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PREFACE
The sheep is struggling for its own life
The butcher is struggling for the meat  

–Turkish proverb

Like every human being, we are genetically wired to look back 
and reconnect with our ancestors. The older we grow, the more 
we are sucked into the past. With this book, I hope to build 
a personal bridge towards the people and the places I need to 
connect to. 
Hripsimeh Sarkissian is my grandmother, but she is just one of 
the million grandmothers who suffered loss of home, property 
and homeland safety. She is one of those millions who did not 
only lose parents, siblings and offspring, but also lost their sense 
of security and psychological integrity.  She is not unique in this 
sense, but she is a unique role model and an icon of survival.
We, the Armenians have inherited the Genocide. We have 
inherited so much pain, but besides that, we have also inherited 
an enormous moral debt towards all those who suffered. We feel 
it is our duty to ease the pain of the victims and to return to them 
the stolen dignity, because our ancestors and our generations are 
not very separate. We have become one.
I am writing this book from the perspective of an artist, art 
educator, art analyst, art therapist and psychotherapist.  I am 
travelling into the psyche of Hripsimeh Sarkissian with my 
professional tools, as if I were on a flying carpet. I want to 
understand her, acknowledge her pain, comfort her and return 
to her some of the dignity she lost.  This is another way of going 
into my own psyche, understanding my own self, acknowledging 
my own inherited pain, and liberating myself from the shame I 
hide in my heart.

SUNUŞ
Koyun can derdinde, 

Kasap et derdinde
–Türk atasözü

Genetik bağlarımız biz insanları geriye dönüp atalarımızla 
yeniden temas kurmaya sevk ediyor. Büyüyüp yaş aldıkça 

geçmişe daha da dalıyoruz. Bu kitapla, bağ kurmaya ihtiyaç 
duyduğum kişi ve mekânlara uzanan kişisel bir köprü inşa 

etmeyi umuyorum. 
Anneannem Hripsime Sarkisyan evini ve varlığını yitirmiş, 

yurdunda güvenle yaşayamaz olmuş milyonlarca anneanneden 
biri yalnızca. Ebeveynleri, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte, 

güvenlik hissini ve ruhsal bütünlüğünü de kaybetmiş 
milyonlarca insandan biri o. Bu bakımdan benzersiz değil, 

fakat kendisi eşsiz bir rol modeli ve bir hayatta kalma abidesi. 
Biz Ermeniler soykırımı miras aldık. Bize büyük bir acı miras 

kaldı. Fakat onunla birlikte, tüm o acıları yaşamış olanlara 
yönelik büyük bir vicdan borcu da kaldı bize. Kurbanların 
acılarını hafifletmek ve kendilerinden çalınmış itibarlarını 

iade etmek bizim görevimiz diye hissediyoruz; çünkü 
atalarımız ve bizler çok ayrı değiliz. Bir bütün olduk biz. 

Bu kitabı bir sanatçı, sanat eğitmeni, sanat analisti, 
sanat terapisti ve psikoterapist gözüyle yazdım. Mesleki 

repertuarımdan yararlanarak, sanki bir uçan halıya binmiş 
gibi, Hripsime Sarkisyan’ın ruhuna doğru yol alıyorum. Onu 

anlamak, acısını tanımak, onu rahata kavuşturmak ve yitirdiği 
itibarın bir kısmını ona geri vermek istiyorum. Kendi 

ruhuma gitmenin, benliğimi anlamanın, miras aldığım acıyı 
tanımanın ve yüreğimde gizlediğim utançtan kurtulmanın 

bir yolu bu. 
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This book contains two dimensions: one is a biographic dimension of 
my grandmother Hripsimeh Sarkissian through her stories narrated 
to me about her, and the other is a psychographic dimension of 
Hripsimeh Sarkissian through my analysis of her embroidery 
works. I am coupling the stories I know about her and the symbols 
found in her embroidery works. Surprisingly, they match and they 
complement each other and they complete the picture of her life and 
experience.
My grandmother and I did not live in the same country. I have 
seen her only a few times in my childhood, but like all the faraway 
grandmothers, she has always lived in me through the stories I have 
heard about her passed onto me by my mother and other relatives. 
We do not have the complete set of my grandmother’s embroidery 
works. Many are lost due to displacement; others are lost after having 
been used as doormats, kitchen cloths, chair pads, oven mittens, 
trivets or coasters. They have simply not survived.  Consequently, not 
all the stories I have heard about my grandmother can be traced in 
the embroidery works we have in our hands.
Carl Jung, the famous psychoanalyst and one of the pioneers in 
connecting art and psychotherapy has stated that the hand knows 
what the mind does not know. My grandmother’s work is the perfect 
example of this opinion.  Her hands knew too much and her hands 
told us the whole story even though her tongue refused to.  
I had the opportunity to meet Serge Tisseron in Beirut, a 
psychoanalyst and psychiatrist who uncovered the secret of the 
Belgian cartoonist Hergé through the study of his cartoon character 
Tintin. Tisseron’s lectures and his theories about “family secrets” was 
a great inspiration to me.  
I have derived much backup from the work of both Carl Jung and 
Serge Tisseron. Their works have aided me in reconstructing the 
narrative interpretations of Hripsimeh Sarkissian’s embroideries.

Bu kitabın iki boyutu var: Anneannem Hripsime 
Sarkisyan hakkında bana anlatılan öykülerden oluşan 

biyografik boyutuyla birlikte, Hripsime Sarkisyan’ın n’akış 
çalışmalarına ilişkin analizimi içeren psikografik bir boyuta 

da sahip. Ona dair bildiğim hikâyeler ile n’akışlarında 
bulunan sembolleri ilişkilendiriyorum. Şaşırtıcı bir şekilde 

eşleşiyor, birbirlerini tamamlıyor ve anneannemin yaşamına 
ve deneyimlerine dair bütüncül bir tasvir oluşturuyorlar.

Anneannem ve ben aynı ülkede yaşamadık. Çocukken onu 
yalnızca birkaç kez gördüm, fakat uzaktaki tüm anneanneler 
gibi o da annemin ve diğer akrabaların anlattıkları hikâyeler 

sayesinde içimde yaşadı hep. 
Anneannemin n’akışlarının tümü elimizde değil. Birçok 

eseri göçler sırasında kaybolmuş, bazıları da paspas, mutfak 
bezi, sandalye minderi, fırın eldiveni, nihale ya da altlık 
olarak kullanılarak yitip gitmiş. Hayatta kalamamışlar. 

Sonuç olarak, anneannemle ilgili bana anlatılan tüm 
öyküleri elimizdeki n’akışlar üzerinden takip edemiyorum. 

Sanat ile psikoterapi arasında bağ kuran öncülerden biri 
olan ünlü psikanalist Carl Jung, el zihnin bilmediğini bilir, 

demiş. Anneannemin eserleri bu görüşün mükemmel bir 
örneği. Elleri fazlasıyla biliyordu ve dili reddetse de elleri 

bize tüm hikâyeyi anlattı. 
Tenten karakterine yönelik incelemesiyle Belçikalı 

karikatürist Hergé’nin gizemini açığa seren psikanalist 
ve psikiyatrist Serge Tisseron ile Beyrut’ta tanışma 

fırsatım oldu. Tisseron’un “aile sırları” konulu kuramları ve 
seminerleri benim için muazzam bir esin kaynağıdır. 

Carl Jung’un ve Serge Tisseron’un yapıtlarından hayli 
destek aldım. Çalışmaları Hripsime Sarkisyan’ın n’akışlarına 
dair anlatı yorumlarını yeniden inşa etmeme yardımcı oldu.
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INTRODUCTION
All the artists of the world 
Are compelled to express 

Consciously or unconsciously
What they cannot tell in words

All artists of the world 
Create to hide something 
Deep, shameful or hurtful 

They dare not declare openly.

Hripsimeh Sarkissian’s life took an unfortunate turn in 1915 when she 
was seven years old. Like many other invisible Armenians of Turkey, 
she too had to endure a double burden: to suffer internally by the 
unrecovered trauma that hit her, and to hide the pain from the eyes of 
the perpetrator. Like every survivor of her generation, silencing the pain 
became the conscious effort of her being. 
In all traumatic experiences, time stops in the mind of the victim and the 
traumatic experience gets repeated forever and forever, until a soothing 
solution is found. Hripsimeh Sarkissian found this soothing solution in 
her embroidery, which I call exbroidery, or exbroideries. 
I call them exbroidery, because they are ex-pressions of inner feelings and 
memories of a person through embroidery work.  Secondly, Exbroidering  
is the action of the viewer, who analyzes or extracts  information from 
within the works. Finally, exbroideries are works of unique style that do 
not follow any established pattern or rule known to embroidery-making 
traditions; on the contrary, they escape the tradition to obey the voice of 
the heart.  The result is the extract of the mind and the soul of the maker. 
We, children of Armenians, did not grow up with the fantasy stories 
of Cinderella and Red Riding Hood. We grew up on the stories of our 
grandmothers.  

GİRİŞ
Dünyadaki her sanatçı

Sözlerle söyleyemediklerini
İradi ya da bilinçdışı bir şekilde

İfade etmeye çabalar.

Dünyadaki her sanatçı
Açıkça ifade etmeye cesaret edemediği 

Derin, utanç verici ya da acı dolu
Bir şeyleri gizlemek için eser verir.

Hripsime Sarkisyan’ın yaşamı 1915’te, yedi yaşındayken talihsiz bir 
yöne saptı. Türkiye’deki, görünmez kalmış pek çok Ermeni gibi o 

da çifte yüke dayanmak zorundaydı: Hem kendisini sarsan ve telafi 
edilemeyen bir travmadan dolayı ruhsal acılar çekmek hem de acısını 

bu travmanın sorumlularından gizlemek. Acıyı susturmak, devrinin 
hayatta kalabilmiş her ferdi gibi onun için de yaşamının bilinçli bir 

uğraşı haline gelmişti.
Tüm travmatik deneyimlerde kurbanın zihninde zaman durur ve 

travmatik yaşantı huzur verici bir çözüm bulununcaya dek durmadan 
yinelenir. Hripsime Sarkisyan bu rahatlatıcı çözüme n’akışları, ya da 

benim tabirimle “n’akış” veya “n’akışları” yoluyla kavuşmuştu. 
Onlara n’akış diyorum; çünkü n’akış uğraşı aracılığıyla kişinin iç 

dünyasındaki his ve hatıraları ifade ediyorlar. İkinci bir neden de n’akış 
yaratmanın yapıtlardaki bilgiyi alan veya analiz eden izleyicinin bir 

edimi olması. Üstelik n’akışlar, n’akış geleneklerine ait yerleşik şablon 
veya usulleri izlemeyen benzersiz bir tarzla yaratılıyor ve gelenekten 

uzaklaşarak kalbin sesini dinliyorlar. Sonuç olarak ortaya, yapan kişinin 
zihninin ve ruhunun özü çıkıyor. 

Biz Ermeni çocuklar Külkedisi ya da Kırmızı Başlıklı Kız gibi kurgu 
öykülerle büyümedik. Büyükannelerimizin hikâyeleriyle büyüdük. 
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It seems to me that in our deep psychology, the character of 
Red Riding Hood represents a female survivor. Typically, my 
grandmother is my red riding hood that the wolf could not eat.  
Exbroideries is my storybook that reveals her to me.
The exbroidery works of Hripsimeh Sarkissian were made over more 
than three decades and in utter silence. No one guessed what she 
was up to as she did not give any explanations to anyone.  I know 
that she would never want anyone to read her mind or extract the 
meanings of her work or to tell her story to the world.  She was 
horrified of the consequences.  Even a few hours before her death 
she has asked her daughters not to speak of what happened to her 
back then.

Bence ruhlarımızın derinliklerinde Kırmızı Başlıklı Kız karakteri 
hayatta kalan mücadeleci bir kadını temsil ediyor. Haliyle 

anneannem de kurda yem olmamış kırmızı başlıklı kız benim için. 
N’Akışlar da bana onu anlatan öykü kitaplarım benim.

Hripsime Sarkisyan n’akış çalışmalarını otuz yılı aşkın bir süre 
boyunca ve derin bir sessizlik içinde meydana getirmiş. Kimseye 

herhangi bir açıklama yapmadığından, yaptıkları hakkında 
kimsenin bir fikri olmamış. Kimsenin zihnini okumasını, 

eserlerindeki anlamlara erişmesini ya da öyküsünü dünyaya 
anlatmasını hiç istemezdi biliyorum. Sonuçları onu dehşete 
düşürürdü. Ölümünden birkaç saat önce bile vaktiyle başına 

gelenlerden bahsetmemelerini söylemişti kızlarına.

Ergan Kilisesi kalıntıları
The ruins of Ergan Church (Fotoğraf/Photo by Antoine Agoudjian)
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Chapter1 
BIOGRAPHIC INFORMATION ABOUT 

HRIPSIMEH SARKISSIAN

1. Ancestry 
Hripsimeh Sarkissian was born in Ergan (Yergayn Ingouzik) village 
in Dersim region around 1908, almost next door to the historic 10

th
 

century Saint Haroutioun Red Monastery Church. Today the village 
is called Geçimli.
Her father was Sarkis Sarkissian, an agricultural landlord and 
producer.  A known inter-cities merchant of all kinds of goods. He 
was the grandson of the priest called Ince Keşiş (skinny priest,) real 
name unknown, (probably also Sarkis  because  each family in this 
ancestry had to have one Sarkis in the family. ) He is buried in the 
ruins of Ergan church; he was the last clergy to serve the Armenian 
community of the region.  Sarkis was well known by the name of  
Serkis Keya, which was an official title, meaning provider . 
Being Armenian in those days meant being economical survivors.  
Christians of the Ottoman Empire had to pay cash penalty called 
“jizya”, in order to be allowed to practice their Christian faith. Only 
the financially fit could survive the taxes.  Being Armenian also 
meant that they were economic necessity for others. Working as 
craftsmen, artisans and merchants, Armenians were the economical 
artery of the whole region, their presence simply secured the 
livelihood of others.  
Hripsime Sarkissian’s mother was Kohar Bedoian, daughter of Bedo 
Bedoian from Halvori – Vank. The Bedoian family was  a descendant 
of the dynasty of sworn guardians of the Alevor Sourp Garabed 
Monastery for centuries; this religious authority was passed on by 
heredity to sons and nephews of the same dynasty.  The Bedoians 
were extremely rich by the standards of the times.

Bölüm 1 
HRİPSİME SARKİSYAN HAKKINDA 

BİYOGRAFİK BİLGİLER

1. Aile Geçmişi 
Hripsime Sarkisyan 1908 civarında Dersim yöresindeki Ergan 

(Yergayn Inguzik) köyünde, 10. yüzyıldan kalma tarihi Surp 
Harutyun Kızıl Manastır Kilisesi’nin neredeyse yanıbaşında doğmuş. 

Köyün bugünkü adı Geçimli.
Babası Sarkis Sarkisyan toprak ağası ve üreticiymiş. Farklı şehirler 

arasında her tür ürün ticareti yapan tanınmış bir tüccarmış. Gerçek ismi 
bilinmediği için İnce Keşiş denilen (onun da adı Sarkis’ti muhtemelen, 

çünkü bu sülaledeki her ailede bir Sarkis olması gerekirdi) bir 
keşişin torunuymuş. Mezarı Ergan Kilisesi’nin kalıntıları arasında 
bulunan bu adam bölgedeki Ermeni cemaatine hizmet etmiş son 

keşişmiş. Sarkis, “tedarik eden” anlamına gelen resmî bir unvanla, Serkis 
Keya olarak epey tanınırmış.

Ermeni olmak o devirde ekonomik açıdan ayakta kalabilmeyi 
gerektiriyormuş. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanların, 

inançları doğrultusunda ibadet yapmalarına izin verilmesi için cizye 
denilen para cezaları ödemeleri gerekiyormuş. Vergilerin altından 

yalnızca maddi durumu uygun olanlar kalkabiliyormuş. Ermeni olmak, 
ekonomik açıdan ihtiyaç duyulan olmak da demekmiş. Esnaf, zanaatkâr 

ve tüccar olarak çalışan Ermeniler ekonomik açıdan tüm bölgenin can 
damarı olmuş, varlıklarıyla başkalarının geçinmesini sağlamışlar.

Hripsime Sarkisyan’ın annesi Kohar Bedoyan, Halvori Vank’tan Bedo 
Bedoyan’ın kızıymış. Bedoyan ailesi Alevor Surp Garabed Manastırı’na 

yüzyıllar boyunca hizmet etmiş yeminli koruyucular 
sülalesinden geliyormuş. Bu dinî yetki kuşaktan kuşağa aktarılarak 

ailedeki oğullara ve erkek yeğenlere geçmiş. Bedoyanlar devrin 
standartlarına göre ziyadesiyle varlıklılarmış. 
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I remember late uncle Armenag Bedoian, a rare survivor of that  
dynasty, who kept on telling us the fantastic stories of the “memleket” 
(the old kingdom), of the tin boxes full of gold, hidden in the 
basement. Of the 12 Bedoian brothers who did not buy anything 
from the market except sugar and tea, because they produced and 
traded everything else, including honey, carpets, steel and iron. 
Sarkis and Kohar not only came from families of significant social 
status, but also from families of ancient clerical ancestry.  Even their 
marriage had to happen according to the stories of the bible. 
Sarkis and Kohar met and married just like Abraham and Sara from 
the Bible. It was around the year 1890.  One day the family of Sarkis 
wanted to find him a bride, so they went to Kohar’s town and waited 
by the fountain. They believed that God would send the right bride 
to come and fill water at that moment. So it happened. Kohar came 
with her embroidered clothing and her jug to fill water; Sarkis’s 
mother approached and asked for a drink of water.  As she drank, she 
thanked Kohar, and expressed her wish to meet the family.  Naturally 
Kohar’s family welcomed the visitors, and all the rest was realized the 
Biblical way, at least this is what the families believed.  

Sülalenin küçüklüğümüzde hayatta olan nadir üyelerinden Armenag 
Bedoyan’ın sağlığında bizlere “memleket”le, bodruma saklanmış 

altın dolu teneke kutularıyla ve bal, kilim, demir ve çelik de dahil 
olmak pek çok şeyin üretimini ve ticaretini yaptıkları için pazardan 

çay ve şekerden başka bir şey almayan 12 Bedoyan kardeşle ilgili 
fantastik hikâyeler anlattığını hatırlıyorum.

Sarkis ve Kohar önemli sosyal statülerinin yanı sıra kadim dini 
vazifelere sahip sülalelerden geliyorlarmış. Evliliklerinin bile 

İncil’deki hikâyelere uygun şekilde yapılması gerekmiş. 
Sarkis ile Kohar tıpkı İncil’deki İbrahim ve Sara gibi tanışıp 

evlenmişler. 1890 civarıymış. Sarkis’in ailesi bir gün oğullarına 
bir gelin bulmak istemiş ve bu nedenle Kohar’ın kasabasına gidip 

çeşmenin başında beklemişler. Tanrı’nın doğru gelini o an çeşmeden 
su doldurmaya yollayacağına inanıyorlarmış. Öyle de olmuş. İşlemeli 

kıyafetler içindeki Kohar su testisiyle çıkagelmiş. Sarkis’in annesi 
yaklaşıp ondan biraz su istemiş. Suyu içip Kohar’a teşekkür etmiş 

ve ailesiyle tanışmak istediğini söylemiş. Kohar’ın ailesi ziyaretçileri 
buyur etmiş elbette ve geri kalan her şey İncil’e uygun şekilde 

cereyan etmiş. En azından aileler öyle olduğuna inanıyorlar. 

Halvori Surp Garabed Manastırı, (Molyneux-Seel, 1914) – (bugün tamamen yıkılmış durumda)
Halvori Sourp Garabed Vank or Monastery, (Molyneux-Seel 1914) – (now completely demolished)
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2. Childhood
Sarkis and Kohar had ten children; Baghdassar, Nazeli, Misak, 
Aghavni, Hripsime, Toros, and four older ones with names unknown 
to us. Little Hripsimeh was the 9

th
child of Sarkis and Kohar. 

Hripsimeh’s first childhood memory was when grandfather Bedo 
and his wife returned from their pilgrimage (Hajj) on camels from 
the city of Jerusalem. No one had seen camels in Dersim before, so 
people gathered on the road to watch. Grandpa Bedo and his wife 
were throwing Damascus candies to the curious people from over the 
hump of the camel. Collecting the flying candies from grandma’s lap, 
Hripsimeh was euphoric.
Little Hripsimeh must have been so close to her father for his 
influence reappears frequently in her life, personality and her work.  
Sarkis’s life and death marked all future episodes of her life.  In the 
future, Hripsimeh would actually and unconsciously act as if she really 
was Sarkis Sarkissian.

2. Çocukluk
Sarkis ve Kohar’ın on çocuğu olmuş: Bagdasar, Nazeli, Misak, 

Aghavni, Hripsime, Toros ve isimlerini bilmediğimiz dört tane daha. 
Küçük Hripsime, Sarkis ile Kohar’ın dokuzuncu çocuğuymuş. 

Hripsime’nin ilk çocukluk hatırası dedesi Bedo ile eşinin Kudüs 
şehrine yaptıkları hac ziyaretinden develer üstünde döndükleri 
anmış. Dersim’de daha önce kimse deve görmemiş. İnsanlar bu 

nedenle izlemek üzere yola toplanmışlar. Bedo Dede ile eşi devenin 
hörgücünden meraklı kalabalığa Şam şekerleri saçıyorlarmış. 

Anneannesinin kucağından uçuşan şekerleri toplayan Hripsime 
coşkulu bir sevinç içindeymiş. 

Küçük Hripsime babasına epey yakındı herhalde; zira adamın etkisi 
yaşamında, kişiliğinde ve eserlerinde sıkça beliriyor. Sarkis’in yaşamı 

da ölümü de Hripsime’nin sonrasında yaşadığı tüm olaylarda iz 
bırakmış. Hripsime daha sonra bilinçdışı bir şekilde sanki kendisi 

Sarkis Sarkisyan’mış gibi davranır olmuş esasen.

Türkiye haritasında Dersim (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Dersim_rebellion)
Dersim on the map of Turkey (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Dersim_rebellion)
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3. 1915
In 1915 the Armenian Genocide was officially 
carried out all over the Ottoman Empire. Hripsimeh 
was only seven years old.
At first, the Armenian men were being gathered 
from the villages and towns.  Sometimes they were 
being killed immediately, and sometimes they were 
taken somewhere else to be used for work and then 
to be killed collectively.  Eventually there were no 
men left.
Hripsimeh’s father, Sarkis, was hiding in the caves 
of Dersim with his sons and a few cousins. Only 
seven-year-old Hripsimeh knew his hiding place. 
She walked long distances every day to bring him 
food. She passed through blue flower fields that 
were taller than her.  I do not know if this food 
delivery continued for weeks or months, but I 
know that eventually Ibrahim Agha followed her 
and could find the hiding place of Sarkis.  “Sarkis,” 
said Ibrahim Agha, “Come and hide in my home, I 
will give you food and a clean bed, you have always 
provided for us.” Sarkis did not know that it was 
a trap.  He was taken to the infamous cliff called 
Kayışoğlu Yarması. “You are not even worth a 
bullet!” Ibrahim Agha  shouted  before pushing him 
down the cliff.  The so-called agha, with the help of 
his men, even chopped off Sarkis’ hand at the last 
moment because the latter was wearing a precious 
ring. Neighboring people could hear agonizing 
moans from the valley for days. Now they call the 
place Qurqurik Deresi, or the Valley of Ghosts. 

3. 1915
1915’te Ermeni Soykırımı tüm Osmanlı 

İmparatorluğu’nda resmen uygulandığında 
Hripsime yalnızca yedi yaşındaymış.

Önce Ermeni erkekler köy ve kasabalardan 
toplanmış. Bazıları derhal öldürülmüş, bazılarıysa 

önce başka yerlere götürülüp işe koşulduktan 
sonra topluca katledilmiş. Sonunda geriye erkek 

kalmamış. 
Hripsime’nin babası Sarkis, oğulları ve birkaç 

kuzeniyle birlikte Dersim’deki mağaralara 
saklanmış. Saklandığı yeri yalnızca yedi yaşındaki 
Hripsime biliyormuş ve ona yemek götürmek için 

her gün uzun bir yol yürüyor, boyunu aşan mavi 
çiçek tarlalarından geçiyormuş. Bu yemek taşıma 

işi haftalarca mı aylarca mı sürmüş bilmiyorum. 
Fakat sonunda İbrahim Ağa’nın onu takip ettiğini 

ve Sarkis’in gizlendiği yeri böylece bulabildiğini 
biliyorum. İbrahim Ağa, “Sarkis, gel benim 

evimde saklan. Sana yemek ve temiz yatak veririm. 
Sen bizim ihtiyaçlarımızı gördün hep,” demiş. 
Sarkis bunun bir tuzak olduğunu anlamamış. 

Kayışoğlu Yarması denilen o uğursuz uçuruma 
götürmüşler Sarkis’i. İbrahim Ağa onu uçurumdan 
aşağı iterken “Bir kurşuna bile layık değilsin!” diye 

bağırmış. Bu ağa bozuntusu, kıymetli bir yüzük 
takıyor olduğu için son dakikada adamlarının 

yardımıyla Sarkis’in elini bile kesmiş. Civardaki 
insanlar vadiden gelen acılı iniltileri duymuşlar 

günler boyu. Bugün oraya Qurkurik Deresi ya da 
Hayaletler Vadisi deniliyor. 
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That day Hripsimeh turned into a man. Little Hripsimeh could never 
get over this incident, as she kept on going back to that very spot, 
looking in the valley, in hope of seeing her beloved father who was gone 
forever. 
Soon, it was the turn of the women and the children to be killed. They 
ran away and lost each other for a while. Hripsimeh was left alone in 
the woods with her younger brother Toros.  It was cold and freezing 
so they were all wet. Five year old Toros was hungry and cold, crying 
hysterically, and asking his sister for help.  What could Hripsimeh do? 
She found a nest of a wild partridge, placed him inside, and then she 
put her younger brother’s feet in her mouth, all night, so he would not 
freeze. In the morning, as the sun came up, they heard their mother’s 
voice echoing from the mountains “Hripsime~~~ Toros~~~ where are 
you?”
I have heard this story at least one and a half million times from my 
mother.
The big family of Hripsimeh was gone forever.  Only three survived: 
mother Kohar, sister Aghavni, and little brother Toros. They hid in 
mountain caves for months, eating forest animals and plants.  My aunt 
told me that they owed their lives to a plant called Goulik. 
Hripsimeh was terrified by the thought of losing any of them again. She 
somehow managed to get a hunting gun, and thus she would spend her 
afternoons on the rooftop “protecting her family.”  People would hear 
her shouting: “If you come near my house I will kill you.” Of course 
there was no one in sight. The villagers did not take her threat seriously; 
they just laughed at her, maybe even pitied her thinking that she had 
lost her mind. She was metamorphosing into Sarkis Sarkissian.
Little Hripsimeh spent her childhood and adolescence working in the 
fields that once belonged to her family. She spent her youth keeping the 
family together and also making decisions that everyone would follow.  
She even made all the decisions concerning marriages in the family.  

Hripsime o gün bir adama dönüşmüş. Küçük Hripsime bu olayı hiçbir 
zaman atlatamamış. Oraya gidip durmuş ve dünyadan yitmiş sevgili 

babasını görme umuduyla vadiye bakmış hep. 
Çok geçmeden öldürülme sırası kadın ve çocuklara gelmiş. Kaçmışlar 
ve birbirlerini kaybetmişler bir süre. Hripsime küçük kardeşi Toros ile 

ormanda yalnız kalmış. Hava buz gibi soğukmuş ve ıslanıyorlarmış. 
Beş yaşındaki Toros’un karnı açmış; üşüyor, deli gibi ağlıyor ve kız 
kardeşinden yardım istiyormuş. Hripsime ne yapabilirmiş ki? Bir 
yaban kekliği yuvası bulmuş, küçük kardeşini içine yerleştirmiş ve 

donmasın diye çocuğun ayaklarını ağzıyla ısıtmış bütün gece. Sabah 
güneş doğduğunda annelerinin dağlardan yankılanan sesini duymuşlar: 

“Hripsime, Toros, neredesiniz?”
Bu hikâyeyi annemden bir buçuk milyon kez dinlemişimdir. 

Hripsime’nin sülalesi yitip gitmiş, aile fertlerinden yalnızca üç kişi 
hayatta kalmış: annesi Kohar, kız kardeşi Aghavni ve erkek kardeşi 

Toros. Aylar boyu dağlardaki mağaralarda saklanıp orman hayvanlarıyla 
ve bitkilerle beslenmişler. Teyzem bana hayatlarını “gulik” isimli bir 

bitkiye borçlu olduklarını söylemişti. 
Onlardan birini bir kez daha kaybetme fikri Hripsime’yi dehşete 

düşürüyormuş. Bir şekilde bir av tüfeği edinmiş; öğleden sonralarını 
çatıda “ailesini koruyarak” geçirir olmuş böylece. İnsanlar, “Evime 

yaklaşırsınız öldürürüm sizi,” diye bağırdığını duyuyorlarmış. 
Görünürde kimse yokmuş elbette. Köylüler tehditlerini ciddiye almıyor, 

gülüp geçiyor, hatta belki de aklını kaçırdığı için acıyorlarmış ona. Sarkis 
Sarkisyan’a dönüşmüş gitgide.

Küçük Hripsime çocukluğu ve ergenliği boyunca vaktiyle ailesine 
ait olan tarlalarda çalışmış. Ailesini bir arada tutmaya uğraşarak ve 

diğerlerinin de izleyeceği kararlar alarak geçirmiş gençliğini. Ailedeki 
evliliklerle ilgili kararları bile o veriyormuş. Kendi evliliğini yıllarca 

ertelemiş ve kız ve erkek kardeşlerinin evliliklerini ayarlayana dek 
bekletmiş Hovnatan’ı. Ortak yaşam mücadelelerini, bazen bireysel ve 
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She postponed her own marriage for years, making Hovnatan wait 
for her, until she could arrange the marriages of her sister and brother 
first. It seems to me she put the collective survival above everything 
else, sometimes even at the cost of individual and personal sacrifices 
here and there. She was driven by an immense sense of responsibility.  
She was a female “patriarch” with solid authority on everyone.
There is a nameless gravestone near the ruins of Ergan Church; 
it is the grave of Khutcheh (խչէ) -- my grandmother’s protégée.  
Khutcheh was an Armenian girl who became the property of a 
Kurdish  family after she had lost her own family in 1915.  One day 
she was simply put for sale, and some gypsies were about to buy her. 
Hripsimeh could not let this happen.  She somehow managed to pay 
what the owners wanted, and brought her home and made Bebek (a 
cousin) marry her. She was a matchmaker of convenience marriages, 
but I have heard that not everyone was happy about her matchmaking 
choices.

kişisel ödünler vermek pahasına da olsa her 
şeyin önüne koymuş bana kalırsa. Çok derin 

bir sorumluluk hissiyle hareket etmiş. Herkesin 
üstünde katı bir otoritesi olan “aile reisi”ymiş o. 

Ergan Kilisesi yıkıntılarının yakınında isimsiz bir 
mezar taşı vardır. Anneannemin himayesindeki 

Khutcheh’in mezarıdır o. Khutcheh, 1915’te 
ailesini kaybedince Kürt bir ailenin malı olmuş 

bir Ermeni kızmış. Bir gün satışa çıkarılmış 
ve bazı çingeneler onu alacaklarmış. Hripsime 

buna izin verememiş. Sahiplerinin istediği 
bedeli bir şekilde ödeyebilmiş ve kızı evine 

götürüp (kuzeni) Bebek ile evlendirmiş. Mantık 
evliliklerine arabuluculuk edermiş Hripsime; 

fakat yaptığı eşleştirmelerden herkes memnun 
değilmiş duyduğuma göre. 

Khutcheh’in Ergan Kilisesi yıkıntıları yakınındaki mezar taşı
The gravestone of Khutcheh (խչէ) near the ruins of Ergan Church
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Look at her in this 1950’s family photograph 
taken in Elazig. Hripsimeh is the centerpiece 
of the photograph as she was in real life.  
She is disobedient and refuses to look at the 
camera. 
My grandmother had long suffered from 
separation anxiety in addition to her 
chronic post-traumatic stress disorder.  The 
symptoms of her post-traumatic stress grew 
exponentially with each successive loss she 
experienced in her life. Preventing loss became 
a coping mechanism and a daily struggle for 
her.  Only loss was the only thing that could 
knock down this iron woman. 
She could never recover from the loss of 
her father, brothers, sisters, uncles and 
grandparents in the 1915 Genocide. In the 
early 1930’s, her beloved brother and mother 
moved to Aleppo in search of a better life. 
That separation made her fall ill for a year. She 
became bedridden with a severe depression. 
Hripsimeh could not even breastfeed her 
newborn child, who happens to be my mother. 
Then in 1938 another disaster hit Dersim. 
The remaining Armenian families of Dersim 
were gathered and massacred along with the 
Kurds. Hripsimeh and her family were all 
deported to remote villages. Separation from 
her homeland and the burden of struggling 
in new conditions made her a chronically 
anxious person with anorexia.

1950’lerde Elazığ’da çekilmiş bu aile 
fotoğrafındaki haline bakın. Hripsime 

gerçek hayatta olduğu gibi bu fotoğrafta 
da merkezde. Söz dinlemiyor ve fotoğraf 

makinesine bakmayı reddediyor. 
Anneannem kronik travma sonrası stres 

bozukluğuyla birlikte ayrılık anksiyetesinden 
de çekmiş uzunca bir dönem. Travma 
sonrası stres bozukluğu semptomları 
yaşadığı her kayıpla birlikte katbekat 

artmıştı. Kaybı önlemeye uğraşmak onun 
için bir baş etme mekanizması ve gündelik 

bir mücadele halini almıştı. Bu demir kadını 
devirebilecek tek şey kayıptı. 

1915 Soykırımı’nda kaybettiği babasının, 
erkek ve kız kardeşlerinin, dede, nine ve 

amcalarının acısını asla atlatamadı. Sevgili 
erkek kardeşi ve annesi daha iyi bir hayata 

kavuşmak adına 1930’ların başında Halep’e 
taşınmışlar. Bu ayrılık Hripsime’yi hasta 
etmiş, şiddetli bir depresyonla yataklara 

düşürmüş. O sıralar yeni doğmuş olan 
annemi emziremiyormuş bile. 

Sonra 1938’de Dersim’i başka bir felaket 
vurmuş. Dersim’de kalan Ermeni aileler 

toplanmış ve Kürtlerle birlikte katledilmiş. 
Hripsime ve ailesi uzak köylere sürgün 
edilmişler. Yurdundan ayrılmak ve yeni 
koşullarda mücadele etmenin yükü onu 

kronik kaygı yaşayan anoreksik bir kişiye 
çevirmiş.
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1950 civarında Elazığ’da çekilmiş aile fotoğrafı
Family photograph taken in Elazig circa 1950
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Bolu yakınlarındaki Göynük’te 1939’da çekilmiş bir fotoğraf
1939 photograph taken in Göynük near Bolu



15

Look at this 1939 photograph taken in Göynük. She is so tired, 
fragile and almost affectless. She is almost unrecognizable. She is 
veiled against her will and avoids the camera as usual. 
Hripsimeh and Hovnathan had their photograph taken, to send it to 
Aleppo, as proof of survival from 1938 Dersim massacres.
Look at the amazing smile on the face of Hovnathan, my 
grandfather.
Can you notice how torn his suit is? This was the same suit he wore 
the day of the deportation from Dersim to Göynük. In this photo he 
is still wearing it because he had no other suit. The Turks had taken 
everything from him, but not his strong  faith, not his incurable 
optimism, and not his trust in God. 
Throughout all the black days, Hripsimeh and Hovnathan survived 
the catastrophes by supporting and loving each other. 
Love and Survival became a lifestyle for Hripsimeh Sarkissian and 
Hovnathan Hovagimian despite the tragic circumstances. 
Hovnathan Hovagimian died in 1969.  The loss of her husband 
was the loss Hripsimeh could not possibly bear.  It was the loss 
that opened all past wounds that had been ignored. His loss was 
the shock that awakened dangerous trauma waves of the past. Her 
anorexia returned and became more severe, she refused to eat for 
days and as a result she started to shrink. She lost her physical 
strength and her eyesight gradually weakened. She started to look 
dead and even to sound dead. 
All of a sudden, the iron woman started to shed tears, and even to 
wail tirelessly.  She cried non-stop for months and for years. Most 
of what I remember of her as a child is her skinny body, her fearful 
cries, and her frightened eyes. She wept like a river, and lamented the 
past with sharp moans that still ring in my ears. 
She thought that she was grieving for her husband, but she was not 
aware that she was mourning the past and the present together. 

1939’da Göynük’te çekilen şu fotoğrafa bakın. Nasıl da yorgun, 
kırılgan ve neredeyse hissiz. Tanınmaz halde adeta. İsteği dışında 

kapanmış ve her zamanki gibi fotoğraf makinesi yokmuş 
gibi davranıyor. 

Hripsime ve Hovnatan 1938 Dersim katliamlarından sağ 
kurtulduklarının kanıtı olarak fotoğraf çektirip Halep’e yollamışlar. 

Dedem Hovnatan’ın yüzündeki şaşkınlık verici gülümsemeye bakın.
Kıyafetinin ne kadar yıpranmış olduğunu fark edebiliyor musunuz? 

Dersim’den Göynük’e gittikleri gün üzerinde olan kıyafet bu. 
Fotoğrafta da onu giyiyor, çünkü başka kıyafeti yokmuş. Türkler 

her şeyini almışlar, ama güçlü inancını, iflah olmaz iyimserliğini ve 
Tanrı’ya duyduğu güveni yok edememişler. 

Tüm o karanlık günlerde Hripsime ve Hovnatan felaketlerden 
birbirlerine gösterdikleri sevgi ve destekle sağ çıkmışlar. 

Sevgi ve hayatta kalma mücadelesi, trajik koşullara rağmen 
Hripsime Sarkisyan ve Hovnatan Hovagimyan için bir yaşam 

tarzına dönüşmüş.
Hovnatan Hovagimyan 1969’da hayatını kaybetti. Kocasının ölümü 

Hripsime için katlanılması olanaksız bir kayıptı. Göz ardı edilmiş tüm 
eski yaraları açan bir kayıptı. Onu yitirmenin yarattığı şok geçmişe 
ait tehlikeli travmaları uyandırdı. Anoreksi nüks etti ve şiddetlendi. 

Yemek yemeyi günler boyu reddetti ve nihayetinde küçülmeye başladı. 
Fiziksel kuvvetini kaybetti ve görme yetisi de gitgide zayıfladı. Cansız 

gibi gözükmeye başlamıştı, sesinde bile derman yoktu.
Demir kadın gözyaşı döker, hatta sürekli feryat eder oldu bir anda. 

Aylar ve yıllar boyu durmadan ağladı. Çocukluğumdan ona dair 
hatırladıklarım çoğunlukla; cılız bedeni, korku dolu feryatları 
ve dehşet içindeki gözleri. Hüngür hüngür ağlıyordu ve hâlâ 

kulaklarımda çınlayan dokunaklı iniltilerle geçmişe ağıtlar yakıyordu. 
Kocasının yasını tuttuğunu sanıyordu; geçmiş ile şimdinin yasını 

birlikte tutuyor olduğunun farkında değildi.
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This is me, sitting in my mother’s lap, in Elazig in 1972. And this is 
my grandmother sitting under her Elazig tree, where she probably 
started embroidering for the first time.  
Look at her eyes. They are clearly full of horror. 
She is only 64 years old and looks deeply traumatized. 

1972’de Elazığ’da çekilmiş bu fotoğrafta annemin kucağındayım. 
Ve bu da anneannem; n’akış yapmaya muhtemelen ilk başladığı 

yer olan Elazığ’daki ağacının altında oturuyor.
Gözlerine bakın. Dehşetle dolu oldukları besbelli. 

Yalnızca 64 yaşında ve derinden sarsılmış gözüküyor. 

1972 Elazığ, Hripsime ile torunları
1972 Elazig, Hripsimeh  with her grandchildren
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After the passing away of her husband Hripsimeh had only two choices 
left: to let go of life, or to turn back and face the past, live the past, weave 
the past and repair the past that consumed her from inside.
Approaching the past was itself very traumatic, because it was filled 
with cruelty, injustice, loss, bloodshed and hardship. Unfortunately, my 
grandmother did not have a safe nest in her memory to return to.  She 
had lost the only home that had made her feel safe, and the only person 
who had reignited her love of life. With Hovnathan gone, she felt lost 
and insecure. 
In her agony, she started a mental travel to her native home, to her 
village, to the walls of the Ergan church, to the lap of her grandmother, 
and to the arms of her husband. Her travel was not on foot, not on horse, 
but on her fingertips.
My grandmother’s embroidery is a testimony of Longing and Belonging, 
a desperate yearning to return and unite with loved ones, a loud petition 
for a legitimate passport to return home, and to reclaim home.  
Her work is an aboriginal’s return to times and places that both troubled 
her and comforted her; it is an effort of mental reconstruction of the 
unfortunate events of Dersim. It is a psychological pursuit for a safe 
shelter to return to, a mental plunge into the valleys and the waters of 
Munzur, a spiritual ride into the flower fields of Dersim, and a mystical 
climb to the mountaintops of Dersim. 

Kocasının ölümünün ardından Hripsime’nin iki seçeneği kalmıştı 
yalnızca: hayatı salıvermek, ya da geri dönmek ve geçmişle 

yüzleşmek, içini yiyip tüketen geçmişi dokumak ve onarmak. 
Geçmişe yaklaşmak başlı başına travmatikti; çünkü zulüm, 

adaletsizlik, kayıp, katliam ve sıkıntıyla doluydu. Anneannemin 
belleğinde dönebileceği güvenli bir yuva yoktu ne yazık ki. Kendisini 

güvende hissettiren tek evini, yaşam sevgisini yeniden uyandırmış 
tek kişiyi yitirmişti. Hovnatan olmayınca kendisini kayıp ve 

tehlikede hissediyordu. 
Acılar içinde, yurduna, köyüne, Ergan Kilisesi’nin duvarlarına, 

büyükannesinin kucağına, kocasının kollarına doğru ruhsal 
yolculuklara çıkmaya başladı. Yürüyerek ya da atla değil parmak 

uçlarıyla yol alıyordu. 
Anneannemin n’akışları bir Özlem ve Aidiyet ifadesi; sevilen 

kişilere dönmeye ve onlara kavuşmaya dair umutsuz bir hasret; eve 
dönebilmek ve yuvasını geri almak için haklı bir geçiş belgesi talebi.
Eserleri kendisine hem dert hem de deva olmuş devirlere ve yerlere 

bir dönüş ve Dersim’deki korkunç olayları ruhsal açıdan yeniden 
inşa etmeye yönelik bir çaba. Dönülecek güvenli bir sığınak peşinde 

psikolojik bir arayış; Munzur sularına ve vadilerine, Dersim’in 
çiçek tarlalarına uzanan ruhsal bir yolculuk ve Dersim dağlarının 

zirvelerine yönelmiş gizemli bir tırmanış.

Dersim çiçekleri ve dağları/Dersim flowers and mountains
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N’Akış 1: Savaşçının Dönüşü /Exbroidery 1: The Return of the Warrior 
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem



19

CHAPTER 2
NARRATIVE ANALYSIS OF THE EXBROIDERY 

WORK OF HRIPSIMEH SARKISSIAN

1.  The Return of the Warrior: The Foundational Work
Hripsimeh Sarkissian started working on her first piece of 
embroidery sometime in the early 1970’s in Elazig. This blanket 
size work is a bird’s eye view of Dersim’s flora, mountains, 
waters and valleys as Hripsimeh knew and was able to finally 
remember. 
This work was also my Rosetta stone. I examined it for years 
until I was able to decipher its meanings. I discovered that it 
is a perfect visual reproduction of the scenery near Halvori 
Vank—today known as Karşılar, the home of Kohar Bedoian. 
The circular motifs repeated in the embroidery represent the 
rich flora of the region and its unique specimen of flowers. The 
center of the embroidery is very similar to the rocky area seen 
in this picture surrounded by green water.
After discovering this striking similarity, I realized that this 
work was not a decorative piece. All of my grandmother’s 
works contain significant pointers to the events that took place 
in this geographic area; they also narrate the personal story of 
Hripsimeh Sarkissian and her family. 
Hripsimeh started to work on this piece as a consolation for 
the loss of her beloved husband and also as a wish to relive his 
memories. But after the initial plan, her embroidery guided 
her towards a deeper level of consciousness, of reconnection, of 
memory and of reconciliation. For the first time in her life, she 
faced the death of her father Sarkis Sarkissian, a reality that she 
constantly avoided.  That tragic event somehow psychologically 
reoccurred with every successive loss that she experienced.

BÖLÜM 2
HRİPSİME SARKİSYAN’IN N’AKIŞLARINDA 

ANLATI ANALİZİ

1. Savaşçının Dönüşü: Temel Eser
Hripsime Sarkisyan ilk n’akış eseri üzerinde çalışmaya 

1970’ler başında Elazığ’da başladı. Battaniye boyutundaki 
bu eserde Hripsime’nin bildiği ve sonradan hatırlayabildiği 

kadarıyla Dersim’in bitki örtüsünü, dağlarını, sularını ve 
vadilerini içeren kuş bakışı bir görünüm yer alıyor.

Bu eser benim Rosetta taşım. İçindeki anlamları sökebilene 
dek yıllarca inceledim onu. Kohar Bedoyan’ın memleketi 

Halvori Vank (bugünkü adıyla Karşılar) yakınlarındaki bir 
manzaranın harika bir görsel reprodüksiyonu olduğunu 
keşfettim. N’Akışta tekrarlanan daire motifleri yörenin 

zengin bitki örtüsünü ve benzersiz çiçek türlerini temsil 
ediyor. N’Akışın orta kısmı, aşağıdaki fotoğrafta yer alan 

yeşil sularla çevrili kayalık alana çok benziyor. 
Bu çarpıcı benzerliği keşfettikten sonra bu çalışmanın 

dekoratif bir parça olmadığını fark ettim. Anneannemin 
tüm eserleri bu coğrafyada cereyan etmiş olaylara işaret 

eden önemli göstergeler içeriyor ve Hripsime Sarkisyan’a 
ve ailesine ait kişisel bir öykü de anlatıyor. 

Hripsime bu esere sevgili eşinin kaybının ardından bir 
teselli bulmak üzere ve adamın hatıralarını canlandırma 

isteğiyle başlamıştı. Fakat sonrasında n’akış; bilincine 
varma, yeniden temas kurma, hatırlama ve uzlaşma 

bakımından onu daha derinlere götürdü. Sürekli kaçındığı 
bir gerçeklik olan babası Sarkis’in ölümüyle hayatında 

ilk kez yüzleşmişti. O trajik olay, sonrasında yaşadığı her 
kayıpta psikolojik açıdan bir şekilde tekrarlanmıştı.
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Depicting the scenery of Dersim in a piece of embroidery was an 
attempt to go back to the places in which she had spent memorable 
days with her husband. However, the very form of the embroidery 
that looked like a carpet, invited her father- Sarkis Sarkissian- into 
the psychological scene. Her father was a carpet merchant who used 
to travel to different towns and villages, purchasing carpets woven by 
young girls, and then selling them at the markets of the larger cities 
such as Diyarbakir.  Growing up in this environment, Hripsimeh was 
familiar with colors, designs and techniques of carpet weaving since 
childhood. She could make jackets and stockings with exquisite finesse. 
The manual process of weaving transported her not only to her 
husband’s arms but also to the protective arms of her father. She had 
finally started to cure herself by acknowledging her need to belong 
somewhere, to be protected by a strong father in a safe homeland.
The pink mountains in Hripsimeh’s embroidery represent the 
geographic markers of the region. 
The mountains also embody the personality markers of the Dersim 
Armenians who were known for their individualistic and non-
conformist mindset. Hripsimeh exemplified the strength of her people.  

Dersim manzarasını n’akışla betimlemek kocasıyla 
unutulmaz günler geçirdiği yerlere geri dönmeye yönelik 

bir girişimdi. Ancak eser, halıyı andıran formuyla 
babası Sarkis Sarkisyan’ı da içine buyur eden ruhsal bir 
sahneye dönüşmüştü. Babası kasaba ve köyler arasında 

seyahat eden ve genç kızların dokuduğu halıları alıp 
Diyarbakır gibi daha büyük şehirlerdeki pazarlarda 

satan bir halı tüccarıydı. Bu ortamda büyüyen Hripsime 
halılardaki renklere, desenlere ve dokuma tekniklerine 

çocukluğundan beri aşinaydı. Büyük bir ustalıkla ceket ve 
çorap dokuyabiliyordu. 

Elde dokuma süreci kocasıyla birlikte, babasının korunaklı 
kollarına da götürmüştü onu. Bir yere ait olma ve güvenli 

bir yurtta güçlü bir baba tarafından korunma ihtiyacını 
idrak ederek kendisini iyileştirmeye başlamıştı nihayet. 

Hripsime’nin n’akışında yer alan ve bölgenin coğrafi 
bir nişanı olan pembe dağlar, özgün ve boyun eğmez 

yaklaşımlarıyla tanınan Dersim Ermenilerinin karakterini 
de yansıtıyor. Hripsime, halkının gücünü temsil ediyordu.

Benzerlik
The resemblance

Karşılar köyünden bir görünüm/A view from Karşılar village
(Kaynak/Source: http://www.panoramio.com/user/181402)
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Anadolu’da halı dokuyan Ermeniler / Armenian girls weaving carpets in Anatolia
(Kaynak/Source: http://www.peopleofar.com/2013/10/21/armenian-girls-weaving-carpets/)
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Even the flowers of this region do not conform to the rules of 
nature, they grow downwards.
The sharp zig-zag shaped cliffs in her embroidery are sad 
reminders of how Ibrahim Agha threw her father 
Sarkis Sarkissian off of the Kayışoğlu Yarması
 cliff in 1915. 
Notice the difference between the mountains and the cliffs 
depicted in this embroidery. The mountains are thick and flowery, 
and somewhat placed at the outskirts of the scenery; the cliffs, on 
the other hand, are thin and barren and very close to home. 

Bölgedeki çiçekler bile doğa kurallarına boyun eğmez, aşağı 
doğru büyürler.  

İşlemedeki zikzak biçimli sivri kayalıklar, İbrahim Ağa’nın, 
babası Sarkis Sarkisyan’ı 1915’te Kayışoğlu Yarması’ndan 

atışına dair acıları hatırlatıyor.
Bu n’akışta betimlenmiş dağlar ile kayalıklar arasındaki farka 

dikkat edin. Dağlar kalın, çiçekli ve bir şekilde sahnenin 
dışına yerleştirilmiş. Kayalıklar ise ince, çorak ve eve çok 

yakın. Kayalıkların seyrekliği bir amaca hizmet ediyor esasen: 
aşağıdaki vadiyi görünür kılıyor. 

Dersim’in pembe dağları
Pink mountains of Dersim

Dersim’in pembe dağları
Pink mountains of Dersim

Dersim’e özgü bir çiçek olan Ters Lale 
Ters Lale, native flower of Dersim

Hripsime’nin n’akışlarında pembe dağlar
Pink mountains in Hripsimeh’s work
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Hripsime Sarkisyan’ın eserlerinde betimlenen Dersim çiçekleri Gundelia Munsuriensis ve Gundelia Dersim
Dersim flowers Gundelia Munsuriensis and Gundelia Dersim that were depicted in Hripsimeh Sarkissian’s works

Kayışoğlu Yarması Kayaları 
Kayışoğlu Yarması cliffs 

The thinness of the cliffs actually serves a purpose: to make 
the valley below visible. While the rest of the cloth is fully 
covered with floral shapes, the areas around the zig-zag 
cliffs remain visibly uncovered. This is to emphasize the 
existence of the valley deep down.
The pinkish circles around the cliff shapes probably 
represent the skulls of the dead at the bottom this 
infamous valley. There are a few insect-like shapes that 
are not flowers. These multiple legged shapes recur in 
Hripsimeh’s work whenever she intends to depict a grave. 

Örtünün geri kalanı baştan başa çiçek şekilleriyle 
dolu, oysa zikzak kayalıkları çevreleyen alanlarda 

belirgin boşluklar var. Derinlerdeki vadinin varlığını 
vurgulamak için bu. 

Kayalıkların etrafındaki pembemsi yuvarlaklar adı 
çıkmış bu uğursuz vadinin dibindeki kafataslarını 
temsil ediyor muhtemelen. Çiçek olmayan, böcek 

benzeri birkaç şekil var. Çok bacaklı bu şekiller 
Hripsime’nin mezar betimi yapan tüm eserlerinde 

beliriyor. 
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2. The Self-Portrait
This is a small handkerchief that Hripsimeh gave to my 
mother on one of her trips. It represents an inverted tulip, 
or “ters lale” in Turkish language, which is a native flower 
of Dersim that is also called the weeping bride or “ağlayan 
gelin”. 
The visual genius of Hripsimeh Sarkissian is obvious in this 
little handkerchief. Her ability to stylize a true abstraction 
of this unique flower shows that she understood this 
flower like no other designer or farmer could, because she 
identified with it. 
For me, this stylized flower is an autoportrait of Hripsimeh, 
who actually represents the revolting tulip and the weeping 
bride of Dersim: simple, clever, stubborn and outstanding. 

2. Otoportre
Hripsime’nin bir seyahatinde anneme verdiği küçük 

bir mendil bu. Dersim’e özgü bir çiçek olan ve 
“ağlayan gelin” ismiyle de bilinen ters laleyi temsil 

ediyor.
Hripsime Sarkisyan’ın görsel dehası bu küçük 

mendilde apaçık görülebiliyor. Bu benzersiz çiçeği 
böyle bir üslupla soyutlayabilmesi, kurduğu özdeşim 

sayesinde onu herhangi bir tasarımcının veya 
çiftçinin yapamayacağı şekilde hissedebildiğini 

gösteriyor. 
Bence bu stilize çiçek, başkaldıran laleyi ve 

Dersim’in ağlayan gelinini temsil eden Hripsime’nin 
otoportresi: yalın, akıllı, azimli ve sıradışı. 

N’Akış 2: Otoportre /Exbroidery 2: The Self-Portrait
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem

Dersim’e özgü bir çiçek olan Ters Lale
Ters Lale or inverted tulip, native flower of Dersim
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3. The Celebration
This may be the happiest piece among all of my grandmother’s 
works. The piece has an oval bread-like shape. The central 
ornament of this piece comes from the Ergan church wall 
and reflects a mood of happiness and prosperity. This work 
is a reminder of the good old days, when Armenians of the 
surrounding villages came to celebrate their holidays near the ruins 
of Ergan church, even when it had no roof and incomplete walls. 
The piece may represent a celebration or a wedding on the grass 
around the church, with lots of food and sweets prepared for the 
occasion. This may be inspired by the marriage of Hripsimeh’s 
older brother Bargho, (Baghdasar), who was killed in 1915 
and whose bride was kidnapped by the Turks.  It could also be 
reminiscent of her sister Nazeli’s marriage. Nazeli was just 16 
when she got lost with her newborn in the snow on a deportation 
road near Erzurum.

3. Kutlama
Bu, anneannemin en neşeli eseri olabilir. Parça, ekmek gibi 

oval bir şekilde. Parçadaki ana motif Ergan’daki kilisenin 
duvarından alınmış ve bir mutluluk ve refah hali yansıtıyor. 

Civar köylerdeki Ermenilerin, çatısı bulunmadığı ve 
duvarları yıkık olduğu dönemlerde bile bayram kutlamaları 

için Ergan Kilisesi’nin kalıntıları etrafında toplandığı eski 
güzel günleri hatırlatıyor bu eser. Parça, kilise etrafındaki 
çimenlerde, bolca yemek ve tatlı hazırlanarak yapılan bir 

kutlamayı veya düğünü temsil ediyor olabilir. Hripsime’nin 
1915’te öldürülen ve eşi Türkler tarafından kaçırılan abisi 
Bargho’nun (Baghdasar) düğününden esinlenmiş olabilir. 

Kız kardeşi Nazeli’nin düğününe dair bir hatıra da olabilir. 
Sürgün yolculuğunda, yeni doğmuş bebeğiyle Erzurum 
yakınlarında karlar arasında kaybolduğu sırada Nazeli 

yalnızca 16 yaşındaydı.

N’Akış 3: Kutlama /Exbroidery 3: Celebration
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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The happy piece has a red boundary similar to the 
frieze that is seen below the church ornament. It 
reflects a circle of fire or blood, a mood of immediate 
danger, predicting the red days that were soon to 
come. In fact, this red circle is repeated in three of 
her works, and sometimes around individual motifs 
in some works.
Blood red is the color of my grandmother; 
it is the color of danger, agony and bloodshed. 
Hripsimeh spares no effort to wipe off and 
dilute the red pool in her heart and in her mind 
in the process of making 
the exbroideries.

Mutlu parçanın kilise süslemelerindeki frizler 
gibi kırmızı bir çerçevesi var. Bir ateş veya kan 
çemberini, yakın bir tehlikeyi yansıtıyor ve çok 
geçmeden gelecek kanlı günleri haber veriyor. 

Aslında bu kırmızı çember Hripsime’nin üç 
eserinde ve bazı çalışmalarındaki tekil motiflerin 

etrafında tekrarlanıyor.
Anneannemin rengi kan kırmızısı. Tehlikenin, 

acının ve katliamın rengi. Hripsime, n’akış 
eserlerini meydana getirirken aklındaki ve 

kalbindeki kan deryasını kurutmak veya 
hafifletmek için elinden 

geleni yapıyor. 

Ergan’daki kilisenin duvarından alınmış bir detay ve bir motif
A detail and motif from the wall of Ergan Church
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4. The Inner Picture
This small piece is another auto-portrait of Hripsimeh Sarkissian. I 
wonder if any artist has ever done this kind of work that so closely 
reveals her inner portrait.
Look at the bleeding heart at the middle; look at the dots of blood 
surrounding the heart and at the pink ribcage protecting the heart. 
She has even made a stomach there, below the heart. Look at the 
dark blue intestines that jump up and above the stomach, very thin, 
very ill and very empty. Look at the pieces of muscle and meat, 
torturously stitched here and there, just below the stomach. Look at 
the million brownish needles that thrust in like a crown of thorn in 
her body and her soul. The red border is very present, very irregular, 
very busy making and throwing in the needle thorns. We can notice 
secret blue crosses here and there; one is seen specifically on the 
heart. This piece is the echo of Hripsimeh’s silence trapped in a thorn 
forest; it is a shriek suppressed by the force of the red blood border.

4. İç Resmi
Bu küçük parça da Hripsime Sarkisyan’ın otoportrelerinden. İç 

dünyasını bu şekilde gözler önüne seren bir eser yapan başka bir 
sanatçı olmuş mudur merak ediyorum. 

Ortadaki kanayan kalbe bakın. Kalbin etrafındaki kan damlalarına 
ve onu koruyan pembe göğüs kafesine bakın. Kalbin altına bir mide 

bile yapmış. Midenin üstüne doğru fırlayan incecik, çok hasta ve 
hayli boş lacivert bağırsaklara bakın. Midenin hemen altındaki 
alana acıyla işlenmiş kas ve et parçalarına bakın. Bedeninde ve 
ruhunda dikenlerden örülmüş bir taç varmışçasına, açık kahve 

iplikle girip çıkmış onca iğneye bakın. Kırmızı sınır çok belirgin, 
hayli düzensiz ve iğne hareketleriyle dopdolu. Sağda solda mavi 

haçlar görebiliyoruz; kalbin üzerindeki bir tanesi özellikle belirgin. 
Bu parça, dikenli bir ormanda hapsolmuş Hripsime’nin 

sessizliğinin yankısı. Kan kırmızı sınırın kuvvetiyle baskılanan 
bir çığlık bu.

N’Akış 4: İç Resmi /Exbroidery 4: The Inner Picture
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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N’Akış 5: Parçalanma ve Onarım - 1915 /Exbroidery 5: Rupture and Restoration -1915
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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5. Rupture and Restoration -1915
Each inch of this work is a representation of events that 
happened to Hripsimeh’s family and to the Armenian population 
of the Dersim region in 1915. We now notice that the previously 
mentioned red blood border has broken, and the color red has 
spilled into the landscape. Only a few inches of the border is 
kept at a corner as an intentional indicator of its past presence. 
Actually, the section with the red background in this work is 
made of an old jacket, maybe one that Hripsimeh used to wear, 
or one that had a special significance for her. The use of a jacket 
strongly hints to an object of protective function or significance 
that, all of a sudden, loses its authentic features to turn into an 
object of threat. 
Using squeezing and stretching techniques, Hripsimeh 
vigorously stitched the surface of the jacket into a flat workable 
stage, eliminating its original features. Then she spread 
ornaments and symbols on its surface to designate places and to 
describe the events that happened there.
One ornament that is spread all over this piece is the flower 
motif from the Ergan church wall. Hripsimeh is marking the site 
with large motifs of this flower.

5. Parçalanma ve Onarım - 1915
Bu eserin her parçası 1915’te Hripsime’nin ailesinin ve 

Dersim bölgesindeki Ermeni halkının başına gelen olayların 
bir temsili. Daha önce bahsettiğimiz kan kırmızı sınırın 

artık parçalandığını ve kırmızı rengin ortama saçıldığını fark 
ediyoruz. Sınırın yalnızca birkaç santimetrelik bir kısmı, 

geçmişteki varlığını simgeleyen kasıtlı bir gösterge olarak 
bir köşede muhafaza ediliyor. Bu eserdeki kırmızı zeminli 

kısım, Hripsime’nin giydiği ya da kendisi için özel bir anlam 
taşıyan eski bir ceketten yapılmış esasen. Bir ceket kullanmış 

olması, koruyucu bir işlevi ya da anlamı olan bir nesnenin, asıl 
niteliklerini yitirerek aniden bir korku nesnesine dönüşmesini 

kuvvetle hissettiriyor. 
Hripsime sıkıştırma ve uzatma teknikleri kullanarak ceketin 

asıl özelliklerini ortadan kaldırmış ve yoğun dikişlerle yüzeyi, 
üzerinde çalışılabilir, düz bir sahneye çevirmiş. Daha sonra da 
mekânları belirtmek ve orada olan olayları betimlemek üzere 

süsleme ve sembolleri yüzeye yaymış. 
Ergan Kilisesi’nin duvarından alınmış bir çiçek motifi bu 
parçanın her yanına yayılmış. Hripsime alanı bu çiçekten 

oluşan büyük motiflerle belirtiyor.

N’Akış 5: Parçalanma ve Onarım - 1915 /Exbroidery 5: Rupture and Restoration -1915
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem

Ergan Kilisesi’nden bir çiçek motifi
Flower motif from Ergan Church
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Sırayla kızıl kan damlaları
Red blood drops in line

Asmak ve kazıkta oturtmak için kullanılan çubukları sembolize ediyor
Symbolizing hangers and kazouk sticks

Çalınan, satılan veya saklanan Ermenileri sembolize ediyor/Symbolizing Armenians that are stolen or sold or hidden

We clearly see a chain of red dots forming a path of blood drops 
stretched from one side to the other. 
We see endless chains of white crosses which represent the open air 
cemeteries or corpses of unknown people dead and forgotten in the 
wilderness.
We see tent-like structures made up of three or four sticks arranged in 
a row. These represent the hanging of the Armenians; on a more brutal 
level, they represent the torture machine called “Kazouk.” Bedo Bedoian, 
the maternal grandfather of Hripsimeh, died on the “Kazouk,” along with 
his wife and his sons. This happened because he was the richest man in 
the region and the Turks wanted to know where his gold was hidden. He 
eventually confessed while being tortured, but their lives were not spared. 
The circles in between the structures are similar to the circles seen in the 
valley of the Kayışoğlu Yarması in the first piece. This time the circles 
represent the heads of the dead Bedoian family members who were 
condemned to that ugly death.
These are other kinds of death machines. There are no heads here and no 
red color. These are the people who did not die but took on new names 
and new identities in order to avoid death. These are the women and 
children who were stolen, kidnapped or even sold. These are the hidden 
Armenians.

Kırmızı noktaların bir uçtan diğerine uzanan bir kan damlaları hattı 
oluşturduğunu açıkça görüyoruz. 

Mezar alanlarını ya da ıssız yerlerde ölmüş ve unutulmuş kimliği 
belirsiz kişilerin cansız bedenlerini temsil eden beyaz haçların uzayıp 

gittiğini görüyoruz. 
Üç veya dört çubuktan oluşan çadır benzeri yapıların sıra halinde 
dizilmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar Ermenilerin asılışını temsil 

ediyor. Daha vahşi bir düzeyde ise “kazık” adlı işkence aletini temsil 
ediyorlar. Hripsime’nin dedesi Bedo Bedoyan, karısı ve oğullarıyla 
birlikte “kazık”ta öldürülmüş. Bunun nedeni bölgedeki en zengin 

adam olmasıymış ve Türkler altınlarını nereye sakladığını öğrenmek 
istemişler. İşkence sonucu yerlerini söylemiş olsa da hayatlarını 

kurtaramamışlar.
Yapılar arasındaki yuvarlaklar ilk parçadaki Kayışoğlu Yarması 
vadisinde görülen yuvarlaklara benziyor. Yuvarlaklar bu kez de 

korkunç bir ölüme mahkum edilen Bedoyan ailesi üyelerini temsil 
ediyor. 

Başka öldürme biçimleri de var. Kafalar yok ve kırmızı renk 
bulunmuyor. Ölmemiş fakat ölümden kurtulmak için yeni isimler ve 

kimlikler almış kişiler onlar. Çalınmış, kaçırılmış, hatta satılmış kadın 
ve çocuklar. Saklanmış Ermeniler.
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There is an irritated corner next to the red jacket area. Hatred 
and anger are a strong component of this corner of the work. So 
many red and black stitches are sewn here without any design 
concept, as an obsessive expression of hate and anger. 
Hripsimeh used many pieces of household cloths to construct 
this segment of the work. She used fragments from old curtains, 
woven clothes, baby aprons, nylon potato bags, kitchen wipes and 
plastic threads, in addition to the regular sewing threads. Wires 
and wool are superimposed, overlapped and assembled here.
This is a plight for protection from the anger and hatred. 
This behavior of collecting is also a psychological reaction to loss. 
When people lose that much property and that many loved ones, 
they become incapable of letting go of things; they start to hoard 
because they are terrified of the idea of new possible losses. We 
can clearly see hoarding behavior in this piece in addition to that 
of self-protection.
Other possible meanings of assembling of so many pieces may 
include restoring, repairing, mending and recuperating what 
is lost. Bringing the parts and merging them together is the 
expression of a deep need for recovery, and a hope to find 
what is lost.

Kırmızı ceket kısmının yanında öfkeli bir köşe var. Nefret ve öfke, 
eserin bu köşesinin güçlü unsurları. Takıntılı bir nefret ve öfke 

ifadesi olarak, herhangi bir tasarım içermeyen pek çok kırmızı ve 
siyah işleme yapılmış buraya. 

Hripsime eserin bu kısmını oluşturmak için evde kullanılan pek çok 
kumaş parçasından yararlanmış. Eski perdelerden, dokumalardan, 

bebek önlüklerinden, naylon patates çuvallarından ve mutfak 
bezlerinden parçalarla birlikte, hem normal dikiş iplikleri hem de 

naylon ipler kullanmış. Kordonlar ve yünler üst üste geliyor, çakışıyor 
ve birleşiyor burada. 

Öfke ve nefretten korunmaya yönelik bir hal bu. 
Bu toplama davranışı da kayıp karşısında verilen bir psikolojik tepki. 

İnsanlar pek çok varlıklarını ve sevdikleri çok kişiyi kaybettikleri 
zaman, bir şeyleri elden bırakamaz hale gelirler. Başka kayıplar 

yaşama ihtimali onları dehşete düşürdüğünden ötürü toplamaya 
başlarlar. Bu parçada kendini korumanın yanı sıra toplama 

davranışını açıkça görebiliyoruz. 
Bunca parçayı bir araya toplamanın başka anlamları da kaybedileni 

onarma, tamir etme, iyileştirme ve telafi etme olabilir. Parçaları 
bir araya getirip harmanlamak, derin bir toparlanma ihtiyacını ve 

kaybedileni bulma umudunu ifade ediyor. 

Nefret ve öfke
Hatred and anger

1915 parçasındaki öfke köşesinin arka yüzü
The back of anger corner of 1915 piece



32

The black side of the work is the aftermath. Jackets and skirts are 
also assembled together in this piece. Beautiful flowers cover the 
black area indicative of new beginnings. Hripsime works in the 
fields, grows into a beautiful young woman and falls in love with 
a young educated and handsome man, Hovnathan, who gives up 
all his family fortune and a chance to travel abroad just to marry 
Hripsimeh.
The beautiful flowery landscape is sharply halved into two. And yet 
again heads; but this time they are so many, millions, and they are 
displayed as if in a procession. These heads represent the deportation 
and the mass killings of people on the roads, in the deserts and 
in the rivers. They further represent those who were lost in the 
wilderness and died out of starvation, as a result of bad weather, or 
were devoured by wild animals.
With all the apparent beauty, there is a strong connection between 
the present and the unresolved past. The past is un-detachable and 
incurable at this point.  

Eserin siyah kısmı olayların sonrası. Ceket ve etekler de bu 
parçada bir araya toplanmış. Siyah alanı yeni başlangıçlara 

işaret eden güzel çiçekler kaplıyor. Hripsime tarlalarda 
çalışıyor, büyüyüp güzel bir genç kadına dönüşüyor ve eğitimli 

ve yakışıklı bir genç adama, Hripsime ile evlenebilmek için 
aile servetinden ve başka diyarlara seyahat etme fırsatından 

vazgeçen Hovnatan’a aşık oluyor. 
Çiçeklerle dolu güzel manzara net bir şekilde ikiye bölünmüş. 
Yine kafalar var; fakat sayıları bu defa çok, milyonlara varıyor 

ve bir kafile gibi betimlenmişler. Bu kafalar sürgün edilen 
ve yollarda, çöllerde ve nehirlerde topluca öldürülen kişileri 
temsil ediyor. Yaban alanlarda kaybolan, açlıktan veya kötü 

havadan dolayı hayatlarını kaybeden ve vahşi hayvanlara yem 
olan kişileri de temsil ediyor. 

Görünüşteki bu güzellikle birlikte, şimdi ile çözümlenmemiş 
geçmiş arasında kuvvetli bir bağlantı var. Geçmiş bu noktada 

ne bırakılabiliyor ne de iyileştirilebiliyor. 

Geçmiş şimdiyle bağlantılıdır/The past is connected to the present

Milyonlarca kafa/Millions of heads 
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6. Exodus
This work is a representation of 1938 massacres in Dersim, and the 
following 10 years of unfortunate events. Another heartbreaking episode 
from the life of my grandmother was to unfold, full of new losses. 
Conversion, exile, deportation, poverty, heavy labor, restriction, illness 
and death became part of the newest chapter of my Hripsimeh’s life.
1938 was another disastrous year for my grandmother.  It was the year 
of the Kurdish uprising in Dersim. Turkish soldiers went into the houses 
and pulled families out to take them to the fields of killings in Hozat. 
Thousands were killed, others waited under the sun for their turn to be 
killed. 
Hovnathan, Hripsimeh and their children waited long hours under 
the burning sun for their turn to be killed. My grandmother had her 
newborn son in her arms. All her children were crying with hunger, 
thirst and fear. Hripsimeh started to cry like her children; she started 
to complain and she even wished that she had gone to Aleppo with 
her mother Kohar and Brother Toros. But Hovnathan, the incurable 
optimist said to her: “How dare you lose your faith in our God? Jesus 
will send us help right now and we will be saved!”

6. Çıkış
Bu eser Dersim’deki 1938 katliamlarının ve sonraki on yıl boyunca 

yaşanan kötü olayların bir temsili. Anneannem yürek burkan ve 
başka bir sürü kayba yol açan bir olay daha yaşamış. Din değiştirme, 

sürgün, tehcir, yoksulluk, ağır işler, kısıtlamalar, hastalıklar ve ölüm 
bu dönemde Hripsime’nin yaşamının parçaları olmuş.

1938 anneannemin yaşadığı bir diğer felaket yılıydı. Dersim’de bir 
Kürt ayaklanması olmuş o sene. Türk askerleri evlere girmiş, aileleri 
alıp Hozat’taki idam alanlarına götürmüş. Binlerce kişi öldürülmüş, 

diğerleri de güneşin altında ölüm sırasının kendilerine gelmesini 
beklemiş. 

Hovnatan, Hripsime ve çocukları yakıcı güneşin altında uzun saatler 
boyu öldürülmeyi beklemişler. Anneannem kucağında yeni doğmuş 

oğlunu tutuyormuş. Tüm çocuklar açlık, susuzluk ve korkuyla 
ağlıyorlarmış. Hripsime de çocukları gibi ağlamaya koyulmuş; 
yakınmaya başlamış ve annesi Kohar ve erkek kardeşi Toros’la 

birlikte Halep’e gitmiş olmayı bile dilemiş. İflah olmaz bir iyimser 
olan Hovnatan ise, “Tanrı’ya inancını yitirmeye nasıl cüret edersin? 

İsa bize yardım edecek şimdi ve kurtulacağız!” demiş ona.

N’Akış 6: Çıkış/Exbroidery 6: Exodus
Fotoğraf/Photo by Mike Malajalian



34

At that moment, Hripsimeh saw a high-rank general coming on his 
horse. She ran towards him saying: “Why are you killing us? What have 
we done? Why are you making us wait for long hours to kill us? Kill us 
now or let us go! The kids are hungry!!” She did not know that this was 
the Minister of Interior—Şükrü Kaya. She was the only woman who 
could speak Turkish as she had learned the language from her father 
who used it as a business language. They were saved and were allowed 
to go home.
They could finally go home, but their freedom lasted for only a few 
hours. The soldiers came again, pulled them out again. Soon, they had 
to be deported.
Only three Armenian families from Ergan escaped the killings of 1938: 
the families of Bebek, Bijo and Hovnathan. All three of these men were 
cousins.  They were saved only at a price. Once again everything was 
taken from them: their homes, their faith and even their names.
The soldiers started to shave the heads of women before putting them 
in the deportation trains. They could shave all the heads but they could 
never touch the hair of Hripsimeh. She shouted and kicked the soldiers 
until they let her go. 
Women and men were put in two different trains and each family 
was dropped off at a different village. They had to be separated and 
forgotten forever; they had no right to return home. 
The Turkish soldiers were raping the women in the train wagons. But 
Hripsimeh started a revolt inside the train. She asked the women to 
shake the wagons and break the windows. As a result, the trains were 
forced to stop. The chief of the guards angrily approached Hripsimeh to 
frighten her, but Hripsimeh was unshakeable. “We are here to lose our 
lives but not our honor!” she boldly told him. “If you do not join us with 
our husbands, we will either break the train or die!”
The soldiers stopped the raping of the women and returned them to the 
same wagons as their husbands.

O sırada Hripsime yüksek rütbeli bir generalin atıyla gelmekte 
olduğunu görmüş. Adama koşup, “Niye öldürüyorsunuz bizi? Ne 
yaptık biz? Niye öldürmek için saatlerce bekletiyorsunuz bizi? Ya 

şimdi öldürün ya da bırakın bizi! Çocuklar aç!” demiş. Adamın 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya olduğunu bilmiyormuş. Oradaki Türkçe 

konuşabilen tek kadın oymuş; işleri gereği lisanı bilen babasından 
öğrenmiş bunu. Kurtulmuşlar ve evlerine gitmelerine izin verilmiş. 

Nihayet evlerine gidebilmişler; fakat özgürlükleri yalnızca birkaç 
saat sürmüş. Askerler tekrar gelip onları almış. Çok geçmeden 

gönderilmeleri gerekiyormuş. 
Ergan’daki 1938 katliamından yalnızca üç Ermeni aile kurtulabilmiş: 

Bebek, Bijo ve Hovnatan’ın aileleri. Kuzenmiş bu üç adam. 
Kurtulmalarının bir bedeli olmuş. Bir kez daha her şeyleri ellerinden 

alınmış: evleri, inançları ve hatta isimleri. 
Askerler tehcir trenlerine koymadan önce kadınların kafalarını 
tıraş etmeye başlamışlar. Tüm kafaları tıraş edebilirlerdi, fakat 

Hripsime’nin saçlarına dokunamazlardı asla. Bırakılıncaya dek 
çığlıklar atmış ve askerleri tekmelemiş.

Kadınlar ve adamlar iki ayrı trene yerleştirilmiş ve her aile farklı 
bir köyde indirilmiş. Ayrılmak ve ebediyen unutulmak zorunda 

kalmışlar; eve dönme hakları olmamış. 
Türk askerler vagonlarda kadınlara tecavüz ediyorlarmış. Hripsime 
trenin içinde bir isyan başlatmış. Kadınlara vagonları sallamalarını 

ve camları kırmalarını söylemiş. Sonuç olarak tren durmak zorunda 
kalmış. Korucuların başı korkutmak için öfkeyle Hripsime’ye 

yaklaşmış, ama Hripsime sarsılmamış. “Burada hayatımızı 
kaybedebiliriz, ama onurumuzu kaybetmeyeceğiz!” demiş adama 

cesaretle. “Bizi kocalarımızla bir araya getirmezseniz ya treni 
deviririz ya da ölürüz!”

Askerler kadınlara tecavüz etmeyi bırakmışlar ve kocalarının 
vagonlarına götürmüşler onları. 
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The middle part of the embroidery work of 1938 is distinctly 
separated into two sections. Just like the earlier work of 1915, 
this was two representations of life before and after, this time 
in Ergan and in Göynük.
We can see arcade-like structures on one side of this work, 
which may represent the altar arcades of the Ergan church.  
This part includes pieces of the flowery scenery of Dersim but 
in contrast, the other side does not have flowers. This part is 
also a prayer piece perhaps making up for the fact that they 
did not have the right to pray openly anymore. Hovnathan 
used to read the Bible to his family every day very early before 
dawn, so that they did not forget who they were.
The second side of the piece represents the departure scene, 
and the consequent 10 years of forced residency in the new 
village they called “aşağı memleket” (the countryside).
The lines may represent the train travel and their non-parallel 
courses represent definitive separation. The middle squares 
represent the land cultivation and plantation work they had to 
do in order to survive.

Bu 1938 parçasının orta kısmı belirgin bir 
şekilde iki bölüme ayrılmış. Tıpkı 1915 
eseri gibi bu da önceki ve sonraki, yani 

bu örnekte Ergan ve Göynük’teki yaşamı 
temsil ediyor.

Eserin bir kenarında Ergan’daki kilisenin 
mihrabındaki kemerleri simgeliyor 

olabilecek kemer benzeri yapılar görüyoruz. 
Dersim’in çiçekli ortamından parçalar 

bu kısımda mevcut fakat diğerinde yok. 
Bu kısım artık açıkça dua etme hakkına 

sahip olmayışlarını telafi eden bir dua 
parçası da belki. Hovnatan kim olduklarını 
unutmasınlar diye her sabah erkenden, gün 

ağarmadan ailesine İncil okurmuş.
Parçanın ikinci kısmı ayrılış sahnesini ve 

zorla yerleştirildikleri “aşağı memleket” 
denilen köyde geçirdikleri on yılı 

yansıtıyor. 

Ergan Kilisesi kalıntılarından kemerler
Arcades from Ergan Church ruins
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Life in “aşağı memleket” was harsh. Even 
the children had to work in the stone fields. 
It was a very heavy kind of work. They had 
to separate the stones from the soil for 
many years until the land could be used for 
plantation. All the children collected stones 
from the rugged lands every day, until the 
land became cultivable soil.  They did not 
have shoes; they tied animal skin to their 
feet, and thorns could pass through. My 
Mom still has many holes under her feet.
They did not have spoons; they only had one 
spoon and they all took turns to eat from the 
same spoon.

Çizgiler tren yolculuğunu, paralel gitmeyen rotaları ise 
nihai ayrılığı temsil ediyor olabilir. Ortadaki kareler 

hayatta kalmak için yapmak zorunda kaldıkları toprak 
işleme ve düzleştirme işlerini yansıtıyor. 

“Aşağı memleket”te hayat zorluymuş. Çocukların 
bile taşlı alanlarda çalışması gerekiyormuş. Ekim 

yapılabilmesi için yıllar boyu topraktaki taşları 
ayırmaları gerekmiş. Tüm çocuklar her gün, toprak 
işlenebilir hale gelinceye dek engebeli arazilerdeki 

taşları toplarmış. Ayakkabıları yokmuş. Hayvan derileri 
bağladıkları ayaklarına dikenler batarmış. Annemin 

ayaklarında hâlâ bir sürü delik var. 
Kaşıkları da yokmuş. Yalnızca bir tane kaşık varmış ve 

aynı kaşığı sırayla kullanarak yemek yerlermiş. 

Sürgün yolları ve tarlaları/Exile roads and fields
Fotoğraf /Photo by Anita Toutikian
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7. Nazeli
10 years of exile in “aşağı memleket” was harsh in many ways. One of 
the disasters that happened there was the death of my Aunt Nazeli at 
the age of nine. 
One day Nazeli came home from the apple orchard with high fever. 
There were no doctors or pharmacies in the village and they did 
not have the means to leave the village in order to look for a doctor 
elsewhere. The village sheikh diagnosed the condition, saying that the 
girl had stepped on the “Jinn” and angered them. He advised to put 
cold water in a special prayer bowl and pour it on the head of the girl. 
Hripsimeh had no choice but to obey. The girl died a few hours after 
the cold shower. They were neither able to provide a Christian service 
for her, nor to bury her in a Christian cemetery. “We left her there” she 
used to say repeatedly even after many years.  
Hripsimeh made this piece as a substitute Christian grave for her 
daughter Nazeli. She decorated the piece with the flower motif of 
Ergan church as if she was carrying her to rest in her birthplace.

7. Nazeli
“Aşağı memleket”teki on yıllık sürgün pek çok açıdan zorluymuş. 
Orada yaşanan felaketlerden biri de teyzem Nazeli’nin 9 yaşında 

ölmesi olmuş.
Nazeli bir gün ateşler içinde elma bahçesinden eve gelmiş. Köyde 

doktor ya da eczane bulunmuyormuş ve doktor bulmak için köyden 
ayrılıp başka bir yere gitme imkânları da yokmuş. Köyün şeyhi 

duruma teşhis koymuş ve kızın cinlere bastığını ve onları kızdırdığını 
söylemiş. Özel bir ibadet çanağına soğuk su koymalarını ve kızın 

başından dökmelerini salık vermiş. Hripsime’nin bunları yapmaktan 
başka seçeneği yokmuş. Kızı soğuk duştan birkaç saat sonra ölmüş. 
Ne Hıristiyanlığa göre bir tören yapabilmişler ne de bir Hıristiyan 

mezarlığına gömebilmişler onu. Yıllar sonra bile sürekli “Orada 
bıraktık onu,” diyordu. 

Hripsime bu parçayı kızı Nazeli için bir Hıristiyan mezarı olarak 
yapmış. Onu doğduğu yerde toprağa veriyormuş gibi, Ergan 

Kilisesi’nden bir çiçek motifiyle süslemiş parçayı. 

N’Akış 7: Nazeli /Exbroidery 7: Nazeli
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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The piece is worked on a towel-like cloth, and it 
incorporates a cross-stitch style of embroidery, which is 
an unusual addition to Hripsimeh’s brut-outsider style. 
The cross stitch symbolizes re-Christianizing the burial.
There are many crosses, flowers and insects represented 
here.
We can see the symbol of Nazeli hidden at the back 
of the piece, in the form of a fine pink flower made of 
cross stitch.
The towel-like cloth symbolizes cleansing, which is 
an expression of Hripsimeh’s guilt, of her need to 
wash away the heavy guilt. She was unable to save her 
daughter and was unable to forgive herself for listening 
to the advice of the sheikh. She was unable to give her a 
proper grave.

Havlu gibi bir kumaşa yapılmış olan parça, Hripsime’nin 
kendine özgü serbest üslubuna beklenmedik bir ilave 

olarak, çapraz dikiş tarzında bir işleme içeriyor. 
Çapraz dikiş, defnetmeyi yeniden Hıristiyanlaştırmayı 

simgeliyor. 
Pek çok haç, çiçek ve böcek temsili var burada.

Çapraz dikişle yapılmış güzel bir pembe çiçek formundaki 
Nazeli sembolünün parçanın arka kısmına gizlenmiş 

olduğunu görebiliyoruz. 
Havlu benzeri kumaş temizlenmeyi simgeliyor. 

Hripsime’nin duyduğu suçluluğun ve ağır suçluluk 
duygusundan arınma ihtiyacının bir ifadesi bu. Kızını 

kurtaramamıştı ve şeyhin tavsiyesini dinlediği için 
kendisini affedemiyordu. Ona doğru düzgün bir mezar 

verememişti. 

N’Akışın arka yüzü/Çapraz dikiş
The back side of work/Cross stitch

Nazeli simgesi n’akışın arka yüzüne gizlenmiş
Nazeli symbol hidden at the back of work
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8. The Return
After ten years, Hripsimeh could finally obtain the right to return 
home. Everything had changed as their homes belonged to others. 
The only place that was unchanged was her beloved church in 
Ergan. My aunt remembers that Hripsimeh took her children to 
Ergan especially to see the church, because that was her real home. 
This piece is a commemoration for her return to the comfort of her 
spiritual home.

8. Dönüş
Hripsime eve dönme hakkına on yıl sonra kavuşabilmişti. 

Evleri başkalarına ait olduğundan her şey farklıydı artık. 
Değişmeyen tek yer Ergan’daki kıymetli kilisesiydi. Teyzemin 
hatırladığı kadarıyla Hripsime özellikle kiliseyi görsünler diye 

çocukları Ergan’a götürüyordu; çünkü onun asıl yuvası orasıydı. 
Bu parçayı manevi yuvasının huzuruna yeniden kavuşmanın 

anısına yapmış. 

N’Akış 8: Dönüş /Exbroidery 8: The Return
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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N’Akış 9: Sarkis Sarkisyan /Exbroidery 9: Sarkis Sarkisyan
Fotoğraf /Photo by Mike Malajalian
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9. Sarkis Sarkissian
Hripsimeh had two visits to pay: one to her 
Turkish childhood friend, and another to the 
open air grave of her father in Kayışoğlu Yarması. 
The friends had “good news” for her: the son of 
Ibrahim Agha who had pushed her father off of 
the Kayışoglu Yarması had fallen down from the 
same cliff while collecting broom bushes.
This work is another grave piece made by 
Hripsimeh. This time it is for her father, who did 
not have a grave, and perhaps was food for crows 
and wolves. 
This piece also contains fine cross-stitch, 
suggestive of a Christian burial. It is decorated 
with Ergan church flower motifs all over the 
piece.
This embroidery work is also an expression of 
guilt cleansing, because in little Hripsimeh’s 
mind the death of her father was her fault. She 
was taking him food every day to the caves where 
he was hiding. The killers followed her steps and 
captured her father. She must have thought it 
was because of her they caught him.
Like the previous cemetery work made for 
Nazeli, this one too has a lot of crosses, Ergan 
flowers and insect like creatures. In contrast, we 
can see the skull like circles at the edges, which 
do not appear in the Nazeli piece. They represent 
the others who were also thrown off from this 
cliff after a few decades, but they were not related 
to her.

9. Sarkis Sarkisyan
Hripsime iki ziyaret yapacaktı: Biri Türk 

bir çocukluk arkadaşına, diğeri de babasının 
Kayışoğlu Yarması’ndaki açık mezarına. 

Arkadaşlarının ona “güzel haberleri” vardı: 
Babasını Kayışoğlu Yarması’ndan iten İbrahim 

Ağa’nın oğlu da süpürge çalısı toplarken aynı 
uçurumdan düşmüştü. 

Bu eser de Hripsime’nin yaptığı mezar 
parçalarından. Bir mezarı bulunmayan ve 

muhtemelen kargalara ve kurtlara yem olmuş 
babası için yapılmış. 

Bu parça da bir Hıristiyan cenazesini anımsatan 
zarif çapraz dikişler içeriyor. Parçanın dört bir 

yanı Ergan Kilisesi’ne ait çiçek motifleriyle 
süslü. 

Bu n’akış çalışması suçluluktan arınmaya dair 
bir ifade aynı zamanda; zira küçük Hripsime 

babasının ölümünün kendi suçu olduğunu 
düşünüyordu. Babasının saklandığı mağaralara 

her gün yemek götürüyordu. Katiller onu 
izlemiş ve babasını yakalamışlardı. Onu 

yakalamalarına kendisinin sebep olduğunu 
düşünmüş olsa gerek. 

Nazeli için yapılmış önceki mezar parçası gibi 
bunda da pek çok haç, Ergan çiçekleri ve böcek 

benzeri yaratıklar var. Fakat köşelerde Nazeli 
parçasında bulunmayan kafa benzeri yuvarlaklar 
görüyoruz. Kendi akrabası olmayan, fakat birkaç 

on yıl sonra yine o uçurumdan atılmış kişileri 
temsil ediyor bunlar. 
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10. The Marriage Certificate
Not only Christian burials were denied to Armenians, but also all 
kinds of Christian church services disappeared after 1915. There 
were no clergy left in the entire Anatolia to provide marriage 
services to the survivors, and to the orphans that grew to be women 
and men. 
Hripsimeh and Hovnathan never had the chance to be married at a 
church.  This also was a reason to feel guilty about.
This piece is a marriage certificate. Hripsimeh represents herself 
as a circle and Hovnathan as a square. They are surrounded by the 
millions of flowers of Dersim—the witnesses of their love.
The anger corner that appeared in the 1915 work also appears on 
the side of this work, too. It symbolizes the dangerous and unjust 
life circumstances they had to endure together for a lifetime. 
However, in this piece, the anger corner is left unfinished; it is as if 
she did not want to incorporate negative memories and emotions in 
her precious marriage certificate. 
It seems to me that she came to the resolution of not incorporating 
anger and hate to this piece in order to be happy with Hovnathan’s 
memory alone. 
The black and white border near the danger part is just a goodbye 
note that says: “till we meet again.”

10. Evlilik Cüzdanı
Ermeniler Hıristiyanlığa uygun cenazelerden mahrum bırakılmamışlar 

yalnızca. Kilisenin her tür hizmeti 1915’ten sonra sona ermiş. 
Anadolu’nun hiçbir yerinde, hayatta kalanları, büyüyüp yetişen öksüz ve 

yetimleri evlendirebilecek rahip kalmamış.
 Hripsime ve Hovnatan’ın bir kilisede evlenme fırsatı olmamış hiç. 

Suçluluk hissettiren bir meseleymiş bu da. 
Bu parça bir evlilik cüzdanı. Hripsime kendisini bir daire, Hovnatan’ı 

da bir kareyle temsil ediyor. Aşklarının şahidi olan milyonlarca Dersim 
çiçeğiyle çevrilmişler.

1915 eserinde yer alan öfke köşesi bu çalışmanın kenarında da beliriyor. 
Ömürleri boyunca birlikte göğüs germek durumunda kaldıkları tehlikeli 

ve adaletsiz yaşam koşullarını simgeliyor. Ancak bu parçadaki öfke köşesi 
tamamlanmamış; negatif anı ve hisleri kıymetli evlilik cüzdanına katmak 

istememiş sanki. 
Bana kalırsa, Hovnatan’ın hatırasıyla baş başa mutlu olabilmek adına 

öfke ve nefreti bu parçaya katmamak gibi bir çözüm bulmuş. 
Tehlike kısmının yanındaki siyah beyaz sınır “biz yeniden buluşuncaya 

dek” diyen bir veda notu.

Bitirilmemiş nefret ve öfke köşesi
Hate and anger corner unfinished

N’Akış 10: Evlilik Cüzdanı /Exbroidery 10: The Marriage Certificate
Fotoğraf /Photo by Tarek Mokaddem
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11. Reunited : The Final Work
This seems to be the final work in the series of my grandmother’s works. 
It starts with a flower motif center which is quite invisible to the eye; it 
is the motif from the Ergan church, the same one that was represented 
in the earlier happy piece. Only the red blood border has completely 
disappeared from the mind of Hripsimeh; however, the red blood blots 
are very visible at the bottom.
The serenity in this work is almost heavenly, as if implying that she has 
found some peace within herself. 
This work is almost exclusively made up of crosses and almost all are 
from the Ergan church motives. The work seems to be one solid piece, 
but actually it is a collection of smaller pieces brought together. The 
center motif, the abundance of the crosses and the assemblage of the 
carious cloth pieces may indicate a sign of readiness for a long travel to 
reunite with her father, her husband and her daughter. 

11. Kavuşma: Son Eser
Anneannemin son eseri buymuş gibi gözüküyor. 

Merkezde yer alan ve pek gözükmeyen bir çiçek motifiyle başlıyor. 
Ergan Kilisesi’ndeki motif bu. Önceki neşeli parçadakinin 

aynısı. Bir tek kan kırmızısı sınır Hripsime’nin aklından çıkmış 
tamamen. Fakat kan kırmızı lekeler alt kısımda hayli belirgin.

Bu eserde ilahi bir sükunet var adeta; kendi içinde biraz huzura 
kavuşmuş sanki. 

Eserin neredeyse tümü haçlardan oluşuyor ve neredeyse hepsi 
Ergan Kilisesi motiflerinden. Tek bir parça gibi duruyor, 

fakat esasen daha küçük parçaların bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuş. Merkezdeki motif, bol sayıda haç ve yıpranmış 

kumaş parçalarının bir araya toplanması babasına, kocasına ve 
kızına kavuşmak üzere uzun bir seyahate çıkmaya hazır olduğuna 

işaret ediyor.

Ortada Ergan Kilisesi motifi/Ergan church motif in the middle

Uzun bir kan damlaları çizgisi/Long trail of blood drops



N’Akış 11: Kavuşma /Exbroidery 11: Reunited 
Fotoğraf /Photo by Greta Torossian
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Hripsime kızları Elmast (solda) ve Hilda (sağda) ile, yüzünde bir gülümseme izi var, son n’akışı Kavuşma’da da görülen bir dinginlik
Hripsimeh with her daughters Elmast (left) and Hilda (right), there is a hint of a smile on her face, a serenity that is also reflected in her last work; Reunited
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