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Önsöz

 

Sovyetler Birliği’nin yıkıntıları arasında yeni bir bağımsız Erme-
nistan Cumhuriyeti kurulurken, Ermeniler, tarihlerini, onları tarih-
sel “anayurtları”nın küçük bir bölümünde devlet olmaya sevk eden 
süreci ve “ulusları”nın sınırlarına verebilecekleri tanımları yeniden 
düşünüyorlardı. Rakip imparatorlukların hem kurbanı, hem de vâri-
si olan Ermenistan, dünyanın dört bir tarafına yayılmış bir diaspora-
ya sahip, bölünmüş ya da silinmiş bir siyasi oluşum olarak, karmaşık 
bir evrim geçirmiştir. 

Son 30-40 yıl içinde yazılmış olup burada bir araya getirilen 
makaleler, Ermenileri en eski zamanlardan bugüne uzanan bir ulus 
olarak gören kavrayışı teşvik etmekten çok, onları modern Ermeni 
kimliği ve milliyetinin inşasıyla ilgili ön araştırmalardan hareketle 
inceliyorlar. 19. ve 20. yüzyıllarda, yeni bir milliyet duygusu yaratan 
kültürel ve toplumsal dönüşümleri ve müdahaleleri tartışıyorlar. Bu-
rada, bir ulusun oluşumu, hem dışarıdan dayatmaları, hem de Erme-
nilerin kendilerini gerçekleştirme eylemlerini içeren bir süreç olarak 
görülüyor. 

Birinci kısımda, başkalarının Ermenilerle ilgili imgeleri, Erme-
nilerin kendi içlerinde kendilerine ilişkin temsillerle birlikte incele-
niyor. Seküler bir entelijansiyanın oluşumunu etkileyen toplumsal, 
kültürel ve entelektüel etkenler; emperyal dayatmalar, devrimci fır-
satlar ve dışarıdan buyurulan “modernleşme” programları bağlamın-
da değerlendiriliyor. 

Kadimlik ve ortak kökene dair fikirler, benzersizlik ve değer algı-
ları, dağılma, soykırım ve yeniden doğuş deneyimleriyle birleşerek, 
Transkafkasya’da bir Ermeni ulusu oluşturmuştur. Kafkasya Erme-
nileri, ölüm döşeğindeki Sovyetler Birliği’nden siyasi bağımsızlıkla-
rını tasarlarken, diğer Sovyet halkları gibi, komünist rejimin onlara 
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dayattığı dönüşümleri olumlu bir biçimde değerlendirmeyi reddet-
miştir. Gelgelelim, ikinci kısımdaki makalelerin göstermeye çalıştığı 
gibi, Ermenistan’daki Ermeniler bu zor geçiş döneminin bıraktığı ka-
lıcı bir mirasın vârisleri olarak görülebilirler. Son olarak, Ermeni ulu-
sunun sınırları, zaman zaman diasporayı dışarda bıraksa da, devletin 
yenilendiği bu dönüm noktasında, ulusun, cumhuriyetin resmi sınır-
ları dışında yaşayan o yarısını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz anın açıklığı ve tarihçilerin, başka analist-
lerin olası gelecekleri tahmin edememesi, beni kitabın daha önce ba-
sılmış versiyonlarında yer verdiğim sonuçlardan bazılarını yeniden 
düşünmeye teşvik etti; bazı yerlerde dili biraz değiştirdim, bazı nok-
talara açıklık getirdim, bazı düşüncelerimi değiştirdim. Ne var ki, tek 
tek denemelerin ve genel olarak projenin temel amacı, esasen aynı 
kalmıştır. Bu makaleler, kimlik meselesine cevap vermek için değil, 
tartışmanın bir parçası olma umuduyla; Ermeniliğin kayıp özünden 
bir şeyleri kurtarma çabasıyla değil, yeni bir etnisite duygusunun 
inşasına katılma girişimi olarak kaleme alınmıştır. Sosyolog Stuart 
Hall’un tuttuğu yoldan giderek söylersek, bu yeni etnisite tarihte ku-
rulmuştur ve kısmen siyasi olarak inşa edilmiştir; anlatının bir parça-
sıdır. Köklerimizle yaratıcı olarak temas kurabilmek için, kendimize 
köklerimizin parçalarıyla ilgili hikâyeler anlatırız. Bu yeni etnisitenin 
(doğmakta olan etnisitelerin) geçmişle bir ilişkisi vardır; ama bu iliş-
ki kısmen hatıralar, kısmen anlatılar üzerinden kurulan, kurtarılması 
gereken bir ilişkidir. Bu ilişki bir kültürel kurtarma eylemidir.1

Notlar 
Giriş Bölümü, 6., 13., ve 14. bölümler ilk kez bu kitapta yayım-

lanıyor. 
Diğer bölümler, daha önce şuralarda yayımlanmıştır:
Birinci Bölüm: Richard G. Hovannisian, (ed.), The Armenian 

Image in History and Literature içinde (Malibu, California: 
Undena, 1981), s. 105-37.

1 Stuart Hall, “Ethnicity: Identity and Difference”, Radical America XXIII, 4 
(Ekim-Aralık 1989), s. 19.
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Üçüncü Bölüm: Armenian Review XXXVI, 3/143 (Güz 1983), 
s. 18-34.

Dördüncü Bölüm: Armenian Review XXXII, 2/126 (Haziran 1979), 
s. 134-51.

Beşinci Bölüm: Armenian Review XXXIII, 1/129 (Mart 1980), 
s. 30-47.

2., 7., 8., 9. ve 11. bölümler: Armenia in the Twentieth Century 
(Chico, California: Scholars Press, 1983), Columbia Üniversite-
si’nde 1981’de verilen John ve Haigouhie Takajian kon-
feranslarının yayımlanmış versiyonu. 

10. Bölüm: Armenian Review XLII, 3/167 (Güz 1989), s. 1-19.
12. Bölüm: Michigan Quarterly Review XXVIII, 4 (Güz 1989), 

s. 481-506.

Teşekkürler
Birkaç dostum, akrabam, öğrencim ve meslektaşım denemelerin 

orijinal hallerini okuyup, yorumlarda bulunmuştur. Geoff Eley, Ric-
hard Hovannisian, Dikran Kouymjian, Vincent Lima, Maude Man-
del, Linda Suny Myrsiades, Norman Naimark ve Khachig Tololyan’a 
tavsiyeleri ve eleştirileri için teşekkür ederim. Özenli çalışmalarıyla 
yeni malzemeler bulan, yeni sorulara karşı uyanık olmamı sağlayan 
araştırma asistanlarım Ara Sarafian ve Stephen Rapp’a, özellikle 
şükranlarımı ifade etmek isterim. Her zaman olduğu gibi, bu çalış-
ma da ailemin bana sağladığı neşe ortamından yararlanmış, onlardan 
çalmama izin verdikleri vakit için şükranla kaleme alınmıştır. Pay-
laştığımız mirası yeniden düşünmeye yönelik bu girişimi, Armena 
Marderosian, Sevan Siranoush Suni ve Anoush Tamar Suni’ye ithaf 
ediyorum. 

Çevriyazı ve tarihlendirme
Daha aşina olunan kullanıma uyması için yapılan bazı istisnalar 

dışında, sözcükler ve isimler Rusça, Gürcüce ve Azericeden Kong-
re Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi’ne (KKSS) göre, bir-iki de-
ğişiklikle aktarılmıştır. Ermeniceden çevriyazı Armenian Review’nun 



12

benimsediği sisteme, o da Rusya İmparatorluğu, İran, bağımsız ve 
Sovyet Ermeni cumhuriyetlerinde konuşulan Doğu Ermenice di-
yalektine dayanır. Gürcücedeki uygulamayla tutarlı olarak Gürcüce 
sözcükler, kitap ve gazete isimleri dahil büyük harfle başlatılmamış-
tır; ama kişi isimlerinin yazımında büyük harf kullanılmıştır. İsimler, 
çevriyazıda kişinin milliyetine uygun olarak aktarılmıştır; örneğin 
Rusça Shaumyan yerine, Ermenice Shahumian biçimi tercih edil-
miştir.2 

Aksi belirtilmedikçe, 1 Şubat 1918 öncesinde, Rusya ve Trans-
kafkasya’daki olayların tarihleri, Jülyen Takvimi’ne göre verilmiştir; 
Jülyen Takvimi, Batı’daki Gregoryen Takvimi’nin 20. yüzyılda 13 
gün, 19. yüzyılda 12 gün, 18. yüzyılda 11 gün, vb. gerisinden gelir.

2 Kitabın İngilizce basımı için geçerli olan bu çevriyazı kurallarını Türkçe baskıda 
uygulamadık. ‘Usul gereği’nde de belirttiğimiz gibi, bazı istisnalar dışında, Latin 
alfabesi kullanılmayan dillerde verilen yer ve kişi adlarında, Türkçe çevriyazı ku-
rallarına ve bu adların özgün telaffuzuna uygun bir yazımı tercih ettik. Örneğin, 
yazarın verdiği örnekteki Shahumian adını, Şahumyan şeklinde dizdik. 
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TÜRKÇE BASIM İÇİN ÖNSÖZ

Türkiye’deki Dönüşüm ve Tarihçinin Görevi

Ermeni Soykırımı sorununu ilk kez sistematik bir şekilde ele al-
mamın üzerinden çeyrek asır geçti, akademik bağlamda ve Türkiye 
ile Ermenistan’ın iç ve dış siyaseti ekseninde yaşanan önemli geliş-
meler 1915 tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı. Yirmi beş yıl ön-
cesine kadar Ermeni ve Türk tarihçilerin bir araya gelerek Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sarsıcı sonuçlar doğuran son yıllarını beraberce 
tartışması gibi bir durum düşünülemezdi, ancak Türkiye’de hare-
ketli bir sivil toplumun doğması, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa 
Birliği’ne olası kabulü yolunda müzakerelerin başlaması ve Türk aka-
demisyenlerin Ermenilerin akıbetini araştırmaya yönelik cesur giri-
şimleri sayesinde, itham ve inkârın ötesine geçen, kırılgan olmakla 
birlikte sürdürülebilir bir diyalog vuku buldu. Bahsettiğim türden 
bir diyaloğu ilk kez 1998 yılının başında tecrübe ettim; İstanbul’daki 
Koç Üniversitesi beni bir konferans ve bir seminer vermem için da-
vet etti ve ben bu daveti Ermeniler hakkında konuşarak değerlendir-
me kararı aldım. Türk hükümetinin soykırım olmadığı yönündeki 
resmi görüşünün ve Türklüğe hakareti hapisle cezalandıran yasaları-
nın gölgesinde, arkadaşlarım (ve annem) verdiğim kararı tuhaf, hatta 
tehlikeli buldu. Öte yandan, geri çeviremeyeceğim bir davetti bu. 
Akıl danıştığım arkadaşlarımdan bazıları gereksiz yere risk aldığımı 
söylediler. Türk bir meslektaşım seyahatim için beni yüreklendirdi: 
“Endişelenme, bir terslik olursa seni dışarı çıkarırız!” Duymak iste-
diğim iç rahatlatıcı sözler bunlar değildi, fakat uzun süredir Türk-
ler, Ermeniler ve diğerleri arasında, soykırım odaklı entelektüel bir 
alışverişin olması gerektiğini savunan biri olarak İstanbul’a uçma ve 
konuşmamı yapma kararını aldım. Açılış cümlelerim karşısında din-
leyiciler dondu kaldı:
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Tarihçiler, 1915’te Doğu Anadolu’da yüz binlerce Ermeni’nin toplu 
tehcire ve katliama uğramasını iki dışlayıcı milliyetçiliğin çatışması, 
iki halkın tek bir toprak parçası yüzünden ihtilafa düşmesi şeklinde 
okumaktalar. Bu görüşü bir adım ileri taşıyanlarsa soykırımın ol-
duğunu reddediyor ve yaşananları Türkler ve Ermeniler arasındaki 
bir iç savaş olarak görüyorlar. Benim bambaşka bir savım olacak. 
Devlet yetkilileri bir dizi stratejik amaç uğruna –Rusya’yla yapılacak 
savaştaki Ermeni tehdidini ortadan kaldırmak, Ermenileri, Türk yet-
kililerce asi ve ayrılıkçı görülen eylemleri yüzünden cezalandırmak, 
Anadolu’yu aşıp Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanacak Pantürkçü 
bir imparatorluk kurma ihtiraslarını hayata geçirmek– Ermenileri 
tarihsel anayurtlarından uzaklaştırmaya karar verdiğinde, asla ger-
çekleşmemiş olan ve sadece profesyonel düzenbazların hayal gücün-
de var olan bir iç savaş değil, soykırım vuku buldu.

Konuşmam bir saat sürdü. Dışarı çıkanlar oldu. Soru-cevap kıs-
mında, bir ara, annemin babasının Orta Anadolu’daki Yozgat’ta, an-
nesinin ise Ermenilerin “Dikranagerd” adını verdiği, artık Kürtlerin 
yaygın olarak yaşadığı Diyarbakır’da doğduğunu belirttim. Büyükan-
nem ve büyükbabam 1894-1896 ve 1909 katliamlarının ardından 
Türkiye’yi terk ettiler, ancak geride bıraktıkları akrabalarının tümü 
Soykırım’da öldürüldüler. Şahsi görüşlerimin sessizlikle karşılanma-
sı, 1915’le kurduğum bağın dinleyicileri can evinden vurduğuna dair 
net bir izlenim verdi. Bir saati aşkın süre herhangi bir art niyet içer-
meyen sorulara cevap verdim. Ortada Jöntürk hükümeti tarafından 
kurgulanıp uygulamaya dökülen bir soykırım olduğu; katliamların 
milliyetçiliklerin çatışmasından ziyade devletin Müslüman topluluk-
ları Türkçü-İslamcı imparatorluk çatısı altında bir araya getirip diğer 
Türk kökenli halkları da içerecek şekilde Doğu’ya doğru genişleme 
arzusu ve en uyumsuz, en tehlikeli ve en sadakatsiz buldukları Erme-
nileri fiziksel olarak ortadan kaldıma teşebbüsü doğrulutsunda mey-
dana geldiği savı, genç dinleyiciler arasında kabul görmüş gibiydi.

Ülkeme döndüğümde, Ermeni dili ve edebiyatı dalında öğretim 
üyeliği yapan Kevork Bardakjian ve Osmanlı toplumu ve tarihin-
de uzmanlaşan sosyolog Fatma Müge Göçek’le görüştüm; Ermeni, 
Türk ve diğer milletlerden genç akademisyenleri “Osmanlı İmpa-
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ratorluğu’nun son yıllarında azınlıklar”1 konusunda çalışmaları için 
bir araya getirecek bir atölye planlamaya başladık. Ermeni ve Türk 
diaspora toplulukları böyle bir buluşma fikrine hiç sıcak bakmadı-
lar ve soykırım çalışmaları konusunda önde gelen akademisyenler 
ilk oturumumuza katılmayı reddettiler. Ancak, daha sonra WATS 
(Workshop in Armenian-Turkish Studies) adını alacak atölye çalış-
malarımızın ilkini, yeterli oranda akademisyenin katılmak isteme-
siyle, 2000 yılının 17-19 Mart tarihleri arasındaki hafta sonunda, 
Chicago Üniversitesi’nde düzenledik. Bu sorunun siyasi bağlamını 
göz ardı etmenin mümkün olduğunu varsayarak, “Tarihi tarihçile-
re bırakın,” şeklindeki resmi söylemi uygulamaya koyulduk ve sekiz 
atölyede Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken neyin, neden meydana 
geldiği konusunda akademik bir araştırma gerçekleştirdik. Atölyemi-
zi kurarken temel dayanağımız şuydu; mesele ne kadar siyasileşmiş 
olursa olsun, akademisyenler hiç değilse en iyi bildikleri işi yapabilir 
ve kanıt niteliğinde belgeler ortaya koyup, çeşitli yorumları analiz 
ederek, en ikna edici savların ışığında bir hükme varabilirler. 

Atölyeye katılanlar arasında uzlaşma görüş ayrılıklarına nazaran 
katbekat fazlaydı. Tehcir ve katliamların olduğuna, Ermenilerin zo-
runlu göçü emrinin Jöntürk hükümeti tarafından verildiğine, toplu 
katliamların hükümet ve partinin uygulamaları sonucu gerçekleştiği-
ne ve kimi yerlerde (özellikle Van’da) Ermeni direnişi vuku bulduy-
sa da, iç savaş olmadığına dair şüphe yoktu. Biri soykırımı tanıyan, 
diğeri soykırımı reddeden iki birbirine muhalif anlatı, tek bir çatı al-
tında toplanıyordu. Ermenilere yakın, önceki döneme ait kaynaklar 
1890’lardaki Hamidiye katliamlarını ve 1909’da Adanalı Ermenile-
rin topluca öldürülmesini Soykırım’a öncülük eden gelişmeler ola-
rak görürken, genel kanı iki olayın da münferit olmaları bakımından 
1915 Soykırımı’ndan ayrı tutulması gerektiği ve Soykırım’ın –her 
ne kadar Dünya Savaşı’ndan önce planlanmış olsa da– 1914-1915 
kışında uğranan Sarıkamış hezimetini takip eden bir radikalleşme 

1 Bu proje fikrini ilk olarak lisansüstü öğrencisi Kenneth Church ortaya attı; yap-
tığımız ilk atölyenin organizasyon ekibine dahil olan diğer öğretim üyesi Stefa-
nie Platz’dı.
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anında meydana gelmiş, büyük ölçüde beklenmedik bir hadise oldu-
ğuydu. Soykırım’ın çok önceden planlandığı ve Türklerin istikrarlı 
bir imha politikasını tahakkuk ettiği görüşünün, Hıristiyan ve Avru-
pa medeniyetlerinin daimi düşmanı olarak, köklü “Korkunç Türk” 
şiarını anımsattığına inanıyorduk. Türk elitleri arasında Ermeni kar-
şıtı eğilimin savaştan epey önce var olduğu, aşırı uç kesimden kimse-
lerin Ermeni Sorunu’na getirilecek kesin çözümler için kafa yorduğu 
ve savaşın Ermenilere karşı en radikal planları uygulamak adına bir 
fırsat sunduğu su götürmez bir gerçekken, savaşın patlak vermesi ve 
liderlerin Ermenilerin imparatorluğun bekasına yönelik varoluşsal 
bir tehdit olduğuna dair temelsiz ve yersiz bir korkuya kapılmalarıyla 
birlikte, Jöntürklerin Üç Paşalar İktidarı etnik temizlik ve soykırım 
uygulamalarına başvurdu.

Birinci Dünya Savaşı yaşanmasaydı soykırım da olmazdı, çünkü 
hem olayları örtbas edecek bir savaş olmayacaktı, hem de Türkler 
şiddetli bir yok olma korkusunu bu kadar derinden hissetmeyecek-
ti. Devrimci bir çözüm getirme dürtüsü bu denli kuvvetlenmeyecek, 
farklı çözümler adına siyasi imkânlar doğacaktı. Osmanlı’nın Rus-
ya’ya karşı savaş ilan etmesinin arifesinde, hükümet, Rusya Erme-
nilerini kullanarak Rus İmparatorluğunu’nu içeriden devirmek için 
desteğini istediği Ermeni partisi Taşnaktsutyun’la (Ermeni Devrimci 
Federasyonu) pazarlık yürütmekteydi. Taşnaklar akıllı davranıp red-
dettiler; ama belli olan bir şey varsa, o da, Jöntürklerin soykırım hari-
cinde çeşitli siyasi seçenekleri dikkate aldıklarıdır. Ermeni Soykırımı 
elit sınıfın ve halkın, uzun vadeli, yerleşmiş, savaşın ve mağlubiyetin 
körüklediği ortak nefret ve korkularının ve Jöntürk liderlerinin im-
paratorluğu yeniden şekillendirme ve algıladıkları tehditleri ortadan 
kaldırmak için yöneldikleri devasa ve bağnaz hedeflerinin bir ürü-
nüydü. Jöntürklerin Ermeni halkının oluşturduğu muhayyel tehlike 
karşısında paniğe kapılması ve güvensizlik hissetmesi; iskan, zorunlu 
İslamlaştırma (ağırlıklı olarak kadın ve çocuklara yönelik) ve toplu 
katliam üçgeninin oluşturulmasıyla son buldu.

1990’ların sonunda büyük bir mücadele içinde başlayan atölye 
çalışmalarımız 2002 yılı itibariyle kabul görmeye; kamusal alanda bu 



17

tür tartışmalara ihtiyaç duyan ve sayıları giderek artan kişilerin yanı 
sıra ABD’deki Ermeni toplumu ve Avrupa’yla Türkiye’deki Türk 
akademisyenler başta olmak üzere akademik çevrelerin gözünde de 
meşruiyet kazanmaya başlamıştı. Türkiye’deki Türk akademisyen-
lerin 2005 yılının mayıs ayında “İmparatorluğun Son Döneminde 
Osmanlı Ermenileri” konusunda kendi konferanslarını düzenleme-
ye karar vermesi atölye çalışmamız adına umulmadık bir dönüm 
noktası oldu. İstanbul’un önde gelen üç üniversitesi olan Boğaziçi, 
Sabancı ve Bilgi tarafından desteklenen konferans, saldırganca bir 
“baskı, tehdit ve karalama” kampanyası yüzünden açılış gününün 
arifesinde, organizatörleri tarafından ertelendi. Milliyetçilerin pro-
testolarıyla sindirilmeye çalışılsa da, konferans eylül ayının sonunda 
Bilgi Üniversitesi’nde başladı. Çalışmalarını sunan akademisyenle-
rin çoğu daha önceki atölyelere katılmış ya da WATS mail grubunda 
yer almakta olan kişilerdi. Birkaç “Türk” konuşmacı Ermeni köken-
lerini yakın tarihte nasıl keşfettiklerini aktardılar. 

Diyalog gelişitikçe, Türkiye’deki sivil toplum, üniversiteler, ba-
sın, televizyon ve yayımlanan kitaplar aracılığıyla Osmanlı tarihinin 
gizli kalmış kısımlarına vâkıf oldukça, milliyetçilerden gelen itirazlar 
arttı ve devlet, tarihçilerin yanı sıra gazetecilere ve yazarlara düşman 
kesildi. En tanınmış Türk romancı Orhan Pamuk, Türkiyeli Ermeni 
gazeteci Hrant Dink, romancı Elif Şafak ve yayıncı Ragıp Zarakolu 
Türklüğe yönelik “aşağılayıcı” söylemlerde bulundukları gerekçesiy-
le mahkemeye çıkarılan ya da hapis cezası istemiyle yargılananlardan 
sadece birkaçıydı. Fakat tarihçilerin suya attığı ilk taşların çıkardığı 
dalgalar, artık setin boyunu aşmaktaydı. Pamuk 2006 yılının ekim 
ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldığında, herkes onun bir İsviçre 
dergisinde yer alan, “Bu topaklarda otuz bin Kürt ve bir milyon Er-
meni öldürüldü,” ifadelerine atıfta bulunuyordu. Pamuk’un ödülü 
aldığının açıklanmasından sadece saatler önce, Fransa Ulusal Meclisi 
Ermeni Soykırımı’nın reddini suç sayan yasa tasarısını onayladı. Geç-
miş artık zapt edilemezdi; bir soykırımın varlığı yadsınamazdı artık.

Soykırım sorunu Ermeniler, Türkler ve Kürtler arasında bölün-
meye yol açtı; ancak Türkiye’deki ilerici kesim, 1915’te yaşananların, 
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