coĢku 

yükler…" (Avedis Tapaşyan ile yapılan 10 Ekim 2017 tarihli görüşme) 

  M.D. (Erkek, 52) Meryem Ana Yortusu‟nun büyük bir coşku ile kutlandığını 

ve bu bayramın Türkiye‟den ve diğer ülkelerden Ermenilerin katılımıyla 
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gerçekleştiğini belirtmektedir:    

  "Ağustos ayında bizim üzüm kutsama, bağ bozumu Meryem Ana Yortusu olur. 

Meryem Ana Ģeyi var ya oranın günü, bizde de kilisenin adı Meryem Ana, onun günü 

olur bizde 7 kazan keĢkek yapılır. Yedi kazan keĢkek gelen misafirlere, dıĢardan 

gelenlere verilir. DıĢardan gelen çok oluyor, onlara dağıtılır. Ġstanbul‟dan, 

Ermenistan‟dan eskiden Suriye‟den çok gelirdi, Ģimdi gelmiyor ama, bir de Müslüman 

topluluklar çevre köyler geliyor, Samandağ‟dan gelen oluyor. Yani burda kalabalıktan 

bir insan seli oluyor. " 

 U.Ş. (Erkek, 37) kilisenin isim gününde yurtdışında yaşayan Ermenilerin 

kutlamalara katıldığını belirtmektedir: "Bizim ağustosta kilisemizin günü var. 

Ağustosun ikinci pazarı kilisede bizim kutlamalarımız olur, herise dediğimiz keĢkek 

türü bir Ģeyler yapılıyor. 7 kazan keĢkek yapılır. Bunun anlamı da göç eden 7 köy 

için yapılmasıdır. O zaman iĢte yurtdıĢında, Avrupa'da Ġstanbul'da yaĢayanlar hep 

köye akın ediyorlar. Kilisenin gününe katılmak için. Yoksa kıĢın nüfusumuz az yani. " 

 
Foto 37. 1930‟larda Bityas (Musa Dağı) Meryem Ana Kilisesi avlusunda Meryem Ana 

bayramı kutlamaları (Kaynak:http://www.houshamadyan.org./tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-

dagi-samandag/musadaghinanc/musadagfestivals.html Erişim: 18. 03. 2018 00: 54) 

 

http://www.houshamadyan.org./tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/musadagfestivals.html
http://www.houshamadyan.org./tur/haritalar/halep-vilayeti/musa-dagi-samandag/musadaghinanc/musadagfestivals.html
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Foto 38. Vakıflı‟da Meryem Ana Kutlamaları 

Kaynak: (Kuhar Kartun‟un Kişisel Arşivi) 

 Vakıflı‟da kutlanan Kutsal Haç Bayramı, eylül ayında kutlanan yıllık 

bayramlardan biridir. Bu bayram Vakıflı halkı tarafından herise yapılarak kutlanır. 

Herisenin Hristiyanlık için dini bir önemi vardır. Yerel bir efsaneye göre, savaş ve 

uzun bir kuşatma sırasında, Nusaybinli Aziz Hagop buğdayın kalan son taneleri ve 

kalan son horozlarla kurban yemeği hazırlamasını halka salık verir. Bu hep beraber 

yenen son yemek olacaktı. Halk harisayı yerken, ruhani lider ellerini açmış dua 

ediyordu. Ve bir mucize olur: Düşman kuşatmaya son verir ve uzaklaşır. Aziz Hagop 

yortusu kışa girerken kutlanır. Dağlar çoğunlukla karla kaplıdır. İnsanlar şaka ile 

birbirlerine şöyle derler: “Surp Egüpı mürekı ısbıtgtseuts” (Aziz Hagop sakalını 

beyazlattı). O gün kar yağarsa bolluk işareti olarak algılarlar (Kaynak: 

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/musada

gfestivals.html 16.03.2018 16: 12). 

  Peder Avedis Tapaşyan Haç‟ın kutsallığından bahsederek "Kilisemizin beĢ 

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/musadagfestivals.html%2016.03.2018%2016
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/musadagfestivals.html%2016.03.2018%2016
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büyük yortusundan biri olan Khaçverats‟da (Haçın Yüceltilmesi Bayramı) 628 yılında 

gerçekleĢen tarihi bir olayı kutluyoruz. Kudüs‟te, Golgota‟da sergilenen ve Mesih 

Ġsa‟nın üzerinde çarmıha gerildiği gerçek Haç, 614 yılında kenti yağmalayan Ġran 

ordusu tarafından Ġran‟a kaçırıldı. Bu olayla baĢlayan savaĢ, Hristiyan ordularının 

Ġranlıları bozguna uğratıp Haç‟ı tekrar Hristiyan dünyasına kazandırmasıyla taçlandı. 

Kurtarılan Haç‟ın büyük bir saltanat ve görkemle Hristiyan ülkelerde sergilenmesi 

toplum bilincinde yer etmiĢ ve büyük bir bayramla anıtlaĢtırılmıĢtır. Kutsal Haç, 

çiçeklerle (özellikle reyhanla) süslenmiĢ ve ihtiĢamlı geçit törenleriyle halkın coĢkun 

sevgi gösterileri eĢliğinde “yüceltilerek” kentten kente dolaĢtırılmıĢtır. Bu olayın anısı 

kilisemiz tarafından reyhanlı “Antasdan” töreniyle her yıl yeniden yaĢatılır. Bu 

bayram, inancımızın sembolü olan Haç‟ın bizler için ne ifade ettiği düĢünebilmemiz 

için güzel bir fırsattır. Haç, hiç Ģüphesiz Hristiyanlığın en büyük simgesidir. Haç‟ın 

üzerinde Kurtarıcımız, kendisini günahkâr insanlık için bir kurban olarak sundu ve 

kendi kanıyla insanın Allah‟la barıĢmasını sağladı. “Çünkü Allah dünyayı o kadar 

sevdi ki, biricik Oğlu‟nu verdi. Öyle ki O‟na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, 

hepsi sonsuz yaĢama kavuĢsun” (Yu 3: 16). ĠĢte Hristiyanlar için böylesine değerli bir 

simge olan Kutsal Haç, Allah‟ın gizem dolu sevgisinin tarihsel gerçekliğini en somut 

Ģekilde ifade ediyor. Her yıl Eylül ayının 15‟inde veya  denk gelen yakın Pazar günü 

kiliselerimizde coĢku ile kutlanır…"(Avedis Tapaşyan ile yapılan 10 Ekim 2017 tarihli 

görüşme). 

  Köyde yaşayan bireylere bölgede yaşayan diğer Hristiyanlarla ortak 

kutlanılan bayramların olup olmadığı sorulmuştur. B.Ö. (Kadın, 96) herkes için kabul 

görülen ve Hristiyanlığın merkezi olan Sen Piyer‟in Hristiyanlıktaki önemine değinir: 

 "Antakya'da Sen Piyer Kilisesi var. Her dinden yazın haziran ayında, 

Haziran'ın 15'inde her dinden gelen olur Hıristiyanların ilk kilisesi orada, dua edilir 

ne dileğin varsa Allah kabul eder. Kurban olduğum Allah. " 

 S.Ç. (Erkek, 37) de yine benzer şekilde St. Pierre‟yi örnek vermekte ve 

bayramların diğer yerlerden farklı olarak hep pazar gününe denk getirilmesi sebebini 

açıklar : "Sen Pierre mesela hepimizin kabul ettiği ortak bir mekân. Bütün 

Ortodoksluk bayramları ortaktır. Tarihlerinde bazen farklılıklar çıkıyor, mesela 

örnek verim Antakya‟daki Arap Ortodokslar Meryem Ana Yortusunu 15 Ağustosta 

kutlarlar. Biz 15 ağustosa en yakın Pazar günleri kutlarız. Bu sürekli böyledir onlar 
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15 ağustos hangi güne denk gelirse kutlarlar, biz de sürekli 15 ağustosa en yakın 

pazara çekeriz. Yani bu en yakın Pazar bir sonraki pazarsa bu 15 ağustos diyelim ki 

cumartesi ise 16 ağustosta kutlarız. 15 ağustos salıysa bir önceki pazar kutlarız, on 

üçünde kutlarız, bu Ģekilde. Çünkü Pazar günü insanların tatili ve ibadet günü, ama 

en çok da tatil için olur. Burda herkes çalıĢıyor, bayramlara en güzel katılım bu 

yüzden Pazar günüdür " 

 U.Ş. (Erkek, 37): "Antakya'da kültürel ortak bayramlar Arap Ortodokslarla 

bazen denk geliyor. Paskalya‟da, Noel‟de denk geliyor bazı tarihlerimiz, bazen de 

denk gelmiyor, bir hafta arayla oluyor. Var ortak kutladığımız bayramlar yani. " 

 M.D. (Erkek, 52) diğerlerinden farklı olarak Alevilerin de kutladığı ortak bir 

bayram hakkında bilgi vermektedir: 

  "Diğer dinsel guruplarla var, Arap Hristiyanlar da var Alevilerle Salip 

Bayramı dediğimiz Hac Bayramı var. Aleviler Salip der, onlar da kutlar. Biz de 

kutlarız. Onlar da Müslüman ama Salip Bayramını bizden bir hafta sonra kutlarlar. 

Biz ayın 17'sinde onlar 25'inde kutlar. Bizde bayramlar pazara en yakın 2. hafta 

kutlanır diyelim. Bayram pazartesiye denk gelirse bir gün önceki pazar kutlanır, eğer 

çarĢamba ise diğer pazar kutlanır. Hep pazar olur, hafta sonu olur. Zaten tatil bizde 

üç beĢ gün tarzı tatil kutlanmaz iĢ güçten dolayı. " 

 Sonuç olarak, bayramlar kültürel grupların bir arada olması için en önemli 

unsurdur. Aynı dinin ya da kültürel grupların üyesi olan bireylerin her yıl kutladığı 

bu bayramlar bireylerin kimlik bilincinin farkındalığını arttırır. Toplulukların ortak 

sevinç ve mutluluğunun paylaşıldığı bu gün birtakım törenlerle kutlanmaktadır. Her 

bayramın inanılan din ile ilgili bir temeli bulunmaktadır.  Vakıflı köyünde kutlanan 

Surb Dzunut (Kutsal Doğum), Surb Zadig (Kutsal Diriliş), Vartavar Bayramı, Surb 

Asdvadzin (Meryem Ananın Göğe Yükselişi) Bayramıi Kutsal Haç Bayramı, 

Khaçverats (Haçın Yüceltilmesi) Bayramı gibi dini bayramlar kutlanmaktadır. Bu 

bayramlar kutsal metinlerde geçen olayların ya da durumların sonucu 

kutlanmaktadır. Halkın aynı zamanda dini duygularını da arttıran bayramlar, bölgede 

coşku ile kutlanmaktadır. Toplumun kendi üyelerinin kimliksel bilincini arttırmasının 

yanında, diğer toplulukların da bayramlara katılımıyla farklı topluluklar arasında 

etkileşimi de arttırmaktadır. Bu nedenle bayramlar grupların kolektifliğini arttıran 

kültürel bir işleve sahiptir. Araştırma sahası olan Vakıflı köyünde, köyün tüm 
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üyelerinin bayram kutlamalarına katıldığı ve bayramların grup birlikteliğini arttırdığı 

saptanmıştır. Aynı zamanda köye Avrupa‟dan ve diğer yerlerden gelen akraba ya da 

yabancıların katılımı akrabalık ve gruplar arası ilişkiyi arttırmıştır.  

3.10.4. Ölüm ve Cenaze Törenleri 

  Basit bir tanımlama ile ölüm, yaşamın sona erişi şeklinde ifade edilebilir. 

Bazı dinler ölümü son olarak kabul etmez, aksine yeni bir yaşam başlangıcı şeklinde 

ifade etse de aslında ölüm insanların hayati fonksiyonlarını yitirmesidir. Ölümden 

sonra uygulanan dini ya da geleneksel ritüeller toplumdan topluma farklılık 

gösterebilir. Ölüyü defnetme, ölümden sonra yapılan bazı gelenekler hemen hemen her 

toplumda bulunmaktadır. Sarı‟ya göre ölüm ve cenaze törenleri kültürler arasındaki 

farkı ve üye olunan topluluğun birliğini ortaya çıkarır. Bu bağlamda kültüre katılanları 

ve dışarda bırakılanı belirginleştirerek kültürlerarasındaki sınırı açığa çıkartır (Sarı, 

2007: 193). 

  Kilbourne Motassian ve Hoogasian Villa‟ya göre Ermeni köylüsü ölümü 

kendi evlerinde karşılarlar. Ölecek kişinin evine aile ve akrabalar ziyarete gelir, 

ölünün ruhu alınıp götürülsün diye kapılar açık kalır. Ölen kişilerin temiz giyisileri 

yakınları tarafından giydirilir, hayattayken sevdiği ve kullandığı eşyalar ölüyle birlikte 

mezara gömülür. Kilbourne Motassian ve Hoogasian Villa, aynı zamanda Ermenilerde 

her ölünün ruhunun bir ağırlığı olduğu belirtmiştir. Yaptığı görüşmelerde 

görüşmecilerden birinin ifadesiyle eğer ruhu ağırsa diğer dünyadaki "kıldan köprü"yü 

geçemez ve de "sönmez ateş"in içine düşer (Kilbourne Motassian ve Hoogasian 

Villa,2006: 231). Bu da Müslümanlıktaki diğer dünya ve cennet cehennem anlayışı, 

sırat köprüsü gibi kavramlara benzemektedir. Köyde bu konu ile ilgili herhangi bir 

bilgi alınamamıştır. Fakat yapılan görüşmelerde, Vakıflı‟lı bireylere cenaze törenleri 

hakkında sorular sorulmuştur. Cenaze töreninin nerede yapıldığı, taziye gelenekleri, 

ölümden sonra neler yapıldığı, taziyede neler ikram edildiği, kimlerin cenaze 

törenlerine katıldığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Alınan yanıtlarla köydeki cenaze 

törenleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Görüşmecilerden çoğu 

Müslümanlardan farklı olarak kilisede dualar yapıldığını, fakat bunun dışında cenaze 

törenlerinde çok keskin farkların olmadığı dile getirilmiştir. 

 C.G. (Erkek, 65) köyde ölüm öncesi belirtileri ve köydeki batıl inançları 

aktarmaya çalışmıştır:  
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 "Vakıflı Köyü‟nde ve yörede, ağır hasta durumda olanlar veya yaĢlı kiĢilerde 

ölümlerinden önce görülen, ölüm korkusunun da tetiklediği kimi fizyolojik ve 

psikolojik değiĢiklikler, ölümlerin ön belirtileri sayılırdı. Bu tür değiĢikliklere örnek 

olarak hastanın yüzünün “toprak rengi”ni almasını, gözlerinin donuklaĢıp sürekli 

olarak belirli noktalara bakmasını; uzun zamandan beri doğru dürüst yemek 

yiyememesine karĢın aniden, hiç olmayacak-hastalığıyla bağdaĢmayacak yemekler 

istemesini; sürekli olarak ölmüĢ yakınlarından birinin adını telaffuz etmesi ya da 

sayıklamasını ya da ölmüĢ yakınını rüyasında gördüğünü ve kendisini yanına 

çağırdığını anlatmasını sayabiliriz. Keza, evin ya da yakın komĢuların köpeğinin 

ulumaya benzer havlaması; gece karanlığında evin yakınlarındaki ağaçlar ya da 

metruk binalarda tünemiĢ baykuĢların ötmesi uğursuzluk sayılır, hele de evdeki 

hastalar ağır ve yaĢlı kiĢilerse, bu dıĢ etmenler ölümün yakın olduğuna yorulurdu. 

Böylesi belirtiler söz konusu olduğunda hasta, önce varsa ev halkının günlük oturma 

odasından baĢka bir odaya alınır, sonra haber verilen yakın akrabaları toplanır ve 

yanı baĢında beklerlerdi. Bu arada küçük çocuklar ölüm anını görmesinler diye, 

baĢka odaya alınırlardı. Hastanın son nefesini verdiğine ve öldüğüne kanaat 

getirildiğinde, (ağız ve burna ayna yaklaĢtırıp camın buğulanıp buğulanmadığına 

bakılarak) en yeni elbiseleri giydirilir, önce çenesi, sonra da ayakları yan yana 

getirilerek baĢparmakları birbirine bağlanır, kolları da göğüs hizasında çapraz 

olarak kavuĢturulurdu. Ayrıca ölünün karnının üstüne bıçak ya da “tahra” da 

konurdu. (Nedeni sorulduğunda “karnı ĢiĢmesin” gibi bir yanıt alındı.) Ölüm olayı 

gece saatlerinde vuku bulmuĢsa, evdeki erkeklerden biri genellikle kurusıkı 

doldurulmuĢ çifte olarak adlandırılan av tüfeğini alıp evin dıĢına çıkar ve namluyu 

toprağa doğru tutarak her iki tekini de kısa bir aralıkla sıkardı. Böylelikle hasta 

olduğu zaten bilinen kiĢinin öldüğü de duyurulmuĢ olurdu. (Kurusıkı doldurulmuĢ 

tüfeğin toprağa doğru sıkılmasının nedeni, patlamanın havaya sıkmaktan daha farklı 

bir ses çıkarması olarak yorumlandı.) Ölüm gece gerçekleĢmiĢse, cesedin üzerine 

yüzünü de örtecek Ģekilde bir örtü serilir, mum ve tütsülük günlük yakılır ve kedi 

saldırısına karĢı, kapı kapatılıp oturma odasına geçilir ve sabah olması beklenirdi. 

(Kedi konusundaki soruya karĢılık, kimileri kedi saldırısı tehlikesini iĢaret etti, 

kimileri de cesedin üzerinden kedi geçmesinin “uğursuzluk” getireceğini.)  Sabah 

olduğunda, yakınlarından bir iki kiĢi çarĢıya iner ve bir marangoza tabut yaptırıp 
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köye getirirlerdi. Köyde ölüler yıkanmaz, kefenlenmez; ancak en yeni elbiseleri 

giydirilerek, baĢ tarafı geniĢ, ayak tarafı dar olan tabuta, baĢının altında yastık 

bulunacak Ģekilde konurdu. Tabut kapatılıp çakılmadan önce, cesedin üzerine 

kolonya serpilir ya da camlı kolonya ĢiĢesi havada, üzerine dağılacak Ģekilde 

kırılırdı. Çevrede morg imkânlarının bulunmadığı dönemlerde ölü, kesinlikle aynı 

gün içinde ve güneĢ batmadan gömülürdü. Ancak Ģimdilerde, Ģehir ve yurtdıĢından 

gelecek akrabaların gelmesi için, ceset morgda birkaç gün bekletilebilmektedir. 

(Köyde inĢa edilen morg 2000 yılından beri hizmet vermektedir ) " 

 S.Ç. (Erkek, 37): "Ölüm papaz eĢliğinde kilisede bir yarım saat mezarlıkta 

bir yarım saat gömülene kadar. Dualar okunur. " 

 C.G. (Erkek, 65): "Kiliseye getirilen tabut, içeride yapılan özel ayinden 

sonra, halkın omuzlarında ve yine dualar, ilahiler eĢliğinde kilisenin yakınındaki 

mezarlığa götürülür ve derince kazılan çukura indirilerek, üzeri toprakla örtülür. Bu 

esnada papaz ve muganniler ilahilerine devam ederler, mezarın kutsanmasıyla da 

gömme töreni sona erer. Toprak kümesinin üzerine taĢlar konur ve böylelikle toprak 

çöktüğünde yerinin kaybolmasına engel olunur. Dileyenler ve maddi imkanları 

elverenler, toprağın iyice çöktüğü anda, yani defin iĢleminden yaklaĢık bir yıl sonra, 

beton ve mermer malzemenin kullanıldığı mezar yaptırırlar.  Eski geleneklerden 

birinin de ölünün pazartesi günü gömülmesi halinde, tabut indirildikten sonra canlı 

bir horozun da açılan çukura atılması ve canlı canlı gömülmesi olduğunu 

söyleyebilirim. ġimdilerde pek rastlanmayan bu uygulamanın gerekçesi de 

bilinmiyor. " 

 U.Ş. (Erkek, 37) eski ve yeni adetleri kıyaslayarak taziye geleneği ve defin 

işlemleri hakkında bilgi vermektedir:  

 "Cenaze morktaysa giderler alırlar. Papaz okur mokur sonra otururuz herkes 

bir Ģeyler yapar. Taziye evinde kadın erkeğin ayrı ayrı görevi yok. Müslümanlıkta 

kadın yaklaĢmaz cenazeye. Bizimkiler öyle değil, toplu olarak gömerler. Yas 

tutmanın süresi yoktur mesela. Alevilerde bir sene düğüne gitmezler, bizde öyle bir 

Ģey yok. Eskiden vardı, televizyon falan izleyemezsin ama Ģimdi yok. ĠĢte 40 gün 

sakal bırakacaksın bilmem ne yapacaksın, müzik dinlemeyeceksin ama öyle bir Ģey 

yok artık. " 
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Foto 39. Kiliseye Getirilen Bir Tabut 

 Köyde yapılan gözlemlerle aynı anda iki cenaze törenine katılım sağlanmıştır. 

Bunlardan biri Foto 38 ve Foto 39‟daki cenaze törenleridir. Fotoğrafta görülen Foto 

38‟de tabut doğum sonrası ölen küçük bir bebeğe aittir. Yapılan gözlemlerde kilise 

içerisinde gerçekleşen cenaze töreninde bebek henüz vaftiz edilmeden öldüğü için 

küçük bebeğin tabutu kilisenin "kavit" denilen dış kısmında cenaze töreni 

düzenlenirken, aynı anda ölen başka bir Ermeninin tabutu "Adyan" denilen cemaatin 

bulunduğu iç kısımda cenaze töreni düzenlenmiştir. Bebeğin "kavit" denilen dış 

kısmında cenaze töreninin yapılmasının nedeni de bebeğin henüz vaftiz edilemeden 

ölmesidir. Sadece vaftiz edilen ve Hristiyanlığa katılan bireylerin cenaze töreni 

"Adyan"da gerçekleşmektedir. Köyde yapılan gözlemlerde cenaze kilisede dualar 

eşliğinde düzenlenen törenlerin ardından mezara kadın ve erkek birlikte ölüyü 

gömmeye giderler. Hristiyanlıkta diğer dinlerden farlı olarak cenaze tabut eşliğinde 

gömülmektedir. Köyde yaşayan bireyler tabutun daha sonra zamanla çöküp yerine 

oturduğunu, eskiden ölülerin üst üste de gömüldüğünü, fakat köylerinde mezar yeri 
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sıkıntısı olmadığından böyle bir gereksinim duymadıklarını ifade etmişlerdir. Aynı 

zamanda Ermeniler, bebekken yaptıkları vaftizin bireyleri arındırdığı gerekçesiyle 

ölüyü yıkamadan gömüklerini ifade etmişlerdir. Yine köyde yaşayan bireyler, ölen 

kişiye kefen yerine en güzel ve temiz kıyafetleri giydirdiklerini daha sonra ölüyü 

tabuta koyduklarını ve defnettiklerini belirtmişlerdir. 

 Köye yazın gelen ve Almanya‟da yaşayan Vakıflı‟lı görüşmeci F.N. (Erkek, 

56) yurt dışında köyde yaşayan birileri öldüğünde ölen kişiyi köyüne gömmenin 

sıkıntılı olduğunu ifade etmektedir: 

 "Orada bir cenazemiz olsa orda da gömüyoruz buraya da getiriyoruz. Ama 

ekseri cenazelerimizi köye getiririz. Ġki ay evvel bir cenazemiz oldu orada kaldı, bir 

ay evvel de bir bayan öldü yine orada gömüldü. Cenazelerde papazımız var telefonla 

falan açarız papaz gelir cenazelerimizi gömer. Kesinlikle papaz gelir. Taziyelerimiz 

de burada nasıl yapılırsa orada da yapılır ya evde ya da dıĢarda ne yapılması 

gerekiyorsa yapılır. Taziyelerimize çoğunlukla baĢka ülkeden gelen akrabalarımız da 

olur gelirler baĢsağlığına. Dediğim gibi iki ay evvelden birini kaybettik mesela 

yeğenleri akrabaları burası hariç Avrupa‟dan yaĢayanlar geldi taziyeye, 

biliyorsunuz buradan Avrupa‟ya gitmek çok zor. " 

  V.K. (Erkek, 86) taziyede yapılan ikramlar hakkında bilgi vermektedir: 

"Cenaze törenleri kilisede yapılır, papaz dua okunduktan sonra defnedilir. Definden 

sonra kimisi yemek verir, kimisi tatlı verir, kimisi kahve verir ne isterse verilir. 

Cenazelerde farklılık yok geçmiĢle. Cenazeye herkes katılır, kim istese katılır. Diyer 

köylerden de gelen olur. Taziye gelenekleri; taziye salonumuz var, salonda 3 gün 

taziyeye gelirler diğer yakın kiĢiler de eve gelirler. Taziyelerde kahve verilir ne 

istersen yapılır. Ölünün kırkında yemek yapılır, bazıları lahmacun yapar, keĢkek 

yaparlar, tava mava yaparlar, ne istersen yaparsın yani kural falan yok. " 
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Foto 40. Kiliseye Getirilen Bir Cenaze 

 

 
Foto 41. Ölen Bir Köy Sakininin 40. Gün Etkinliği 
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  C.G. (Erkek, 65):  "Cenaze töreni hafta içi yapılıyorsa mezarlıktan sonra eve 

gidilir ve baĢsağlığı dilemeye gelen konuklara su, kahve, bisküvi, lokum gibi Ģeyler 

ikram edilir. Cenaze evinde birkaç gün (genellikle 7 gün) tencere kaynamaz, eĢ dost 

komĢular yaptıkları ya da çarĢıdan sipariĢ verdikleri yemekleri getirirler ve ev 

halkıyla birlikte yerler. Cumartesi öğleden sonrasında da irmik helvası yapılır, papaz 

kısa özel bir ayin yaparak helvayı kutsar ve sonra da gelen konuklara dağıtılır. Son 

zamanlarda haftanın ikinci yarısındaki günlerde ölenlerin cenaze törenleri, genellikle 

cumartesi günleri yapılmakta ve helvası da aynı gün kavrulup, kilise avlusunda 

kutsanmakta ve dağıtılmaktadır. Yine son zamanlarda helva yerine, lahmacun ya da 

pide ayrandan oluĢan pratik yemekler törene katılan konuklara, kilise avlusunda 

ikram edilmektedir. " 

 
Foto 42. Ölünün Kırkı Ġçin Dağıtılan Yemekler 

  Alan araştırması sırasında bir Vakıflı sakininin 40.‟ı günü anmasına denk 

gelindi. İlk olarak, kilisede düzenlenen pazar ayininde ölen kişinin fotoğrafı ve yakılı 

mumlar eşliğinde kutsal kitaptan metinler okundu, daha sonra gelen kişilerin kadın ve 

erkek olmak üzere topluca köy mezarlığına gittiği görüldü. Köy papazı da mezarlığın 

başında ölen kişiye dualar okudu, duların bitiminden sonra herkes köyde bulunan 

kültür merkezine gidip ölen kişilerin yakınları tarafından hazırlanan yiyeceklerden aldı 

ve ardından köy sakinlerine kahveler dağıtıldı. Taziyeye gelen herkesin ölen kişilerin 

yakınlarına tekrardan başsağlığı dilediği ve evlerine dağıldığı gözlemlenmiştir. 

 F.D. (Erkek, 78) : "ġimdi Ģöyle cenaze defnedilir, herkes gelir kilisenin 
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önünde cenaze sahiplerine baĢsağlığı diler. Ayrıyetten cenaze sahiplerinin evine de 

gidilir. Yani yaklaĢık bir on gün felan sürer taziyeler. E tabi arada sırada gelenler 

oluyor ya, bir hafta yoğun olur, sonra yavaĢ yavaĢ giderler. Yani bir on gün falan 

diyelim. Bizde 7‟si yapılır, ayrıyeten bir de 40‟ı yapılır. O yedisinde artık Ģey veririz 

ne diyorlar Ģey helva veririz. ĠĢte kahve dağıtılır. Ölünün ruhu için dualar yiyecek 

dağıtımı var. Kırkında dua edilir, yemek verilir ya da bir Ģey dağıtılır hani onun 

ruhuna kimin gönlünden ne koparsa maddiyata göre, Ġncil‟den dualar okunur. " 

 S.N. (Erkek, 58) cenazelerde diğer yerlerden farklı olarak kadın ve erkeğin 

birlikte hareket ettiğini belirtmektedir:  

 "Kilisede çan çalınır, millet kiliseye gider, önce dini ayın yapılır. Cenaze 

törenine burada nasıl olur derseniz burada gizli saklı zaten bir Ģey yok, cenaze 

kiliseden kalkar mezarlığa götürülür. Kadın-erkek hepsi giderler, bir ayrıcalık yok. 

Taziye kilisenin önünde olur, orada yapılır. Burada Ģu an salonda yapıyoruz 

kilisenin önünde, oradan kahve ikram edilir. Biz de ölünün, 40 yapılır, senesi yapılır. 

Ölüm biraz acıysa 2-3 sene de anılır, yaĢlı ise iki üç sene anılmaz. Bunun dıĢında bir 

Ģey yapılmaz. " 

 C.G (Erkek, 65) ölen kişilerin tanıdıklarına duydukları saygıdan dolayı yas 

süresi boyunca ve kırk güne kadar köyde eğlencesi olanlar eğlence yapmadığını, ya 

da yas tutulan evden izin alınarak yapıldığını belirtmektedir:  

 "Cenazeden sonraki yakın bir tarihte köyde düğün, niĢan gibi törenler 

yapılması zorunluluğu varsa, eğlence yapılmamasına özen gösterilir. Daha sonraki 

günlerdeyse eğlence yapılması için, saygı gereği cenaze evinden izin alınır. Cenaze 

evindekiler ve ölü yakınları bir süre yas tutup (40 günden 1-2 yıla kadar) eğlenceli 

ortamlarda bulunmazlar, özellikle kadınlar yeni ve renkli elbise giymezler. 

Erkeklerse 1-2 hafta, bazen 40 gün boyunca tıraĢ olmazlar. Ölen kiĢi yaĢı genç biri 

ise yas süresi daha uzun sürer. " 

 Sonuç olarak, köyde ölümle ilgili inanış ve uygulamalar diğer din grupları ile 

çok büyük farklılıklar göstermemektedir. Fakat ölünün yıkanmaması, 

kefenlenmemesi, ölünün en sevdiği kıyafetle gömülmesi, sevdiği eşyaların yanına 

bırakılması bölge Ermenilerine özgü bir durum ve ayırt edici bir unsurdur. Aynı 

zamanda ölümlerde papazın eşiğinde dualarla gömülme, ölünün kırkında papazın 

öncülüğünde anma yine bölge Ermenilerine özgü bir durumdur. Bölgede yaşayan 



212 

Sünni ve Alevi topluluklar da ölümün 40. gününde yemek, helva, tuz, şeker yağ gibi 

ürünleri komşulara dağıtır, ölünün ruhu için yasin okuturlar. Vakıflı‟da ölen kişiler 

kilisenin hemen kuzeyindeki mezarlığa gömülmektedir. Mezarlık ekonomik duruma 

göre mermer ya da betonarme olabilmektedir. Fakat yapılan gözlemler ve 

incelemeler sonucunda mezarlıkta bulunan mezarların çoğunun mermer olduğu 

görülmüştür. Ölen kişi öldükten sonra 7. ve 40. gününde ölünün ruhu için ikramlar 

verilir ve İncil‟den metinler okunur. Bu uygulama Anadolu‟nun diğer bölgelerinde 

de görülebilen bir uygulamadır. Anadolu kültüründe görülen taziye çadırı köyde 

uygulanmamakta, onun yerine ölen kişinin ailesinin evi ya da köyde bulunan kültür 

evinde taziye ziyaretleri kabul edilmektedir. Ölen kişiler için yapılan yas süresi 

kişinin genç ya da yaşlı olmasına göre değişmektedir. Genç biri için tutulan yas 

süresi uzunken, yaşlı için daha kısadır. Bunun sebebi de ölümün gençlere 

yakıştırılmaması, başka bir ifade ile gençlerin beklenmedik ölümüdür. Ölüm öncesi, 

ölecek kişinin teninin renginin değişmesi, hayvanların çıkardığı sesler, evin 

yakınlarında baykuş görülmesi gibi durumların ölümün habercisi olabileceğine 

ilişkin inanışların gelenekler ve yaşam biçimi üzerindeki güçlü etkisine örnek 

verilebilir. Aynı zamanda diğer kültürlerin katılımıyla gerçekleşen taziye ziyaretleri 

kültürler arasında iletişimi arttırmaktadır. 

3.11. Müzik 

 İnsanlar dünyanın her yerinde müzik yapar ve şarkı söyler. Her müzik ait 

olduğu toplumun sosyo-ekonomik yapısı hakkında önemli ipuçları barındırır. Çünkü 

her müzik kendi kültürü ile yoğrulur. İnsanlar kültürel birikimlerini ve değerlerini 

şarkılar, türküler aracılığıyla aktarır. Müzik bir toplumun ortak sesidir. 

 Ergur ve Güven‟e göre müzik sosyolojisi ile ilgilenen sosyologlar, müzik ve 

toplum arasındaki ilişkilere dikkat çekerler. Onlara göre müzik, toplumsal koşullara 

göre oluşturulur ve müzik sosyologları müzik sayesinde o toplumun koşulları 

hakkında fikir sahibi olur (Ergur ve Güven, 2014: 2). 

 Berkman, Ermeni müziğini kilise müziği ve halk müziği olmak üzere iki 

bölüme ayırır (Berkman, 2012: 17). Christofakis‟e göre de Ermenistan'ın tarihi ve 

kültürü, müziğin öncü rol oynadığı din ile yakından bağlantılıdır. Halk müziği ve 

kutsal müzikler, geleneksel Ermeni kültüründe farklı rolleri olsa da bunlar, yüzyıllar 

boyunca eşzamanlı olarak gelişti. Ermeni Apostolik Kilisesi, hepsi de Bizans 
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İmparatorluğu ile ilişkilendirilmiş olan Yunanistan ve Rusya'nın Doğu Ortodoks 

Kiliseleri ile yakından ilişkilidir. Her üç ülkenin kutsal müziği, birbiri ile ilişkili 

olmasıyla birlikte,  her ülke kendi müzikal kimliğini korumaktadır. Her ülkenin 

müziğinin birçok model benzerliği olmasına rağmen enstürman kullanma konusunda 

farklılıkları bulunmaktadır. Duduk, zurna ve shvi gibi enstrümanlar üzerinde 

oynanan ritmik deyimler, dilin doğal çekimini taklit etmek için yapılır (Christofakis, 

2015: 10-11). 

 Christofakis‟e göre duduk ve klarnet Ermenilerin geleneksel çalgı 

aletlerinden biridir. Kayısı ağacından yapılmış, küçük bir üfleme borusu olan duduk, 

müzikal katkılarında çok fazla ağırlık taşır. Ermeni halkı tarafından çokça kabul 

edilen bu enstrüman, Ermenilerin çalkantılı geçmişini temsil ediyor ve yüzyıllardır 

Ermenistan'da çalınan bir alettir. Halk geleneğinin bir parçası olan duduk, geçmişin 

geleneklerini günümüz insanına bağlayan bir köprü görevi görür. Ancak klarnet, 

farklı bir dünyayı temsil eder. Enstrüman, halk kültüründe her zaman kullanılırken, 

Sovyetler Birliği zamanında klasik repertuarın bir aracı olarak Ermenistan'a getirildi. 

Birçok çağdaş Ermeni besteci işlerinde geleneksel etkileri kullandıkça, klarnet bu 

sesleri tasvir etmenin bir yolu haline geldi (Christofakis, 2015: 18-19) 

 Svazlian‟a göre Musa Dağ‟ın popüler folkloru, antik çağda kök salmıştır. Bu 

foklorik oluşum bölge Ermenilerinin çalıştıkları ve mücadele ettikleri coğrafi çevrede 

meydana geldi. Yazara göre, bölgenin ekonomik uğraşı ve çevresinde Ermeni 

olmayan nüfusla birlikte gelişim gösterdi (Svazlian, 2016: 258). Bu köklü kültürün 

müzik üzerindeki gelişimini öğrenebilmek adına görüşmecilere Ermeni müziği ile 

ilgili bir takım sorular sorulmuştur. Musa Dağı‟na özgü ve Vakıflı‟ya özgü ezgilerin 

olup olmadığı, Ermenilerin en eski ve köklü radyosundan biri olan Erivan radyosunu 

dinleyip dinlemedikleri, en çok hangi sanatçıyı sevdikleri, Ermenilere özgü çalgı 

aletlerini çalmayı bilip bilmedikleri, düğünlerde, ayinlerde herhangi bir özel 

ezgilerinin olup olmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu soruların cevabı ile 

bölgeye özgü müzikler hakkında bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bölge 

halkının müzik kültürü hakkında bilgi toplanmaya çalışılmıştır. 

 F.D. (Erkek, 78) Ermenice müzikleri dinlediğini, bunun yanında Türkçe 

müzikleri de dinleyip sevdiğini belirtmiştir:  

 "Ermenice müzikleri dinlerim. Ermenice müziklerin adını pek bilmem ama 
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Gomidas var, Arman var soyadlarını bilmiyorum, onlar mesela iyiler. Ama Ģöyle 

tabiki Türk sanatçılarını da seviyoruz yani biz onlar da güzel söylüyor. Türk sanat 

müziği halk müziği dinleriz. Herkes kendi yaĢına göre müzikler dinler. Halk müziğini 

çok seviyorum ben hele çıktığı zaman bayılıyorum ben ona eski Ģarkılar, eski 

türküler. Hemen açar dinlerim onları. Duduk var bizde mesela ama pek yok bizde. 

Burda bu köyde pek yok. Ermenistan‟dan bir aile geldi burda Hatay‟da bir iĢ 

yapıyorlardı. Adam burada yaĢadı, Ģurada yukarıdaki evde. Duduk yapıyordu her 

gün müzik çalardı. O kadar hoĢumuza gitti ki, adam gitmesine o kadar üzüldük ki... 

Her gün müzik sesiyle deneme yapıyordu, duduk sesi çok güzel ama. Bir defa konser 

de verdiler bize kilisenin önünde. " 

 F.A. (Kadın, 50) Ermeni müziğini dinlediğini, ama sanatçı isimlerini 

bilmediğini, ayrıca ayinlerde enstrüman çalınmadığını daha çok ilahilerin 

okunduğunu belirtmiştir:  "Ermeni sanatçısı olarak öyle tanıdığım özel birisi yok. 

Ġstanbul'da geçen gezmeye gittiğimizde nereye gitsek alıĢveriĢ merkezlerine 

yoğunlukta bir Ermenice müzik vardı araya Ġngilizce karıĢan “Migena” kim söylüyor 

bilmiyorum ama o müziğe, onun ezgisine bayıldım. Kızıma dedim bu müziği bana 

yükle biraz dinleyelim. Kızım da dedi anne aradım aradım bulamadım bu müziği. 

Benim çok hoĢuma gitmiĢti. Ayin müziğini soracak olursanız biz ayinlerde ilahi 

söyleriz, burada öyle çalgı aleti yok, küçük bir yer ama Ġstanbul'daki kiliseler de var, 

piyano kullanılır. Bizim kilise küçük olduğu için de enstrümanlar da yok, çocuklar, 

gençler ilahilere eĢlik ederler. " 

 Köyde yaşayan bireylere Erivan Radyosu‟nu dinleyip dinlemedikleri 

sorulmuştur. Çoğu köy dışında konuşulan Ermenice dışında diğer lehçeleri ve 

diyalektiği anlamadığından dolayı dinlemediklerini, Ermenice müzik kanallarının ise 

takip edilmediğini ifade etmişlerdir.  

 F.A. (Kadın, 50): "Eskiden TV kanalları vardı Ermenistan'da yayın yapan, 

Ģimdi onlar da yok. Kocam Kürtçe dinler çok. Gerçi o da kayboldu çoğu… En çok 

ben halk müziği severim, eĢim de öyle, uzun havaları severim. Pop pop yok bize göre 

değil. Herhangi bir müzik aleti çalmayı da bilmem. Oğlum bağlama çalar, saz çalar. 

Düğünlerimizde genelde davullar olur, org çalan olur. Ermenice dıĢında da Ahmet 

Kaya severim yazık ettiler ona, hiçbir günahı yoktu. Sesini çok severim Ahmet 

Kaya‟nın…" 
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 V.K. (Erkek, 86): "Ermenice müzikler var tabii dinlerim. Aram Tigran‟ı 

dinlerim. Vakıflıya özgü müzikler var tabii düğünlerde Ermenicede, Türkçede 

çalarız. Dans havaları çalarız.  Köyde Ermenilerin müzik aleti olan duduğu çalan 

yok, ben biraz duduğu kurcaladım ama çalamadım, flüt çalıyorum. Ben bütün 

Ermeni sanatçılarını seviyorum. Hepsi aynı sevilir, müziğin kötüsü olmaz, bütün 

müzikler dinlenir. ġimdi Erivan radyosunu dinlemiyorum, bozuldu benim televizyon, 

yaptırmadım. " 

 Köye özgü müzikler araştırılmıştır. Evlilik şekilleri ve düğünler konu başlığı 

altında daha önce ismi zikredilen ve sadece Musa Dağ Ermenilerinin söylediği ve 

genelde düğünlerde söylenen "Hala Hala Ninno e " adlı şarkı Ermenicesi ve 

Türkçesi köydeki görüşmeciler tarafından yazılmış ve derlenmiştir. 

 

Latin Harfleriyle 

Garmer fısdan hakeudzi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Çuts al ağvir villeudzi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Giğitsen peyı katseudzi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Bır nişanvem atseudzi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Tancaran gou kıpırtu, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Dıvık zaşgayn tığ urtu, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Zaşgayn uzuzen dıvık, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Sadga urtu tığ khındu, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

 

 

Türkçesi 

Kırmızı fistan giymiş, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Ne de güzel yakışmış, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Kilisenin avlusuna gitmiş, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Nişanlanacağım demiş, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Tencere fokurduyor, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Kızı verin gitsin, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Kızı istediğine verin, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Ölene dek gülsün, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 
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Aşgen anaunıt Yeğso, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Is ızki pancaran diso, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Varım-yoğum dzakhitsa, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Innum kı daden pisa, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Tinayr gipin ızhoutsı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Tıpirin gınni eutsı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

Abayr ipitsu iğ çiku, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Khınamak igen, diğ  çiku, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Şüd uzitsa çıdıven, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Dıvayn zi işşı kurgen, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Tsiteiri lusın laysı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Sirim ziçeutsı laysı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ninna, yavrım, ninnoyi 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Tsirven-vıdven hinoyi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

 

 

 

Kız senin adın Yeğso, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Seni pencereden gördüm, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Varım yoğumu sattım, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Babana damat olayım, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Tandırda pişirirler ekmeği, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Çalılardan çıkar yılan, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

Çorba/Pilav pişti, yağ yok, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Dünürler geldiler yer yok, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Çok istedim, vermediler, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Eşek sıpasına verdiler, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ayın ışığı doğmuş, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Gözünün ferini seveyim, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ninna, yavrum, ninnoyi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Elleri-ayakları kınadır, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 
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Vayzı tıreudzi hınnir, 

Hala, hala, hala, ninnoyi  

Adira hiç pun çınnır,  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Zes tı guzayr çe gınnir,  

Hala, hala, hala, ninnoyi  

Ad bitın isga gınnir,  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Çayr gı illin arvınen,  

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Şüd tığ abren barvınen  

Hala, hala, hala, ninnoyi…  

 

Tsiteyri lusın laysı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Tazzeuyi ardes paysı,  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Mulur hikkegıs mulur,  

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Sirim ziçeutsıt laysı, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Kasbi anten Ladagi,  

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

İsurveun eur zadagi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

İsur mir soyrd urokhi , 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Uduznes mıssı tırokhi  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

 

 

Boynuna boncuk (kolye) takmış, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Hiçbir şeye yaramaz, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Beni isteseydin n‟olurdu, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Hepsi altın olurdu, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Suyu arklara çevirirler, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Çok yaşasın kocakarılar/yaşlı kadınlar, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ayın ışığı doğmuş, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Tarlamın bitkisi tazedir, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ağlama cancağızım ağlama, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Gözünün ferini seveyim, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Kesap‟tan ötesi Latakia‟dır/Lazkiye‟dir, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Bugün bayram günüdür, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Bugün kalplerimiz sevinçlidir, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Yediğimiz etli yassı içli köftedir, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 
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 Daha önce Sıvazlian‟ın kayda geçirdiği ve Musa Dağ‟ına ait olan Ermenice 

gelin ağlatma şarkısı, köyde yaşayan C.G. (Erkek, 65)‟e iletilmiş, şarkının Türkçe 

versiyonu C.G. tarafından derlenmiştir. C.G.,  Eski düğünlerde, yani motorlu 

araçların henüz icat edilmediği ya da yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde 

yapılan düğünlerde, gelinlerin dini nikâh töreni için önce kiliseye sonra da yeni evine 

at sırtında götürüldüğünü, damat tarafı gelini baba evinden alıp götürecekken, daha 

ziyade damat tarafından güzel sesli kadınların bu şarkıyı söylediğini, gelini ve 

annesini ağlatmaya bu şarkıyla ağlatmaya çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca gelinin baba 

evinden çıkışı sırasında ağlamaması da hoş karşılanmadığını belirtmiştir. 

MULUR HEY MAR AĞLAMA HEY ANA 

 Latin Harfleriyle Ermenice  

Mulur hay mar mulur, aren gou danen  

Şakru miğru dzarudz vourtıt aren gou 

danen 

Khımi ya da khımi kuğtsır sigaran 

Gıdritsu miçeutsıt miçı bakaran 

İşi hay yama yaşıl (ganaç) bayraknen 

Aşkar tsaynı sadzudz gabudz nırninen 

Zak u zak tımgınen çıfta zurninen 

Şakru miğru dzarudz vourtıt aren gou 

danen 

Mulur hay mar mulur aren gou danen 

Şakru miğru dzarudz vourtıt aren gou 

danen 

Türkçe Çeviri 
Ağlama hey ana ağlama, aldılar götürüyorlar 
Şeker balla beslediğin gülünü, aldılar 

götürüyorlar 
İç baba iç tatlı sigaranı 
Kırıldı belinin orta makarası 
Bak hey anne yeşil bayraklara, 
Süslenmiş aşkar atı 

6
, nar ağacına bağlı 

Çifter çifter davullar ve çifte zurnalar 
Şeker balla büyüttüğün gülünü, aldılar 

götürüyorlar 
Ağlama hey ana ağlama, aldılar götürüyorlar 
Şeker balla beslediğin gülünü, aldılar 

götürüyorlar 
 

 

 

                                                           
6
 Aşkar at: Kuyruğu ve yelesi siyah-beyaz renkli at   

Aşgen anaunıt Mayrum  

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Deur ındzi teus mı eyrun  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ninno yavrım ninnoyi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi, 

Mir khımeudzı kinoyi  

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Kız senin adın Meryem, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

Ver bana bir tas ayran, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 

 

Ninna, yavrum, ninnoyi, 

Hala, hala, hala, ninnoyi 

İçtiğimiz şaraptır, 

Hala, hala, hala, ninnoyi… 
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NĠNNĠ 

   ERMENĠCE ALFABESĠYLE          LATĠN ALFABESĠYLE     TÜRKÇE 

ÇEVĠRĠSĠ 
Նանի ՜, եավրո՜ւմ, նանի՜… 

Մամօյը կնից սնձըսգէյն 

Դադայը գպիրի մինձ իսկէյն 

Նանի ՜, եավրո՜ւմ, նանի՜…  

Զէյմ քուղցր բալան գարուրիմ, 

Զէյմ քալաշ բալան գըբառգըցնիմ 

Սուլթանը-վարթում գըձաձգիմ 

Անէյշ իրքիրում գըմինձցընիմ 

Նանի ՜, եավրո՜ւմ, նանի 

Խօրօ խանդգէյն մըրդինայն 

Գիւլ-բախչընէյն վարթինայն 

Մինձէյր, քաղը զմշմուշնէյն:      

Դայփխը հանը ըզջղէյն 

Նանի ՜, եավրո՜ւմ, նանի 

Բաբգօն ցանուձ խնծրինէյն 

Խնձիր գուդը էյմ ծակէյն: 

Նանի ՜, եավրո՜ւմ, նանի՜… 

Վիրը բաղչայն մշմուշէյն 

Միր բադդագէյն դփխինէյն 

 

Zem kuğtsır balan garurim 

Zem kalaş balan gı bargıtsnim 

Sultanı vartum gı dzadzgim 

Aneyş irkirum gı mindzısnim 

Nanni, yavrum, nanni… 

Khoro khandgeyn mırdinen, 

Gül bakhçıneyn vartineyn. 

Nanni, yavrum, nanni…  

Mamoyı kınits sındzıskeyn 

Mintseyr, kaği ızmışmuşneyn. 

Nanni, yavrum, nanni… 

Mir baddageyn dıpkhineyn 

Daypkhı hanı ızçığeyn 

Nanni, yavrum, nanni… 

Babgon tsanudz khındzırineyn 

Khındzir gudu eym tsakeyn 

Nanni, yavrum, nanni… 

Virı bakhçeyn mışmuşen 

Dadayı gı piri mindz isgeyn 

 

Tatlı balamı 7 sallarım (beşikte),  

Keleş 8 balamı uyuturum, 

Sultani 9 gülle örterim, 

Güzel şarkılarla büyütürüm. 

Nenni yavrum nenni… 

Derin derenin mersin 10 ağacı, 

Gül bahçesinin gül ağacı… 

Nenni yavrum nenni… 

Anne “sındzıska”ya 11 (getirmeye) gitti 

Baba getirir büyük altını… 

Nenni yavrum nenni… 

Bizim duvar dibinin tıbık 12 ağacı 

Büyümüş, kopar mişmişlerini…  

Nenni yavrum nenni… 

Dedenin ektiği elma ağacı 

Elma verir yavruma… 

Nenni yavrum nenni… 

Üst bahçenin mişmiş 13 ağacının 

Tıbığı dalından çıkar… 

 

 

 Aynı zamanda bölgede daha çok geline kına sürmek isteyen kişi ya da 

kişilerce kına gecelerinde söylenen bir türkü derlenmiştir. Türkünün derlemesi 

aşağıda yer almaktadır. Fakat bu türkü daha çok Musa Dağ‟ında söylenmektedir. 

Vakıflı köyünün hala bu türküyü kullanıp kullanmadığı tespit edilememiştir. 

                                                           
7 Bala: Ermenicede de kullanılan bu sözcük Türkçede olduğu gibi yavru, çocuk anlamına gelir. Kelime muhtemelen Türkçeden 

Ermeniceye geçmiştir…   
8 KalaĢ/keleĢ: Musadağı Ermenicesinde de Türkçede olduğu gibi cesur, yiğit, yakışıklı ve güzel çocuk/adam anlamındadır ve 
Türkçeden Ermeniceye geçmiştir; ancak telaffuzu “kalaş” şeklindedir. 
9 Sultani gül/Sultan gülü: Siyaha çalan koyu kırmızı renkte iri bir gül çeşidine Musadağı yöresinde/Ermenicesinde verilen 

addır. 
10 Mersin ağacı: Boyu üç metreye kadar yiikselebilen, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekler açan, defne meyvesi 

büyüklüğünde meyveleri olan bir ağaçtır.  
11 “Sındzıska”: Akdeniz bölgesinde yetişen, kurutulduktan sonra ateş yakarken, özellikle de tandırlarda tutuşturmalık olarak 
kullanılan, fazla yüksek olmayan, kolayca kırılabilen, yapışkan yapraklı bir bitkinin Musadağı Ermenicesindeki adıdır. 

(Türkçesini bilmiyorum.) 
12 Tıbık: Kiraza benzeyen ve yaklaşık aynı büyüklükte olan meyveleri yenmeyen, ancak özellikle küçük kuşları 
avlamak/tutmak için yapışkan bir maddenin yapımında kullanılan bir ağacın ve bu ağacın meyvesinden özel işlemlerle yapılan 

ökse benzeri av malzemesinin adıdır… 
13 MiĢmiĢ: Musadağı Ermenicesinde “mışmuş”, “mışmeş” vb. şekillerde telaffuz edilen kelimenin anlamı Türkçede olduğu gibi 

zerdalidir… 

 

 
 
 
 
 



220 

       Latin Harfleriyle 

 Isgoum tesen meyjuh hina guh shaghin 

 Arzout sendrou mezzeonkuh guh sandrin, 

 Kuh aghprdakuh srou guh bahin. 

 Kalashuhs, aman, Aghviuruhs, aman, 

 Uhnnim ta virenkuh ziurss iursoum, 

 Ijnim ta tsadzankuh srou ginoum, 

 Geomkuh inim aghjiloum, baghdiloum. 

 Kalashuhs, aman, Aghviuruhs, aman. 

          Türkçesi 

  Altın kap için kına karıştırırlar 

Gümüş tarakla saç tararlar, 

Ağabeylerin sıraya girmiş beklerler. 

  Sevdiğim, aman, güzelim, aman. 

  Tepelere çıkayım avlanayım, 

  Aşağı ineyim sıra bekleyeyim 

  Ağlaya yalvara dileğimi diyeyim 

  Sevdiğim, aman, güzelim, aman. 

 Kaynak:(http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musa

daghinanc/dini-degerler.html Erişim: 21. 03.2018 21:09). 

 

 Sonuç olarak, Vakıflı köyünde yaşayan bireyler Ermenice müzik dinlemesine 

rağmen çoğu Ermeni müziği hakkında bilgi sahibi değil. Ermeni müzikleri dışında 

bireyler, diğer dillerden de müzikler dinlemektedirler. Bölgenin kendine ait üç 

türküsü olmasına rağmen, köyde yaşayanlar sadece düğünlerde yaygın olarak 

söylenen "Hele Hele Ninno e " adlı şarkıyı bilmekte ve söylemektedir. Bölgede 

yaşayan bireyler Ermenilere ait enstrümanları çalmayı bilmemektedir. Gerek 

Samandağ ilçe merkezi gerekse de Hatay‟da bu enstrümanları çalmayı öğretecek 

herhangi bir kurs bulunmamaktadır. Aynı zamanda kültürün geçmiş ile gelecek 

arasındaki en önemli bağ olan müzik kültürü, bölge Ermenileri tarafından 

unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu sebepten ötürü belki bir sonraki nesil Ermeni 

müziğinden bir haber yaşayacak.  

3.12. Sağlık 

 Sağlık, bireylerin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin sağlığını 

ve ömür süresinde doğuştan gelen bir takım sağlık sorunları, yaşamın belli 

dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunları ve yaşadığı doğal ortam etkilidir. 

İnsanların eskiden beri sağlığını düşündüğü ve kendince tedavi yöntemleri aradığı 

bilinmektedir. Bu durum, önceleri doğal ortam nesneleri ile gerçekleşirken 

günümüzde bunun yerini teknolojik aletler almıştır. Sağlık imkânlarından 

yararlanma, her bireyin en doğal hakkıdır. Vakıflı köyünün sağlık koşullarını 

incelemek amacıyla köyde yaşayan bireylere, sağlık durumlarıyla ilgili sorular 

sorulmuştur.  

http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
http://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halepvilayeti/musadagisamandag/musadaghinanc/dini-degerler.html
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 Köyde yaşayan bireylerin sosyal güvence durumuna bakıldığında %73,7‟si 

Bağkur-SGK‟lı olduğu, % 21,1‟i emekli sandığından yararlandığını, % 5,3‟ünün ise 

yeşil karttan yararlandığı görülmektedir. Bağkur-SGK‟ya sahip olan bireyler yeşil 

karta sahip olan bireylere oranla daha iyi bir ekonomik gelire sahiptir. Yeşil karta 

sahip olan bireylerin ise çoğunun işinin düzensiz olması ve ekonomik gelirinin 

düşüklüğünden dolayı yeşil kart kullanmaktadırlar. Köyde yaşlı nüfus oranın da 

yüksek olması ve yaşlı nüfusun çalışamaması, bireylerin artık emekli sandığından 

yararlanmasına neden olmuştur. 

Köyde sağlık ocağı vb. gibi sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Köyde 

yaşayan bireylerin önemli bir sağlık sorunu yaşaması durumunda, ilk önce nereye 

başvurabileceği sorulduğunda %94,7‟si Hatay‟a %5,3‟ü Adana‟ya gidebileceğini 

ifade etmiştir. Özellikle Hatay‟ın Samandağ‟a yakın olması ve bireylerin Hatay‟ın 

üniversite hastanesine güvenmesinden ötürü orayı tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca 

alan araştırması sırasında çoğunun Hatay‟daki doktorların çok iyi olduğu ve yakın 

olduğundan dolayı imkânlarının uzak bir yere gitmeye yetemeyeceğini 

vurgulamışlardır. 

 Ayrıca, köyde yaşayan bireylere sağlık sorunları için ilk öncelikle nereye 

başvurulduğu sorulduğunda, tümü devlet hastanelerine başvurduğunu ifade etmiştir. 

Bunun nedeni dar gelir gruplarının ekonomik açıdan durumunun iyi olmaması ayrıca 

köye bağlı sağlık ocağının mesafe olarak SGK-Devlet Hastanesine benzer uzaklıkta 

bulunması, bireyleri devlet hastanesine yönlendirmektedir. 

 Köyde yaşayan ve ankete katılan bireylerden sadece birinin ailesinde emes 

hastalığı bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu bireyin tedavi masrafı vs. çok sıkıntılı 

geçmektedir. M.U. (Erkek, 75) sağlık güvencelerinin olmadığını, ekonomik gelirden 

dolayı da sağlık masraflarının karşılanmasına yetmediğini aktarmıştır:  

 "Oğlum emes hastası, tarımdan aldığımız ücrette boğazımıza zor yetiyor. 

Geçen gittim bir yardım kuruluĢuna yardım almak için bana dedi ki sizin yardıma 

ihtiyacınız yok diye size çıkıyor yardım. Yahu benim yardıma ihtiyacım yok da kimin 

olsun. Oğlum hastalığından dolayı çalıĢamıyor, ben de tek baĢıma uğraĢıyorum kıt 

kanaat onu da yapamıyoruz. Benim de gözlerim rahatsız normalde doktora bile 

gitmedim bunun için. " 

Yapılan ankette, köyde yaşayan bireylere aile planlamasına uyulup 
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uyulmadığı sorusuna verilen cevaplarda %57,9‟u hayır, %42,1‟i ise evet yanıtını 

vermiştir. Kadınların ve erkeklerin çoğunun aile planlamasından haberdar olduğu 

görülmektedir. Yapılan anket ve mülakatlarda, kadınlara doğum kontrol yöntemleri 

uygulanıp uygulanmadığı sorulmuştur. Bir kısmının bu soruyu cevaplarken bir 

kısmının ise çekingen olduğu gözlemlenmiştir. Fakat kadınların çoğunun aile 

planlamasından haberdar olduğunu ve sağlık kurumlarına başvurdukları tespit 

edilmiştir. Köyde yaşayayan kadınlara köyde ebe olup olmadığı sorulmuştur. 

Kadınlar eskiden “Mamacık” diye adlandırdıkları ebelerin Hıdırbey‟den geldiğini ve 

köydeki kadınların doğumuna yardım ettiğini belirttiler. 

Sonuç olarak, köyde sağlık ocağının bulunmaması, ayrıca köyün ilçe 

merkezine uzak bulunuşu ve köy otobüsünün 2 saatte bir köyden kalkıyor oluşu 

hastaların acil durumlarda ilçe merkezine yetişmesini zorlaştırmaktadır. Köyde 

yaşayan bireyler kırsal ortamda, temiz hava koşulları ve kendi ektikleri sağlıklı 

besinlere ulaştıkları için köyde ağır kronik hastaya ulaşılmadı. Ayrıca köyde yaşayan 

bireylerin yaş ortalaması çok yüksek olmasına rağmen alzaymır gibi rahatsızlıklara 

bir kişi dışında rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalarda köyde herhangi bir salgın 

hastalık türüne de rastlanılmamıştır. Köydekiler yapılan anket ve mülakat sırasında 

sağlık koşullarının eskiye oranla çok değiştiğini, eskiden daha az hastalanırken şimdi 

hastalıkların daha çok arttığını belirtmiştir. Ayrıca köyde sağlık imkânlarının yeterli 

olmadığını ifade etmişlerdir. 
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IV. BÖLÜM: VAKIFLI KÖYÜ‟NÜN EKONOMĠK YAPISI 

4.1. Ana Hatlarıyla Bölgenin Ekonomik Yapısı  

Hatay‟ın ekonomisinde bölge bölgenin ticari potansiyeli önem arz etmektedir. 

Suriye iç savaşından önce Hatay sınır şehri idi, bu durum bölgede dış ticaretin 

canlılığını sağlıyordu. Ayrıca bölgeden Suriye‟ye yoğun bir şekilde işçi göçü 

gerçekleşiyordu. Ayrıca bölge Suriyeli turistlerin uğrak noktasıydı. Bölgede Arap 

nüfusunun fazla oluşu ve Hatay halkının Suriye‟de akrabalarının oluşu bölgede 

üretilen ürünlerin pazarlanması ve satışını kolaylaştırıyordu.  

Yaklaşık 7 yıldır Suriye‟de yaşanmakta olan savaş, bölge halkının gelirini 

etkilemiş olsa da Hatay geçmişten günümüze önemli tarım ve ticaret yerlerinden 

biridir. Bölge geçmişten günümüze önemli ticaret yerlerinden biridir. Önceden Halep 

vilayetine bağlı olan bölgede önemli ticari faaliyetler yürütülmekteydi. Halep Vilayet 

Salnamesinden edinilen bilgilere göre Halep, 16. Yüzyıldan itibaren ipek ticaretinde 

gelişmiş bir yerdi. Ermeniler eliyle gerçekleşen ipekten elde edilen ürünler 

İskenderun limanı aracılığıyla Batı‟ya gönderilirdi. Batılı tüccarlar Avrupa‟da tekstil 

faaliyetlerinin artışıyla bölgeye sık sık uğrayıp ipek almaktaydı. Hatta 1612‟de 

İskenderun da dahil Halep‟in bir çok yerinde gümrük merkezleri kurulmuştur. 

Ticaretin gelişmesi, sosyal yaşamın da gelişmesine neden olmuştur. Avrupalı 

tüccarların ticari faaliyetleri 18. yüzyılda gerilemeye başlamıştır, daha sonra ticari 

faaliyetler Arap ve Yahudi gibi yerli gayrimüslimler tarafından sürdürülmüştür. 

Ayrıca Halep bölgesi idarecileri ve Batılıların istekleri sonucu halk tütün ve pamuk 

gibi ürünleri üretmeye başlamıştır (Komisyon, 2012: 58-59). 

Bölgede yaşayan Ermeniler ‟in tarihsel süreç içerisinde önemli bir etkinliği 

vardı. Köker‟e göre Ermeni tebaanın bölgede 18. yüzyıla kadar önemli bir etkinliği 

yokken, 19. yüzyılda İskenderun ve Antakya‟ya yerleşen tüccar ve zanaatkar 

sınıfından Ermeniler bölgeye yerleşerek bölgede önemli bir etkinlik oluşturdular 

(Köker ve diğ., 2014: 14). 19. yüzyılın ikinci yarısında bölge tarım ve hayvancılık 

bakımından gelişmiştir. Özellikle ipekböcekçiliği ve sabunculukta önemli bir gelişme 

görülmektedir (Komisyon, 2015: 126). 

19. yüzyıldan itibaren Halep‟in ticari gelişiminin artması, Avrupalı 

misyonerlerin bölgeye ilgisini arttırmıştır. Bölgede 12 konsolosluk bulunmaktaydı. 
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Ticari faaliyetler Ermenilerin elindeydi bu durum Ermenilerin ekonomik durumunun 

artmasına ve Ermenilerin zenginleşmesine neden olmuştur. Öyle ki; Duyun-u 

Umumiye İdaresi, Posta ve Telgraf İdaresi, Vergi Dairesi gibi devlet işlerinde de 

Ermeniler çalışmışlardır. Bunun yanı sıra eğitim, kültür, zirai faaliyetler gibi birçok 

alanda Ermenilerin güçlü bir etkinliği bulunmaktaydı (Güllü, 2012: 4-5). 

Eğilmez, bölgede Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç, Hollanda, İtalya, 

Avusturya-Macaristan, Almanya İspanya, Portekiz ve Belçika konsolosluğunun 

olduğunu, hatta Antakya‟da İran, Fransa, Almanya gibi bir çok konsolosluğun 

bulunduğunu belirtmiştir. Müslüman halkının da vilayet ve kazalarda tarımla 

uğraştığını belirtir (Eğilmez, 1993: 8). 

Shemmassian, Musa Dağ‟ın ekonomisi hakkında bilgi verirken 19. yüzyılın 

ilk yarısında bölge ekonomisinin gelişiminde İngiliz diplomat John Barker‟in 

önemini vurgulamaktadır. Barker, 1883‟te emeklilik yıllarını geçirmek için 

Mısır‟daki görevinden ayrılıp Süveydiye‟ye yerleşti. Süveydiye (şimdiki adı 

Samandağ)‟de bir villası ve Kheder Beg (şimdiki adı Hıdır Bey), yazlık bir evi ve 

Bitias‟ta da benzer şekilde meyve bahçeleri ve yazlık bir evi bulunmaktaydı. 

Barker‟in Avrupalı seyahatçilerle olan buluşmaları Musa Dağ‟ı ilk kez dış dünyaya 

açık hale getirdi. John Barker ayrıca ipek yetiştiriciliği ve tarım-bahçecilik alanında 

da bölgede önemli bir rol oynamıştır. Barker ve oğulları Avrupalı uzmanların 

yardımıyla Süveydiye‟de modern bir ipek fabrikası kurdular. Barker, bölgede 

bilinmeyen birçok meyve, sebze, bitki ve çiçekle de tanıştı. Bunların çekirdeklerini 

Çin, Japonya, Hindistan, Philip çamları, İran, Küçük Asya, Mısır, Malta, İngiltere, 

Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde koruma altına aldı. Keder Beg ve Bitias‟da 

bir sürü çiçek çeşidi, gül, patates, enginar, erik, kayısı, portakal, mandalina, kiraz 

yetiştirdi. Musa Dağ‟ın mutfağını ve zaten yemyeşil olan bitki örtüsünü 

zenginleştirdi. I. Dünya Savaşı öncesine kadar da Musa Dağ'ında, ipekböceği geçim 

kaynağı olmuştur (Shemmassian, 2016: 84-86).  

Musa Dağ halkının ipekböcekçiliği dışında başka işler ile de uğraştığını 

Zeytun Protestan Kilisesi rahibi Rev. Dikran Andresyan‟ın Fransız Filosu tarafından 

kurtarıldıktan sonra ele aldığı mektubunda yazdığı şu sözler ile anlamaktayız: 

“Kasabam Yoğunoluk‟un halkı basit, çalıĢkan insanlardır. Yıllardır esas olarak sert 

ağaçtan ve kemikten tarak yapımı ve cilasıyla uğraĢırlar. Erkeklerimizin çoğu da 
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usta tahta oymacısıdır. KomĢu köyler ham ipek üretimi için ipekböceği yetiĢtirir, el 

tezgâhlarında ipek mendil ve eĢarp dokur. Halkımız kiliselerine çok düĢkündür. 

Amerikan misyonerleri tarafından okullar açıldığından beri çocuklarımızın çoğu 

okumayı da öğrendi. Evler dut ağaçlarıyla çevrilidir, güney ve batıya doğru 

yamaçlar çok güzel meyve bahçeleriyle kaplıdır. Güney Ġtalya‟da bulunmuĢ 

gezginler, Napoli civarındaki köylerin bizimkilere çok benzediğini söylerler” (Bryce 

ve Toybee, 2009: 481).  

 Y.A. (Erkek, 53) de bölge Ermenilerinin ekonomisi hakkında benzer bilgileri 

vermektedir:  

 "Eskiden burada ipek de yapılırdı. YaklaĢık diyelim 200 sene önce Hıdırbeye 

bir Ġngiliz gelmiĢ. O Ġngiliz kilisenin arkasındaki yakayı taraklıyor dut yetiĢtiriyor ve 

dağıtıyor millete diyor size bir kurt vereceğim siz o kurdu besleyeceksiniz ve o ipek 

olacak. O zamanlar Ģimdiki meyveler pek yoktu, incir, üzüm, zeytin ve bir sürü dut 

ağacı vardı. Kurtlar yaprağı yiyiyor koza oluyordu, sonra o koza fabrikalara 

yollanıyordu. O zamanlar 20‟ye yakın küçük atölyeler vardı çünkü bütün gelirleri 

ipek böcekliğiydi. O zamanlar yakın tarihe kadar Bedroseller bütün belediye 

mıntıkası onlara aitti. Batayas‟a gelirdi bu ipek böceğinin tohumunu bize dağıtırdı. 

Çocukken ben bilirim verirlerdi 5-6 kg koza götürüp fabrikaya teslim ederdim yerine 

helva vb. Ģeyler alırdık. Genelde hasat zamanı Nisan‟dan Mayıs‟a kadar olurdu. 

Parayla satmazdık ürünümüzü mübadele yapardık yemek için yapardık. 

Samandağ‟da o zamanlar en iyi gelir ipekti. Ama fabrikatörler buralı değildi 

Bursalıydı. 40 günde koza çıkardı mayıs sonunda biterdi. ġimdiye kadar ipek 

böcekçiliği yapılırdı sonra bu ağaçlar gelince artık ipek böcekçiliği bitti. Ama hala 

birkaç aile yapar ipek böcekçiliği ama Vakıflıda kalmadı. Harbiyede hala yapılır. 

Dut ağaçlarını kesmedik meyvesini yiyiyoruz ama ipek kozası beslenmiyoruz. 

Eskiden beri çifçilik vardı ama diğer el sanatları da yapılırdı. " 

Her ne kadar tarihi roman olarak bilinse de "Musa Dağ‟da Kırk Gün" adlı 

roman bölge hakkında detaylı bilgiler vermekte ve yukarıda ifade edilen ekonomik 

özellikleri daha ayrıntılı vermektedir. Werfel kitabında, Musa Dağ köylülerinin el 

sanatlarında iyi olduğunu ve bir üne sahip olduğunu belirtir. Hacı Habipli‟nin tarak, 

pipo, pipo ağızlıkları ve benzer eşyaları ürettiğini, ürettikleri bu ürünleri aynı 

zamanda Halep‟e, Şam‟a ve Kudüs‟e ihraç ettiğini ifade eder. Benzer şekilde bölgede 
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çarmıha gerilmiş İsa, Meryem Ana ve aziz heykelcikleri üretilmektedir. Özgün köy 

ürünleri olan bu oyma eşyalar bölgenin dışında alıcı bulmaktadır. Aynı zamanda 

Werfel Vakıflı köyünde dantelcilik yapıldığını ve köy kadınlarının bu örtü ve 

mendilleri hem yılda iki defa Antakya pazarında satışa sunulduğunu hem de Mısır‟a 

kadar ihraç ettiğini belirtir. Aynı zamanda Azir‟de ipekböcekçiliği faaliyeti 

yapılırken Hıdır Bey‟de ise ipek eğrilmektedir. Yoğunoluk ve Bityas da bölgenin en 

büyük iki köyü ve bu ifade edilen sanatların tümü orada da gerçekleşmektedir. 

Kebusiye ise arıcılık faaliyetleri ile bilinmektedir (Werfel, 2014: 40). 

20. yüzyıl başlarında İskenderun merkezde 2 bahçe ve 126 arsa, köylerinde 

ise 201 bağ, 823 bahçe ve 25.550 dönümlük araziyi kaplayan 4.527 tarla vardı. 

İskenderun‟da hububat, portakal ve limondan oluşan çeşitli mahsuller 

bulunmaktaydı. Belen‟de ise çeşitli meyveler bulunmaklaydı. Benzer şekilde bağcılık 

da gelişmişti. Bölgede 731 bağ ve 238 bahçe bulunmaktaydı. Belen‟de pekmez ve 

sucuk üretilip ihraç edilmekteydi. Antakya‟da kaza ve köylerde toplam 3.110 bağ, 

2.525 bahçe, 254 çiftlik, 49.51 tarla bulunmaktaydı. Bölgede üretilen envai çeşit 

hububat Avrupa ülkelerine ihraç edilmekteydi. Aynı zamanda ipek böcekçiliği ve 

zeytin de gelişmişti (Eğilmez, 1993: 8-9). 

20. yüzyıla bölgede yaşayan Ermenilerin 30.000‟i aşkın bir nüfusu 

bulunmaktaydı. İskenderun ve Antakya‟da toplam 23 okul ve 21 kilisesi 

bulunmaktaydı. Bölgede zanaat ve ticaretle uğraşan Ermenilerin 2.000‟e yakın 

nüfusu bulunmaktaydı (Köker ve diğ., 2014: 14-15). 

Benzer şekilde Beylan (bügün Belen) kasabasında 1800 kadar Ermeni 

yaşıyordu. Bir kilise ve 180 öğrencinin devam ettiği bir okulları vardı. Ermeniler 

arasında ipekböcekçiliği ve dokumacılık yaygındı. On binlerce Ermeni‟nin  hayatını 

kaybettiği 1909 Adana olaylarında çıkan isyanın daha sonra Hatay‟a da yayılması 

sonucunda, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Antakya‟da Ermeni nüfusu 214‟e 

inmişti. Halep‟i İskenderun‟a bağlayan yol üzerinde bulunduğu için ticari hayatın 

gelişkin olduğu bu şehirde Ermeniler ticaret ve zanaatla uğraşıyorlardı: kuyumculuk, 

terzilik, çömlekçilik ve çuhacılık ileri oldukları meslekler arasındaydı (Köker ve diğ., 

2014: 15-16). 

 Bölgede 1939 sonrası kalan tek Ermeni köyü Vakıflı‟dır. Bölge ticari ve 

ekonomik açıdan önemini hala korumakta olsa da Ermenilerin bölgede etkinliği yok 
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denecek kadar azdır. Bölge geçmişte Avrupa ülkelerine farklı ürünleri 

pazarlamaktaydı. Ticari açıdan aktif olan bölgede Ermeniler ‟in katkısı ebetteki 

büyüktür. Yapılan araştırmalarda birçok kaynak Ermenilerin bölgenin zenginlerinden 

olduğu ve ticaret kontrolünü elinde bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bölge 

Ermenilerinin kendine ait birçok kilise ve okulu bulunmaktaydı. Ermeniler ayrıca 

tarım alanında ve el sanatlarında da önemli bir noktadaydı. Hem ürünleri üretip hem 

de ürettikleri ürünleri farklı noktalara pazarlarlardı. Şimdilerde ise sadece tarımla 

geçinip, ürünlerini belli noktalara satmaktadırlar. Bölgenin eski zengin yapısı göçten 

sonra yok olmuştur. El sanatları sadece kadınların icra ettiği el işleri gibi küçük ve 

getirisi az olan faaliyet grubu içerisindedir. 

4.2. Vakıflı Köyü‟nde Ekonomik Faaliyetler  

 Vakıflı köyü halkının çoğu tarımla uğraşmaktadır. Bilindiği gibi Vakıflı 

köyünün en önemli ekonomik uğraşı tarımdır. Köyde yaşayan bireyler genellikle 

çiftçilik yapmaktadır. Ankete katılan bireylere mesleklerinin ne olduğu sorulmuştur. 

Bireyler ağırlıklı olarak çiftçilik yapmalarının yanında, eczacı, ev hanımı, veteriner, 

işletme sahibi gibi değişik meslek gruplarını da icra etmektedir. 

Tablo 22. Hane Halklarının Mesleği 

 Sayı Oran (%) 

Çiftçi 8   42,1 

Eczacı 1 5,3 

Emekli 2   10,5 

Ev hanımı 4   21,1 

ĠĢletme sahibi 1 5,3 

Kilise sorumlusu 1 5,3 

Organik ürünler satıcısı 1 5,3 

Veteriner 1 5,3 

Toplam 19 100 

 Köyde yaşayan bireylerin mesleklerinin baba mesleği olup olmadığı 

saptanmaya çalışılmıştır, bu yüzden ankete katılan bireylere, baba mesleği hatta dede 

mesleğinin neler olduğu sorulmuştur. Bu soruyu sormadaki amacımız bölgede daha 

önce yürütülen el sanatları, taş ustalığı ve oymacılık gibi faaliyetlerin hala yürütülüp 

yürütülmediğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bölgede yürütülen eski mesleklerin olup 

olmadığı saptamaktır. Ankete katılan bireylerin %79‟unun baba mesleği çiftçi, % 

11‟inin dokumacı, %5‟inin kuyumcu, %  5‟inin aşçı olduğu belirtilmiştir. Görüldüğü 

gibi daha önce köyde kuyumculuk, dokumacılık gibi işlerde uğraşan bireyler varken, 
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şimdi bu meslekleri icra eden kimseler köyde bulunmamaktadır. Çiftçilikte iyi olan 

Vakıflı köy halkı, geçmişten günümüze kadar çiftçilikle uğraşmaktadır. Yapılan 

literatür taramalarında da Vakıflı köyü anlatılırken halkın çiftçilik yaptıkları, tarımla 

uğraştıkları belirtilmektedir. Köylü bu konuda uzman olmamakla beraber tamamen 

baba mesleğini sürdürmektedir.  

F.N. (Erkek, 56) Ailece Almanya‟da yaşamakta, yazın köye gelmektedir.  F.N. 

köyde eskiden babasının icra ettiği zanaatı aktarmaktadır:  

"Göç etmeden önce de köylü aynı durumdaydı, çiftçilik yapardı dedelerimiz 

nenelerimiz. Bu manzara hiç değiĢmedi. Babamın mesleği o zamanlar yine çitçiydi 

ama saatçilik sanatı da vardı benim babamın. O zamanlar el yapımı saat yapardı ve 

saatleri tamir ederdi, sonra Almanya‟ya gidince de o mesleği sürdürdü. Babamdan 

baĢka Vakıflı‟da saatçilik yapan yoktu. Babama da o zanaatı amcam öğretti amcam o 

zamanlar Beyrut‟taydı Ģimdi Amerika‟da Kaliforniya‟da kalıyor o saatçilik yapardı, 

onun yanında kaldı o babama saatçiliği öğretti. Sonra ilerletti bu mesleği, kendini 

geliĢtirdi. " 

F.D. (Erkek, 78) baba ve dede meslekleri hakkında bilgi vermektedir: "Benim 

dedemler tarafı kunduracıydı. Çok güzel el yapımı kunduralar yapardı. Böyle deri 

tarzı da yapıyordu. Halen bile ben hatıra olsun diye bizim evin damında o eski 

kunduraları saklarım. Birde babamlar kuyumculukla uğraĢırdı. Bende Ġstanbul‟da 

Ermeni okulunda okudum o dönem sonra meslek seçtim, okumayı değil. Kuyumculuğu 

seçtim. " 

F.D. (Erkek, 78) mülakat bittikten sonra, eskiden kuyumculuk yapmış 

olduğunu, şimdi ise emekli olduğunu ve tamamen bahçe işleriyle meşgul olduğunu 

belirtmiştir. 

F.A. (Kadın, 50) köyde eski el sanatlarının giderek azaldığını hatta bazılarının 

yok olduğunu, hatta köye özgü üretim tarzının bile yavaş yavaş azaldığını ifade 

etmiştir: "Ermenilerde sanatkârlar olurdu eskiden çok vardı; taĢ ustalığı, demir 

ustalığı… ġimdi yok. Neyi bıraktık ki onu bırakalım, bitirdik hepsini. GeçmiĢten 

günümüze el sanatları azaldı. Eskiden sepet örerlermiĢ, hasır örerlermiĢ, her Ģeyi 

yaparlarmıĢ, bulgurlarını kendileri yaparlarmıĢ, incirleri kendileri toplayıp 

kuruturlarmıĢ… ġimdi hiçbir Ģey yok, Ģimdi bir yaptığımız kıĢlık tarhana, bir salça 

yaparsak o da tek tük. Köyümüz köylülükten çıktı artık kaynanam hep anlatır her Ģeyi 
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yaparlarmıĢ…" 

 V.K. (Erkek, 86) zanaat gerektiren işlerin artık okuyan bireyler tarafından pek 

tercih edilmediğini savunmaktadır: 

 "Demir ustalığı, taĢ ustalığı bilmem n vardı eskidendi, bizde kalmadı hiçbir 

Ģey. Bizim gençler Ģimdi hep okuma peĢinde. Benim yaĢlardaki arkadaĢlar taĢ 

ustalığı bilir. Ben bile duvar yapardım eskiden. O mesleği istemez çocuklar bilirsin 

zaten hep okudular. Benim yedi 7 tane torunum var kaç tanesi 5 tanesi üniversite 

bitirdi, geri kalanı da bitiriyor. Okuyanlar istemez ki o iĢleri. " 

Y.A. (Erkek, 53) 1939‟da Ermeniler göç etmeden önce yaptıkları el sanatları 

ürünleri göç nedeniyle satışa sunduklarından ve Musa Dağ halkının el sanatlarında 

meşhur olduklarından bahsetmektedir:  

"Eskiden kilisemiz vardı o 1939‟da Ermeniler göç ettiğinde Hıdırbey köyünde 

Musa ağacının yanına bütün Ermeniler mallarını dizmiĢlerdi. Çünkü göç ederken 

sadece hafif eĢyalarını taĢıyıp götürebilirdi. Çok güzel eĢyaları vardı, onları çok 

ucuza Hıdırbey köyünün yanındaki Musa ağacının yanına dizip satıĢa çıkardılar. 

Çok güzel oyma eĢyalar yapıyorlardı buradaki Ermeniler. Sandıklar, dibekler, oyma 

dolaplar, yataklar, testiler, küpler, kazanlar hepsini sattılar gitmeden evvel. Sonra 

Samandağ‟dan gelen insanlar onları satın aldı. " 

 
Foto 43. Köyde Yeni BaĢlanan TaĢ Oymacılığı 

 Vakıflı köyünde ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Bu 

faaliyet bölgede önceden beri yürütülmektedir. Bu faaliyet, eğitim gerektirmeyen 

beden gücüne dayalı bir faaliyet olduğu için okuyamayan ya da iş bulamayan 

bireylerin kolaylıkla çalışabileceği bir iştir. Anket ve mülakat sırasında bireylerin 
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işlerinde çocuklarının da onlara yardım ettiği belirtilmiş. Bazıları çocuklarının 

okuyup da atanamadığını bu yüzden kendileriyle birlikte bahçelerde çalıştığını ifade 

etmiştir.   

            Köyde yaşayan bireylere, ailede gelir getiren bir işte çalışan birey sayısı 

sorulmuştur. Görüşmecilerin %21‟i gelir getirici bir işte çalışan birey sayısının 

olmadığı, % 32‟si bir kişinin gelir getirici bir işte çalıştığı, %42‟sinin ailede iki 

kişinin gelir getirici bir işte çalıştığı, %5‟inin de ailede üç kişinin gelir getirici bir işte 

çalıştığı ifade edilmiştir. 

Tablo 23. Ailenin Aylık Gelir ve Gider Tablosu 

Aylik Gelir Aylık Gider 

 Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 

500 TL ve altı 3 15,8 4 21,1 

501-1000 3 15,8 6 31,6 

1001-1500 4 21,1 2 10,5 

1501-2000 3 15,8 2 10,5 

2001-2500 1 5,3 2 10,5 

2501-3000 3 15,8 2 10,5 

3500 ve üzeri 2 10,5 1 5,3 

Toplam 19 100 19 100 

 Görüşülen kişilere, ailelerinin aylık gelirinin ne kadar olduğu sorulmuştur. 

Vakıflı köyünün ortalama aylık gelirlerine baktığımızda tablodan da anlaşılacağı gibi 

orta gelirli olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Aylık 500 TL ve altı geliri 

olan bireylerin oranı %15.8,  501-1000 TL olanların oranı %15.8, 1001-1500 TL 

olanların oranı %21.1, 1501-2000 alanların geliri 15.8, 2001-2500 alanların oranı 

5.3, 2501-3000 alanlaın oranı 15.8 ve 3500 ve üzeri alanların oranı ise 10.5‟tir. Bu 

diğerlerine göre biraz daha yüksek bir geliri ifade etmektedir. Bu durumda Vakıflı 

köyü, normal bir Anadolu köyünün ekonomik gelirinden biraz daha iyi olmakla 

birlikte yine de düşük gelirli bir köydür.  Bireylerin aylık giderlerinin oranına 

baktığımızda, aylık gideri 500TL ve altı oranında olanların oranı %21.1, 501-1000 

TL olanların oranı % 31.6, 1001-1500 TL alanların oranı ve1501-2000 TL olanların 

oranı ise %10.5, 3500 ve üzeri gidere sahip olanların oranı ise %5.3 gibi bir değer 

göstermektedir. Gelir ve gider durumunu karşılaştırdığımızda arada bir dengesizlik 

durumunun oluştuğu görülmektedir. Ailelerin giderleri gelirlerine oranla daha 

fazladır. Bu da bireylerin, daima ayın sonunu denk getirme derdinin olduğunu ve bu 

durum da bireylerin genelde kendini borçlu gibi hissetmelerine sebep olmuştur. 
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Ortalama gelir ve gider dengesine baktığımızda köylü orta halli bir ekonomik 

duruma sahiptir. Aslında bu miktarlar bir kent yaşamı içerisinde değerlendirildiğinde 

bir ailenin geçimini zorlukla sağlayabileceği bir durumken, bir köy için kendini 

geçindirmeye yetebilecek bir gelir olarak görülebilir. Fakat köylünün anket sırasında 

sık sık yakındığı konu geçimlerini sağlayamadıkları üzerineydi. Vakıflı‟da hemen 

hemen her aile çocuğunu okutmakta, ayrıca fatura, mutfak masrafı, ev ihtiyaçları 

üzerine yapılan harcamalar köylünün masrafını arttırmakta ve bu durum köylüyü 

zora sokmaktadır. 

Vakıflı‟da ankete katılanların aylık harcamalarının en büyük kısmının nereye 

gittiği durumu araştırıldığında %32‟si diğer diye ifade edilen yiyecek- içecek gibi 

temel gıdalara harcadıklarını ifade etmiştir. %42‟si faturalara, %21‟i eğitim ve 

kültüre, %5‟i ise sağlığa harcamaktadır. Genel bir değerlendirme yapacak olursak; 

Vakıflı‟da ekonomik geliri düşük olan aileler harcamalarını ancak temel ihtiyaçlarını 

karşılamak için yapmaktadırlar. Eğitim ve kültüre olan harcamalar ise daha çok 

köyde yaşayan bir ve birden fazla çocuklu bireylerin okula giden çocuklarının okul 

harcamalarından yana sıkıntı çektiklerini belirtmişlerdir. Kira harcamalarının 

olmamasının sebebi genellikle ankete katılan bireylerin hemen hemen çoğunun 

kendine ait evi olduğu içindir. Köyde ise şehir merkezine oranla kiralar çok düşük 

olduğundan bireylerin kira ücreti ile ilgili sıkıntıları olmamaktadır.  

Bireylerin %90‟ı nakitle ödeme yaptığını, %5‟inin veresiye ve ya kredi kartı 

ile ödeme yaptığı görülmektedir. Köyde yaşayan bireyler kent yaşamının 

vazgeçilmez unsuru olan kredi kartını hemen hemen hiç kullanmamaktadırlar. Kredi 

kartı kullanmama nedeninin belki de en önemlisi kredi kartı kullanmak için gerekli 

olan ekonomik koşulları taşımamalarından ileri gelmektedir. Diğer bir nedeniyse 

köyde yaşayan bireylerde kredi kartı kullanma bilincinin çok gelişmemiş olması ve 

genellikle alışverişini Samandağ ilçe merkezinden küçük marketler veya 

manavlardan yapmalarıdır. Bu sebeple bireyler nakit ödemeyi daha çok tercih 

etmektedir.  

Ankete katılan bireylerin %32‟si daha önce kredi almış, %68‟i ise almamıştır. 

Bu bireylerin %5‟i daha önce iki defa kredi alırken, %26‟sı bir defaya mahsus kredi 

almıştır. Bireyler krediyi daha çok eğitim, işletme açmak ve sağlı nedenleri için 

aldıklarını ifade etmişlerdir. Köyde yaşayan bireylerin krediyi tarımsal amaçlı 
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almadıkları saptanmıştır. Bireyler tarımsal kurumlarla ilişki kurmaktan ziyade, tarımı 

daha çok kendi imkanlarıyla yapmaktadırlar.  

Köyde yaşayan bireylerin %79‟u ekmek ihtiyacını bakkaldan karşılarken, 

%21‟i fırından karşılamaktadır. Köyde herhangi bir bakkal vs. olmadığı için köylüler 

çarşıya çıktığında ekmeklerini Samandağ ilçe merkezinden almaktadırlar. Ayrıca 

köyün her tarafında tandır bulunmamaktadır. Bu yüzden köyde yaşayan bireyler 

ekmeğini kendisi pişirmemektedir. Günlük ekmek ihtiyacının nasıl karşılandığı ile 

ailedeki birey sayısı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Yani geniş aileler 

de çekirdek aileler de ekmeğini hazır almaktadır. Bu durum da bireyler daha fazla 

masrafa koymaktadır.  

Ankete katılan bireylere günlük ekmek ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı 

sorulmuştur. Bireylerin %79‟u ekmeğini bakkaldan aldığını, %21‟i ise fırından 

aldığını belirtmiştir. Köyde herhangi bir köy bakkalı olmadığından bireyler genelde 

Samandağ‟dan almaktadır. Ayrıca köyde sadece iki-üç evde tandır bulunmakta ve 

köylüler tandırı ekmek pişirimi için değil de biberli ekmek ve bazı yemekleri 

pişirmek için kullanmaktadırlar. Ayrıca çay bahçesinde bulunan köy tandırında 

biberli ekmek, gözleme gibi ürünler bulunmakta ve bunlar köye gelenler için satışına 

sunulmaktadır. 

Köyde yaşayan bireylere, otomobil ve motorlu araçlara sahip olma durumu 

incelendiğinde %74 ‟ünün herhangi bir otomobil-motorlu aracının olduğunu, 

%26‟sının ise olmadığı görülmektedir. Otomobil- motorlu araçları olan kişilerin de 

daha çok mobilet ya da motorunun olduğu, otomobilde ise genelde düşük marka 

araçların varlığı belirgindir. Köyden merkeze ulaşım belediye otobüsü tarafından 

günün belli saatlerinde yapıldığı için bireyler, ihtiyaçlarını karşılamak için otomobil 

ya da motorlu araçlar satın almıştır. Böylece ani durumlarda otobüsün geliş saatlerini 

beklemek zorunda kalmamış olmaktadırlar. 

 Köyde yaşayan bireylere, evinde sahip olduğu eşyalar sorulmuştur. Bireylerin 

%100‟ü TV, fırın, buzdolabı, süpürge makinesine sahipken %15,8‟i bulaşık 

makinesi, %78,9‟unun koltuk takımı, %15,8‟inin kombi takımı, %31,6‟sının şofbeni, 

%47,4‟ünün bilgisayarı, %42,1‟inin de kliması bulunmaktadır. Ankete katılan 

bireylerden bazıları pansiyonda geçici süreliğine kirada kaldığı ve kaldıkları odalar 

geçici olduğu için çok fazla eşyaya sahip değillerdir. Bilgisayar oranının fazla olması 
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özellikle ailede okuyan çocuğun olması ve çocuklarının ödevi, araştırması için 

bilgisayara ihtiyaç duymasından ileri gelmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere 

klimaya sahip bireyler fazladır. Hatay‟ın yaz aylarında çok sıcak olması kırda ve 

kentte yaşayan hemen hemen her bireyin klima kullanmasına neden olmuştur. Diğer 

temel eşyalar da ekonomik gelirden çok artık her evde bulunan ihtiyaçlardır. 

Özellikle TV artık ev halkının boş zamanlarını değerlendirmek için kullandığı bir 

araç olmaktan çıkmış, dünya ile bağlantısın sağlanmasına neden olan zorunlu bir 

ihtiyaca dönüşmüştür. 

Tablo 24. Sahip Olunan EĢyalar 

Sahip Olunan EĢyalar VAR YOK 

Sayı  Oran (%) Sayı Oran (%) 

TV 19 100 - - 

Fırın 19 100 - - 

Buzdolabı 19 100 - - 

Süpürge Mak. 19 100 - - 

ÇamaĢır Mak. 18 94,7 1 5,3 

BulaĢık Mak. 16 84,2 3 15,8 

Koltuk Takımı 15 78,9 4 21,1 

Kombi 3 15,8 16 84,2 

ġofben 6 31,6 13 68,4 

Bilgisayar 9 47,4 10 52,6 

Klima 8 42,1 11 57,9 

 Bireylerin %5‟i ihtiyaçlarından arda kalan parayla ziynet eşyası almakta, 

%42‟si bankaya yatırmakta, %53‟ü ihtiyaçlardan arda para kalmadığını, zar zor 

ihtiyaçlarına para yetiştirebileceğini ifade etmiştir. Bireylere anket uygulandığı sırada 

sık sık köyde yaşadıklarını, aslında her ihtiyacını kendileri karşıladığını, ama buna 

rağmen gelirleri giderlerinden az olduğu için ekonomik sıkıntı yaşadıklarını 

belirtmektedir. Ayrıca köydekilerin çoğunun çocuğunun okuması ek bir masraf 

getirmektedir. 

 Bireylerin %78,9‟u günümüz koşullarına göre kendini orta halli görmekte, 

%10,52‟si fakir, %10,5‟i de çok fakir görmektedir. Bireylerin kendini nasıl gördüğü 

aylık ve yıllık gelirlerine bağlı olmayıp, ekonomik dengelerinin nasıl yürüdüğü ile 

ilgilidir. Birey aylık fazla bir gelire bağlı olabilir, ama yaptığı harcama gelirinin ona 

yetmesine engel olabilir de. Bu yüzden geliri yüksek olan bazı aileler bile kendini 

zengin görmemektedir. Çoğu gelecekte de durumlarının değişmeyeceğini, çünkü 
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sabit bir uğraşları olduğunu, belki çocuklarının daha iyi iş imkânlarına sahip olacağı 

yönünde öngörüleri bulunmaktadır. Yani çoğu, umudunu aile bireylerine 

bağlamaktadır. Bu yüzden bireyler, daha iyi imkânlara ve koşullara sahip olsunlar 

diye çocuklarının eğitimine destek vermekte ve onları okutmaktadır. 

 Sonuç olarak, Vakıflı köyünde ekonomik imkânlar çok kısıtlıdır. Bu durum 

bireylerin özellikle ekonomik yapısını ciddi oranda etki etmektedir.  Köyde 

yaşayanlar daha çok tarım sektörüyle geçimini sağlamaktadır. Bu sektör kişilerin 

geçimini sağlamaya yetmeyecek durumdadır.  Köyde ek olarak yapılan birkaç 

ekonomik uğraş dışında bireylerin çalışma olanaklarını arttırıcı faaliyetler 

bulunmamaktadır. Eskiden yürütülen aile mesleği bugün Vakıflı‟da unutulmuş 

durumda. Sadece araştırma sahasında görüşülen kişilerin hobi amaçlı terzilik ve taş 

oymacılığı işini yaptığını fakat bundan ekonomik getirileri olmadığı saptanmıştır.  

4.2.1. Bitkisel Üretim Faaliyetleri 

 Kilbourne Matossian ve Hoogasian Villa‟ya göre, kırsal alanda yaşayan 

Ermeniler, giyimden yeme içmeye ve hatta kullandıkları araç gereçlere kadar her 

şeyi kendileri üretmektedir. Aynı zamanda tahıl ürünleri üretip tüketir ve de hayvan 

beslerlerdi. Besledikleri hayvanların etinden, sütünden, yumurtası ve yününden 

yararlanırlardı. Bazı hayvanları da tarla sürmek için kullanırlardı (Kilbourne 

Matossian ve Hoogasian Villa, 2006: 63). Vakıflı köyü de Musa Dağ‟da yer alan az 

nüfuslu bir tarım köyüdür. Fakat köyde farklı ekonomik uğraşlar bulunmaktadır. Bu 

bölümde Vakıflı‟nın bitkisel üretim faaliyetlerine değinilecektir. 

 Shemmassian‟a göre (2016: 299) tarım Vakıflı Köyü‟nün temel ekonomik 

kaynağıdır. Köy 2818 dönümlük araziye sahiptir. Bunun 788 dönümü (%27.9)‟ü 

kayalık, 725 dönümü (%26)‟ü meyve bahçesi, 400 dönümü (%14,2)  nadas arazisi, 

250 dönümü (%8.8)  ormanlık, 250 dönümü (%8.8) çayırlık, 150 dönüm (%5.3) 

otlak, 130 dönüm (%4.8) zeytin bahçeleri, 125 dönüm (%4.4.) sebze alanıdır. 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yaklaşık 1508 dönüm araziye el koymuştur 

(Shemmassian, 2016: 299). 

 Samandağ İlçe Tarım verilerine göre ise; 260 dönüm tarla toprağı, 1110 

dönüm sebze alanı, 1390 dönüm meyve alanı bulunmaktadır. Toplam köy toprakları 

ise 2760 dönümdür (Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri, 2017). 
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Tablo 25. Köy Toprakları 

Toprağın Türü Yüzölçümü (dönüm) Köye Göre Konumu 

Tarla Toprağı 260 Dört Yönde 

Sebze Alanı 1110 Güney 

Meyve Alanı 1390 Güney 

Toplam 2760  

                         Kaynak: Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri (2017) 

 Ankete katılan bireylere sahip oldukları arazi miktarı sorulduğunda bireylerin 

% 64‟ü 1-5 dönüm araziye sahip olduğunu, %31‟i 6-11 dönüm araziye sahip 

olduğunu, %5‟inin 11 dönüm ve üzeri araziye sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 26. Sahip Olunan Arazi Miktarı 

Sahip Olunan Arazi Miktarı Sayı Oran (%) 

1-5 dönüm 12 64 

6-11 dönüm 6 31 

11+ 1 5 

Toplam 19 100 

 Köylüler arazilerinin %68‟ini tamamen kendileri işlerken, %32‟sini kısmen 

kendileri kısmen de ortakçı ile işlemektedirler. Aynı zamanda Vakıflı köyünde 

başkasına ait işlenen topraklar bulunmaktadır. Bireylerin %90‟ı başkasına it 

toprakları işletmezken, %5‟i başkasına it 3 dönüm diğer %5‟i ise 5 dönüm toprağı 

işlemektedir. Köyde yaşayan bireylerin tümü sulamalı tarım yapmaktadır. Samandağ 

İlçe Tarım Müdürlüğü‟nden alınan verilere göre köyde sulanan alan 2500 dönümdür 

(Kaynak: Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü, 2017). 

 Köyde yaşayan bireylere, tarımda kullanılan sulama yöntemi sorulduğunda 

%84‟ü salma yöntemi, %16‟sı damlama yöntemi ile arazisini suladığını ifade 

etmiştir. Köyde yaşayan hemen hemen herkes tarımda kullandığı suyun kaynağını 

akarsulardan elde etmektedir. 

 Vakıflı köyü, topraklarını Hıdırbey‟den gelen suyla sulamaktadırlar. 

Hıdırbey‟den çekilen kanallar, köyün topraklarının sulanmasını sağlamaktadır. 

Köyün en önemli su kaynağı olan bu sistem, birkaç santim derinliğinde olan binlik 

borularla tarım alanlarına iletilmektedir (Doğru ve diğ., 1966: 47). 

 Köyde farklı sebze ve meyveler yetişmektedir. Fakat ağırlıklı olarak 

narenciye tarımı yapılmaktadır. Bozkurt‟a göre Samandağ ilçesinde üretilen 

narenciyenin %6‟sı Vakıflı köyünden karşılanmaktadır (Bozkurt, 2013: 74). Kuşçu, 

köyde sivri biber ve domatesin de yetiştirildiğini ifade etmektedir (Kuşçu, 2008: 216-

217). Alan araştırması sırasında köyde fasülye, maydanoz, marul, biber gibi sebzeler 
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yetiştirilirken; defne ağacı, incir ağacı gibi ağaçlara da rastlanmıştır. 

 Vakıflı‟da nar, kayısı, erik, şeftali, narenciye, zeytin gibi farklı ürünler de 

yetiştirilmektedir. Yalnız tablodan da görüldüğü üzere 1080 alanıyla narenciye 

Vakıflı‟nın en önemli ekonomik uğraşı içerisine girmektedir. Yapılan görüşmelerde 

köylüler henüz yeni ekilen zeytinlerle birlikte 1500‟e ağaca yakın zeytin 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bunun ileride 2000‟i de bulabileceğini 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda 1966 yılında köye gelip araştırma yapan İstanbul 

Üniversitesi Yapı Araştırma Kurumu 1966 yılında köyde ekilen buğday, arpa, yulaf, 

darı gibi tarla ürünlerini ve verim oranlarını tablodaki gibi vermiştir (Doğru ve diğ., 

1966: 49). 

Tablo 27. Köyde YetiĢtirilen Tarla Ürünleri (1964) 

Ürün Adı Ekilen Alan (Dönüm) Dönüme Atılan Tohumluk Verim Oranı 

Buğday 200 10 kg. Bire 4 

Arpa 20 12 kg. Bire 6 

Yulaf 30 12 kg. Bire 8 

Darı 100 1 kg. Bire 40 

      Kaynak: (Doğru ve diğ., 1966: 49) 

 Tabloda bireylerin; buğday, arpa, yulaf, darı gibi bitkileri ektiği 

görülmektedir. Fakat köyde yapılan anket ve mülakatlarda eskiden buğdayın, 

defnenin, incir ve zeytinin çok olduğunu, şimdilerde ise bunun yerini narenciyenin 

aldığı belirtilmiştir. 

Tablo 28. Vakıflı‟da YetiĢtirilen Meyveler 

YetiĢtirilen Meyveler Meyve Alanı 

Nar 10 

Kayısı 10 

Erik 30 

ġeftali 10 

Narenciye 1080 

Zeytin 250 

Toplam 1390 

        Kaynak: (Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü, 2014) 

Ankete katılan bireylerin %11‟i sadece tahıl yetiştirdiğini, %63‟ünün sadece 

meyve yetiştirdiğini, %26‟sı hem meyve hem de sebze yetiştirdiğini belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi köyde farklı ürünler yetişmektedir.   

Ankete katılan bireylerin sahip olduğu tarımsal araçlar şöyledir; Gübre 

makinesi olanların oranı % 32, Pat pat denilen ve traktörden küçük olan ürün 

toplama aracına sahip olanların oranı %5, ilaç serpme makinesi olanların oranı %37, 
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ot biçme makinesine sahip olanların oranı % 16, budama makinesine sahip olanların 

oranı ise %10‟dur. Köyde kullanılan tarımsal araçlar temel tarım araçlarıdır. Maliyeti 

yüksek olmayan bu ürünler köylüler tarafından kullanılmaktadır. Köyde traktör 

bulunmamaktadır, onun yerine köylüler pat pat denilen traktörden küçük olan aracı 

kullanmaktadır. Anketler sırasında bireyler arazilerinin küçük olmasından dolayı 

traktöre ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. 

Köyde yaşayan bireylere şuan sebze-meyve yetiştirip yetiştirmediği 

sorulmuştur. Bireylerin %90‟ı yetiştirdiğini, %10‟u ise yetiştirmediğini belirtmiştir. 

Sebze meyve yetiştirmeyen bireyler de köye yeni yerleşmiş, tarlası olmayan ya da az 

olan kişilerdir.  

Ankete katılan bireylere sebze meyve ihtiyacını nereden karşıladığı 

sorulmuştur. Bireylerin %53‟ü kendi ürettiğinden karşıladığını, %47‟si ilçe 

merkezinden karşıladığını ifade etmiştir. Yani köydekilerin çoğu kendi kullanımı için 

az da olsa sebze üretimi yapmaktadır. Bunun yanında meyve ihtiyacının çoğunu 

kendi ektiği meyvelerden de karşılıyor olsa, köydekiler farklı meyve ihtiyacı için ilçe 

merkezinden alışveriş yapmaktadırlar. 

 
Foto 44. Köydeki Bir Tarla  
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ġekil 9. Vakıflı Köyü Arazi Kullanım Haritası 

N.B. (Erkek, 48) köyde eskiden daha çok sebze yetiştirilirken şimdi sebze 

ekim alanlarında azalmalar olduğunu söylemekte ve bunun nedenini ifade 

etmektedir:  

 "Eskiden sebze meyve hepsini biz yetiĢtirirdik. Benim rahmetli babam 88-90 

yaĢlarında gitti. O yaĢa kadar sebzelerini de ekerdi. Hatta bir ara babam saksı istedi 

benden marul ekmek için. Balkona koydu saksıları marulu ekti. Bazen gidip koparır 

getirirdi, sonra Ģaka yapardı geline derdi: verin 1 lira ben size marul getirdim derdi. 

Salatalık ekerdik mesela 15-20 kök her sabah o inip salatalığı önce toplar sonra da 

sulardı ki verim versin diye. 2010'a kadar sebzemiz meyvemiz her Ģeyimiz 
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kendimizdendi ama 2010'dan sonra biraz arazi darlığı olduğu için topraklar hep 

ağaçlıklara gitti sebze alanları daraldı. O yüzden köyde üç beĢ kiĢi Ģu an sebze 

yetiĢtirmesi yapıyor. " 

 
Foto 45. Köydeki Zeytin Tarlasından Bir Görünüm 

 M.U. (Erkek, 75) de köyde farklı sebze ve meyveler ekildiğini, hatta kendinin 

tropik bir bitki yetiştirdiğini ifade etmektedir:  

 "ġimdi benim sera vardı, kilisenin karĢısında vardı, domates, biber salatalık, 

patlıcan hangisi fazla mahsül verirse onu ekerdim. Biz domates ekiyorduk bir de 

Papaya denilen bir bitki. Tropikal ülkelerden geldi, böyle uzun büyük bir ağaç 

yetiĢtirdim ben. Fakat oğlum emes hastası bu yüzden yapamayacağım diye mecbur 

kalktık imha ettik, ağaçlar da öldü. Meyvesinin tanesi 10 liraya satılıyordu. ġimdi o 

yok. Geçen birisi kanser için geldi, sordu papaya var mı diye, yoktu. ġimdi bir iki 

fide var ama napcam, nasıl yapacam, onun için ne yapacaz bilmiyorum…" 

 Köyde, toprakların gübreye ihtiyacı bulunmaktadır. Organik olmayan gübre 

kullanılarak 400 dönüm, organik gübre kullanılarak 150 dönüm alan 

gübrelenmektedir. Vakıflı‟da hayvancılık –bir ev haricinde- olmadığı için organik 

gübre kullanılamamaktadır. Ayrıca kimyasal gübre ile daha fazla alan 

gübrelenmektedir (Doğru ve diğ., 1966: 48). Bilindiği gibi gübre bitkilerin daha iyi 

gelişmesi için kullanılır. Köyde yaşayan bireylere gübre kullanıp kullanılmadığı 

sorulmuştur. Bireylerin %90‟ı gübre kullandığını, %10‟u ise gübre kullanmadığını 

belirtmiştir. 

 Vakıflı‟da organik ürünler de üretilmektedir. Kuşçu, 2006‟da kooperatif 
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aracılığıyla köyde organik tarım faaliyetleri yürütülmüş, öyle ki 2007‟de köydeki 

ürünler, MİGROS yetkilileri tarafından satın alınmıştır. Üretilen ürünler yetkili 

mühendisler tarafından denetlenmekte ve kimyasal ilaç kullanmada sınırlamalar 

bulunmaktadır (Kuşçu, 2008: 226-227). Köyde bu konuda çok sıkı denetim 

yapıldığını ifade eden Kuşçu çalışmasını 2008 döneminde yapmıştır. Fakat şuan 

köyde yurtdışına organik ürünlerin gönderilmediği, yapılan ürünleri daha çok iç 

pazarda satabildiğini belirtilmiştir. 

 Köyde 2005 yılında 100 ton, 2007 yılında 1300 tonluk bir rakamla organik 

ürün üretildiği Bozkurt tarafından belirtilmiştir (2013: 76). Yine Bozkurt, organik 

tarım sertifikası serüveninin uzun sürmediğini, 2009 yılında sertifikanın iptal 

edildiğini belirtmiştir. Organik tarımın mali giderleri fazla olması, kimyasal gübre 

kullanımının daha az uğraş istemesi ve daha fazla ürün getirmesi köyde organik 

tarımı bitirme noktasına getirmiştir (Bozkurt, 2013: 76). 

 F.A. (Kadın, 50) organik tarım, seracılık gibi faaliyetlerle çeşitli ürünler 

ektiklerini ifade etmiştir:  

 "Organik tarım yapıldı, kimyasal zehir koymadan kullanılan ürünler üretildi. 

Narenciye türleri ağırlıklı olarak yapıyoruz; portakal, limon, mandalina, turunç 

ağırlıklı… Genelde sulu tarım yapıyoruz. Seracılık da yapıldı, Dünya Bankası 

desteğiyle. O da sabotaj oldu, yaktılar, zehir attılar yıllar önce, bıraktık sonra. ġimdi 

ağaç ektik; erik, kayısı falan ektiler. Önce sebzede yetiĢtiriyorduk. Bir ara patlıcan 

da yaptık, olmadı. Haziran'daki yağmur mahvetti her Ģeyimizi. " 

 C.G. (Erkek, 65) organik tarımdan neden vazgeçildiğini anlatmaktadır: 

"Halen 'Türkiye‟nin Tek Ermeni Köyü ' olma özelliğini sürdüren Vakıflı‟da, kıĢ 

aylarında 30 hanede yaklaĢık 100 civarında bir nüfus yaĢamakta ve geçimini 

ağırlıklı olarak turunçgillere dayalı tarımla sağlamaktadır. Yaz aylarında ise, 

tatillerini doğup büyüdükleri topraklarda geçirmek üzere yurtiçinden ve dıĢarıdan 

gelenlerle birlikte, köy nüfusu 250‟ye yaklaĢmaktadır. 2000‟li yılların baĢlarında 

organik tarımın öneminin farkına varan Vakıflı Köylüler büyük oranda organik 

tarıma geçmiĢler ve kurdukları kooperatif aracılığıyla da, hem ürün çeĢitliliği 

yaratmıĢlar, hem de daha elveriĢli pazarlama imkânları bulmuĢlardır. Ancak ilk 

birkaç yıl içinde olumlu sonuçlar alınmasına karĢın, Vakıflı‟nın gerçek anlamıyla 

organik tarım serüveni fazla uzun sürmemiĢtir. Organik tarım üretim maliyetinin 
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yüksek oluĢu, yani organik gübre ve zararlılara karĢı kullanılan organik ilaçların 

pahalı olması, üretilen ürünlerin birim maliyetlerini otomatik olarak arttırmıĢ 

dolaysıyla da ürünün satıĢ fiyatını yükseltmiĢtir. Fiyatların yüksek olması da 

ürünlere olan talebi azaltmıĢ, üretici de zaman içinde organik tarımdan vazgeçerek 

eskiden olduğu gibi geleneksel üretime dönüĢ yapmıĢtır. Yine 2000‟li yılların 

baĢlarında köyde yaĢayan kadınlar yan yana gelerek, evlerinde geleneksel 

yöntemlerle ürettikleri el ürünleri, gıda ve meĢrubat çeĢitlerini satıĢ noktaları 

oluĢturup buralarda satarak, aile bütçelerine önemli katkılarda bulunmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu alternatif ekonomik faaliyet, halen ve baĢlangıç tarihlerdekinden 

çok daha örgütlü bir Ģekilde sürdürülmektedir. " 

 Köyde üretilen ürünler Hatay ve Hatay dışındaki şehirlere pazarlanmaktadır. 

Köy dışı ticaret ağı gelişmiş olsa da köylü ektiği ürünü istediği fiyata 

satamamaktadır. Samandağ‟ın narenciye ürününün yarısından fazlasını karşılayan 

Vakıflı halkı bu durumdan yakınmaktadır. Çok düşük fiyata sattıkları ürünler 

köylünün geçimini sağlamasına yetmemektedir. Bu sebeplerden dolayı, insanlar 

ekinlerini ekmeye, üretim yapmaya küsmüş durumda. Yapılan mülakat ve anketler 

sırasında köylünün çoğu "artık ürün ekmek istemiyorum", "böyle giderse öfkeden 

tarlalarıma bir bidon benzin döküp yakacağım", "bu köylü ne yapsın, nasıl geçinsin, 

bu devirde tarım para etmiyor" gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Görüşmecilere 

ürünlerini nerelere pazarladıkları, geçmişe oranla tarım ekonomisinde ne gibi 

değişiklikler olduğu, tarım arazilerinin azalıp azalmadığı, gibi sorular sorulmuştur. 

 S.A. (Erkek, 52) ürünlerini pazarladıkları yerler hakkında bilgi verirken 

geçmişe kıyasla ekonominin çok kötüye gittiğini, ayrıca miras yoluyla 

parçalanmanın da köy topraklarına zarar verdiğini belirtmiştir:  

 "Ürünlerimiz Ģu an Urfa, Antakya, Diyarbakır, Antep, MaraĢ, Ġskenderun her 

tarafa gidiyor. YurtdıĢına Ģu an pek gitmiyor. Bir sene çalıĢtık ondan da pek 

randıman alamadık. Ġngiltere'ye bir aracı firma ile yolladık ama istediğimiz 

randımanı alamadık. Vakıflı‟nın ekonomisi eskiye nazaran kötü en popüler 

döneminiz bizim 1985 ile 2000 arası. Daha çok ekonomik olarak 2005'e kadar güçlü 

olduğumuz, ürünlerimizin para ettiği böyle bir dönem yaĢadık. 20 yıl çok güzel bir 

döngümüz vardı, ama 20 yıldan sonra bu yavaĢ yavaĢ kayboldu. ġimdi de 

ağaçlarımız meyvelerimiz var fakat satıĢı sıkıntılı. Misal köyde takriben yılda 2 bin 
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tonu buluyor narenciye, 2500-2000 arası, bazen de 1500 olur. Benim Ģahsıma 6 

dönüm arazim var. 20 vardı aslında, dördünü sattım köyde. Birde Ģöyle bir Ģey var, 

eskiden miras yoluyla parçalanma oldu ama Ģimdi yaptırım kullanmaya çalıĢıyoruz 

köylüye, toprak kayıpları olmasın diye. Son 20 yıldır öyle bir Ģey yok ki olsa bile 

Ģimdi baba öldü diyelim oğluna miras kalıyor, sonra biri toprağa bakıyor,  gelirini 

diğerlerine de veriyor, öyle bir sistem. " 

 M.U. (Erkek, 75) ektikleri ürünün karşılığında hak ettikleri parayı almadığını 

düşünerek şunları belirtmiştir:  

 "Dün ben Urfa‟ya 19 sandık 250 kilo portakal, mandalin gönderdim, 220 lira 

para tuttu. Bu köylü nasıl yaĢayacak? Bunun sulaması, gübrelemesi, koparması, her 

Ģey bunun içinde 220 liranın içinde. Nasıl yaĢayacak bu köylü. PeriĢan olduk 

periĢan. Evvelden 1-2 dönüm portakalı olan geçinirdi, Ģimdi nerde? Geçen sene 

benim 30-35 ton mandalinam vardı, yağmur dolayısıyla koparılamadılar, mecbur 

öyle döküldü, yere döküldü. Adam geldi dedi 3 bin liraya alırım. Napcaz arkadaĢ 

böyle, sonra adamla anlaĢtık 3500 dedi, sonra ben 4500‟e verdim. Ben buna nasıl 

gübre koyacam, nasıl ilaç verecem? Zaten ilaçların çoğu zehirli ilaçlar yasaklandı, 

zehirli ilaç sıkmasan bu sefer yine iğneliyor, portakal mandalina dökülüyor. " 

 
Foto 46. Köyün Meyvelerinin Toplanması Ġçin Gelen Araç 

 F.A. (Kadın, 50) değişen şartlara rağmen ürün fiyatlarının değişmediğini, 

ekonomide her şeye zam geldiğini, fakat ürünlerin ucuza alınıp yüksek fiyatlara 

satıldığını belirtmiştir:  

 "Vakıflı‟da daha ağırlıklı narenciye olarak tarımla geçimini sağlarlar, 

sağlayabiliyorlarsa (!) sağlanırsa, artık bilmiyorum… geçmiĢten günümüze 

ekonomide ciddi düĢüĢler var. 10-15 yıl öncesi çok iyiydi, Ģimdi sıfır düzeyine düĢtü. 



243 

Her yıl %50 geliyoruz üretici olarak. 15 yıl önce de 1 TL idi portakalın kilosu, Ģimdi 

de 1 TL. Ama her Ģeyi aldı baĢını gitti, bir yağı, tüpü, pirinci… Her Ģey kaç kat çıktı, 

arttı… Üreticiyi öldürdüler, sürünüyoruz, gebertsinler bizi koysunlar toprağın altına 

diyorum. Onlar da rahatlasın, biz üretici de rahatlayalım… Ürünleri buradan 50 

kuruĢ alıyorlar, satıyorlar 4-5 liraya…" 

 U.Ş. (Erkek, 37) eskiden portakalın getirisinin çok olduğunu, fakat şimdi 

durumun kötüye gittiğini savunmaktadır: 

 "Köyün ekonomik durumu kötüye gitti. Yani biz mesela narenciye üzerineyiz, 

genelde eskiden beri budur. Rahmetlik amcamız vardı 1994-1995 yılında Avrupa'dan 

gelenlere derdi biraz da alkol tüketirdi, içerdi. Hep derdi; sizin dolarınız, markınız 

var, siz gittiniz Avrupa'da çalıĢıyorsunuz, biz burada bir kilo portakal satıyoruz bir 

dolara. O zaman bir kilo portakal bir dolardı. E Ģimdi portakal burada var ama çok 

ucuz. Ekonomik durum vallahi Ģimdi biraz daha zordur. Eskiden daha iyiydi ĠĢçi 

çalıĢtırırdık Hıdırbey'den gelirlerdi. Köylü geçimini portakalgillerden sağlar, o da 

bizi zor durumda bırakıyor, para etmiyor çünkü. " 

 F.D. (Erkek, 78) ekonomik durumun kötüleşmesiyle bireylerin köyü terk edip 

başka şehirlerde iş bulmaya gittiğini belirtmektedir: 

 "Yani Ģimdi bak ekonomik yönden çok kiĢi göç ettiler. ġöyle ya burda diyelim 

ki daha önce ben hatırlarım yani 3 dönüm bir narenciye bahçesi olan hem geçim 

sağlıyordu, hem çocuğunu okutabiliyordu benim çocukluk dönemimde. Yani 

narenciye para ediyordu. Ama Ģimdi gittikçe zorlaĢmaya baĢladı. Örneğin Ģöyle 

diyim bundan 10-15 sene önce sattığımız ürünün fiyatı ile Ģimdiki arasında çok 

büyük bir fark, değiĢim yok. Ama baĢka Ģeyler daha da yükseldi. Noldu ekonomik 

sıkıntı olunca mecbur göç etmeye baĢladılar. Veyahut gençler okumaya baĢladı 

üniversiteyi bitiriyor. Burda ne olacak gidiyor büyük Ģehirlere orada ekmeğini 

arıyor. O yönden göçler oldu. " 

 Köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adında bir kooperatif bulunmaktadır. 

Bu kooperatif aracılığı ile köylünün ürettiği ürünler, bunun satışı, köylünün tarımla 

ilgili sorunları gibi konular ile ilgili sorunlar konuşulmakta, köylü her hangi bir 

sorunda ortaklaşa karar almaktadır. Köydeki herkesin bu kooperatife üyeliği 

bulunmaktadır. F.A. (Kadın, 50) köy kooperatifi hakkında bilgi vermektedir:  

 "Köy kooperatifi ürünlerin üretilmesiyle ilgilenir, tarım faaliyetleri vb. köy 
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ekonomisi ile ilgili Ģeyleri üstlenir. Ayrıca köyde satılan ürünlerin parası 

kooperatifte toplanıp üniversitede okuyan çocuklara burs olarak gönderilir. " 

 Sonuç olarak, köyde yaşayan bireylerin ekonomik durumu Anadolu köylerine 

oranla biraz daha iyidir. Fakat bu durum köy halkının zengin olduğunu göstermez. 

Köyde yaşayan bireyler büyük oranda tarıma bağlı yaşamaktadır. Tarım sektöründeki 

değişimler köylünün hayatını da değiştirmektedir. Buna örnek olarak köy dışına 

yapılan göçler gösterilebilir. Bu göçlerin çoğu eğitim amaçlı olsa da köyde kısıtlı iş 

imkanları bireyleri köy dışına itmektedir. Köyde yapılan organik tarım faaliyetleri, 

bu uğraşın ekonomik giderinin çok olması bu uğraş için bir engel teşkil etmektedir. 

Kısıtlı bir zaman diliminde yürütülen organik tarım faaliyetleri, ilerleyen dönemlerde 

terkedilmiştir. Köyde daha çok narenciye tarımı yapılmaktadır. Üretilen ürünler ise 

daha çok yurtiçinde pazarlanmaktadır. Köyün ekonomik durumu kötüye gitmektedir. 

Özellikle tarım köylüyü zora sokmakta ve köyde farklı tarımsal ürünler üretmeyi 

minimum düzeye indirmektedir. 

4.2.2. Hayvancılık Faaliyetleri 

 Vakıflı köyünde geniş otlaklar ve çayırlıklar bulunmamaktadır. Bu durum 

hayvancılığın gelişmesi yönünde bir engel teşkil etmektedir (Doğru ve diğ., 1966: 

51). Yalnız bu durumdan öte hayvancılık ile uğraşmak zorlu bir süreçtir. Ayrıca köy 

halkı zaten tarımsal faaliyetler yürüttüğü için hayvancılığa ekstra bir zaman ve emek 

verememektedir. Ayrıca hayvancılıktan elde edilen gelir de tıpkı tarımdan elde edilen 

gelir gibi düşük olduğu için bireyler hayvancılığa yönelmemektedir.   

 Ankete katılan bireylerin, şuan hayvan besleyip beslememe durumu 

incelendiğinde; bireylerin %53‟ü kümes hayvancılığı yapmakta, %42‟si hayvan 

beslememekte, %5‟i de büyükbaş hayvan beslemektedir. Kümes hayvanı besleme 

oranının çok olması genelde köydeki herkes bahçeli bir evde oturduğundan ve de 

kümes hayvanı beslemenin özel bir çaba yani yem vs. gibi bir durum 

gerektirmediğinden kendi tüketimleri için kümes hayvanı beslemektedirler. 

 Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan verilere göre köyde bulunan 

hayvan sayısı şöyledir; köyde 5 siyah Holstein dişi inek, 3 siyah Holstein erkek inek 

bulunmaktadır (Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü, 2017). 

 Fakat köyde yapılan anketlerde 8 değil, 2 büyükbaş tespit edilmiştir. İnekler 

sadece Ohannes Kartun ailesi tarafından beslenmektedir. Köyde küçükbaş hayvan 
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bulunmamaktadır. Köyde yapılan görüşmelerde bireylerin verdiği bilgilere göre, 

bundan 10-15 yıl öncesine kadar köyde 4-5 kişi büyükbaş hayvan işine girmiş, fakat 

başarılı sonuçlar alamadığı için hayvanlarını satmak durumunda kalmıştır. Şu an 

köyde yapılan büyükbaş hayvancılık daha çok ahır hayvancılığı türündedir. 

Hayvanlar yaz ve kış aylarında samanla beslenmektedir. Yıllık hayvansal süt üretim 

mikatrıı 300-400 kg bulmaktadır. Görüşmecimiz, süt miktarının az olmasının 

sebebini hayvanlarının henüz küçük olmasına bağlamaktadır. Yıllık 10 kg kadar da 

tereyağı elde etmektedirler. Tereyağı yapma işlemi çok uğraştırdığından tereyağı 

yapımıyla pek ilgilenilmemektedir. Bu hayvanlardan yıllık 20 kg yakın da peynir 

üretilmektedir. Hayvanlar ile ilgili bir hastalık vb. durumlarda veterinere gidilmekte 

ve hayvanların kontrolü yapılmaktadır.  

 Bireylerin % 53‟ü kendi tüketimi için hayvan beslerken, %5‟i satmak için 

beslemektedir. Köyde yaşayan bireylerin %100‟ü et ihtiyacını ilçe merkezinden 

sağlamaktadır. Köydekilerin et tüketme sıklığı incelendiğinde;  üç günde bir et 

yiyenlerin oranı %53, haftalık et yiyenlerin oranı %37, ayda bir yiyenlerin oranı ise 

%10‟dur. Köyde daha çok et ağırlıklı yemekler yapıldığı için köy halkının kırmızı et 

tüketme oranı yüksektir.  

 Köyde aynı zamanda arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu arıcılık faaliyeti 

ile 3 kişi ilgilenmektedir. Bunlardan ikisi gezici arıcıdırlar, diğeri ise Yezur 

mezrasında oturmakta ve arıcılık faaliyetlerini yürütmektedir. Samanda İlçe Tarım 

Müdürlüğü‟nden alınan bilgilere göre Cuma Yemişen‟e ait 190 kovan, Gamze 

Köken‟e ait 40 kovan, Bektaş Doğan‟a ait 110 kovan arı bulunmaktadır. 

 Köyde eskiden daha fazla hayvancılık faaliyetleri yapılmaktayken, 

şimdilerden bu durum hiç yok denecek kadar azdır. İstanbul Üniversitesi Yapı 

Araştırma Kurumu Tarafından yapılan çalışmada 1964 yılında köyde 40 sığır, 40 

koyun, 18 keçi, 265 tavuk-horoz, 16 eşek ve 2 at bulunmaktaydı (Doğru ve diğ., 

1966:51). 

 F.D. (Erkek, 78) eskiden köyde eşek de beslendiğini, daha çok tarım işleri 

için kullanılan eşeğin şuan bulunmadığını yerine tarımsal araçlar kullanıldığı 

belirtilmektedir: 

  "Eskiden bizim köyde yol yoktu, bahçelere falan gidince o yüzden her tarafta 

eĢekler vardı, sabah eĢek sesleriyle uyanırdık. ġimdi bahçelerde yol yapılınca pat pat 
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araçları alındı, traktörden küçük olduğu için de daha rahat gidiyor bahçelere. Bahçe 

yolları dar, eskisinden daha iyi ama. Yani hayvan çok fazla yok köyde. Bir tavuk var 

hemen herkesin tavukları var. Ben de beslerim tavukları hobi amaçlı beslemeyi çok 

seviyorum. " 

 S.A. (Erkek, 52): "Hayvancılık tamamen bitti sayılır zaten Ģu anda iki evde 

var sadece. Köy eskisi gibi değil artık. Hayvancılık vs. bitmiĢ, kimse uğraĢmak 

istemiyor. ġehirli gibi yaĢıyor burda herkes, köylü gibi değil. Mesela benim 

tavuklarım var, ben gidiyorum merkezden yumurta satın alıyorum. " 

 Sonuç olarak, köyde hayvancılık faaliyetleri yoğun bir şekilde 

yürütülmemektedir. Şuan köyde çok az da olsa arıcılık, büyükbaş hayvancılık 

yürütülmektedir. Buna bağlı olarak köyde hayvansal ürünler üretme oranı çok yüksek 

değildir. Köyde ağırlıklı olarak kümes hayvanı bulunmaktadır. Geçimlik olarak 

yetiştirilen bu hayvanlar köy halkının yumurta ve beyaz et ihtiyacını karşılamaktadır.  

4.2.3. Evsel Ġmalat Faaliyetleri 

 Vakıflı köyünde evsel imalat faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde yaşayan 

bireyler reçel, şarap, sabun, rakı, marmelat vb. tüketim maddelerini üretmekte ve 

kilisenin yanında bulunan pansiyonun avlusunda satışa sunmaktadır. Ankete katılan 

bireylere ne tür tüketim maddelerini ürettikleri sorulmuştur. Peynir, yoğurt, turşu gibi 

ürünleri daha çok satın alırken, salça, nar ekşisi, reçel-marmelat,  zeytin, rakı, şarap, 

pekmez, yumurta gibi ürünleri üretmekteler. Ürettikleri bazı ürünleri satarken 

bazılarını ise sadece tüketim amaçlı üretmektedirler. Köyde peynir, yoğurt gibi süt 

ürünlerinin satışının az olması, yetiştirilen hayvan sayısının az olması ile ilgili bir 

durumdur. Köyde üzümün bol miktarda bulunması şarap, rakı gibi malzemelerin 

üretilmesine neden olmuştur. Köylü kendi tüketimi için de yapmaktadır bunu. 

Köyden bazıları şarap üzümlerinin bir kısmı makinede öğütülürken, bazıları ise 

tamamen elde ezerek şarap üretmektedir. Köyde bazı ailelerin rakı yapmak için 

damıtma makinesi bulunmaktadır. Rakılar genelde beyaz üzümden yapılmaktadır. 

Kırmızı üzüm daha çok şarap yapımı için tercih edilirken, beyaz üzüm rakıda 

kullanılmaktadır. Köyde yaşayan bireylere hambalis (Hatay‟a özgü bir çeşit meyve) 

rakısı üretip üretmedikleri sorulmuştur, fakat köy halkı hambalisin çok az rakı 

ürettiğini, üzümün daha verimli olduğunu ifade etmişlerdir. Rakılar Hatay ve 

çevresinde bilinen "boğma rakı" diye adlandırılan bir çeşit rakıdır. Rakılar 
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üretildikten sonra cam şişelerde satışa sunulmaktadır.  

 
Foto 47. Ev Yapımı ġarap Yapan Bir Kadın 

 
Foto 48. Makinede Öğütülen Üzümler 

 Vakıflı köyünde üretilen ürünlerin birçoğu, bölgede hemen hemen her 

kültürün geleneksel olarak ürettiği ürünlerdir. Doğal çevre faktörlerininin sunmuş 

olduğu ürünler, bölge halkının geçmiş deneyimleri ile birleşerek üretilmekte ve bu 

deneyimler bir başka nesile aktarılarak sürdürülmektedir. Kırsal alanda üretilen bu 

ürünler kentte ya da kent dışında yaşayan bireylere pazarlanmaktadır. Anadolu‟nun 

hemen her bölgesinde kırsal yaşam koşulları, tarım ve hayvancılık gibi uğraşlar 

köyde yaşayan bireyleri bu tür uğraşlara yönlendirmektedir. Yapılan ürünler satılma 

kaygısı taşınmadan bazen sadece köylünün kendi tüketimi için üretilmektedir. Fakat 

kentte yaşayan bireylerin endüstriyel gıdaların satın almanın sağlıksız olduğunu 

düşünmesi, gıdalarda bulunan GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) oranının 

artması bireyleri organik ürünler almaya itmektedir. Kentli kır bireylerinin ürünlerini 



248 

satın almaya daha güvenli bakmaktadır. Kırda üretilen ürünler son derece ilgi 

görmekte ve satın alınmaktadır. Bu durum köylüye de ek gelir sağlamakta ve 

köylünün evsel üretim faaliyetlerine yönelmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda 

Vakıflı köyü halkı çok üretkendir. Köyde hemen hemen herkes belli evsel tüketim 

maddelerini üretmektedir. Bunların bir kısmını köylü kendi tüketimine ayırırken, bir 

kısmını da satışa sunmaktadır. Özellikle nar ekşisi, zeytin, zeytinyağı, şarap, sabun, 

rakı ve çeşitli likörler köy pansiyonunun avlusunda teşir edilmektedir. Ayrıca 

köylülerden Garbis Kuş‟un çay bahçesine bitişik bulunan köy bakkalında bu ürünler 

satışa sunulmaktadır. Köyde yapılan saha araştırmasında ekim ayında köyde 

bulunulmuş ve köylülerin üretim yaptıkları ürünlerin bir kısmı gözlemlenmiştir. Nar 

ekşisi, zeytin, şarap ve rakı yapma döneminde köyde bulunulmuş ve malzemelerin 

nasıl üretildiği gözlemlenmiştir. Köyde bulunan ürünler turistler tarafından da ilgi 

görmektedir. Köy pansiyonu avlusunda sergilenen ürünlerin önünde kimi zaman 

ürünleri satın almak için bekleyen gelen turistlerin oluşturduğu uzun sıralar 

gözlemlenmiştir. Köylüler en çok satış yapan ürünün şarap, mandalina şurubu ve 

likör olduğunu ifade etmiştir. Aslında diğer ürünler de satış yapmakta fakat bu 

ürünlerin üretimi diğerlerine göre daha fazla gerçekleşmektedir ve talep oranı 

diğerlerinden daha çoktur. Ayrıca köyde patlıcan reçeli, defne yağı, marmelat, ceviz 

reçeli gibi birbirinden farklı ürünler üretilip satılmaktadır.  

Köyde üretilen ürünler kadın kolları tarafından yapılmaktadır. Vakıflı Köyü 

Kadınlar Kolu 2005 yılında kurulmuştur. Kooperatifte toplam 27 kadın 

çalışmaktadır. Köyde satılan ürünleri yapan kadınlar sattıkları ürünlerin %80‟ini 

üreticilere bırakırken, %20‟si kooperatife bırakılmaktadır (Kaynak: 

http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/vakifli-koyu-kooperatifi Erişim: 02.04.2018 23: 32). 

 
Foto 49. Köyde Üretilen Likör, Turunç Tatlısı ve Ceviz Reçeli 

http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/vakifli-koyu-kooperatifi


249 

 F.A. (Kadın, 50) kadın kolları hakkında bilgi vermektedir: "Köydeki Kadın 

Kolları köydeki tüm etkinlikleri, misafirlerden tutun da her türlü çalıĢmalarda varız. 

Ben diyorum biz köy kadınları köydeki erkeklerden bir adım öndeyiz. Kooperatifteki 

erkekleri sinir ediyorum o lafımla. Diyorum öyle, siz erkekler bu birlikteliği 

sağlayamıyorsunuz, biz kadınlar sağlıyoruz. Biz çok çalıĢıyoruz, arı gibiyiz, ürünleri 

hep beraber köy kadınları ile toplanır yaparız, hem birbirimize yardım da etmiĢ 

oluruz. Sonra ürünleri burada satıĢa sunarız. Köyde bir etkinlik bir Ģey oldu mu 

yemekleri yaparız, misafirler ile ilgileniriz. Belki çok getirisi yoktur ama sattığımız 

ürünlerle eve katkıda bulunuruz. Tanıtımlarımız çok basında, belgesellerde, 

gazetelerde her yerde… Çünkü normal bir anlatım değil bizim çabalarımız sayesinde 

fark yaratanlarda. Bir de Ģu kadınlar bile Türkiye'de 20 toplumsal örgütlerden 

biriyiz."  

Sonuç olarak, köyde küçük çaplı da olsa evsel imalat faaliyetleri 

yapılmaktadır. Belli başlı bir takım yiyecek-içecek imalatı yapılırken, bu ürünler aynı 

zamanda köy içinde ve köy dışında satışa sunulmaktadır. Yapılan bir takım 

araştırmalar sonucu köyde üretilen ürünlerin internet ortamında satışa sunulduğu 

görülmüştür. Köylü ürettiği ürünlerle tamamen kendine yetebilecek bir döngü 

oluşturmuşlardır. Aynı zamanda ürünlerin üretilmesi ve satışı konusunda her türlü 

desteği sağlayan Kadın Kolları ve Köy Kooperatifi bu konuda örnek teşkil 

edebilecek bir yapıdır. Kooperatifin elde ettiği gelirlerin bir kısmını öğrencilere burs 

olarak vermesi köylünün eğitime verdiği desteğin açık bir göstergesidir. Köyde 

ekonomik amaçlı kurulan bu iki kurum, köylülerden herkesin bir söz sahibi olduğu, 

herkesin bir değere sahip olduğu ve de köyle ilgili sorunların birlikte aşılabileceğini 

gösteren bir destek kurumudur. Aynı zamanda köylünün ortak hareket ettiğini 

gösteren bir birlikteliğin olduğu bir alandır.  
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Tablo 29. Üretilen ya da Satın Alınan Evsel Tüketim Maddeleri 

Tüketim Maddesi Tüketim Amaçlı 

Üretiyorum 

Hem Üretip Hem 

Satıyorum 

Ġlgilenmiyorum Satın Alıyorum Toplam 

 Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 

Peynir 1 5,3 - - - - 18 94,7 19 100 

Yoğurt 14 73,7 - - - - 5 26,3 19 100 

TurĢu 18 94,7 - - 1 5,3 - - 19 100 

KurutulmuĢ sebze-

meyve 

16 84,2 - - - - 3 15,8 19 100 

Reçel-marmelat 11 57,9 8 42,1 - - - - 19 100 

Salça 6 31,6 2 10,5 - - 11 57,9 19 100 

Tuzlu Yoğurt 6 31,6 2 10,5 1 5,3 10 52,6 19 100 

Konserve 15 79 2 10,5 - - 2 10,5 19 100 

Zeytin 7 36,8 98 47,4 - - 3 15,8 19 100 

Sürk 5 26,3 9 42,1 - - 6 31,6 19 100 

Rakı - - 9 47,4 5 26,3 5 26,3 19 100 

ġarap - - 4 47,4 5 26,3 5 26,3 19 100 

Sabun - - - 21 6 32 9 47 19 100 

Zeytinyağı 11 57,9 - - 2 10,5 6 31,6 19 100 

Yumurta 11 57,9 - - 2 10,5 6 31,6 19 100 

Pekmez 1 5,3 - - - - 18 94,7 19 100 

Pestil - - - - - - 19 100 19 100 

Nar EkĢisi 5 26,3 11 57,9 - - 3 15,8 19 100 

4.2.4. Diğer Ekonomik Faaliyetler 

 Köyde yürütülen diğer bir ekonomik faaliyet de kadınların yaptığı el işi, iğne 

oyası, takı vb. gibi ürünlerdir. Köy kadınları bu yaptıkları ürünleri de tıpkı ürettikleri 

organik ürünler gibi köy pansiyonu avlusunda satışa sunmaktadırlar. Eskiden daha 

sık yapılan bu ürünler de şimdilerde kaybolmaya yüz tutmuş faaliyetler içerisindedir. 

Y.A. (Erkek, 53) eskiden kadınların ürettiklerin ürünün satın alınıp büyük şehirlerde 

pazarlandığını belirtmektedir:  

"Eskiden orta masa üzerine kadınlar iğne oyası yaparlardı. Güzel ipek 

ipliklerle Ģekilli yuvarlak, kare masa örtüleri yaparlardı. Bir büyük on iki tane de 

küçük bardakaltlıkları için bile danteller örerlerdi. Tüccarlar bunları kadınlardan 

alıyorlardı, Ġzmir, Ankara, Ġstanbul gibi yerlere götürüp satıyorlardı. Yani o dönemde 

genç kızlardan takımını alıyorlardı,  götürüyorlardı iyi iĢlenmiĢ takımları 1000-2000 

tane götürüyorlardı satmaya. ġimdiye kadar yaparlardı bunu. Bizim ManuĢak teyze 

vardı o, bu köydeki genç kızlara bu iğne oyasını öğretirdi, kızlar ondan alıĢırdı oya 

yapmaya. " 
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Foto 50. Kadınların Yaptığı Ġğne Oyası 

 F.A. (Kadın, 50) beceri gerektiren bu tür faaliyetlerin artık hem ekonomik 

getirisinin olmadığını hem de hazır üretime geçildikten sonra yapılan iğne oyalarının 

pek tercih edilmediğini ifade ediyor: "Büyüklerimiz iğne oyası iĢler eskiden, bu 

oyalarla ev geçindirirlerdi Ģimdi onlar da kalktı. Yeni nesil buna sıcak bakmıyor. 

Her Ģey hazır, ama kim itina ile kolalayacak, ütülenecek… Herkes koĢturuyor, 

çalıĢıyor, buruĢturup buruĢturup koyuyorlar bir kenara. " 

 
Foto 51. El ĠĢi Takılar 

 Köyde daha önce ipekle işlenmiş ürünler olmasına rağmen şimdilerde sadece 

iplikle işlenen çeşitli modellerde iğne oyası gibi danteller bulunmaktadır. Masa 

örtüsü, peçetelik, tepsi örtüsü vs. gibi farklı amaçlarla kullanılan bu ürünler, ciddi bir 

el emeği isteyen ürünlerdir. Yalnız bu ürünleri daha çok orta yaş grubu bilip 
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işlemekte, gençler ise bu tür işlerle ilgilenmemektedir. Bu durum bu tür el 

becerilerinin ilerde unutulacağını göstermektedir. Köyde yapılan mülakatlar ve 

anketler esnasında köy kadınları, herkesin artık tembellik ettiğini, eskiden bunları 

öğrenmeyen kadının olmadığını, günümüzde ise bu tür el işlerinin değerinin yok 

olduğunu söylemişlerdir. Özel bir beceri gerektiren bu tür el işleri, modernleşmenin 

ve üretim faaliyetlerinin etkisiyle ya hazır üretime geçilmiş ya da önemi yitirilmiştir. 

Artık ev içinde evi süsleyen bu ürünlerin yerini birbirine benzer fakat farklı 

fabrikalardan çıkmış ürünler almıştır. 

 Köyde yürütülen, belki de köyün gelişmesini, tanınmasını ve dışa açılmasını 

sağlayan en önemli faaliyetlerden biri de turizm faaliyetleridir. Daha çok dinlenmek, 

eğlenmek, yeni kültürleri ve yerleri tanımak amacıyla yapılan seyahatleri kapsayan 

turizm, faaliyeti yürütülen alanlarda önemli ekonomik getiriler sağlamaktadır. 

Hatay‟ın küçük bir köyü olan Vakıflı turizmle birlikte tanınmaya başladı. Köyün 

hem Ermeni oluşu, hem de köyün sakinliği ve köyde bulunan üç pansiyonun varlığı 

köye bir dinamizm katmıştır. Küçük bir köy olan Vakıflı‟ya Türkiye ve dünyanın 

birçok yerinden gelen turistler köyün özellikle yaz aylarında en önemli gelir kaynağı 

haline gelmiştir. Köyde bulunan üç pansiyon gelen konuklara dinlenme imkânı 

sunmaktadır. Fakat turizmin bir bölgede hem olumlu hem olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Turizmin köye nasıl bir etkisi olduğunu saptamak adına yapılan 

mülakatlarda köyde yaşayan bireylere turizmi nasıl karşıladıkları ile ilgili sorular 

sorulmuştur.  

 N.B. (Erkek, 48) köyde çok fazla turistin geldiğini, bu yüzden konut ve arsa 

talebinin arttığını belirtmekte ve bu durumun ilerde bir tehlike oluşturacağından yana 

endişe duymaktadır:  

 "Bizim köy çok popüler oldu. Hafta sonları binlerce insan geliyor buraya. 

Trafik tıkanıyor, o derece. ġimdi okullar açılacak diye biraz düĢer turist oranı ama 

gene de var. Ama köyün turizme katılması Ģöyle bir tehlike arz ediyor; köyün 

dokusunun bozulma tehlikesi var yani. Çünkü millette çok talep var, arsa istiyor, ev 

istiyor bilmem ne istiyor. Biz de büyükĢehir dilekçe verdik burayı imara açmayın 

diye. Hatta bakanlıklara da dilekçe verdik oradan daha cevap gelmemiĢ. Mahalle 

oldu burası köylükten çıktı mahalle oldu. Buraya Ģimdi imara açtığı zaman millet 

gelir oraya otel diker, park bilmem ne yapar. Ġti, kopuğu sarhoĢu bilmem nesi gelir, 
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huzurumuz bozulur. Zaten 73 kiĢi kalmıĢız bu köyde. " 

 F.A. (Kadın, 50) turist gelirlerinin daha fazla olduğunu ve bu durumdan 

hoşnut olduklarını belirtmektedir: "Vakıflı‟da turizm faaliyetlerine karĢı değilim, 

güzel buluyorum. Açıkçası lazım ki ayakta duralım. O da ekonomik bir gelir, buranın 

Ermeni oluĢu, turistlerin gelmesinin baĢlıca nedeni. Turistlerin gelmesi köy için ek 

bir getiri sağlıyor. Tarımdan, aldığımız gelir zaten ortada. " 

 V.K. (Erkek, 86) de turizmi faydalı görmektedir: "Turistler gelsin tabii, 

geliyor da. Burada pansiyonlarımız var, her zaman için pansiyonda misafirlerimiz 

bulunuyor bizim. Vakıflı, Hıdırbey, Kapısuyu burası turizme açıldı ve tanıttılar bizi, 

daha doğrusu dergide, gazetede, televizyonda bizi popüler yaptılar. Faydasını da 

gördük çok Ģükür. " 

 C.G. (Erkek, 65) basında ve yapılan çalışmalarda köy halkının ticari bir 

amaçla tek Ermeni köyü olarak tanıtılmasının köyde yaşayanlara rahatsızlık verdiğini 

belirtmektedir: "KiĢisel olarak kullanmaktan özenle kaçındığım, baĢkasının 

kullanmasından da giderek daha fazla rahatsızlık duyduğum "Türkiye'nin Tek 

Ermeni Köyü" kliĢesinin yarattığı ilgi sonucu olsa gerek, özellikle son 15-20 yıllık 

zaman diliminde, Vakıflı ile ilgili çok sayıda araĢtırma, inceleme, belgesel, röportaj 

ile yalan yanlıĢ haber ve TV programları yapılmaktadır. Ġstisnaları olsa da bunların 

büyük çoğunluğu bence yüzeysel, ticari ve magazin yönleri ağır basan hafif-ucuz 

çalıĢmalardır. Vakıflı'yı, meselenin temeline inmeden, sözüm ona tanıma 

gayretleridir. Vakıflı, sadece Vakıflı olarak değil, 1939 öncesinde kendisine komĢu ve 

hepsi de kendisinden 2-3 katı fazla Ermeni nüfusu barındıran 5 diğer köyle birlikte 

yaĢayan sosyolojik bir birim olarak görülmezse, yapılanlar ve yapılacak olanlar 

nafile bir çabadan öteye gitmeyecektir. " 

 Köy halkı köyün turizme açılmasından memnun fakat bir o kadar da 

kaygılanmaktadır. Endişelerinin en önemli sebebi köyün doğal dokusunun 

bozulacağıdır. Köy halkı ile yapılan görüşmelerde turizme iyimser yaklaşanların 

dışında köyün köyden çıktığını, turizmin ilerde köyü bozacağını, turizmle birlikte 

önceden kapalı bir halk olan Ermenilerin şimdilerde dışa açıldığını ve bu durumun 

kültürlerini izole edeceğini düşünenler de mevcuttur. Ayrıca köy halkı yapılan gazete 

haberlerinden de bir o kadar şikayetçidir. Köydekiler, yapılan haberlerde köyün bir 

vitrin olarak kullanıldığını, Ermeni olmaları sebebiyle çok fazla ilgi gördüklerini 
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fakat bu ilginin kendilerini şaşırttığını, çünkü normal bir köyken insanların köyde 

Ermeni yaşıyor diye köye uğramalarından rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. 

Hatta bazı bireyler turizm ile birlikte daha da ötekileştirildiklerini hissetmektedirler. 

Ermeni olmanın farklılık arz etmediğini, aksine her etnik kimlik gibi kendilerine has 

bir kültürünün ve yaşam tarzının olduğunu bilen köy halkı, bunun farklı bir 

durummuş gibi lanse edilmesinden hoşnut değildir. Daha açık bir ifade ile 

kendilerinin "öteki" olarak görülmesi köy halkını incitmektedir. Ayrıca Vakıflı 

köyünün atalarından miras aldığı kimliğinin ve etnik değerleri ileride bozulabilme 

ihtimali köylünün en önemli kaygıları arasındadır. 

 

  



255 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Kültürel çalışmalar, kültürler arasında belli bir hudut çizen, kültürler 

arasındaki farklı belirgin kılan bir çalışma alanıdır. Teorik ve kavramsal metin 

okumalarıyla desteklenen kültürel çalışmalar yaparken, kültür gruplarının farklılığını 

ortaya çıkarma amaçlı çalışmalar yürütülmektedir. Aslında kültürler arasındaki 

farklılıkların belirginleşmesi ve bir kültürü diğerinden ayırt etmenin ve 

farkındalıklarını ortaya koymanın iyi bir şey olup olmaması aslında bir tartışma 

konusudur. Çünkü bazen yapılan çalışmalar, çatışma ortamını doğurabilir ya da 

çatışmayı destekleyici olabilir. Bir kültürel çalışma yürütürken, kültürler arasındaki 

farkı keskin çizgilerle çizmemeli, her farklılığın kültürün toplumsal yapı içerisinde 

bir değer olduğunun bilincinde çalışmalar yürütülmelidir. Bu durum aynı zamanda 

çalışmanın objektifliğini de etkileyecektir. Kültürel çalışmaları yaparken çalışmanın 

yürütüldüğü dönemin sosyal ve siyasal koşullarından etkilenmeden, çalışmayı hassas 

bir şekilde yürütmek gerekmektedir. Çalışmanın nesnel bir şekilde yürütülmesi için 

araştırmayı yürüten kişi sosyal ve politik koşulların oluşturduğu ortamdan uzak, 

önyargısız bir şekilde hareket etmelidir. Bu çalışma yürütülürken hiçbir önyargı 

olmaksızın, Vakıflı köyü Ermenilerinin içinde yaşadığı coğrafya, sahip oldukları 

kültürel unsurlar, değer yargıları, normları, ekonomik faaliyetleri kısacası bölge 

halkının yaşam biçimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonuç bölümü bir 

Ermeni köyünde yapılan alan araştırması verilerinin analiz edilmesi ve saptanan 

bulguların değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Böylelikle Vakıflı köyünde var olan 

kültürel yapılar, bu kültürel yapıların köy bireyleri için neler ifade ettiği ve kültürel 

yapılar üzerinde yaşanan değişimlerin neler olduğu ortaya konulmuştur. 

Vakıflı köyü Ermenilerinin içinde yaşadığı coğrafya, tarihsel süreç içerisinde 

birçok medeniyetin yaşam sürdüğü, bölgede farklı kültürlerin hakimiyet sürdüğü bir 

bölgedir. Yapılan çalışma Musa Dağ‟ı bölgesinde yer alan yedi köyden geriye kalan 

tek Ermeni yerleşimi olan Vakıflı üzerine yürütülmüştür. Bir kültürün maddi ve 

manevi unsurlarını araştırmak, bölgede var olan kültürler ile yapılan nitel ve nicel 

ölçümler sonucunda elde edilebilir. Bölgede şu an diğer Ermeni köylerinden geriye 

sadece Vakıflı köyü Ermenileri kaldığı için bölgede yaşayan bireylerle iletişim 

kurulmuş, diğer yedi köyün bölge kültürüne katkıları göz ardı edilmeden bölgede 
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saha araştırması ve bölge Ermenileri hakkında yazılan kaynak araştırmaları sonucu 

bölgenin kültürel yapısı ile ilgili önemli bilgiler edinilmiştir. 

Bilindiği gibi Hatay, farklı toplulukların birlikte yaşadığı bir bölgedir. Hatay, 

tarihi çok eski dönemlere uzanmakta ve çok farklı kültürleri içerisinde 

barındırmaktadır. Çalışmalarımız ve literatür taramalarımız sonucunda bölgede ilk 

çağlardan itibaren değişik kültürlerin ve dinlerin bölgeye hakim olduğu ortaya 

konmuştur. M.Ö. 4 ve 3 bin başlangıcından itibaren bölgede birbiri ile etkileşim 

içinde olan farklı kültürlerin olduğu görülmüştür. Bölgede birçok kültür hâkimiyet 

kurmuştur. Bölgede Slevkosların, Romalıların, İslam kültürünün vb. farklı kültürlerin 

izleri bulunmaktadır. Bu medeniyetlerin her birinin kendi kültürünü yansıtan eserleri 

bulunmaktadır. Hâkimiyet kuran her kültür, bir önceki kültürel yapıdan ister istemez 

etkilenmiş ve her kültürün bıraktığı zenginlik harmanlanarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Bölgede yaşayan etnik ve dinsel grupların kimi hala varlığını korurken 

kimileri göç etmiş ya da nüfusça azalmıştır. Hatay‟ın, Türkiye‟nin diğer bölgelerine 

oranla çok kültürlü bir yapısı vardır. Bölgede gerek toplumsal, gerekse de bireysel 

bazda, her kültürün birbirine saygı gösterdiği, farklılıkların büyük bir zenginliği 

temsil eden olgu olduğunun bilincinde olan toplulukların bulunduğu bir ortam 

mevcuttur. Tabi bu durum kültürel kimliği ve kimliğin toplumun genelinde sahip 

olması gereken vatandaşlık haklarını ima etmez. Tarihsel süreç içerisinde Ermeniler 

"Türk vatandaşı, Millet-i Sadıka " gibi klişelerle ifade edilirken aslında Ermeni 

kimliği göz ardı edilmiş, vatandaşlığa dayalı bir belirleme oluşturulmuştur. Yapılan 

araştırmalar sonucu bölge halkı kendini sadece "Ermeni" olarak tanımlamakta, 

etnisitenin kuramlarından ilkçi teoriyi kanıtlar nitelikte sahip oldukları kültürel 

unsurların doğuştan olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan ayrı olarak 

görüşmecilerden bazıları ise sosyo politik koşulların verdiği çekimserlik ya da politik 

söylemlerden edinilen alışkanlıktan kaynaklı etnisitenin araçsalcı yaklaşımına benzer 

şekilde davranmaktadır. Bireylere kendilerini nasıl tanımladıkları sorulduğunda ise, 

"Ermeni" ve "Türk vatandaşı" olarak görmektedir. 

Ermenilerin bölgede azınlık olmaları, kültürel unsurlarına oldukça bağlı 

olmalarını gerekli kılmıştır. Bölgede Ermenice‟nin doğu ve batı lehçesinden ayrı 

olarak Musa Dağ‟ı Ermenilerine has bir diyalekt kullanılmaktadır. Dil konusunda 

genişçe yer verilen bu diyalektin herhangi bir yazı dilinin olmayışı bölgede 
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kullanılan sözlü edebiyat ürünlerinin kayda geçirilmesini engellemiştir. Bölge 

Ermenileri anadillerini kullanmakta hassas davranmaktadır. Yapılan gözlemlerde, 

bireyler kendi aralarında ve çocuklarıyla iletişimde Ermeniceyi kullanmaktadır. Hatta 

edinilen gözlemlerde, yeni konuşmayı sökmüş çocuklarıyla dahi Ermenice 

konuşmaktadırlar. Fakat dilde bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Köylülerin diline 

Türkçe, Arapça, Kürtçe ve diğer dillerden sözcükler girmiştir. Bu durum dilde bir 

takım değişimlerin olduğunun göstergesidir. Diğer komşu kültürlerle yaşanan 

etkileşimler, bu değişimin temel nedenlerinden biridir. Köyde ve köyün bulunduğu 

coğrafyada herhangi bir dil eğitimi verilen kurumların bulunmayışı, köylünün 

ekonomik imkânlarının kısıtlılığı çocukları azınlık okullarına göndermeye engel 

olmaktadır. Bu gibi durumlar da dilde bozulmaları meydana getiren bir başka 

nedendir. 

Vakıflı köyü Ermenileri, dini değerlerine ve geleneklerine bağlı bir köydür. 

Köydeki bireyler, diğer dini ibadetlerini yerine getirmese de pazar ayinine 

katılmaktadırlar. Dahil olunan ve gözlemlenen bir pazar ayininde kilisede yer 

bulunmadığı için kilisenin giriş kapısı önünde ayin izlenmek durumunda kalınmıştır. 

Bireyler, muhafazakâr olmamakla birlikte pazar ayinine katılmaya çok önem verirler, 

çünkü etnik ve kültürel bağlılık sayısı her geçen gün azalan Ermeni cemaatini ortak 

bir kilise etrafında toplamaktadır. Köyde bulunan Surb Asvatsatsin (Meryem Ana) 

Kilisesi‟nde bayramlar ve dini törenler düzenlenmektedir. Düzenlenen törenler 

sadece Ermenileri kiliseye toplamamakta, aynı zamanda farklı dinden ve kültürden 

olan bireylerin de kiliseye gelmesine neden olmaktadır. Kilise, bu anlamda Ermeni 

cemaatini bir arada toplarken aynı zamanda farklı kültürden olan bireylerle teması da 

arttırmaktadır. Bu bağlamda bireylerin inançları sosyal yaşamlarını da 

etkilemektedir. Kutlanan özel bayramlara diğer kültürel grupların katılımı topluluklar 

arası etkileşimi arttırmaktadır. Bu durum aynı zamanda kilisenin dışa açılmasına 

neden olmuştur.  

Vakıflı köyü bireyleri farklı etnik köken ve dine sahip diğer topluluklarla 

olumlu ilişkiler geliştirmekte, gerek ticari gerek gündelik ilişkilerde karşılaştıkları 

farklı etnik unsurdan topluluklara saygı göstermektedirler. Vakıflı köyü ve köyün 

bulunduğu coğrafyada var olan diğer kültürel gruplar, farklılıkları kendi bünyesinde 

içselleştirmekte, bir grup kendini diğer gruptan üstün görmemekte, herhangi bir 
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çatışma ortamı söz konusu olmadan her grup birbirine maddi ve manevi destek 

vererek yaşamını sürdürmektedir. Köyde yapılan görüşme ve sohbetlerde genel kanı, 

her kültürün Hatay için bir değer olduğu ve etnik kimliğinden ötürü Hatay‟da 

herhangi bir kültürel grupla çatışma içerisinde olmadıkları ve her kültürün aslında 

ortak bir Hataylılık kültürü oluşturduğu yönündedir. Vakıflı‟da yaşayan bireyler bir 

başka etnik grup ile ilgili konuşurken düşmanca hiçbir tanımlamada bulunmamış, her 

kültürün değerli olduğu özellikle vurgulanmıştır. Buna rağmen tarihsel süreçler ve 

1915 olayları ile direk bir soru sorulmamasına rağmen köyde yaşayan bireyler öfke 

kontrolünü sağlayamamış, ses tonunu yükselterek açıklamalarda bulunmuş, kimisi 

bazı dini ve etnik grupları suçlarken kimisi olayların "yabancı devletlerin 

kışkırtması" şeklinde geliştiğini ifade etmiştir. 1939 yılında Vakıflı‟nın çevresinde 

bulunan diğer köylerin göç etmesi, Vakıflı köyünü kalan son Ermeni köyü konumuna 

sokmuştur. 

Vakıflı köyü Ermenileri, aynı zamanda kendi tarihinin bilincinde, kültür 

seviyeleri yüksek, toplumsal ve kültürel olaylara karşı da duyarlıdırlar. Köyde 

yaşayan bireyler modern, ilerici ve Anadolu‟da yer alan köylerde görülen 

muhafazakar toplum yapısından uzak bir yapıya sahiptirler. Köyde yaşayan 

bireylerin eğitim seviyesi yüksektir. Yapılan çalışmada köyde yaşayanlar sürekli 

"Türkiye‟nin en fazla üniversite mezunu" çıkaran tek köyü olmaktan duydukları 

gururu ifade etmektedirler. Köyde kadın-erkek ayrımı yapılmadan okuyan her 

bireyin eğitimine destek verilmekte, hatta eğitime destek amaçlı köyde satılan 

ürünlerden elde edilen gelirler üniversite öğrencilerine burs olarak verilmektedir. 

Vakıflı‟da eğitime önem verilmesinin sebeplerinden biri de, köyde tarım dışında 

herhangi bir ekonomik gelir kaynağının olmamasından ileri gelmektedir. Köydeki 

kısıtlı imkânlar, köy bireylerini eğitime zorunlu bir şekilde yönlendirmektedir. 

Ekonomik sebepler, eğitime verilen önemi açıklayan tek bir sebep değildir elbette. 

Vakıflı halkı tarihinden, kültüründen ve kimliğinden haberdar yaşamakta ve azınlık 

olduğunun bilincindedir. Vakıflı bu bilinçliliğini eğitim seviyesini arttırarak daha 

görünür kılmaktadır. Vakıflı halkı geçmişten beri eğitime önem vermektedir. 

Hatay‟ın Türkiye‟ye katılmasından önce bölgede bulunan bir Ermeni okulunun 

varlığı bunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca Vakıflı‟da yaşayan Ermenilerin birçok 

Avrupa ülkesi, Amerika, Lübnan gibi çeşitli ülkelerde akrabalarının olması ve bu 
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akrabalarla iletişim halinde olunması, Vakıflı halkının fikir hayatının değişimini 

sağlamıştır, bu da doğal olarak eğitime yansımıştır.  

Köyde eğitim seviyesi arttıkça, köy aydın bir hal alırken, aynı zamanda 

bunun gelenekler üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Köyde eğitim 

seviyesinin artması, geleneklerin, örf ve adetlerin değişmesine neden oluştur. 

Okuyan kesim ile aile arasında kültür çatışmaları meydana gelmektedir. 

Görüşmecilerden bazıları "okuyan kesim artık köyde kalmak istemez" ya da 

"okuyanlar bizi beğenmiyor" gibi ifadeleri kuşaklar arasındaki eğitim farklılığını ve 

çatışmayı açıklar niteliktedir. 

Ayrıca eğitim olanaklarının artması, köyün nüfusça küçülmesine neden 

olmuştur. Eğitim gören bireyler, köy dışına göç etmekte, köy dışında bir yaşam inşa 

etmektedir. Aynı zamanda eğitim olanaklarının artması, köydeki kadın ve erkek 

nüfusunun üniversiteye gitmesi, üniversite bitince işe atılması vb. gibi etkenler 

evlilik oranlarını düşürmüş bunun doğal sonucu da doğum oranlarının düşmesidir. 

Evliliğe çok geç adım atan bireyler, aynı zamanda az çocuk yapmaktadırlar. Köyde 

geniş aile kavramı, yerini yavaş yavaş çekirdek aileye bırakmıştır. Eskiden, birden 

fazla evli çiftin aynı evde kaldığı görülürken, artık evlenen bireyler ayrı evde 

yaşamaktadır. Ekonomik imkânlar doğrultusunda bireyler, ayrı evlerde yaşamaktadır. 

Köyde yaşayan bazı ailelerin evli erkek çocukları ile yaşadığı saptanmıştır. Ayrıca 

evli çocuklardan bazıları babası ile aynı mesleği yapmakta, tarımla uğraşmaktadır. 

Böylece aynı evde yaşamak dışında aile evinde kalmayı tercih etmektedirler. Eğer 

evlenecek bireyin işi köy dışında ise bireyler evden ayrı yaşamayı tercih etmektedir. 

Vakıflı köyünde dikkat çeken başka bir özellik de kadınların, toplumsal 

yaşamın her alanında izole olmadan yaşamını sürdürmesidir. Kadınlar rahatça köy 

dışına çıkabilmekte, misafir ağırlamakta, bakımını yapmakta, köy içinde ve köy 

dışında çalışabilmektedirler. Aile içerisinde karar verme mekanizması sadece erkek 

tarafından yürütülmemekte, aynı zamanda kadının da ortak fikriyle karar 

verilmektedir. Köyde evli olmayan genç kızlar karşı cinsten arkadaşlarıyla 

görüşebilmekte ve zaman geçirebilmektedir. Köyde yaşayan kadınlar, modern 

giyinmekte ve Anadolu‟nun diğer köylerinde bulunan köy kadınlarından farklı olarak 

açık giyinmekte ayrıca eşleriyle ya da eşlerinden ayrı rahatça alkol 

kullanabilmektedirler. 
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Vakıflı çevresinde olan diğer köylerden farklı bir yaşam sürmektedir. 

Vakıflı‟nın araştırılmaya değer kısmı da onu özel kılan bu farklılığın sebepleri 

üzerine düşünmek ve onu ortaya çıkarmaktı. Köyün komşuları olan Müslüman ve 

Hristiyan köylerin ortasında bulunan Vakıflı ne Arap Hristiyan ne de Müslüman 

köye benzer özelliklere sahiptir. Hatay‟da yaşayan diğer Ortodoks Hristiyanlarla 

kutlanan ortak bayramlar dışında Vakıflı halkı, bölge Hristiyanlarını kendine yakın 

görmemektedir. Köyde kız alıp vermede belirleyici unsur evlenilecek kişinin aynı 

dini yapıdan olmasından ziyade aynı etnik kökene sahip olması önem arz etmektedir. 

Bu konuda köyde örtük de olsa bir baskı söz konusudur. Köy halkı azınlık olduğunu 

bilmekte ve çocukları diğer etnik unsurdan bireylerle evlenilirse var olan dil ve dini 

yapının bozulabileceğinden korkmaktadırlar. Köyde, hala dünya üzerinde çok az 

kişinin konuştuğu bir diyalekt kullanılmakta ve bu dilin korunması adına yoğun çaba 

sarf edilmektedir. Köyde yaşayan bireylerde, dil ve din etkeni birbirine geçmiş iki 

önemli kavramdır. Bireylerden bazıları, farklı dinden biriyle evlenmenin, evlenecek 

çiftler arasında sorun teşkil edebileceğini ifade ederken, bunu daha çok din açısından 

değerlendirirmişlerdir, bazıları ise bunu dillerinin yok olabileceği endişesiyle 

değerlendirmiştir. Yine de evlilik konusunda çok katı bir duruş sergilemeyen 

Ermeniler, eğer çocukları farklı etnik ve dinsel gruptan biriyle evlenirse buna 

müsamaha göstermektedirler. Köyde, farklı din grubundan evlenen bireyler buna 

örnektir. Köyde daha önce uygulanan 7 göbekten evlilik kuralı evlenmede yaşanan 

zorluklardan dolayı 5 göbeğe kadar indirilmiştir. Köyde azınlık olduğunun bilincinde 

olan bireyler, bu sebepten ötürü evlilik konusunda katıdırlar. 

Köyde yaşayan bireyler, birbiriyle dayanışma halindedir. Köyde var olan bu 

dayanışma ilişkisi köylüler arasında çatışma ortamını engellemiştir. Köyde toprak 

kavgası, aileler arası çatışma, bireysel kavgalar gibi olaylar yaşanmamaktadır. Köyde 

aynı zamanda muhtarlık seçimi ile ilgili bir sorun yaşanmamakta, tamamen köylünün 

ortak seçimiyle bir muhtar aday olmakta ve muhtar ölene kadar köyde görev 

yapmaktadır. Köyde herhangi bir ailenin ön planda olması gibi bir durum da mevcut 

değildir. Ayrıca köyün azınlık olması, köyde herhangi bir particilik olayı ya da 

bunlarla ilgili tartışmalara mahal vermemektedir. Köy halkı genel olarak herhangi bir 

partiye oy vermemektedir, oylar genelde eşit şekilde dağıtılmaktadır. Böyle bir 

sistemin yürütülmesinin nedeni köyün az bir nüfusa sahip oluşu, Ermeni oluşu ve 
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devletten yana duydukları çekimserliktir. Köyün her ihtiyacı, köylünün "ortak çaba" 

sonucu gerçekleşmektedir. Kilisenin bakımı ve onarımı, bayram şenliklerinin 

organizasyonu, köy çocuklarının eğitim bursu ve köyün kalkınması için harcanan 

emekler köyün imece usulü yürütülmekte; köylü hep beraber köyü kalkındırmakta, 

aynı zamanda köyün ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 

Vakıflı köyünde yürütülen ekonomik faaliyetler, köyün yaşam biçimini de 

etkilemektedir. Vakıflı köyü, Samandağ ilçe merkezine yakın oluşu,  köyün 

ekonomik hayatına olumlu bir şekilde etkilemiştir. Bu sayede köyde üretilen ürünler, 

hal pazarına ulaştırılmakta, komisyoncular tarafından da pazarlanmaktadır. Köyün 

içinde bulunduğu bölgede hakim olan Akdeniz iklimi, köyün topraklarının az ve 

parçalı oluşu, köyde alternatif ekonomik faaliyetlerin yürütülmeyişi, köyü meyve 

tarımı ile uğraşmaya itmiştir. Kuru tarım ve sebze tarımı köylünün ihtiyaçlarını 

yürütecek şekilde üretilmekte, bunun satışı gerçekleşmemektedir. Köyün ekonomik 

yapısı köyün gelenek ve göreneklerine, köyün farklı kültürler ile olan temasına ve 

bunun doğal sonucu olarak köyde bir takım değişimlere sebep olmuştur. Köyde 

yürütülen ekonomik faaliyetler farklı din ve etnik grup ile etkileşimi arttırmıştır. 

Köyde yaşayan bireyler, ürünlerini toplarken ve satarken civar köylerden yardım 

almakta, bu durum kültürlerarası etkileşime katkı sunmaktadır. Ayrıca köy, farklı 

etnik gruptaki bireyler tarafından tanınmaktadır. 

Vakıflı köyünde ekonominin etki ettiği diğer bir unsur da dilde yaşanan 

değişimlerdir. Geçmişten beri yürütülen ekonomik faaliyetler, köylünün köy dışarda 

farklı etnik gruplarla iletişim kurmasına olanak tanımıştır. Bu durum etkisini hemen 

ortaya çıkarmasa da köyde konuşulan dilde yavaş yavaş değişimlerin ortaya çıktığı 

gözlemlenebilmektedir. Fakat köyde yaşayan bireyler Arapça ve Türkçe dışında 

farklı bir dile çok hâkim olmadıkları için dilde yaşanan değişimleri fark 

edememektedir. 

Ayrıca son yıllarda yürütülen turizm faaliyetleriyle köy daha çok tanınır hale 

gelmiştir. Bu durum köylünün yerli ve yabancı turistler ile iletişim kurmasını 

olanaklı kılmıştır. Daha önceleri sadece toprağa bağlı yaşayan Ermeniler, turizmin 

artmasıyla alternatif bir ekonomik faaliyet yürütmeye başlamıştır. Köylünün kendi 

çabalarıyla üretilen ürünler, ürünlerin satışı için özel bir çaba harcanmadan köy 

meydanında teşhir edilmektedir ve satılan turistler tarafından ilgi görmektedir. 
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Ekonomik faaliyetlerdeki değişim köy yaşantısına da yansımıştır. Bu dönüşümlerin 

köy halkı üzerinde görece etkileri tartışılır olsa da turizm ve tarımın köylüye olumlu 

ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tarımın artık köylüye yetmemesi, köy 

bireylerinin eğitime verdiği önem ve köydeki kısıtlı imkânlar gençlerin şehir dışında 

yaşamasına neden olmuştur. Okuyan bireylerin köye geri dönmeyip köy dışında 

ekonomik faaliyetler yürütmesi köyün zaten az olan nüfusunu daha da azaltmıştır. 

Köyün ekonomik faaliyetlerinin etki ettiği bir başka unsur da köyün konutları 

üzerinde görülmektedir. Köyde 1990‟larda başlayan betonarme konut yapımı, 

köylünün durumu iyileştikçe daha da hız kazanmıştır. Ayrıca ekonomik durumun 

değişmesi ve köylünün ekonomik gelirinin artması binalara yeni eklemeler yaparak 

kendini göstermiştir. 1990‟lardan önce köyde sadece taş evlerin oluşu köye özgünlük 

katmakta iken, betonarme konutların artışı hatta betonarme ve taş konutun yan yana 

oluşu modern ile geleneksel konutlar arasındaki tezatlığı belirgin hale getirmiştir. Bu 

durum köyü kır olmaktan uzaklaştırmaktadır. Köyün ilçe merkezine yakınlığı ve 

fiziksel görünümü ile bir köyden çok, bir kentin mahallesi gibi görünmektedir. 

Köyde var olan eski yığma taştan yapılan yapılar, köy kilisesi ve hala köylüler 

tarafından kullanılmakta olan taş evler bu görünümü örtmeye yetmemiştir. Köydeki 

konutlar köy içerisinde dağınık halde bulunmaktadır. Bunun nedeni köyde yapılan 

tarımsal faaliyetlerdir. 

Yapılan anket ve mülakat sonuçlarına göre köydeki şuan mevcut mekânsal 

yapılar yapılar köyde yaşayan Ermenilerin kültürünü yansıtmamaktadır. Köy 

bireyleri yeni yapılan konutların kendi kültürlerini yansıtmadığını düşünmektedir. 

Eski taş evler, köy kilisesi, köy pansiyonu ve köydeki çay bahçesi dışında diğer 

konutlar betonarme konutlardır. Kültür hakkında önemli bilgiler veren mekânsal 

yapılar köyde hiç yok denecek kadar azdır. Bunun birçok farklı nedeni bulunmakla 

birlikte köyün Yoğunoluk‟un bir mezrası iken sonradan bağımsız bir köy haline 

gelmesi, köyün Musa Dağ‟da konumlanan diğer köylere kıyasla daha geç kurulması 

verilebilecek temel nedenler arasındadır. Köy halkı ile yapılan mülakatlar ve 

incelenen kaynaklardan elde edilen verilere göre Musa Dağ‟da altı köyde yaşayan 

Ermenilerin kendi kültürlerine uygun konutlara, kiliselere ve çeşitli mekânsal yapı 

unsurlara sahipken 1939‟dan sonraki göçleri ve boşalan köylere Ermeniler dışında 

farklı toplumsal grupların yerleştirilmesi mekânsal görünümde ciddi değişimler 
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yaratmıştır. Ayrıca 1939 öncesi bölgede yaşayan taş ustalarının bölgeden göçü 

kültürün mekânsal yapıya aktarımını sekteye uğratmıştır. Fakat az da olsa köyde 

bulunan kilise ve taş evler üzerinde bölge Ermenilerinin kültürel izlerine 

rastlanmaktadır. Kilise duvarındaki taşa oyulan Ermenice yazılar ve haç fügürleri 

bölge halkının dilinin mekânsal yapıdaki yansımasıdır. Yapılan gözlemler sonucu 

köy kilise kapısının ve penceresinin düşük olduğu görülmüştür. Köydeki bireylere 

bunun nedeni sorulduğunda ise kutsal bir mekân olarak görülen kiliseye saygı gereği 

halkın başını eğerek geçmesini sağlayabilecek şekilde inşa edilmesinden ileri geldiği 

ifade edilmiştir.  

Mekansal yapıda dikkati çeken bir başka husus da kırsal yapıya göre daha 

büyük ve çok odalı konutların olması köylülerin misafirperver oluşundan, yurtiçi ve 

yurt dışından gelen konutlarını ağarlamak için onlara rahat bir mekan sunma 

isteklerinden kaynaklanmaktadır. Köyün herhangi bir odası ya da bölümünün ibadet 

yeri olarak kullanıldığı görülmemiş ve görüşmecilerden bölyle bir bilgi 

alınamamıştır. Köy halkı daha çok kiliseyi kullanmakta ve evin herhangi bir 

bölümünü ibadet amaçlı kullandığı saptanmamıştır. 

Köydeki konutlar, bahçelere yakın bir şekilde inşa edilmiştir. Konutların iş ve 

çalışma alanına yakın kurulması yine köylünün ekonomik faaliyetleri ile ilgilidir. 

Konutların tarlalara ve bahçelere yakın oluşu, köylünün tarımla uğraşmak için özel 

bir çaba harcamasını önlemiştir. Ayrıca bu durum çalışma alanı ile yerleşim alanı 

arasında hududun oluşmasını engellemiştir. Vakıflı köyü, daha önce mezra iken, 

daha sonra bağımsız bir köy haline gelmiştir. Bu durum, Vakıflı köyündeki 

konutların yerleşim biçiminin dağınık bir hal almasına neden olmuştur. Konut 

dağınıklığı köye yapılacak alt yapı ve üst yapı sistemini de etkilemektedir. Köye 

döşenmesi muhtemel olan doğalgaz yapımı ya da yol yapımı bu dağınıklığın etkisiyle 

maliyetli olabilmektedir. Köyün dağınık bir yapıda oluşu komşuluk ilişkilerini de 

etkilemiştir. Konutları birbirine yakın olan komşular daha sık görüşmekte, köyün 

geneline indirgenince görüşmeler azalmaktadır. 

Hatay‟da yaşayan diğer kültürlerden etkileşimler yaşansa da, köye has 

gelenek ve görenekler mevcuttur. Köyde evlilik şekilleri ve düğünler, yeme içme 

kültürü ve giyim kuşam kültüründe ciddi değişimler yaşanmıştır. Bireylerin köye 

özgü bu adetleri yok denecek orandadır. Bireyler, düğünlerde kent bireyleriyle 
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benzer ritüeller uygulamaktadır. Sadece köyün dini yapısının farklı oluşu, önce kilise 

töreni daha sonra eğlence şeklinde yapılan düğünlere olanak tanımıştır. Onun dışında 

köyde yaşayan bireyler, tıpkı kentte yaşayan bireyler gibi kimisi düğün salonu 

tutmakta, kimisi köy meydanında düğünlerini yapmaktadır. Köyde son dönemlerde 

davetiye kartı ile düğüne çağırma, nikâh şekeri yapma gibi adetler köyde de 

mevcuttur. Bu durum, köy halını her geçen gün kent kültürüne yaklaştırmakta bir o 

kadar da geleneksel yapının bozulmasına neden olmaktadır. Köyde hızlı bir 

modernleşme ve bu modernleşme sürecine adapte olma durumu yaşanmaktadır. 

Yaşanan modernleşme eğilimi giyim-kuşamda da kendini göstermektedir. Köyde 

yaşayan bireyler günümüz modasına uygun kıyafetler giymektedir. Köyde köy 

bireylerinin özel günlerde Ermeni kültürünü sembolize edecek kıyafetler veya takılar 

bulunmaktadır. Yine köyde diğer bölge Ermenilerine özgü yemekler mevcut, fakat 

köy halkı aslında yemek kültürünün hangi etnik gruba ait olduğunun bilincinde 

değillerdir. Köyde "Gulugas" "Herise" gibi Ermeni yemekleri yapılmakta, onun 

dışında özel günler ve normal şartlarda Hatay‟a ait mezeler, et yemekleri, sebze 

yemekleri yapılmaktadır. Özel günlerde, bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde 

Ermenilere has yemekler yapılmamaktadır. Hatay mutfağına alışık olan Vakıflı halkı 

da sürekli Hatay mutfağı yemeklerinden yararlanmaktadır. Fakat bayramlarda 

paskalya çöreği yapılmakta ve köye özgü likörler bulunmaktadır. Köy halkı rakı, 

şarap, likör ve farklı meyvelerden yapılmış şuruplar üretmekte oldukça yeteneklidir. 

Hatta bu ürünlerin internet ortamında satışı da bulunmaktadır. Ayrıca köyde yaşayan 

bireyler, kırsal ortamın verdiği imkânların da etkisiyle organik ürünler tüketmektedir. 

El yapımı zeytinler, domates salçası, zeytinyağı, tuzlu yoğurt, çökelek, turşu, 

marmelatlar, reçeller, çeşitli konserveler köyde üretilip tüketilen ve satışa sunulan 

ürünler arasındadır. 

Genel olarak şunları ifade edersek; günümüzde 35 hane ve 135 nüfusu ile 

Vakıflı köyü Hatay‟ın önemli köylerinden biridir. Sayıca az olan bu Ermeni grubun 

önemli olmasının nedeni Birinci Dünya Savaşı‟nda ölen birçok Ermeni‟den hayatta 

kalan son Ermeni köyüdür. Köy nüfusunun zaten az olması ve bölgede yaşayan genç 

nüfusun okuma veya başka gerekçelerle köyden ayrılması da köyde yaşayanların 

sayısını iyice azaltmıştır. Köyde tarım dışında bir iş imkânı yoktur. Vakıflı köyünün 

son yıllarda gerek medyada gerekse de turizm alanında popülaritesinin artması 
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bölgenin Türkiye‟de Ermenilerin topluca yaşadığı tek Ermeni köyü olmasından ileri 

gelmektedir. Bölgede bulunan Meryem Ana kilisesinde önemli dini günler ve 

bayramlar kutlanmakta ve bu törenlere Hatay‟da yaşayan diğer etnik ve dinsel 

gruplar da katılım göstermektedir. 

Şuan Vakıflı Köyü etnik, dinsel ve kültürel yapısıyla örnek teşkil edecek bir 

köydür. Ama hala çoğunun hafızalarından silinmeyecek tarihsel bellekleri ile var 

olan bir köydür. Bugün sayılarının azalması söz konusu olsa da bu köyün ayakta 

durabilmesi için hemen hemen herkesin (başta köy gençleri olmak üzere) bir şeyler 

yapması lazımdır. 
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EKLER 

EK 1: Soru Anketi Örneği 

 

TÜRKĠYE‟NĠN TEK ERMENĠ KÖYÜ VAKIFLI (SAMANDAĞ-HATAY) ÜZERĠNE BĠR 

TOPLUMSAL COĞRAFYA ARAġTIRMASI ANKET FORMU 

         ( Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Bölümü “Yüksek Lisans Çalışması” 

için düzenlenmiştir.) 

                                                                                                                                                            

Anket No:____ 

1-)Cinsiyetiniz?             

(1)Kadın 

(2) Erkek  

2-)YaĢınız? 

(1)21-25 

 (2) 26-34 

 (3) 35-50 

 (4) 51-65 

 (5) 65+ 

3-)Medeni durumunuz? 
(1) Evli           (2)Bekâr                 (3) Dul 

3-)Hanenizdeki birey sayısı: ………………… 

4-)Hanenizdeki evli çift sayısı? ……………kişi 

5-)Sizce bir ailenin ideal çocuk sayısı kaç olmalıdır? ………..çocuk 

6-)Doğum yeriniz? 

(1)Bu köy 

(2) Başka bir köy (………………..) 

(3)Başka bir ilçe (…………………..) 

(4)Başka bir il (…………………) 

(5)Başka bir ülke (…………………) 

7-)Kaç yıldır Vakıflı‟da yaĢıyorsunuz?................................................yıldır 

8-) Buraya göç ile geldiyseniz nereden geldiniz? 

(1) Ülke (………………..)  

(2) İl (……………………..) 

(3) İlçe (…………………) 

(4) Köy 

9-) Bu köye göç ile geldiyseniz nedeni nedir?...................................................... 

10-) BaĢka köy, ilçe, Ģehir ve ülkelere göç eden akrabalarınız var mı? 

(1) Evet (Nereye: ………..………………)   (2) Hayır 

11-) Evet ise neden göç ettiler? ……………………………………. 

 

12-) Ailenizde yurtdıĢına göç eden var mı? 

(1) Evet (…………………………..nedeniyle)  (2) Hayır 

13-) Hangi tarihlerde göç ettiler? 

(1) 1920 ve öncesi 

(2) 1921-1950 

(3) 1951-1960  

(4) 1961-1970 

(5) 1971-1980 

(6) 1981-1990 

(7) 1991-2000 

(8) 2001 ve sonrası 

14-) 1915 sonrasında tehcir nedeniyle göç edip baĢka bir ülkede yaĢayan akrabalarınız var mı? 

 (1) Evet (Nereye:………………….) (2) Hayır 
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15-) Bu akrabalarınız içerisinde köye dönen var mı? 

 (1) Evet     (2) Hayır 

 

16-) Yurt dıĢına göç eden bu yakınlarınızla iliĢkinizin derecesi nedir? 

 (1) Düzenli olarak görüşürüz  (4) Görüşmeyiz 

 (2) İnternet aracılığıyla   (5) Sadece telefonla 

 (3) Tatillerde    (6) Diğer (…………………) 

17-) Göç eden akrabalarınız ne sıklıkla köyünüze gelirler? 

 (1) Hiç gelmezler    (5) Bayramlarda gelirler 

 (2) Ayda bir gelirler   (6) Düğün, yas gibi durumlarda 

 (3) Birkaç ayda bir gelirler   (7) 4-5 yılda bir gelirler 

 (4) Yılda bir gelirler   (8) Hiç gelmezler 

18-)Evlendiğinizde sizin ve eĢinizin yaĢı kaçtı? 

 1)Kendi yaĢı 2) EĢinin yaĢı 

a) Birinci evlilik   

b) Ġkinci evlilik   

19-) Evlenirken kıydığınız nikâh Ģekli aĢağıdakilerden hangisi? 

(1) Resmi ve kilise 

(2) Sadece kilise 

(3)Sadece resmi20-) Evlenme Ģekliniz? 

(1) Görücü usulü      (2) Kaçırma  (3) Anlaşarak  (4) Diğer (…..) 

21-) EĢinizle akrabalık dereceniz:                                                                                                                                                

(1) 1.derece (2) 2.derece (3) 3.derece (4)Akrabalık bağı yok 

22-) Çocuklarınızın kaç yaĢında evlenmesini uygun buluyorsunuz? 

a.) Erkek çocuk………………………yaşında   b.)Kız 

çocuk……………yaşında 

 23-) Evlilik sonrası genelde yerleĢim biçimi nasıldır? 

(1) Ayrı ev                                                                

(2) Kadının baba evi  

 (3) Erkeğin baba evi  

 (4) Diğer (…………………….)                                             

24-) Ailenizde evlenme konusunda hangisi ağırlıktadır? 

(1) Bireysel istek                                                         (3) Aile kararları 

(2)Akraba kararları                                                      (4) Diğer (…………………………..) 

25-) Akraba evliliğine sıcak bakıyor musunuz? 

(1) Evet                   (2) Hayır 

26-) Köyde farklı din grubu ile evlenen var mı? 

(1) Evet                   (2) Hayır 

27-) Çocuklarınızın farklı din grubu ile evlenmesine karĢı mısınız? 

(1) Evet                   (2) Hayır 

28-) Evlilik hakkındaki görüĢleriniz nelerdir? 
 5.Çok 

Önemli 

4.Önemli 3.Orta düzeyde 

önemli 

2.Önemsiz 1.Çok 

önemsiz 

a)Aynı etnik yapıdan olması      

b)Aynı dinsel gruptan olması      

c)Aynı mezhepsel yapıdan olması      

d)Aynı aileden olması      

29-) Eğitim düzeyiniz:  

(1) Okur-yazar değil             (5)  Lise mezunu          

                 (2) Okur-yazar                     (6) Üniversite mezunu        

                 (3) İlkokul mezunu               (7)  Lisansüstü   

                 (4) Ortaokul mezunu    

30-)EĢinizin eğitim düzeyi: 
 (1) Okur-yazar değil            (5)  Lise mezunu                       

                  (2) Okur-yazar                     (6) Üniversite mezunu                                 

                  (3) İlkokul mezunu              (7)  Lisansüstü 

                  (4)Ortaokul mezunu  
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31-)Ailede okuyan birey sayısı:        

    a.)İlkokul………….kişi           d.)Üniversite……….kişi                      

                 b.)Ortaokul……….kişi           e.)Toplam………….kişi 

                 c.)Lise……………..kişi  

 

32-)Ailede okuma çağında olup da okula devam etmeyen çocuk var mı?                                                                                                                                        

(1)Evet(………………..kişi……………………….nedeniyle)  (2)Hayır 

33-) Çocuklarınızı hangi düzeye kadar okutmayı düĢünürsünüz? 

 

 

 

 

 

 

34 -) Ailenizin sağlık güvencesi nedir? 

(1) Emekli sandığı (2) Bağ kur-SGK       (3) Yeşil kart    (4) Diğer(…………….) (5) Yok 

35-)Sağlık ile ilgili sorunlarınızda ilk önce nereye müracaat edersiniz? 

(1) SGK-Devlet Hastanesi  (4) Özel sağlık poliklinikleri 

(2) Üniversite Hastanesi  (5) Özel hastaneler 

(3) Özel doktor   (6) Hiçbiri 

36-)Samandağ‟da çözümleyemediğiniz önemli sağlık sorunları için nereye gidersiniz? 

(1) Hatay  (3) Mersin  (5) İstanbul 

(2) Adana  (4) Ankara  (6) Diğer (…………….) 

37-) Ailenizde sürekli (kronik) hastalığı olan var mı? 

(1) Evet (Hastalık: ………….)  (2) Hayır 

38-) Ailede engelli kiĢi var mı? 

(1) Evet (Engel grubu:…………)  (2) Hayır 

39-) Aile planlaması uyguluyor musunuz? 

(1) Evet     (2) Hayır 

40-) Oturduğunuz evin mülkiyeti? 

(1) Kendi mülküm 

(2) Kira (……TL) 

(3) Benim değil; ama kira ödemiyorum 

41-) Kaç yıldır bu konutta ikamet ediyorsunuz? 

(1) 1-7 

(2) 8-15 

(3) 15-24 

(4) 25-33 

(5) 34-42 

(6) 43-50 

(7) 51-60 

(8) 61-70 

(9) 71-80 

(10) 81+ 

42-) Oturduğunuz konutun yapım tarihi nedir? (………………………………..) 

43-) Oturduğunuz konutun nitelikleri?   

(1) Eski taş ev    (2) Toprak ev   (4) Diğer (………….) 

(2) Betonarme müstakil   (3) Tek odalı konut 

44-) ġu anda oturduğunuz konutun yapı malzemesi? 

(1) Kerpiç ev    (3) Taş yapı 

(2) Betonarme müstakil ev  (4) Diğer (……………….) 

45-) Eviniz kaç katlı? (……………………….kat) 

46-) Oturduğunuz evin alanı? 

(1) 40-70 m² (2) 71-100 m²  (3) 101-120 m²          (4) 121-150m ²     (5) 151 m² ve üzeri 

47-) Oturduğunuz evin oda sayısı? (…….) 

48-) YaĢadığınız evin bahçesi var mı? 

(1) Evet    (2) Hayır 

 

 1)Kız çocuğu 2) Erkek çocuğu 

a) Hiç   

b) İlkokul   

c) Ortaokul   

d) Lise   

e) Üniversite   
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49-) Oturduğunuz evin tapusu var mı? 

(1) Evet    (2) Hayır 

50-) Evinizi kıĢ aylarında neyle ısıtıyorsunuz? 

(1) Odun-kömür sobası  (2) Elektrikli soba (3) Klima (4) Diğer(…………..) 

51-) Konutunuzda aĢağıdaki eklentilerden hangileri mevcuttur? 
 1. Ġçerde 2.DıĢarda B-Eklentinin eve bitiĢiklik durumu 

1.Bitişik 2.Ayrı 

a)Banyo     

b)Tuvalet     

c)Tandır     

d)Ahır-Samanlık     

e)Odunluk-Kömürlük     

f)Kümes     

g)Garaj     

h)Kiler     

52-) Köy dıĢında konutunuz var mı? Varsa nerededir? 

(1) Evet (………………..)   (2) Hayır 

53-) YaĢadığınız mekânların sahip olduğunuz kültürü yansıttığını düĢünüyor musunuz? 

(1) Evet    (2) Kısmen  (3) Hayır 

54-) YaĢadığınız evden memnun musunuz? 

(1) Evet    (2) Hayır 

55-) Ġmkânınız olsa nerede yaĢamak isterdiniz? 

(1) Yine bu köyde yaşamak isterdim 

(2) Hatay‟ın başka bir yerinde (………..) 

(3) Başka bir şehirde (……………..) 

(4) Başka bir ülkede(……………...) 

56-) Köy ile ilgili aĢağıdaki altyapı sorunlarından en çok hangisini yaĢamaktasınız? 
 Var Yok 

a)Yollar-ulaşım   

b)İçme suyu   

c)Elektrik   

d)Çöp-Temizlik   

e)Kanalizasyon   

f)Haberleşme   

g)Sosyal mekânların yeterli olmaması   

h)Sağlık   

i)Yeşil alan yeterliliği   

j)Eğitim kurumlarının yeterliliği   

k)Diğer (…………………….)   

57-) Köyünüzün eğitim, sağlık ve sosyal olanaklarının yeterli olduğunu düĢünüyor musun? 

(1) Evet, yeterli   (2) Yeterli değil  (3) Hiç 

58-) Ġçme suyu ihtiyacınızı nereden karĢılıyorsunuz? 

(1) Şebeke suyu   (3) Çeşme 

(2) Sondaj   (4) Diğer 

59-) Yerel yönetimin bazı köylere hizmet götürme anlamında ayrıcalık gösterdiğini düĢünüyor 

musunuz? 

(1) Evet    (2) Hayır 

60-) Mesleğiniz nedir?  ……………………………………………………………. 

61-) Kaç yıldır bu iĢi yapıyorsunuz? 

(1) 1-5 yıl   (3) 11-15 yıl  (5) 21-25 yıl 

(2) 6-10 yıl   (4) 16-20 yıl  (6) 26+ yıl 

62-) ĠĢsiz iseniz nedeni nedir? 

(1) İş olmaması                  (5) Sağlık Sorunları 

(2) Mesleğimin olmaması    (6)  Yaşlılık 

(3) Sosyal güvencenin olmaması   (7) Diğer (………………..) 

(4) Ücretin azlığı 

63-)  Babanızın mesleği nedir?  (………………………………………………………) 

64-) Büyükbabanızın mesleği nedir?  (……………………………………………………) 

65-) Ailede mevsimlik iĢçi olarak çalıĢan var mı? 

(1) Evet…………………..kişi…………………………‟da…………………….işinde)  (2) Hayır 
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66-) Ailede gelir getiren bir iĢte çalıĢan birey sayısı? (……………………………kişi) 

67-) Ġkinci bir gelir kaynağınız var mı, nedir? 

(1) Evet (……………………….)    (2) Hayır 

68-) Ailenizin aylık geliri nedir? (TL) 

(1) 500 TL ve altı   (5) 2001-2500 

(2) 501-1000    (6) 2501-3000 

(3) 1001-1500    (7) 3001-3500 

(4) 1501-2000    (8) 3501 ve üzeri 

69-) Ailenizin toplam aylık gideri nedir? (TL) 

(1) 500 TL ve altı   (5) 2001-2500 

(2) 501-1000    (6) 2501-3000 

(3) 1001-1500    (7) 3001-3500 

(4) 1501-2000    (8) 3501 ve üzeri 

70-)  Aylık harcamalarınızın en büyük kısmı nereye gidiyor? 

(1) Kira      (4) Eğitim-kültür 

(2) Faturalar (elektrik, su, yakıt)   (5) Giyim 

(3) Sağlık     (6) Diğer (…………………….) 

71-) Herhangi bir sivil yada resmi kuruluĢtan yardım alıyor musunuz? 

(1) Evet (……………………………‟dan)  (2) Hayır 

72-) En çok nereden alıĢveriĢ yaparsınız? 

(1) Köy bakkalı 

(2) Köy dışındaki yol boyu marketler 

(3) Samandağ ilçe merkezi 

 (4) Hatay il merkezi 

 (5) Diğer (……………………………….………) 

73-) AlıĢveriĢ ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? 

(1) Nakit 

(2) Veresiye 

(3) Kredi kartı 

(4) Diğer (…………………) 

74-) Otomobil/ motorlu aracınız var mı? 

(1) Evet            (2) Hayır 

75-)Evde sahip olduğunuz eĢyalar nelerdir? 
EĢyalar (1)Var  (2)Yok  

a)TV   

b)Fırın   

c)Buzdolabı   

d)Süpürge Makinesi   

e)Çamaşır Makinesi   

f)Bulaşık Makinesi   

g)Koltuk Takımı   

h)Kombi   

i)Şofben   

j)Bilgisayar   

k)Klima   

76-)ġuan sebze- meyve yetiĢtiriyor musunuz?  

(1)Evet      (2) Hayır 

77-) Sebze-meyve yetiĢtiriyorsanız ne için yetiĢtiriyorsunuz? 

(1) Kendi tüketimimiz için 

(2) Satmak için 

(3)  Organik ürün elde etmek için 

(4) Diğer (………………………..) 

78-) ġuan hayvan besliyor musunuz? 

(1) Büyükbaş (……....adet) 

(2) Küçükbaş (………adet) 

(3) Kümes hayvanı 

(4) Hayır, beslemiyorum 

79-) Hayvan besleme nedeniniz? 

(1) Kendi tüketimimiz için  (3) Her ikisi de 

(2) Satmak için    (4) Diğer (………………………………….) 
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80-)Ne tür hayvancılık uyguluyorsunuz? 

(1) Ahır hayvancılığı   (2) Besi hayvancılığı 

81-) Yıllık ürettiğiniz hayvansal ürün miktarı ne kadardır? 

(1) Peynir…………..kg 

(2) Süt………………..kg 

(3) Deri…………….kg 

(4) Bal……………..kg 

(5) Tereyağı……………..kg 

(6) Et……………………….kg 

82-) Hayvanlarla ilgili bir hastalıklarda veterinere gidiyor musunuz? 

(1) Evet   (2) Hayır 

83-) Hayvanlarınızın yaz aylarında beslenme durumu? 

(1) Mera  (2) Saman  (3) Yem 

84-) Hayvanlarınızın kıĢ aylarında beslenme durumu? 

(1) Mera  (2) Saman  (3) Yem 

85-) Et tüketme sıklığınız nedir? 

(1) 3 günde bir      (2) Haftalık  (3) Ayda bir               (4) Yılda bir 

86-) Et ihtiyacınızı nereden karĢılıyorsunuz? 

(1) Kendim üretiyorum     (2) Kasabadan   (3) İlçe merkezinden (4) İl merkezinden 

87-) Sebze-meyve ihtiyaçlarınızı nereden karĢılıyorsunuz? 

(1) Kendi ürettiğimden     (2) Kasabadan                (3) İlçe merkezinden (4) İl merkezinden 

88-) Ġhtiyaçlarınızdan arta kalan para ile ne yapıyorsunuz? 

(1) Evde saklarım    (5) Tarım araçları alırım 

(2) Tarla, bağ-bahçe alırım   (6) Artmıyor 

(3)  Altın vb. ziynet eşyası alırım                (7) Diğer (……………………………) 

(4) Bankaya yatırırım 

89-) Herhangi bir kooperatife üye misiniz? 

(1) Evet (……………………….)   (2) Hayır 

90-) ġimdiye kadar herhangi bir kredi aldınız mı, almıĢ iseniz kaç defa aldınız? 

(1) Evet (…………………..defa)   (2) Hayır 

91-)Krediyi hangi amaçla aldınız? (…………………………………için) 

92-) Tarım ve hayvancılıktan elde ettiğiniz kazanç evinizi geçindirmeye yetiyor mu? 

(1) Artıyor  (2) Yetiyor  (3) Yetmiyor 

93-) AĢağıdaki tüketim maddelerinden hangilerini kendiniz üretiyorsunuz ya da satıyorsunuz? 
Tüketim Maddesi 1)Tüketim 

amaçlı 

üretiyorum 

2)Hem üretip hem 

satıyorum 

3)Ġlgilenmiyorum 4)Satın 

alıyorum 

a)Peynir     

b)Yoğurt     

c)Turşu     

d)Kurutulmuş sebze-
meyve 

    

e)Reçel-Marmelat     

f)Salça     

g)Tuzlu yoğurt     

h)Konserve     

i)Zeytin     

j)Sürk     

k)Rakı     

l)Şarap     

m)Sabun     

n)Zeytin yağı     

o)Yumurta     

p)Pekmez     

r)Pestil     

s)Nar ekşisi     

94-)Sahip olduğunuz arazi varlığı? (………………………..dönüm) 

95-)Köyde toprağın varsa, bu toprağı aĢağıdaki Ģekillerden hangisine göre iĢliyorsunuz? 

(1) Tamamını kendim işliyorum 

(2) Tamamını ortakçıya veriyorum 

(3) Tamamını kiracıya veriyorum 
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(4) Kısmen kendim, kısmen ortakçıya veriyorum 

(5) Kısmen kendim, kısmen kiracıya veriyorum 

(6) Kısmen kiraya, kısmen ortakçıya veriyorum 

96-) BaĢkasına ait iĢlettiğiniz arazi var mı? 

(1) Var (……………….dönüm) (2) Yok 

97-) Hangi tarım Ģeklini uyguluyorsunuz? 

(1) Kuru tarım   (2) Sulamalı tarım 

98-) Tarımda kullandığınız suyun kaynağı neredendir? 

(1) Damlama  (2) Yağmurlama  (3) Salma 

99-) Tarımda kullandığınız suyun kaynağı neredendir? 

(1) Akarsulardan    (2) Şebeke suyundan  (3) Barajdan  (3) Kuyudan (sondaj) 

100-) Hangi tarımsal ürünleri (tür) yetiĢtiriyorsunuz? 

(1) Sadece Tahıl 

(2) Sadece Sebze 

 (3) Sadece Meyve 

 (4) Sebze ve meyve 

(5) Tümü 

(6) Hiçbiri 

101-) Gübre kullanıyor musunuz? 

(1) Evet   (2) Hayır 

102-) Ailenizin günlük ekmek ihtiyacını daha çok nereden karĢılarsınız? 
(1)Bakkal      (2)Fırın      (3)Evde kendimiz pişiriyoruz   (4)Diğer(………..) 

103-) Sahip olduğunuz tarımsal araçlar nelerdir? 
 Var Yok 

a)Traktör   

b)Mibzer   

c)Biçerdöver   

d)Makineli yayık   

e)Santrifüj   

f)Selektör   

g)Motopomp   

h)İlaç serpme ve püskürtme makinesi   

I)Gübreleme makinesi   

i)Diğer   

104-) Günümüz koĢullarına göre gelir düzeyine iliĢkin kendinizi nasıl görüyorsunuz? 

(1) Çok zengin  (2) Orta halli  (3) Fakir  (4) Çok fakir 

105-)Anadiliniz nedir? 

(1) Ermenice     (2) Türkçe         (3) Arapça          (4) Diğer(………………)   

106-)Aile içinde kullandığınız dil nedir? 

(1) Ermenice     (2) Türkçe          (3) Arapça         (4) Diğer(………………)    

107-) Gündelik yaĢamda kullandığınız dil nedir? 

(1) Ermenice     (2) Türkçe        (3) Arapça           (4) Diğer(………………)    

108-) Ev dıĢında en çok konuĢtuğunuz dil nedir? 

(1) Ermenice (2) Türkçe (3) Arapça (4) Diğer(…………….)    

109-) Çocuklarınızla iletiĢimde tercih ettiğiniz dil nedir? 

(1) Ermenice (2) Türkçe (3) Arapça (4) Diğer(…………….)    

110-) Gündelik yaĢamda dilinizi kullanmaya hassasiyet gösterir misiniz? 

(1) Evet  (2) Hayır 

111-) Türkçe biliyor musunuz? 

(1) Evet  (2) Hayır 

112-) Türkçe biliyor iseniz nereden öğrendiniz? 

(1) Okuldan (3) Aileden (5) Eşimden 

(2) Çevreden (4) Askerde (6) Diğer (……………………..) 

113-)Bulunduğunuz köyde etnik kimliğinizden dolayı farklı kimliklerle çatıĢtığınız oldu mu? 

(1) Evet                                                                       (2)Hayır 

114-) Kendinizi kültürel kimlik olarak nasıl tanımlıyorsunuz? 

(1) Ermeni  (3) Arap 

(2) Türk   (4) Diğer (…………………….)  

115-)Kendinizi burada ‟‟öteki‟‟ olarak Hissediyor musunuz? 

(1) Evet    (2) Hayır 
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116-) Bu etnik- dinsel gruba mensup olmaktan memnun musunuz? 

(1) Evet   (2) Hayır 

117-)Günlük yaĢam ve iliĢkileriniz ile siyasal tercihlerinizde aĢağıdakilerden hangisi daha çok 

etkilidir? 

(1) Dini hassasiyetlerim    

(2) Siyasi parti aidiyeti 

(3) Etnik Kökenim     

 (4) Hemşerilik 

 (5) Ekonomik ilişkiler 

 (6) Belirgin bir ayırt edici unsur yok 

118-) KomĢuluk ve aile iliĢkilerinde diğerlerine göre daha fazla etkileĢimde olduğunuz diğer 

etnik-dinsel gruplar kimlerdir? 

(1)Yahudiler  (3) Müslümanlar               (5) Türkler  (7) Diğer(………….) 

(2) Hristiyanlar  (4) Araplar  (6) Kürtler 

119-) Çevrenizdeki köylerle iliĢkileriniz nasıl? 

(1) Çok iyi  (3) Orta derecede  (5) Çok kötü 

(2) İyi   (4) Kötü 

120-) Asimilasyon politikalarına maruz kaldığınızı düĢünüyor musunuz? 

(1) Evet  (2) Hayır 

121-) Kamu kuruluĢlarından etnik-dinsel grubunuzdan dolayı ayrım gördünüz mü? 

(1) Evet  (2) Hayır 

122-) Köydeki komĢuluk iliĢkilerini genel olarak nasıl tanımlarsınız? 

(1) Çok iyi                                                        (4) Kötü 

(2) İyi                                                                (5) Çok kötü 

(3) Vasat/orta   

123-) KomĢularınıza ev oturmasına gider misiniz?  
(1)Evet          (2)Hayır  

124-) Düğünlerinizi nerede yapıyorsunuz? 

 (1)  Sokakta               (3)  Düğün salonlarında 

 (2)  Evin içinde - bahçede          (4) Diğer(………………………) 

125-)Son 50 yıl içerisinde yaĢamınızda neler değiĢti? (Büyüklerinizden duyduklarınızı da 

değerlendirecek olursanız) 
 (1)Çok değişti (2)Değişti (3) Orta düzeyde 

değişti 

(4)Az 

değişti 

(5)Hiç 

değişmedi 

(a)Giyim-kuşam      

(b)İnançlar      

(c)Yeme-içme kültürü      

(d)Davranışlar      

(e)Komşuluk ilişkileri      

(f)Konuşma şekli ve dil      

(g)Yaşama bakış şekli      

(h)Sağlık durumu      

(i)Gelir Durumu      

(j)Alışveriş alışkanlıkları      

(k)Eğlence alışkanlıkları      

(l)Gelenek ve göreneklere bağlılık      

(m)Geleceğe ilişkin yaşam stratejileri      

(n)Siyasi görüş      

(o)Ailedeki karar mekanizması      

(p)Düğün ve evlilik şekilleri      

126-)  Köy iĢlerinde en çok etkisi olan kimlerdir? 

(1) Köyün zenginleri  (3) Öğretmen   (5) Diğer (…………..) 

(2) Muhtar   (4) Köyün yaşlıları 

127-) Köyde herhangi bir anlaĢmazlık çıktığında öncelikle kime-nereye baĢvurursunuz? 

(1) Karakola   (3) Öğretmene   (5) Diğer (…………..) 

(2) Muhtara   (4) İhtiyar heyetine 

128-) Ailenizde kararları kim alır? 
(1)Ben ve Eşimle birlikte  (2)Ben        (3) Eşim      (4)Aile büyükleri               (5)Tüm aile 

129-) Bağlı bulunduğunuz dinin gerekliliklerini hangi sıklıkla yerine getiriyorsunuz? 

(1) Her zaman   (2) Bazen   (3) Hiçbir zaman 
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130-) Köylülerden biri köyün adap ve usullerine uymayacak bir davranıĢta bulunursa köylünün 

tepkisi nasıl olur? 

(1) Hiçbir şey yapılmaz   (3) Dışlanır 

(2) Ayıplanır    (4) Diğer (………….) 

131-) AĢağıdakilerden inanma dereceniz nedir? 
 5. Çok 

Ġnanıyorum 

4.Ġnanıyorum 3.Orta derecede 

inanıyorum 

2.Ġnanmıyorum 1.Hiç 

inanmıyorum 

a)Büyü      

b)Fal      

c)Nazar      

d)Uğur ve 

Uğursuzluklar 

     

e)Cin       

f)Muska      

g)Kurşun 

döktürme 

     

h)Üfürükçüler      

i)Doğal tedavi 

yöntemleri 

     

 

132-)Köy dıĢına hangi sıklıkla çıkarsınız? 

(1) Her gün    (4) On beş günde bir (7) Zorunlu olmadıkça gitmem 

(2) Birkaç günde bir   (5) Ayda bir  (8) Hiç gitmem 

(3) Haftada bir    (6) Birkaç ayda bir 

133-) Daha çok hangi amaçlarla köy dıĢında bir yerlere gidersiniz? 

(1) Bayram ziyaretleri   (4) Aile ziyaretleri  (7) Diğer (………..) 

(2) Hasta ziyaretleri   (5) Düğünler 

(3) Alışveriş-ticaret   (6) Cenazeler 

134-) Bu köyde yaĢamaktan memnun musunuz? 

(1) Evet    (2) Hayır 

135-) Bu köyde yaĢamayı tercih etmenizin nedeni nedir? 

(1) Akrabalara yakın olma isteği   (4) Herhangi bir nedeni yok 

(2) Evimin olması    (5) Diğer (………………) 

(3) Kendimi bu köyde rahat hissetmem 

136-) Günlük TV izleme süresi 

(1) 1-3 saat                                                (3) 7-10 saat 

(2) 4-6 saat                                                (4) 10 saatten fazla 

137-) En çok izlediğiniz TV programları nelerdir?     
 (1)Günlük diziler                                    (5)Kadın programları  

              (2)Sinema                                    (6)Tartışma programları  

              (3)Haberler                                    (7)Diğer: (………………………….)  

              (4)Talk Showlar 

138-)Günlük gazete okur musunuz? 

             (1) Evet (………gazetesi)                          (2) Hayır 

139-) Serbest zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? 

(1) Ev işleri-Ev Bakımı              

(2) Köyde gezinmek                                   

(3) Şehir merkezine gitmek                        

(4) Kahveye gitmek                                   

(5) Spor                                                       

(6)Çocuklarla vakit geçirmek 

(7) Komşu gezmelerine gitmek 

(8) TV seyretmek 

(9) Piknik yapmak 

(10) Konser, festival vb. etkinliklere katılmak 

(11) Oya-dantel ve örgü işleri 

(12) Kurs vb. eğitici etkinliklere katılmak 

(13) Diğer(…………………….)  
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EK 2: Mülakat Soruları 

 

1. GÜNLÜK YAġAM PRATĠKLERĠ 

- -Günlük yaşamınızda neler yaparsınız? Vaktinizi nasıl geçirirsiniz? 

- -Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? 

- -Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? 

2. AKRABALIK VE KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠ 

- Köydeki aile yapısı geçmişten günümüze kadar nasıl değişmiştir? Çocuk 

sayısı bakımından bir değişim var mıdır? Doğum oranlarının azalmasında ne 

tür faktörler etkilidir? Çocuk sayısındaki azalma kültürün ve neslin geleceği 

açısından bir sorun olarak görülüyor mu? 

- Vakıflı‟da birlikte yaşadığınız akrabalarınız var mı? 

- Tehcir sonrası göç eden ve başka ülkelere yerleşen arabalarınız var mı? Varsa 

nerelerde yaşıyorlar? İlişkileriniz devam ediyor mu?  

- Çocuklar evlendikten sonra evden ayrılır mı? 

- Komşularınıza ev oturmasına gider misiniz? 

- Düğün, cenaze ve bayram kutlaması gibi durumlarda komşularınıza gider 

misiniz? 

- Komşularınız hangi topluluğa mensuplar? Onlar ile ilişkileriniz nasıl? 

- Köyün genelinin Ermeni oluşu herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmanıza 

neden oluyor mu? 

- Diğer komşu köyler ile ilişkileriniz var mı? Ne düzeyde? Herhangi bir sorun 

yaşıyor musunuz? Nedeni nedir? 

3. DĠĞER KÜLTÜREL YAPILARLA ĠLĠġKĠLER 

- Antakya/ Samandağ‟da yaşayan farklı toplulukların ilişkilerini kendi köyünüz 

ve şehir genelinde nasıl tanımlarsınız? 

- Size en yakın ve en uzak topluluk (lar) hangisidir? 

- Diğer kültürel gruplarla ilişkinizden kısaca bahseder misiniz? Diğer 

toplulukların size karşı tavrı nasıl? - Kimliğinizden dolayı diğer gruplarla 

herhangi bir problem ile karşılaşmakta mısınız? 

- Burada kimliğinizi açıkça ifade edebiliyor musunuz? Bu konuda geçmiş ile 

günümüz arasında bir fark bulunmakta mıdır? Varsa nedir? 
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- Saygı görme açısından kendi topluluğunuzdan ve diğer topluluklardan 

beklentileriniz nelerdir 

- Hatay‟da en çok anlaştığınız topluluk hangisidir? Neden?  

- Kendinize en yakın gördüğünüz topluluk hangisi? Neden? 

- Kötü bir olay yaşadığınızda en çok hangi kültürel gruba güvenirsiniz? 

- Zorda kalırsanız en çok kimlerden yardım beklersiniz? Kimlere kendinizi 

daha yakın hissedersiniz? (Ermeniler dışında) 

4. DĠL 

- Anadiliniz nedir? Türkçe biliyor musunuz? 

- Ermenicenin hangi lehçesi ile konuşuyorsunuz? Ermenicenin hangi ağız ve 

lehçesiyle konuşuyorsunuz? 

- Konuştuğunuz dil diğer yerlerde konuşulan Ermeniceden farklı mı? Farklı ise 

farkları nelerdir? 

- Köyde anlatılan yöresel masallarınız var mı? Varsa nelerdir? 

- Bölgeye özgü kullandığınız atasözleri, maniler ve bilmeceler mevcut mu? 

Bunlar nelerdir? 

- Çevrede konuşulan diğer yöresel dillerin etkisi var mı ve hangi boyutta? 

- Ermeniceyi evde ve dışarda konuşma konusunda bir değişiklik var mı? 

- Çocuklara dil ve yazı eğitimi kimler tarafından verilmektedir? Eğitim aile 

tarafından, kilise ya da eğitim için görevlendirilmiş kişiler tarafından mı 

verilmektedir? 

 

5. GĠYĠM-KUġAM 

- Köydeki giyim-kuşam kültürü nasıl? Eski ile kıyaslandığında giyim-kuşamda 

herhangi bir değişiklik oldu mu? Olduysa bunlar nelerdir? 

- Özel günlerde, düğünlerde, cenaze ve dinsel törenlerde giydiğiniz herhangi 

bir giyim kuşam mevcut mu? 

- Dininizi ve kültürünüzü temsil edecek herhangi bir aksesuar mevcut mu? 

Kullanıyor musunuz? 

- Geleneksel giyim-kuşamı belli bir yaş grubu mu giymektedir? 

- Sizce kültürel değişim olgusu en çok kimler üzerinde etkisini göstermiştir 

(Göç eden ve etmeyen bireyler, Kır-kent bireyleri, eğitimli-eğitimsiz bireyler, 
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modern iletişim araçlarının etkisi? 

6. YEME-ĠÇME 

- Köyde en çok tükettiğiniz besin maddesi nelerdir? 

- Herhangi bir mevsimsel yiyecek hazırlıklarınız var mı? Bahseder misiniz? 

- Yemek kültürünüzde diğer bölgelerden ya da topluluklardan farklı bir durum 

mevcut mu? 

- Vakıflı Ermenilerine ait yemek/yiyecek ve içecekleriniz mevcut mu? Köye 

özgü yemek var mı? 

- Belirli günlere özgü yiyecek ve içecekleriniz mevcut mudur? 

- Ermenilere özgü yemekler yapar mısınız? Hangi sıklıkta yaparsınız? 

- Hatırı sayılır bir misafir geldiğinde ya da bayram, düğün, taziye gibi özel 

günlerde ne tür yemekler yaparsınız? 

- Düğün, bayram, özel günler ya da herhangi bir zaman diliminde alkol alır 

mısınız? Bunu nasıl temin edersiniz? El yapımı alkolleriniz var mı? Varsa 

nelerdir? 

7. ADETLER, KUTLAMALAR VE TÖRENLER 

7.1. Doğum ve Vaftiz 

- Doğum yapacak bireyler için bebeğin cinsiyeti önemli midir? Kız ya da erkek 

çocuklara karşı farklı yaklaşımlar sergilenir mi? 

- Cinsiyet belirleme inançları mevcut mu? (Gelinin karnına bakma, ebeye 

gösterme, ya da cinsiyeti belireme ile ilgili batıl inançlar) 

- Köyde doğum öncesi ve sonrası için gelin, kaynana ya da akrabalar herhangi 

bir hazırlık yapar mı? Nasıl bir hazırlık yapılmaktadır? 

- Lohusalık Dönemi neler yapılmaktadır? 

- Vaftiz törenleri nasıl ve ne zaman yapılmaktadır? Vaftiz töreni nerelerde 

yapılır? Kimler katılır? 

- Bebeğin adı ne zaman konur, belirleyici olan nedir? Gelenekler nelerdir? 

Bunun için bir tören yapılıyor mu? Nasıl? 

7.2. Evlilik ġenlikleri ve Düğünler 

- Evli misiniz? (Evli ise) Eşiniz ile nasıl tanıştınız? 

- Çocuklarınız farklı din grubu ile evlilikleriniz nasıl karşılarsınız? Tercih 

hakkınız olsaydı hangi din grupları ile evliliklerini tercih ederdiniz? 
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(Ermeniler dışında) (Bekârsa) Hangi topluluktan bireylerle evlenmeyi tercih 

edersiniz? Ailenizde diğer topluluktan bireylerle evli kişiler var mı? Diğer 

kültürel gruplarla evlilikte belirleyici olan etnik yapı mı,  Dinsel yapı mı, 

Hangisi daha önemli? Toplumdan birisinin diğer bir etnik gruptan ya da 

dinsel gruptan evlenmesi durumunda nasıl bir muamele ile karşılaşır? Bu 

muamele etnik ve dinsel yapıya göre farklılık gösterir mi? 

- Evlilik veya nişan törenlerinizde özel bir gelenek uygulanır mı? (Çeyiz, altın 

isteme, bahşiş alma, nişan süresi, sabahiye, kına gecesi, ayakkabı çalma vs. 

gibi) 

- Evlenme isteğini belirtme, isteme, nişan takma, kına gecesi ve düğün gibi 

süreçler nasıl olur?  

- Eskiye göre düğünlerde herhangi bir değişim oldu mu? Olduysa bunlar 

nelerdir? 

- Düğüne katılım nasıl olur? Diğer kültürel gruplardan düğünlerinize katılım 

oluyor mu? 

- Düğünün yapıldığı mekânlar neresi olur? 

- Damat ve gelin evinde uygulanan adetler nelerdir? 

- Düğünlerinizde bu yöre halkından veya diğer ülkelerde yaşayan 

Ermenilerden farklı bir uygulama mevcut mu? Varsa nelerdir? 

- Kaçıncı derece akrabaları evlilikte tercih edersiniz? Kuzenler arası evlilikler 

mevcut mu? 

- Düğünlerde oynanan geleneksel danslar, halaylar mevcut mu? Varsa bunlar 

nelerdir ve nasıl yapılır? 

- Düğünlerde söylenen Ermenice şarkılar var mı? Varsa nelerdir? 

- Düğünlerde çalınan herhangi bir yöresel çalgı mevcut mudur? 

- Boşanma nasıl karşılanır? 

- Dulluk ve yeniden evlenme olayı mevcut mudur? 

- Çok eşlilik mevcut mudur? 

- Çocuk sahibi olmayan bireyler için çocuk sahibi olma amacıyla yapılan batıl 

inançlar var mıdır? 

- Etrafınızda yaşayan bireylerin düğün töreniyle sizin düğün törenlerini 

kıyasladığınızda arada benzerlik ve farklılıklar bulunmakta mıdır? 
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7.3. Bayramlar ve ġenlikler ve Festivaller 

- Köyde kutlanan herhangi bir şenlik ya da festival etkinliği var mıdır? Varsa 

nelerdir? 

- Şenliklerinize ve festivallerinize diğer etnik gruplardan katılım olmakta 

mıdır? 

- Vakıflı dışında bölgede kutlanan herhangi bir şenlik ve festival 

organizasyonlarına katılıyor musunuz? 

- Vakıflı dışında herhangi bir ülkede Ermenilerin kutladığı herhangi bir şenlik 

ve festival organizasyonlarına katılıyor musunuz? 

- Vakıflı‟da kutlanan şenlik ve festivallere diğer bölge ya da ülke 

Ermenilerinden katılım oluyor mu? Bu tür festivaller Ermeni cemaati 

dışındakilere de açık mı? Bu tür festivallerde satışlar oluyor mu? Bu tür 

festivallerin ekonomik bir boyutu var mı? 

- Köyde kutlanan ve milli bayramlar var mı? Bunlar nelerdir? 

- Köyde kutlanan dini bayramlar var mı? Bunlar nelerdir? 

- Kutladığınız herhangi bir özel gün var mı? Bunlar nelerdir? 

- Köye özgü bir takım bayram ve şenlikler var mı? Bunlara diğer bölge ve ülke 

Ermenileri katılıyor mu?  

7.4. Ölüm ve Cenaze Törenleri 

- Cenaze törenlerinde neler yaparsınız? Kadın ve erkeğin yaptığı işler nelerdir? 

- Cenaze törenlerinin uygulamalarında geçmiş ve günümüz açısından herhangi 

bir farklılık görüyor musunuz? Görüyorsanız bunlar nelerdir?  

- Cenaze törenlerinize kimler, nasıl katılır? 

- Cenaze törenlerinizin diğer gruplardan farklılıkları nelerdir? 

- Taziye gelenekleriniz nelerdir? Taziyelerinizin süresi ne kadar? 

- Taziyelerinizde neler yenilir ve neler ikram edilir? 

- Ölünün ruhu içi yaptığınız (dua, yiyecek dağıtımı vs. ) herhangi bir inanç 

veya uygulama var mıdır?  

7.6. Müzik 

- Ermenice müzikler dinler misiniz? 

- Bölgeye ya da Vakıflı‟ya ait müzikleriniz ya da ezgileriniz var mı? Varsa 

nelerdir? 
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- Düğün, cenaze ve özel günlerinizde çaldığınız Ermenice müzikler, şarkılar 

var mıdır? Varsa nelerdir? 

- Ayinlerde kullanılan müzikler nelerdir? Bunlar ayinlere göre değişim 

gösteriyor mu? 

- Ermenilere özgü çalgı aletleriniz var mı? Köyde bu çalgı aletleri 

kullanılmakta mıdır? 

- Erivan radyosu ya da diğer Ermeni radyo programlarından müzikler dinler 

misiniz? 

- En çok hangi türden müzik dinlersiniz? 

- Herhangi bir müzik aleti çalmayı biliyor musunuz? Biliyorsanız hangisi? 

- En çok hangi sanatçıyı seversiniz? 

- En çok hangi Ermeni sanatçısını seversiniz? 

8. VAKIFLI KÖYÜ‟NÜN EKONOMĠK YAPISI 

- Mesleğiniz nedir? Nerede çalışıyorsunuz? Babanızın, annenizin, 

büyükbabanızın ve büyükannenizin meslekleri nelerdi?  

- Geçmişten günümüze sosyoekonomik statünüzde bir değişim oldu mu? 

- Çalıştığınız yerde en çok kimlerle iletişim kurmaktasınız? 

- Antakya-Samandağ‟da yaşayan topluluklar arasındaki ekonomik ve ticari 

ilişkileriniz nasıl? Günlük alışveriş ya da ticari ilişkilerde etnik ya da dinsel 

bir farklılık gözetiyor musunuz? Diğer etnik ya da dinsel gruplar günlük ticari 

ilişkilerde size karşı bir ayrımcılık yapıyor mu? 

- İş yaşamında kimler ile çalışmayı tercih edersiniz? Neden? 

- İş bulma ve işe alma konusunda etnik bağlar bir sorun teşkil ediyor mu? 

- Çalışma hayatınızda farklı kültürel kimliklere sahip insanlarla çalışmak 

herhangi bir uyumsuzluğa neden oluyor mu? 

- Hatay‟da yaşayan farklı topluluklara mensup kişiler arasında ortaklık 

kuruluyor mu? Eğer iş ortaklığına ihtiyaç duyarsanız kime güvenir,  kiminle 

ortak olmak istersiniz? 

4.1. Günümüzdeki ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değiĢim  

- Vakıflı‟daki ekonomik faaliyetler nelerdir? Köylü ne ile geçimini 

sağlamaktadır? 

- Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerde herhangi bir değişim mevcut 
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mu? 

- Dede ya da ata mesleğinin çocuklarda da devam ettirilmesi istenir mi? Ya da 

sürdürülür mü? 

- Taş ustalığı mesleği icra ediliyor mu? Bunu sürdüren var mı? 

- Geleneksel ya da organik tarım faaliyetleri var mı? Bunlar nelerdir? Kısaca 

bahsedebilir misiniz? 

- Tarım faaliyetleri nasıl yapılıyor (Kuru, sulu)? Suyun kaynağı nereden 

gelmektedir? Yılda kaç ürün alınıyor? Ne tür tarımsal araç gereçler 

uygulanıyor? Kredi ve destek yardımı var mı? 

- Seracılık faaliyeti yapılıyor mu? Yapılıyorsa neler ekiliyor? 

- Tarımsal arazilerin mülkiyet yapısı nasıl? Tarımsal arazilerinizde herhangi bir 

parçalanma mevcut mudur? 

- Tarımsal işgücün köyün kendi işgücünden mi sağlanmaktadır yoksa dışarıdan 

mı gelmektedir? 

- Bitkisel ve hayvansal ürünleriniz nelerdir? Ne tür ürünler elde etmektesiniz? 

Bu ürünler nasıl değerlendirilmektedir? Satış ve pazarlama söz konusu 

mudur? Hangi ürünler nerelere satılmaktadır? Köyde bu tür ürünlerin 

üretiminde öne çıkan bir aile var mı? 

- İhtiyacınız olan ürünleri kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Et, süt, yumurta, salça 

alkol vb. gibi ürünlerde bir satış söz konusu mudur? 

- Vakıflı‟da tarım dışında uygulanan herhangi bir ekonomik faaliyet var mı? 

- Vakıflı da herhangi bir turizm faaliyeti yürütülmekte midir? Köyün turizme 

açılmasını nasıl karşılamaktasınız? Bunu kültürel gelecek açısından bir 

tehlike olarak görüyor musunuz? 

- Köyün sadece Ermeni oluşu ve Türkiye‟de tek oluşu köy için bir turistik 

çekicilik yaratmakta mıdır? 

- Köyde yaşayıp dışarıda birtakım ekonomik faaliyetler yapan var mı? 

(Memurluk, esnaflık) Günlük köye gidiş geliş mi yapmaktadır? 

- Köyde ne tür bir geleneksel el sanatları vardır? Bu el sanatları kimler 

tarafından icra edilmektedir? Geçmişten günümüze bu noktada bir değişim 

var mıdır?  

- Köyde süs eşyaları üretiliyor mu? Bunların pazarlanma durumu var mıdır? 
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EĞĠTĠM 

- Vakıflı‟da bulunan okullar nelerdir? Milli eğitimden çocuklarınız nasıl 

faydalanmaktadır? 

- Çocuklar ve gençler dini eğitimden nasıl faydalanmaktadır? Ya da dini 

pratikleri öğretmek için nasıl bir eğitim uygulanmaktadır?  (Ailede ya da 

kilisede) 

- Sizce okullarda din dersi okutulmalı mı? 

- Köyde dini eğitim nasıl yapılmaktadır? 

- Geçmiş ve günümüz düşünüldüğünde eğitim alanında köyde bir değişim ve 

gelişim mevcut mu? 

- Formal-resmi eğitimi nasıl alıyorsunuz? Resmi eğitimi hangi kademeye kadar 

alıyorsunuz? Çocukları eğitim için başka bir yere gönderiyor musunuz? Bu 

konuda ailelerin maddi yapısının eğitim şekli üzerinde etkisi var mı? 

GÖÇ 

- Köyden dışarıya göç hareketleri oldu mu? Ne kadar aile göç etti? Göç sebebi 

nelerdir? Göçle gidenler köye geliyorlar mı? Gelenler ne gibi durumlar için 

köye gelirler (Taziye, düğün, festival vs.) 

- Lübnan, Suriye bölgesindeki Ermenilerle ilişkileriniz nasıldır? Suriye iç 

savaşı orada yaşayan Ermenileri nasıl etkiledi? Suriye‟deki iç savaşta 

akrabalarınızdan ölen ya da yaralanan var mı? İç savaştan dolayı Hatay‟a 

gelen mülteciler içerisinde Ermeniler de var mı? 

MĠMARĠ YAPI 

- Geçmişten günümüze köyün mimari yapısında ne gibi değişimler meydana 

gelmiştir? Mimari yapıda belli bir kültürel etki var mıdır? Mimari yapı 

modernleşme süreci ile beraber bir değişim içerisine girdi mi? 

- Konut mimarisi ile dinsel mimari arasında ne tür farklar vardır? Bu 

farklılıklar ne yönden olabilir? 

DĠNĠ YAPI VE PRATĠKLER 

- Dini pratikleriniz nelerdir? İnançlarınıza bağlı mısınız? Dini ritüelleriniz 

nelerdir?  

- İbadetlerinizi nerede ve nasıl yaparsınız? İbadetleriniz hakkında bilgi alabilir 

miyiz? Dini tatilleriniz var mı? Dini gruplarla ortak dinsel pratikleriniz var 
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mı? Dini ibadetlerinizi gerçekleştirmede herhangi bir zorluk ile karşılaşıyor 

musunuz?  

- Din büyükleriniz ile ne sıklıkla görüşüyorsunuz? Nerede ibadet edersiniz? 

Dini ibadetlerinizde hangi dili kullanırsınız? 

- Hangi kiliseye mensupsunuz? Mezhepsel olarak kendinizi nasıl 

tanımlıyorsunuz? Bu kilise nereye bağlıdır? Kiliseler arasında nasıl bir fark 

görüyorsunuz? Bir Hristiyan grubu olarak kendinizi diğer Hristiyan 

gruplarından farklı görüyor musunuz? Evetse neden? 

- Antakya‟da inanç ve kültür olarak sizden farklı topluklarla ortak kutladığınız 

bayramlar ve ortak dini mekânlar var mı? Bunlar nelerdir? 

POLĠTĠK GÖRÜġLER 

- Yerel yönetimler hizmet konusunda bir ayrımcılık yapıyor mu? 

- Her seçimde oy kullanır mısınız? Kullanırken dikkat ettiğiniz hususlar 

nelerdir? 

- Köyde muhtar seçimi nasıl yapılıyor? Muhtar seçimleri bir tartışmaya neden 

oluyor mu? Muhtarlık belli ailelere mi veriliyor? Kriterleri nelerdir? 

- Türkiye dışındaki Ermenilerin faaliyetlerini takip ediyor musunuz? 

Ermenistan‟daki gelişmeleri takip ediyor musunuz? 

- Diğer Ermeni kuruluşları ile ilişkileriniz ne boyutta, Vakıflı Köyü‟nün Hatay 

dışında herhangi bir organizasyonu var mı? 

- Ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurum ve kuruluşların size sağladığı 

hizmetlere ilişkin görüşleriniz nelerdir? Söz konusu yönetim tarafından temsil 

ediliyor musunuz? 

KADINLAR ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAR 

- Bu köydeki kadınlar görücü usulü ile mi evlenir? Kadınların köy içinde ve 

dışında erkek arkadaşları ile gezmeleri nasıl karşılanır? 

- Köydeki kadınlar dışarı çıkarken eşinden izin alır mı? İzinsiz dışarıya çıkma 

herhangi bir problem yaratır mı? 

- Köy kadınları makyaj yapma ya da kuaför bakımı vs. yaptırır mı? Ne sıklıkla 

kuaföre giderler? 

- Köydeki kadınlar alkol kullanma konusunda erkekler ile aynı hakka sahip 

midir? 
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- Köyde herhangi bir kadın kolu bulunmakta mıdır? Varsa bu organizasyon ne 

gibi faaliyetler yürütür kadınlar için? 

- Köyün kadınları için köyde herhangi bir ebe bulunmakta mıdır? Ya da 

kadınlar sadece hastanede mi doğum yapmaktadır? Köydeki kadınlar doğum 

kontrol uygulaması yapmakta mıdır? 

- Ergenliğe yeni giren ve regl-adet gören kadınlar için herhangi bir dini ya da 

kültürel bir uygulama yapılmakta mıdır? (adet sonrası temizlik duası, bu 

dönemde kilisede ibadet yapabilme durumu vs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


