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HHAAGGOOPP  LL..  BBAARRSSOOUUMMIIAANN
(1936, Halep-1986, Beyrut)



EEflfliimmiinn  AAnn››ss››nnaa

Bu sat›rlar› yirmi y›l boyunca birikmifl ve dü¤üm dü¤üm olmufl
düflünce ve duygular›n a¤›rl›¤› alt›nda ezilmifl ve beli bükülmüfl bir
flekilde yaz›yorum. Hagop’un isimsiz, mezar tafl› olmayan mezar›-
n›n önünde durdu¤uma ve bu sat›rlar› orada yazd›¤›ma kendimi
ikna etmeye çal›fl›yorum. Bir akademisyen, bir efl ve bir baba, ne
oyuncusu ne de taraflardan birinin piyonu oldu¤u bu Sovyet dip-
lomasinin satranç oyununa nas›l kurban gidebildi? Tek yapt›¤›, o
ölümcül yerde ve zamanda, “orada” olmakt›. Ona iflkence yapan-
lar ve onu katledenler, insanl›¤›n ve merhametin en küçük bir izine
bile sahip olmayanlar, cans›z bedenini bile ailesine teslim etme-
diler.

Hagop 1 Eylül 1936’da Halep’te do¤du. Yürek burkacak kadar
küçük bir yaflta anne ve babas›n› kaybetti ve ola¤anüstü bir bilge-
li¤e ve güçlü kiflili¤e sahip olan, sevgi dolu anneannesi Eliza Kah-
kedjian taraf›ndan büyütüldü. Eliza, ileri yafl›na ra¤men Hagop’a
ve biri k›z, biri erkek iki kardefline bakabilmek için var gücüyle a¤›r
ifllerde çal›flt›. Birkaç y›l sonra Hagop, Ermeni Yard›m Birli¤i’nin
(Armenian Relief Society) gençlik yurduna yerlefltirildi. O s›rada
yeni kurulmufl olan Karen Yeppe okuluna bafllad› ve orada parlak,
ö¤renmeye merakl› bir ö¤renci olarak dikkat çekti. Ortaokulu bitir-
dikten sonra yerel Frans›z lisesine girdi ve orada felsefe dal›nda
‹kinci Bölüm Bakalorya derecesini kazand›.

Birkaç y›l sonra, 1960’da Hagop Amerika Birleflik Devletleri’ne
giderek, California, San Francisco’ya yerleflti. San Francisco Dev-
let Üniversitesi’ne devam ederek lisans (1964) ve ard›ndan (1969)
yüksek lisans derecesini ald›. Tezinin konusu Avrupa Ortak Paza-
r›’yd›. 

Hagop 1972’de ö¤renimine devam etmek üzere New York’a
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yerleflti. 1975’te New York Üniversitesi’nde Ortado¤u tarihi konu-
sunda yüksek lisans derecesini, 5 y›l sonra, 1980’de de Columbia
Üniversitesi’nden Osmanl› tarihi dal›nda doktora derecesini ald›.
Sonras›nda, k›sa bir süre Columbia Üniversitesi’nde çal›flt›. Çok
geçmeden ders vermek üzere Beyrut, Lübnan’daki Haygazyan Üni-
versitesi’nden davet al›nca, seve seve kabul etti.

Hagop, 31 Ocak 1986 tarihinde Beyrut’ta kaç›r›ld›. Bir daha
onu gören olmad›. 

Nisan 1986’da hapishane hücresinden yazd›¤› mektubun son
sözleri, “benim tatl› Nanore’uma iyi bak” oldu. Bu sözlerine sad›k
kald›m ve sad›k kalmaya devam ediyorum.

Tezini yeni bölümler ekleyerek yay›nlamak ve Ermeni amira
s›n›f› ile Rum ve Yahudilerin ayn› dönemdeki varl›kl› s›n›flar›n›
karfl›laflt›rmak istiyordu. Çal›flmas› daha tamamlanmam›flt›. Kay-
boluflu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki Ermeni amiralarla Yahudi
varl›kl› s›n›flar› karfl›laflt›ran çal›flmay› yapmas›na izin vermedi.

Cömert destekleriyle bu kitab›n yay›mlanmas›na olanak tan›yan
Dolores Zohrab Liebmann Vakf›’na Hagop ad›na teflekkür ediyo-
rum. Ayr›ca editör ‹ris Papazian’a da teflekkür ederim. En derin
flükran duygular›m, bu kitab›n yay›mlanmas› için yüreklendiren,
destek veren, yay›m›n›, Türkçe ve Ermeniceye çevirilmesini sa¤la-
yan, Hagop’un dostu Ermenistan Amerikan Üniversitesi Rektörü
Dr. Haroutyun Armenian’ad›r. Ayn› zamanda bir zamanlar
Hagop’un ö¤rencisi olan ve kitab›n kontrolünü yapan Khatchig
Der Ghougassian’a da teflekkürlerimi sunar›m.

AAnnaaiiss  BBaarrssoouummiiaann

Ad› burada, onun ve dünyas›n›n an›lardan silinip gitti¤i ve
geriye kamuya ait bir zenginli¤in kald›¤› bu özenle korunmufl bir
demet sözcükte yat›yor.

NNaannoorree  BBaarrssoouummiiaann
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ÖÖnnssöözz

KKhhaacchhiigg  TTööllööllyyaann**

Hagop Barsoumian, çal›flmas›n› yay›mlanmadan önce gözden
geçiremeden kayboldu (31 Ocak 1986’da kaç›r›ld› ve büyük bir ola-
s›l›kla bilinmeyen bir tarihte öldürüldü). Bu çal›flma esas olarak,
Profesör Nina Garsoian’›n dan›flmanl›¤›nda araflt›rmas›n› yapt›¤›
ve 1970’in ikinci yar›s›nda yaz›ya geçirmeye bafllad›¤›, Columbia
Üniversitesi’ndeki doktora tezidir. 1979 y›l›nda tamamland›¤›nda,
bugün de oldu¤u gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki Ermeni ami-
ralar üzerine yap›lan en ayr›nt›l› çal›flma olmufltur.

On sekizinci yüzy›l›n bafllar›nda sahneye ç›kan amiralar, statü
ve güçlerini kaybedinceye kadar, yüz y›ldan uzun bir süre, daha
kesin bir tarih vermemiz gerekirse, 1750-1857 y›llar› aras›nda
Osmanl› Ermenilerinin toplumsal yaflam› üzerindeki egemenlikle-
rini sürdürdüler. Barsoumian bu çal›flmas›nda, söz konusu dönem
boyunca Osmanl› Ermeni toplumu içindeki “yönetici s›n›f” olarak
adland›r›labilecek bu seçkin grubun ortaya ç›k›fl›n›, kurdu¤u ege-
menli¤i ve en sonunda da yok oluflunu analitik bir yaklafl›mla anla-
t›yor.

Yo¤un bir flekilde amiralar üzerine odaklanm›fl olsa da, kitaba
zenginlik ve derinlik katan as›l unsur, konuyla ba¤lant›l› baz› bafl-
ka analizler de sunuyor olmas›d›r. Barsoumian, öncelikle amiralar›
konu alan çal›flmalara dair kapsaml› bilgiler veriyor, bunlar›n sa¤-
lad›¤› katk›lara ve yetersizliklere dikkat çekiyor ve kar›fl›k  termino-
lojilerine ve kavramlara aç›kl›k getiriyor. ‹kinci olarak, tarihçilerin
“prosopografi” ad›n› verdikleri, seçkin aileler aras›ndaki soya¤ac›
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ba¤lant›lar›n› ve egemenlik sa¤lamada bu tür ba¤lar›n rolünü ana-
liz ediyor. Hiç kimse amiralarla ilgili olarak Barsoumian’›n sergile-
di¤i bütünlüklü yaklafl›ma uzaktan bile olsa benzerlik gösteren bir
çal›flma ortaya koyamam›flt›r. Soya¤ac› ve evlilik ba¤lar›n› çok iyi
biliyor olmas› ona, bu egemen seçkinler grubunun kendini var et-
mesi ve sürdürmesini mümkün k›lan koflullar› büyük bir özgüvenle
ortaya ç›karma olana¤›n› sa¤l›yor. Üçüncü olarak Barsoumian,
yeni kaynaklar›, örne¤in ‹stanbul’daki Katolik ve Protestan misyo-
nerlerin amiralarla ilgili görüfllerini yazd›klar› mektuplar› incele-
mifltir. Bu kaynaklar kiflilere ve olaylara farkl› ve ayd›nlat›c› bir
bak›fl aç›s› sunuyor. Dördüncü olarak, politik, ekonomik, dini ve
toplumsal tarih kaynaklar›n› sentezlemifl, böylece amiralar›n yafla-
m›n çeflitli alanlar›nda can al›c› bir rol oynad›klar› ‹stanbul’daki
Ermeni dünyas›n›n eflsiz bir panoramas›n› sunmufltur. Beflincisi,
Barsoumian, Osmanl›, Rusya’da Romanov ve ‹ran’da Safavi ‹mpa-
ratorluklar›ndaki Ermeni seçkin s›n›f› ile ilgili ilerde yap›lacak
çal›flmalar için bir temel atm›flt›r. Çeflitli diyasporalardaki Ermeni-
lerin “devletsiz gücü”ne1 iliflkin karfl›laflt›rmal› bir araflt›rma, baz›
tarihçiler temellerini atmaya bafllam›fl olsa da, oldukça gecikmifl bir
çal›flmad›r. Barsoumian’› okurken en dikkat çekici noktalardan biri
de, ‹stanbullu Dadyanlar ve Bezciyanlar, St. Peterburglu Lazaryan-
lar ve Yeni Culfal›* büyük tüccar aileleri, örne¤in Minasyanlar ve
Uskanlar (Voskanyan) gibi hocalar aras›ndaki benzerlikler ve
farkl›l›klard›r.2 Son olarak Barsoumian çal›flmas›n› varl›k ve politik
güç aras›ndaki iliflki hakk›nda k›sa ama etkili bir yorumla bitirir.
Ermeni az›nl›k liderlerinin elindeki büyük servetin, Ermeni cema-
atinin d›fl›nda gerçek bir gücü sat›n alamad›¤›n›, hatta asl›nda
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun, Türk seçkinlerin ellerindeki politik
güçle bu zenginli¤i koz olarak kulland›¤›n› belirtir. K›sa analizi as-
l›nda flu soruyu sormaktad›r: Bir etnik ya da diyasporik az›nl›¤›n
ekonomik zenginli¤i ne zaman ve hangi koflullar alt›nda baflka bir
güce dönüfltürülebilir? Baflka bir deyiflle ekonomik zenginlik hangi
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koflullar alt›nda politik gücü sat›n alma ya da kontrol alt›na alma
yetene¤ini elde edebilir? Ermeni ya da di¤er halklar›n tarihinde bu-
nu gerçeklefltirmedeki baflar›s›zl›k hangi koflullar alt›nda yaflanm›fl-
t›r? Barsoumian’›n çal›flmas› önemlidir, çünkü küçük tarihi ayr›n-
t›larla ifle bafllay›p gittikçe yo¤unlaflarak ve kapsam›n› geniflleterek
Ermeni ve dünya tarihi hakk›nda böylesine temel sorular sorma
noktas›na ulafl›r.

Barsoumian, amiralar›n ortaya ç›k›fl›ndan önce Ermenilerin
ekonomik zenginlikleri ve konumunu araflt›rarak ifle bafll›yor.
Kime hoca, kime çelebi dendi¤i, bu insanlar›n neden ve nerede
yaflad›¤› üzerine yapt›¤› araflt›rmay› titizlikle ve hayranl›k uyand›r›-
c› bir flekilde belgeliyor. Asl›nda böylece, 1400’lerden 1720’li y›llara
kadar Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki Ermeni üst s›n›f›n›n k›sa bir
tarihini sunuyor. Barsoumian, trsetsiler ve nersetsiler, yani d›flar›da-
kiler ve içerdekiler, taflral›lar ve kozmopolitler aras›ndaki karmafl›k
ve ince farklar içeren gerilimleri ana hatlar›yla ortaya koyuyor.
Daha çok ‹stanbul’da yaflayan ve flehirli bir soydan geldikleri gibi
varl›kl› da olan çelebiler, paral› olmalar›na karfl›n soylu olmayan ve
kavaratsi dedikleri taflral› Ermeni zengini hocalara tepeden bakm›fl
olsalar da, sonuçta amiralar bu iki gruptan do¤du. Barsoumian,
amira kelimesinin Arapça kökenli olmas›na karfl›n, dönemin Er-
meni kaynaklar› taraf›ndan sadece bu kitab›n konusu olan seçkin-
leri tan›mlamak için kullan›lm›fl oldu¤unun alt›n› çizer. Di¤erleri
onlar›, pek çok baflka adlarla hoca, çelebi, mahdesi, a¤a ve bey gibi
sözlerle anm›fllard›r. Oysa bu terimlerin tümünü kullanan Ermeni-
ler, çeflitli biçimlerde tan›mlanan bu seçkin s›n›f›n küçük bir k›sm›-
n› oluflturan kiflileri amira olarak adland›rm›fllard›r. Barsoumian,
Ermeni zenginlerin bu küçük bölümünün nas›l amira konumunu
kazand›klar›n› inceler, sonra da onlar›n kökenlerini araflt›r›r. ‹lk
olarak amira ailelerinin yar›s›ndan fazlas›n›n Ag›nl› oldu¤unu orta-
ya ç›kar›r (geri kalanlar Van, Kayseri ve di¤er yerlerden gelmifltir).
Ag›n gibi küçük ve baflka bak›mlardan özel bir önem tafl›mayan bir
yerden bu seçkin grubun nas›l ç›kt›¤›na dair yap›lan önceki aç›kla-
malar yetersizdir. Bunun nedenlerine iliflkin kendi aç›klamalar›n›
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belirtirken bile Barsoumian eldeki verilerin yeterince aç›klay›c›
olmad›¤›n› kabul eder.3 Daha sonra amiralar›n belirleyici özellikle-
rini tan›mlamaya geçer. Evet, varl›kl›d›rlar, der Barsoumian, ama
baflka zenginler, hatta onlar kadar varl›kl›lar da vard›. Amiralar›n-
ki ne türden bir varl›kt› ve bunu nas›l kullan›yorlard›? Yazar bun-
lar›n ço¤unun, paras›n› sultandan belirli bir vilayetin vergilerini
toplama hakk›n› alm›fl Osmanl› ileri gelenlerine, yani paflalara
finansal kaynak sa¤lamada kullanan sarraflardan olufltu¤unu gös-
terir. Ermeni finansörler, her zaman peflin ödeme talep eden Sa-
ray’a verilmesi gereken sermayeye sahipti. Bunlar, sonra da fiili
vergilendirme sürecinin denetiminde yer al›rlard›. Di¤er faaliyetle-
rinin yan› s›ra, köylülerin ürün olarak ödedi¤i vergilerin (koyun,
yün, deri, peynir, odun kömürü) nakde çevrilmesini denetlerlerdi.
Nakde çevirme iflini gerçeklefltirenler toplanan paradan yüzde ile
hesaplanan kendi paylar›n›, buna ek olarak da paflan›n borçland›¤›
kifliler olarak faiz al›rlard›. (Bu yüzden sevmeyenleri çoktu.)

Barsoumian tüm amiralar›n sarraf olmad›¤›n› biliyordu. Nite-
kim, barut ve tüfek imal edilen, çelik üretilen ve ipek dokunan fab-
rikalar›n tasar›m›na ve yap›m›na katk›da bulunan, böylece on
dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›ndaki Osmanl› modernizasyon hamlesi
olarak adland›r›labilecek harekete önderlik eden Ermeni “teknok-
rat” ve “sanayici”ler hakk›nda detayl› ve çok etkileyici bilgiler verir.
Barsoumian, teknokratlara hak ettikleri de¤eri vermekle birlikte, fi-
nans sermayesinin anahtar niteli¤inde oldu¤unu belirtir. Amiralar,
K›r›m Savafl›’ndan (1853-1856) sonra tarih sahnesinden çekildiler,
çünkü bu dönemde Osmanl›lar vergi sisteminin finansman›nda ve
bütçe aç›klar›n› kapatmada, yaln›zca amiralar›n de¤il imparatorlu-
¤un da sonunu getirecek olan bir sistem de¤iflikli¤ine giderek Bat›’
n›n büyük kapitalistlerinden ve bankalar›ndan borç almaya baflla-
d›lar. Bu da, Balyan amiralar gibi çok say›daki büyük teknokrat-
sanayicilerin ve mimarlar›n oynad›¤› role ra¤men, amiralar›n ege-
menli¤inde belirleyici olan›n sarraflar oldu¤unu göstermifltir.

Ancak varl›kl› olmak tek bafl›na yeterli de¤ildi. Belirleyici olan,
amiralar ile Osmanl› seçkinleri aras›ndaki s›k› ve karfl›l›kl› yarara
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dayal› iliflkilerdi. Yüzy›llar boyunca Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu ve-
zirler, paflalar, harem a¤alar› ve sultan›n kendisinden ibaret olan
birkaç bin kifli yönetti. Bu kifliler özellikle sarraflar ve sanayicilerle
çok s›k› temas halindeydiler. Her ne kadar eflit olmasalar da, her
iki seçkin grubun da ç›karlar›na hizmet eden bir sistem yaratt›lar.
Ermeni milletini, amiralar ve onlar›n yak›n müttefiki olan, zaman
zaman da onlar›n emirleri alt›na giren patrik üzerinden yönetmek
Osmanl›lar›n ifline geldi. Ermeni amira seçkinleri, imparatorluk ile
millet aras›nda arac› rolünü üstlendi. Ama bu seçkinler ellerinde-
ki gücü her zaman ak›ll›ca kullanmad›lar. Çok fazla iç çat›flmaya
girdiler, di¤er Ermenilere karfl› otoriter, kibirli ve gösterifl düflkü-
nüydüler; çok temkinli, son derece muhafazakârd›lar ve on doku-
zuncu yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde oluflmaya bafllayan Ermeni enteli-
jansiyas›n›n hiçbir zaman ba¤›fllamayaca¤› bir fley yapt›lar: Sansür
uygulad›lar. Ama ayn› zamanda Ermeni kilisesinin koruyucular›,
cemaatin vekilharçlar›, büyük hay›rseverleri ve ‹stanbul, ‹zmir ve
baz› vilayetlerde Ermeni cemaatini di¤erlerinden ileriye tafl›yan,
e¤itim arac›l›¤›yla modernleflme hamlesinin liderleri de oldular.
Hiçbir zaman hofla gitmeyen ve Ermeni Milli Anayasas› tart›flma-
lar› (1857-1863) döneminde “gerici” olarak nitelendirilebilecek
otoriterlikleri, ancak k›smen sahip olabildikleri gücü koruma güdü-
sünden kaynaklan›yordu. Di¤er bir neden de, Osmanl› Devleti’nin
sald›¤› korkuydu; devletin gücü ne kadar ac›mas›zca kullanabilece-
¤ini biliyorlard›. Baz›lar› destekledikleri paflalarla birlikte as›ld›lar;
baz›lar›n›n mallar›na el konuldu ve bir gecede milyonerlikten
yoksullu¤a düfltüler.

Dolay›s›yla, amiralar› muhafazakârl›¤a sevk eden nedenler kar›-
fl›kt› ve kendilerinden sonraki tarihin ak›fl›, baz› tarihçilerin yapt›¤›
gibi onlar› Ermenilerin kurtulufluna karfl› duran “gericiler” olarak
bir kalemde silmenin do¤ru olmad›¤›n› göstermifltir. Örne¤in Bar-
soumian, Sovyet Ermeni tarihçilerinin amiralar›, Çarl›k Rusya’da
Ermenilerin “kurtuluflu”na katk›da bulunan bir güç olarak tan›t-
t›klar› Lazaryanlarla karfl›laflt›rd›klar›na dikkat çeker ve daha tem-
kinli bir yaklafl›mla, t›pk› sultana hizmet eden amiralar gibi, Lazar-
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yanlar›n da Çar’a hizmet ettiklerini gösterir: Her iki grup da, bu fle-
kilde davranmasalard› ne varl›klar›n› sürdürebilirler, ne de güç ka-
zanabilirlerdi. Lazaryanlar›n “kurtulufl”ta oynad›klar› rolün, farkl›
ve daha yüksek ulusal ç›karlar›n peflinde olmalar›ndan ve yaln›zca
kendilerinin sahip oldu¤u azkayin özelli¤inden de¤il, Rusya’n›n
Kafkaslarda yay›lmac› politika izleyen bir H›ristiyan imparatorlu¤u
olmas›ndan kaynakland›¤›n› anlat›r. Esas›nda Barsoumian, yaban-
c› gözlemcilerin amiralar›n cemaatlerine sahip ç›kmalar› karfl›s›nda
etkilendiklerini, Yunanl› bir tarihçinin, “Phanariot”lar›,* yani ‹s-
tanbul’daki varl›kl› Rumlar› amiralar›n yapt›¤›n› yapmamakla suç-
lad›¤›n› aktar›r.

Bu yazar amiralar›, “her zaman ulusunu düflünen, dayan›flmay›
sa¤layan, uluslar›n›n Büyük Aile’sine bahtiyarl›k da¤›tan” kifliler
olarak görmüfltür. Bu tan›m›n bir bölümü hiç kuflkusuz Yunanl›
yazar›n abart›s›d›r. Diyasporik az›nl›klar s›k s›k di¤er toplumlar›n
kimi zaman gerçekte var olan, kimi zaman da onlara atfedilen
olumlu özelliklerini örnek göstererek kendi toplumlar›n› elefltir-
mifllerdir. Yahudilerin baflar›lar›ndan bahsederken Ermeni yazarlar
da bunu yapm›fllard›r. Her ne olursa olsun Barsoumian amiralar›n
birer patriyark, yani ulusal ailenin bask›c›, otoriter “baba”lar› ol-
duklar›n›, di¤er “baba”n›n, yani bafla geçirebildikleri ya da zaman›
geldi¤inde görevden alabildikleri ‹stanbul Patri¤i üzerinden milleti
yönettiklerini ortaya koyuyor.

Barsoumian titiz bir çal›flmayla, Ermeniler içinde kimin amira
olabilece¤ini belirleyen özelliklerin, zenginlik, Osmanl› seçkinleriy-
le iliflkiler, cömert bir hay›rseverli¤in eflli¤inde, patri¤i kontrol al-
t›nda tutarak ve nüfuzlar›n› kullanarak Ermeni toplumu üzerinde
güç sahibi olmak gibi bir dizi özelli¤in belirledi¤ini kuflku götürmez
bir flekilde bizlere gösteriyor. Detaylar etkileyici, flafl›rt›c›, hatta
e¤lencelidir. Amiralar, patrikler, esnaf (65 adet Ermeni zanaatkâr,
usta, tüccar loncas›) ve entelektüeller aras›ndaki liderlik mücade-
lesine iliflkin k›sa, ama ayr›nt› bak›m›ndan zengin bölüm çok etki-
leyicidir –öyle ki insan biraz daha uzun olmas›n› istiyor. Baz›
amiralar›n, Avrupa’da bile ak›l hastalar›na nas›l bak›laca¤›n›n yeni
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yeni ö¤renildi¤i o y›llarda, hasta ve yafll›lar›n yan› s›ra, ruh hasta-
lar›na hizmet verecek olan Surp P›rgiç Hastanesi’ni kurmakla ser-
giledi¤i ileri görüfllülü¤e hayran olmamak mümkün de¤il. Her biri
bir ilkokul yap›m›n›n finansman›n› üstlenen esnaf loncalar›n›n
oynad›klar› rol de son derece etkileyici –tüccarlar›n, yani dükkân
sahiplerinin yan› s›ra, Ermeni meyhaneciler de okul yapt›rm›fllard›r.
Ermenilerin bir devlete sahip olmad›¤› ve Osmanl› Devleti’nin as-
keri giderlerini karfl›lamakta güçlük çekti¤i bir dönemde, devletsiz
Ermeni toplumu bir devlete ait olabilecek ifllevleri üstlenmifl, sa¤-
l›k, e¤itim, hatta refah için gerekli ihtiyaçlar› karfl›lam›flt›r. Barso-
umian, her biri bir veya iki seçkin amiran›n baflkanl›¤›nda alt› ‘s›-
n›f’ veya kategoriden oluflan, aralar›nda tan›nm›fl zanaatkârlar›n da
bulundu¤u 36 kiflilik bir meclisin yönetimindeki “Evsizlere
Yard›m” (Dnangats Madagararutyun) fonundan bahseder: “Bütün
loncalar, temsilcileri yoluyla bu organa belirli miktarda ba¤›fl ya-
parlard›. Bu komite, fakirlere, yetimlere, kimsesiz yafll›lara, zeka
gerili¤i bulunanlara para da¤›t›r, hatta yoksul gelinlerin çeyizlerine
katk›da bulunurdu. Ayr›ca, ihtiyac› olan okullara maddi yard›mda
bulunmak üzere ödenek ay›r›r ve Patrikhane’nin mali yükünü ha-
fifletirdi.” O günden bugüne hükümetler bile bundan daha iyisini
yapmam›flt›r. Barsoumian, ‹stanbul, ‹zmir ve ‹zmit’te yard›mlar ya-
pan amiralar›n, birkaç istisna hariç, taflray› ihmal ettikleri gerçe¤ini
de teslim eder. Ama bu tür eksiklikler, her ne kadar gerçek olsa da,
‹stanbul’u esas etkinlik bölgesi olarak kabul eden ve ‹stanbul’un
Ermeni toplumunu 1750’li y›llardan 1863’e kadar hay›rsever bir
otoriterlikle yöneten bu seçkin s›n›f›n imaj›n› gölgeleyemez.

Barsoumian, seçkin amira s›n›f›n›n panoramik yükselifl ve
düflüfllerini ve önderlik ettikleri Ermeni milletinin öyküsünü bize
sunarken Hagop Anasyan ve di¤erlerinin de sezdi¤i ve hâlâ ihtiyaç
duyulan bir tarihin yaz›m›na do¤ru önemli bir ad›m atar: devletsiz,
ama tüm yetenekleri ve kusurlar›yla seçkin liderlere sahip bir halk
olarak Ermenilerin tarihi.

***
Bu seçkin yönetici elit birkaç yüzy›l boyunca Ermeni ruhban s›-
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n›f›, varl›kl› hay›rseverler ve entelektüellerden olufluyordu. Hagop
Barsoumian Bat› e¤itimi alm›fl bir Ermeni ayd›n›n›n mizac›na ve
sorumluluk duygusuna sahip olan ve yanl›fl yöne sürüklenerek
sonunda insan öldürmeye kadar varan 1980’ler dönemindeki
Ermeni terörü taraf›ndan hayat›na erken yaflta son verilmifl bir
akademisyendi. Bu önsözün as›l amac› yazar›n de¤il kitab›n tan›t›-
m› olmas›na karfl›n, arkadafl›m Hagop hakk›nda birkaç söz söyle-
meden geçemeyece¤im. Antepli, Türkçe konuflan ve soyk›r›mdan
sa¤ kurtulan bir ailenin en büyük çocu¤u olarak 1936 y›l›nda
Halep’te dünyaya geldi. Silva ve Rupen ad›nda iki kardefli vard›.
Hagop, Gülbenkyan ‹lkokulu’ndan sonra, babam Minas Tölöl-
yan’›n müdürlük, annem Kohar’›n ö¤retmenlik yapt›¤› Karen Yep-
pe Cemaran’da okudu (1948-1953). Her ikisi de onun yetene¤ini
fark etmifl, ona zaman ay›rm›fllard›r. Hagop’u bu sayede tan›d›m ve
onu Cemaran ailesinin bir üyesi olarak gördüm. Mezun olduktan
sonra Ermeni okulunda ö¤retmenlik yapmak isteyen Hagop, mad-
di yükümlülükler yüzünden yerel bir bankada çal›flmak zorunda
kald›. 1960 y›l›nda San Francisco Devlet Üniversitesi’ne ö¤renci
olarak gitti, burada iflletme ve finans bölümünde lisans ve yüksek
lisans dereceleri ald›ktan sonra çal›flmaya bafllad›. Annemin teflvi-
kiyle Anais’le evlenip 1971’e kadar kald›klar› çok güzel bir yere,
Marin County’ye yerlefltiler. Ama Ermeni tarihi her zaman Hagop
için büyüleyici bir konuydu ve Anais de onun akademisyen ve ö¤-
retmen olma tutkusuna destek verdi. New York’a gittiler ve Hagop
bir y›l New York Üniversitesi’nde, sonra da Columbia Üniversite-
si’nde çal›flmalar›n› sürdürdü. Doktoras›n› bitirdikten sonra, 1975-
1990 y›llar›ndaki trajik Lübnan ‹ç Savafl›’n›n tam ortas›nda, Hay-
gazyan Üniversitesi’nde tarih profesörü olmak için Lübnan’a gitti.
Orada kaç›r›ld› ve neredeyse kesin gözüyle bak›ld›¤› üzere, bilin-
meyen bir tarihte öldürülerek, efli Anais’i, k›z› Nanore’u, kardeflle-
ri Rupen ve Silva’y› ve bu erken ölümünü y›llarca kabullenemeyen
çok say›da kederli dostunu geride b›rakt›. En az›ndan çal›flmas›, bu
kitab›n yay›mlanmas› sayesinde yaflam› gibi yar›da kalmam›fl oldu.
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