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Bugün siyasetin imkânı üzerine düşünenlerin belki de ilk yapması gereken şey 
politik şiddet adı verilen sorunlu terkibi irdelemektir. Neden sorunlu bir terkip 
ve niçin buradan başlamalıyız? Öncelikle ilk soru üzerinde duralım. Politik şid-
det kavramı her şeyden önce oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Konu, 
sosyolojiden kriminolojiye tarihten siyaset bilimine geniş bir disiplinler yelpaze-
sinin temel inceleme nesnelerinden biri olmaya adaydır ve özellikle de bu niteli-
ğinden ötürü politik şiddetin bizatihi kendisi ele avuca sığmaz bir nitelik taşı-
maktadır. Öte yandan aynı kavram, hakkında düşünenleri, bilimsel yüzleşme 
[refleksivite] hassasiyetinden uzaklaştırma ihtimali taşımaktadır ve bu yüzden 
sosyalbilimsel düzlemde epeyce netameli bir konu olarak karşımıza çıkar. Her-
hangi bir akademisyenin şiddeti yücelttiği ya da en azından şiddeti olağan ve 
meşru gören bir fikriyatla uzlaştığını görmek düşük bir ihtimaldir. Dolayısıyla 
etnik çatışmalardan devlet cebrîne askerî müdahalelerden devrimci şiddet biçim-
lerine değin sayısız meseleyi bu olguyla ilişkilendirme imkânının yarattığı meto-
dolojik problemler, akademik faillerin bahsedilen nesneyi incelerken öznelcilik-
ten muzdarip bir konuma sürüklenmeleriyle daha da çetrefilli bir hal alır. Hele 
ki, Türkiye’nin şiddet ve cebir kullanımı konusunda sicili oldukça kabarık bir 
siyasi-toplumsal kültüre sahip olduğu da hesaba katılacak olursa, politik şiddet 
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hakkında hususi bir düşünme pratiği ve düşünce birikimi geliştirmenin son de-
rece elzem olduğu söylenebilir. Ne de olsa manipülatif toplumsal şiddet biçimle-
rinden devlet cebrîne kadar dikey ve yatay yönde birbirini besleyen şiddet sar-
malından sadece yakın tarihimiz nasibini almamış, bu ülkede yaşayan insanlar 
yaklaşık bir asırdan fazla süredir sayısız trajediye tanık olmuş ve bütün bu şiddet 
içerikli hadiseler dizisi, paradoksal biçimde, olağandışı konumlarından son dere-
ce olağan birer olaylar kümesine tahvil edilmişlerdir. Buradaki tarihsel şuursuz-
luk hali, Pierre Bourdieu’nün méconnaissance mefhumuyla birlikte düşünülürse 
provakatif olabilir: yani “meşru devlet/parti/örgüt şiddet”inin mevcudiyetine 
olan şartsız koşulsuz inanç, bu inancın devletlû konumlardan yurttaşlara dayatı-
larak topluluk içinde yeniden-üretilmesi ve bu makro düzeydeki menfaati tesis 
eden kurum ve süreçlerle yüzleş(e)memekten doğan bir yanlış tanıma. Bu yüzden 
belki de öncelikle akademik sahada şiddet konusuna dair örgütlenmiş tuhaf sessizliğin 
üzerine bilahare gidilmesi, mümkünse mevcut akademik illusio’nun tesis ettiği 
oyunun bozulması gerekmektedir.  

Elinizdeki çalışma bu tarz dertler çerçevesinde birbiriyle eklemlenebilecek iki 
sorunsal üzerinden tartışılmaya her daim açık şu tarz bir argüman geliştirmektedir: 
bireyi şiddete meyilli kılan ve onu şiddet faaliyetine aracı kılarak, iktidarla “suç 
ortağı”na dönüştüren yatay mekanizmalar ile şiddetin kullanımlarını ve onun tü-
revlerini devlet katında “vazgeçilmez” kılan dikey mekanizmalar arasında güçlü bir 
mütekabiliyet vardır. Birbirini besleyerek güçlendiren bu mütekabil iki meka-
nizma anlaşılmaksızın, Türkiye siyasal alanının kendine özgü dinamiklerini kav-
ramamız mümkün değildir. Dahası politik şiddet sekanslarını, Braudel’in sözle-
rinden ilhamla söylersek, uzun dönem [longue duree] aracılığıyla “gelgitlerin güçlü 
hareketleri üzerinde yükselttikleri” dalgaların gelip geçici köpüğüne indirgemek 
her türden kısa-devre analize şans tanımak anlamına gelmektedir.  

Bu bağlamda yazının birinci kısmında okuyucuyu politik şiddeti “alternatif 
bir kavramsal repertuar” içinde yeniden düşünmeye davet edeceğiz. Yatay me-
kanizmalar konusunda Christian Gerlach’ın “aşırı şiddet yanlısı toplumlar” ana-
lizini, dikey mekanizmalar konusundaysa Charles Tilly’nin “devlet cebri” [state 
coercion] kavramını yardıma çağıracağız. Zira herhangi bir devlet inşası, kurucu 
bir şiddet edimi aracılığıyla gerçekleşiyorsa, bunun berisindeki ve ötesindeki 
failliklerin de hesaba katılması gerekmektedir. 

Diğer iki kısım ise birinci kısımda önerilen kavramsal setin vakalar üzerinden 
işlemsel kılınmasına hasrediliyor. İlk vakamız Ermeni Kıt’ali’ne ilişkin. 1915–16 
yıllarında, “aşırı merkezileşmiş” idari bir yapının, Ermenilere dönük başlattığı 
kitlesel imha pratiklerinin, toplumsal alanlara halkalar halinde nasıl yayıldığını ve 
özellikle devlet cebrine teveccüh eden toplulukları şiddet kullanımına sevk eden 
dinamikleri inceleyeceğiz. Bir sonraki kısımda ise devlet oluşum süreci içinde 
gayri-müslim unsurların tasfiyesiyle belirli bir türdeşlik düzeyine erişen, ancak 
Türkleştirme politikasının inhisarında gayri-Türk unsurların da asimilasyonuna 
ihtiyaç duyan yeni ulus-devletin devreye soktuğu politik şiddet repertuarlarını 
mercek altına yatıracağız. Bu sahnenin aktörleri ise kuşkusuz 1915 olaylarına 
nazaran daha da ustalaşmış bir devlet aygıtı ile Kürtler.  
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I. Politik Şiddetin Yatay ve Dikey Veçheleri 

Şiddet, insan hayatına mündemiç bir olgudur. Dolayısıyla, şiddet aynı za-
manda toplumsaldır ve toplumsallığı ölçüsünde tezahürlerini görmemiz mümkün 
hale gelir. Bazı toplumsal süreçler belirli toplumlarda bilhassa kriz dönemlerinde 
bu şiddetin bütün çıplaklığı ve yüksek boyutuyla kuvveden fiile çıkmasına cevaz 
verir. Christian Gerlach bunu “aşırı şiddet yanlısı toplumlar” olarak tanımlamak-
tadır.1 Tabi burada söz konusu şiddetin taşıyıcıları olan toplumsal aktörlerin 
hangi motivasyonlar ve dürtülerle aynı toplumda yaşayan gruplara bu boyutlarda 
vahşet ve şiddet eylemlerini ve gösterilerini sergiledikleri cevaplanması elzem 
olan sorudur.2  

Gerlach’ın “aşırı şiddet yanlısı toplumlar” derken işaret etmek istediği nokta 
muayyen ve müstakil bir toplumsal ve tarihsel bağlamdır. Bu bağlam, aynı za-
manda farklı bileşenler ve oluşumlar içerir. Bu oluşumlar esas itibariyle 
Gerlach’ın da altını çizdiği üzere bir toplumsal yapıyı oluşturan çeşitli insan 
topluluklarının aynı toplumsal yapıdaki diğer insan toplulukları tarafından büyük 
çapta bir fiziksel şiddetin mağduru oldukları formasyonlardır. Söz konusu şidde-
tin ana taşıyıcısı ve öznesi olan bu farklı topluluklar, bu derece muazzam ve 
olağandışı kitlesel şiddet ve vahşet eylemlerini çok farklı nedenlerle ve şiddet 
kullanma tekelini elinde bulunduran modern devletin aygıtlarıyla birlikte hareket 
ederek gerçekleştirir. Bu durum aslında Weber’in legal ve rasyonel bir bürokrat 
aygıt çerçevesinde hareket eden modern devlet formasyonunun adeta mütem-
mim cüzü olarak tanımladığı yasal şiddet tekelini elinde bulundurma ve bunu 
kullanma özelliğini de bir kez daha düşünmemiz gerektiğine işaret eder. Zira 
aşırı şiddet yanlısı toplumlar esasında bize modern devletin bu olmazsa olmaz 
karakterinin bir hayli parçalı bir yapı olduğunu gösterir. Dolayısıyla devletin 
yasal şiddeti ve bu şiddetin aygıtları toplumsal düzlemde farklı kesimler tarafın-
dan kullanılmaktadır. Bu da bize devletin her durumda legal şiddet kullanmanın 
tek aktörü olmadığına; hatta bunun böyle olduğu durumlarda bile bunu sadece 

                                                 
1 Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World 
(Cambridge University Press, 2010), s. 1-14; Christian Gerlach, “Extremely Violent 
Societies: an alternative to the concept of genocide”, Journal of Genocide Research, Cilt 8, No. 4, 
s. 455-471. 
2 “Yahudi Soykırımı’nı gerçekleştiren kişileri Yahudileri yok etmeye zorlayan neydi?” Bu 
soruya cevap aramak için, Holokost’un failleri üzerine literatürde önemli yeri olan sırasıyla 
Christopher R. Browning tarafından kaleme alınan Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 
and the Final Solution in Poland; Daniel J. Goldhagen’nin Hitler’s Willing Executioners: Ordinary 
Germans and the Holocaust başlıklı çalışması ve Edward B. Westermann tarafından kaleme 
alınan Hitler’s Police Battalion: Enforcing Racial War in the East gibi eserler son derece önemli ve 
çarpıcı görüşler ileri sürerler. Bu eserlerin her biri, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası 
Silahlı Kuvvetlerine [Wehrmacht] mensup Yedek Polis Taburu 101’de (RPB 101) görev alan 
ve soykırımı bizzat hayata geçiren sıradan insanların gerekçelerini, eylemlerini ve düşünme 
biçimlerini ele almakta ve bu konuda üç farklı yaklaşım sunmaktadır. Bu üç önemli çalışma-
nın karşılaştırmalı bir analizi için bkz. Ümit Kurt, “Katil olan Sıradan Almanlar mı yoksa 
Sıradan İnsanlar mı? Yahudi Soykırımı [Holokost] Failleri Üzerine Görüşler∗”, Tarih ve Top-
lum Yeni Yaklaşımlar, No: 15, 2013, s. 147-166. 
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devlet aygıtının aktörleri ile toplumun farklı ve değişik aktörleri ve özneleri ara-
cılığıyla operasyonel hale getirdiğine vurgu yapar.  

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, bütün şiddet aygıtının tek sahibi ve 
otoritesi olmasına rağmen devletin neden bu türden kitlesel şiddet eylemlerini 
kendi başında değil de; farklı toplumsal grupların veya aktörlerin geniş desteğine 
ve rızasına yaslanarak gerçekleştirmeye çalıştığıdır. Devletin varlığı için hayati bir 
risk ve tehlike arz eden toplumsal gruplara yönelik bilhassa siyasal kriz dönem-
lerinde uygulanan aşırı şiddet eylemlerini yalnızca devlet eliyle merkezden yö-
netmek oldukça güçtür. Bu nedenle devlet dediğimiz aygıt bu tür kitlesel şiddet 
eylemlerini gerçekleştirmek için çeşitli toplumsal grupların ve aktörlerin maddi 
ve manevi destek ve rıza mekanizmalarına ihtiyaç duyar. Pek tabi, söz konusu 
değişik toplumsal kesimler ve aktörler oldukça farklı motivasyonlar ve saiklerle 
bu sürece dahil olurlar.3 Bu da bu kesimler tarafından kullanılan şiddetin farklı 
yönlere yayılmasını ve değişik yoğunluklarla ve biçimlerde ortaya çıkmasını sağ-
lar.  

Aşırı şiddet yanlısı toplumların şiddet sarmalına ve yörüngesine yalnızca bir 
mağdur veya kurban grubu dahil olmaz.4 Aynı toplumun değişik grupları ve 
kesimleri bu büyük ölçekli şiddete maruz kalabilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Nazi Almanya’sının imhacı bir karaktere sahip olan şiddet sarmalına 
başta Yahudiler olmak üzere; “özürlü insanlar, Roman ve Sintililer, Nazi rejimi-
ne muhalif siyasi muarızlar, Sovyet savaş mahkumları”5 ve Slavlar girdiler. Bu 
şiddet sarmalına “katılımcı” olarak dahil olan şiddet uygulayıcısı ve taşıyıcısı 
aktörlerin çeşitliliğinin yanında kurbanlar da aynı değişkenlikle maluldur. Yine 
Gerlach’ın önemle altını çizdiği üzere:  

“Toplumlar ne doğal ne de kaçınılmaz bir biçimde şiddete teşne olmazlar 
ancak yukarıda bahsi geçen kriz dönemleri ve süreçleri sonucunda belirli bir 
tarihsel zaman diliminde şiddete teşne hale gelirler ya da şiddet yanlısı toplumla-
ra dönüşürler. Bu yönelim ve dönüşüm gerek kapitalist gerekse sosyalist top-
lumlarda uluslarlarası kapitalist sistemin de tazyikleri ile görülebilir.”6  

 “Aşırı şiddet yanlısı toplumlar” soykırım kavramı ile örtüşen unsurlara haiz 
ve bu kavramın havzasına giren tarihsel parametreler ile birlikte ele alınabilecek; 
ancak onunla da özdeş olmayan bir nosyondur. Bu minvalde, “aşırı şiddet yanlı-
sı toplumlar” soykırım kavramına alternatif teşkil edebilecek ve daha da önemli-
si bu kavramı salt hukuki doğasından çıkartarak tarihsel bir bağlama yerleştir-
meye ve böylece soykırım kavramını ontolojik ve epistemolojik olarak incele-
memize olanak sağlayan bir araç olarak düşünülebilir. Soykırım denen kitlesel 

                                                 
3 Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of 
genocide”, s. 460. 
4 Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World, s. 2; 
Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of genocide”, 
s. 460. 
5 A.g.e., s. 2. 
6 Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World, s. 
12. 
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katliam ve dini, etnik, ırki ve/veya ulusal bir grubun kısmen ve/veya topyekün 
yok edilmesi eyleminin ve bu eylemi gerçekleştiren toplumsal aktörleri (şiddet 
taşıyıcılarını) bu eylemlere yönelten siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve psiko-
lojik saiklerin, motivasyonların ve unsurların daha nüanslı bir biçimde değerlen-
dirilmesi adına “aşırı şiddet yanlısı toplumlar” bize analitik bir çerçeve sunar.  

Böyle bir girişim aynı zamanda soykırım kavramını tarihsel bağlamına 
oturtmamıza da yardımcı olur. Zorla yerinden etme, tehcir, zorla çalıştırma, aç 
bırakma, üretim modelini değiştirme, uzun süreli ve ağırlaştırılmış hapis cezaları 
gibi uygulamalar da soykırım kavramının bileşenleridir. Dolayısıyla soykırımı 
sadece bir grubun fiziksel imhasını hedefleyen ve yalnızca çıplak ve fiziksel şid-
dete dayalı bir kitlesel katliam eylemi olarak ele almak yerine onun değişik veç-
helerini dikkate almak elzemdir. Örneğin, Nazilerin Yahudileri topyekûn imha 
siyasetini daha iyi anlamak açısından, İkinci Dünya Savaşı’nda ele geçirdikleri 
Sovyet mahkûmlarına ve askerlerine ya da Slav ırkından gelen topluluklara yöne-
lik zorla çalıştırma ve bu grupların iş gücünden yararlanma politikalarına bak-
mak bu devasa şiddet eylemi ve gösterilerinin farklı yönlerini ve boyutlarını 
gözler önüne serer. Dolayısıyla, söz konusu şiddet sadece Yahudileri hedef al-
mamış aynı zamanda değişik biçimlerde ve yoğunlukta başka topluluklara da 
uygulanmıştır.  

Devasa ölçüde insan kayıplarının yaşandığı, toplumsal grupların politik, sos-
yal, ekonomik ve kültürel temellerinin ortadan kaldırılması ve bu grupların 
‘grup’ olma özelliklerini kaybetmeleri suretiyle yaşamsal faaliyetlerinin akamete 
uğratıldığı kitlesel şiddet olayları ve kitlesel kıyımlar “askeri veya paramiliter 
gruplar arasındaki savaş ortamının dışında kalan insan topluluklarının maruz 
kaldığı geniş çaplı şiddet eylemleridir.”7  

Gerek soykırım gerekse etnik cinaî temizlik8 gibi aşırı şiddet yanlısı toplumla-
rın kozasından çıkan kitlesel kırım ve katliam eylemlerinin tek bir merkezden ve 
yalnızca devletin şiddet araçlarıyla gerçekleşebileceğini iddia etmek bu tür ey-
lemlerin altında yatan toplumsal etmenleri ve bu eylemlerin toplumsallığını göz 
ardı etmek anlamına gelir. Zira yukarıda da vurguladığımız üzere devletin ya da 
merkezi otoriteyi elinde tutan siyasi aktörlerin belirgin bir toplumsal zemin, 
taban, destek, meşruiyet ve rıza mekanizmaları olmadan aynı toplumun bir ke-

                                                 
7 Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of 
genocide”, s. 455. 
8 Etnik temizlik ve soykırım eylemleri arasındaki farklar için bkz. Michael Mann, The Dark 
Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge & New York: Cambridge University 
Press, 2005), s. 37. Mann için kitlesel katliam ve insanlık suçu olarak kabul ettiği bu iki cü-
rüm arasındaki farkı belirlemede coğrafya/mekân unsuru esastır. Mann’a göre, etnik temizlik 
kendisini muayyen bir coğrafyada, bölgede, bir toprak parçası üzerinde veya mekânda ha-
kim-i ve kadir-i mutlak ve üstün gören bir etnik unsurun buna rakip olan diğer etnik unsuru 
temizlemesi girişimdir. Bkz. Michael Mann, Explaining Murderous Ethnic Cleansing: Eight Theses, 
Paper prepared for the International Sociological Association Conference, Brisbane, 
Australia, Temmuz 2002, s. 3; Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic 
Cleansing, s. 1-33. Ayrıca bkz. Norman Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth 
Century Europe (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2001). 
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simini başka bir kesime kırdırması neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla, bu kitlesel 
katliam ve yıkım süreçlerine dahil olan aşırı şiddet uygulamaya teşne toplumsal 
aktörlerin kimler olduğunu ve ne çeşit itkilerle bu süreçlere katıldıklarını ortaya 
koymak, bu eylemlerin çıkış noktasını anlamak ve açıklamak adına elzemdir.9  

Çarpıcı olan bir diğer nokta bu kitlesel katliamlara katılan toplumsal aktörle-
rin son derece farklı sosyal arkaplanlara, deneyimlere, yaş gruplarına ve eğitim 
seviyelerine sahip olmalarıdır.10 Aktörler arası bu çeşitlilik ve geçişkenlik aslında 
bu devasa katliamların ve yıkım olaylarının düzenleyicisi ve birinci derecede 
sorumlusu olan merkezdeki devlet elitlerinin işini kolaylaştıran ve bu süreçlerde 
esnek koalisyonlar kurmalarına olanak sağlayan bir faktördür. Bu esnek koalis-
yonlar söz konusu kitlesel şiddet eylemlerinin uzun vadede başarıyla sonuçlan-
masına “katkı”da bulunur. Zira bu sayede merkezi devletin siyasal, askeri ve 
bürokratik elitleri planladıkları ve uygulamaya geçirdikleri bu şiddet eylemlerinin 
sorumluluğunu diğer toplumsal kesimlere de teşmil ederek bir çeşit “suç ortaklı-
ğı” inşa eder. Bu suç ortaklığı, aynı zamanda inşa edilmesi tahayyül edilen yek-
pare kimliğe (bu ulus kimlik veya etno-dinsel kimlik de olabilir) ve/veya “kutsal 
amaca” hizmet etmek isteyen toplumsal gruplara aynı zamanda bu yapıya enteg-
re olma ve muayyen bir aidiyet hissine sahip olma “şansı” da verir.11 Bu türden 
farklı toplumsal gruplar ve yerel aktörler, adeta yok edilmesi hedeflenen diğer 
toplumsal kesimlerin yıkımına destek ve ‘katkı’ sağladıkları ölçüde yaratılması 
veya oluşturulması planlanan ve niyetlenen yapıya ve/veya kimliğe ait olma 

                                                 
9 Bu konuyla ilgili önemli çalışmaların bazıları için bkz. Donald Bloxham, The Great Game of 
Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford: Oxford 
University Press, 2005); Taner Akcam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question 
of Turkish Responsibility (New York: Metropolitan Books, 2006); Taner Akcam, The Young 
Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and the Ethnic Cleansing in the 
Ottoman Empire (Princeton University Press, 2012); Uğur Ümit Üngör ve Mehmet Polatel, 
Confiscation and Colonization: The Young Turk Seizure of Armenian Property (London: Continuum, 
2011); Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia and the 
Middle East, 1914-1923 (London: Routledge, 2001); Christopher R. Browning, Ordinary Men: 
Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (New York: HarperCollins, 1992); 
Daniel J. Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (New 
York: Alfred A. Knopf, Inc, 1996); Edward B. Westermann, Hitler’s Police Battalion: Enforcing 
Racial War in the East (University Press of Kansas, 2005); Michelle G. Latham, ‘Economic 
Motives for Total Genocide: A Comparison of the Armenian, The Holocaust and Rwandan 
Genocides’ (unpublished MA thesis, Boston College, Department of Political Science, 
2000).  
10 Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of 
genocide”, s. 456. Yahudi Soykırımı’na iştirak eden aktörlerin çeşitliliğine ilişkin bkz. 
Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 
Poland (New York: HarperCollins, 1992); Daniel J. Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: 
Ordinary Germans and the Holocaust (New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1996); Edward B. 
Westermann, Hitler’s Police Battalion: Enforcing Racial War in the East (University Press of 
Kansas, 2005). 
11 Bu mevzuyu Yahudi Soykırımını merkeze alarak anlatan çarpıcı bir çalışma için bkz. 
Thomas Kuhne, Belonging and Genocide: Hitler’s Community 1918-1945 (Yale University Press, 
2010). 
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hakkına kavuşurlar. Birbirinden farklı ideolojik yönelimlere ve davranış kalıpla-
rına sahip toplumsal grupları başka bir toplumsal gruba yönelik uygulanacak 
olan kitlesel bir katliam ve şiddet gösterisi etrafında bir araya getirmek için farklı 
motivasyonlar devreye sokulur. 

Büyük çapta şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesini yalnızca devlet ve devle-
tin merkezi bürokratik aygıtlarına özgü bir durum olarak görmek söz konusu 
şiddetin kaynaklarını ve kökenleri açıklamakta akîm kalır. Zira büyük ve ağır 
şiddet eylemleri çok boyutlu ve katmanlı dinamiklerin/etmenlerin yarattığı özel 
koşullar altında; birbiriyle hem uyumlu hem çatışan karar alma süreçleri sonu-
cunda ortaya çıkan bir iklimde ve kipte vuku bulur. Unutmamak gerekir ki top-
lumun birbirinden farklı kesimlerini bir araya getiren kitlesel katliam eylemleri, 
“sadece devletin ya da çürümüş bir rejimin politikaları olarak belirmez; bu tür 
eylemler toplumun derinliklerinde kökleşmiş son derece kompleks süreçlerden 
kaynağını almaktadır.”12 Dolayısıyla, bu içerikte bir şiddeti ve şiddet eylemlerini 
modern devletin şiddet kullanma tekeli üzerinden analiz etmek devlet dediğimiz 
olguyu toplumsal bağlamından azade ederek onu mekanik ve biçimsel bir pers-
pektiften algılamamıza yol açar ki bu da devlet-toplum ilişkisinde ibrenin yalnız-
ca devlet tarafına çevrilmesine yol açar. Toplumsal olandan ve toplumsal ilişki-
lerden arındırılmış bir devlet analizi tarihsellikten uzaktır. Bu bağlamda, kitlesel 
kırımlar, etnik temizlik ve aşırı şiddeet eylemlerinin nasıl satha çıktığını irdele-
mek; bunun altında yatan çok katmanlı sebepleri ortaya koymak için devlet-
toplum ilişkisini de yeniden düşünmek gerekir. Toplumsal düzlemde gerçekle-
şen bütün siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimler, kavgalar, çıkar ça-
tışmaları ve eyleyişler devlet dediğimiz olguda yansımalarını bulur. Bir anlamda 
devlet toplumun toplum da devletin serencamı gibidir.13  

Şüphesiz, devletin sivil-askeri bürokratik aygıtları, devlete bağlı olarak faali-
yet gösteren merkezi devlet elitleri, aşırı şiddet gösterilerinin ve eylemlerinin 
gerçekleştirildiği kitlesel şiddet olaylarında kilit bir rol oynamaktadır. Ancak 
bunun yanında mebzul miktarda toplumsal aktörün aktif olarak bu tür eylemlere 
katıldığını da hesaba katmak gerekmektedir. Son derece farklı saiklerle bu ey-
lemlere katılan bu aktörleri harekete geçiren unsurları analiz etmek aynı zaman-
da devletin yapısını da irdelemek demektir. Dolayısıyla şiddetin bizatihi kendisi 
devlet-toplum ilişkilerini belirleyen temel parametrelerden biridir.  

Gerlach’ın soykırım ve etnik temizlik gibi kitlesel kırım ve katliam eylemleri-
ni gerçekleştiren toplumları tanımlamak için kullandığı “aşırı şiddet yanlısı top-
lumlar” kavramı esasında daha önce de dikkat çektiğimiz üzere spesifik bir ta-
rihsel döneme işaret etmektedir. Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve geç dönem 
19. yüzyıl erken dönem 20. yüzyıl  Osmanlı İmparatorluğu; erken 1940’larda 
Almanya’nın hakim olduğu birçok doğu Avrupa ülkesi (Hırvatistan veya Ro-

                                                 
12 Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of 
genocide”, s. 458. 
13 Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism 
(Verso, 1974). 
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manya gibi), 1970’lerin Kamboçyası, 19. yüzyılın Amerikası ve 20. yüzyılın En-
donezya ve Kolombiyası “aşırı şiddet yanlısı toplumlar” tarihsel havzası içinde 
yer alırlar.14 

Şüphesiz bu tarihsel dönemselleştirme içine giren topluluklar birbirinden zi-
yadesiyle farklı siyasal ve kültürel bağlamlara sahiptir. Ancak, bütün bu farklı 
siyasal ve kültürel bağlamlara rağmen bahsi geçen topluluklar “aşırı şiddet yanlısı 
toplumlar” olarak belirgin ortak örüntüler gösterirler. Gerlach burada söz konu-
su toplumlara ilişkin dört ortak örüntüye veya karakteristiğe işaret eder: “değişik 
mağdur/kurban grupları, geniş bir katılım, çoklu nedensellilikler ve büyük mik-
tarda fiziksel şiddet.”15 Dolayısıyla, aşırı şiddet yanlısı toplumlar “ne salt belirsiz bir 
biçimde tanımlanan genel bir şiddet kültürüne, kültürel ya da yapısal bir şiddet 
eylemine tekabül eder; ne de sıradan bir cürüm olayıdır.”16 Bütün bu farklı şid-
det örüntülerini içermesine rağmen onlardan farklı ve özgüldür. Kavramın ken-
disi belirli bir tarihsel dönemde belirli toplumlarda tezahürleri görülen; özgül bir 
bağlamı ve dinamikleri olan bir toplumsal olgudur. Büyük çapta ve ölçekte bir 
fiziksel şiddet eyleminin “başarıyla” uygulanması geniş tabanlı bir destek meka-
nizmasına ve failllerin çeşitliliğine ihtiyaç duyar. Burada, birbirinden oldukça 
farklı motivasyonlar, niyetler ve amaçlar söz konusu devasa şiddet eyleminin 
farklı yönlere, yoğunluklara ve formlara dağılmasına neden olur. Bu tür bir şid-
det eyleminin faili olan aktörler farklı ajandalara ve saiklere sahiptir. Bu özellik 
şiddete çok boyutlu bir nedensellik atfeder.  

Aşırı şiddet yanlısı toplulukların özellikle kriz dönemlerinde dolaşıma soktu-
ğu devlet aklı/mantığı soykırım ve etnik temizlik gibi hem yıkıcı hem de inşa 
edici büyük çaplı katliam eylemlerini teşvik eder. Bu eylemin bu toplulukların 
bağlı olduğu rejimin bekası ve devamlılığı adına devlete sağladığı faydalar vardır. 
Bu faydalardan biri bu eylemlerin etnik çeşitliliği seyreltmesi ve hatta tamamen 
yok etmesidir. Böylece aşırı şiddet yanlısı toplulukların dahil olduğu etnik kimlik 
hakim-i mutlak hale gelir. Aynı zamanda soykırım eylemi ve/veya etnik temizlik 
bu topluluklar için “problem” teşkil eden grupların elimine edilerek kendi kim-
liklerinin yani çoğunluğunu oluşturdukların etnik kimliğin daha keskin hale gelip 
konsolide olmasını sağlar. Böylece bu toplulukarın teşkil ettiği devlet daha ho-
mojen bir yapıya dönüşerek kendi varlığını sağlamlaştırır. Dönemin ruhu da bu 
tarz politikaların ve uygulamaların adeta bir ‘norm’ olarak kabul edimesine cevaz 
verir. 

Michael Mann, bu türden cinai temizlik eylemlerinin modern bir olgu oldu-
ğunu belirtir ve bu tür eylemler demokrasinin karanlık yüzü olduğuna işaret 
eder.17 Mann’a göre 

                                                 
14 Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies: an alternative to the concept of 
genocide”, s. 460. 
15 A.g.e., s. 460. 
16 A.g.e., s. 460. 
17 Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge & New 
York: Cambridge University Press, 2004), s. 2. 
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“Demokrasi halkın yönetimi anlamına gelmesine karşın, bir ulusun veya 
etnisitenin yönetimi anlamına da gelebilir. Modern demokratik bir sistemde, 
eğer demos bir etnik kimlikle tanımlanırsa, söz konusu rejimdeki etnik olarak 
azınlık durumunda olan diğer unsurlar her zaman yok edilme riski ile karşı kar-
şıyadırlar. Dolayısıyla demokrasiye geçis sürecinde olan yerleşik koloniler ve 
rejimler istikrarlı otoriter rejimler veya kurumsallaşmış demokrasiler tesis etmek 
yerine yok edici bir etnik temizlik girişiminde bulunabilirler. Zaten bu tür rejim-
ler hiçbir biçimde demokratik bir karaktere sahip olamazlar.”18  

Hem Ermeni Kıtali hem de Holokost [Yahudi Soykırımı] gibi bir topluluğu 
sistemli ve programlı bir şekilde imha etme eylemleri aşırı şiddet yanlısı toplum-
ların bağrından çıkar ve bu tür toplumlarda şiddetin farklı bileşenlerini barındı-
ran bu çeşit kitlesel ölümler ve zulümler neşv-ü nema bulur. Esasında her iki 
aşırı şiddet eksenli eylemin tarihi bizatihi uluslararası bir tarihsel havzada somut-
laşır.19 Bu uluslararası boyut aynı zamanda bu iki insanlık suçunun analiz edil-
mesine ilişkin karşılaştırmalı bir çerçeve sunar. Dolayısıyla gerek Ermeni Kıtali 
gerekse Holokost’u tarihsel olarak karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendir-
mek için bu iki muazzam şiddet eyleminin Avrupa’daki öncüllerine bakmak 
gerekir. Esasında, geç dönem 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Avrupası aşırı şiddet yanlısı 
toplumların cirit attığı bir coğrafyadır. Donald Bloxam, 1875-1945 olarak çerçe-
velendirdiği bu dönemi “Şiddetin Avrupa’daki Tarihi” şeklinde tanımlar.20 
Bloxam, Avrupa tarihinin bu kesitini etno-nasyonel ve etno-dinsel problemlere 
gittikçe artan ölçüde şiddetli çözümlerin uygulanması olarak karakterize eder.21  

Bu tarihsel periyot bilhassa çok dinli ve uluslu imparatorlukların dağılmaya 
ve  parçalanmaya yüz tuttuğu bir döneme tekabül eder. Bu süreçte böyle impa-
ratorluklardaki etnik azınlık, bu dönemin “ruhu”na da paralel olarak ulusal ve 
etno-dinsel homojenleşme projesi kapsamında etn-dinsel çoğunluk tarafından 
önce stigmatize edilir ve daha sonra çeşitli etnisite ve demografi mühendislikleri 
operasyonlarıyla ortadan kaldırılır ya da söz konusu etnik çoğunluğun bekası ve 
geleceği için ‘tehdit’ teşkil etmeyecek bir sayıya ve/veya şekle indirgenir.22 Bu 
sayede etno-dinsel olarak çoğunluğu oluşturan gruplar kendi kimliklerini daha 
da keskinleştirir, koyulaştırır ve güçlendirir.23 Ulusal ve/veya etno-dinsel kimlik-
lerini tehdit altında gören ve her an yıkılma, yok olma korkusu taşıyan bu tarz 
toplumlar kimlik krizlerini çözmek için katsayısı son derece yüksek düzeyde 
olan kollektif şiddete başvururlar. Daha da önemlisi bu aşırı kollektif şiddet, 
etno-dinsel çoğunluğu oluşturan toplulukların kendi kimlik krizini çözmek ve 

                                                 
18 Michael Mann, “In the 21st Century, Still the Dark Side of Democracy—Reply to Bartov 
and Levene”, Journal of Genocide Research, Cilt 8, No. 4, 2006, s. 489.  
19 Donald Bloxam, The Final Solution: A Genocide (Oxford University Press, 2009), s. 1. 
20 A.g.e. 
21 A.g.e., s. 37. 
22 Ermeni Tehcirini bu açıdan değerlendiren önemli bir çalışma için bkz. Fuat Dündar, Mo-
dern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918), (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2008). 
23 Donald Bloxam, The Final Solution: A Genocide, s. 41. 
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tehdit unsuru olarak gördüğü diğer azınlık etno-dinsel grupları etkisiz hale ge-
tirmek ve ‘gerekirse’ topyekun imha etmek adına makbul görülen ve üzerinde 
konsensus sağlanan bir yönteme/uygulamaya dönüşür.24  

Eugen Weber’in Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 
1870-1914 başlıklı 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa’da yaşayan köylülerin 
Fransızlaştırılması sürecini anlatan muazzam çalışması, bu uygulamaya çarpıcı 
bir örnek teşkil eder. E. Weber, 19. yüzyılda Paris’te yaşayan Fransızların Fransa 
kırsalında yaşayan köylüleri geri kalmış, barbar, vahşi, kültürsüz, pis, hayvanla-
rıyla hayvan gibi yaşayan insanlar olarak gördüklerini ortaya koymuştu. Köylüle-
rin, 1789 Fransız Devrimi öncesi pek oluşturmayan bu sorunlu durumu devrim 
sonrası Fransa’nın teklik ve birlik düşüncesine tezat teşkil ediyordu. Tahayyül 
edilen ‘Fransız’ ve ‘Fransızlık’ için bu durum büyük bir tehlike arz ediyordu. 
Dolayısıyla bunun bir an önce düzeltimesi ve köylülüğün mutlak suretle ‘mede-
nileştirilmesi’ ve ‘yeni Fransız’ bireyine dönüştürülmesi elzemdi. Bunun üzerine 
merkezi Fransa özellikle 1870’den (3. Cumhuriyet) başlayarak Fransız kırsalını 
“yeniden fethetme”ye başladı. Fetih bazen silahlarla, ama çoğu zaman okullarla, 
yollarla, demiryoluyla, parayla, pazarlarla oldu. Kitleler Fransızca öğrendi, Fran-
sız gibi düşünmeye ve duygulanmaya başladı.25 Bedenleri ve zihinleri fethedil-
mişti. Böylece köylüler Fransızlaştırılmıştı. E. Weber bu süreci Fransız köylülü-
ğün kolonizasyonu olarak tanımlar.26  

Aynı yöntem İttihat ve Terakki (İT) iktidarı döneminde bilhassa Birinci 
Dünya Savaşı öncesi ve savaş sırasında Türk olmayan Müslüman unsurların 
Türkleştirilmesi suretiyle tatbik edilmiş ve bu süreç ‘başarıyla’ gerçekleştirilmiş-
tir. Çeşitli etnisite, nüfus ve istatistiki matematik operasyonları aracılığıyla gayri 
müslim unsurlar tasfiye edilmiş ve Müslümanlar ise bilhassa Kürtler, Araplar ve 
Arnavutlar Türkleştirilmek suretiyle asimilasyona tabi tutulmuşlardır. Bu etnisite 
ve toplum mühendisliği eksenli bir iç kolonizasyon sürecidir. Başka bir ifadeyle 
zihinlerin ve bedenlerin fethi, kitlelerin egemen grubun kültürüne ve 
moderniteye asimile edilmesidir. Bahsi geçen her iki süreçte bütün şiddet araçla-
rı seferber edilmiştir. 

Avrupa’da bu dönemde cari olan bu verili tarihsel bağlam aslında bize hem 
Ermeni Kıtali hem de Holokost’u kuvveden fiile çıkaran aşırı şiddet dinamikle-
rinin, soykırımsal ve etno-siyasi uygulamaların söz konusu coğrafyada iki olay-
dan önce hâlihazırda mevcut olduğunu gösterir.27 Yani aslında aşırı şiddet yanlısı 
toplumların kozasından çıkan bu iki kitlesel katliamı ve kırım olayını hazırlayan 

                                                 
24 Mark Levene, “The changing face of mass murder: massacre, genocide and post-
genocide,” International Social Science Journal, Cilt: 54, Sayı: 174, Aralık 2012, s. 448. 
25 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 
(Stanford: Stanford University Press, 1976), s. 3-5, 9, 486-87. 
26 Bu kolonizasyon sürecinin Fransa’nın Cezayir’deki kolonilerindeki uygulamaları ile karşı-
laştırarak aktaran son derece önemli bir çalışma için bkz. Barış Ünlü, “Kürdistan/Türkiye ve 
Cezayir/Fransa Örnekleri: Sömürge Yöntemleri, Şiddet ve Entelektüeller”, Güney Çeğin & 
İbrahim Şirin, Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).  
27 Donald Bloxam, The Final Solution: A Genocide, s. 330. 
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koşullar ve şiddet ortamı Avrupa kıtasında çoktandır kol geziyordu. Ermeni 
Kıtali ve Holokost bu şiddetin daha keskinleşmiş ve sertleşmiş tezahürleri ola-
rak vuku buldu.28 Dolayısıyla bu iki olayı daha iyi anlamak ve açıklamak için 
Bloxam’ın 1875-1945 olarak çerçevelendirdiği tarihsel bağlama ve döneme 
bakmak elzemdir. Zira bu dönem Avrupa kıtası, yalnızca Ermeni Kıtali ve 
Holokost’un değil daha yaygın soykırım eylemlerinin ve aşırı şiddete teşne top-
lumların mantar gibi türediği bir mekânsal düzlemdi. 

Bloxam’ın da işaret ettiği üzere, aşırı şiddet yanlısı toplumların gerçekleştir-
diği bu eylemler geç dönem 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında ilk önce Gü-
neydoğu ve daha sonra Doğu Avrupa’da çok daha yaygın hale gelmişti. Geniş 
Avrupa kıtasını bu dönemde neredeyse bir soykırım, etnik temizlik ve aşırı şid-
det yanlısı toplumlar coğrafyasına/bölgesine dönüştüren bu dönemin yapısal 
birtakım bağlamları vardı. Milliyetçilik, jeopolitik planların ölümcül etkisi ve 
savaş gibi bağlamlar aşırı şiddet yanlısı toplulukların kitlesel cinayetler, katliamlar 
ve sürgünler gibi anti-sivil eylemlerini iyiden iyiye radikalleştirdiği bir ortam 
yarattılar.29 Ermeni Kıtali ve Holokost işte tam da böyle bir mekânın ve zama-
nın Avrupa’sında meydan geldi. Bu anlamda, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı kriz 
dönemlerinde vuku bulan bu iki aşırı şiddet eylemine mündemiç olan soykırım-
sal bir mantık ve zihniyet sürekliliği mevcuttur. Bloxam’a göre, Avrupa’ya özgü 
olan ve kendisinin “Avrupa Soykırımı [European genocide]” olarak tanımladığı 
olgu hikmeti kendinden menkul olmayıp; Avrupa’nın kolonyal ve emperyal 
tarihinin geniş örüntüsünün bir parçasıdır. Daha da önemlisi bu olgu, Avru-
pa’nın Amerika, Asya, Afrika ve Avusturalya’daki kolonilerinde gerçekleştirdiği 
“kolonyal soykırım [colonial genocide]”ın bizatihi kendisidir. Bu olgunun tezahürle-
rini ve yansımalarını görmek için Avrupa’nın bahsi geçen kolonilerde yerli halk-
lara uyguladığı politikalara göz atmak yeterlidir. Dolayısıyla, Avrupa soykırımı 
önemli ölçüde emperyal ve kolonyal bir fenomendir.30 Emperyalizm ve 
kolonyalizm ile malul bu coğrafi düzlem aşırı şiddet yanlısı bir Avrupa topluluğu 
ve topluluklarının hayat bulduğu bir yerdir. 

Gerlach ve Mann’ın da altını çizdiği üzere, ölçüsüz şiddet 20. yüzyılda icat 
edilmiş bir olay değildir. Ancak bu yüzyılda daha fazla “katılımcı” bir karakter 
kazanarak farklı bir boyuta taşınmıştır. Katılımcı karakterden kasıt devletin aşırı 

                                                 
28 A.g.e., s. 130. 
29 Martin Shaw, “Donald Bloxam, The Final Solution: A Genocide (Oxford University Press, 
2009)”, Journal of Genocide Research, Cilt 13, No.1, 2011, s. 115-16. 
30 Kolonyalizm ve soykırım arasındaki yakın rabıtanın tafsilatlı bir analizi için A. Dirk 
Moses’ın çalışmaları anahtar niteliğindedir. Bkz. A. Dirk Moses, “Conceptual blockages and 
definitional dilemmas in the ‘racial century’: genocides of indigenous peoples and the 
Holocaust,” in Colonialism and Genocide, ed. A. Dirk Moses ve Dan Stone (Routledge, 2007); 
A. Dirk Moses, “An Antipodean Genocide? The Origins of the Genocidal Moment in the 
Colonization of Australia”, Journal of Genocide Research, Cilt 2, no. 1 (2000), s. 89-106; A. Dirk 
Moses, “Empire, Colony, Genocide: Keywords and the Philosophy of History”, Empire, 
Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History ed. A. Dirk Moses 
(Berghahn Books, 2008); A. Dirk Moses, “The Holocaust and Genocide”, The Historiography 
of the Holocaust ed. Dan Stone (Palgrave Macmillan, 2004).   
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ve ölçüsüz şiddet kullanımında tek başına hareket etmeyerek söz konusu şidde-
tin taşıyıcılarını çeşitlendirmesi ve çoğaltması başka bir ifadeyle ölçüsüz şiddetin 
toplumun farklı kesimlerinden gelen grupların katılımı ile kitlesel bir karakter 
kazanmasıdır. Bu şekilde bir katılımcı karakter, tarihsel olarak erken dönem 20. 
yüzyılda Avrupa’nın kolonilerinde uyguladığı kitlesel şiddetin Avrupa’ya geri 
dönmesi sürecine de tekabül eder.31  

Yahudi karşıtlığından farklı bir temelde, belki bir modern çağ yan etkisi sayı-
labilecek biçimde ortaya çıkan Antisemitik akımların doğuşunu, 19. yüzyıldan 
20. yüzyıla dönülen çağ aralığındaki gelişmeleri ele alan; 20. yüzyılda sayısız in-
san hayatına malolacak, soykırım girişimlerine, katliamlara, toplumsal hezeyanla-
ra kapı aralayacak, ardından siyonist şiddetle karşı dramlar yaratacak bir eşiği 
analiz eden Totolitarizmin Kaynakları başlıklı muazzam çalışmasında Hannah 
Arendt, Avrupa’da yeşeren, Avrupa’nın ırksal ve kültürel olarak üstünlüğünü 
‘kanıtlayan’ teorilerin ve bunların yol açtığı totaliter sonuçların Avrupa’nın ya da 
beyaz göçmen kolonilerinin Asya, Afrika ve neredeyse bütün dünyada yarattığı 
ekonomik yayılmacılık ve sömürü sonucu ortaya çıktığını iddia eder.32  

Arendt, Avrupa’nın kendi kolonilerinde uyguladığı ırkçı teoriler, cebir kulla-
nılarak gerçekleştirilen nüfus transferleri, soykırım öncesi katliamlar ve demok-
ratik olmayan diğer bütün şiddet siyasalarının etkilerinin ve sonuçlarının Avru-
pa’ya aynı şekilde geri döndüğünü belirtir.33 Başka bir ifadeyle bu demokratik 
olmayan ve aşırı şiddete dayalı totaliter uygulamalar, kolonyal politikalar ve pra-
tikler Avrupa’nın siyasal ve entelektüel kültürünü ziyadesiyle etkilemiştir. Bunun 
sonucunda Avrupa’da özellikle 1880’lerden sonra ırkçı teorilere ve düşüncelere 
teşne otoriter ve aşırı şiddet yanlısı siyasi yönetimler güçlenmiştir.34 Arendt bu 
süreci “Bumerang etkisi” olarak tarif eder.35 Avrupa’nın kolonyal ve emperyal 
deneyimleri Avrupa coğrafyasında olası bütün korku dolu şiddet eylemlerine 
kapı aralayan bir durum yaratmıştır.36 Örneğin, Almanya’nın Afrika’daki kolonyal 
varlığı daha sonra tarih sahnesine çıkan Nazi elitlerinin “yeşermesi ve çiçeklen-
mesi için en verimli toprakları teşkil etmiştir.”37 Aslında Avrupa, kolonilerinde 

                                                 
31 Richard H. King ve Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, 
Race, and Genocide (Berghan Books, 2007), s. 1-18. 
32 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973).   
33 Richard H. King and Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, 
Race, and Genocide, s. 2-3. 
34 A.g.e., s. 2-3. 
35 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Second ed. (Cleveland, 1958), s. 206, 223 
Richard H. King ve Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, Race, 
and Genocide, s. 3, s. 9-11. 
36 Richard H. King ve Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, 
Race, and Genocide, s. 3. 
37 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Second ed. (Cleveland, 1958), s. 206; Richard 
H. King ve Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, Race, and 
Genocide, s. 3. Ayrıca Jürgen Zimmerer, Almanya’nın 1904-1905’de Orta Afrika’da bugün 
Namibya olarak bilinen ülkedeki kolonilerinde Herero topluluklarına yönelik uyguladığı 
soykırım politikaları ve Holokost arasında ideolojik ve pratik bir sürekliliğe vurgu yapar. Bkz. 
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uyguladığı şiddetin de ötesine geçerek, bizatihi kendisi daha çok şiddetin 
varolduğu bir dünyaya dönüşmüştür. Dolayısıyla Arendt’e göre, totaliteryanizm, 
ırkçılık ve antisemitizm sadece Almanya’ya özgü değil bizatihi Avrupa’ya özgü 
olgulardır.  

Kolonyal güçler, kolonilerindeki yerli halklara ölçüsüz şiddet politikaları uy-
gularken bunları bu yerli halkları imha edip yerlerine kendi topluluklarını yerleş-
tirmek suretiyle bu toplulukların desteğini ve katılımını sağlayarak yapar. Zira 
sömürgelerde yaşayan yerli halkın yerlerinden edilmesiyle birlikte buraya yerleş-
tirilecek olan topluluklar bu yerli halkın toprağına, malına ve mülküne sahip 
olacaklardır. Dolayısıyla, bu toplulukların kolonyal güçlerin ölçüsüz şiddet poli-
tikalarına verdiği aktif destek ve katılımın arkasında böyle bir ekonomik moti-
vasyon bulunmaktadır. Dolayısıyla şiddet eylemlerinin dinamiklerinin ve ortaya 
çıkış nedeninin anlaşılması bakımında ekonomik saikler son derece önemlidir. 
Bilhassa, hedef alınmış bir toplumsal gruba ve/veya gruplara ait zenginliğin elde 
edilmesi gibi bir itki, toplumun değişik katmanlarında yer alan farklı aktörlerini 
harekete geçiren güçlü bir teşvik unsurudur. Böyle bir motivasyonla hareket 
eden aktörlerin geniş katılımıyla birlikte hedef alınan ve kurban durumuna düşü-
rülen topluluk/topluluklar bu surette elimine edilirler.  

Mark Levene’nin “mega-soykırımlar [mega genocides]” olarak tanımladığı aşırı 
şiddet yanlısı toplumların uyguladığı kollektif şiddete dayalı bu kırımlar, bu tür 
toplumların beslendiği ve su yüzüne çıktığı devletlerin bünyesinde gerçekleştiri-
len anti-sivil şiddet eylemlerinin daha geniş örüntülerinin bir parçasıdır.38 
Levene soykırım eyleminin kaynağına ve kökenine inmeye çalışırken, bunu ulus 
devletler üzerinden ortaya koymaya çalışır. Levene’e göre, ulus devletlerin oluş-
turduğu uluslararası sistem soykırımın temel ve yapısal nedenidir.39 Bu uluslara-
rası sistemde birbirleriyle sürekli rekabet halinde olan ulus devletlerden bazıları 
diğerlerinden daha tehlikeli ve aşırı şiddet yanlısıdır. Bu rekabet ortamı soykırım 
eylemini doğuran ve tetikleyen bir etki yaratır. Bloxam ise Levene’nin bu argü-
manını, ulus devletlerin uluslararası jeopolitik ilişkileri bağlamını ekleyerek des-
tekler. Örneğin Bloxam’a göre, geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. yüz-
yılda aşırı şiddet yanlısı bir devlet ve topluluk olarak Osmanlı İmparatorluğu 
Ermeni Kıtali’ni jeopolitik, etnik ve ekonomik saiklerin bir araya geldiği bir 

                                                                                                                   
Richard H. King ve Dan Stone, Hannah Arendt and the Uses of History: Imperialism, Nation, Race, 
and Genocide, s. 8; Jürgen Zimmerer, “Colonialism and the Holocaust: Towards an 
Archaeology of Genocide,” Genocide and Settler Society: Frontier Violence and Stolen Indigenous 
Children in Australian History, ed. A Dirk Moses (New York, 2004), s. 49-76. 
38 Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation State: Volume 1: The Meaning of Genocide (I. B. 
Tauris, 2008). 
39 Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation State: Volume 2: The Rise of the West and the 
Coming of Genocide (I. B. Tauris, 2005); Mark Levene, “Creating a modern ‘zone of violence’: 
the impact of nation-and state formation on Eastern Anatolia, 1878-1923”, Holocaust and 
Genocide Studies, Cilt 12, No. 3, 1998, s. 393-433. 
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konfigürasyonda gerçekleştirmiştir.40 Bu sayede Bloxam, bize daha geniş ve 
karşılaştırmalı bir perspektif sunar. Ermeni Kıtali “emperyalizm, milliyetçilik ve 
1914’ten bu yana Büyük Avrupa’da kitlesel şiddetten müteşekkil bir makro-
tarihsel çağdaki kısmen kaçınılmaz kısmen de tesadüfi bir işlevsel yıkımdır.”41 
Hans-Lukas Kieser’in de önemle altını çizdiği üzere, “Şark eyaletlerinin modern 
Büyük Avrupa’da (Avrupa, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu) kırımın ilk kez 
gerçekleştiği asıl arena olduğu hususunda, kitlesel şiddet hakkında yazan yakın 
zamanlarda yapılan uluslararası araştırmalarda da büyük bir mutabakat söz ko-
nusudur.”42 Unutmamak gerekir ki İttihat ve Terakki Umumi Merkez’i Ermeni 
Kıtali’ni kırımın gerçekleştiği mahallerdeki pek çoğu gönüllü cellât ve vurguncuy-
la birlikte gerçekleştirmiştir.43  

Buraya kadar “aşırı şiddete yanlısı toplumlar” kavramlaştırmasının kavramsal 
ve tarihsel arka planına değindik. Özellikle İmparatorlukların politik şiddet repertuar-
larının anlaşılması bakımından önemli katkılar sağlayabilecek bu kavramsallaş-
tırmanın, imparatorluktan ulus-devlet formasyonuna geçişte belirli bir kavramsal 
sentezle kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de Charles 
Tilly’i yardıma çağıracağız.   

Tilly tarihsel-sosyolojik araştırmalarının kendisine kazandırdığı temkinlilikle, 
Weberci “devletin meşru şiddet tekeli” tezinden daha önemli olanının, “üniter 
bir şiddet düzeninin” başlatılması olduğunu ileri sürer. İktidarın çoklu yer ve 
kaynakları üzerine kurulmuş toplumlardan [imparatorluktan] tek bir meşrulaştı-
rıcı yapıya dayanan toplumlara [ulus-devlet formasyonu] geçişte devlet seçkinle-
ri, şiddetin kullanımında farklı bir yöntem izlemek zorunda kalırlar. Cebrîn te-
merküzü, mevcut sistemi güvenceye alarak, görevli kurumları olağan toplumsal 
dünyadan farklılaştırır. Öyle ki şiddet repertuarları uzmanlaşmış, özel olarak bu 
amaçla görevlendirilmiş, toplum içinde açıkça tanımlanmış, merkezileşmiş ve 
disipline tâbi bir grup dışında hiç kimse tarafından devreye sokulamaz. Yeni 
oluşan iktidar konfigürasyonu, fiziksel gücünü/şiddetini iki farklı bağlamda 
kanıtlamalıdır: dışarıda, mevcut ya da potansiyel öteki devletlere karşı toprak 
için savaşın dâhilinde ve vasıtasıyla; içeride de, karşı iktidarlara ve direnişlere 
(sınıflara) karşı. Dolayısıyla rejimin askerî veçhesi, tedrici olarak bir yandan dev-
letlerarası rekabete yönelik askerî güçler, öte yandan da iç düzenin korunmasına 
yönelik polis güçleri biçiminde farklılaşır.44  

                                                 
40 Donald Bloxam, The Final Solution: A Genocide, s. 78. Aynı argümanın daha detaylı bir 
incelemesi için bkz. Donald Bloxam, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism and 
the Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford University Press, 2007). 
41 A.g.e. 
42 Hans-Lukas Kieser, “Ermenilerle Iskalanan Barış: Osmanlı’nın 1915’ten Önceki Doğu 
Vilayetlerine Bir Bakış”, Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi 
Konferansı, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 282. 
43 A.g.e., s. 282. 
44 Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime”, Bringing the State Back 
In, Peter Evans-Dietrich Rueschemeyer-Theda Skocpol (Ed.), (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985), s. 169-191. 
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Bu bağlamda devlet iktidarının merkezileşmesi “toplumun giderek daha fazla 
yatıştırılması”na tekabül eder ki, herhangi bir yurttaş kendini “büyük 
Leviathan”a tabi kılmakta bir beis görmez. Bu noktada, aşağıda iki alt bölümde 
inceleyeceğimiz Ermeni Kıtali ve Kürt İsyanları açısından, devlet ve şiddet iliş-
kisi, ilkinde daha yatay [Gerlach] ikincisindeyse daha dikey [Tilly] bir hüviyet 
kazanmıştır. Amacımız [a] komitacı geleneğin devlet cebrinin pratik icrasında ne 
tür dönüşümlerden geçerek yeniden üretildiğini göstermek ve [b] devlet cebrinin 
niçin Türkiye’de modern siyasal hayatın oluşumu açısından, devlet aktörlerinin 
sürekli olarak başvurduğu bir iktidar kurma ve meşruiyetini onayla(t)ma strateji-
sinin ayrılmaz bir parçası olduğunu incelemektir. 

 

II. Bir Aşırı Şiddet Eylemi Olarak Ermeni Kıtali 

Ermeni Kıtali’ne yol açan farklı nedenler ve Ermenilere yönelik aşırı şiddet 
eylemlerinin faili olan aktörleri harekete geçiren çeşitli özgül saikler bulunmak-
tadır. Bunlardan Ermeni mallarını ele geçirme arzusu, Ermenilerin kitlesel ola-
rak imhasında toplumun değişik kesimlerini bir araya getiren önemli bir moti-
vasyon unsuru olmuştur. Ermeni mallarına el koyarak ve böylece Ermenileri 
varlık statüsünden yokluk statüsüne indirgeyerek Türk-Müslüman bir burjuvazi 
yaratmak; yeni kurulacak ulus devletin asli görevidir. Ayrıca farklı toplumsal 
aktörleri Ermenilerin maruz kaldığı bu aşırı şiddet eylemlerini uygulamaya iten 
bir diğer faktör, Balkan Savaşları ve Birinci Cihan Harbi ile birlikte Anadolu’ya 
büyük yığınlar halinde göç eden Müslüman muhacirleri yerleştirme siyasetiyle 
yakından ilgilidir. Bu muhacirler, Ermeniler yerinden edilmesiyle ve katliama 
maruz kalmalarıyla birlikte onlardan kalan evlere yerleştirilmiş ve taşınır ve ta-
şınmaz malları yine bu muhacirlere verilmiştir.45 Bu süreçte, bilhassa Balkan 
Savaşları sonucu yaşadıkları felaketlerden sonra yakınlarını, evlerini, yerlerini ve 
yurtlarını kaybeden Müslüman muhacirler Anadolu’ya kendilerini zor atmış ve 
büyük bir Hıristiyan nefreti ve hıncı ile buraya sığınmıştır. İT yönetimi, intikam 
hırsı ile dolu yığınların bu öfkesini Ermenilerin üstüne çekmekte zorluk çek-
memiş ve bu öfkeli yığınlar Ermenilerin imhasında devreye sokulan aşırı şiddet 
eylemlerinin başat faili olmuşlardır. 14 Kasım 1914’te bütün İslam aleminin 
halifesi olması hasebiyle Sultan Reşad, Almanya’nın da talebine uyarak Cihat 
ilanında bulunmuş; bu sayede İmparatorluk dahili ve haricindeki Müslümanları 
söz konusu Hıristiyan nefreti altında bir araya getirmek saikiyle harekete geçir-
mek istemiştir.46 Cihat ilanı, Anadolu Ermenilerinin tehciri ve katli sürecindeki 
ideolojik arkaplanı destekleyici bir unsur teşkil etmiştir. 

                                                 
45 Taner Akçam ve Ümit Kurt, Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini 
Sürmek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), s. 31-44; Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi: 
İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008), s. 
293-96; Ugur Ümit Üngör ve Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk 
Seizure of Armenian Property, s. 41-105. 
46 Mete Tunçay, Cihat ve Tehcir (Ankara: Salyangoz Yayınları, 2007). 
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Aynı zamanda İT liderlerinin Anadolu’yu Türkleştirme, gayri Müslimlerden 
arındırarak homojen bir etno-dini unsur (Türk-Müslüman) yaratma projesine 
bağlı olarak uygulamaya koyduğu yerleştirme ve nüfus siyaseti, Ermenilerin 
imhasında ciddi rol oynamıştır.47 Homojen bir etnik unsur temelinde Hıristiyan-
lardan arındırılmış yeni bir ulus-devlet inşası İT liderlerinin milli mefkuresidir. Bu 
minvalde kırım eylemi sadece bir yıkım süreci değil aynı zamanda bir inşa süre-
cidir.48 Dolayısıyla, Ermenilerin imhası ile sonuçlanan bu şiddet eylemlerinin 
amacı yalnızca yıkmak değil aynı zamanda bir inşa süreci ile de yakın bağlantılı-
dır.  

Gerekçesi ve nedenleri ne olursa olsun İT hükümeti ve Merkez Komitesi 
Anadolu’da yaşayan Osmanlı yurttaşı Ermenilere karşı bir imha politikası izle-
miştir. Ve İT’nin Merkez Komitesi imha sürecini bizzat yönetmiştir.49 Hiçbir 
kitlesel katliam toplumsal destek ve rıza mekanizmaları olmaksızın gerçekleşe-
mez. Dolayısıyla, Ermenilerin imhasında da bu böyledir ve sıradan insanlar da 
yukarıda tek tek saydığımız unsurlar da burada aktif rol oynamış faillerdir. 

1915 veya benzeri büyük katliamlar için “emri veren” veya “kötülüğü orga-
nize eden” ideolojiyi tek suçlu ilan etmek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bir 
toplumsal grubun topyekûn imhasına yönelik emir veren, karar alan veya böyle 
kötücül eylemi organize eden faillerin belirli ideolojik motivasyonlar ve angaj-
manlar olmadan bu tür eylemleri kuvveden fiile çıkarmaları son derece güçtür. 
Dolayısıyla Ermenilerin maddi ve manevi temellerinin ortadan kaldırılması süre-
cinde tabiki bir ideolojik arkaplan mevcuttur. Ancak altını çizilmesi gereken 
nokta ideolojinin tek başına bütün tarihsel süreci ve iklimi anlamakta ve açıkla-
makta önemli ancak sınırlı bir potansiyele sahip olduğudur. Politik, sosyal, kül-
türel, ekonomik vs. gibi bir dizi faktör bu süreçte rol oynamış ve bu faktörler-
den bazıları belirli momentlerde daha ön plana çıkmış ve Kıtali doğrudan etki-
lemiştir. Dolayısıyla, bütüncül bir tarihsel perspektif her zaman daha sağlıklı ve 
rasyonel olanıdır. İdeoloji ve bu ideolojiyi içselleştirmiş, bunun sağladığı dürtü-
lerle hareket etmiş aktörlerin eylemleri büyük katliamlarda her zaman önemli rol 
oynamıştır. Örneğin, Holokost’ta anti-semitizm merkezli Yahudi nefreti Yahu-
dilerin imhasında dikkate alınması elzem olan son derece önemli bir faktördür 
ancak tek başına Holokost’u açıklamaya muktedir değildir. Bu, Ermeni Kıtali 
özelinde de böyledir. 

                                                 
47 Söz konusu yerleştirme ve nüfus siyasetinin nüanslı ve kapsamlı bir analizi için bkz. Fuat 
Dündar, Kahir Ekseriyet: Ermeni Nüfus Meselesi (1878-1923) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012); 
Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918) 
(İletişim Yayınları, 2008). 
48 Raphael Lemkin, Axis Rule of Occupied Europe, Laws Of Occupation, Analysis Of Government, 
Proposals For Redress (Washington: Carnegie Endowment, 1944). 
49 Taner Akcam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility 
(New York: Metropolitan Books, 2006); Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian 
Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Berghahn Books, Oxford 
1995). 
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Bu noktada kullandığımız tarih metodolojisi ciddi öneme haizdir. 1915’i çalı-
şırken meseleye sadece bu tarihsel momenti kerteriz noktası olarak ele alan bir 
tarih metodolojisi 1915’i meydana getiren olaylar zincirini; bunların tarihsel 
bağlamını ve bu olayın vuku bulduğu dönemin siyasal ve sosyal iklimini, aktörle-
rin zihniyet yapılarını anlamak ve açıklamak bakımından yetersizlikle maluldur. 
Burada daha geniş bir tarihsel perspektife ve üst bakışa ihtiyaç vardır. Son tah-
lilde 1915 Ermeni Tehciri ve Kıtali çok uluslu bir imparatorluğun son demlerini 
yaşadığı ve çöküş noktasına geldiği bir tarihsel zaman diliminde vuku bulmuş-
tur. Bu bağlamda meseleyi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde impa-
ratorluğun gayrimüslim unsurları olan Hıristiyanlara ve özelde Ermenilere yöne-
lik İttihatçı bir düşünsel sistematikle hareketen bir siyasal kadro tarafından uygu-
lanan radikal ve sert politikaların anlaşılması çerçevesinde ele almak daha sağlıklı 
ve nüanslı bir tarihsel yaklaşımdır. Dolayısıyla hem imparatorluğu yıkıma götü-
ren bir süreci ve bu süreçte rol alan siyasi aktörleri ve kadroları; bu kadroları 
harekete geçiren zihniyeti ve tarihsel iklimi de ele alarak Ermeni Kıtali’nin bütün 
farklı boyutlarıyla tartışmak gerekmektedir. Bunun Ermenilerin başına gelen 
felaketi hiçbir bir biçimde azımsamak ya da önemine halel getirmek anlamına 
gelmediğini ayrıca söylememize gerek yoktur. İmparatorluk böyle bir bağlamda 
aşırı şiddete meyilli topluluklardan teşekkül bir yapıya dönüşmüştür. 

İT hükümetinin ve özellikle Balkan Savaşları sonrası, İmparatorluğun Avru-
pa’daki topraklarından sürülen ve bu dönemde hayat bulan aşırı şiddet yanlısı 
topluluğun önemli bileşenlerini teşkil eden bu “öfkeli” Müslüman nüfusun Hıris-
tiyanlık karşıtı nefretinin ve öfkesinin, 1915 Ermeni Kıtali kararının alınmasında 
merkezi bir rol oynadığı iddia edilir.50 Pek tabi bahsi geçen “öfkeli”, ve “intikam 
hırsıyla dolu” Müslüman nüfusun Hıristiyanlara dönük grotesk nefreti ve bu 
nefretin “boşalma” ve “kendini rahatlama” hedefi olarak kendine Ermenileri 
seçmesi tesadüf değildir.51 Ancak yine de, Balkan Savaşlarından sonra Müslü-
man muhacirlerin başına gelen katiyen azımsanmaması ve şiddetle üzerinde 
durulması gereken felaketler; yerinden, yurdundan edilmişlik ve hezimet duygu-
su tek başına 1915’i açıklamakta yeterli bir unsur değildir. Tabiki, bu nefret bil-
hassa İttihatçı siyasi elitlerin işlerini kolaylaştırmış ve bu anlamda fail bulmakta 
zorluk çekmemişlerdir.52 Fakat, meselenin boyutları daha karmaşıktır. İmha 
sürecine götüren kararlar zinciri ve silsilesini etkileyen başka faktörler de vardır. 

                                                 
50 Türk milliyetçiliği ideolojisinin bu veçhesinin Ermeni soykırımında oynadığı rolün önemi-
ne ilişkin bir yazı için bkz. Ümit Kurt, ‘Türk’ün Büyük, Biçare Irkı’: Türk Yurdu’nda Milliyetçili-
ğin Esasları (1911-1916), Taner Akçam’ın önsözü, (İstanbul: İletişim  2012). 
51 Bu nefretin ve öfkenin erken dönem Türk milliyetçisi aydınlar tarafından nasıl dile getiril-
diğini orijinal kaynaklara ve bu aydınların kendi yazılarına referans vererek aktaran bir çalış-
ma için bkz. Ümit Kurt, ‘Türk’ün Büyük, Biçare Irkı’: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları 
(1911-1916) (İstanbul: İletişim  2012). 
52 Bunun yanında gerek Talat Paşa’nın gerekse de İttihat ve Terakki Merkez Komitesi’nden 
Bahattin Şakir’in ve Dr. Nazım’ın Ermenileri tehcir etme ve öldürme emirlerine uymayan, 
bunlara itaat etmeyen, yapılanlara ortak olmayacağını ifade eden devlet görevlileri de olmuş-
tur. Ancak bu devlet görevlileri hiçbir biçimde kendilerine böyle bir hak verildiği için bu 
karşı koymayı sergilememişlerdir. Bu gibi kişiler tamamiyle kendi inisiyatifleri ve tercihleriyle 
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Dolayısıyla, yukarıda, Balkanlar’dan kitleler halinde sürülen muhacirlerin Hıristi-
yanlara yönelik duyduğu/biriktirdiği “öfke”, “nefret”, “ezilmişlik” ve 
“hınç/intikam” ekseninde açıklamaya çalıştığımız gibi bunlar Ermeni Kıtali gibi 
toplumsal payandaları olan kitlesel katliamları izah etmekte tabiki göz önünde 
bulundurulması gereken kavramlardır. Bilhassa ideolojik arkaplanı besleyen ve 
siyasi elitlerin sömüreceği geniş bir duygu skalası sağlayan faktörlerdir. Ancak 
yine de tek başına bu tür toplumsal patlamaları açıklamakta yetersizdir. Yeterli-
dir dersek gerçekten özcü bir yaklaşıma saplanırız ki bu da bizi tarihsel olarak 
doğru bir mecraya götürmez. 

Devlet emriyle gerçekleştirilen sürgünün yanı sıra, hırsızlıklar, yağmalar, ço-
cuk ve kadınların kaçırılması, tecavüzler, işkenceler ve tabiî ki cinayetler de bu 
süreçte gerçekleştirilmiştir. Peki bir insan nasıl aslında iyi geçindiği komşusunu 
öldürüp, “kapısına dahi el koymak” duruma gelmiştir? Burada daha önce birbir-
leriyle göreceli olarak uyumlu bir biçimde yaşayan iki topluluktan biri zaman 
içerisinde diğerine akıl almaz şeyler yapmıştır. Yalnız bu “birbiriyle iyi geçin-
mek”ten neyin kastedildiğinin veya ne anlatılmak istendiğinin iyi anlaşılması 
gerekir. İki grup eğer birbiriyle eşit haklar manzumesi çerçevesinde yaşıyorsa 
burada katliam, cinayet vs. gibi korkunç olayların olması pek beklenmez. Ancak 
bir grup diğerine hoşgörü ile yaklaşıp o şekilde kabul ediyorsa; ya da bir grup 
diğerini ona “katlanmak” zorunda kaldığı için tanıyorsa ve kabul ediyorsa bura-
da bilhassa siyasi ve ekonomik krizlerin tavan yaptığı dönemlerde toplumsal 
patlamaların, gruplar arasındaki hoşnutsuzlukların, kıskançlıkların ve  nefretin 

                                                                                                                   
bu şekilde hareket etmişlerdir. Tam tersi bu şekilde hareket eden devlet görevlileri merkezin 
imha emirlerine itaat etmedikleri için öldürülmüşlerdir. Az sayıda da olsa bazı Osmanlı Bü-
rokratları İttihatçıların hışmına uğramayı göze almış, 27 Mayıs 1915’te çıkartılan Tehcir 
Kanunu’na direnmiştir. Konya Valisi Celal Bey, Ankara Valisi Hasan Mazhar Bey, Kastamo-
nu Valisi Reşit Paşa, Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey bunlardan bazılarıdır. Örneğin 
eski Halep valisi olan ve 1915’te Konya valiliği görevini ifa eden Celal Bey, Batı Anadolu’dan 
sürgün edilen Ermenilerin Suriye çöllerine gönderilmesi emrine itaat etmemiş ve Ekim 
1915’te görevinden alınmıştır. Ankara Valisi Hasan Mazhar Bey, kendisine bildirilen emre 
şiddetle karşı çıkmıştır. “Ben valiyim, eşkıya değilim. Bu işi yapamam. Bir başkası gelir benim 
koltuğuma oturur, o yapar” demiştir. O yüzden 1915 Ağustos’unda görevinden alındı ve 
memuriyetten atılmıştır. Kastamonu Valisi Reşit Paşa'nın sonu da Hasan Mazhar Bey'den 
farklı olmamıştır. Tehcire şiddetle karşıdır. O yüzden hemen hemen Hasan Mazhar Bey’le 
aynı tarihlerde görevden alınmıştır. Bunlar arasında en trajik hikaye ise Lice Kaymakamı 
Hüseyin Nesimi Bey’in başına gelenlerdir. Nesimi Bey’in talihsizliği görev yerinin Diyarbakır 
oluşuyla fazlaca ilgilidir. Mart 1915'te Diyarbakır valiliğine getirilen ve oradaki aşiretlerin ve 
kendi kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa çetelerinin yardımıyla Ermenileri katleden Dr. Mehmed 
Reşid Bey (Şahingiray)’ın emriyle öldürülmüştür. Bkz. AAPJ, Box 21, File M, Doc. No. 492 
Taner Akçam, Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing 
in the Ottoman Empire (Princeton University Press, 2012), s. 195; Hans-Lukas Kiesr, “From 
‘Patriotism’ to Mass Murder: Dr. Mehmed Reşid (1873-1919),” s. 142, A Question of Genocide: 
Armenians and the Turks at the End of the Ottoman Empire, Ronald Grigor Suny, Fatma Müge 
Göçek ve Norman Naimark (Editör), (Oxford University Press, 2011); Raffi Bedrosyan, 
“The Real Turkish Heroes of 1915,” The Armenian Weekly, 29 Temmuz 2013. 
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belirmesi kuvvetle muhtemeldir. Evet doğrudur, Ermeniler tabiki o dönemde 
Anadolu’nun birçok yerinde Müslümanlarla bir arada uyumlu bir şekilde yaşa-
mış, çok iyi komşuluk ilişkileri kurmuşlardır ancak bu hiçbir zaman iki unsurun 
eşitliği üzerinden yükselmemiştir. Ermeniler asli unsur olmadıklarını biliyorlardı. 
Hakim-i millet Türklerdi ve ancak onların istediği biçimde ve çerçevede Erme-
nilerle ilişki kuruyorlardı.53 Dolayısıyla buradaki asimetri her zaman baki idi ve 
bu asimetri üzerinden bir sosyal sözleşme vardı. Ancak politik ve ekonomik 
krizler, Osmanlı’nın toprak kayıpları, Ermenilerin reform talepleri vs. gibi et-
menler bu şartlı “uyumu” ve “komşuluk”u zedeledi.54 

Bunun yanında,  “Ekonomik açıdan eşitsizlik” faktörü de Ermenilere dönük 
şiddeti ve nefreti daha “anlaşılır” kılmaktadır. Bunu bütün bir Ermeni varlığının 
talan edilmesi ve Emval-i Metruke Kanunları gibi kılı kırk yararak hazırlanan 
hukuki mevzuatla Ermenilerin neredeyse bütün mal varlığına el konulması ile 
daha rahat görebiliriz. Milli bir burjuva yaratılması ve bu bağlamda ekonominin 
Türkleştirilmesi meselesi aslına Ermenilerin varlık durumundan yokluk statüsü-
ne indirgenmesiyle gerçekleşmiştir. Bu minvalde, “ekonomik açıdan eşitsizlik”, 
esas itibariyle Ermenilerin maddi temellerinin ortadan kaldırımasına yönelik 
politikaların kristalize edilmesi bakımından üzerinde durulması gereken bir söy-
lemdir.  Bu açıdan bu tez aslında bize failleri harekete geçiren motivasyonların 
anlaşılması bakımından dikkate değer doneler sunar. Cumhuriyet rejimine de 
tevarüs eden bütün bir Emval-i Metruke Kanunları bunun en açık karinesidir. 

1915 yılında sürgün edilen Ermenilerin geride bıraktıkları malların idaresi 
için gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde, bir dizi kanun ve kararna-
me çıkartılmıştır. 1915’de sürgün ve katliama maruz kalan Osmanlı Ermeni 
vatandaşlarının sürgün edilmeden önce sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mal-
ları el değiştirmiştir. Osmanlı Ermenileri’ne ait olan mal ve mülk önce İttihat ve 
Terakki Parti’si iktidarının ve daha sonra Cumhuriyet rejimi kadrolarının çıkar-
dığı bir dizi kanun, tüzük ve diğer hukuki düzenlemeler aracılığıyla kitabına ve 
“hukukuna” uydurularak Ermenilerin ellerinden alınmıştır.55 

                                                 
53 Şükrü Hanioğlu, 24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte İttihat ve Terak-
ki’nin güttüğü İttihad-ı Anasır idealinin ve Osmanlıcılık ve Osmanlı vatandaşlığı fikriyatının 
bile Türk-Müslüman unsurun diğer gayrimüslim unsurlardan üstünlüğünün bu unsurlar 
tarafından kabulüne dayandığının altını çizer. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late 
Ottoman Empire (Princeton University Press, 2010). 
54 Aynı mekânsal düzlemde yaşayan birbirleriyle komşuluk ilişkileri olan farklı etnik ve/veya 
dini mensubiyetleri olan toplulukların arasında vuku bulan etnik çatışmaların ve şiddet olay-
larının psikolojik arkaplanı ve saiklerini inceleyen kapsamlı bir çalışma için bkz. Explaining the 
Breakdown of Ethnic Relations: Why Neighbors Kill, Victoria M. Esses ve Richard A. Vernon 
(Ed.), (Blackwell Publishing, 2008). 
55 Söz konusu hukuksal mevzuatın Cumhuriyet dönemi ve sonrası da dahil olmak üzere 
kapsamlı bir analizini yapan orijinal bir çalışma için bkz. Taner Akçam ve Ümit Kurt, Kanun-
ların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek (İstanbul: İletişim, 2012); 
Nevzat Onaran, Cumhuriyet’te Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1914-1919) ve (1920-
1930): Emval-i Metrukenin Tasfiyesi-I ve II (İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2013); Ümit Kurt, 
“Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: 1915 Ermeni Kırımı’nın Ekonomik Şiddet Boyu-
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Dönemin iktidar partisi olan İT’den Cumhuriyet yönetimine tevarüs eden 
Ermeniler’i hem yerinden etme hem de mülksüzleştirme planı devreye sokulur-
ken kullanılan şiddetin en temel aracı bu planını realize etmeye dönük olarak 
çıkarılmış hukuksal mevzuattır. Ermenilere yönelik şiddetin ekonomik boyutu 
“ekonomik şiddetin” Ermeni Kıtali’nde oynadığı temel ve yapısal bir paramet-
redir. 

Esas itibariyle, burada ekonomik şiddetten kasıt tehcir edilen ve zorla yerle-
rinden çıkartılan Ermenilerin geri bırakmak zorunda kaldıkları taşınır ve taşın-
maz mallara mevcut hukuk sisteminin bütün enstrümanlarından yararlanılarak el 
konulması suretiyle bu topluluğun varlık statüsünden yokluk statüsüne düşür-
mektir. Aynı süreç Nazi Almanya’sında ve Hitler ordularının işgal ettiği Avru-
pa’daki birçok ülkede yaşayan Yahudilerin mallarının ve ellerinde bulunan bütün 
servetin ve gelirin yine ‘kanun’ ve ‘hukuk’ yoluyla Nazi Almanya’sının kasasına 
aktarılması; bu sayede savaşın finanse edilmesi ve bu rejime destek veren mer-
kezi ve yerel aktörlere ve Aryan ırkına mensup toplumsal kesimlere dağıtılması  
şeklinde meydana gelmiştir.56 Yahudiler, Alman vatandaşlığından çıkarılmak 
suretiyle “sivil ölü” [civilian death] statüsüne indirgenmiş yani hukuken yok sayıl-
mışlardır.57 

Türk tarih yazımının Emval-i Metruke [Terk Edilmiş Mallar] olarak kodifiye et-
tiği İT iktidarından Cumhuriyet rejiminin kuruluşu sırasında ve sonrası dönem-
de Ermeni mallarına ilişkin çıkartılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, 
tüzükler ve diğer hukuki düzenlemeler 1915 Ermeni Kıtali’nin ve bugünkü hu-
kuk sisteminin yapısal bir unsurudur. İlgili kanun ve yönetmeliklerin büyük bir 
çoğunluğu Cumhuriyet döneminde çıkartılmıştır. Cumhuriyet ve onun hukuk 
sistemi, bir anlamda Ermeni kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliğine el ko-
nulması, Ermeni varlığının ortadan kaldırılması gerçekliği üzerine inşa edilmiştir. 
Emval-i Metruke Kanunları, “normal ve sıradan” görülen ve öyle algılanan kanun-
lardır. Bu nitelikleri itibarıyla varlıkları hiç bir zaman sorgulanmamıştır. Onların 
“doğal sayılması” tüm bir Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni Kıtali’nin niçin 
yok sayıldığının da cevabıdır. Çünkü bu “normallik”, yok sayma ile eş anlamlı-
dır. Türkiye, bir varlığın –genel olarak Hıristiyan özel olarak Ermeni varlığının– 
bir yokluk haline çevrilmesi üzerine kurulmuştur. 

                                                                                                                   
tu,” Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, (der.) Güney Çeğin ve İbrahim Şirin, (İletişim Yayınla-
rı, İstanbul, 2014): 79-127. 
56 Bu konu ile ilgili muazzam bir literatür bulunmaktadır. Müstakilen literatürdeki önemli 
birkaç eser için bkz., Götz Aly, Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare 
State (New York: Metropolitan Books, 2006); Yitzhak Arad, “Plunder of Jewish Property in 
the Nazi Occupied Areas of the Soviet Union,” Yad Vashem Studies XXI (2000): 109-148; A. 
Barkai, From Boycott to Annihilation: The Economic Struggle of German Jews 1933-1945 (Hanover, 
NH: University Press of New England, 1989); Martin Dean, Robbing the Jews: The Confiscation 
of Jewish Property in the Holocaust, 1933-1945 (Cambridge University Press, 2008). 
57 Ernest Fraenkel, The Dual State: A Contribution To The Theory Of Dictatorship (The Lawbook 
Exchange, Ltd.; Reprint edition, 2006). 
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Genç Cumhuriyetin ilkel sermaye birikim süreci, proto milli burjuvazinin 
kökenleri ve topyekûn ekonominin Türkleştirilmesi başka bir ifadeyle gayri 
müslim unsurlardan arındırılması mezkûr şiddetin ekonomik bileşkeleri göz 
önünde bulundurulmadan anlaşılamaz. Emval-i Metruke Kanunları aynı zamanda 
o dönemde tehcire ve Kıtal’e belirtik ve örtük destek veren Anadolu’nun birçok 
bölgesindeki yerel eşraf ve elitlerin zenginliklerinin kaynağının açığa çıkarılması 
bakımından son derece önemlidir.58 Söz konusu yerel elitler Ermenilerden kalan 
taşınır ve taşınmaz mallara ve mülklere Emval-i Metruke Kanunlarının onlara 
sağladığı ‘fırsatlar’ sayesinde el koyarak 50’li ve 60’lı yıllarda taşra burjuvazisi 
olmuş; 70’li yıllarda ise ağırlıklı olarak kent burjuvazisine evrilmişlerdir.59 Erme-
ni mallarının kimlerin eline hangi yollarla geçtiğini ortaya çıkarmak açısından o 
dönemde İT Merkez Komitesi’ne bağlı olan ve vilayetlerde görevli Merkez’in 
yerel ölçekteki genel sekreterleri olan Katib-i Mesuller’in tuttukları defterler 
hayati öneme sahiptir. Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri de dahil olmak 
üzere Türkiye’deki hiçbir arşiv merkezinde bu defterlerin varlığına rastlanma-
mıştır. Emval-i Metruke ile alakalı hukuksal mevzuatın Ermenilerin Anadolu’da 
yaşadıkları vilayetlerde nasıl uygulandığını konu edinen mikro ölçekli yerel tarih 
çalışmalarının varlığı Ermenilere ait malların akıbetinin anlaşılması bakımından 
bize ciddi veriler sunacaktır.      

Ermenilere yönelik çıkartılan tüm kanun ve kararnamelerin özü, onların 
Anadolu topraklarındaki izlerini silmek ve yeniden vücut bulmalarını engelleme-
ye yöneliktir. Bu hedefe ulaşabilmek için, Ermenilerin fiziki olarak imha edilme-
leri belki gerekliydi ama yeterli değildi. Bu fiziksel imha kadar ve belki ondan 
daha da önemli olan, hukuk sisteminin kullanılmasıdır. Hukuk, özellikle de Em-
val–i Metruke Kanunları, Ermenilerin ekonomik varlığını ortadan kaldırmanın, 
onların izlerinin Anadolu’dan silinmesinin en önemli aracı olmuştur. Bu anlam-
da, Cumhuriyet rejimi bir halkın varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan Emval-i 
Metruke Kanunları’nın teşkil ettiği hukuk sistemi üzerinde yükselmiş, bu hukuku 
içselleştirmiştir.  

Anadolu’nun demografik yapısını yeniden inşa etmek ve burada homojen bir 
Türk-Müslüman unsur yaratmak saikiyle İT döneminde uygulanan etnik mü-
hendislik projesi yalnızca Ermenileri hedef almadı. Ermenilere yönelik uygula-
nan tehcir, ekonomik olarak mülksüzleştirme ve imha siyaseti Osmanlı İmpara-
torluğu’ndaki Rumlar ve Süryaniler başta olmak üzere diğer Hıristiyan unsurlara 
da uygulandı. Bunun yanında gayr-ı Türk bir unsur olarak Kürtler de zorla ye-
rinden edilme, ekonomik talan ve mülksüzleştirme politikalarından nasibini aldı.  

1913’deki Balkan Savaşları’ndan sonraki süreçte Anadolu’ya akın akın göç 
eden Müslüman muhacirler öncelikle Rumların yoğun olarak yaşadıkları Trakya, 
Batı Anadolu, Ege kıyıları ve Orta Anadolu’daki lokasyonlara Rumlar’ın yerin-
den edilmesi suretiyle iskân edildiler. 1913 yılında Dahiliye Nezareti’ne bağlı 

                                                 
58 Ümit Kurt, “I. Cihan Harbi Sonrası Ermeni Mallarının İadesi: Cebel-i Bereket Örneği,” 
Toplumsal Tarih, Sayı: 251, Kasım 2014, s. 26.  
59 A.g.e., s. 26. 
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İskan Aşair ve Muhacirin Umum Müdüriyeti (İAMM) Balkanlar’dan ve Kafkas-
lar’dan gelen Müslüman muhacirlerin bu şekilde iskân edilmesi ve yerleştirilmesi 
işlemlerini üstlenmek üzere kurulan bir kurumdu.60 İAMM, yukarıda aktardığı-
mız üzere Rumların sürgün edilmesinde ve sürgün edilen Rumların yerlerine 
Müslüman göçmenlerin yerleştirilmesinde başat rolü oynadı. Rumlar, Anado-
lu’da ikamet edildikleri bölgelerde başta ekonomik boykot olmak üzere, bu böl-
gelerdeki Müslüman nüfusun baskı ve şiddet eylemlerine maruz kalarak bulun-
dukları yerleri terk etmek zorunda bırakıldılar.61 Rumların sürgünü sonucunda 
geride bırakmak zorunda kaldıkları mal, mülk, arazi, dükkan gibi birçok mankul 
ve gayr-i menkul bu bölgelere yerleştirilen Müslüman muhacirler ve bölgelerde 
yerleşik diğer Müslüman nüfus arasında bölüştürüldü.62 Aynı İAMM kurum ve 
kadrosu Ermenilerin tehcirinde de ön saflarda yer aldılar ve imparatorluğun 
Rum unsurlarına yönelik uygulanan yerinden etme ve mülksüzleştirme deneyim-
lerinden bu süreçte ziyadesiyle yararlandılar. Bir anlamda Ermenilerin tehciri 
‘projesi’ni muazzam bir profesyonellikle ve ustalıkla icra ettiler.  

Aynı şekilde, bu dönemde Van ve Musul civarındaki çok sayıda Nesturi kö-
yü, Kürt ve Türk askerler başta olmak üzere yörenin diğer sakinleri ve Ermeni-
ler tarafından yağmalandı. Ermeni ve Hıristiyan unsurların çocukları ve kadınları 
zorla Müslümanlaştırıldı. I. Dünya Savaşı’na giden yıllarda, Osmanlı İmparator-
luğu içindeki farklı unsurlar birbirlerine karşılıklı etno-dinsel temizlik politikala-
rına giriştiler. Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan, imparatorluk sınırlarına kendi zor 
atan Müslüman muhacirler büyük katliamlara, ölümlere, bulaşıcı hastalıklara ve 
diğer kötü koşullara maruz kaldılar. Yine, 1914’de Doğu Trakya’dan sürgün 
edilen Rumların mukim olduğu bölgelere yerleştirilen Makedonya, Bosna ve 
Epiros’dan göç eden Müslümanlar, Rumların evlerine konarken; Hıristiyan 
Rumlar ise Batı Trakya’dan sürgün edilen Müslüman nüfusun evlerini, okullarını 
ve onlara ait diğer eşyaları ele geçirdiler.63 Mayıs 1915 sonlarına doğru Rus or-
dusunun Van’a yaklaşmakta olduğu haberini alan Osmanlı birliklerinin geri 
çekilmesinden sonra, burada bulunan Ermeniler üç gün boyunca Müslümanlara 
yönelik katliam eylemlerinde bulunmuşlardır.64  

                                                 
60 Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi, s. 178-181. 
61 A.g.e., s. 191-219. 
62 Çağlar Keyder’e göre “İttihatçıların bir Müslüman burjuva yaratma çabaları özellikle 1. 
Dünya Savaşı sırasında ve kapitülasyonların kaldırılması sonucu belli bir başarıya ulaşmıştı. 
Bu ilk hız, Rumlar ve Ermeniler sahneden çekildiğinde Müslümanların rollerin çoğunu üstle-
nebilmelerine yetecek örgütsel yetenek birikimine yol açmış olmalı. Maddi birikim açısından, 
Ermeni tehciri, Rumların ülkeden ayrılması ve nüfus mübadelesi çifte önem taşıyordu: bu 
sayede ortaya çıkan olanaklarla beraber, oluşma sürecindeki Müslüman burjuvazi 1914-23 
dönemindeki birikimi kullanarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha fazla kar elde etme ve 
genişleme fırsatını bulmuştu.” Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1993), s. 132.  
63 Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World 
(Cambridge University Press, 2010), s. 119. 
64 A.g.e., s. 119. 
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Bu dönemde imparatorluk bünyesindeki çeşitli unsurlar, gruplar ve toplum-
lar birbirlerine karşılıklı, aşırı ve ölçüsüz şiddet uygulamıştır. Bu şiddet “çok 
kutupludur ancak sınırsız da değildir.”65 Söz konusu şiddetin genişliği ve hacmi 
dönemin iktidarının nasıl dağıtıldığı ve buna göre devlet politikalarının nasıl 
formüle edildiği ile yakından ilişkilidir.66 Zira, örneğin devlet erkânı ve bu tarih-
sel periyotta imparatorluğu yöneten siyasi elitler, Ermenilere yönelik imhacı bir 
anlayışı içeren aşırı ve ölçüsüz şiddet eylemlerinin ve bu anlamda Ermenilerin 
maddi temellerini ortadan kaldıran devasa bir ekonomik talanın önüne geçe-
memişlerdir. Bu bir yana, bu eylemlerin bizatihi faili ve taşıyıcısı olmuşlardır. 
Askeri, güvenlik ve bürokratik elitler başta olmak üzere, yerel eşraf, İT Merkez 
komitesinin yerelde örgütlediği sorumlu ve yetkili kişiler ve sıradan halk Ermeni 
mallarının bölüşümü, paylaşımı ve talanında aktif rol alarak; bir anlamda bu yok 
etme planının suç ortağı olmuşlardır. Ermenilerin imhasıyla elde edilecek maddi 
güç, Ermenilerin tehcirine ve tehcir sonucunda nüfusunun seyreltimesi suretiyle 
yok edilmesi için merkezden yürütülen bu makro politikaya aktif destek ve katı-
lım sağlayarak, yerelde bu süreci örgütlemiş ve bu anlamda merkezin de işini 
oldukça kolaylaştırmışlardır. Ekonomik motivasyon ve Ermenilerin imhasıyla 
onlardan kalacak olan mal ve mülkleri elde etme arzusu, yerel ölçekte faailiyet 
gösteren bu grupları ve sıradan halkı harekete geçiren en önemli itki olmuştur.  

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu altında Ermeniler 
başta olmak üzere Rumlar, Süryaniler, Keldaniler, ve Kürtler katliamlara ve 
zorunlu göçlere maruz kaldılar. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki böyle şiddet 
ölçeği geniş ve muazzam büyüklükte olan kitlesel katliam ve kırım eylemlerini 
kitlesel destek ve katılım olmadan gerçekleştirmek oldukça güçtür. Dolayısıyla, 
kitlesel katılım ve destek modern kitlesel şiddet eylemine dehşetcengiz bir hız 
verir ve bu sayede yıkım ve imha politikaları “başarıyla” sonuçlandırılmış olur.  

Buradan anlaşılacağı üzere, şiddetin katılımcı etkisi bu dönemde yukarıda 
bahsi geçen aşırı ve ölçüsüz şiddet eylemlerinde kendini gösterdi. Bu şiddet yine 
yukarıda işaret edildiği gibi yalnızca Ermenileri hedef alan bir içeriğe sahip de-
ğildir. Karşılıklı etno-dinsel temizlik eylemleri bu dönemin belirleyici özellikle-
rinden biriydi. Toplumun farklı kesimlerinden gelen ve değişik motivasyonlarla 
hareket eden gruplar birbirlerine yönelik bu aşırı şiddet eylemlerine yöneldiler. 
Bu bağlamda, çerçevesini çizdiğimiz geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. 
yüzyıl tarihsel zaman dilimindeki Osmanlı İmparatorluğu Gerclah’ın da altını 
çizdiği üzere aşırı şiddete yanlısı bir toplum olarak tasavvur edilebilir.67 Gelgele-
lim Cumhuriyet Türkiye’si de özellikle kuruluş yıllarında -aşağıda Kürt meselesi 
çerçevesinde inceleyeceğimiz üzere- politik şiddetin işlevselliğini bir devlet pra-
tiği olarak geliştirmeye sürdürmüştür; ama bir farkla, daha ustaca ve daha tek 
elden…  

 

                                                 
65 A.g.e., s. 120. 
66 A.g.e., s. 120. 
67 A.g.e., s. 119. 
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III. Devlet Cebri ve Kürtler 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntıları üzerine bina edilen Kemalist ulus-
devlet inşasının en temelde İttihatçılığın zaferi olarak okunması gerektiğine ilişkin 
bugün elimizde ikna edici ve gelişkin bir literatür var. En paradigmatik takdimi-
ni E.J.Zürcher’in değerli çalışmasında68 gördüğümüz bu okuma tarzı elinizdeki 
çalışma açısından da bir kerteriz noktası teşkil etmektedir. Ancak biz burada bu 
aşikâr teze ilaveten Kemalist devlet ile İttihatçılık arasında sıklıkla tespit edilen 
“organik sürekliliğin” ihmal edildiğini düşündüğümüz bir boyutuna, politik şiddet 
repertuarlarındaki tedrici tekâmüle odaklanacağız.  

“Tedrici tekamül”den kastımız ise şudur: 1913 sonrası “parçalı bir tiranlık” 
formuna bürünen69, devlet şiddetini sistematik biçimde ve tam tekmil devreye 
sokamadığı için hem Teşkilat-ı Mahsusa70 gibi özel paramiliter örgütlenmeleri 
hem de Müslüman muhacirleri mobilize etmek zorunda kalan devlet aygıtı, 
Cumhuriyet döneminde (özellikle de Takrir-i Sükûn Kanunu sonrası) egemenlik 
mekanizmalarını konsolide edebilecek bir kabiliyete ve herhangi bir devlet için 
yaşamsal önemde olan özerkliğe göreli de olsa kavuşmuştur. Dolayısıyla inşa 
sürecinde kendisini en çok uğraştıran ve aşağıda detaylarıyla inceleyeceğimiz 
Kürt isyanlarına karşı toplumüstü (suprasociale) bir pratik71 aracılığıyla yeni kurulan 
rejimi tahkim etmeyi başarmıştır.  

Peki, bu başarının arka planında yer alan dikey şiddet pratiklerinin ne gibi bir 
işlevi olmuştur? Dahası, Türk devleti kuruluş evresinde sistemik gerilimlerle 
mücadele ederken cebrî pratiklerden ne oranda yararlanmıştır?   

Bağımsızlık mücadelesi sonrası tesis edilen yeni ulus-devletin ilk yılları özel-
likle Kürt isyanlarının bastırılmasına sahne olmuştur. Devleti neredeyse ciddi bir 
“gayrimeşruluk” ile karşı karşıya getiren bu meselenin radikalleşmesinde iki 
konumlanışın hatırı sayılır bir etkisi vardır. Çağdaş Türkiye’yi Türklük zeminin-
de tarif ederek, İttihatçıların başlattığı Türkleştirme politikasından vazgeçmeye-

                                                 
68 Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).  
69 İttihatçı Troyka’nın her birinin kendine ait istihbarat teşkilatına sahip olduğu ve 1909 
sonrası giderek büyüyen Ermeni krizinin rejimin zayıflığı ve bölünmüşlüğünden kaynaklan-
dığı göz önüne alındığında, Kemalist devlet aygıtının, önceli konumundaki İttihatçı iktidar-
dan devletin pratik mantıkları açısından oldukça mahir olduğunu düşünüyoruz. Kanaatimizce 
devlet tümüyle iltisak sahibi olamasa da, tepede Mustafa Kemal etrafında birleşmiş bir teşek-
külün varlığı kuşku götürmezdir ki, karar alma mekanizmalarının çıktıları açısından bu dö-
nemde cebri daha ustaca kullanan bir devlet aygıtı söz konusudur.   
70 Teşkilat-ı Mahsusa örgütünün kuruluşuna, faaliyetlerine ve kadrolarına ilişkin bazı çalışma-
lar için bkz. Arif Cemil Denker, Birinci Dünya Savaşında Teşkilat-ı Mahsusa (Arma Yayınları, 
2006); Philip H. Stoddard, Teşkllat-ı Mahsusa (Arma Yayınları, 2003); Hayber'de Türk Cengi 
Teşkilat-ı Mahsusa Arabistan, Sina ve Kuzey Afrika Müdürü Eşref Bey’in Hayber Anıları, Hazırla-
yan: Philip H. Stoddard ve H. Basri Danışman (Arba Yayınları, 1997); Polat Safi, The Ottoman 
Special Organization-Teşkilat-ı Mahsusa: A Historical Assessment with Particular Reference to its 
Operations against British Occupied Egypt (1914-1916), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül 
2006. 
71 Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, çev. Melike Işık Durmaz, (İstanbul: İleti-
şim Yayınları, 2012).  
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ceklerini açıkça ifade eden kurucu seçkinler bu kutbun bir yönünü temsil etmiş-
tir ki; devletin ne zaman ve nerede müdahale etmesi gerektiğine ilişkin kapasite-
yi ellerinde tutan bu seçkin grup, İttihatçılığın sosyal-Darwinist görüşlerinden 
mürekkep bir bakış açısına sahipti. Bunun karşısında ise Kürtlerin Türkleştiri-
lemeyeceğini, asimilasyon siyasetinden sonuç alınamayacağını ve Kürtlerin Kürt-
lüklerinin hem etnik hem de dilsel olarak tanınması gerektiğini ısrarla vurgula-
yan Kürt elitleri mevcuttu.72 II. Meşrutiyet yıllarında Osmanlıcı bir karakter arz 
eden Kürt Milliyetçiliği Kürt Teali Cemiyeti (1918), Azadi (1923) ve Xoybun (1927) 
gibi örgütlerin faaliyetleriyle radikalleşme güzergâhına girdiler. Ermeni Kıt’ali ile 
başlayan, Bağımsızlık Mücadelesi (1919–1922) sırasında yenilenen, hatta 1921 
Dersim Alevilerinin başlattığı Koçgiri İsyanının kanlı tedibine rağmen aşınma-
yan Türk-Kürt ittifakı özellikle 1923 sonrası hızlı bir biçimde bozuldu. Hilafetin 
ilgası ve dinsel sahada yapılan bazı reformlar, ümmetçi Kürtleri artık Türkler ile 
kardeşliğin söz konusu olmadığına inandırırken73, bu radikalizasyon sürecini 
devlet inşası açısından birinci dereceden tehdit gören Kemalist seçkinlerse reji-
min militarist bir özerkliğe kavuşması için faaliyetlere giriştiler. Devlet cebrini 
Kürtlerin üzerine döndüren bu kopuş, Hamit Bozarslan’a göreyse üç temel 
etkene bağlı gelişti: (1) Kemalistlerin yeni devleti Türklerin Osmanlı İmparator-
luğu’nun diğer halkları üzerindeki zaferinin bir sonucu olarak görmeleri, (2) 
Kemalist-Kürt ittifakının temel direği olan halifeliğin kaldırılması ve (3) Kürt 
liderlerin, Bağımsızlık Mücadelesi’nin Mustafa Kemal’in kendilerine verdikleri 
söz gereğince İngilizlere bırakılan Güney Kürdistan kurtarılmadan bitirilmiş 
olmasından ötürü duydukları kızgınlık.74  

Mezkûr kopuşun ilk ciddi emaresi Bingöl bölgesinde saygın bir Nakşibendî 
şeyhi olan Şeyh Said’in isyanı ile ortaya çıktı. 1924’te ilk kongresini toplayan gizli 
örgüt Azadi, Türkiye Kürdistanı ölçeğinde genel bir ayaklanma çıkarılmasına 
ilişkin bir karar almış; ancak aynı yılın Mart ayında halifeliğin kaldırılması 
Azadi’nin propagandasında dinsel motiflerden giderek artan ölçüde yararlanma-
sı sonucunu doğurmuştu. Bu noktada kısmen milliyetçi tonları da ihtiva eden 
isyan İslami sembolleri öne çıkararak mobilize oldu. Mesut Yeğen’in “Halifelik, 
Osmanlı politik merkezi ile ‘çevre alanların’ Müslüman unsurları arasındaki bağın gevşek 
kalmasını garanti eden bir kurumdu”75 iddiasından da anlaşılacağı üzere, bu kuru-

                                                 
72 Bu konuda üç mektup paradigmatik nitelik arz etmektedir: Celadet Ali, Bedirxan,(1933),  
Bir Kürt Aydınından Mustafa Kemal’e Mektup (İstanbul: Doz, 1992); Doktor Şükrü Mehmet 
Sekban (1923), “Kürdler Türklerden ne istiyorlar?” Nafi’a vekili Diyarkabir meb’usu Feyzi 
beye Doktor Şükrü Mehmed beyin bir mektubu, aktaran: Mehmet Bayrak (haz.) Açık-Gizli / 
Resmi-Gayri resmi Kürdoloji Belgeleri (Ankara: Özge Yayıncılık, 1994); Mustafa Remzi 
Bucak, Bir Kürt Aydınından İsmet İnönü’ye Mektup (İstanbul: Doz, 1991). 
73 Martin van Bruinessen, Agha, Cheikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan 
(London: Zed Books, 1992).  
74 Hamit Bozarslan, “Kürtler ve Türkiye Devleti”, Türkiye Tarihi, 1839–2010, (der.) Reşat 
Kasaba, (İstanbul, Kitap Yayınevi, 2011), s. 358. 
75 Tim Jacoby, Social Power and the Turkish State (Routledge, 2004), s. 79 Mesut Yeğen,‘The 
Turkish State Discourse and the Exclusion of Kurdish Identity’, S. Kedourie’de (ed.), 
Turkey: Identity, Democracy and Politics (London, Frank Cass, 1996), s. 221. 
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mun feshi, Kürt gelenekçileri ile eşrafının hem ideolojik meşruiyetine hem de 
göreli özerkliğine gölge düşürecek ciddiyette bir hamle olarak görüldü.76  

Taşradaki bu mevcut temsilin gözden düşürülmesine ek olarak, hem hukuk 
hem eğitim sisteminde Kürt dilinin de yasaklanması çeperde ciddi bir huzursuz-
luğa yol açmıştı. İsyan, Kemalist güçler tarafından kısa sürede bastırıldı. Liderleri 
ve takipçileri tutuklandı ve Şeyh Said başta olmak üzere pek çok isyancı idam 
edildi. Ne var ki, isyanın devlet cebrinin temerküzüyle halli, Kemalist seçkinlerin 
bir taşla iki kuş vurmasına yol açacaktı: hem ayrı bir Kürt kimliğinin kurulması 
talepleri bastırılmış oldu hem de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın İstiklal 
Mahkemeleri eliyle -bu isyan bahane gösterilmek suretiyle- kapatılması ve lider 
kadrosunun tasfiye edilmesi sayesinde Meclis’teki örgütlü direniş ve muhalefet 
Mustafa Kemal lehine külliyen kırılmış oldu.77 Martin van Bruinessen konuya 
ilişkin bir makalesinde İngiliz Sefareti’nden bir üyenin şu yorumunu aktarmak-
tadır: “Hükümet 1915’de Ermenilere karşı başarıyla uyguladığı politikaların 
aynısına savaş durumunda bulunduğu Kürt vatandaşlarını da maruz bırakmaya 
başladı”.78 

Bu isyan aynı zamanda devlete Kürtlere yakın olanlar, Kürt milliyetçiliğine 
sempati duyanlar ya da Kürt etnik gücünü kuvvetlendirecek ideolojiyi benimse-
yenler biçiminde bir kategorileştirme meşruiyeti verdi.79 Şeyh Said isyanını 
Türk’ün “mefkûre” için giriştiği ilk savaş80 olarak nitelendiren Türk devlet seç-
kinleri, dayattıkları milliyetçiliğin [Tillyci bir başka önemli mefhuma referansla 
söylersek] Kürtlerde “devlete giden milliyetçiliği”81 (state-seeking nationalism) do-
ğuracağını hesaba katmış olacaklar ki, 1925 sonrası bölgede sürekli olarak reji-
min militarist özerkliğini sağlamaya çalıştılar. Kürtlere dönük devreye sokulan 
cebir artık hükümetin resmi ideolojisine tahvil edildi. Zira 

Şeyh Said isyanıyla başlayan ve akabinde sırasıyla cereyan eden Mutki İsyanı, 
İkinci Ağrı Harekâtı, Bicar Tenkil Harekâtı, Zeylan İsyanı, Oramar İsyanı, 
Üçüncü Ağrı Harekâtı, Pülümür Harekâtı ve Dersim İsyanı gibi hadiseler, özel-
likle devlete türdeş ulus kurma projesi için ortamın henüz hazır olmadığını kanıtla-
mış oldu. Ayaklanmalara karşı devlet yöneticilerinin tepkisi tabii ki sadece cebîr 
ile sınırlı kalamazdı; yanı sıra “nüfus mühendisliği” pratikleri de hızlıca devreye 
sokuldu. İktidar her ne kadar milliyetçi retorik kullansa da, zorunlu göç ve iskân 

                                                 
76 A.g.e. 
77 David McDowall, The Kurds, A Nation Denied (London Minority Rights Group, 1993), s. 
37. 
78 Martin van Bruinessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, çev. Nevzat Kılıç vd., (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1992), s. 166.  
79 Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said İsyanı, çev. Bülent Peker ve Nev-
zat Kıraç, (Ankara: Özge Yayınları, 1992), s. 237. 
80 Hamit Bozarslan, “Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi (1898–2000), Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce, C. 4, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003), s. 848. 
81 Charles Tilly, “Social Movements and (All Sorts of) Other Interactions – Local, National 
and International – Including Identities.” Theory and Society Special Issue on Interpreting Change at 
the End of the Twenties Century, 27(4), 1998, s. 453-480. 
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uygulamalarını iç ve dış güvenlik tehdidi oluşturduklarını düşündükleri ve dene-
tim altında tutulmalarını gerekli gördükleri kesimlere, müstebit ve altyapısal 
iktidarının elverdiği oranda seçici bir biçimde uygulama yolunu seçti. Kürtler 
açısından âdeta bir tecziye simgesi olan bu mühendislik projesi, modern devletin, 
merkezi, ulusal ve militarist kristalleşmelerinin eklemlendiği bir alan haline gel-
di.82 

1927 senesi hem yeni devlet hem de Kürt isyanları bakımından mücadelenin 
biçiminde yeni bir döneme girilmesine neden oldu. Kürtlerin yaşadığı yerlerin 
büyük kısmını kapsayacak şekilde bir “Genel Müfettişlik” kuruldu ve bu göreve 
bir dönem Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli figürlerinden İbrahim Tali (Öngören) 
atandı. Buna mukabil, bir sene sonra Türkiye, Irak ve Suriye’de yaşayan muhalif 
aşiret reislerini birleştiren Xoybun Cemiyeti ile Sovyet nüfuzuna giren Ermenis-
tan’ı terk etmek zorunda kalan Taşnak örgütü ittifak halinde Genel Müfettişliğe 
karşı ciddi bir propaganda savaşı başlattı. Nasturi ayaklanmasında Irak’a kaçmış 
olan İhsan Nuri Bey Ağrı’da Xoybun ile temasa geçince kaotik durumu kısa sü-
rede silahlı bir halk ayaklanmasına dönüştürdü. 1930’a kadar süren diplomatik 
görüşmelerden sonuç alınamayınca İsmet Paşa hükümeti askeri harekâta karar 
verdi. İhsan Nuri’nin kuvvetlerine karşı ciddi başarı kazanılamayınca devlet 
taktik değiştirerek İran sınırı üzerinden Ağrı’yı kuşattı. Sovyetler’in diplomatik 
baskısıyla da İran, Kürtlere yardımı kesmeye ve Türkiye’den Küçük Ağrı yöresi-
ne karşılık Van’dan bir miktar toprak almayı kabul etti.83 Böylece 1927–1930 
yıllarını kapsayan ikinci önemli Kürt isyanı ise İran ve Sovyetler Birliği ile kıs-
men de Irak ile sıkı işbirliği içindeki büyük bir askeri harekâtla bastırıldı. Şeyh 
Said isyanının belirlediği modeli daha gelişkin bir düzleme taşıyan isyan84 Kürt 
kırsalının yoğun biçimde imha edilmesini sağlamış oldu.  

Akabinde devlet aygıtı özellikle Doğu Anadolu çevresinde kendi egemenliği-
ni tehlikeye sokan Kürt kalkışmalarına karşı daha incelikli metotlara başvurmaya 
başladı. Metotlardan ilki, devletin toplumu okunaklı kılma stratejilerinin başında 
gelen “kartografik şiddet85 ve bu şiddetin eşliğinde devletin yetkili birimlerinin hazırladıkla-
rı resmi raporlar”86 idi. İkinci ve daha etkili metot ise Dersim bölgesinin düpedüz 

                                                 
82 Güney Çeğin, “Erken Cumhuriyet Döneminde Rejimin Militarist Özerkliği”, Güney Çeğin 
ve İbrahim Şirin, Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014). 
83 Robert Olson, “The Kurdish Rebellions of Sheikh Said (1925), Mt. Ararat (1930), and 
Dersim (1937-8): Their Impact on the Development of the Turkish Air Force and on 
Kurdish and Turkish Nationalism”, Die Welt des Islams, New Series, Cilt 40, Issue 1 (2000), s. 
67–94 
84 Hamit Bozarslan, “Kürtler ve Türkiye Devleti”, s. 359-360.  
85 Kartografik şiddet: Nüfusun mekansal dağılımının devlet şiddetini de devreye sokarak 
politik niyetlerle manipüle etmek. Bu kavramın ilk formülasyonu açısından bkz. Mark 
Neocleous, “Off the Map – On Violence and Cartography”, European Journal of Social Theory, 
6(4), 2003, s. 409–425.  
86 Bu konudaki detaylı bir çalışma için bkz. Güney Çeğin, “Türdeşleştirme Projesinin Müp-
hem Cüzü: Dersim, Devlet Raporları ve Kartografik Şiddet”, Bauman Sosyolojisi, (der.) Zülküf 
Kara (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013), s. 232.  
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ahalisizleştirilmesini öngören Tunceli Kanununun (1935) çıkarılmasıydı.87 Bir 
takım lojistik sorunlar zikredilen yasanın hayata geçmesini engellemişse de, kur-
tulanların tanıklıklarına göre, Güneydoğu’nun pek çok yerinde “katliamlar, sür-
günler ve cebre dayalı asimilasyon çabaları hız kesmeden devam etti”.88 Ekseri-
yetle Alevi-Kürt kasabası olan ve sonradan Türkçe Tunceli (yani ‘tunç el’) adı 
verilen Dersim’de yaşanan, yaklaşık 40.000 insanın canına mal olan katliam bu 
durumun en trajik örneği olarak tarihe geçecekti.89  

Dersim isyanı önceki iki isyandan belirli açılardan farklılık arz ediyordu. 
Azadi ve Xoybun gibi örgütlenmelerin arkaplanda yer almadığı, “ulusal kimliğin” 
izlerinin zayıf olduğu ve Türkiye Kürtlerine dair genel bir “özgürlük progra-
mı”nın yer almadığı bir isyan olması 1938 Dersim İsyanını Kürt direnişinin 
çeperinde bir yerde tutuyordu.90 İsyanın devlet cebrinin pratiği açısından mü-
meyyiz vasfı ise Cumhuriyet dönemi boyunca Kürt isyanları içinde sivillere dö-
nük kıyımın en şiddetlisine sahne olmasıydı. Harekâtın maksadını bölgenin aşi-
retlerden temizlenmesi ve bölgedeki çapulculuk ve şekavete son verilmesi91 
olarak açıklayan Genelkurmay Başkanlığı’nın asli stratejisi ise bölgenin otokton 
çerçevesini ortadan kaldırmaktı ki; bu bağlamda Dersim vakası “güvenlik-dışı” 
bir bağlamda okunmalıdır.92 Netice itibariyle 1920 Dersim’de Hozat muhtırasıy-
la başlayan Kürt bağımsızlık mücadelesi 18 sene sonra yine Dersim’de mağlup 
edilmiş oldu.  

Devlet cebrinin özellikle Kürtlerin yaşadığı yerlerdeki sistematik tekelleşme-
sinin doruk noktası olan Dersim Kürt tedibi, yaklaşık yirmi yıl kadar merkezi 
devlete herhangi bir direnişin örgütlenmesini engellemiş oldu. Kürtler “tek amacı 
bir etnik topluluk ve mağdur sınıf olarak Türkleri ortadan kaldırmaktan ibaret olan zorba 
ve feodal bir etnik zümre”93 olarak kodifiye edildi. Dolayısıyla bundan böyle cebri 
pratiklere daimi bir sembolik şiddet anlayışı da eşlik edecekti.94 Kürt siyasal 
hareketi, Türkiye içerisinde iç-savaş kurgusunu devreye sokabilecekleri alan 
arayan modernist milliyetçilere politik, etnik ve kültürel olarak tanımlanabilir bir 
hasım sağlamış olmakla kalmadı yalnızca, aynı zamanda, Cumhuriyet’in İttihatçı-

                                                 
87 Martin van Bruinessen, “Genocide in Kurdistan? The Suppression of the Dersim 
Rebellion in Turkey (1937-38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds (1988)”, (der.) 
George J. Andreopoulos, Conceptual and Historical Dimensions of Genocide (University of 
Pennsylvania Press, 1994), s. 141–170. 
88 David McDowall, The Kurds, A Nation Denied, s. 207. 
89 Tim Jacoby, Social Power and Turkish State, Routledge, 2004, s. 101.  
90 Mesut Yeğen, “Önsöz”, Dersim 1938 ve Zorunlu İskan, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011, s. 
11-12. 
91 Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları (İstanbul: Kaynak Yayınları, 1992), s. 85.  
92 Şükrü Aslan, “Kitlesel Yerinden Edilme Vak’asının Siyasal Arkaplanı Üzerine Tartışmalar: 
1938 Dersim/Tunceli”, Dipnot Dergisi, Sayı 4/2011, İstanbul, s. 172.  
93 Hamit Bozarslan, “Kürtler ve Türkiye Devleti”, s. 361. 
94 Detaylı bir analiz için bkz. Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1999). 
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lıktan devşirdiği dost-düşman ayrımını Türklük adına başvurulan devlet cebriyle 
özdeş kıldı.95  

 

IV. Son Söz Yerine 

Eric Hobsbawm, Türkçe’ye “Aşırılıklar Çağı” olarak çevrilen ufuk açıcı ça-
lışmasında 1914–1991 arası dönemi hem siyasal hem de ideolojik düzlemde 
aşırılıklarla malul bir dizi tarihsel eylemin vuku bulduğu bir tarihsel bağlam ola-
rak tasvir eder.96 Bu aşırılıklara politik, ekonomik, etnik ve kültürel temelli şid-
det eylemleri adeta damgasını vurmuştur. İki büyük Dünya Savaşı, Bolşevizm, 
Faşizm, Stalinizm ve Nazizm’in yükselişi ve bu totaliter ideolojilerin insanlık 
üzerinde yol açtığı tahribat; Soğuk Savaşı dönemi ve nihayetinde Sovyetler Birli-
ği’nin çöküşü ile birlikte aslında payandaları ve aktörleri o kadar da değişmeyen 
ve eski düzenin yeni bir elbiseyle ve makyajla donatılması gibi süreçlerle her 
daim değişmeden kalan en önemli parametre, politik şiddet ve bu şiddetin yay-
gınlığı idi. Üstelik bu politik şiddet değişik veçheler kazanarak kendini konsolide 
etti. Bu süreç Osmanlı ve Türkiye örneklerinde de yansımalarını buldu.  

Elinizdeki yazıda söz konusu politik şiddetin yatay ve dikey veçhelerini ko-
nunun uluslararası boyutu ve bağlamını da gözden kaçırmadan geç dönem 19. 
ve erken dönem 20. yüzyıl Osmanlı ve Türkiye’si özelinde nasıl tezahür ettiğini 
Ermeni Kıtali ve Kürt etno-dini kimliğinin bastırılması vakaları üzerinden analiz 
etmeye çalıştık. Politik şiddet repertuarlarının devlet alanıyla doğrudan bir ne-
densellik ilişkisi içersinde olduğunu ve devlet seçkinlerinin özellikle savaş ya da 
siyasal kriz evrelerinde şiddet pratiklerinden istifade ettiklerini iddia ettik.  

Gelgelelim argümanlarımızın takdiminde özellikle iki meseleyi öne çıkardık: 
Birincisi, politik şiddetin yatay veçhesinde toplulukların devlet aygıtınca seferber 
edilişiydi; ki, Ermeni Kıt’ali sürecinde İttihatçı yönetimzihniyeti etnik cinaî te-
mizlemeler için Müslüman toplulukları bu şiddet anaforunun içine acımasızca 
çekti. Bu kitlesel kıyımın bir suç teşkil ettiğini düşünmekten uzak devlet yöneti-
cileri bir cemaatin yok edilmesini, “biyolojik türler arasındaki savaşın bir sonu-
cu”97 olarak telakki etmişlerdi.  

Tezimizin ikinci ekseni ise politik şiddetin tedrici tekâmülüyle alakalıydı. 
Teşkilat-ı Mahsusa geleneğini pek çok varyantta sürdüren Kemalist iktidar, dev-
let kapasitesinin ritmik artışına (1924–1930) bağlı olarak, hakimiyetin konsolide 
edilme sürecinde politik şiddet mekanizmalarına başvurdu. Osmanlı’nın son 
dönemindeki kırılgan iktidar konfigürasyonuna nazaran daha tek elden bir yöne-
tim aracılığıyla, yeni ulus-devletin kurucuları, devlet cebrîne dayalı önlemleri en 
çıplak haliyle Kürtlerin yaşadığı bölgelerde yoğunlaştıracaklardı.  

                                                 
95 Hamit Bozarslan, “İfade Özgürlüğünün Berisinde ve Ötesinde”, (der.) T. Koçak, T. 
Dogan, Z. Kutulada, Türkiye’de İfade Özgürlüğü (İstanbul, 2009), s. 274–281. 
96 Eric Hobsbawn, Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991 (Vintage Books, 1996). 
97 Hamit Bozarslan, Türkiye’nin Modern Tarihi, çev. Heval Bucak, (İstanbul: Avesta Yayınları, 
2008), s. 35. 
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Son olarak bu yazının muradına ilişkin iki kelam etmek istiyoruz. Politik şid-
detin iki veçhesine odaklanmış çalışmanın literatüre bir katkısı olabilir mi? Ka-
naatimizce politik şiddete ilişkin yapılmış herhangi bir çalışma, tarih disiplinini 
salt “bilim” olmaktan çıkararak, onu aynı zamanda bir “yüzleşme/hatırlama 
biçimi”ne dönüştüren ilave bir özellik barındırmaktadır. Geriye dönük bir bakışın 
avantajıyla hem Türkiye’de derinden kökleşmiş olan “siyasal amnezi tarzları” ile 
mücadele etmek hem de bu ülkede “başat devlet bilim”i statüsünde gelişen tarih 
bilimini yapı sökümüne uğratmak ancak bu özelliğin devreye sokulması ile 
mümkün olabilir. Dahası politik şiddetin tarihsel sicilini çıkarmak, mazinin kav-
ranmasının ayrıcalıklı bir prizmasına dönüşmek suretiyle, iktidar tertibatlarının 
oyununu bozabilme potansiyeli taşımaktadır. 
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Öz: Bu makalede politik şiddeti alternatif bir kavramsal repertuar içinde kavramaya çalışan 
ve tarihsel-sosyolojik bir çerçeveden beslenen bir hat bulunmaktadır. Christian Gerlach’ın 
“aşırı şiddete eğilimli toplumlar” analizi ile Charles Tilly’nin “devlet cebri” analizi birleştiril-
mek suretiyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e giden tarihsel rotada politik şiddet repertuarlarının 
ne türden etkileri olduğu tartışılmaktadır. Söz konusu etki silsilesi Ermeni Kıt’ali ve Kürt 
sorunu bağlamında ele alınmıştır. Temel iddiamız dikey ve yatay şiddet mekanizmalarının 
nasıl devreye sokulduğu anlaşılmaksızın, Türkiye siyasal alanının kendine özgü dinamiklerini 
kavrayamayacağımız yönündedir. 

Anahtar sözcükler: Politik Şiddet, Devlet Cebri, Ermeni Sorunu, Kürt Sorunu.  

 

 

Gradual Evolution of Political Violence from the Ottoman Empire to the Turkish 
Republic: An Attempt at Re-framing Vertical and Horizontal Mechanism 

Abstract: This essay attempts to conceive political violence along a line with an alternative 
conceptual repertoire and feeds from a historical-sociological framework. By combining 
Christian Gerlach’s “extremely violent societies” and Charles Tilly’s “state coercion” analy-
sis, the essay discusses the impacts of political violence repertoires on the historical course 
from the Ottoman Empire to the Republic. The sequence of effect in question has been 
examined within the context of the annihilation of the Ottoman Armenians and Kurdish 
problem of the Republic. The central argument of the essay is that without understanding 
how vertical and horizontal violence mechanisms were employed, it is unlikely to grasp 
peculiar dynamics of Turkish politics. 

Keywords: Political violence, state violence, Armenian massacres, Kurdish problem. 


