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AMİRA’NIN KIZI
 

YERVANT SIRMAKEŞHANLIYAN

ERMENİCEDEN ÇEVİREN
TOMAS TERZİYAN



Yervant Sırmakeşhanlıyan
(Yeruhan)

Yazar, gazeteci, çevirmen ve eğitimci Yervant Sırmakeş-
hanlıyan, namı diğer Yeruhan, Temmuz 1870’te İstanbul 
Hasköy’de dünyaya geldi. Semtin Nersesyan Mektebi’nde 
okudu. 1886’da Nersesyan’dan mezun olduktan sonra, o 
yıl açılan Getronagan Lisesi’ne kaydoldu. İleriki yıllarda 
önde gelen Ermeni aydınlarından biri olacak Arşag Ço-
banyan sınıf arkadaşıydı. Getronagan’da başarısız bir öğ-
rencilik dönemi yaşadı. İkinci öğrenim yılının sonunda 
sınıfta kaldı. Okulun müdürü ve Ermenice hocası Minas 
Çeraz onun bir zanaat öğrenmesinin daha iyi olacağını söy-
ledi. Okulu bırakmasına rağmen, Getronagan’da geçirdiği 
iki yıl onun düşünsel gelişiminde derin izler bırakacaktı. 

Bir meslek edinmek gayesiyle, süs eşyaları ticaretiyle 
uğraşan birinin yanında işe girdi, ancak kısa bir süre sonra, 
bu kez ustası, ticarete yeteneğinin olmadığını, okumasının 
daha iyi olacağını söyleyerek onu işten çıkardı. Bir süre 
hangi mesleği yapmak istediğine karar vermeye çalıştıktan 
sonra yazar olmak amacıyla kendi kendini yetiştirmeye 
başladı. İki buçuk yıl boyunca klasik yazarları, özellikle 
Yunan klasiklerini ve yeni gerçekçileri okudu. Mükemmel 
derecede Fransızca öğrendi ve birçok önemli eserle yakın-
dan tanışma fırsatı buldu. 

İlk çalışmalarını 19 yaşında yayımladı. 1889’da döne-
min en önemli Ermenice süreli yayınlarından Dzağig’de 
(Çiçek) ilk yazısı çıktı. Ermenice tiyatronun Kafkasya’daki 
kurucusu olan Kapriyel Suntukyan’ın eseri Bebo’nun Has-
köy’de sahnelenmesinin ardından Ermenice harfli Türkçe 

YERVANT SIRMAKEŞHANLIYAN
Yeruhan (1870 - 1915)
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Ceride-i Şarkiye gazetesinde çok beğenilen tiyatro fıkraları 
yazmaya başladı. 1890’ların sonlarına doğru, ünlü öykü 
yazarı Levon Paşalyan’ın Osmanlı hükümetinin kovuştur-
malarından kaçarak yurtdışına gitmesi üzerine, dönemin 
önemli yazarlarının eserlerini yayımlayan ve bir kuşak 
genç edebiyatçı için okul işlevi gören Arevelk (Doğu) gaze-
tesinin yayın müdürü yardımcılığına getirildi. Başlangıçta 
gazetenin haber bölümünü yönetti, daha sonra tefrikaların 
tercümelerini üstlendi. 1891’de aynı dergide yayımlanan 
“Babugı” (İhtiyar) adlı hikâyesiyle dikkat çekti. Arpiar Ar-
piaryan, Hrant Asadur, Krikor Zohrab ve Dikran Gamsa-
ragan gibi ünlü yazarların övgüsünü kazandı. Bu dönemde 
Arevelk’in yanı sıra Krikor Zohrab yönetimindeki Masis 
dergisinde de yazıları yayımlandı. 1890’lı yıllarda Alphon-
se Daudet’nin Jack’i, Hector Malot’nun Ailecek’i, Jules 
Lermina’nın Paris Kurtları, Jules Mary’nin Karanlık Güzel’i 
gibi bir dizi Fransızca romanı Ermeniceye çevirdi; Ailecek, 
Fransız Akademisi’nin çeviri ödülüne değer görüldü. 

1896’da Osmanlı Bankası’nın Ermeni militanlarca ba-
sılmasının ardından İstanbul’un Ermeni nüfusuna yönelik 
şiddet olayları ve sonrasında başlatılan sürek avı nedeniyle 
Bulgaristan’a kaçtı. Yazarlık ve gazetecilik yapmaya sürgün-
de de devam etti. Varna’ya yerleşti ve 1898’de, Romanyalı 
hikâyeci Vartan Meşducyan’la birlikte, particilik ve taraf-
girlikten uzak siyasi-edebi bir yayın olmasını hedeflediği 
Şarjum (Hareket) gazetesini çıkarmaya başladı. 1900’de, 
ülke dışına dağılan Ermeni edebiyatçılar için bir forum 
oluşturmak amacıyla yayına başlayan Şaviğ (Yol) dergisini 
yayımladı. İstanbul’daki Püzantion (Bizans), Jamanak (Za-
man) ile Paris’teki Anahid’de çeşitli mahlaslarla hikâyeler, 
yazılar yayımladı. Kendi bulduğu “Yeruhan” mahlasını, ilk 
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kez bu dönemde, Paris’teki kalem arkadaşı Arşag Çoban-
yan’ın Anahid’inde kullanmaya başladı. Ermenice “lime 
lime edilmiş pamuk artıkları” anlamında “Yerukh” ile 
“an” ekinin birleşiminden meydana gelen bu ad, Sırma-
keşhanlıyan’ın kendisine yakıştırdığı, konar-göçer, çileli 
hayatına bir göndermeydi. İstanbul’a gönderdiği yazılar, 
çoklukla Bulgaristan’daki göçmen Ermenilerin yaşadıkları 
güçlüklerle ilgiliydi. Püzantion’un başyazarı Püzant Keç-
yan, kullandığı “Aşuğ” (Âşık), “Kağtagan” (Göçmen), “Y. 
Kağtagan”, “Yervant”, “Şavarş”, “Y. K.”, “Y. S.” gibi mah-
lasların ona ait olduğunun anlaşılması üzerine yazılarını 
durdurmak zorunda kaldı. 

Tamamlanmamış romanı Kağtagannerı (Göçmenler) 
1900’de Şaviğ’de yayımlandı. Kimi çekişmeler nedeniy-
le derginin yayını son bulunca, 1902’de, bir süre çok zor 
şartlar altında yaşadığı, Bulgaristan’ın Balçık kasabasına 
çekildi. 1902 ile 1904 arasında Varna’daki Ermeni oku-
lunda Ermenice öğretmenliği yaptı. Ünlü matbaacı Onnig 
Parseğyan’ın Bulgaristan’da kurduğu matbaada basılan Vi-
batert’te (Roman Dergisi) faal olarak çalışmaya başladı ve 
1904’te, daha sonra Amirayin ağçigı (Amira’nın Kızı) adıy-
la yayımlanacak olan romanının ilk versiyonu Merjıvadz ser 
(Reddedilen Aşk), burada kısımlar halinde basıldı. 

Sırmakeşhanlıyan, 1904’te Bulgaristan’dan ayrıldı ve 
kendisi gibi pek çok Ermeni aydının Abdülhamit istibda-
tından kaçarak yerleştiği Mısır’a geçti. Burada da yazarlık, 
gazetecilik ve eğitim işleriyle uğraştı. İskenderiye ve Ka-
hire’deki Ermeni okullarında öğretmenlik yaptı. İsken-
deriye’de kendisi gibi 1915’te öldürülecek olan yazar ve 
eğitimci Sımpad Pürad ile birlikte aylık Sisvan dergisini 
yayımladı. 1905’te, yazarlıktaki ustalarından biri olan Ar-
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piar Arpiaryan’ın partiler arası bir çekişme nedeniyle bir 
suikasta kurban gitmesi üzerine, onun çıkardığı Lusaper 
(Aydınlatan) gazetesinin başyazarlığını üstlendi ve bu gö-
revi 1908’e kadar sürdürdü. 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilanı 
ve Jöntürklerin idareyi ele almalarıyla birlikte sürgünde-
ki diğer Ermeni aydınlar gibi Türkiye’ye döndü. Ağustos 
1908’de Arevelk’in yayın yönetmenliğine getirildi. Aynı 
yıl, bir zamanlar başarısız bir öğrenci sayılarak ayrılmak zo-
runda kaldığı Getronagan Lisesi’nin Ermenice hocalığına 
getirildi, fakat okulda Meşrutiyet’in ilk aylarında hüküm 
süren disiplinsizlik yüzünden ancak Aralık 1909’a kadar 
görev yapabildi. 

Bu dönemde, Sultan Abdülhamit zamanında faaliyeti 
durdurulan Ermeni Milli Meclisi’nin yeniden kurulmasıy-
la Bayburt temsilcisi olarak seçildi. 1910’da, 1904’te ya-
yımladığı Merjıvadz ser (Reddedilen Aşk) romanını gözden 
geçirerek Amirayin ağçigı (Amira’nın Kızı) başlığıyla Are-
velk’te tefrika etmeye başladı. 

Amira’nın Kızı, 20. yüzyıl başında Ermenice edebiyatın 
en çok dikkat çeken romanlarından biridir ve Yeruhan’ın 
başlıca eseri olarak kabul edilir. Yazarın doğduğu Hasköy, 
romanın mekânıdır – metinde daima H…köy adıyla geçer. 
Ermeni toplumundaki çarpıklıkları ele alan roman, özet-
le, farklı yaradılış ve ahlakta dört ana karakter etrafında 
gelişir. Apkar, çıkarcı sözde entelektüeli; Arşag, derin bir 
yozlaşmışlık çukurunda bocalayan zengini; Sofi, ihtirasın 
lekelediği saf aşkı; Hampig ise acı çeken erdemli yoksulu 
temsil eder. Sofi, Arşag ve Hampig’in rol aldığı dokunak-
lı sergüzeşt, 19. yüzyıl sonlarından çeşitli tiplemeler, ka-
rakter tahlilleri, farklı toplum kesimlerinden yansımalarla 
doludur. Romanda varlıklı, devlet kademeleriyle içli dışlı 
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ve imtiyazlı Amira sınıfı, modernleşmeyle değişip dönü-
şen Osmanlı Ermeni toplumsal gerçekliği içinde ömrünü 
tamamlayan bir müessese olarak resmedilir. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin uyguladığı politikanın 
sertleşmesiyle Arevelk birkaç kez kapatıldı; iktidarı eleşti-
ren, yapılan haksızlıkları ifşa eden yazılar yasaklandı. Sır-
makeşhanlıyan gazetedeki görevinden Temmuz 1910’da 
istifa edip burada sadece gayrıresmi olarak çalışmaya de-
vam etti. Yeniden eğitim faaliyetine döndü ve Üsküdar 
Surp Haç Okulu’nun müdürlüğünü üstlenerek 1913 yılı 
ortalarına dek bu görevi sürdürdü. Bu sürede, gazetecilik 
yaparken ara verdiği edebi çalışmalarına yeniden başladı ve 
1912’de Harazad vorti (Öz Evlat) romanının yayımlandığı 
Vosdan’ın (Payitaht) yanı sıra, Şant (Yıldırım), Hay kra-
ganutyun (Ermeni Edebiyatı) dergileri ile ünlü salnameci 
Teotig’in Amenun daretsuytsı (Herkesin Yıllığı) yıllığında 
çalıştı. On hikâyesini içeren Gyankin meç (Hayatın İçin-
de) başlıklı kitabı 1911’de yayımlandı. 1913’te, Édouard 
Driault’nun La question d’Orient depuis ses origines jusqu’à 
nos jours (Başlangıçtan Günümüze Şark Meselesi) başlıklı 
kitabını Ermeniceye çevirdi. 

1913’te Anadolu’daki en önemli Ermeni okullarından 
Getronagan Lisesi’nin müdürlüğü göreviyle Harput’a gitti. 
Uzaktan acı ve yoksunluklarını izlediği halkının yaşadık-
larına yakından tanık olmak, kaderlerini paylaşmak arzu-
sundaydı. Burada taşra hayatını inceledi, gazete ve dergi-
lere yazılar gönderdi, gezi notları tuttu. Harput yöresinde 
halkın ağır yaşam şartlarını, maruz kaldıkları adaletsizlik 
ve baskıları dile getiren makaleler yazdı. Bu dönemde, 
1915’te yaşanacak olan soykırım felaketinin habercisi 
olaylar uç vermeye başlamıştı. 1914’te kaleme aldığı bir 
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mektubunda, “Her şey pamuk ipliğine bağlı. Bir daha ne 
zaman göreceğiz birbirimizi? Belki de, kim bilir, hiç gö-
rüşemeyiz…” diye yazacaktı. 1 Mayıs 1915’te Harput’un 
önde gelen diğer Ermenileriyle birlikte tutuklandı. Grup-
takiler işkence ve hakaretlere maruz kaldıkları birkaç gün-
den sonra arabalara bindirildi ve Diyarbakır yolu üzerin-
de, Masdar Dağı’nın Deve Boynu mevkiinde öldürüldü. 
Eşi ve iki çocuğu da daha sonra, tehcir adı altında yapılan 
ölüm yürüyüşü sırasında hayatlarını kaybettiler.
 
Kaynaklar: 
Arti haygagan kraganutyun (Çağdaş Ermeni Edebiyatı), Hamaz-

kayin Yayınları, Beyrut, 1994, Cilt II, s. 154-159.
Pars Tuğlacı, Ermeni Edebiyatından Seçkiler, Cem Yayınevi, İs-

tanbul, 1992, s. 361-362.
S. V. Hovhannesyan, “Yeruhan (Yervant Sırmakeşhanlıyan)”, 

Sosyal Bilimler Bülteni, No. 8, Ermenistan, 1966, s. 55-
68. 

Verjin Döşemeciyan, Havakadzo arevmıdahay kroğneru (Batı Er-
menicesiyle Yazan Yazarlar Derlemesi), Cilt II, İrabaşd-
ner (Gerçekçiler), Türk Ermeni Azınlık Okulları Derneği 
Yayınları, İstanbul, 1983, s. 93.

Yeruhan (Yervant Sırmakeşhanlıyan), Yerger (Eserler), “Sovyet 
Yazar” Yayınları, Erivan, 1980.

Yervant Sırmakeşhanlıyan, Balıkçı Sevdası, Çev. Ani Baronyan, 
Aras Yayıncılık, İstanbul, 2000.
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Osmanlı Ermeni Gerçekliğinde
Amiralar*

HAGOP L. BARSOUMIAN

Mo dern ça€ da Er me ni ler ami ra te ri mi ni, mil letin li de ri 
ola rak gö rü len ve Os man l› hü kü me ti nin çe şit li bi çim ler de 
ay r› ca l›k lar ta n› d› €› bir grup var l›k l› ki şi için bir say g›n l›k 
un va n› ola rak kul lan ma ya baş la d› lar. Bir kişinin bu say g›n 
un va n› ka zan ma s› n› müm kün k› lan be lir le yi ci fak tör ler, 
var l›k l› ve do la y› s›y la nü fuz sa hi bi ol ma sı ve Os man l› dev
let me ka niz ma s›y la ba€ lan t› la r› n›n bu lun ma s›y d›. Var l›k l› 
ol mak ge rek li bir “koşul” ol sa da, tek ba ş› na ye ter li de €il di. 

Ami ra te ri mi ni açıklamay› de ne yen Pü zant Keç yan şöy
le bir ta n›m la ma ya par:

Ami ra ola rak an›l ma y› hak eden ki şi ler, ve zir le rin ve 
dev le tin vi la yet ler de ki yö ne ti ci le ri nin sar rafla r›, ba rut 
fab ri ka s› yö ne ti ci le ri, baş mi mar lar ve darp ha ne yö ne ti
ci le riy di… [di €er] dev let da ire le ri nin ge rek si nim le ri nin 
kar ş› lan ma s›n dan so rum lu k› l›ç ç› baş›, sün gü cü baş›, kürk
çü ba ş›, ku yum cu ba ş› ola rak gö rev ya pan ta n›n m›ş Er me
ni ler var d›, ama bun lar sa de ce a€a ola rak an› l›r lar d›. An
cak, ara la r›n da Baş ko mu tan ve Top ha ne ko mu ta n› n›n, 
ami ra ola rak an› lan ek mek çi ba ş› s› un va n› na sa hip Ha rut
yun No ra dunk yan gi bi is tis na lar da bu lu nu yor du.

* Okurun romanın arkaplanına daha iyi nüfuz edebilmesine yardımcı 
olmak amacıyla çıkardığımız bu özet, Ermeni toplumu dışında çok 
da iyi bilinmeyen “Amiralık / Amiralar” olgusunu açıklamaktadır. 
Hagop L. Barsoumian’ın alıntıları yaptığımız kitabı, konuyla ilgili 
en önemli çalışmalardan biridir: İstanbul’un Ermeni Amiralar Sınıfı, 
Çev. Solina Silahlı, İstanbul, Aras, 2013. 
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Keç yan’›n, ay r› ca l›k l› mu ame ley le bir lik te “hak”la ra 
at›f ta bu lun ma s› ko nu yu ge rek siz ye re kar maş›k laş t› r›r. 
Res mi ve ya sal an lam da “hak lar” di ye bir şey söz ko nu su 
ola maz d›; an cak top lum sal ge le nek ler güç lü ve yer le şik ti. 
Bu yüz den Keç yan’›n yu ka r› da ilk k› s›m da say d› €› dev let 
gö rev li le ri nin he men hep si ne ve sar rafla r›n tü mü ne ol ma
sa da bü yük bö lü mü ne top lum ta ra f›n dan bir say g›n l›k rüt
be si ola rak ami ra un va n› ve ril miş ti.

Ermenilerin ami ra söz cü €ü nü di €er Er me ni le ri ta n›m
la yan onur sal bir un van ola rak kul lan d›k la r› n›n al t› n› çiz
mek ge rek. Os man l› Dev le ti de, Türk top lu mu da böy le 
bir un va n›n var l› €› n› kay da ge çir me miş tir. Ami ra ola rak 
an› lan ki şi ler el de bu lu nan res mi bel ge ler de bu şe kil de 
an›l ma mak ta, an cak ay n› ki şi ler Er me ni ce bel ge ler de ön de 
ge len Er me ni le ri ta n›m la ya cak şe kil de her za man bu un
van la an›l mak ta d›r. K› sa ca s› bu un van, Er me ni le rin önem
li li der le ri ni, da ha do€ ru su on la r›n “aris tok ra si”si ni ta n›m
la mak üze re kul la n›l m›ş t›r.

*
İs ter sar raf, mi mar, tüc car-te da rik çi, is ter tek nok rat ol

sun, ami ralar s› n›f ola rak Os man l› yö ne tim sis te min de ve 
yö ne ti ci s› n› f›n da kök lü bir ye re sa hip ti. Os man l› top lu
mun da yal n›z ca yö ne ti ci eli tin üye le ri ne ta n› nan im ti yaz
lar, hak lar ve sta tü ler el de et miş ler di.

Bu ih ti şa m›n tüm çe ki ci li €i ne ve im ren di ri ci li €i ne ra€
men ami ralar, on la r› yö ne ti ci elit ten ay› ran en te mel, en 
ka rak te ris tik un sur dan, si ya si güç ten yok sun lar d›. Os
man l› hü kü me tin de ne si ya si gö rev le re ge le bil di ler, ne de 
ger çek an lam da si ya si bir güç kul la na bil di ler; iç ve d›ş po
li ti ka y› do€ ru dan et ki le ye me di ler. Her ne ka dar re ji min 
ko run ma s› on la r›n ç› ka r› na ol sa da, hü kü met, eko no mik 
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ç› kar la r› n› ve sos yal sta tü le ri ni teh dit ede cek re form la ra 
gi riş ti €in de göz le gö rü lür bir mu ha le fet ser gi le me di ler ve 
ra z› ol du lar. Os man l› yö ne tici s› n› f› n›n mar ji nal üye le ri 
ola rak po li tik güç ten yok sun ami ralar, bu gü cü ne re dey se 
s› n›r s›z bir öz gür lük le Er me ni mil le ti üze rin de kul lan mak 
için bolca f›r sat bul du lar.

*
Ami ralar, bi rey sel ve ko lek tif ola rak o ka dar bü yük bir 

gü ce sa hip ti ler ki, Er me ni mil le tinin cemaat işleri üze rin de 
ege men lik le ri ni sür dür dü ler. Bir yan dan Os man l› me mur
la r› ile ba€ lan t› la r› ve dev let ka t›n da ki ko num la r›, di €er 
yan dan eko no mik zen gin lik le ri ve sa hip ol duk la r› ma li ola
nak lar bu gü cün kay nak la r› n› oluş tur muş tur. 

Er me ni ya şa m› n›n her aç› dan mer ke zi ‹s tan bul’da ki 
Pat rik ha ney di. Bu ku ru mun kon tro lü nü elin de bu lun
dur mak, im pa ra tor luk s› n›r la r› da hi lin de ki bü tün Er me ni 
mil leti üze rin de hâ ki mi yet an la m› na ge li yor du. Do la y› s›y
la ami ralar bu mer ke zi ulu sal ku ru mu ken di ege men lik le
ri al t› na al mak için dai ma ça ba har ca m›ş lar, ge nel lik le de 
bun da ba şa r› l› ol muş lar d›r. Bu he de fe ulaş ma n›n en et ki li 
ve sü rat li yo lu, pek çok alan da ken di ni gös ter miş olan eko
no mik güç le ri ni kul lan mak t›.

Eko no mi si la h› n› kul lan ma yol la r›n dan bi ri ha y›r iş le
riy di. Dö ne min ru hu na uy gun ola rak, ami ralar bü yük mik
tar lar da yar d›m ve ha y›r amaç l› pa ra lar ba €›ş la m›ş lar d›r.

*
Ami rala r›n güç ten dü şü şü ve da ha ka la ba l›k ve da ha az 

otok ra tik olan es nafla r›n gü cü nün art ma s› bir baş ka önem
li ol guy la, ye ni bir genç Er me ni ay d›n lar ku şa €› n›n do €u
şuy la bir lik te ger çek leş ti. Er me ni mil leti için de ki ik ti dar 
mü ca de le si ba€ la m›n da, ami rala r›n e€i tim ala n›n da ki ba şa
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r› l› gi ri şim le ri nin son ra dan güç le ri ni kay bet me le rin de rol 
oy na ma s› iro nik bir du rum dur. ‹s tan bul’da ki çe şit li okul
lar da e€i tim gö ren okur ya zar Er me ni ler, en baş ta da ami
rala r›n Av ru pa’da okut tu €u genç ay d›n lar, mil letin tu tu cu 
bir seç kin ler gru bu ta ra f›n dan yö ne til me si kar ş› s›n da min
net duy ma ya da, hoş gö rü gös ter me ye de ni yet li de €il ler di.

*
Ço €u Er me ni ya za r› n yaz ma d› €›, ami rala r›n taş ra da ki 

Er me ni nü fu su na kar ş› il gi siz li €i dir. Bir ami ran›n taş ra vi
la yet le rin de okul ve ya ki li se yap t›r ma s› çok en der gö rü nen 
bir du rum du. Bu en der du rum lar da, co€ ra fi ola rak, ami
ra ai le le ri nin bü yük ço €un lu €u nun ata la r› n›n mem le ke ti 
olan Ag›n’la [Eğin] s› n›r l› d›r. Ya ni ami ra s› n› f› n›n kül tü rel, 
e€it sel ve ha y›r se ver ak ti vi te le ri ‹s tan bul’la s› n›r l›y d›. Do
la y› s›y la, si ya si dü şün ce ya p› la r› n›n da bu böl geyle s› n›r l› 
kal d› €› n› söy le ye bi li riz.

Ami ralar, ge nel ve ge niş çap l› “ulu sal ç› kar lar”›n ko
ru yu cu lu €u an la m›n da, si ya si li der de €il ler di. Bir yan dan, 
ge niş im pa ra tor luk top rak la r›n da, özel lik le Er me ni vi la yet
le rin de ya şa yan Er me ni hal k› na ger çek bir il gi gös te re me
ye cek ka dar dar fi kir liy di ler. Di €er yan dan da, ge nel ola rak 
Er me ni ulu su na ya rar l› ola cak her han gi bir “po li tik” çiz gi
yi iz le me ris ki ni gö ze ala ma ya cak ka dar Os man l› ege men 
s› n› f› n›n bir par ça s›y d› lar.

Po li tik ge le nek le ri, had saf ha da tem kin li lik ve oto ri te
ye kö rü kö rü ne sa da kat le be lir le nen tu tu cu bir zih ni yet
ti. Var l›k la r› n› sür dür me le ri ni sa€ la yan ve tu tu cu Er me
ni çev re le rin de kök lü bir şe kil de yer le şen bu ge le nek en 
gü zel, Ar tin Pa şa ola rak da bi li nen Ha rut yun Dad yan’›n 
söz le rin de di le gel miş tir: “Böy le si ne teh li ke li bir or tam da 
ya şa yan bi zim gi bi za y›f bir ulu sun, kor kunç fe la ket ler den 
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ko run mak için, dev le te sa da kat le hiz met et me si ve is yan c› 
ha re ket ler den uzak dur ma s› ge rek ti €i ne ina n› yo rum. ‹h ti
yat l› bir mil li yet çi lik de mil li yet çi lik de €il mi dir?”

Bu yüz den ami ralar e€it sel, kül tü rel, sos yal ve eko no
mik alan lar da ulus la r› na li der lik eder ken, po li tik alan da, 
ç› kar la r› na ve ko num la r› na her han gi bir şe kil de za ra r› do
ku na cak ad›m lar at mak tan ka ç›n d› lar. Mil letin si ya si ya p›
s›n da herhan gi bir de €i şik li €i ka bul et me di ler, çün kü bu nu 
ulu sa ve ken di s› n›f ç› kar la r› na yö ne lik bir teh dit ola rak al
g› la d› lar. Li der lik et tik le ri ve li der lik le ri ni de vam et tir mek 
is te dik le ri top lum la bir lik te ev rim geçir me di ler. Ka bul len
dik le ri ve is tek siz bir şe kil de ra z› ol duk la r› re form lar, on
la ra mil letin için de ve d› ş›n da ki güç ler den ge len bas k› lar la 
da ya t›l m›ş t›.

*
Ami ra s› n› f› ol duk ça ho mo jen ve son de re ce gi ri şim

ci ruh lu bir grup in san ola rak sah ne ye ç›k t›. S› n› f›n tüm 
üye le ri var l›k l›y d› ve şu ve ya bu şe kil de dev let ka t›y la ba€
lan t› la r› var d›. S› n›f ola rak, sos yal ve po li tik rol le ri ni üst
len dik le ri ve de vam et tir dik le ri ho calar la çe le bile rin ar d›l la
r›y d› lar.

Sar raf ol sun, tek nok rat ol sun ami ralar iki fark l› dün ya
da ya ş› yor du: Os man l› ‹m pa ra tor lu €u’nun ma li ve eko no
mik yö ne ti min de kar ma ş›k ve ha ya ti önem de bir fonk si
yon la r› var d›; an cak bu alan da ger çek an lam da bir ik ti da ra 
sa hip de €il ler di. Bu du ru mun ter si ne, Er me ni mil leti için
de önem li bir iş le ve ve mu az zam bir gü ce sa hip ti ler. Ne var 
ki bu güç ve iş lev, dev le tin hiz me tin dey di ve ken di po li ti
ka la r› n› oluş tu ra bil me le ri ne ola nak ta n› m› yor du.

Dev let ka t›n da ami ralar, Os man l› yö ne ti ci le ri ve po li
ti ka ya p› c› la r› n›n elin de bi rer araç t›; dev let hiz me tin de iş
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