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Önsöz
Bir rastlantı sonucu, bu cildin yayım tarihi, 1922’deki Büyük
İzmir Yangını’yla birlikte kentin dinamik Ermeni toplumunun yok
oluşunun doksanıncı yıldönümüne denk geldi. İzmir Ermeni toplumu, Ermeni halkının entelektüel, kültürel ve ekonomik tarihi içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Bu cilt Ermeni Smyrna/İzmir’in çok
yönlü varlığına dair görüşleri okurlarına yansıtmaktadır.
Serinin on birinci kitabı olan1 Ermeni Smyrna/İzmir, UCLA’de
1997’den beri altı ayda bir düzenlenen Tarihi Ermeni Kentleri ve
Eyaletleri başlıklı konferanslarda sunulan bildirilere dayanmaktadır.
Derlenen bildiri metinlerinin basımı Van (2000) ile başlamış ve Bitlis
ve Muş (2001), Harput (2002), Erzurum (2003), Sivas (2004), Diyarbakır ve Urfa (2006), Kilikya (2008), Pontus (2009), İstanbul (2010)
ve Kars ve Ani (2011) ile devam etmiştir. UCLA’deki konferans serisi Kayseri ve Küçük Asya, Musa Dağ yöresi, Kudüs, Yeni Culfa ve
İran, Hint Okyanusu’ndaki toplulukları da ele almıştır.
Farklı disiplinlerden çeşitli makaleler arasında tarz ve biçim bakımından tutarlılık sağlamak zorlu bir iş; editörün pek çok noktada
yeniden yazımını, hem biçim hem de içerikle titizce ilgilenmesini
gerektiriyor. Bununla birlikte, kitaba katkı sunan her yazarın görüşü, kendi bireysel bakış açılarını yansıtıyor. Dolayısıyla editör, farklı
yazarların verdiği bilgi ve veriler arasında uyuşmazlıklar olduğunda,
belirli durumlarda mutlak bir kesinlik talep etmedi.
Bu cilt Smyrna/İzmir kentine ait çeşitli görsellerle zenginleştirildi; bu görsellerde İzmir’in banliyölerine, çevre kasabalarına özellikle
de Ermeni okulları, kiliseleri, öğrencileri, öğretmenleri, sporcuları,
koroları ve tiyatro gruplarına yer verildi. Görsellerin bir araya getirilmesinde iki kaynağın payı yadsınamaz: ABD’deki İzmir Ermenileri Derneği (Zmürnahay Miutyun) tarafından yayımlanan Mer
1

Richard G. Hovannisian’ın editörlüğünde hazırlanan 14 kitaplık özgün dizinin
on birinci kitabı olan İzmir, Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan Türkçe çevirilerin dördüncü kitabı olarak basılmıştır.
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Zmürnian/Mer İzmirı yev şrçaga kağaknerı (Bizim İzmir/Bizim İzmir
ve Çevre Kentleri) ve sahil şeridini, rıhtımı, mahalleleri ve Büyük
Yangın’ı gösteren panoramalara yer veren http://levantineheritage.
com. Tüm görsellerin kaynakları “Katkıda Bulunanlar” bölümünden sonraki “Harita ve Fotoğraf Listesi”nde yer alıyor.
Serinin editörü, bu cildin biçimlendirilmesi ve geliştirilmesi için
verdiği ısrarlı ve ustalık gerektiren destekten ötürü UCLA’den Prof.
Hagop Gulludjian’a minnetle teşekkürlerini sunar. Çok sayıda görselin taranması ve düzenlenmesi işinde sundukları elzem katkıdan
ötürü UCLA Tarih Bölümü’nün Bilgisayar Kaynak Merkezi’nden
web teknisyenleri Charles Li ve Carlos Hernandez’e; çalışma boyunca esirgemediği içten ve kibar yardımından ötürü yayıncı Dr. Kamron A. Jabbari’ye teşekkürler. Dr. Vartiter Kotcholosian Hovannisian, bu serinin ilk cildinden itibaren olduğu gibi, İzmir cildinin de
yayıma hazırlanması sürecinin her aşamasına etkin bir şekilde, inançla ortaklık etmiştir.
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Ermeni İzmir
Richard G. Hovannisian

Smyrna/İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci en büyük kenti ve Ege Denizi’nin en hareketli ticaret merkezi olmuştur. Kentteki
Ermeni varlığına dair kanıtlar 13. yüzyıla kadar uzansa da, Ermeni
nüfus özellikle 14. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı’nın dağılmasından sonra hatırı sayılır ölçüde büyümüş ve doğu bölgelerindeki
(Erivan, Nahçivan, Karabağ) çalkantılar, Osmanlı-İran savaşları, son
olarak da Celali İsyanları’nın yol açtığı yağma ve talan faaliyetleri
sonucunda 17. ve 18. yüzyıldan itibaren kalıcılaşmış ve süreklilik
arz etmiştir. Bu dönemde ve sonrasında Ermeniler Küçük Asya’daki
Ankara, Yozgat ve Kayseri bölgelerinden bu yöreye göç etmişlerdir.
Zamanında, İzmir’de, İtalya, İngiltere, Mısır, Hindistan ve Rusya’yla irtibat halinde olan, Ermenilere ait büyük ticarethareler kurulmuştur. Tüccarlar, halı, deri, yün, tahıl, kuru incir, tütün ve çeşitli
meyvelerin ihracatını yaparken, öte yandan öncelikli olarak Avrupa
malı ürünler, araç gereçler ve modaya uygun giysiler ithal etmekteydiler. Ermeni esnaf sınıfını özellikle kuyumcular, saatçiler ve ipek
üreticileri oluşturmaktaydı. İzmir’in birçok farklı kasabasında Ermeniler vardı; bunlar tahıla dayalı çiftçiliğin, üzüm bağlarının, incirliklerin olduğu, zeytinciliğin yapıldığı köylerde yaşıyorlardı.
İzmir, Ermeniler için Batı’ya açılan bir pencere olmuştu. İlk Ermeni matbaası burada, 18. yüzyılın ortasında kurulmuş ve takip eden
yıllarda yüzlerce eser basılmıştı. Ermeni gazetesi Arşaluys Araradyan
(Ararat Şafağı) 1840’ta kurulmuştu, dünyadaki ilk Ermenice gazetelerden biri olmasının yanında, 1922’de Smyrna yıkılana kadar ayakta kalan yirmiden fazla süreli yayının da en köklüsüydü. İzmir aynı
zamanda Avrupalı ya da Amerikan misyonerlik ve eğitim kurumlarının da odağında yer alırken, bu kurumlarda çok sayıda Ermeni çocuk
9
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eğitim görüyordu. Ermeni Apostolik Kilisesi pek çok okulu idare
ederken bunların arasında en bilinenleri, Mesrobyan Erkek Okulu
ve Hripsimyan Kız Okulu’ydu. Ayrıca Ermeni Katolik Mıkhitaristlerin ve Evanjelik toplumunun yönetimindeki okullarla şehrin entelektüellerinin ya da öğretmenlerin kurduğu özel okullar vardır.
İzmir Ermenileri hem kozmopolit hem de içe dönüktü. Daha geniş bir cemaat olan Rumlarla istikrarlı bir etkileşim mevcuttu; keza
oldukça büyük olan Yahudi cemaati, pek çok Avrupalı işadamı ve
Avrupalı-Yakın Doğulu Levanten en önemli Ermeni mahallesine
komşu olarak yaşıyorlardı. Neredeyse her Ermeni Türkçe biliyordu,
pek çoğu Rumca konuşabiliyor ve seçkinler Fransızca, İngilizce ve
İtalyanca iletişim kurabiliyorlardı. İzmirli Ermeni tüccarlar İtalya
ve İngiltere’de başarılı ticarethaneler açmış ve etki alanlarını Rusya,
İskandinavya ve doğuda İran’a kadar genişletmişlerdi. Öte yandan,
Ermeniler, etnik ve dini birliklerini sağlamak ve kolektif olarak kendilerine zarar verebilecek dış etkilere direnmek için sınırlar oluşturmuştu. Görünüşe bakılırsa, hem kozmopolit hem de içe dönük olmaktaysa ciddi bir çelişki görülmemişti.
Hem 1894-96 arasında Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşanan katliamlardan hem de 1915’te İttihat ve Terakki yönetiminin
gerçekleştirdiği Ermeni Soykırımı’ndan kendini korumayı başarabilmiş nadir şehirlerden biri olması itibarıyla İzmir müstesnadır.
Her şeye rağmen, I. Dünya Savaşı sonrasında Yunan ve Türk orduları arasındaki çatışmalarla birlikte, gözyaşının eksik olmayacağı
bir yolculuğun da vakti geldi. Yunan ordusunun Ağustos 1922’nin
sonunda gemilerle şehirden ayrılmasının hemen akabinde, Eylül’de
Türk ordusu muzaffer bir biçimde “gâvur İzmir”e girdi ve Ermeni
mahallesini (Haynots), episkoposluğu ve arşivlerini, katedrali, kiliseleri, okulları, yetimhaneleri ve Ege Denizi’ne nazır şık evleri ateşe
verdi, ardından da bu yangın Yunan mahallelerine ve kıyı şeridine
yayıldı. Böylece, Ermeni İzmir ve beraberinde tüm Hıristiyan İzmir
şiddetten nasibini aldı, ortadan kalktı.
İzmir cildi, yalnızca tek bir şehre ve civar yerleşimlere odaklanmasıyla, bu serinin Van, Bitlis ve Muş, Harput, Erzurum, Diyarbakır ve
10

K A R A D E N İ Z

Edirne
IST

İstanbul

Marmara
Denizi

Ankara
ESB

Truva

Kapadokya
Nevşehir

Bergama

Kayseri

Ürgüp
İzmir

Sardis

Efes
Kuşadası

Pamukkale
Denizli

Afrodisias

BJV
rum maris
r
Ma
DLM

Bod

Antalya
Kaş

A K D E N İ Z

Ege Bölgesi

Smyrna/İzmir ve Çevresi

ATY

Richard G. Hovannisian

Urfa, Kilikya ve Pontus gibi daha geniş eyalet ve bölgeleri kapsayan
ciltlerinden ayrılıyor. Konstantiniye/İstanbul cildi de tek bir metropole ayrılmıştır, ancak burası Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti
olduğundan, üstüne üstlük Ermenilerin büyük çoğunluğu üzerinde
idari ve dini bağlayıcılığı olan Ermeni Patrikhanesi’ni de barındırdığından farklı bir konumdadır. İstanbul Ermenileri, imparatorluk
sınırları içerisinde 150.000 kişi ile en kalabalık nüfusa sahipken,
İzmir’deki Ermeniler kaynaklara göre nadiren 15.000’i aşmakta,
tüm Aydın vilayeti hesaba dahil edildiğinde bile 25.000’i geçmemekteydi. Buna karşın, hem modern Ermeni tarihinin en önemli
liman kenti olması, hem de Avrupa’yla kurulan çeşitli ilişkilerdeki
ve dahası Ermeni kültür tarihi içerisindeki özel ve olağanüstü konumu, İzmir için ayrı bir cildi gerekli kılmıştır. Bu şehirden, modern
Ermeni lehçesinin (aşkharapar) Standart Batı Ermenice yazın dili
haline gelmesine katkıda bulunan önemli yazarlar ve entelektüeller
çıkmıştı. İzmir’deki yayıncılar orijinal telif eserlerin yanı sıra pek çok
Batı klasiğinin Ermenice çevirisini basıyordu. Şehirde yardım, eğitim, toplum, spor, müzik ve kültür faaliyetlerinde bulunan dernekler oluşmuş, Avrupai düşüncenin ve anlayışın etkisiyle, etnik-dini
grubundan bağımsız olarak bütün üst sınıfların ilgisine mazhar olan
“Levanten” bir yaşam tarzı üretilmişti.
2011’de, bu cildin editörü, eski İzmir’deki, bir zamanların Ermeni Haynots mahallesini gözlemleme fırsatı bulsa da, burada Ermenilere ait bir ize rastlayamadı. Mahalle lüks otellerden, ofis binalarından, şık ve modern alışveriş merkezlerinden ve bulvarlardan geçilmiyordu; bunların hemen yanı başında bir park, sıra sıra eski püskü
oteller ve fast food restoranları vardı. Bu arayış, tüm beyhudeliğine
rağmen, Ermeni İzmir’i imgesel düzeyde de olsa yeniden canlandırdı. Böylece evvelden yalnızca ismen bilinen ve şimdi bakınca geçmişte, 1922’deki Büyük Yangın ve göçten önce buralarda Hıristiyan
halkların yaşamış olması pek de olasıymış gibi görülmeyen Ödemiş,
Bayındır, Tire, Aydın, Söke, Denizli, Nazilli, Kasaba (Turgutlu, sanayici ve hayırsever Alex Manoogian’ın doğum yeri), Manisa, Kırkağaç, Aksaray, Menemen, Kuşadası, Karataş, Göktepe, Bornova
12
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gibi yerlerin ve diğerlerinin somut coğrafi içerikleri de ortaya çıkmış
oldu. Menemen’in diğerlerinden ayrıldığını belirtmekte fayda var.
İzmir’in kuzey ucunda bulunan bu beldede, büyük taştan bir yapı
olan Surp Sarkis Kilisesi, çevresine tahtalar çakılarak kapatılmış, bu
sayede sağlam kalabilmiş ve belediyenin tarihi eserlerin korunması
ve restorasyonu projesindeki yapılardan biri olarak listeye alınmıştır.
Bu ciltteki on üç makalede, Ermeni İzmir’in tarihi, ekonomik,
toplumsal ve kültürel çehresi ortaya konmuştur. Geniş bir yelpazeye
sahip olan makaleler; ticaret ve alışverişe, eğitsel ve kültürel çalışmalara, mimariye, özgün edebi eserlere ve çevirilere, dilbilime, etnisiteler arası ve etnisite içi ilişkilere, Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında
toplumun akıbetine, Felaket’e ilişkin yazılı eserler ve sözlü tarihe ve
İzmirli Ermenilerin Güney Amerika’da, özellikle Arjantin’de ortaya
çıkan göçmen topluluklara katkısına odaklanıyor.
MAKALELER

Robert H. Hewsen iki yazıyla katkıda bulundu. İzmir’e dair giriş niteliğindeki ilk makalesinde, şehrin tarihini, coğrafyasını, yerleşim planını ve etno-dinsel kompozisyonunu, uluslararası ticaret ve
alışveriş ilişkilerini, şık Avrupai-Levanten mahallelerini ve önemli
simgelerini, özellikle de Ermeni kiliselerini, okullarını, derneklerini ve entelektüel figürlerini ortaya koyuyor. Yunan adalarının tam
karşısında bulunan İzmir’in, Türk ve Müslüman olmayan unsurların
çoğunluğu oluşturması nedeniyle sıklıkla “gâvur” ya da “kâfir” şehir
olarak adlandırıldığını da ifade ediyor. Hewsen’in ikinci makalesiyse, 19. yüzyılın sonlarına doğru, birçok gazetenin sayfalarını edebi
eserleri ve Avrupa edebiyatından çevirileriyle dolduran Madteos Mamuryan’ın hayatını ve çalışmalarını ele alıyor. Mamuryan, özellikle,
Arevelyan mamul (Doğu Basını) gazetesinin kurucusu sıfatı, bu gazetede yayımlanan yazıları ve Ermeni dünyasını değiştiren entelektüel
aydınlanmaya sağladığı katkılarıyla hatırlanır.
Albert Kharatyan geniş kapsamlı makalesinde, Ermeni İzmir’in
Ortaçağ’dan 19. yüzyıl Tanzimat reformu dönemine kadarki tarihini
14
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ortaya koyuyor. Kafkasya eyaletlerinden pek çok mültecinin bölgeye
gelmesi İzmir’deki Ermeni nüfusu artırmış ve Doğu Ermeni diyalektleri de varlıklarını burada uzun süre sürdürmüştür. Kharatyan,
reformların Ermenilerin Batı’yla olan ticari ilişkileri, toplumun yapısı ve daha da genişleterek idari esasları üzerinde nasıl bir etkisi
olduğunu değerlendiriyor. Yeni yardım dernekleri, müzik, tiyatro,
eğitim ve spor grupları oluşmuş, 18. yüzyılın ortasında beliren Ermeni matbaaları ise devasa bir literatürün oluşmasını sağlamıştı. İzmir
Ermeni toplumu küçük olmasına rağmen, ekonomik ve kültürel düzeyde “Bolis”le (Konstantinopolis) rekabet etmeye başlamıştı.
Christina Maranci, Ermeni İzmir’in artık var olmayan anıtsal
yapılarından, 17. yüzyılda inşa edilen Surp Isdepanos Katedrali’ni,
Mesrobyan ve Hripsimyan okullarını fotoğraflardan hareketle ele
alıyor. Kiliseler ve okullar İzmir toplumunun zenginliğini ve eliaçıklığını yansıtıyor. Ayrıca, Watertown Massachusetts’teki Armenian
Library and Museum of America’nın (ALMA) Yeranyan koleksiyonunda yer alan, İzmir Ermenilerine ait dokuma ürünleri, nakışlı
havlular, dantel örtüler, yatak ve sehpa kılıfları ve giysiler, görsellerle
birlikte sunuluyor.
Barbara Merguerian, 1830’lardan 1850’lere kadar İzmir’de Amerikan misyonunun verimli matbaacılık faaliyetlerini inceliyor. Ermenilerin Kutsal Kitap’a ve dini yayınlara duyduğu açlık, İzmir’i iki yüzyıl boyunca Ermenice ve Ermeni harfli Türkçe yayınların basımı ve
Osmanlı İmparatorluğu’nun her yanına dağıtımı için merkez haline
getiren –basım faaliyetlerini İstanbul’a taşımadan önce– misyonerleri çok etkilemiştir. Merguerian incelemesinde en bilinen Amerikalı
misyonerlere ve bu yayınların çoğunun çevirilerini yapan Ermeni
yardımcılarına, aşılması gereken zorluklara, misyonerlerin mümkün
olabildiğince çok sayıda insana ulaşarak yardımcı olmaya çalıştığı,
Batı Ermenice günlük konuşma dilinde yayıncılık yapma tartışmasına değiniyor.
Sona Seferian, daima artış halinde olan Ermeni okur-yazar kitlesine Fransızca, Almanca ve İngilizce edebiyat eserlerini ulaştırarak,
Ermeni halkının toplumsal haklar ve eşitlik, ulusal bilinç, eğitim ve
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pedagoji, kadın özgürleşmesi gibi ulusal ve toplumsal konulara dair
cevaplar bulmasına yardımcı olan “Aydınlanmacı-Çevirmenler”in
kritik rolünü ele alıyor. Seferian, İzmir’in 19. yüzyılda, “Ermeni
Atinası” olduğunu ve Yunan klasiklerinin yanı sıra Victor Hugo,
Voltaire, Friedrich Schiller, Lord Bryce, P. B. Shelley, Sir Walter
Scott ve hepsinden ötesi Willam Shakespeare’in eserleriyle dolup
taştığını öne sürer. Dedeyan Matbaası ve Aram Dedeyan’ın Shakespeare çevirileri ve çalışmaları konusundaki öncü faaliyetleri bilhassa
önemlidir, bu çalışma alanı halen günümüzde Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki çeviri merkezinde sürdürülmektedir.
Hervé Georgelin, Atina’daki Küçük Asya Araştırmaları Merkezi’nin sözlü tarih tanıklıklarından oluşan arşiv kayıtlarına başvurarak
İzmir’in eski Rum sakinlerinin Ermeni komşularına dair algılarını
ve şehirdeki Rum-Ermeni ilişkilerini ortaya koymaya çalışıyor. Göründüğü kadarıyla bu iki Hıristiyan halk birbirinden pek hoşlanmıyordu. İzmir, uluslararası ticaret, Avrupa‘yla yakın ilişkiler ve ortak
Levanten kültürü nedeniyle kozmopolit bir şehir olarak adlandırılsa
da, bir taraftan da, özellikle Ermeni toplumu içerisinde, toplumsal
bütünlüğü tehdit eden cezbedici kozmopolitlik karşısında etnik ve
dinsel kimliği korumak için sarf edilen çok güçlü bir çaba vardı.
Bert Vaux, Küçük Asya’daki Ermenice diyalektlerinin, kendine
has ayrı bir diyalekt olabilmek için fazlasıyla yeni ve fazlasıyla “Türkleşmiş” olduğu görüşünü sorguluyor. Smyrna/İzmir diyalektini günümüze kadar ulaşan çeşitli yazılı materyaller üzerinden inceliyor ve
bütün Ermenice diyalektlerinin genel bağlamı içerisinde İzmir diyalektinin dibilimsel özelliklerini sınıflandırıyor. Vaux, 1830’lu yıllarda modern Ermeniceyi standart hale getirmeyi amaçlayan ancak
biçimsel özellikleri itibariyle çoğunlukla İzmir diyalektine daha yakın
olan anonim kaynakların gramerine odaklanıyor. Bölgesel niteliklerin oldukça sık yer bulduğu diyalektte, standart dilde artık mevcut
olmayan bazı eski kullanımlar da görülüyordu. İzmirli entelektüel
ve misyonerler, Standart Batı Ermenicenin oluşumuna kayda değer
katkılar sunmuşlardır.
Rubina Peroomian, UCLA’in Ermenice Sözlü Tarih arşivlerinden faydalanarak, İzmir ve çevresinde yaşayan yerel halkın belleğine
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iniyor. Bu insanlar bize sözcükleriyle bir manzara sunuyor; güzel,
ferah ve güvenli mahallelerinde başlayan hikâyeleri, ateşe verilen
şehrin cehennemiyle, Müttefik gemilerinin mürettebatının bakışları
altında azgın denize itilen korku dolu mültecilerle son buluyor. Sözlü tarih tanıklıkları, hayatta kalanların, barışçıl ve çoketnili bir ortak
yaşamdan, tarifsiz mezalimlerin olduğu atmosfere doğru yaşanan ani
dönüşümü nasıl yorumladığına dair bir bakış açısı sunuyor. Bazen,
bilerek bastırılan imgeler ve duygular, hayatta kalanlar bu acıları yeniden yaşarken ve başkalarının bu acıyı fark etmesinde teselli ararken hızla su yüzüne çıkıyor.
Jack Der-Sarkissian 1922’de olanları anlatan iki metni karşılaştırıyor. Bunlardan biri, Dr. Garabed Haçeryan’ın İzmir’de yaşadığı zorluklara dair hatıratı. Diğeriyse, Jeffrey Eugenides’in Haçeryan’dan çok daha sonra kaleme aldığı ve 1998’de yayımlanan, Türklerin şehre girdiği esnada biri Rum diğeri Ermeni iki kişinin hikâyesini anlattığı romanı. Dr. Haçeryan’la Eugenides’in hikâyesindeki
Ermeni başkahraman Dr. Pilobosyan’ın karşılaştırılması, çoketnili
bir şehirde sosyo-ekonomik statüler ve etnik kökenler gibi konulara
ışık tutuyor. Bu iki beyefendinin sahip olduğu “bana bir şey olmaz”
duygusu, geçmişin dostane ortamının verdiği kurtarılma beklentileri
ve bunlardan gelen özgüvenleri kişisel inkâr açısından inceleniyor.
Böylesi bir dokunulmazlık hissi her iki beyefendiye de ihanet etmiş
olsa da, Eugenides’in Dr. Pilobosyan hakkında vardığı hüküm, her
iki metin arasındaki temel farka işaret ediyor. Eugenides, Pilobosyan
ve ondan hareketle tüm Ermeniler için karanlık bir sonu işaret ederken Dr. Haçeryan’ınki ısrarlı bir hayatta kalış ve büyük bir başarı
hikâyesidir.
David Calonne, Ernest Hemingway ve Henry Miller’ın 1922’de
İzmir’in talanı karşısında göstermiş oldukları tepkileri ele alıyor.
Her iki yazar da yaşanan trajediye duyarlılık ve merhametle yaklaşırlar, bu durum Hemingway’in “On the Quai at Smyrna” (“İzmir
Rıhtımında”), Henry Miller’ın The Colossus of Maroussi (Marousi’nin Devi) başlıklı metinlerinde belirginlik kazanır. Failler, İzmir’de
gerçekte nelerin yaşandığını gizlemeye çalışsalar da gerçekler bu iki
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