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Teşekkür

Elinizdeki kitap doktora çalışmamın genişletilmiş hali olan ve 
The Armenians in Modern Turkey: Post-genocide Society, Politics and 
History ismiyle ilk kez okurla buluşan kitabın Türkçeleştirilmiş ve 
gözden geçirilmiş halidir. Ele aldığı konu ve yaklaşımı itibarıyla bir 
ilk olan bu çalışmanın Türkçesinin Aras Yayıncılık tarafından ya-
yımlanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işi 
üstlenen ve titizlikle elinizdeki kitabı yayına hazırlayan Aras Yayıncı-
lık çalışanlarına teşekkür ederim. Bu kitabın bütün araştırma ve ya-
zılma sürecine tanık olmuş, dertlerini paylaşmış, tartışmalarına ortak 
olmuş bir dost olarak Ayşe Günaysu’nun bu çalışmanın Türkçeleşti-
rilmesi işini üstlenmesi benim için paha biçilmez bir nimetti. Özellik-
le de birincil kaynakların önemli bir bölümünün orijinal dillerinden, 
ikincil kaynakların ise Türkçe çevirilerinden tekrardan bulunup bu 
kitap için yeniden çalışılması büyük bir sabır ve özveri gerektiriyor-
du. Bütün bunları üstlenerek bu kitabı Türkçeye kazandırdığı için 
Ayşe Günaysu’ya ne kadar teşekkür etsem az. Çalışmamın ilk yılın-
da, araştırmamın ilk adımını oluşturan Yerevan’daki arşiv çalışma-
mı gerçekleştirebilmem için burs veren Südosteuropa Gesellschaft’a 
desteği için teşekkür ederim. 2012-2013 döneminde Ermeni Genel 
Hayırseverler Birliği’nin (AGBU - Armenian General Benevolent 
Union) bana sağladığı burs, altı aylık izin süremde araştırmama de-
vam etmeme katkıda bulundu. Üst üste iki yıl bu burs olanağını sağ-
ladığı için AGBU’ya teşekkür borçluyum. 

Bu çalışma annem ve babam, Hasmik ve Hamparsum Suciyan’ın 
maddi ve manevi desteği olmadan, çok daha uzun sürede biterdi. 
Her zaman aynı fikirde olmasak da kararlarımı, yapmak istedikleri-
mi destekledikleri için onlara minnettarım ve böyle bir anne-babaya 
sahip olduğum için de kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kısıtlı im-
kânlarına rağmen, benim için yapabileceklerinin hep en iyisini ve en 
fazlasını yaptılar. Gerek entelektüel gerek duygusal pek çok zorluğu 
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beraberinde getiren tez yazma döneminde bana gösterdikleri sevgi,  
destek ve anlayış için onlara müteşekkirim. 

Bu kitabı, Ermenice gazeteleri ve diğer süreli yayınları bir araya 
getirip Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin bahçesindeki bir depoda 
saklayan ve gelecek kuşaklara –ve tabii tarihçilere– paha biçilmez 
bir bilgi kaynağını miras bırakan Varujan Köseyan’a adadım. Onun 
muhafaza edilmesini sağladığı gazete arşivi olmasaydı, bu çalışma bu 
şekilde yapılamazdı. Hayatının son iki yılında Köseyan’ın dostluğu-
nu ve güvenini kazanmak benim için büyük bir onur oldu, en önemli 
derslerimi ondan aldım. 

Varujan Köseyan’a ek olarak bir grup arkadaşım ve meslektaşım 
beni hem manen desteklediler, hem de özel ya da kurumsal arşivlere 
erişimimi sağlayarak çalışmama büyük katkıda bulundular. Meline 
Pehlivanian’a, Christl Catanzaro’ya, Varteni Mosditchian’a, Ye-
liz Soytemel’e, Ara Sanjian’a, Ara Sarafian’a, Ari Sitas’a, Dimitri 
Theodoridis’e, Haçik Gazer’e, Helmut Thiess’e, Hraç Bayadyan’a, 
Kevork Kirkoryan’a, Marc Mamigonian’a, Mihran Dabağ’a, Boğaç 
Ergene’ye, Aret Kantian’a, Martin Kühn’e, Sevan Değirmenciyan’a, 
Taner Akçam’a, Vahé Tachjian’a, Wolfgang Schmitt-Garibian’a ve 
Yavuz Aykan’a destekleri için teşekkür ederim. Tezimin düzeltile-
rini yapan ve bazı çok değerli yorum ve katkılarda bulunan Vartan 
Matiossian’a ve basım öncesi kopyayı okuyarak benimle görüşlerini 
paylaşan Marc Mamigonian’a özel birer teşekkür borcum var. I. B. 
Tauris’ten kitap projesinin sorumluları Tomsz Hoskins’e ve tamam-
lanıncaya kadar projenin yürütülmesini yakından izleyen Sara Mag-
ness’e de müteşekkirim. Kitabın orijinal İngilizce baskısının editör-
lüğünü üstlenen ve “habitus” kavramını daha derinlikli ele almam 
için değerli önerilerde bulunan Burcu Gürsel ile çalışma olanağını 
elde ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve ona bütün kalbimle 
teşekkür ediyorum. 

Çalışmanın en heyecan verici bölümü yaptığım sözlü tarih görüş-
meleriydi. Geniş ailemin Kanada’daki üyeleri, Montreal’deki İstan-
bullu ve Küçük Asya’nın diğer şehirlerinden gelen Ermenilerle bağ-
lantı kurmam ve görüşmem için bana çok yardımcı oldular. Benimle 
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görüşmeyi kabul eden ve deneyimlerini paylaşan herkese teşekkür 
ediyorum. Görüşmelerimiz boyunca bana büyük sabır gösteren, daha 
sonra kaybettiğimiz halam Evdoksi Parsehyan’ı minnetle anıyorum. 
Sözlü tarih çalışmama katılmayı kabul eden tüm görüşmecilerime 
karşı kendimi borçlu hissediyorum. 

Kitabın ana bölümü Yeşilköy’de (Ayastefanos), 1950’lerde Tür-
kiye’den göçmek zorunda kalan insanların geride bıraktığı, Cumhu-
riyet döneminde aynı kaderi paylaşan evlerden birinde yazıldı. Son 
otuz yıldır, kuzenimin ailesi bu evin kiracısı olmuştu. 2012 yazını, 
kuzenim Setrak Mendikyan’la birlikte bu evde, bu kitabı yazarak 
geçirdim. Evin önce devletin, sonra da üçüncü şahısların eline geç-
mesinin hikâyesi, halen devam eden, alışılagelmiş bir el koyma uygu-
lamasının örneği olarak akademik ilgiyi hak ediyor. Ben ise, bu evin 
kendine has atmosferinden, sessizliğinden ve dinginliğinden yararla-
nabildiğim için şanslıyım çünkü böylesi bir çalışmanın en çok ihtiyaç 
duyduğu şeyler bunlardı. Yazma süreci boyunca, özellikle kendi aile-
min hem anne hem de baba tarafıyla ilgili bölümlerde, türlü zorluk-
larla karşılaştım. O zor zamanlarda bana gösterdiği sabır ve verdiği 
destek için kuzenim Setrak’a ne kadar teşekkür etsem az. 

Gerek İstanbul’da gerek Münih’te bir grup kadın arkadaşım, kimi 
yazdıklarımı okuyarak ve yorumlarda bulunarak, kimi uzun saatler 
çalıştıktan sonra tükenme belirtileri göstermeme fırsat vermemek 
için beni dışarılara çıkararak, özellikle çalışmanın son dönemecinde 
yaşadığım güçlükleri daha kolay atlatmamı sağladılar ve hayatımı ko-
laylaştırdılar. Hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Aret Gıcır bu yolun başında bana destek olup verdiğim kararda 
beni cesaretlendirmeseydi, bu çalışmaya girişir miydim, bilmiyorum. 
Doktora tezimin birinci danışmanı Christoph K. Neumann ve Zü-
rih Üniversitesi’nden ikinci danışmanım Hans-Lukas Kieser bütün 
bu süreçte beni hiç desteksiz bırakmadılar ve yazdıklarımı okumaya, 
üzerinde yorum yapmaya her zaman hazırdılar. Onlara katkıları, yo-
rumları ve destekleri için teşekkür ediyorum. 
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Önsöz 

Ermeni kaynaklarıyla çalışmanın en zor yanı, bu kaynakların dün-
yanın çeşitli köşelerine dağılmış olmasıdır. Araştırmamın ilk yılın-
da Ermenistan Ulusal Kütüphanesi’nde bir ay çalıştım. Ardından, 
1927’den sonra İstanbul’da yayımlanan neredeyse bütün Ermenice 
gazetelerin, ayrıca yıllıkların ve diğer basılı süreli yayınların bulun-
duğu Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin deposunu keşfettim. 150. 
kuruluş yılında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin tarihini yazan 
Varujan Köseyan tarafından bir araya getirilen bu süreli yayınların 
koleksiyonlarının bulunduğu deponun kütüphaneye dönüştürül-
mesi planlanıyordu. Köseyan, bu değerli malzemeyi geri dönüşüme 
gönderilmekten son anda kurtarmış ve bir odada depolamıştı. Üç 
yıl boyunca yarıyıl tatillerimi bu depoda çalışarak geçirdim. Bu ko-
leksiyon olmasaydı, bu kitabı bu şekilde yazamazdım. Bu nedenle 
Varujan Köseyan’a minnettarım; aslında 1923 sonrası dönemle il-
gilenen bütün tarihçiler ve dünyanın her yerindeki Ermeniler de bu 
koleksiyonu kurtardığı için ona minnettar olmalı. Kendisi o tarih-
lerde hastanenin yaşlılar evinde kaldığından, araştırma için geldiğim 
dönemlerdeki sohbetlerimiz sayesinde onun dostluğunu kazanma 
şerefine de nail oldum ve sohbetlerimizi mümkün olduğunca kayda 
almaya çalıştım. 2011’de Varujan Köseyan’ı kaybettik, onun anısı 
önünde saygıyla eğiliyorum. Onun ölümünün ardından Arsen Yar-
man ve hastane yönetimi, aynı yerde araştırmamı sürdürmeme izin 
verdi. Oda son derece tozlu olduğundan, araştırmamın son ayında 
her gün bir saatten fazla orada kalamaz olmuştum. Çalışmamı bitir-
dikten sonra hastane yönetimi, odanın restorasyonunu tamamladı 
ve araştırmacıların iyi koşullarda çalışabileceği, derli toplu bir kütüp-
hane olarak hizmete açtı. Bu kitabın en önemli kazanımlarından biri, 
kuşkusuz böyle bir adımın atılmasına katkıda bulunmasıdır. Ermeni 
Öğretmenler Birliği’nin (Usutçats himnarg) İstanbul’daki kütüpha-
nesinde de, Ermeni Milli Meclisi’nin toplantı tutanaklarına ve özel 
kişilerin yayımladığı yıllıklara ulaştım. Bu son derece değerli birincil 
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kaynaklarla çalışmama imkân veren ve yardımlarını esirgemeyen kü-
tüphane görevlilerine teşekkür ederim. Surp Pırgiç Hastanesi’nde 
eksik olan Nor or koleksiyonunu ise Agos’ta buldum. 

2011 ve 2012’de ABD’ye yaptığım iki ziyarette, Boston’daki Er-
meni Çalışmaları ve Araştırmaları Birliği’nde (NAASR - National 
Association for Armenian Studies and Research), Michigan-Dear-
born Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Merkezi’nde (Armenian 
Research Center of the University of Michigan-Dearborn) ve New 
York’taki Zohrab Merkezi’nin (Zohrab Center) kütüphanelerinde 
çalıştım. Çeşitli birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma ve üzerlerinde 
çalışma olanağını tanıdıkları için Ara Sanjian’a, Marc Mamigoni-
an’a, Zohrab Merkezi’ndeki çalışanlara ve Agos’a teşekkür borçlu-
yum. Aras Yayıncılık’tan dostlar bana kitap göndererek ya da ma-
teryal taraması yaparak çeşitli aşamalarda çalışmama destek oldular. 
Onlara da özel teşekkürlerimi iletmek isterim. 

2012’de İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde önemli bir Er-
menice gazete arşivinin olduğunu keşfettim; ancak istenen ücret, bu 
kapsamda bir çalışmayı tamamlayacak araştırmacı için hayli yüksekti. 

Bavyera Eyalet Kütüphanesi de bazı çok ender bulunan Ermenice 
gazetelere, yıllıklara ve kitaplara sahip. Burada görev yapan iki kü-
tüphaneci, Wolfgang Schmitt-Garibian ve Helmut Thiess, kütüpha-
nenin Ermenice kaynakları konusunda her zaman yardımcı olmaya 
hazırdılar ve daha önce bilmediğim bazı kaynaklara onlar sayesinde 
ulaştım. Yardımları için ikisine de müteşekkirim. 

Başbakanlık Arşivleri ve bazı Türkçe yayınlar dışında, bu kitapta 
yer alan kaynakların, sözlü tarih anlatıları da dahil, büyük bölümü-
nün dili Batı Ermenicesidir.

Dipnotlarda başvurduğum Ermenice gazetelerin hem tarihlerine 
hem de sayılarına yer verdim; Nor or gazetesine verilen bazı referans-
larda sayı bulunmasa da, tarihler belirtildi. 
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Ermenice sözcüklerin yazımına ilişkin not

Kitabın özgün İngilizce basımında Ermenice sözcüklerin yazımın-
da Library of Congress’in http://www.loc.gov/catdir/cpso/romani-
zation/armenian.pdf web adresinde yer alan transliterasyon tablosu 
kullanılmıştır (erişim 2 Ekim 2018).

Türkçe baskıda ise, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine aktar-
mada, Aras Yayıncılık’ın uyguladığı yöntem benimsenmiş, herhan-
gi bir akademik transliterasyon sistemine uymaktan çok, Türkçe ve 
Ermenice iki dilli okurlar ile Türkiye’de Ermeniceye aşina okurlar 
dikkate alınarak telaffuz ağırlıklı bir yazım tercih edilmiştir. 
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Kısaltmalar

AGBU Ermeni Genel Hayırseverler Birliği (Armenian 
 General Benevolent Union)
ANCA  Amerika Ermeni Ulusal Konseyi (Armenian National  
 Council of America) 
EDF  Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun)
EMM  Ermeni Milli Meclisi 
İTC  İttihat ve Terakki Cemiyeti
NAASR  Ermeni Çalışmaları ve Araştırmaları Birliği (National  
 Association for Armenian Studies and Research)
TMS  Tek Mütevelli Sistemi
VGM  Vakıflar Genel Müdürlüğü 
NER  Yakın Doğu Yardım Kuruluşu (Near East Relief)


