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Do not be afraid; I must tell you what I saw. So people will
understand the crimes men do to men

[Atom Yarjanian, 1878-1915, från Siamanto “ The Dance”, översättning av Peter Balakian 2003]

There was a place about twenty minutes outside of town with trees and

water. There they took their names [Armenian male victims] to see if

anyone was missing. They marched them to the edge of the Euphrates and

killed them.

[Oral story told by a child survivor Sarkis, from Chemeshgezak. From Survivors – An oral History of the

Armenian Genocide, page 68. By D. E. Miller & Lorna Touryan Miller 1999]

Tack till min familj som visat mycket tålamod under tiden jag skrivit min uppsats. Ett varmt tack till
min handledare Ingemar Ottosson, utan Ert stöd och goda råd hade det inte varit möjligt.
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Abstract

Uppsatsen är en historiografisk undersökning. Den granskar forskning som bedömer de
armeniska massakrerna som folkmord och forskning som ifrågasätter detta. Händelserna är
mycket omdiskuterade båda politiskt och historiskt.

En bakgrundsöversikt belyser de sista tre decennierna av det osmanska rikets moderna historia
och förspelet till händelserna under första världskriget samt påverkan av stormaktspolitiken
under senare delen 1800-talet och början av 1900-talet på utvecklingen i Mellanöstern och
främst inom det osmanska imperiet. Uppsatsen diskuterar vilken roll turkisk nationalism,
turanism och panislamism spelade i händelserna och hur dessa påverkade relationen mellan
ungturkrörelsen och armenierna.

Hur tolkar forskarna källorna och vilken roll spelar källmaterialet i rekonstrueringen av
historiska fakta bakom debatten om mordet på den osmanskt armeniska befolkningen 1915?

Analyserna omfattar flera åsikter och attityder inom genocidforskning; det finns historiker och
andra forskare som förnekar och förkastar idén att det var genocid; andra vill ha ett
internationellt erkännande av massakrerna i Anatolien och klarhet om den turkiska statens
skuld i denna fråga. Syftet med uppsatsen är att klarlägga förklaringarna och slutsatserna de
utvalda forskarna har kommit fram till i sina analyser. Uppsatsen varken anklagar eller tar
ställning för eller emot rubriceringen av massakrerna och förhåller sig neutral i största möjliga
mån.

Nyckelord: armenier, dashnak, hunchak, massakrer, ungturkar, ittihadister, CUP, turkism,
turkisk nationalism, Turan och turanism, revolution, deportationer, omlokalisering, uppror,
skuld, förnekelse och erkännande.
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Inledning

Mellan 1915 och 1916 utplånades större delen av armeniska befolkningen i det osmanska rikets nuvarande

kärnområde, det moderna Turkiet. Händelserna har diskuterats av akademiker kort efter massakrerna ägt rum

och senare av moderna historiker, sociologer och teologer, med distans till händelserna. Gemensamt för alla är

deras försök att identifiera det som låg till grund för massakrerna och konsekvenserna av dem under senare tid.

Forskarna ställer sig tre viktiga frågor: Varför händer det och hur kunde det inträffa? Vem bör bära ansvaret för

det många anser är 1900-talets första folkmord? Trots omfattande forskning och opinionsbildning i och utanför

Turkiet är det fortfarande ett explosivt och omdiskuterat ämne som nedtystats av den turkiska staten trots att

bevisbörden anses vara överväldigande; ögonvittnesberättelser, officiella rapporter och bilddokumentation finns i

flera utomturkiska arkiv och de svåråtkomliga turkiska arkiven.

Den moderna turkiska staten, grundad 1923, ville placera händelserna i ett större historiskt sammanhang – d.v.s

utbrottet av första världskriget och armeniernas påstådda förräderi mot det turkosmanska riket. Samtidigt

understryker Turkiet att detta hände under den osmanska perioden och att de därför är oskyldiga till de

anklagelserna som riktats mot dem från delar av det internationella samfundet.1 Den turkiska statens politik och

attityd beträffande de armeniska massakrerna, gör forskning mycket komplicerad eftersom den turkiska

brottsbalken har förbjudit offentliga diskussioner kring ämnet. De senaste ändringarna i straffbalken, artikel

301,( den 30 april 2008), tillåter individen att fritt uttrycka sig gentemot den turkiska staten, men rättegångar mot

så kallade ”advocates” av den armeniska genociden fortfarande ske. Dessa anses ha förolämpat det som är

turkisk inom den turkiska staten.2

Donald Bloxham påpekar att det inte är enkelt att jämföra händelserna som utfördes av nazisterna under andra

världskriget (Holocaust) och som fick sitt namn efter 1945. De kopplas till de armeniska massakrerna som ibland

kallas för, ”det första moderna genocid.”3 Han belyser problematiken i en historiografisk undersökning av

argumenten för och emot de armeniska massakrerna och anser att allt beror på vem det är som analyserar

händelserna, och att syftet med själva historieskrivningen påverkar slutsatserna forskare kommit fram till,

The historiography of the Holocaust today is more mature and less politicized than

that of the Armenian genocide […] ‘genocide’ is a classic example of the past

examined teleologically - a retrospective projection.4

Bloxhams syn på problematiken bakom just armeniernas öde, fick mig att verkligen fundera över varför det är så

mycket oenighet och frågetecken omkring ämnet . För att kunna förstå hur och varför detta kunnat äga rum och i

framtiden göra en egen självständig historisk undersökning av dessa händelser, har jag valt att göra ett

1Business & Financial News, Breaking US & International News/Reuters.com: Artikel: House panel to take up Armenian
genocide bill, Friday, February 5 2010 (for printed article
http:/www.reuters.com/asstes/print+aid=USTRE61451Y20100205): […] Turkey accepts that many Christian Armenians
were killed by ottoman Turks bit denies that up to 1.5 million died and that it amounts to genocide. Turkish officials have
warned that any attempt in the U.S: Congress to brand the killings a genocide could damage U.S.- Turkish ties. Reported by
Andrew Quinn; editing by Eric Beech.
2 http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGEUR4432006?open&of=ENG-TUR., Se även G. S. Graber, The Caravans
to Oblivion (1996), s. 6. Bulent Algan, The Brand New version of Article 301 of Turkisk penal Code and the Future of
freedom of Expression Cases in Turkey, an article  i PDF from German Law Journal, vol 09 No.12,
3 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide (2005), s. 94
4 Bloxham, s. 95

www.reuters.com/asstes/print+aid
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGEUR4432006
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historiografiskt studium över ett antal etablerade vetenskapliga forskningsresultat på området och slutsatserna av

dessa undersökningar samt granskning av annan äldre dokumentation som har koppling till den armeniska frågan

och de armeniska massakrerna. Jag väljer att vara försiktig med användning av ord som ”genocid” och

”folkmord”. De kommer att undvikas i den mån det är möjligt i uppsatsen. Denna undersökning speglar inte

mina personliga åsikter gällande vare sig armeniernas öde eller skuldfrågan.

Målet är att undvika anklagelser mot den turkiska staten. Jag vill istället lyfta fram de olika åsikterna och

slutsatserna experter i och utanför Europa har lagt fram under flera decennier, om sanningen bakom händelserna

och den eventuella frågan om vem som bär skulden till de armeniska massakrerna och hanteringen av

skuldfrågan nationellt och internationellt.

Studiet skall vara koncentrerat till hur dessa texter är utformade och hur de framför informationen; hur de

använder källmaterialet och sammanställer sina arbeten och vilka slutsatser de drar; att kartlägga de olika

tolkningar, primära källor och annat arkivmaterial som de använt i sina studier och litteraturen om det osmanska

rikets senare historia och dess koppling till de armeniska massakrerna; om argumenten är beroende av varandra

eller upplevs de som sakliga, självständiga och neutrala.

Man bör inte glömma att andra etniska och religiösa minoritetsgrupper, som greker, syrianer, judar och annat

folk i Balkanregionen också utsattes för våldsamma övergrepp under det osmanska styret. Dessa övergrepp är

viktiga historiska händelser men eftersom jag har valt att undersöka det armeniska folkets öde, kommer jag att

inte redovisa dessa händelser om det inte är viktigt i sammanhanget.

Frågeställningar

I denna undersökning skall följande frågor besvaras:

Vad säger forskare om händelserna 1915 och förspelet till massakrerna?

Vilka punkter är de överens om och var går meningarna isär; kan etnisk, politisk och akademisk bakgrund ha

påverkat resultaten eller har de uttalat sig neutralt till källmaterialet?

Vilka är de primära källor och hur används de i den utvalda litteraturen?

Metod

Analyserna bygger på vetenskapliga studier av historiker, sociologer och teologer i det aktuella

forskningsområdet. Forskarna skriver utifrån ett akademiskt perspektiv på händelserna. De forskarna som

förnekar att massakrerna ägde rum, är oftast företrädare för den turkiska staten och framhåller att armenierna

dog, men på grund av inbördesstrider som skedde i Anatolien eller de så kallade förflyttningarna av folk vid

frontlinjen under första världskriget samt att endast Förintelsen 1939-45 är genocid, enligt R. Lemkins5 genocid

teori som blev FN stadga den 9 december 1948.

5
Rafael Lemkin.1900-59, polsk jurist. Blev expertrådgivare till U.S. krigsministriet under andra världskriget. Skaparen av

uttrycket genocid. Det består av två ord från grekiska ”genos” som betyder ras, stam eller nation och från latin ”cide” som
betyder ”killing”. Hämtat från http://www.britannica.com/Ebcheck/topic/229236/genocide
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Genocide means acts committed with the intent to destroy in whole or in part, a nation,

ethnical, racial or religious group.6

Forskarna jag valt att granska har skiftande akademiska bakgrund. De representerar forskning för och emot

rubriceringen ”genocid”. Genom att läsa specifika avsnitt ur den utvalda primära litteraturen och sedan redovisar

för hur argumenten kopplas till det tillgängliga källmaterialet och vilka slutsatser de kommer fram till i sina

undersökningar. Målet är att klarlägga forskarnas åsikter och visar hur nyanserade de är i sina undersökningar

samt vilka är tendensiösa i framställningen av massakrerna och det politiska efterspelet. Med tendensiöst menas

det att den etnisk eller akademisk bakgrunden påverkar argumenten för och emot händelserna, samt resultaten av

forskningen i ämnet. För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att arbete på följande sätt. 1)

Noggrann läsning av den utvalda litteraturen 2) en kritisk analys av den framställda informationen och

uppbyggandet av texterna 3) granskning av källförteckningarna för att styrka forskningsresultaten 4) analys och

sammanfattning.

Forskningsläge internationellt och i Sverige

Det pågår intensiv forskning i flera länder i världen i sökandet efter sanningen och en definition på massakrerna

på armenierna 1915. För att nämna några institut; Fundacion Memoria del Holocausto i Argentina, The

Armenian Genocide Museum and Institute i Armenien, The Zoryan Institute i Kanada och USA; The Danish

Center for Holocaust and Genocide Studies i Danmark. Det finns universitetsprogram främst i USA som

erbjuder utbildningar och kurser som eftersträvar att fortsätta söka efter sanningen genom särskilda inriktningar

inom genocid forskning och i synnerhet de armeniska massakrerna 1915. The Turkish Institute i Washington

D.C. bedriver studier och forskning i motsatt riktning d.v.s. att det inte var genocid. Nästan all forskning som

pågår idag är finansierade av olika intressegrupper. De institutionerna som bedriver intensiva studier kring

armeniska frågor är lika beroende av finansiering utifrån. Den turkiska staten stödjer egen forskning och annan

forskning utomlands. Detta givetvis gör forskning om massakrerna till ett minfält av information som måste

användes med viss försiktighet oavsett forskningsinriktning .

Den traditionella forskarsynen i Sverige är odogmatisk. Forskningen eftersträvar en neutral och rättvis

historieskrivning. Forskare klarlägger genom källmaterialet om händelserna förlopp, orsak och verk. Forskning

om massakrerna bedrivs i begränsad omfattning i Sverige. Större studier om de armeniska massakrerna från ett

internationellt perspektiv saknas. Däremot finns det studier som behandlar genocid i allmänhet och även ett från

svenskt neutralt perspektiv. Några publicerade studier som gjorts i Sverige är The Armenian genocide 1915:

from a neutral small state’s perspective. Sweden av Vahagn Avedian (masterexam, Uppsala 2008). Han är också

redaktör för Armeniska folkmordet 1915: frågor och svar, (2008), Med folkmord i fokus: Förintelsens plats i den

europeiska historiekulturen av Klas-Göran Karlsson (2008 Forum för levande historia) och Folkmordens

historia: Perspektiv på det moderna samhällets skuggsida av Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner (2005).

Dessa kommer inte att analyseras i denna uppsats eftersom de inte behandlar enbart de armeniska massakrerna

utan flera generella aspekter inom genocid forskning. Armeniska folkmordet 1915: frågor och svar är endast ett

6
http://www.genocidestudies.info/UN_Definition.htm, International Institute for Genocide and Human Rights Studies ( A

Division of the Zoryan Institute)

http://www.britannica.com/Ebcheck/topic/229236/genocide
http://www.genocidestudies.info/UN_Definition.htm
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informationsblad publicerat genom den armeniska föreningen i Stockholm och därmed inte kan betraktas som en

veteskaplig undersökning.

Bakgrund

I bakgrunden har jag valt att redogöra för åren 1876 till 1908 d.v.s. tiden efter Tanzimat och början av

Abdulhamids II:s regeringstid. Tanzimat är den turkiska beteckningen för en period av social, ekonomisk och

politisk reform i det osmanska riket. Den sträckte sig från 1808 under Mahmud II och varade tills 1876 när

Abdulhamid II tillträdde som sultan. Under hela 1800-talet hindrads eller misslyckades försöken att genomföra

reformer på grund av religiösa och politiska konflikter. Här beskrivs situationen som uppstod under de sista

decennierna av det osmanska riket. Vi ser också hur förfallet banade väg för unionisternas och ungturkarnas

maktövertagande 1908 och hur dessa förhöll sig politiskt, religiöst och kulturellt till minoriteterna.

Unionistpartiet var en gruppering som tog makten i Turkiet genom revolutionen 1908. Ungturkarna var turkarna

var en grupp radikala unionister som leddes av Talat, Enver och Djemal Pascha. De tog regeringsmakten 1913.

Jag berör också armenierna och deras ställning under det turkdominerade osmanska styret.

Det osmanska riket befann sig i en djup ekonomisk och politisk kris år 1876. Riket var deklarerat bankrutt sedan

1875 och rädslan för total undergång var något som överskuggade alla politiska och etniska/religiösa beslut som

skulle genomföras under den sista sultanen med absolut makt.7 Abdulhamid II tillträdde 1876 efter oroligheter

och uppror av radikala och liberala grupper främst i städerna, stödde på reaktionen av de konservativa och

etablerade elementen i det osmanska samhället, dvs. den muslimska överklassen som fick sina skatteinkomster

från stora jordbruksanläggningar och stod under inflytande av den starka Ulema, det religiösa lagstiftande

organet.8 Mellan 1876 och 1918 skulle det osmanska riket förlora 85 procent av sina landsområden och 75

procent av sin befolkning.9

De religiösa och etniska konflikterna ökade på grund av fördrag som tvingades på osmanerna av de europeiska

stormakterna. De gällde de kristnas ställning vis-à-vis muslimerna. Minoriteterna mötte oftast brutalt förtryck i

det osmanska samhället. Fördragen tvingades på den osmanska regeringen under hela 1800-talet. Muslimerna

deklarerade sin inställning till dessa krav: de accepterande inte att se sin maktställning försvagas gentemot den

kristna befolkningen och skulle aldrig dela makten med de kristna.

Det var inte enbart konflikten och den ökade spänningen mellan muslimer och icke-muslimer som ledde till

våldsamheter, utan också moderniseringsprocessen som Abdulhamid II skulle tvinga det osmanska riket att

genomgå. Det var en kosmetisk förändring som aldrig nådde det osmanska samhället på djupet. Armén skulle

omorganiseras efter tysk förebild under vakande öga av Helmut von Moltke10 och flottan skulle omstruktureras

och utbildas av engelska instruktörer. Moltke fann att osmanerna var mycket gammalmodiga i sitt tänkande

7
David Mitrany, The Balkans – A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey (1915), s. 361f

8 Uleman var det religiösa lagstiftande organet och janitscherna var sultanens egna garder bestående av unga kristna pojkar
som uppfostrades som trogna muslimer och lojala till det osmanska riket. Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire
and Modern Turkey, (1977), s. 216
9 Taner Akcam, A Shameful Act ( 2006), s. 11
10 Helmut von Moltke, tysk militär, 1800-91. När samarbete med Bismarck. Ledde den tyske armén i segern över Frankrike
1871.
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gällande arméns storlek och funktion i krig. Han beklagade att ”den Höga Porten”(regeringen i Konstantinopel)

föredrog kvantitet före kvalitet.11

Utbildningsväsendet och administrationen skulle moderniseras; moderniseringsprocessen brådskade eftersom

den västliga imperialistiska framfarten under senare delen av 1800-talet var ett direkt hot mot det osmanska

rikets position som självständig politisk och ekonomisk enhet.12 Abdulhamid II sökte kontakt med occidenten

men detta skulle ske endast på osmanernas villkor. Han välkomnande import av teknik och varor som skulle

bedra till att modernisera landets centrum och stärka dess makt och legitimitet hos undersåtarna i hela riket, men

med dessa förändringar kom det borgerliga idealet som hade växt allt starkare i väst under slutet av 1700-talet

och hela 1800-talet. Detta resulterade i en växande bourgeoisie som krävde liberala reformer och demokrati

samtidigt som sultanens lagstiftning vilade på den islamska kanoniska lagen med så kallade fetvas.13 En

integration av arabiska influenser i de styrande organen och en stor dos av despoti var hans bot mot imperiets

förfall.14 Hans politik med en stark centralmakt baserad på den islamiska rätten, ledde till motstånd i periferierna,

hos befolkningarna i Balkanregionen, serber, montenegriner, rumäner, bulgarer och kretensare. De krävde

självständighet med stöd av bland andra tsarens Ryssland och habsburgarnas Österrike-Ungern. Armeniernas

strävan efter bättre villkor inom det osmanska riket, ledde till resning mot den Höga Porten. Denna mynnade ut i

de armeniska pogromerna som ägde rum mellan 1894 och 1896. De anses vara ett förspel till händelserna under

första världskriget.

Det osmanska imperiet under Abdulhamid II betraktade de sista kristna minoriteterna som förlorade. De icke-

muslimerna levde i så kallade ”millet”.15 Fram till 1876 hade dessa existerat i relativt fred i det osmanska riket.

Från denna tid gynnade sultanen en politik känd som panislamism16. Den var ett försök att binda de muslimska

undersåtarna till tronen och sultanen som den centrala makten i rikets turkdominerade centrum och den

kristalliserade spänningen mellan kristna och muslimer. Stormakterna hävde att de kristna var förföljda som en

förevändning att lägga sig i det osmanska rikets inre angelägenheter. De krävde att sultanen skulle ställa sig

bakom och respektera överenskommelserna om bland andra armeniernas rättigheter. Samtidigt aktioner av de

kristna i Balkanregionen födde en känsla av solidaritet bland de osmanska muslimerna, av vilket flera var högt

uppsatta statstjänstemän nära Abdulhamid II.17

Under ett regeringsmöte i Istanbul 1876 utropade sultanen det osmanska riket till en konstitutionell monarki18 för

att kunna motarbeta stormakternas försök att framföra armeniska klagomål gällande det fiskala trycket,

skattindrivning, kriminellt beteende av statliga anställda, kidnappningar, rån och hinder mot utövande av

11 Anders Björnsson, Osmanernas rike – ett försummat europeiskt arv, 2004, s. 60
12

Jämför imperialistiska intentioner i Östasien och Sydöstasien, Afrika och Indien.
13 Fetvas eller Fatwas är religiösa proklamationer från den religiösa Uleman
14 David Mitrany, s. 362
15 Alla människor i det osmanska riket var organiserade i millet efter på religion. De förväntades ha en egen lagstiftning och
organisera sina samhällen. De betalade skatt till sultanen och männen slapp göra militärtjänst i sultanens armé.  Så länge de
höll fred med muslimerna, fick ledarna sköta sina millet i fred. Utanför sina millet gällde de islamiska lagarna. Jason
Goodwin, A History of the Ottoman Empire (1999), s. 95
16

Panislamism var drömmen att förena alla muslimer under islams i ett enat rike.
17 Akcam, s. 40
18 Peter Balakian(2004), s. 137. Det första osmanska parlamentet möttes i mars 1877. Representanter från hela det osmanska
imperiet samlades i Istanbul. Anklagelser om korruption från periferiernas representanter innebar att det första
konstitutionella parlamentet blev kortlivat. Abdulhamid upplöste parlamentet 1878, friade de fem ministrarna anklagade för
korruption och uttalade klart och tydligt att en konstitutionell regering var ingenting för honom. Abdulhamid bromsade den
politiska moderniseringsprocessen förutom de första två åren när han låtsades stödja den.
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religiösa riter som riktats mot den armeniska befolkningen.19 Taner Akcam, turkisk exilhistoriker, bygger sin

analys för tiden 1876-1908 på kvarvarande armeniska, tillgängliga turkiska och europeiska primära källor. Detta

efter att ha sökt i de turkiska arkiven efter relevant källmaterial. Han konstaterar att mycket av materialet med

direkt koppling till den armeniska frågan, tidigare aktioner och massakrerna 1915-16, förstörts eller plockats

bort, dock finns det andra mycket säkra europeiska källor.  De omfattande europeiska källorna styrker

slutsatserna i hans undersökning av mötet i Istanbul och påföljande dokument som undertecknades i London av

stormakterna utan att bjudit en representant för den osmanske sultanen till de pågående diskussionerna.

Vahakn Dadrian, armenisk sociolog, anser att den europeiska interventionen var beroende av en generell

överenskommelse mellan de europeiska stormakterna som byggde på villkoren från Berlin fördraget 1878. De

ansåg att de kunde tvinga osmanerna att acceptera en viss grad av europeisk intervention. Dadrian menar att

denna intervention inte var enbart av ”humanitära” skäl, av omsorg om de kristnas ställning inom det osmanska

riket med löften om reformer som skulle garantera en likvärdig behandling som undersåtar till den osmanska

sultanen. Berlin- överenskommelsen ökade rivaliteten mellan Storbritannien och Ryssland och visade sig i deras

politiska aspirationer i området.20

Professor Stanford J. Shaw i sin History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, visar under rubriken “The

Armenian Question” 21 att samma situation uppstod på grund av de europeiska stormakternas egna politiska och

ekonomiska aspirationer i de osmanska områdena. Det ledde till ökade motsättningar mellan icke-muslimer och

den härskande muslimska befolkningen.

Richard Hovannisian, professor i genocidforskning vid Near Eastern Center ULC, drar samma slutsats som

Dadrian och Akcam att utspelet av de osmanska representanterna som motarbetade varje förslag som lades fram

av stormakterna, ledde till att dessa valde att dra sig tillbaka till London där ett protokoll undertecknades 1878.

Fördraget gav stormakterna rätten, enligt den nionde artikeln, att utföra gemensamma aktioner om de var

missnöjda med de osmanska reformerna gällande minoritetsbefolkningarna. Den osmanska sultanen vägrade att

skriva under protokollet eftersom han ansåg att det stred mot det osmanska rikets suveränitet och heder.

Efter det rysk-turkiska kriget 1877-78 och Konferensen i Berlin, internationaliserades ”Den orientaliska frågan”

och frågan om minoriteterna inom det osmanska riket. Stormakterna ansåg sig ha rätten att påverka rikets inre

angelägenheter enligt Parisfredsfördraget 1856 till följd av Krimkriget. Det osmanska riket var verkligen

Europas ”sjuke man”. Det rådde tryck från minoriteterna och motstånd från de islamiska, konservativa

grupperna i rikets kärnområde och de ekonomiska och utrikespolitiska intressena av de etablerade stormakterna,

Storbritannien, Ryssland, Österrike-Ungern och Frankrike men också av de nya europeiska staterna Tyskland

och Italien, alla med egna särintressen gentemot den Höga Porten. Européernas imperialistiska frammarsch

skulle ha konsekvenser för det osmanska rikets överlevnad och bedrar till att skapa oro och ökar kraven på

kristna självständiga stater genom delning av hela riket; muslimerna besvarade detta hot med blod och våld för

att behålla ordning och makten i hela det osmanska riket.

19 Akcam, s. 36, (Se note 71, 72, 73, s. 384).
20 Vahakn Dadrian, The History of the Armenian Genocide – ethnic conflict..., (revised edition 2008), s. 97, see also note 1
and 2, s.97f
21 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, (1977), s. 200 ff
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Ett resultat av Berlin konferensen var revideringen av fredsavtalet efter det rysk-turkiska kriget. Detta hade

undertecknats i San Stefano 1877. Freden ansågs vara ett direkt hot mot det brittiska imperiet och dess politiska

och ekonomiska aspirationer eftersom det gynnade Ryssland. Ett antal provinser i Balkan regionen som

annekterats av Ryssland enligt bestämmelserna i fredsavtalet, fick återlämnas till det osmanska riket. Nya

åtgärder beträffande skydd av armenierna genomdrevs: Sex europeiska stormakter kunde hålla Turkiet ansvarigt

för behandlingen av de kristna minoriteternas rättigheter samt hade rätt att ingripa om de ansåg att reformerna

inte efterlevts.22 Efter konferensen i Berlin skulle ansvaret överlämnas till sultanen: Han skulle ansvara för

armeniernas välbefinnande och säkra deras rättigheter genom löften om tidigare reformer. Den ryska armén

tvingades dra sig tillbaka från de turkiska områdena till Ryssland. Cypern överlämnades till Storbritannien som

”tack” för stödet från Storbritanniens premiärminister Benjamin Disraeli and utrikesminister Robert Salisbury.

Ett allvarligt problem under hela Abdulhamid II:s regeringstid var det faktum att han inte hade kontakt med de

osmanska folken. Hans rädsla och misstänksamhet växte för varje kuppförsök. Han lämnade sällan sitt palats och

litade endast på en liten krets lojala tjänstemän, hemliga poliser och spioner som försåg honom med information.

De uppmuntrades att granska alla lagförslag och lagändringar. Hans mål var att knyta makten till sin egen

person.  Lagtexter var modifierade för att anpassas till hur Abdulhamid trodde och ansåg staten skulle skötas.

Under det sista decenniet av 1800-talet ökade terrorist och inblandning utifrån behovet att skapa en stark och

repressiv centralmakt samtidigt som det fanns ett nätverk av lojala undersåtar i periferin. Misstänksamheten

mynnade ut i ett starkt behov av att bekämpa alla misstänkta uppror och förräderi i hela det osmanska riket.

Islamism och panislamism började ta form under Abdulhamid II:s regeringstid. Han krävde att osmanerna skulle

behålla de fundamentala värderingar och traditioner som rått under l’ ancien régime. Sultanen uppmuntrade de

konservativa muslimiska grupperna i det osmanska samhället och knöt dem till sig för att stärka sin egen

ställning såväl som islam som statens dominerande religion. Detta ledde till slitningar mellan icke-muslimer och

muslimer. Stanford Shaw skriver i sin om diskuterade bok History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,

vol II, om berättelser om förföljelser och våld mot muslimer i de nya staterna i Balkanregionen och även av

förföljelser av muslimer i de ryska områdena som gränsade mot det osmanska rikets nordligaste gräns, spred sig

över hela det osmanska riket och stod i kontrast till osmanernas berättelser om hur väl de icke-muslimska

befolkningarna behandlades och muslimernas tolerans mot dessa grupper i alla muslimska länder och inom

själva det osmanska riket.23

För att sätta Shaw i en större kontext måste man jämföra dennes analys med andra historiker som inte tillhör

revisionistskolan. Vahakn Dadrian finner en klar koppling mellan det externa trycket från stormakterna till

reformerna som ansågs vara nödvändiga för att säkra ställningen för de kristna minoriteterna. Det ledde till en

växande medvetenhet hos muslimerna om hur dessa reformer kunde påverka deras dominerande ställning i

centrum och i periferierna av det sönderfallande riket. En process som skulle förhindras genom centralisering av

statsmakten och kosmetiska religiösa/etniska och politiska förändringar för minoriteterna under sultanens

beskydd.

22 Dadrian, s. 50: De armeniska reformerna innebar att de sex stormakterna kunde hålla Turkiet ansvarigt för behandlingen av
och försäkran om de kristna minoriteternas rättigheter samt rätten att ingripa om de ansåg att reformerna inte efterlevts.
23 Shaw, s. 259
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Den nya lagstiftningen kom i direkt konflikt med den mera traditionella islamiska lagstiftningen och en lång

tradition av förtryck av de underordnade minoriteterna. Missnöjet bland minoriteterna växte allt starkare på

grund av det ökade skattetrycket och repressionen. De upplevde sig som andra klassens medborgare och

sultanens vilja att genomföra reformerna var obefintlig. Han godkände stormakternas krav på armeniska

reformer men också genom en fördröjning av reformprocessen, kunde han behålla status quo i hela riket.

Armenierna höjde givetvis sina röstar för jämlikhet och att reformer skulle genomföras i minoritetspolitiken.

Sultanen svarade med att trycka ner dem med våld. Massakrerna, skriver Dadrian, är en biprodukt av detta

förtryck som yttrade sig i repression.24

Flera massakrer skulle äga rum under Abdulhamid II:s hårda styre. Upproret i Sassoun25 1894 var ett de första.

Det utbröt på grund av det allmänna missnöjet bland armenier tillföljd av den dubbla beskattningen som tvingats

på dem av turkarna och de kurdiska stammarna26 i området (armenierna deklarerade att det kurdiska kravet på

skatt var illegalt). Dadrian är mycket noggrann i sin undersökning av de enskilda upproren. Han använder

samtida källor och även sekundära källor från tidigare forskning on Sassounmassakern och flera andra pogromer

under 1895-96.27

Dadrian diskuterar risken för överdrifter i de primära källorna angående rapporteringar av antal offer och just

vad som hände och vilka deltog i massakerna. Offren söker upprättelse medan förövarna försöker minimera antal

armeniska offer för att sedan försöker lindra efterspelet i moderna Turkiets historieskrivning gällande ansvaret

för massakrerna.                 Han påpekar att både de armeniska och turkiska primära källorna bör användas med

viss försiktighet. De europeiska primära källorna, bland andra Johannes Lepsius, tysk präst och förkämpe för

armeniernas sak.28 Dokument från brittiska blåböcker, sammanställda för diplomatiskt bruk med källor och

officiella kommunikéer som skickades från olika utländska ambassadörer som tjänstgjorde i de olika provinserna

i Turkiet till sina respektive regeringar i Europa och USA kan inte betraktas som neutrala källor och bör

användas med viss försiktighet efter källkritiska principer. Jämförelse av dessa källor är därför nödvändigt

menar Dadrian om man vill komma fram till en korrekt och nyanserad historiebeskrivning och tolkning av

händelserna mellan 1894 och 1896. Om man sedan jämför Dadrians undersökning gällande antal offer och

bakomliggande orsaker till massakrerna, kan Shaws argument uppfattas som något överdrivna. Han anser att

rapporter från den europeiska pressen och västerländska politikerna, mycket tunna och orimliga.

Taner Akcam har i sin beskrivning av massakrerna, granskat dem utifrån de turkiska samtida källorna. Han ser

samma bild av beskattningen av armenierna och att de kurdiska stammarna i området tog ut olaglig skatt (en

tribut) samtidigt som turkosmanerna också krävde skatt eftersom det var icke-muslimska grupper som betalade

direkt skatt till den Höga Porten d.v.s själve sultanen. Reformerna i östra Anatolien som stormakterna krävde

blev aldrig verklighet på grund av sultanens ovilja till kristna reformer. Stormakternas egna politiska intentioner

i området blev också mer av ett hinder för dessa reformer och ledde till flera blodiga incidenter.

24 Dadrian, s. 113
25

Dadrian, 114-116
26

De kurdiska stammarna var kringvandrande nomader och inte ett enat folk som de är idag.
27 Dadrian, s.152f
28

Für Armenische Fragen, The Armenian Genocide, Documentation, Vol.1 (1991), s.170, se note 146, även Taner Akcam, s.
42 och note 103, s. 386
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Historikern Peter Balakian har i sin analys av de armeniska massakrerna, The Burning Tigris, The Armenian

Genocide and the America’s Response, granskat Abdulhamid II:s personlighet och om detta delvis skulle

förklara massakrerna på armenierna 1894-96. Balakian skriver att i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

sultanen skulle få öknamnet ”the bloody Sultan”, ”le Sultan rouge” och ”Monstre de Yildiz”. Han sågs i ett

flertal skämtteckningar i Punsch Magazine under hela 1890-talet och de tidigare åren av 1900-talet. Tidningarna

i västerlandet dömde honom för sin hänsynslösa politik gällande de kristna minoriteterna och i synnerhet

armenierna. Vambery återberättar i sina memoarer att sultanen antydde att han funderade över en lösning till den

armeniska frågan.

I tell you, I will soon settle those Armenians. I will give them a box on the ear

which will make them smart and relinquish their revolutionary ambitions.”29

Vambery skrev senare att han uppfattade, “this box on the ear”, som om sultanen menade de armeniska

massakrerna och kommenterade senare, ”The Sultan kept his word”30 Detta var kanske ren förmodan från

Vamberys sida och mycket kan och har tolkats i Vamberys uttalande sedan massakrerna skedde. Taner Akcam

skriver i sin analys att det inte finns några källor i Turkiet, Europa eller USA där det står att Abdulhamid skulle

ha gett order om massakrerna. Å andra sidan framstår han som delaktig på en annan nivå.

Sultanen deklarerade i ett dekret att armenierna inte längre existerade. Detta dekret kom efter flera år av förtryck

där armeniska skolor kunde stängas för minsta misstanke. Böcker som innehöll information om deras historia,

eller innehöll ordet Armenien förbjöds. Armenierna sattes i fängelse utan rättegång eller torterades under förhör.

Akademikerna utsattes för ständiga förföljelser. De arresterades och dödades utan förklaring. Sultanens besatthet

gick så långt att han krävde namnbyte på Armenian College till Euphrates College. 31 Han förnekade hela sitt liv

att hans moder skulle vara armeniska., Det påstås att hon var av armeniska eller tjerkessiska.32 Denna förnekelse

känns igen i 1930-talets Tyskland och frågan om Adolf Hitlers bakgrund, där det skulle finnas judiska rötter.

Den utdragna reformprocessen skulle leda till massakrerna på armenierna i Istanbul i september 1895. Akcam

menar att detta var en organiserad attack på Istanbuls armeniska befolkning som genomfördes under en

demonstration för armeniska reformer. Regeringen påstod att våldsamheter ägde rum och att det var nödvändigt

att slå ner den våldsamma protesten genom militärintervention. Stormakterna krävde sedan ökad kontroll över de

kurdiska stammarna och att medlemmar i de Hamitiska regementena33 förbjöds att bära uniform och vapen när

de inte var i aktiv tjänst. Sultanen lät även dessa reformer rinna ut i sanden.34

Andra forskare som analyseras i uppsatsen diskuterar antal offer för de armeniska pogromerna mellan 1894-96.

Dadrian nämner inte antal offer, endast att källorna var oeniga och att etniska och religiösa tendenser kan ha

påverkat informationen. Akcam skriver att i rapporter som Kaiser Wilhelm II tog emot nämns det 80 000 offer;

de brittiska och franska källorna nämner mellan 100 000 och 200 000 offer och den armeniske patriarken

29 Peter Balakian, The Burning Tigris, The Armenian Genocide and the America’s Response (2004), s. 35
30 Peter Balakian, s, 36
31 Peter Balakian, s. 36
32 Peter Balakian, s.36: Tjerkessiska är ett minoritetsfolk i Kaukasus
33 Akcam, s. 40; Ett kurdiskt kavalleri etablerades 1890. De skapades av sultanen som svar på ökad armenisk revolutionär
aktivitet. Dessa höll sig till den ryska gränsen i Kaukasusområdet. De förhöll sig absolut lojala till den Höga Porten.
34 Taner Akcam (2006), s. 42
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argumenterade för 300 000 döda armenier. Johannes Lepsius dokumenterade att 88 000 armenier miste livet.

Peter Balakians uppgifter om antal offer kommer från de brittiska källorna, han skriver att 200 000 dog. Källorna

visar faktiskt att Dadrian är helt korrekt i sin bedömning att använda källorna gällande antal offer.35 Shaw

kommer till en något annorlunda slutsats.  Han menar att många fler muslimer skulle ha dödats i andra regioner

och att siffrorna över antal omkomna armenier är mycket överdrivna. Som nämnts förut, var Shaw erbjuden visst

arkivmaterial och slutsatserna han drar speglar den officiella inställningen till massakrerna 1894-96 och sedan de

armeniska massakrerna 1915.

Dadrian, Shaw och Akcam är eniga om att stormaktsinterventionen var grundad på två saker, så kallad

”humanitär intervention” och att de ägnade sig åt egna politiska och ekonomiska intressen. Deras intervention

och överenskommelser därefter hade negativa effekter på händelserna under Abdulhamid II:s regeringstid och

var en av de bakomliggande orsakerna till massakrerna under 1890-talet.  Den armeniska frågan skulle heller inte

lösas på grund av en stormaktspolitik som föreföll hycklande. Men efter 1896 försvann den armeniska frågan

från internationella agendan och dök inte upp förrän vid revolutionen 1908.

Sökandet efter en gemensam nationell identitet grundades på panislamism. Muslimer planerade attacker mot

kristna som ett infriande av deras religiösa plikter gentemot islam och den osmanska sultanen. Ett sista desperat

försök att hindra tillbakagång gjordes genom att försöka skapa nationell enighet i det osmanska riket. Det sociala

uteslutandet av nationella etniska grupper (särskilt armenierna), baserat på religiösa grunder blev en medveten

del av den osmanska regeringens och i synnerhet sultanens nationella politik och röster höjdes bland muslimerna

för en lösning på det armeniska problemet. Dragomanen36 på den brittiska ambassaden i Istanbul, skrev i sin

rapport kort efter att massakerna ägt rum i östra Anatolien att armeniernas rop om hjälp till stormakterna innebar

att muslimerna såg det som sin religiösa plikt att förgöra den armeniska befolkningen. 37 Ropet om hjälp av

armenierna från de västliga stormakterna ansågs som rena landsförräderi mot den Höga porten och kunde mycket

väl ha motiverat ungturkarnas beslut att deportera den armeniska befolkningen från Anatolien 1915.

Abdulhamid uttryckte det som många muslimer kände inför förändringar och de påtvingade reformerna utifrån.

Samtidigt som det osmanska riket konfronterades med krympande territorium. Han liknande den smärtsamma

processen vid det osmanska rikets ”avrättning” 38

Källmaterial och urval av källor

Eftersom uppsatsen granskar och analyserar historiska åsikter, består de primära källorna av vetskaplig litteratur

och annat relevant material om de armeniska massakrerna. Jag använder vissa primära källor, d.v.s arkivmaterial

för att försöka utröna varför just dessa källor ansågs vara lämpliga och hur författarna har använt sitt

källmaterial, båda det primära och sekundära.

Följande principer har valts för denna undersökning. Jag skall analysera texter av Dadrian Vakahn, Taner

Akcam, Richard Hovannisian, Robert Melson/ Bernard Lewis, Stanford Shaw, Guenther Lewy och Vigen

35 Akcam (2006), s.43
36

Dragoman - den officiella tolken på den brittiska ambassaden i Istanbul.
37

Akcam, s. 45
38 Akcam, s. 43f
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Guroian. Dessa speglar den moderna forskningen kring de armeniska massakrerna. De representerar de två

nuvarande forskningslägen i Europa och den övriga världen.

Bernard Lewis, Stanford Shaw och Guenther Lewy är tre forskare som förnekar att massakrerna var en akt av

genocid. De får stöd för sin forskning genom bidrag från det turkiska institutet i USA eller direkt från den

turkiska statens arkiv. Bidragen kan vara ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, debatt artiklar och litterära verk.

De kan också vara utvalda dokument från de turkiska arkiven. Dessa dokument är svåra att bedöma som

oberoende och äkta samtida källor eftersom de inte är tillgängliga för andra forskare som delar en annan

uppfattning . De publicerade forskningsresultaten kan upplevas som mycket tendensiösa eller missvisande. Det

finns emellertid historiker som t ex Norman Stone som jag inte ska undersöka i min undersökning. Däremot har

han recenserat Guenther Lewys senaste analys som skall granskas i uppsatsen. Stones inställning till tidigare

forskning speglas i den korta texten på baksidan av omslaget39 Han är numera verksam i Turkiet och driver på

den officiella positionen kontra armeniernas krav på ett turkiskt erkännande av massakrerna mot dem.

Dadrian, Hovannisian och Guroian är armeniska forskare. Guroian är tredje generation armenier och har en

modern nyanserad forskningssyn på de armeniska massakrerna och skuldfrågan. Dadrian å andra sidan är en av

de mest respekterade forskare i detta område i världen idag. Hovannisians forskning omfattar flera välskrivna

analyser om folkmord som begåtts under hela 1900-2000-talen.

Akcam är den första turkiska historikern att erkänna att massakrerna var genocid. Han forskar ur ett turkiskt

perspektiv. Han försöker förklara det som låg till grund för händelserna 1915. Samtidigt ville han förstå och

påvisa tankarna bakom turkisk nationalism och ungturkarnas roll i dessa händelser.

Richard G. Hovannisian påpekar i sin artikel, ‘Denial of the Genocide: The Armenian Case’40 att Stanford Shaw

skriver, “…unabashedly distorted writings…”41 Hovannsian anser att Shaw var en av de västerländska ’turk’

vänliga historikerna på 1970-talet vars uppgift var att framföra den turkiska officiella åsikten i den armeniska

frågan. Han fick tillgång till vissa utvalda dokument ur de turkiska arkiven och därmed fick kritik för sina

selektiva primära källor. Under några decennier framförde han de sedvanliga anklagelserna mot armenierna som

stöds av den turkiska staten. Hovannisian fortsätter i sin artikel att belysa värdet av Shaws verk som ett icke

trovärdigt historiskt dokument. Han menar att det finns flera grova felaktigheter som genomsyr Shaws tolkning

av den armeniska frågan och det osmanska rikets senare historia. För en mer djupgående analys av Shaw - se

1.2.3 42

Problem och avgränsningar i arbetet.

Eftersom jag inte har direkt tillgång till de turkiska källorna, och språkförbristning hindrar mig från att läsa de

omfattande tyska arkiven, armeniska källor m.m. har jag valt att använda en serie böcker i flera volymer The

39 Omslagets baksida till Guenther Lewys bok, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide; Norman
Stone skriver om Lewys bok; ”Guenther Lewy is a greatly respected American historian, whose books have shed light on
versions of history that risked becoming set, and stifling future research. He has now turned his attention to the Armenian
massacres of 1915, a subjected encrusted with fossilized venom. His book, with Olympian fair-mindedness as well as
thorough knowledge of the various sources, now replaces everything else.”
40 Institut Für Armenische Fragen, The Armenian Genocide, Documentation, Vol. 8,(1991), hela artikeln omfattar s. 198-230
41 Ibidem, s. 211
42 Für Armenische Fragen, The Armenian Genocide, Documentation, Vol. 8,(1991), s. 212f



17

Armenian Genocide – Documentation, Institut Für Armenische Fragen, volumes 1, 2, 8, som diskuterar

arkivmaterialet och även har exempel från arkiven i Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike samt kritik

riktad mot historiker som anses vara i ”Turkiets tjänst” Här finns även diskussioner som talar emot vissa aspekter

av massakrerna och forskning som stödjer dem. Där forskarna uppger turkiska källor har jag valt att notera detta

i notapparaten.43

Avgränsningar är viktiga eftersom jag måste begränsa antal historiker, antal analyser och annat källmaterial som

skall ingår i denna studie. Bakgrunden beskriver förspelet till händelserna, 1908-1915. Uppsatsen diskuterar

åsikterna om massakrerna, efterspelet, skuldfrågan och förnekelsen men i verkligheten kanske vi kommer aldrig

åt sanningen.

Disposition

Jag har valt att dela upp varje kapitel efter de olika åsikterna för att få en klar och tydlig översikt. Kapitel 1

analyserar perioden 1908-1914, ungturkarna, turkisk nationalism och rollen de spelade i massakrerna. Kapitel 2

analyserar själva massakrerna 1915. Kapitel 3 behandlar efterspel, skuldfråga och förnekelse. I en diskussion och

analys diskuterar jag olika dimensionerna av skuld och förnekelse och avslutar med en sammanfattning. Den

detaljerade bakgrunden och bilagorna är ett hjälpmedel för läsaren med begränsade kunskaper i den osmanska

historien.

Kapitel 1: Förspelet:1908-1914 Ungturkarna och turkisk nationalism

1.1 Forskning som talar för massakrerna

1.1.1 Vakahn Dadrian

Dadrian inleder kapitel 10 av sin analyse, The History of the Armenian Genocide – Ethnic Conflict from the

Balkan to Anatolia to the Caucasus, The 1909 Twin Adana Massacres, med underrubrik, The Hidden Agenda of

the Young Turks Seizing Power, med Ittihadisternas (ungturksrörelsen) avsättning av Abdulhamid II 1908, vilket

ledde till förvärrade omständigheter gällande armeniernas prekära situation inom det osmanska imperiet och den

pågående turkisk-armeniska konflikten samt generella problem inom det osmanska riket på nationell nivå.

Dadrian kallar Abdulhamids regeringstid för den första era av konstitutionen och Ittihadisternas era för den andra

. Deras fortsatta förtryck av armenierna och även folken i Balkanregionen som delvis skulle ligga till grund för

Balkankriget 1912-13 och sedan den nationalistiska politiken som skulle dra in det osmanska imperiet i

förstavärldskriget.

Dadrian analyserar ungturkarna ur ett armeniskt minoritetsperspektiv. Han diskuterar beslutet på kongressen i

Salonika. Hemliga diskussioner om en plan för framtida homogenisering av Turkiet som kallades för den totala

osmaniseringen av alla turkiska medborgare. Detta är en nyckel komponent i Dadrians argument, att

massakrerna var en medveten akt av genocid. Uppgifterna om vad som diskuterades i Salonika, bekräftas i

43
Für Armenische Fragen, The Armenian Genocide, Documentation, Institut Für Armenische Fragen, volumes 1, 2, 8
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dokument i det brittiska utrikesdepartementets arkiv.44 Han återger, den brittiska ambassadören Lowthers åsikt,

som noterade att,

[t]o them Ottoman evidently means Turk and their present policy of Ottomanization is one of

pounding the non-Turkish elements in a Turkish mortar.45

Dadrian antyder att britterna i officiella sammanhang som befann sig i det osmanska riket var medvetna om vad

ungturkarnas politik kunde ha för följder för de kristna minoriteterna. De befarade att strävan för osmansk

homogenitet på sikt skulle kunna inkludera kurder och araber. Han bygger denna del av sin analys på en serie

autentiska dokument som skulle varit en mycket konfidentiell och hemlig källa. Troligen härstammade

informationen från den franska konsuln i Salonika. Den franska Konsuln informerat sin utrikesminister i Paris att

ungturkarna hade fattat ett beslut att använda våld och tvång för att lösa de pågående nationalitetskonflikterna.46

Talat Pascha, en av de tre ledarna för den ittihadistiska rörelsen uttalade sig under detta hemliga möte i augusti

1910. Hans bestämde uppfattning var att det aldrig kunde finnas jämlikhet mellan icke-muslimer och muslimer47

Enligt Dadrian som undersökt flera arkiv bekräftas uttalandet i fyra separata källor. 48 Dessa dokument bekräftar

varandra, men den franska källan är längre och innehåller viss information om minoriteternas status i det

osmanska riket, och enligt Dadrian kan vara den ursprungskällan. Det franska källmaterialet är samtida med

själva talet och kan, enligt Dadrian, betraktas som en säker källa av informationen. Dadrian är känd för att vara

mycket nitiskt med sina arkivundersökningar och informationen som ligger bakom de djupgående, mycket

detaljerade undersökningar av denna turbulenta period i den osmanska historien. Om han förhåller sig neutral till

materialet ifrågasättas av forskare som förnekar genocid teorin? Jag återkommer till viss kritik av Dadrian

gällande hans neutralitet i sin historieskrivning av händelserna i Adana 1909.

Konsekvenserna av Talat Paschas vision av ett homogent osmanskt samhälle, baserade på verklig jämlikhet

kunde endast uppnås först om de heterogena elementen undanröjts. Dadrian refererar till en framstående turkisk

sociolog, A. Yalman. Han skriver i sin analys The Development of Modern Turkey as Measured by its Press

(New York, 1914), att beslutet om ett homogent turkiskt samhälle i hela imperiet, ledde till de våldsamma

aktionerna mot de icke-turkiska nationaliteterna.

Dadrian stödjer sitt argument mot ungturkarna och den politiken de bedrev genom att hänvisa till ett mycket

sällsynt dokument. Denna låg till grund för de armeniska massakrerna, (Han använder ordet genocid). En intern

dokument som skrevs under förstavärldskriget. The Mistakes of the Tanzimat, en uppsats skriven av ideologen

Ziya Gökalp.49 Han kritiserade stormaktsinterventionen och reform edikten från 1839 till 1856 och kallade de för

44
Dadrian, s.184, note 2, FO 195/2359, folio 276, FO 425/250, Annual Report, 1910, p. 4
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Dadrian s. 184, note 3
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Dadrian, s. 184, note 5
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Dadrian, s. 184

48 Dadrian, s. 180, note 7: British Documents: The Origins of the War 1889-1914, [n. 3], 208: Confirmation of the speech is
in Austrian Vice Consul von Zitkovsky’s No. 69 “secret” report av October 14, 1910. In A. A. Tṻrkei 159 No. 2, Bd. 12:  A
18643. French confirmation is in N.S. Turquie, 7:92-97. A particular additional phrase in this French version, not found in
the British report, is Talat’s proposal to lull the potential victims of the Ottomanization program to complacency: “il faut que
nous tranquillisions nos voisins.” This report is stamped “received” by the Direction Politique at commercial of the French
Foreign Ministry, bearing the symbols D, Carton 391, and the date August 6, 1910, thus indicating that it was wired on the
very same day on which the speech was delivered.
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allvarliga misstag, som skapade ett koncept av ”overlords” eller ”milleti hakime”. Han stödjer tanken om ett

homogent samhälle med orden ”Islam mandates domination.” Dokumentet skulle ha legat bland annan

dokumentation hos Midhat Sukru Bleda, generalsekreterare för det ittihadistpartiet . 50 Dokumentet nämnts för

första gången av K. Duru som avslöjade dess existens i sin bok om Ziya Gökalp (1949). Niyazi Berkes antydde

att uppsatsen var skrivit på uppdrag av de ittihadistiska partiledarna och distribuerades på den ittihadistiska

partikonventionen 1916.51

Dadrian eftersträvar att koppla samman förändringar i deras politiska perspektiv, efter maktövertagande 1908

och turkifikationen av det osmanska riket. Från att ha samarbetat med armenierna och andra minoriteter för att

avsätta Abdulhamid II, vände de sig ifrån detta samarbete för att skapa ett turkosmanskt rike, där samhället

skulle domineras av turkiska element. Dadrian söker stöd i sin undersökning genom amerikanen Roderic

Davison, expert i Turkiets moderna historia. Davison skrev i sin analys om de ideologiska förändringarna som

skedde strax före utbrottet av kriget 1914. Ittihadisterna vände sig från nationella ambitioner om jämställdhet

mellan alla osmanska medborgare oavsett etnisk och religiös bakgrund, till en politik av osmaniseringen som

sedan vände sig till turkifikation.52

Dadrian förankrar den osmanska historien före 1908 i den ideologiska förändringskurs som ledde till fortsatte

repression och massakrerna 1915. Han ville bevisa att ungturkarnas mål var att skapa ett turkmuslimskt

homogent samhälle grundad på idéer som redan fanns. Vid maktövertagande såddes frön för en turk dominerad

maktställning. Denna hade sitt ursprung i idén om muslim och icke-muslim. Skulle de verkligen kunna förenas

under ett nytt osmanskt rike baserade på en turkdominerad maktställning?

Dadrian diskuterar konsekvenserna av ungturkarnas tvivelaktiga och något oförenliga konstitutionalism gällande

de etniska elementen inom det osmanska riket . De etniska problemen nådde ytan i mars/april 1909. Den tredje

osmanska armén från Salonika krossade protester av icke-muslimska minoriteter och islamiska fundamentalister

som emotsatte sig ittihad och Abdulhamid lojalister i Istanbul. Konstitutionalism baserade på ittihadistiska

principer återinfördes. Den utlösande händelsen var mordet på en chefsredaktör på en tidning i Istanbul som var

känd för sina regimkritiska artiklar. Han var kritisk till ungturkarnas autokratiska och tvingande tendenser på de

icke turkiska elementen i det osmanska samhället.  Myndigheternas misslyckande att arrestera

gärningsmannen/männen upprörde de grupperna som var emot ungturkarnas förtryckande regim. Dadrian ser ett

samband mellan detta mord och andra liknande attentat på regimkritiska medborgare. Ungturkarna skulle med

tiden inskränka de konstitutionella principerna i den ittihadistiska konstitutionen för att övergå till våldsamma

åtgärder mot oppositionen. Dadrian anser att ungturkarnas brutala metoder var värre än under Abdulhamid II:s

regim. 53

Dadrians analys av de Adana massakrerna återspeglar den dualistiska naturen av ungturkarnas etniska strävan.

Han anser det kostade 25 000 armenier livet. Han eftersträvar att sätta de bakomliggande orsakerna i en kontext

50
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av etnisk och religiös dualism som del av det multikulturella osmanska samhället. Den motsvarade inte

ungturkarnas konstitutionella strävan. Han skriver att den ittihadistiska konstitutionella revolutionen hade en

illusionistisk karaktär. Denna dualism uppenbarade sig i de händelserna som utspelade sig våren 1909.

Armenierna i Adana manifesterade och vid tillfälle ställde sig bakom de ittihadistiska konstitutionella och

frihetsprinciper, men ungturkarna krävde vissa rättigheter enligt konstitutionen och bestämmelserna sedan

tidigare.

Dadrian tycks se två viktiga saker gällande de Adana massakrerna. Armeniernas utsatthet yttrade sig på två

nivåer, som etnisk minoritet inom det turkiskt dominerade imperiet och som kristen minoritet under beskydd av

de europeiska stormakterna. Armenierna förutsåg möjligheten att bli utsatte för våldsamma handlingar av andra

grupper inom det osmanska samhället, och utifrån denna rädsla skaffade sig vapen för självförsvar. De lyckades

till en viss grad försvara sig mot anfallande styrkor. Emellertid var de för få och ett högt antal förluster tvingade

de att gå med på att lägga ner sina vapen. Vapenvilan förhandlades fram av den brittiska konsuln i Mersin,

samtidigt som nya turkiska trupper skickades till Adana för att upprätthålla fred och ordning. Följderna blev

mycket våldsamma samtidigt som de europeiska stormakterna blev endast passiva åskådare till själva

massakrerna.

Slutligen, en intressant observation gällande Dadrians beskrivning av själva massakrerna som avviker något från

den övriga analysen i frågan om skrivstil och källhänvisningar. Han skriver ur ett armeniskt perspektiv som

saknar konkreta källor i själva texten. Han beskriver massakrerna på följande sätt, vilket känns mindre neutralt

och mer berättande än akademiskt i sin konstruktion,

What followed was one of the most gruesome and savage bloodbaths ever recorded

in human history…the Turks directly supported by newly arrived army

contingents, descended upon the totally disarmed and defenseless Armenians,

butchering and burning them alive by the thousands 54

Sammanfattning

Dadrian anser att ungturkarnas agenda av turkisk homogenitet doldes bakom maktpolitiska aspirationer gentemot

den osmanska regeringen och sultanen. Insikten att de aldrig skulle kunna uppnå verklig etnisk och religiös

jämlikhet i det osmanska riket, blev drivkraften bakom turkisknationalism och strävan om turkifikationen i de

kvarvarande osmanska områdena. Konstitutionalism baserade på ittihadistiska principer riktat mot minoriteterna

återinfördes 1909. Han talar om homogenitet i ett mångfasetterat kulturellt imperium.  Inskränkningar i den

osmanska konstitutionen och påtvingad turkifikation ledda till konflikt och självständighetssträvan hos flera

etniska och religiösa minoriteter i hela det osmanska riket. Han anser att Adana massakrerna berodde på det

djupgående missnöjet hos de turkiska muslimerna och stormaktsintervention i imperiets inre angelägenheter.

Han anklagar stormakterna för politisk passivitet i frågan om de osmanska armeniernas begäran om stöd och

hjälp utifrån. När konflikt uppstod mellan ungturkarnas poltitiska och etniska mål och minoriteternas etniska,

religiösa, ekonomiska och politiska ambitioner, hamnade armenierna mellan de olika nationella strävandena.

Denna känsliga och prekära situation skulle leda till massakrerna på armenierna under första världskriget.

54
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1.1.2 Taner Akcam

Taner Akcam i sina böcker, A Shameful Act, the Armenian Genocide and the Question of Turkish responsibility

(2006), kapitel två, under rubriken The Union and Progress Era; och From Empire to Republic, Turkish

Nationalism and the Armenian Genocide (2004), analyserar tiden från 1908 till och med ittihadistiska

revolutionen. Akcam använder partiets engelska namnbeteckning; the Union and Progress Party samt den

centrala kommittén CUP d.v.s Committee of Union and Progress.55 Han diskuterar den intellektuella strukturen

och bakgrunden till de idéerna som ledde till de armeniska massakrerna.

Den osmanska rörelsen (the Young Ottoman movement) grundades under andra hälften av 1800-talet. Dess

efterträdare ungturkarna förespråkade turkisk dominans inom det osmanska riket. Denna ideologi ansågs helt

naturligt. Akcam anser att detta är allmänt accepterat bland historiker och därför inte något som behövs

diskuteras i sin analys av turkisk nationalisms ursprungsideologi och vad den innebar för den icke-turkiska

befolkningen i hela det osmanska riket. Emellertid representanter inom ungturksrörelsen ofta hävdade att

turkarna skulle respektera och erkänna andra nationer och etniska grupper inom det osmanska riket om de

accepterade turkisk dominans. Han hävder att de ideologiska förändringarna som skedde bland den regerande

eliten, d.v.s Osmanism (Ottomanism), panislamism, turkism och muslimsk överlägsenhet förblev en konstant

idé, även under den kosmopoliska perioden av social och ekonomisk utveckling i slutet av 1800-talet.

Under Tanzimat reform eran ansåg Ali Pascha56 att det fanns konflikter mellan de olika nationaliteterna och

etniska/religiösa grupperna. Turkarna betraktade sig själve som en förenande element inom det osmanska

imperiet. Turkarna hade en särskild roll i detta förenande av alla nationaliteter oavsett religion och etnisk

bakgrund.57 Han refererar till de samtida debatterna om turkism som en förenande rörelse. Författare som Yusuf

Akcura som anses vara fadern av turkisk nationalism, skrev att de tidigare pionjärerna av turkism i språk och

litteratur, förespråkade osmansk nationalism eller förenandet av islam58 Ungturkarna fortsatte att utveckla sin

idé om etnisk dominans. Namik Kemal, ledaren för den osmanska rörelsen, skänkte nya dimensioner till turkiskt

och turkism. Han förespråkade följande syn på problemen av etniska och religiösa förslitningarna inom hela det

osmanska imperiet,

We can compromise with the Christians only when they accept our [Turkish] position of

dominance.59

Under tiden före 1914 saknades det en systematisk turkisk ideologi, utan en önskan att modernisera det

osmanska riket och avsätter den regerande sultanen Abdulhamid II. Men idén om det som var turkiskt fanns

under ytan, och skulle kristalliseras över tid och rum och blir allt tydligare. Genom partipublikationer, där tanken

om ”en primär element.” 60 skulle utvecklas till idén av en dominant grupp över alla andra grupper, även i

mångkulturella samhällen som det osmanska riket. Akcam ger konkreta exempel om hur dessa tankar tog form

och hur de användes i utrikespolitiska sammanhang. I tidningen, Sura-yi Ummet (the Unionist), från den 20 maj

55
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1903, kritiserades Storbritannien för att inte stödja turkarna. De betraktade sig själva som den regerande och

dominanta nationen inom hela det osmanska imperiet och ansåg att britterna behandlade dem som en liten del av

något större61 Den officiella unionist tidning Tanin speglade ungturkarnas inställning till alla andra minoriteter

och i synnerhet de kristna minoriteterna. Tidningsägaren Huseyin Cahit Yalcin försvarade ungturkarnas

inställning till sin ideologi och turkism genom att publicera artiklar i sin tidning, Oftast med följande budskap;

Say what you want, but the ruling nation in this country is and will be the Turks.” 62

Han fortsatte att försvara sin tes på ett antagande att de kristna minoriteterna hade ett enda mål, att förgöra det

osmanska imperiet; för turkarna var det hemlandet, där endast turkarna skulle avgöra det osmanska rikets öde

och tar alla de viktiga besluten åt hela folket.

Akcam fortsätter analysen av tidningarna som stod bakom ungturkarna och nationella turkismen. Han skriver att

det var genom dessa artiklar och idén om en turkisk elit inom den osmanska eliten; en etnisk baserad elit som

öppet kallade för en förändring i landets nationella politik till turkisk nationalistisk politik. De ansåg att

osmanerna inte kunde lösa imperiets allvarliga etniska, politiska och ekonomiska problem. En dominant idé

spred sig igenom hela imperiet, nämligen att osmanskt, islamskt och turkism var en och samma sak och borde

genomsyra statens politik i alla områden.

Han argumenterar att långt innan turkisk nationalism blev en politisk ideologi, om ändå sent att accepteras. Trots

att turkisk nationalism uteslöt icke-turkiska muslimer, valda de flesta unionisterna att använda islam som den

enande länken. Dessa skulle ge vika för turkisk ideologi efter Balkankriget 1912-13. Turkarna ansåg att det var

de som var det historiskt dominanta folket i det som var kvar av det osmanska imperiet - Östra Anatolien. De

försvarade sin rätt att trycka tillbaka och tvingar andra minoriteter till absolut lydnad; denna uppfattning av

första nationen skulle få en nyckel roll som den politiska och kulturella grunden i de armeniska massakrerna.

Han analyserar de problemen som fanns i och omkring dessa begrepp. I början av 1900-talet började de turkiska

muslimerna att allvarligt fundera över sin nationella identitet. Dessförinnan ansåg de flesta att det var endast det

som var typiskt osmanskt som kunde rädda det inre förfallet av detta enorma rike. Den gamla eliten ville

förhindra förfallet av rikets multi-etniska konstruktion och fann det svårt att ersätta gamla värderingar med nya.

Den centrala kommittén (CUP), skulle ärva detta problem av multi-etnicitet och fann det omöjligt att lösa den.

Denna del av analysen grundar sig på turkiska källor vilket är viktigt om man vill forska turkisk nationalism

inifrån.63

Båda Vambery och Ziya Gökalps tankar används av Akcam för att undersöka turkarnas inställning till turkisk

nationalism och det som var en del av den turkiska identiteten.  Han analyserar deras inställning till det turkiska

språket och den turkiska historien. Det fanns två viktiga beståndsdelar till en nationell identitet. De blev en viktig

strävpelare i turkisk nationalism genom att skapa en gemensam plattform för alla turkar i hela imperiet.

Intressant att kommentera är hur Dadrian och Akcam använder samma källor. Dadrian använder dessa två källor

för att bevisa att det fanns en koppling mellan uttalanden och dåd d.v.s. massakrerna 1894-96, Adana

61 Taner Akcam (2006), s. 49
62 Taner Akcam (2006), s. 51
63
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massakerna och massakrerna 1915. Akcam använder dem för att skapa en klar bild av hur turkisk nationalism

utvecklade från idé till en politisk ideologi som drog ungturkarna i förstavärldskriget 1914 och konsekvenserna

av dess nationalism för de kristna minoriteterna, särskilt armenierna.64

Akcam lägger fram ett argument baserat på europeiska och turkiska källor.65 Han letar efter en förklaring varför

turkisk nationalism dröjde tills efter 1908 och försöker belysa om dess aggressivitet i de handlingarna och

attityderna mot andra minoriteter. I synnerhet armenierna som var endast några miljoner invånare. Dragomanen,

Vambery, orientalisk hungrare reflekterade över att det inte fanns något större intresse för turkisk nationalism

eller det turkiska språket i slutet av 1800-talet inom det osmanska riket.66

Ziya Gökalp ledande ideolog för CUP som nämndes tidigare, hade börjat visa intresse för den äldre turkiska

historien. I början av 1900-talet bedrevs ingen undervisning om den turkiska historien. Så sent som 1911

prioriterades den moderna franska och de andra europeiska staternas historia. Fram till 1908 förbjöds studier av

det turkiska språket på islamiska seminarier.67

Enligt Akcam, en mycket viktig företeelse växte sig starkt i Europa som sedan spred sig till länder under

europeiskt inflytande. Influenser av socialdarwinistisk ideologi68 (Herbert Spencer, Arthur de Gobineau m.fl.).

Han anser att spridning av dessa idéer påverkade turkisk nationalism och synen på andra etniska minoriteter, för

att leda till allvarliga konsekvenser för dem.

Turkiska nationalister beundrade Gobineaus vetenskapliga analyser om raserna. 69 I journal Genc Kalemler, en

intellektuell unionisttidning som grundades i Salonika 1911. Den tyska rasideologin och idén att nationer

grundades på blod och kultur vilket inspirerade unionisterna till idén om en turkisk nation. Dessa tankar vann

mark bland de intellektuella unionisterna. Om Gökalps inflytande på unionister säger Akcam att han lade

grunden till den expansionistiska versionen av turkisk nationalism. Detta ledde till allvarliga funderingar

omkring det osmanska rikets framtid . En multietnisk enhet särskilt efter förlusten av territorium och krav från de

icke-muslimska befolkningarna på självständighet i Balkan regionen. Unionisterna valde att följa en turkisk

politik i de kvarvarande områdena som skulle bli staten Turkiet, 1923. 70

Attityden mot de kristna samhällena hårdnade, inte på grund av klara ideologiska preferenser utan på grund

politiska krav av unionisterna och CUP. Han anser att denna förändring har kunnat ske på grund av arvet efter en

600 hundraåriga statsbaserade filosofi som lämnat djupa spår i den osmanska regerande eliten. Den erkände

enbart det gamla osmanska styret, oavsett konsekvenserna. De ledande unionisterna ansåg att ideologier skulle

kunna förkastas och bytas ut som kläder. 71

64 Akcam (2006), s. 52f
65 Akcam (2006)30-37, s. 388
66
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69 Akcam (2006), s. 53. Joseph Arthur de Gobineau, 1816-82; fransk diplomat och historiefilosof. Gobineau gav på 1850-talet
rasläran vetenskaplig form, som sedan låg till grund för nazistiska rasteorier. Hämtat från Nationalencyklopedin, gene-
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Rädslan för den osmanska riksdelningen, blev drivkraften, anser Akcam, bakom ungturkarnas politiska beslut

och ’Den orientaliska frågan’ förblev ett av de huvud problemen som engagerade europeisk diplomati. För

européerna var det en fråga om hur de skulle, ”divide the carcass of the ailing Ottoman Empire.”72 För

ungturkarna stod valet mellan upplösning och försvinnande eller skapar ett imperium grundad på turkisk

nationalism och turkisk dominans. Mötet i Reval mellan Ryssland och Storbritannien 1908 bekräftade det som

osmanerna mest befarade, de sex europeiska makterna hade kommit till ett beslut om det makedonska

problemet.73 Beslutet utlöste revolutionen 1908; Abdulhamid II:s makt skulle inskränkas och en konstitutionell

monarki skulle kunna bromsa in utveckling och rädde det osmanska imperiets förfall och försvinnande.74

Enver Pascha deklarerade i den makedonska staden Köprulu den 23 juli 1908, ”We have cured the sick man!”75

Revolutionen varade endast en kort tid och paniken om rikets framtid återvände. I kaoset som följde

revolutionen, annekterades Bosnien-Hercegovina av Österrike-Ungern, Bulgarien proklamerade sin

självständighet och Kreta allierade sig i en union med Grekland. Libyen ockuperades av Italien och sedan

utbrottet av Balkankriget 1912, konstaterar Akcam, var den utlösande faktorn som banade vägen för

ungturkarnas maktövertagande och turkisk nationalisms dominans över de icke-turkiska minoriteterna.

Akcam anser att nationalism i Balkan regionen förvärrade situationen för att sedan väcka starka känslor till liv;

känslor av islamisk överhet, motstånd till europeisk intervention och början till konflikt mellan muslimer och

icke-muslimer på grund av social obalans mellan dessa två grupper. Han tillägger att den turkiska nationella

identiteten fortsatte att utvecklas, kantat av oro över turkisms framtid och dess fortsatte existens. Unionisterna

sökte förklaringar till imperiets förfall och kom fram till att det var de kristna minoriteternas kamp för jämlikhet

och reformer som låg bakom förfallet.76

Han fortsätter att analysera relationen mellan CUP och de kristna minoriteterna och hur organisationens

förhärskande politiska kultur av våld, drev ungturkarna till massakrerna på armenierna. Unionisterna ansåg att

deras uppgift var att bekämpa alla som motsatte sig den unionistiska politiken och turkisk nationalism. Våldet de

använde var en del av partiets metoder för att säkra makten och blev en grundbult i deras själv uppfattning och

hur de betraktade andra.

Medlemskap i CUP förknippades med en gåva given av Gud. De betraktade uppror mot CUP som politiskt

förräderi. Denna syn innebar att minoriteterna blev utsatta för Cups hämningslösa vrede om de förespråkade

autonomt styre och självständiga områden. Rädsla för separatism var stort. Det skulle förhindras genom blodiga

72 Akcam (2006). 54
73

David Mitrany, The Balkans – A history of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey (1915), s. 64-74: Makedoniens öde
är starkt förknippat det osmanska rikets förfall och stormaktsinterventionen i dess politiska inre angelägenheter. Den
makedonska frågan var mycket invecklad. Serbien, Grekland och Bulgarien gjorde historiska och etnologiska anspråk
grundade på den demografiska utspridningen av de olika etniska grupperna i den gamla osmanska provinsen. Berlin
Kongressens beslut gällande Makedonien ledde till konflik i Balkanregionen och krig 1912-13.
74 Akcam (2006), s. 55 och note 46 och 47, s. 389. Sevket Sureyya Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, vol
2: 1908-1914 (Istanbul 1981), s. 67. Citatet översattes från turkiska till engelska.
75 Nikolaj II, skrev 1853 om ”a sick man” före utbrottet av Krimkriget.
76 Akcam (2006), s. 55
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aktioner mot statens fiende. De som utmanade partiet riskerade dödsstraff. Akcams undersökning är väl

underbyggd genom användning av lag paragrafer och andra samtida dokument. 77

Han menar att stadgan skyddade unionisterna och CUPs gudomliga rätt att söka efter fienden och eliminerar

dem. Kommittén skapade en hemlig grupp för speciella uppdrag, organisationen fick namnet Fedaaiin; de var

modiga, självoffrande och lojala. De fick utföra sina uppdrag utan att ifrågasätta sina order. De straffades hårt för

olydnad och aldrig fick utföra privata aktioner. De användes oftast som lönnmördare på den politiska

oppositionen. Ur Fedaaiin grundades den ökända specialstyrkan som skulle ha spelat en direkt roll i de

armeniska massakrerna.

Han diskuterar relationen mellan CUP och den Armeniska revolutionära organisationen, Dashnak. 78 Denna

relation byggde på ett gemensamt eftersträvande, en försvagning av Abdulhamid II gentemot konstitutionen.

Efter 1908 skulle de upprätthålla kontakt med varandra men relationen sinsemellan ändrades allt efter

omständigheterna. Unionisterna tog kontakt med andra grupper för att kunna samarbete på en nivå, samtidigt

ställde de krav på turkisk dominans över dessa grupper. Detta mycket prekära förhållande eller samarbete var

endast en täckmantel för att dölja den riktiga agendan angående det armeniska folkets öde. 79

Akcam syftar på kopplingen mellan de armeniska massakrerna och det armeniska/turkiska samarbetet och finner

stöd för detta genom en annan analys av Y.A. Petrosyan, en sovjet-armenisk expert. Denne menar att den

armeniska dashnak organisationen och unionisterna nådde överenskommelser baserade på hat och fiendskap.80

Båda organisationer hade olika mål med samarbetet.  Unionisterna sökte en väg för att rädda det osmanska

imperiet under en ny konstitution med turkisk dominans, armenierna krävde att löften om reform enligt artikel 61

från Berlinkonferensen 1878, skulle genomföras med hjälp av europeisk intervention och enligt unionisterna

offrade det turk-armeniska samarbetet för att uppnå detta mål.

Unionisterna anklagade armenierna för att ha utfört bombattentatet på ”The Ottoman Bank” 1896 för att uppnå

europeisk unilateral intervention.  Denna händelse skulle förgifta relationen mellan turkar och armenier. I en

artikel från augusti 1897 kunde man läsa,

[…] those who have unfurled the flag of separatism have declared Turkey their enemy.81

Armeniernas krav på självstyre kritiserades av CUP. CUP förespråkade ett samarbete mellan armenier och

ungturkar och kallade krav på självstyre för ett misstag.

77 Akcam (2006), s. 57 och s. 388: Ett utdrag ur unionisternas stadga lyder; Upon his religion, conscience and honor
and,  upon the glorious name of the sultan not to disclose the Committee’s secrets or, the name of any members… and
to work within the statutes of the Ottoman State…for the right of sovereignty to remain in the House of Osman77…and
to fully execute all the decisions of the Committee and be willing to die if he were by chance, shown to have
committed treason…,och artikel 10, The Commission of crimes…carrying out treacherous actions, which place the
Committee organization in danger or obstruct the foils of its aim…to obstruct the scared patriotic aspirations of the
Committee through either secret or overt surveillance, with intent of uncovering the organization and members of the
committee.

78 The Dashnak was first formed in 1890 with the aim of creating two autonomous Armenian entities within the Russian and
Ottoman empires. They became increasingly engaged in guerrilla warfare in the eastern Ottoman provinces at the beginning
of the twentieth century. The Dashnaks were the founders of the short-lived independent Armenian Republic in 1918.

79 Akcam (2006), s. 59
80 Akcam (2006), s.59f
81 Akcam (2006), s. 61, se note 77, s. 390
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Akcam skriver att ungturkarna kunde acceptera armeniernas krav på frihet, rättvisa och allmänordning. De ansåg

att detta var och ens rätt att kräva men utöver dessa krav ville armenierna ha självstyre ”in an area they call

Armenia.”82 Unionisterna uppfattade detta som en krigsförklaring mot turkarna. Han kopplar denna aggressiva

inställning till armeniska krav på ett eget autonomt område och unionisternas rädsla av att förlora mer territorium

till en kristen minoritet, vilket var i deras ögon förlusten av sitt hemland och turkiskt territorium.83

En konsekvens av de uteblivna reformerna var en motrevolution riktad mot CUP som bröt ut i Istanbul. Den

varade i tio dagar. Den slogs ned av unionister som hade hunnit omgruppera sig i Salonika med dashnak

medlemmar som hade tidigare lovat att skydda den andra konstitutionen. Flera dödsstraff delades ut och

kropparna visades på centrala platser i Istanbul. Vad som sedan händer demonstrerar hur utsatte armenierna var i

verkligheten, något som Dadrian också diskuterar i sin analys.

Var det utvecklingen i Istanbul som utlöste massakrerna i Adana? Akcam anser att det var nationella och lokala

faktorer som ledde till de blodiga våldsamheterna. Nyheter från Istanbul om motrevolutionen nådde Adana dem

31 mars 1909. Rykten spred sig att CUP hade förlorat makten samtidigt som lokala muslimer som var emot

moderniseringen av det osmanska riket som inleddes efter revolutionen 1908. Den muslimska befolkningen

vände sig mot Adanas armeniska befolkning. Han skriver att de representerade nya idéer och var uppviglare som

förespråkade självständighet och betraktades som ett hot av de mera konservativa muslimerna. Han påpekar att

det även låg ekonomiska faktorer. Armenierna var den mest förmögna och framgångsrikaste klass i hela Adana

regionen. De var mycket mer framme i alla områden än muslimerna . Detta säger Akcam var en situation av

ombytte roller. De speglade och representerade den moderniseringsprocess som muslimerna mottsatte sig.

Armenierna ägde högre status än muslimerna. Detta utvecklade till avundsjuke och förtrytelse. Våldsamheter

bröt ut. Muslimer riktade sin ilska och osäkerhet, inte bara mot armenierna, men även den moderna teknologin

som förknippats med dem, vandalisering och förstörelse blev konsekvenserna av konflikten.84 När parlamentet

återsamlades i Konstantinopel maj 1909, beslutades det att en kommitté skulle skickas till Adana för att utreda

händelserna och fastställer antal omkomna armenier. CUP tog distans till denna utredning och själva

massakrerna.

Båda Akcam och Dadrian är överens om att de sju dömde armenierna var ett sätt att blidka muslimerna i Adana

efter kommissionen hade dömt 124 muslimer till döden för delaktighet i massakrerna.85 Även om det påstods att

turkiska soldater hade deltagit i massakrerna i Adana, Akcam skriver att det inte finns något konkret bevis i

källorna som skulle peka på CUP:s direkta inblandning i händelserna. Han ger exempel av källor från individer

som påstås ha fått information, hört berättelser som vidare befordrades eller deltagit i massakrerna och

dokumenterade detta i till exempel brev.86

Han spekulerar över varför CUP ville ta med en armenisk minister i den nya regeringen som samlades efter den

6 augusti 1909. detta var ett försök att demonstrera avståndstagande från massakrerna i Adana anser Akcam.

CUP började ett samarbete med Dashnak på flera olika nivåer, och dementerade att armenierna krävde

82 Akcam (2006), s. 61
83 Akcam (2006), s. 61
84 Akcam (2006), s.69
85 Akcam (2006), s.69
86 Akcam (2006), s.71, se även note121, s. 392
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självständigheten. CUP även gav sitt stöd till armeniska revolutionsrörelsen i Tsarens Ryssland. Ett samarbete

från 1910, mellan armenierna och unionisterna varade till krigets utbrott 1914. Akcam menar att detta samarbete

pendlade mellan förstånd och antagonism, vilka var viktiga delar av relationen mellan dem och attityderna till

varandra, gällande religion, etniska frågor och skillnaden i ekonomisk och politisk utveckling.

Han anser att Unionisternas huvudmål efter 1908 var att skapa en modern centraliserad stat. Unionisternas

aspirationerna kolliderade med den gamla strukturen d.v.s. de gamla osmanska institutionerna och principen om

härskare/undersåtar, muslim/icke-muslim. 87 De efterlyste en princip av jämställdhet bland alla imperiets

invånare och att det var deras ansvar att genomdriva en sådan förändring. Men han också ser problem med detta

mål, eftersom vare sig institut eller organisation kunde föregå staten som representant för enskilda religiösa och

etniska grupper. Dessa grupper fick inte överta statens funktioner.

Problemet, anser Akcam, låg i det gamla millet system (se note 15). Hela imperiet var delat i ett antal religiösa

samhällen. Varje grupp förhandlade fram sina särskilda privilegier och rättigheter gentemot den osmanske staten

d.v.s Sultanen. Ett flertal uppgifter utfördes av de religiösa samfund, till exempel skatteindrivning och juridiska

funktioner. Han menar att staten var komprometterad av representanter för dessa religiösa samfund och etniska

stammarna, och inte av den individuella medborgaren. Dessa äldre religiösa, stamsamhällen blev medlare mellan

staten och medborgare. Medborgarskap baserade på religiösa eller etniska principer av jämlikhet som institution

etablerades aldrig. Som Akcam sedan tillägger, att införa medborgarskap baserat på en gemensam identitet och

universal jämlikhet skulle aldrig kunna fungera så länge de äldre osmanska institutionerna fanns kvar.

Unionisternas första reform gällde centraliseringen av regionens värnplikt och skatteindrivning för att säkerställa

statens säkerhet och administration. De antydde att den som inte betalade skatt eller gjorde värnplikt hade inte

ställt upp för sitt hemland.88 Han ser ett samband mellan nytt och gammalt. Det ledde till motsättningar mellan

olika grupper i det sönderfallande riket. Tre viktiga frågor resulterar ur denna analys; Vem skulle dela de

emotionella förbindelserna? Vad och hur skulle denna kulturella identitet se ut? Hur skulle man skapa en sådan

identitet? Akcam anser att Yusuf Akcura ger svaret på denna fråga;

The history, customs, religion, relationships, hopes and dreams, manner of thinking,

occupational patterns and levels of civilization of the peoples who were Ottoman subjects

were so different from one another that it was strange even to imagine them uniting in some

compatible way.89

Akcura visar klart och tydligt att unionisternas idé om jämlikhet under en centralmakt, baserad på turkisk

nationalism skulle leda till förslitningar och konflikter. Lagstiftning mot illegala institutioner som motarbetade

”public morals” att kränka statens och regeringens integritet, eller uppmuntrar politiska konflikter mellan de

olika nationaliteterna genom att grunda nationalistiska eller etniska föreningar. Dessa föreningar fick inte ta

namn efter av ett land. Artiklarna 3 och 4 blev inskrivna i konstitutionen den 21 augusti 1909. En allvarlig

87 Taner Akcam, From Empire to Republic – Turkish  Nationalism  & The Armenian Genocide  (2004), s. 128f, se även
Akcam (2006), s, 128
88 Akcam (2006), s. 71
89 Akcam (2006), s. 71f
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utveckling skedde den 14 september, unionisterna införde en tillfällig lag paragraf; etableringen av militära

enheter vars primära funktion var att avväpna armeniska, grekiska och bulgariska miliser.90

Akcam anser att den påtvingade assimileringen för en gemensam turkisk identitet, skapade missnöje bland

minoriteterna som ville behålla sina egna nationella identiteter. Turkisk nationalism blev en påtvingad ideologi

med allvaliga konsekvenser som följd för de osmanska minoriteterna. Ett exempel av motståndet till den centrala

maktens försök att tvinga idén om turkism och det som var enligt staten ”turkiskt” var unionisternas försök att få

kontroll över minoritetsskolorna. 91

Turkiska skulle bli det officiella språket i alla skolor. Grundskolan skulle erbjudas alla för att skapa en enhetlig

turkisk identitet. För att arbeta som statstjänsteman skulle det krävas goda kunskaper i turkiska. Oenighet mellan

de olika ledamöterna innebar att parlamentet inte antog lagen om statliga skolor. 1913 infördes en tillfällig

lagstiftning som skulle tvinga alla minoritetsskolor under en centralledning. Detta orsakade motstånd från de

etniska minoriteterna, motståndet fortsatte fram till 1914. Vid utbrottet av Förstavärldskriget tvingades de följa

speciella reglar. Akcam anser att dessa lagar och annan tvingande lagstiftning som antogs av parlamentet, mellan

1909 och 1914, var enbart för att förtrycka de kristna minoriteterna och samtidigt var ett desperat försök att hålla

ihop det sönder fallande imperiet.92 Akcam skriver att målet med denna politik var att skapa en union ”union of

peoples” eller ”Ittihad-i anasɩr”93 ett försök att skapa ett homogent samhälle grundat på en islamisk-turkisk

identitet.

De icke-muslimska gruppar motsatte sig centralmaktens kontrollerande övervakning, och att tvingas lära sig

turkiska. Denna politik fick särskilt motstånd från de arabiska och albanska samhällena. Albanerna gjorde uppror

mot ungturkarnas assimileringspolitik, vilket var att vänta sig och ett klart tecken att regeringen hade

misslyckats. Det albanska upproret blev en vändpunkt i ungturkarnas politik och syn på alla imperiets olika

etniska grupper och nationaliteter och insikten att det var omöjligt att försona olika nationella intressen för att

uppnå ett förenat imperium.94

Akcam skriver att alla försök till maktcentralisering betraktades som inskränkning av frihet. Han analyserar

situationen som det osmanska imperiet befann sig i efter motrevolutionen 1909 på följande sätt. Det var möjligt

för ungturkarna att promulgera flera nya lagar som inskränkte den individuella medborgarens rättigheter.95

Akcam hänvisar till mera detaljerade turkiska källor gällande de ”tyranniska” åtgärderna som utfärdades av CUP

mellan 1908 och 1913.96 En djup apati växte mellan islam och kristenheten och drömmen om ett enat imperium

som kunde försona alla sina nationer under samma tak dog.

Ur denna apati utvecklade processen av turkifikation. 1913, en serie artiklar publicerades i den turkiska tidningen

Turk Yurdu (Turkiskt Hem), som argumenterade att turkifikering, islamifikering och modernisering var en och

90 Akcam (2006), s. 72f
91 Akcam (2004), s. 134-137
92 Akcam (2006), s. 73
93 Akcam (2004), s. 128f, se även Akçam (2006), s.74f
94 Akcam (2006),  s. 74, se även Shaw and Shaw,  Ottoman Empire (1977), s. 289
95 Akcam (2006),, s. 74. The law regarding Vagrants and Suspicious Persons (May 14, 1909); the law on Public Gatherings
(17 June 1909); made it illegal to hold meetings and demonstrations: the Laws on Press and Publishing Institutions (31 July
1909), seriously restricted the freedom of the press. Murder of anti-unionist journalists became a common strategy of the
Young Turks to silence the opposition to the Unionists Turkish politics.
96 Akcam (2006), s. 39,  note 138
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samma sak och förmedlade samma budskap som enligt Akcam formade den teoretiska grunden för CUPs

pragmatism.97

Han anser att CUP bytte ideologi efter de situationerna som uppstod. Modernisering skulle omfamna alla

muslimer, kristna och turkar; osmanism förespråkade de olika nationaliteterna i ett enat rike och turkism en

tvingande element som uteslöt icke turkiska muslimer och kristna grupper. Unionisterna var övertygade att de

etniska dimensionerna i ekonomin var viktiga och nödvändiga; den nationella ekonomin skulle endast

förverkligas genom etnisk uniformitet och den moderna staten skulle utvecklas ur den fördelningen av

arbetskraften som sedan utvecklade till ett enhetligt samhälle. Akcam skriver att dessa idéer måste ses som den

teoretiska strävpelaren för den eventuella etableringen av en homogen stat i Anatolien d.v.s. en fördelning av

arbetskraft baserad på en etnisk grupp, med samma moraliska värderingar – turkar och turkism.98

Efter Balkankriget 1912-13 ändrade CUP ideologisk inriktning, turkism blev officiell partipolitik. Turkisk

nationalism var nödvändigt om imperiet skulle fortsätta att existera. Gökalp skrev att,

The ‘super’ men imagined by the German philosopher Nietzsche are the Turks. They are the

new men [who appear] every century…new life will spring forth from Turkishness. 99

Enligt Akcam växte den aggressiva nationalismen fram efter CUP tog makten i en militärkupp. Efter1913

utvecklade det otoleranta beteendet mot icke-turkar och i synnerhet de kristna minoriteterna. En av samhällets

viktigaste mål var att rädda den turkiska rasen från förintelse. Icke-muslimer anklagades för att orsakat olika

katastrofer som drabbat det osmanska imperiet. Eliminerandet av rikets icke muslimer blev ett huvudmål för

muslimturkarna. Med osmanskt förfall ökade trycket på de kristna minoriteterna; misstänksamhet, rädsla, hat och

djuprotade känslor i det turkiska samhället, särskilt efter förlusten i Balkankriget.100 Han citerar ungturk ledaren

Talat Pascha som summerar attityden och synen som utvecklade under senare delen av 1800-talet och början av

1900-talet vilket ledde till förtryck och brutalitet mot icke-muslimer.101

CUP tog total kontroll över regeringsmakten och staten den11 juni 1913. Oppositionen hade mördat Storvizier

Mahmut Sevket Pascha och ungturkarna såg sin chans att ta regeringsmakten och eliminerar oppositionen. De

beslutade att de turkiskmuslimerna i Kaukasus och Centralasien skulle inkluderas i den imperiska uppbyggnaden

tillsammans med Anatolien; det primära målet skulle vara ”to relieve themselves of the non-Muslims within this

construct.”102 Turkifikationens verkliga dimensioner och vad Akcam kallar för ”cleansing operations” i väst-

och öst Anatolien d.v.s. de grekiska och de armeniska samhällena. Källorna från det turkiska arkivet nämner att

500 000 greker dog och 550 000 deporterades med förlust of egendom; 300 000 av dessa tvingades emigrera till

Grekland. Han även nämner att rapporter om aktioner mot armenierna had genomförts i dessa områden103 och

tillägger att aktionerna mot grekerna [och även armenierna] 1914 var en direkt konsekvens av den systematiska

turkiska politiken som unionister och CUP införde och bedrev efter Balkankriget.

97 Akcam (2004), s.137
98 Akcam (2004), s.139f
99 Akcam (2004), s. 138
100 Akcam (2004), s. 140
101

Akcam (2004), s. 140
102

Akcam (2004), s. 141
103

Akcam (2004), s. 148f
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Akcam avslutar sin analys av ungturkarnas nationalistiska ideologi och dess koppling till de armeniska

massakrerna 1915-16. Han skriver följande, vilket summerar den djupgående analysen av hur turkiska

nationalismen, de gamla strukturerna och ungturkarnas drömmer om en modern turk dominerat stat utan icke-

muslismska element,

The preconditions were already created through an ideology that aimed at transforming the

troublesome heterogeneous social structure of the Ottoman Empire into a more or less

homogeneous one.104

Sammanfattning

Genom att granska flera källor ser Akcam tendenser till växande konflikt mellan de gamla politiska och

heterogeniska strukturerna av det osmanska imperiet och ungturkarnas nationalistiska ideologi.  Turkifikations

strävan att utesluta andra etniska och religiösa grupper förvärrade situationen för armenierna, särskilt i områden

där de ansågs vara framgångrika med inflytande i samhället. De etniska dimensionerna i ekonom var viktiga

byggstenar i den ittihadistiska nationella ekonomin. Målet skulle uppnås genom förverkligande av etnisk

uniformitet av den moderna staten som skulle utvecklas ur den fördelningen av arbetskraften efter

homogenetiska principer. Promulgering av flera nya lagar inskränkte den individuella medborgarens rättigheter

som ledde till öppen konflikt och allmän missnöje mot en centralmakt i turkarnas kärnområde. Adana

massakrerna och massakrerna 1915 var ett direkt resultat av detta missnöje anser Akcam. Balkankriget skulle

leda till en hårdnande attityd hos ungturkarna med en ny politisk inriktning, d.v.s en aggressiv och repressiv

etnisk politik tillföljd av CUP:s diktaturiska styret.

1.2  Forskning som ifrågasätter massakrerna

1.2.1 Guenter Lewy

Lewys bidrag till diskussionen om de armeniska massakrerna och de bakom liggande orsakerna finns i hans bok;

The Armenian massacres in Ottoman Turkey, A Disputed Genocide. Han börjar sin analys efter de armeniska

massakrerna 1894-1896 och de sista tolv åren av Abdulhamid II:s regeringstid. Lewy skriver att dessa år fram till

1908, fortsatte armeniska revolutionärer sina attacker mot den osmanska staten. De försökte tillkallar sig

uppmärksamhet genom att begära stöd av de europeiska stormakterna att intervenera på armeniernas sida mot

turkarna. Han anser att armeniernas envisa försök att bryta sig loss från det osmanska riket ledde till en allt

hårdare attityd hos turkarna mot armeniernas revolutionära aktiviteter. Enligt Lewy mynnade det ut i en ny

brytning mellan turkarna och armenierna. Bytningen skulle ha mycket allvarliga konsekvenser för relationen

mellan turkarna och armenierna i början an 1900-talet.

Han skriver att turkar, kurder och armenier drabbade samman i östra Anatolien. Ett ögonvittne berättade att unga

män tog med sig vapen och ammunition från Persian och Ryssland. Dessa skulle sedan ha sålts till armenierna i

byarna och städerna. En historiker som dokumenterade dashnak rörelsens sammandrabbningar mot turkarna,

104 Akcam (2004), s. 150
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talade om en tid av ära och av heroisk uppoffrande.105 Han påstår att armenierna distribuerade vapen och

organiserade förband under lång tid, med målet att starta ett uppror i framtiden. Armenierna skulle ha utfört ett

flertal guerrilla operationer mot turkarna i Mush området och området väst om Vansjön vilket kostade femtusen

liv.106 Han även skriver att ryssarna skulle ha dödat flera armenier som upptäcktes vid gränsen till det ryska

Kauskasusområdet; dessa d.v.s rysk-armenier som försökte erbjuda understöd till de stridande armenierna i det

turkiska Kaukasusområdet, där hårda strider mot turkiska trupper hade pågått i tre veckor.

Lewy skriver i sin analys att den första kongressen av den osmanska oppositionen i Paris, februari 1902 skulle

öka splittringen mellan de två rivaliserande CUP-fraktionerna. Han anser att konflikt uppstod när armenisk

autonomi och önskat utländsk intervention skulle diskuteras av de olika delegaterna. Prins Mehmed Sabheddin,

ledare för den största fraktionen yrkade för minoriteternas självstyre och europeisk intervention för att

implementera artikel 61 från Kongressen i Berlin och de armeniska reformerna som Sultanen Abdulhamid II

hade lovat genomföra samtidigt skulle de europeiska makterna hedra sina obligationer enligt överrenskommelsen

av 1878.  Han tillägger at armenierna var mycket nöjda, och hade insisterat på artikel 61:s omedelbara

implementering .107 En grupp runt Ahmed Riza ansåg att europeisk intervention i osmanernas inre

angelägenheter skulle vara en akt av imperialism och regionalt självstyre för de etniska och religiösa

minoriteterna vore omöjligt att acceptera.

Lewy diskuterar de elementen som han anser ledde till ökad spänning mellan ungturkarna och armenierna under

de närmaste åren efter kongressen i Paris 1902. Vad alla grupper var överens om var återinförandet av 1878-års

konstitution som hade suspenderats av sultanen efter endast ett års konstitutionellt styre. Lewy skriver att efter

revolutionen och avsättande av Abdulhamid de gamla konflikterna relegerades till bakgrunden. Lewy sedan

skriver att på grund av rykten att England och Frankrike skulle dela det osmanska riket mellan sig, genomförde

CUP och en grupp makedoniska militära en blodlös kupp mot sultanen och den osmanska regeringen.

Ungturkarna tog makten och tvingade sultanen att återinföra konstitutionen. Enligt de källorna som Lewy valde

att använda (eller erbjöds att använda), skulle armenierna lovat att lägga ner sina vapen, arbetar som en politisk

organisation och samarbetar med ungturkarna gällande det osmanska rikets framtida överlevnad. Emellertid,

diskuterar han inte ungturkarnas nationalistiska ideologi som talade emot ett samarbete mellan turkarna och de

kristna minoriteterna.108

Lewy anser att ”the new friendly” relationen mellan den armeniska Dashnak och CUP överlevde de Adana

massakrerna som skulle ha utlösts på grund av en ultra konservativ motrevolution april 1909. Samtidigt som han

talar om vänskapliga relationer mellan ungturkarna och armenierna, försöker han finna orsaken till massakrerna i

armeniskt beteende och attityder mot muslimerna i Adana området d.v.s provokationsteorin (Melson/ Lewis

1.2.3).

105 Guenter Lewy, The Armenian massacres in Ottoman Turkey, A Disputed Genocide (2005), s. 31, även note 5:
Aprahamian, From Van to Detroit, s.21 och note 6: James H. Tashjian, “The Armenian ‘Dashnag’ Party: A Brief Statement,”
Armenian Review 21, no.4 (Winter 1968), s. 53
106 Dessa uppgifter hämtas ur boken The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan by W.A. Wigram och E.T.A. Wigram
Den förstnämnde var medlem av the Archbishop of Canterbury’s Mission i Kurdistan. För att sätta honom i perspektiv
gällande hans åsikter om människorna som bodde i området ser http://www.js.org/pss/1781679; Review ”Dr. Wigram
realises that they belong to the Middle Ages and behave as Europeans did in the Dark Ages.” s, 216
107 Lewy, s. 32
108 Lewy, s. 280, note 14

http://www.js.org/pss/1781679
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Den armeniska ärkebiskopen Musheg, (informationen kommer från turkiskt arkivmaterial som erbjöds Lewy av

den turkiska staten), skulle ha uppmuntrat den armeniska befolkningen att skaffa vapen;. Armenierna krävde att

få samma status som muslimerna. Muslimerna skulle ha funnit detta krav bestötande och motbjudande.

Attackerna på armenierna skulle ha skett på grund av dessa krav och uppmuntrats av muslimska ledarna i Adana

med fortsatt plundring och våld mot armenisk egendom och befolkning. Lewy skriver följande om antal döda i

de två massakrerna,

”Altogether the violent explosions resulted in an estimated death toll of close to twenty

thousand, most of them Armenians.”109

Lewy analyserar inte direkt de Adana massakrerna, utan försöker att finna orsakerna som låg bakom våldet

genom direkt kritik av andra vetenskapliga undersökningar. Han skriver att andra 110 akademiker har lagt

skulden på agenter som skulle ha skickats dit av Abdulhamid II och upproriska reaktionärer. Dadrian och andra

armeniska forskare, anser Lewy, lägger skulden på ungturkarna. Enligt dessa forskare var Adana massakrerna ett

förspel till massakrerna 1915. Detta dementerar han bestämt och tillägger att det finns väldigt lite bevis som

skulle kunna stödja en sådan förklaring. Han spekulerar att det var lokala konflikter som utlöste våldet. Denna

spekulation innebar att Lewy kunde glida in i H. Charles Woods teori; avundsjuka muslimer som irriterades av

den växande och välmående armeniska befolkningen som kom undan massakrerna av 1894-96 och blivit allt

förmögnare med tiden. Han sedan lägger fram en sista förklaring; det var kurderna som retade sig på armenierna.
111 Lewy tar ingen hänsyn till ungturkarnas homogeniska och etniska polititik d.v.s. turkifikation av samtliga

religiösa och etniska grupper i det osmanska imperiet.

Lewys beskrivning av de militära rättegångarna mot de inblandade i de Adana massakrerna känns forcerat. Han

ger intryck av att ungturkarna skulle vara angelägna att utreda massakrerna. Han skriver att CUP organiserade

uppbyggandet efter massakrerna och erbjöd offrarna ekonomiskt stöd. De andra forskarna i

uppsatsundersökningen anser att CUP tog öppet avstånd till massakrerna. Även antal dömde varierar i de

enskilda undersökningarna. Lewy hundviker att lägga fram en förklaring varför turkarna valda att avrätta ett

antal armenier. Men han medger att några var oskyldiga. Det krävs en djupare analys för att klargöra utgången

av rättegångarna mot de anklagade. Varför valde turkarna att avrätta oskyldiga män ur den drabbade

minoritetsbefolkningen? Lewy ger ingen förklaring eller låter bli att förklara. Å andra sidan väljer han att notera

att det var första gången man avrättade muslimer för att dödat kristna. Lewy menar att armenierna skulle ha ställt

sig bakom den nya CUP regeringen och armenierna skulle lagt ner sina vapen och alla underjordisk verksamhet

skulle avslutats. Samtidigt som han antyder att armenierna fortsatte som förut trots att de skulle bekräftat ett

samarbete mellan CUP och den armeniska Dashnak.112

Han diskuterar inte ungturkarnas ideologi och turkisk nationalism. Han kommenterar att armenierna skulle varit

bättre förberett i frågan om CUP:s ideologiska orientering och ungturkarnas dragning till pan-turkism. Turkarna

hade gett armenierna tillräckliga idikationer och varningar om deras chauvinistiska attityder. Armenierna skulle

109 Lewy, s. 33
110 Lewy, s. 33: dessa ‘andra’ som Lewy kritiserar, är enligt note 17, Stephen Astourian, Genocidal Process: Reflections on
the Armeno-Turkish Polarization in the Armenian Genocide: redaktion: Richard Hovannisian, s. 67: Aykut Kansu, Politics in
post-Revolutionary Turkey, 1908-1913, s. 124f
111 Lewy, s. 33f
112 Lewy, s. 34
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ha sett vad som låg i framtiden. Samtidigt beskriver Lewy ungturkarna som ideologiskt selektiva och det som

höll dem tillsammans var likartade attityder, inte ett gemensamt ideologiskt program. Att ungturkarna vände sig

från sina idéer om ett multinationellt imperium grundat på ett erkännande av minoriteternas etniska rättigheter.

De propagerade för ett imperium baserat på turkisk dominans över samtliga minoritetsgrupper.

Detta är något som alla historiker är överens om. Däremot går åsikterna isär gällande rollen Ziya Gökalp spelade

i spridning av turkisk nationalism och visionen av hemlandet Turan.113

Lewy anser att Gökalp var ledare för en liten grupp inom ungturkrörelsen. Gökalp enligt honom representerade

ett program av aktion och säkerligen aldrig föreställde sig de armeniska massakrerna 1915 som han skulle ha

anklagats för av andra forskare. Det måste klargöras att Lewy har fått tillgång till utvalda dokument från de

turkiska arkiven som kan ha eventuellt påverkat resultatet och argumenteringen i hans undersökning.114

Lewy anser att ungturkarnas utrikespolitik hade en allvarligare effekt på imperiets framtid än turkisk nationalism

och turkisk dominans. De anammade en katastrofal utrikespolitik mellan 1908 och 1913. Sedan listar han alla

landförluster sedan den misslyckade slaget vid Wien 1683. Han menar att förlusterna bakåt i tiden hade stor

betydelse för landsförlusterna efter 1908. Han antyder att det osmanska riket var sårbart i början av 1900-talet

och ett lätt byte för stormaktsaspirationer i Balkan regionen och Nordafrika, särskilt efter den turkiska regeringen

tvingades att skriva under fredsavtalet i Bukarest.

Lewy använder de europeiska landsförlusterna för perioden 1908-1913 och förlusterna från och med 1683 som

ett rättfärdigt argument för ungturkarnas politiska agenda mot minoriteterna.115 Förlusterna av större delen av sitt

europeiska territorium hade en demoliseringseffekt på ungturkarna som vände sig till turkisk nationalism.

Förbittrade och utan vision vände de förbittringen mot de kristna staterna som hade förnedrat ett av världens

äldsta och största imperium.

Lewy även ser ett samband mellan situationen som uppstod efter Balkankrigen. Konflikt och spänning ökade

mellan armenierna och turkarna. Turkarna ansåg att armenierna var opålitliga eftersom de allierade sig med

andra kristna mot det osmanska riket. Han ger ett exempel av en armenisk officer som valde att flytta till

Bulgarien och skulle ha ordnat armeniska förband som kämpade mot turkarna . Armenierna i Kaukasusområdet

agiterade för rysk intervention mot osmanerna. Lewy även ser ett samband mellan etniska problem och vågorna

av muslimska flyktingarna från Balkanregionen. Dessa kände hat mot de kristna som de ansåg tagit deras land

ifrån dem och även anklagade de för massakrer mot muslimerna. På den sista punkten är experterna överens.

Även Dadrian och Hovannisian acceptera och erkänna att de muslimska flyktingarna utsattes för våld.116

113 Lewy, s. 35
114 Lewy, s. 35: Lewy diskusterar Gökalps roll i en djup analys i kapitel 5 av sin bok, där han kritiserar båda Melson och
Dadrian för att tolkat källorna för att kunna bevisa att Gökalp var anhängare av etnisk rensning. Lewy dementerar dessa
uppgifter eftersom han anser att de saknar stöd för denna analys av Gökalps intentioner och motiv. Givetvis var och en väljer
källor som kan anpassas till sitt argument eftersom de står för två helt olika historiska inställningar till de armeniska
massakrerna, får man helt olika tolkningar post-facto.
115

Lewy, s. 35: 1908-1913 förlustarna uppgick till 32,7 % av sina landsområden och 20 % av sin befolkning; 1683-1913  en
total förlust av sina landsområden var 83 %.
116 Lewy, s.36: även Hovannisian, On the Road to Independence, s.30f (note30): McCarthy, Death and Exile, s. 161 och
Dadrian, Warrant for Genocide, s112f (note 31)
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Lewy skriver att efter valet 1912 den armeniska Dashnak och CUP skulle fortsätta sitt samarbete och finner en

gemensam arena för armenierna och turkar. Emellertid blev relationen mellan dem mycket ansträngt under hela

1913.  Spänning utvecklade alltmer på grund av situationen med ökande antal kurdiska plundringståg i östra

Anatolien. Regeringsmakten låg numera i händerna av tre ungturkar, Talat, Enver och Djemal Pascha. De förde

ett slags diktatur. Han skriver att Dashnakerna fortfarande höll sig kvar med sina krav på autonomi och tidigare

reformerna under rikets fortsatta existens. Men tillägger att flera armenier vände sig till Ryssland för stöd.

Armenierna betraktade Ryssland som sin naturliga beskyddare. De ryskarmeniska Hunchakerna117 valde den

illegala vägen tillägger Lewy, och speglade en radikal förändring i armeniernas attityd mot ökat turkisk

dominans. Han anser att ledarna inom den armeniska kyrkan och armenier som drabbats av diaspora använde

turkarnas militära förluster i Balkan för att återuppleva den armeniska frågan. De sökte intervention av Ryssland

för att lösa problemen mellan turkarna och armenierna. Lewy skriver att ropet för hjälp utifrån,

…was proof of the unpatriotic and provocative attitude of the Armenians, something

which irritated Talat. 118

Situationen i Östra Anatolien skulle enligt Lewy öka konflikten mellan de europeiska stormakterna. Ryssland

blev alltmer orolig för utveckling med de turkiska armenierna i östra Anatolien. Det fanns risk at det skull kunna

sprida sig till ryskt territorium. De inledde ett program av reform för befolkningen i Transkaukasusområdet. Den

ryska utrikesministern lämnade över ett förslag för en lösning till den armeniska frågan. Förslaget förmedlades

genom den ryska dragomanen André Mandelstam.

Ett område för gemensamt kristet och muslimskt styre skulle skapas, bestående av sex kommuner i östra

Anatolien. Det nya området skulle ha en provins regering bestående av muslimer och kristna, en poliskår och en

administrativ myndighet; även dessa skulle vara delade mellan muslimer och kristna. De kurdiska regementen

skulle upplösas och implementering av reformer i andra områden där det fanns armenierna, särskilt i Cilician. I

överensstämmelse med Berlinfördraget 1878, de sex europeiska makterna skulle garantera att alla punkter

uppfylldes enligt överenskommelsen.119

Enligt Lewy pågick det diskussioner mellan de sex makterna utan osmanskt närvaro. Den osmanska regeringen

kände allvarlig oro över de diskussionerna som fortsatte utan dem och den möjliga förlusten av de östra

provinserna. Ett försök att förhindra den ryska planen genom att förslå egen lösning genom reformer för hela det

osmanska riket lades fram. Detta förslag förkastades eftersom Frankrike och Storbritannien redan hade godkänt

det ryska förslaget. Tyskland och Österrike-Ungern såg möjligheterna att öka sitt inflytande i Mellanöstern.

Lewy anser att det ökade våldet i området förvärrades eftersom kommissionens samtal drog ut på tiden. Han

skriver att rykten spred sig att reformerna skulle ha negativ inverkan på de kurdiska stammarna; andra rykten om

att kurderna skulle hamna under kontrollen av en kristen stat. Lewy tillägger att utländska rapporter från området

bevittnade om mycket våld och förtryck från kurder och turkar. Ett kompromiss förslag som förslogs av tyskarna

godkändes av alla sex länder. Det skulle vara två provinser med var sin inspektör. Inget var nämnt om

117 Ett politiskt parti grundade av sju ryskarmeniska studenter under studietiden i Europa. De kämpade som dashnakrörelsen
för en armenisk stat i Kaukasusområdet avskilt från Tsarens Ryssland och Det Osmansk Riket.
118

Lewy, s.36
119

Lewy, s. 37
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armenierna eller Armenien och reformerna omfattade aldrig Cilician och den armeniska befolkningen utanför de

två områdena i östra Anatolien.120 Lewy refererar till den ryska chargé d’affaires som välkomnade reformen.121

Lewy håller inte med Hovannisians analys av reformen; Hovannisian skrev att reformen var den mest praktiska

reformen som lades fram sedan den armeniska frågan internationaliserades i 1878. Armenierna var mycket

avvaktande och hade enligt Lewy ett mera realistiskt perspektiv på reformen och vad den skulle åstadkomma för

armenierna utanför de två tilltänkta provinserna. Den armeniska uppfattningen skulle visa sig vara en korrekt

bedömning av det tyska förslaget. Lewy menar att den osmanska regeringen tvingades att skriva undan

överenskommelsen, under hot av rysk militär intervention om de vägrade. Den osmanska regeringen, skriver

Lewy, hade inte några avsikter genom tvång att följa reformen. De förhalade processen genom fördröjning av

valet av inspektörer och befogenheterna dessa skulle tilldelas.

När den första inspektören hade anlänt till Van och den andra var på vägen till Erzurum, kom budskapet om

mordet på den österrikiska ärkeduken Frans Ferdinand i Sarajevo den 28 juni 1914, vilket gav tyskarna den

anledning dem behövde för mobiliseringen av sina trupper och en krigsförklaring på Ryssland den 8 augusti. De

två inspektörer avskedades och utbrottet av kriget blev slutet för reformen. Den ungturkregeringen annullerade

den.

Lewys åsikt om reformen och dess koppling till de armeniska massakrerna är följande; Han anser att armenierna

betraktade reformen som handpenning på eventuell befrielse från turkiskhegemoni. Han tillägger att armenierna

missbedömde turkarna, eftersom de aldrig insåg att turkarna skulle göra vadsomhelst oavsett hur grymt det

skulle vara för att behålla dominans över östra Anatolien– turkarnas kärnområde, deras hemland. Lewy menar att

så som armenierna, turkar ville och hade en stark önskan att också vara fria från de restriktionerna som reformen

tvingade på dem och kanske ledde till det turkiska beslutet att skriva på den hemliga militära alliansen med

Tyskland den 2 augusti 1914 och sedermera går in i kriget för Tyskland sju månader senare.122 Lewy anser att

eftersom reformen aldrig implementerades, kan den inte ha bedragit till de armeniska massakrerna 1915.123

Sammanfattning

Lewy menar att försöket av armenierna att tillkalla sig uppmärksamhet genom att begära stöd av de europeiska

stormakterna mot turkarna, ledde till slutet av det tidigare samarbetet mellan armenierna och ungturkarna. Han

anser att armeniska krav på autonoma områden och beväpnad kamp för självständighet var det bakomliggande

orsak till massakrerna 1915. Samtidigt som han beskyller lokala grupper för en isolerad attack på armenierna på

grund av avundsjuka och hot mot islam i Adana området 1909. Dessa händelser hade inte något att göra med

ungturkarnas strävan om pan-turkism och turkisk nationalism. Han tillägger att armenierna borde ha sett vad som

skulle hända när de krävde hjälp och stöd från de europeiska stormakterna med egna politiska intressen i området

och i det osmanska rikets slutgiltiga öde. Särskilt känsligt var reformen för de icke muslimska minoriteterna i

120
Lewy, s. 38

121
Lewy, s. 38

122
Lewy, s. 39

123
Lewy, s. 39
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turkarnas kärnområde och historiska hemlandet Cilician. Slutligen skriver han att förstavärldskriget avbröt

reformernas implementering och därför inte kan ses som en direkt orsak till de armeniska massakrerna 1915.

1.2.2 Stanford J. Shaw

Stanford Shaw publicerade historien om det osmanska riket i två volymer, 1977. Denna analys omfattas av del

II, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol II, Reform, Revolution and Republic, 1808-1975. Han

är en av revsionisterna som kritiserades av Richard Hovannisian efter Ahmet Vefa124 avslöjade i sin pamflett,

Truth about Armenians, att Shaws korrespondens återfanns på Hoover Institution Archive. Han beskrev

armenierna som icke önskvärda medborgare och att de kommer att alltid betraktas som oärliga köpmän. 125

Det vore intressant att först titta närmare på kritiken mot Shaw. Hovannisians analys klargör varför Shaws

studier anses vara pro-turkiska och av lite värde till forskning omkring perioden 1876-1923 gällande armeniernas

öde före 1900, och särskilt forskningen omkring de armeniska massakrerna 1915-16 och andra massakrer riktade

mot den armeniska befolkningen i Anatolien och Cilician (armeniernas historiska hemland). I artikeln, Denial of

the Genocide: The Armenian Case, diskuterar Hovannisian omskrivning av historia och förnekelse av

massakrerna under förstavärldskriget som blivit alltmer tydlig sedan 1923 med hjälp av ”turkvänliga” historiker.

Hovannisian skriver,

Unable to make significant headway with this type of literature, Turkish officials

encouraged friendly foreign scholars to present the ‘Turkish side’ in the West,126

Hovannisian menar att Stanford Shaw har båda upprepat och förfinat de gamla och obekräftade anklagelserna

riktat mot armenierna, dolt bakom det som Turkiet kallar akademiska studier. Stanford Shaw använde vissa

selektiva källor för att skapa en historieskrivning som passade den turkiska statens åsikter om de armeniska

massakrerna och dess mål att misskreditera det armeniska folket. Hovannisian anklagat Shaw för att använt

turkisk propaganda när han skrivit att det fanns endast 1,3 miljoner armenier i hela det osmanska riket i början av

det nittonde seklet. Detta för att minimera antal döda och deporterade under perioden 1915-16. Shaw beskrev

armenierna som angriparna, förföljarna och inte de följda; att de besatte en privilegierad ställning i det osmanska

samhället, hellre än förtryckta. Han avslutar sin syn på armenierna med att anklaga de för att ha fabricerat

ogrundade berättelser om de armeniska massakrerna.127

Shaws historieskrivning för tiden före 1914 omfattas av kapitel 4, The Young Turks, 1908-1918. 128Han skriver

att ungturkarnas revolution var en gemensam aktion av CUP och andra nationalistiska grupper i Europa.

Återinförandet av konstitutionen utlöste stora demonstrationer bland de olika etniska grupperna inom det

osmanska riket. Konstitutionen ansågs vara en allmän bot (han använder ordet ”panacea” väldigt effekfult) mot

allt som ansågs vara sjukt med det sönderfallande riket och terrorismen som utfördes av nationella minoriteterna

som krävde separatism och autonomi. Detta dementerades av andra historiker som faktiskt påpekar att

124 Institut für Armenische Fragen, s.211. Ahmet Vefa, Truth about Armenians (Ankara, 1975) s. 7f
125 Institut für Armenische Fragen, s. 211
126 Institut für Armenische Fragen, s. 211
127

Institut für Armenische Fragen, s. 211
128

Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol II, Reform, Revolution and Republic, 1808-1975,
s.273-310
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armenierna aldrig krävde självständighet från det osmanska riket och endast krävde viss autonomi och självstyre

för att skydda sig från överfall och orättvisor mot det armeniska folket. Han fortsätter att armenier och greker

som deltog i revolutionen med ungturkarna, trodde att de skulle ge efter för minoriteternas krav. Han påstår att

de nationalistiska minoriteterna förstörde samarbetet med CUP på grund av flera nödvändiga (Shaw skriver

’Inherent contradictions’) motsägelser i sina politiska program och den gamla motviljan och hatet mellan

turkarna och minoriteterna återvände.129

Han sedan analyserar det sista året Abdulhamid II satte som sultanen, 1908-09. CUP valde att inte ta över

regeringsmakten efter revolutionen. De föredrog att ha inflytande genom ”The Committee of Seven”. Shaw

beskriver detta inflytande på följande sätt, att ha makten utan att behöva ta ansvar för regeringsarbetet och

resultat av det. En svår politisk situation uppstod på grund av detta eftersom det var osäkert hos vem makten och

auktoriteten låg; hos parlamentet eller sultanen?  Resultat av osäkerheten omkring denna situation ledde till

förvirring och konflikt. Han skriver att politiska aktivister i provinserna utnyttjade förvirringen för att få

regeringen att avskeda guvernörer och andra administratörer som de anklagade för korruption och maktmissbruk.

Shaw anser att ibland kunde dessa anklagelser vara sanna, men oftast var det endast för att göra upp och hämnas.

Regeringen i Istanbul brukade gå med på dessa anklagelser eftersom den saknade en egen politik i sådana

situationer.

Shaw granskar effekterna av lagstiftningen som infördes under 1908. Eftersom det uppstod konflikt mellan de

olika grupperna, artikel 113 av 1876 års konstitution modifierades; den hemliga polisen upphörde att existera

och alla osmaner skulle ha samma rättigheter oavsett religion. Censuren togs bort för böcker m.m. vid tryckning

men kunde sedan kontrolleras och även förbjudas om de stred mot tidning och publikationslagen. Privat

korrespondens och publikationer som skickades med post inte kunde längre öppnas eller kontrolleras av staten.

En maktkamp mellan Abdulhamid II och de sjus kommitté slutade med tillsättning av Kamil Pascha. Nu kunde

regeringsarbetet fungera eftersom CUP låg bakom tillsättningen av den nya regeringschefen. En rad reformer

skulle genomföras och gjordes offentliga den 16 april 1908. Dessa reformer var i flera områden; militären,

ekonomin, utbildningen, vetenskapen och jämställdheten under konstitutionen för alla medborgare, muslimer

och icke-muslimer. Alla män skulle göra värnplikt och de olika millet skulle gradvis förlora sina privilegier och

får samma juridiska rättigheter i övrigt.130

De nya politiska partierna och tidningar blomstrade eftersom censuren togs bort. Pressfriheten gav upphov till

två stora partier, CUP och Liberal Unionist partiet samtidigt som islamiska konservativa element i centrum emot

moderniseringen av imperiet och att imperiets makt skulle grunda sig på islams lagtexter. Debatt om

modernisering, d.v.s västerländska idéer och centralisering vis-á-vis decentralisering. Detta innebar att turkism,

islam och minoriteternas aspirationer måste tryckas tillbaka under det antagande att alla skulle ha samma

rättigheter som osmanska medborgare.131

Shaw även anser att försök till demokratiska reformer hotades av stormaktsaspirationer i det osmanska området

samt att makter som gränsade till det osmanska riket hade planer att annektera vad Shaw kallar för ”democratic,
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constitutional, Young Turks territory…” och att kaoset i Istanbul gjorde detta möjligt att förhindra. Österrike-

Ungern annekterade Bosnien-Hercegovina oktober 1908 och Bulgarien deklarerade sin självständighet kort

därefter. Kreta hade blivit en union med Grekland. Bulgarien och Österrike skulle ha gått med på att upprätthålla

muslimska skolor och moskéer och kompensation till sultanen. Detta kunde endast genomföras efter hotet att

stänga alla utländska postkontor and reducerar deras privilegier. Ryssland drog sig ur den gamla alliansen av de

tre kejsarna och närmade sig ententen, Storbritannien och Frankrike. Serbien Montenegro såg sina

expansionsplaner grusa vid Österrike-Ungerns annektering av Bosnien-Hercegovina. Shaw diskuterar de kristna

minoriteterna men undviker den armeniska frågan.

CUP:s makt kristalliserade i början av 1909. Kamil Pascha tvingades avgå och CUP valde Huseyin Hilmi, en av

sina egna för att ersätta honom. Shaw menar att modernisterna och de konservativa grupperna blev alarmerade

över CUP:s maktuppvisning, vilket skulle ha oanade konsekvenser och sätter i gång politiska förändringar.

Shaw diskuterar motrevolutionen av 1909; vilka politiska effekter den hade efter den slogs ner. Han även skriver

att det var de konservativa islamiska element i centrum som utlösta oroligheterna. Analysen av själva

motrevolutionen stämmer överens med andra analyser. Det är händelserna i Adana där meningarna går isär.

Shaw skriver att CUP vände sig till minoriteterna för att söka stöd för att slog ner motrevolutionen. Ett armeniskt

uppror i Adana slogs ner av de lokala garnisonerna i Adana skriver han. Shaw talar om massakrer och

motmassakrer (ett öga för öga tänkande) och att 20 000 personer av olika religioner dog (se Akcam 2.1.2). De

samtida källorna, franska, engelska och tyska, ger en annan bild av vilka som blev måltavlor för religiöst och

etniskt avundsjuke och missnöje.132 Shaw skriver att armén tog kontroll av situationen i Istanbul och

provinserna, avsatte Abdulhamid II och införde undantagstillstånd samt militära officierar skickades till

provinserna för at samla in skatt så att den nya CUP regeringen kunde fortsätta sin dominans inom hela det

osmanska riket. Shaw väljer att inte skriver om den officiella utredningen som fastställde att det var faktiskt

armenierna som drabbades i Adana. Något som Hovannisian påpekar vid flera tillfällen; Genom att välja ett visst

källmaterial är det möjligt att manipulera historia och särskilda händelser.

Många historiker enligt Shaw anser att revolutionerna av 1908 och 1909 införde med ett tillstånd av direktstyre

under CUP ledning. Han anser att de inte hade full kontroll tills efter 1911 och det katastrofala kriget i

Nordafrika, där Tripoli föll till Italiens expansionsaspirationer. CUP skriver han befann sig förskingrat och i

behov av att omgruppera sig. Det var faktiskt senior makedoniska officierar som intog Istanbul, fick ordning på

parlamentet och avsatte Abdulhamid II.133 CUP enligt Shaws skulle inte vara det dominanta partiet eftersom

imperiet fick en konstitutionell och demokratisk regime som kontrollerades bakom scenen av Mahmut Sevket

Pascha som utsågs till undantagstillståndsministern i Istanbul. Mannen med den verkliga makten under denna

period. Militären skulle ha deltagit i begränsat omfattning i regeringsarbeten genom Mahmut Svekets roll som

inspektör för armén. 134

Shaw skriver att CUP skulle utvecklas till ett civilt politiskt parti som svar på den uppkomna politiska

situationen i Istanbul och arbetade därefter för att skaffa sig stöd i hela det osmanska riket med ett politiskt
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armén,



39

program som skulle tilltala massorna. Deras maktfäste var i och omkring Salonika men CUP:s ledning arbetade

från centrum, d.v.s. Konstantinopel. De militära medlemmarna av CUP deltog inte i politiken utan valde att

påverka politiken bakom partiarbetet. CUP gillade idéerna av västerländsk modernisering och sekularisering av

staten från religiösa element i det osmanska samhället, endast då kunde det osmanska riket överleva och utveckla

ekonomiskt. 135

Ungturkarna genomdrev nya lagar och ändringar för att utveckla och förbättra ekonomin och jordbruket. Han

sedan tillägger att de flesta nya lagar gällde så kallade terroristaktioner mot staten. Med terroristattacker Shaw

menar oroligheter i Makedonien och Anatolien tillföljd av motrevolutionen. Här inkluderar Shaw de Adana

massakrerna som han kallar aktioner mot statens ordning. Shaw och andra revisionisterna beskriver massakrerna

som resultat av omstörtande verksamhet. Hovannisian anser att detta är en del av den turkiska regeringens

strategi. Flera andra genocidexperter föredrar att kalla armenierna för ett försvarslöst folk. 136

Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA hjälpte ungturkarna att rusta upp armén och flotten. Flera

utländska rådgivare skickades till det osmanska imperiet. Denna process ansåg de var mycket viktigt, dels för det

osmanska rikets överlevnad, dels för att stärka sin position i de dynamiska händelserna som ledde till

utvecklingen i Balkanregionen och utbrottet av förstavärldskriget. Förändringar i europeiskt utrikespolitiska

aspirationer påverkade det osmanska riket och de politiska besluten som togs efter 1909.

Shaw anser att moderniseringsprocessen grundades på en viktig strävpelare, turkisk nationalism. Det albanska

upproret 1910-12 skulle stärka ungturkarnas nationalistiska aspirationer som i efterhand utvecklade till en

konkret ideologi137. Sedan påpekar Han att upproret mer än någon annan händelse påverkade ungturkarna s syn

och attityd mot etniska minoriteter och insikten att det var omöjligt att ena de olika nationella intressena under

ett tak och skapar ett enat imperium.138

Enligt Shaw fanns det två åsikter gällande problemet med etniska och religiösa olikheter som dominerade

politiken i det osmanska riket. De konservativa vände sig tillbaka till islam för att söka lösningen på problemet.

De sekulariserade ungturkarna vände sig till konstitutionen som grundvalet för alla det osmanska riket etniska

grupper. Utvecklingen i rikets periferi innebar en drastisk kursändring i politiska och etniska frågor. Ungturkarna

skulle söka en lösning i turkisk nationalism.

”The Turkish Homeland Society” eller som den heter på turkiska “Turk Yurdu Cemiyeli” grundades augusti

1911.139 Den skulle koordinera politiska aktiviteter samt publicerar politiska journaler och pamfletter. Denna

utvecklade ur de turkiska grupperna som fortlevde i tysthet sedan motrevolutionen 1909 och nu fick stöd för sina

populära idéer om turkism och det som var turkiskt. Rörelsen attraherade flera supportrar mot ett gemensamt

mål, d.v.s turkisk dominans i det moderna imperiet. Ungturkarna hade övergivit sina politiska strävanden att

hålla ihop det sönderfallande riket genom etniska gemenskaper. Turkisk nationalism enligt Shaw var lösningen

på imperiets problem. turkiska nationalister grundade tidningen Turk Yurdu. Yusuf Akchura och Ahmet Agaoglu

135 Ibidem, s. 282
136 Shaw, s. 285
137 Shaw, s. 287f
138 Shaw, s. 289
139 ”The Turkish Homeland Society eller ”Türk Yurdu Cemiyeli” kallade sig för Türk Derneği 1909-1911, denna grundades
under motrevolutionen, men var impopulär och fick lite stöd från de olika grupperna inom det osmanska samhället.
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låg bakom tidningens budskap till den turkosmanska befolkningen. De startade en kampagn för att introducera

ett gemensamt språk som återspeglade sig i turkism, och gynnade turkiskt ekonomiska intressen.

Motståndet till ungturkarna under perioden 1911 fram till 1913 ökade, men omständigheterna gav dem tillfälle

att konsolidera sin maktposition under fanen av turkisk nationalism. Krig bröt ut Balkanregionen i 1912. Shaw

skriver att Montenegro startade kriget genom att invadera området i norra Albanien och Sancak Novipazar. Ett

ultimatum skickades to den osmanska regeringen. De krävde självstyre för de europeiska provinserna efter nya

etniska gränser. Dessa områden skulle kontrolleras av kristna guvernörer och provinsregeringar. Andra krav var

grattis utbildning för alla, rätten att ha en militia, ett poliskår, kristna reformer samt demobilisering och

upplösning av den osmanska armén i dessa områden. Reaktionen till dessa krav var att vänta sig. Enligt Shaw,

turkarna tillbakavisade samtliga krav och deklarerade krig.

Under kaoset som rådde i Balkan annekterade Grekland Kreta, skriver Shaw, (han använde uttrycket ”union”

tidigare). Källan till informationen är turkisk, sådana källor, enligt Hovannisian är svåra att kontrollera (ser

tidigare argument), eftersom informationen gjordes tillgängligt endast för Shaws historiska undersökning av den

turkiska staten.140 I övrigt anser historikerna i denna analys att Kreta ingick i en frivillig union med Grekland. En

union är en frivillig allians av två eller flera länder. Annektering antyder tvångsmässigt styre. Själva kriget var en

katastrof för det osmanska riket och unionisterna. Fredskonferensen hölls i London den 16 december 1912.

Enligt fredsvillkoren skulle det osmanska riket förlora sina europeiska landsområden. Shaw anser att det som

skrämde unionisterna mest var tanken att Kamil Pascha skulle kunna offra den heliga staden av Edirne för att

uppnå fred.141

Den 23 januari 1913 intog Enver Paschas armé Istanbul och tvingade Kamil Pascha att avgå. Shaw anser att det

finns belägg för teorin att unionisterna endast ville rädda Edirne. Detta argumenterar Shaw för genom att

analysera de händelserna strax efter kuppen. Han skriver att Enver besökte sultanen och föreslog att han skulle

bilda en kabinett bestående av alla partier (CUP tog tre platser) och att Mahmut Sevket Pascha skulle bli

storvesiren. (Han var valt av och var lojal till Ungturkarna. Se de andra analyser i kapitel 1). Alla politiska

partier skulle få fortsätta så länge de inte bröt mot lagen. Tillsättningen av Mahmut Sevket, enligt Enver, skulle

ge honom makten att få göra allt för att rädda Östra Thrakien.142

En noggrann undersökning av Shaws bibliografi kan kanske förklara varför Shaw kommer till helt andra eller

annorlunda slutsatser i sin analys. Han använder mycket turkisk litteratur från 1940-talet och framåt samt en del

litteratur skrivna av andra revisionisterna, som Hovannisian anser var turkvänliga akademiker som

rekonstruerade historia för Turkiets räkning. Shaw rekommenderar bland andra Bernard Lewis för insikter om

den armeniska frågan och de armeniska massakrerna. Själv diskuterar han inte massakrerna 1915.  De armeniska

deportationerna och massakrerna som utfördes under första världskriget försvinner ur Shaws revisionistiska och

selektiva historiskrivning, vilket anses var ett allvarligt fel i hans historiska undersökningar. Shaw tar aldrig

ställning till FN:s rubricering av massakrerna 1915 som ”genocid”.143

140 Shaw, s. 294, se även note 60, s. 335
141 Shaw, s. 295
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Det andra Balkankriget var en fortsättning på de dispyter som blev ouppklarade under det först Balkankriget.

Dessa dispyter var de allierades oenighet om hur man skulle dela upp krigsbyten. Med det så menar Shaw de

områdena av det osmanska riket som frigjordes från själva imperiet tillföljd av samtalen i London. Vad som

oroade de europeiska stormakterna och de nya självstyrande, autonoma områdena var frågan om Albaniens

framtid. Shaw påpekar att förlusterna ungturkarna tilldelades under hela kriget, väckte tanken av självständighet

hos albanerna. Albanien fick sin självständighet november 1912.

Europeiska aspirationer skulle uppfyllas genom Italiens deklaration för stöd till Albaniens självständighet.

Bakgrunden till detta beslut var ökat rivalitet mellan Österrike-Ungern och Italien i området i adriatiska havet.

Samtidigt som Albanien såg sin chans att hindra Serbiens dominans i området. Under konferensen i London

december 1912 uppmanades Serbien och Montenegro att dra sig tillbaka från albanskt territorium.144 Shaw anser

att detta beslut ledde till Serbiens motkrav för makedoniskt territorium som hade designerats Bulgarien.

Grekland stödde Serbiens krav eftersom det ville hålla bulgarerna på avstånd. En front mellan dessa föreslogs i

mitten av Makedonien. Bulgarerna vägrade att acceptera detta och en överenskommelse utan att de närvarade vid

mötet St. Petersburg togs.145 Den armeniska frågan och ett framtida Armenian är helt frånvarande i Shaws

diskussion.

Enver och Talat drog det osmanska riket in i ett nytt krig; ett som skulle vara en katastrof för det osmanska riket.

De lyckades visserligen att återta Östra Thrakien och Edirne men förlorade stora områdena efter att ha tvingats

till flera fredsavtal med de kristna nationerna på grund av sina militära förluster. Shaw uppger siffrorna 83 %

förlust av landsområden och 69 % förlust av hela befolkningen och att en stor del av ekonomin försvann.

Det kvarvarande imperiet stod inför stora svårigheter. Enligt Shaw var ungturkarna de enda med manskap och

inflytande som många trodde skulle kunna lösa de ekonomiska och sociala problemen. Liberala unionisterna som

varit det största hotet mot CUP upplöstes efter mordet på storvesiren Kamil Pascha. Shaw sedan introducerar

ungturkarnas, triumviratet; de tre män som skulle leda Turkiet fram till 1919. Talat, Enver och Djemal Pascha.

Shaw väljer att inte diskutera ungturkarnas relation till de icke-turkmuslimer som fanns kvar inom det starkt

reducerade imperiet. Däremot väljer han att analysera de reformerna som riktats mot ekonomiska förbättringar

och vissa lagar gällande utbildning och skatt. Han nämner aldrig de tvingande reformerna och lagarna som

riktats mot minoriteterna och som orsakade stort missnöje. Lagar som hade sitt ursprung i turkisk nationalism.146

Shaw väljer att analysera turkisk nationalism utifrån turkarnas perspektiv. Hur minoriteterna upplevde turkisk

nationalism och konsekvenserna av den diskuteras inte av Shaw. Han upphöjer Ziya Gökalp grundare av turkisk

nationalistiskt tänkande. Själva ideologin utvecklades under Gökalp (1876-1924). Intressant är att han föddes i

början av Abdulhamid II:s regeringstid och dog ett efter den turkiska republiken höjde sig ur askarna av det

osmanska imperiet under Kemal Pascha.

Shaws beskrivning av Gökalp är enbart positiv, det saknas konstruktiv kritik i någon form, tillskillnad från de

andra analytiker som faktiskt målar en mycket negativbild av honom. Shaw använder honom som ett ansikte utåt
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för turkisk nationalism; Melson, Dadrian med flera ser honom som grunden till de konflikterna som uppstod på

grund av turkisk nationalismens utbredning som politisk ideologi.

Shaws diskuterar utvecklingen av panislamism kontra islamism d.v.s. islams relation till de idéerna av

modernisering som ungturkarna och CUP förespråkade samt turkisk dominans. Shaw kopplar aldrig dessa

ideologier tillsammans för att kunna egentligen diskutera muslimernas inställning och attityden till CUP:s

program av turkisk nationalism. Shaw referar bakåt i tiden och islams utveckling under Kalifatet och Ulemans

starka ställning till Sharian. Erfarenhet av väst ansåg dem inte var den rätta vägen för islam. De konservativa

elementen inom islam ansåg sig tvungna att enas för att reformera sin egen religion och ” to repel the attacks by

non-muslims.”147 Här är en av de två referenser till icke-muslimer. Men vilka dessa är, utesluts ur diskussionen.

Shaw konstaterar att islam bröt med unionisterna efter motrevolutionen av 1909, (eller talar de om båda turkar

och kristna?) Shaw uteblir att expandera sin diskussion och kopplingen mellan detta uttalande och panislamism

som en väg av reform i västerländskt manér.

Shaw uppmärksammar CUP:s modernisering av islam som innebar att icke-muslimer skulle få samma rättigheter

som muslimerna. De konservativa intellektuella fördömde detta; även en union av alla världens turkar och

mindre vikt på universala, muslimska förbindelser förkastade av dem. Endast islam kunde rädda det gamla

imperiet från imperialism genom att återgå till traditionella värderingar; endast vetenskap och västerländsk

teknologi anses vara lämpliga att anamma. Västerländsk politik ansågs kunde försvaga det islamiska samhället.

CUP och de konservativa muslimerna var helt oeniga på dessa punkter. Shaw skriver, the road of the Islamic

world was not that of the West. 148 Dessa ideologier var för långt ifrån varandra för att kunna uppta samma tid

och fysiskt rum, att omfatta båda de lärda och icke lärda samt turk och muslim/kristen. Från 1913 skulle

ungturkarna söka efter sin egen nationella identitet och grunden till islamisk enighet slets sönder.149

Sammanfattning

Shaws analys av perioden 1908 till 1914 granskar ungturkarnas motiv till Balkankriget 1912-13 och dess

koppling till händelserna efter1909 d.v.s självständighetssträvande hos etniska och religiösa minoriteterna i det

osmanska imperiet.  Han undviker att diskutera ungturkarnas och CUP:s inblandning i massakrerna i Adana.

Armenierna försvinner ur historien beroende på Shaws val av arkivmaterial, tillgång till selektiva källor och

tolkningssättet han valt att använda i sin undersökning. Han hänvisar till andra turkvänliga historiker i

rekommenderad litteratur, för att granska armeniernas öde och situation. Han väljer att kalla motståndet till

modernisering och minoriteternas motstånd till turkisk nationalism för terroristverksamhet. Kampen mellan

Islam och turkism står i centrum för Shaws undersökning. Flera andra forskare har kritiserat honom för att vara

selektiv och snäv i sin historiesyn.  Hovannisian anser att Shaws verk inte är av något värde för den

vetenskapliga genocidforskningen som bedrivs idag.

147
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1.3 Provokationsteorin - en diskussion för och emot

1.3.1 Robert Melson/ Bernard Lewis

Robert Melsons mindre uppsats, Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the Armenian Genocide,

finns i en samling av genociduppsatser under titeln, The Armenian Genocide in perspective, redaktören Richard

G. Hovannisian. Melsons uppsats är i fyra delar; varje del analyserar en särskilt aspekt av de armeniska

massakrerna. Här granskas del två, The provocation Thesis d.v.s att armenierna skulle ha provocerat fram

massakrerna de utsattes för under förstavärldskriget. Denna diskuterar ungturkarna och CUP samt relationen

mellan armenierna och unionisterna.

Enligt denna teori skulle armenierna ha varit, under en längre tid, ett outhärdligt hot mot det nuvarande Turkiet,

CUP och ungturkarna. Ett antal inflytelserika historiker, där ibland Bernard Lewis150 i sin analys, The Emergence

of Modern Turkey,151 fortsätter att argumentera detta som den utlösande faktorn till det armeniska folkmordet.

Melsons analys är baserat på och även erbjuder kritik till Lewis förklaring som han bedömer och anser,

…both attempts to be fair and is part of what has become a classic study of the history of

modern Turkey.152

Melson väljer att citera Lewis ur sin analys. Den referar till växande armenisk nationalism som anammades

samtidigt som självständighetssträvan i Balkan regionen blev allt starkare. Han anser att Lewis pekar ut några

viktiga iakttagelser i relationen mellan de icke-muslimska minoriteterna vis-á-vis den muslimiska majoriteten

och i synnerhet de turkisk-muslimerna.

Melson anser att Lewis analyserar de armeniska massakrerna utifrån en bakgrund av två oförenliga

nationalistiska inriktningar, d.v.s. det turkiska och det armeniska. Problemet var inte turkisk nationalism utan det

faktum att armenierna var en kristen minoritet, bosatta på båda sidor av den turkisk-ryska gränsen. De som

många andra etniska och religiösa minoriteter inom det osmanska riket skulle fångas upp av 1800-talets

nationalistiska strävan och nationalismens kamp inom det osmanska riket och som sedermera uppstod på grund

av dess förfall i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.153 Ett armeniskt hemland skulle vara enligt dessa

två forskare slutet för det osmanska imperiet, eftersom området låg i hjärtat av det turk dominerade Anatolien.

Melson faktiskt gör en intressant iakttagelse gällande Lewis förklaring till orsakarna bakom det armeniska

folkmordet. Han anmärker ordet ”holocaust” som Lewis använder för att beskriva händelserna 1915-16, vilket

Melson anser är en klar allusion till den judiska genociden och källan om antal offer är den armeniska

patriarkens uppskattning av antal döda. Melson anser att Lewis analys glider från turkisk nationalism till

armenisk nationalism som om det fanns parallella mellan dessa. Samtidigt som han argumenterar för en historisk

behandling som bortser ifrån den armeniska historien, Melson upplever detta som en paradox. För att finna

150 Institut Für Armenische Fragen, The Armenian Genocide, Documentation, Vol. 8,(1991), s. 211f
151 Vidare läsning om Bernard Lewis och förnekelse av de armeniska massakrerna, av Yves Thernon, Freedom and
Responsibility of the Historian – The ”Lewis Affair”, s. 237-248, i Remembrance and Denial – The Case of the Armenian
Genocide (1999), redaktören Richard Hovannisian
152 Richard  Hovvanisian (redaktör), The Armenian Genocide (1988), s. 67
153

The Armenian Genocide, uppsats av Robert Melson, Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the Armenian
Genocide (1988), s. 67f
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parallella måste man ta hänsyn till bådas historia och inte prioriterar majoritetens historia till bekostnad av

minoritetens.154

Melson anser att Lewis gör flera antagande i sin analys som inte står sig när hans granskar relationen mellan

armenierna och turkarna på djupet. Melson analyserar varje påstående för sig och sedan förankrar sin kritik av

Lewis i vad han anser är ”säkra källor”. 155

Antagande 1; Lewis skriver att det var två nationer i en desperat kamp om samma hemland; det finns inget bevis

som stödjer denna analys. Melson menar att om man inte visste någonting om situationen skulle man tolka Lewis

på följande sätt; Armenierna och turkar hade var sin regeringsmakt, en stående armé eller myndigheter som

organiserade och fick stöd i hela samhället och därmed en betydande makt. Melson slår hål i Lewis forskning

genom att påpeka att armenierna varken var ett enat folk eller hade en poliskorp och armé som kunde försvara

dem mot turkarna.

Antagande 2; Jämlikhet mellan muslim-turkar och armenierna, d.v.s. två nationer - samma land” är grundad på

idén att armenisk nationalism som Lewis argumenterar för, var likvärdig med eller motsvarade turkisk

nationalistisk sentiment. Melson menar att man kan anta att det fanns turkisk nationalism men att det skulle få

sin moderna form under Kemal Ataturk, var något helt annat, vilket Lewis kom fram till i sin analys och Melson

dementerar. Turkisk nationalism under perioden 1908-1923 var den nationalism som Ziya Gökalp förespråkade

och att denna hade brutit med islam och osmanism, blev Melsons viktiga slutsats, samt att en sådan

transformation av ideologi hade också skett hos armenierna. Melson ställer frågorna; vad var armenisk

nationalism? Vilka gränser och makt hade den? Hur skilde den sig från andra former av nationalism och i

synnerhet turkisk nationalism?

Antagande 3; Lewis skriver,”för the Turks the Armenian movement was the deadliest of all threats.”156 Melson

anser att Lewis val av ord är mycket tvetydigt och extrem i sin mening, d.v.s. det kan tolkas på olika sett

beroende på vem som analyserar Lewis texter. Melson frågar sig om han menar att turkarna uppfattade

armenierna som ett dödligt hot eller var armenierna ett dödligt hot mot turkism och turkisk nationalism?

Melson skriver att om man väljer att använda Lewis analys det kan finnas flera förklaringar om man granska

texterna på djupet. Om man väljer en ståndpunkt att armenierna uppfattades som ett hot, då finns det vis logik i

uttalande av Talat och Enver som hade klart och tydligt sagt att de uppfattade armenierna som det största hotet

mot Turkiets integritet. Melson menar att det är möjligt att på grund av omständigheterna omkring etniska och

kristna minoriteternas självständighetssträvanden och eventuellt utträde ur det osmanska riket kan man

möjligtvis anta att ungturkarna inte såg så klart på situationen och agerade därefter. Melson anser att man måste

analysera detta från två perspektiv, nämligen om turkarnas rädsla för armenierna utvecklade ur de aktionerna och

möjligheterna turkarna trodde sig armenierna hade eller om den uppkom ur andra källor inklusive deras egna

desperata situation och nyfunnen turkisk nationalism.

154 The Armenian Genocide, uppsats av Robert Melson, Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the Armenian
Genocide s. 68
155

The Armenian Genocide, uppsats av Robert Melson, Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the Armenian
Genocide s. 68f
156

The Armenian Genocide, uppsats av Robert Melson, Provocation or Nationalism: A Critical Inquiry into the Armenian
Genocide (1988), s. 68
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Melson anser att det är viktigt att titta närmare på ”Det armeniska hotet” och vad ungturkarna trodde det var.

Melson klargör en viktig detalj gällande armenierna. Det fanns mer än en armenisk rörelse eller politiskt partiet.

Melson menar det viktigt att veta vilken rörelse man talar om, d.v.s. Hnchakist eller Dashnaktutiun, särskilt om

man analysera påföljderna av massakrerna 1894-96. Dessa två politiska organisationer samarbetade med CUP

och ungturkarna, och kunde därför anses vara ett hot mot Abdulhamid II:s regim.157

Melson tillägger att det armeniska folket och deras politiska företrädare inte var eller inte kunde vara ett hot mot

själva ungturksrörelsen året 1908. Melson som Akcam skriver att armenierna deltog med ungturkarna för att slå

ner motrevolutionen 1909, eftersom båda stod bakom avsättningen av Abdulhamid II och återinförandet av

konstitutionen av 1876.

Melson sammanfattar med att påpeka att Lewis slår hål på sitt eget argument och ger stöd till Melsons tolkning

av källorna och andra historiska analyser. Lewis beskrev entusiasmen av armenierna och ungturkarna som de

upplevde tillföljd av avsättningen av Abdulhamids II:s regim 1908,

The long night of the Hamidean despotism was over; the dawn of freedom had come […]

Turks and Armenians embraced in the streets. 158

Därför konstaterar Melson att Dashnak och den armeniska befolkningen inte vara ett dödligt hot mot turkarna

eller det osmanska imperiet, 1908.

Melson finner det nödvändigt att väcka till liv en viktig fråga till följd av denna slutsats om armeniernas och

turkarnas relation före 1908 och efter 1876, nämligen; vad var det som kom i emellan och ändrade denna relation

till den graden att armenierna uppfattades som det ultimata hotet mot CUP, ungturkarna och turkisk nationalism

som ledde till det armeniska massakrerna1915-16?

Melson ifrågasätter inte Adana massakerna 1909 och antal dödsoffer men tycker att man kan ifrågasätta CUP:s

påstådde inblandning i massakrerna och att regimen inte bör beläggas med skulden gällande ansvaret för denna

massaker på Armenierna. Däremot säger Melson att under denna period CUPS attityd gentemot armenierna hade

börjat hårdna. Armeniernas prekära situation och osäkerhet inför de kurdiska räderna mot armeniska byarna,

ansträngde relationen mellan turkarna och armenierna på grund av armeniernas respons till de kurdiska

attackerna. De ville ha större inflytande och autonomi i interna angelägenheter och större regeringsmakt att

skydda sig själva mot de kurdiska stammarna. För att få stöd till sin analys av armeniernas situation efter 1909,

använder han en tidigare analys av en mer försiktig akademiker, nämligen Roderic H. Davison som skrev i sin

artikel, The Armenian Crisis, 1912-14, publicerade i The American Historical Review 1948,

Armenian disillusionment sprang from the massacres of 1909, the so-called,”Cilician

Vespers,” in Lesser Armenia for which the young Turks must bear a goodly share of

responsibility. 159

157
Robert Melson, Provocation or Nationalism (1988), s. 69 och 83. Melson referar till sin analys, Theoretical Inquiry into

the Armenian Massacres, s, 481-509
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Robert Melson, Provocation or Nationalism (1988), s.69
159

Robert Melson, Provocation or Nationalism (1988), s.70 och 83
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Båda Melson och Akcam analyserar Armeniernas krav på stormaktsintervention, och kom fram till samma

slutsats beträffande konsekvenserna av dessa strävanden. Ryssland som hade expansionsplaner i det osmanska

området återigen öppnade ”den orientaliska frågan”. De armeniska ledarna i National församlingen hade tänkt

sig använda Ryssland mot CUP för att förbättra armeniernas situation gentemot de aggressiva kurdiska

stammarna. Den tyska ambassadören, Hans von Wangenheim kontrade Ryssland och enligt överenskommelsen

den 8 februari 1914 mellan dessa makter och CUP utsågs en europeisk inspektör general som skulle övervaka

situationen och förmedlar mellan de etniska grupperna i de östra Vilayets (provinser). 160 Med stöd av Davisons

analys, Melson menar att Armeniernas kamp inte var att förgöra turkarna; inte heller ville de bli en del av

Ryssland.

Han anser att turkarna kände sig förnedrade och arga mot denna oönskade intervention. Den osmansk-armeniska

överklassen önskade ett stabilt imperium d.v.s. Turkiet; detta skulle vara endast en möjlighet genom att få ett

autonomt område för självstyre; och rysk dominans. Vidare, att Rysslands dominans i området aldrig skulle leda

till de önskade reformerna som armenierna krävde. Ett separat och självständigt Armenien var etnografiskt och

geografiskt omöjligt. Även om CUP blev alltmer intoleranta och despotiska under1909, hade Dashnak inte

förespråkade separatism eller rysk ockupation. Melson menar att om armenierna hade blivit ett dödligt hot under

tiden före 1913 var det inte nödvändigtvis på grund av det de antingen gjorde eller inte gjorde. Han skriver att,

…the perception of threat did not emanate only from changes in the object [armenierna],

utan, been engendered by changes in the context in which the object was perceived or in

changes that the perceiving subject [turkarna] experienced.161

Melson menar att relationen mellan armenierna och turkarna ändrade karaktär over tid och rum; Lewis analys är

därmed inte helt korrekt enligt Melson. Den är byggt omkring antagande och en tvetydig tolkning av källorna.

Det var mer av en situation av perspektiv och uppfattning som ledde till ungturkarnas uppfattning att armenierna

som det yttersta hotet mot turkisk nationalism och dess strävanden.162

Melson avslutar sin analys med att tillägga en viktig punkt. Relationen mellan offer och förövaren måste

undersökas för att kunna förklara en händelse på djupet och kommer fram till en rimlig och korrekt slutsats.

Svagheterna i provokationstesen blir mer synliga när Lewis använder sig av alldeles förenkla antaganden samt

att den är beroende av förklaringar av förövaren inte offrarna.

Sammanfattning

Melson analyserar provokationsteorin och testar dess giltighet i sin egen och Bernard Lewis undersökning av de

bakom liggande faktorer som ledde till Adana massakrerna och massakrerna 1915. Han påpekar att tolkning,

användning och typ av källor påverkar den historiska undersökningen. Lewis, menar han använda tvetydiga

källor som lämnar utrymme för olika tolkningar för och emot ungturkarnas inblandning i massakrerna och deras

attityd mot armenierna. Melson påpekar att turkarnas inställning till armeniska krav för ett autonomt område

hade lite att göra med den förändrade turkisk nationalism som utvecklade efter 1908.  Melson även anser att

160
Robert Melson, s, 70, se även Hovannisian, Armenia, s, 38-39.

161
Robert Melson, Provocation or Nationalism (1988), s.71

162
Robert Melson, s. 71
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Lewis slutsats om uppkomsten av turkisk nationalism efter 1923 som en produkt av Kemal Paschas turkiska

nationssträvanden är inkorrekt. Melson kommer fram till slutsatsen att om armenierna hade blivit ett dödligt hot

under tiden före 1913 var det inte nödvändigtvis på grund av det de antingen gjorde eller inte gjorde efter 1908.

Melson påpekar att Lewis förenklad argumentation grundar sig på förövarens åsikter och bortser ifrån

offeraspekten och offrarnas förklaringar till massakrerna 1909 och1915.

Kapitel 2: De armeniska massakrerna 1915

2.1 Forskning som talar för massakrerna

2.1.1 Vahakn Dadrian

Dadrian förklarar det armeniska folkmordet, sett ur en armenisk forskares perspektiv. Del IV- kapitel 14, The

Implemenation of the Genocide, granskas eftersom denna diskuterar viktiga aspekter av händelserna som ägt rum

1915.

Armenierna anklagades för att ha begått förrädiska brott mot de osmanska myndigheterna. Samröra med Tsarens

Ryssland vid östfronten och diverse andra allvarliga anklagelser, till exempel separatism; att vara en

säkerhetsrisk under kriget. Av denna anledning togs ett beslut att deportera den armeniska befolkningen i de

östra och sydöstra provinserna. Dadrian anser att detta beslut togs efter en hemlig överenskommelse mellan

centrala kommittén av det ittihadistiska partiet och den militära ledningen. Han anser att deportationerna

verkställdes enbart för att utrymma Anatolien av den armeniska befolkningen.163

Mötet skulle ha ägt rum där en plan beträffande planering och utförande av de armeniska massakrerna lades

fram. Närvarande var nyckelpersoner som Talat Pascha, Dr. Sakir och Dr. Nazim, nationella säkerhetschefen

Canbolat och underrättelsetjänstens (Department II) chef överste Seyfi.164 Dadrian tillägger att deportationerna i

andra områden godkändes, till exempel Bursa och Istanbul. Den tyske ambassadens Chargé von Neurath

skickade ett meddelande till Berlin den 12 november 1915; han skriver att enligt en säker källa hade han fått

information att den turkiska regeringen mot vad de försäkrade sig att inte göra, bestämt sig att deportera alla

Istanbuls armenier. Denna uppgift konformerades den 7 december, den tyska ambassadören Metternich

informerade Berlin att fyratusen armenier hade deporterats från Konstantinpol. Han tillägger att upp till den

dagen cirka trettiotusen hade flyttats från den turkiska huvudstaden och att de resterande åttiotusen skulle

deporteras genom ”a clean sweep” . Dadrian menar att det finns ett mönster i de armeniska deportationer och att

källorna stödjer varandra samtidigt som han bedömer dem som oberoende och säkra källor.165

163
Dadrian, s. 219

164 Dadrian, s. 219, även s. 226, note 1: Dadrian anger primära källor som konfirmerar att Dr Sakir reste till Erzurum där
mötet skulle ha ägt rum och han resa tillbaka till Istanbul. Dadrian även använder vad han kallar för, ” well informed Turkish
sources” som även konfirmerar vad som diskuterades på det hemliga mötet. Han använder tidningsartiklar från 1919 och
andra litteratur så nära händelsen som möjligt
165 Dadrian, s. 219, även note 2, s. 227f. De tyska källorna är officiella dokument, A.A. Türkei, 183/40, A337005 och
A36184. Dadrian även använder A. Toynbee, Armenian Atrocities: The Murder of a Nation (1915), s.77f och Ambassador
Morgenthau’s October 4, 1915 cipher No.1121. U.S. National Archives.
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Han anser och argumenterar för att de armeniska massakrerna, (han själv använder ordet genocid), och

omlokalisering av de armeniska samhällena var en fasad för direkta och indirekta aktioner mot det armeniska

folket, eftersom flera avled under själva deportationerna eller tillföljd av våld och svält.166

Den hemliga propaganda kampanjen som organiserades av Department II av det turkiska krigsministeriet som

sedan godkände deportationsordern. Dadrian argumenterar att själva kampanjens syfte var för att avleda skulden

från den turkiska regeringen genom att stämpla armenierna som ett säkerhetshot. Även här Dadrian redovisar för

flera källor som bevisar att det var ett folkmord. Stöd till hans argument om ungturkarnas inblandning i beslutet

som ledde till utplåningen av det armeniska folket finns i flera källor. Dadrian citerar en officer i den turkiska

flotten vars krigstjänst var knyten till underrättelsetjänsten inom krigsministeriet,

In order to justify this enormous crime (bu muazzam cinayet) [of the Armenian genocide

(Dadrians eget tillägg i texten)] the requisite propaganda material was thoroughly prepared in

Istanbul. [(Dadrians tillägg) it included such statesments as:] “The Armenians are in league

with the enemy. They will launch an uprising in Istanbul, kill off the ittihadist leaders and will

succeed in opening the straits [(Dadrians tillägg) to enable the Allied fleets to capture

Istanbul].” 167

Huvuddelen av den anti-armeniska agitationskampanjen återspeglades i en veckojournal, Harb Mecmuasi (War

Magazine), redaktören översten Seyfi. Dadrian anser att tidningens inflytande över situationen gick långt förbi

sina femtontusen prenumeranter. Hur, det förklarar han inte? Däremot han fortsätter att finna konkret bevis för

sin tes att ungturkarna planerade folkmordet och deportationerna med hjälp av krigsministeriet. En turkisk

tidning (Dadrian namnger inte tidningen), efter vapenstillståndet att Seyfi kartlagda strategin för massakrerna på

armenierna tillsammans med Dr. Sakir och med tillstånd av den centrala kommittén för det ittihadistiska partiet.

Den tyska Major general Otto von Lossow skulle ha bekräftat denna uppgift i ett meddelande, daterade 16

november 1916 där Lossow indikerar att Seyfi tog ansvaret för deportationerna av armenierna

(Armenierverschickungen) och skrev vidare att Seyfi tog hand om och visste om dessa angelägenheter angående

armeniernas öde,

der diese Sachen bearbeitet und genau orientiert ist. 168

Dadrian anger flera tidningskällor som ger stod till sin analys av Seyfi och rollen han spelade i händelserna

under perioden 1915-16. Till exempel en fransk språkig tidning i Turkiet, La Defense, fördömde Seyfis

efterkrigsmemoarer. Tidningen kallade honom en hänsynslös potentat med mycket inflytande i det turkiska

högkvarteret. Enligt chefsredaktören skulle Seyfi ha organiserat likvidationen av de osmanska armenierna genom

’systematic massacres’169

166 Shaw, s. 219
167

Dadrian, s. 220, se även note 4, s. 229
168 Dadrian, s. 220
169 Dadrian, s. 299. Seyfi skulle ha varit den ökände ledaren för “fedayis” specialtränade mordpatruller inom den så kallade
Special organisationen, som skulle ha varit direkt delaktiga i det armeniska folkmordet. Dessa skulle ha sysslat med
plundring av armenisk egendom. Seyfi skulle själv ha samlat på en förmögenhet genom stöld av sina offers ägodelar och
genom nätverk kopplade till den svarta marknaden kunde genomfört flera affärer i Tyskland och Sverige.
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Dadrian skriver att Turkiet antog ”väpnad neutralitet” men fick hjälp av den tyska militären att organisera

allmän mobilisering av de turkiska trupperna, den 2 och 3 augusti 1914.170 Han tillägger att inom den allmänna

mobiliseringen skrevs in armeniska män i den turkiska armén i tre stadier. Alla män mellan 20 och 45, sedan alla

unga män mellan 15 och 20. Den sista gruppen var alla äldre män mellan 45 och 60. De vandlades till bärare av

utrustningen. Den Amerikanska Ambassdoren Morgenthau liknande dem till undernärda packdjur. Han beskriver

denna syn i sina memoarer från 1918; en av de mest använda källorna inom forskning om massakrerna.

Morgenthau skriver att istället för att delta i kriget som aktiva soldater, användes dem för att transportera

utrustning på sina ryggar. De som inte orkade föll vid vägkanten, där de lämnades att dö. Men först efter dem

blivit bestulna av allt de ägda, även deras kläder.171 En månad senare ett hemligt, kodat meddelande skickades

till samtliga provinsmyndigheter. De uppmanades att hålla alla lokala armeniska ledare och provinspolitiker

under övervakning. 172

Dadrian anser att Turkiets attack, (han kallar attacken för ”pre-emptive” d.v.s i preventivt syfte mot ett ryskt

anfall). De påföljande akuta åtgärdar som infördes, orsakade mycket allvarliga problem för armenierna i

provinserna. Rekvisitionerna som den turkiska armén hämtade från provinserna, lämnade armenierna utan

nödvändiga ägodelar. Allt som ansågs vara förnödenheter för armén samlades in. Myndigheterna använde

trakasserier på en daglig basis mot armenierna som gjord minsta motstånd, vilket ledde till enstaka tillfällen av

sabotage som svar på denna behandling.173 Dadrian anser att konfiskeringarna och oroligheterna ledda till

inrikesministeriets beslut att skicka order till provinsmyndigheterna att alla armeniska ledare och politiker som

var misstänkta för anti-ittihad eller nationalistiska sympatier skulle arresteras och fängslas. Tusentals armenierna

arresterades och sattes i fängelse. På endast en vecka hade över 2 300 armenier arresterats, fängslats och

mördats. Han påpekar att inte några av dessa armenier åtalades för spionverksamhet eller sabotage. Det var inte

heller några rättegångar som ägde rum till följd av arresteringarna.174

Deportationerna var det sista och avgörande steget i denna process. Den 26 maj 1915, skickades ett meddelande

från inrikesministern till storvesiren, där han begärde att få tillstånd genom kabinettet för speciella lagar, for

implementeringen av de armeniska deportationerna. Dadrian skriver att denna process lämnade den armeniska

befolkningen i ett tillstånd av hjälplöshet. Den tillfälliga lagen om deportation promulgerades i pressen den 27

maj tre dagar innan beslutet skulle godkännas av Turkiska parlamentet.175 Dadrians analys av själva

godkännandet eller icke är mycket intressant eftersom konsekvenserna av deportationslagen innebar att större

delen av det osmanska rikets armeniska befolkning deporterades för att sedan omkom. Han skriver att lagen

avskaffades efter en stormig debatt i det osmanska parlamentet den 4 november 1918. De diskuterade antal döda

170
David Mitrany, s. 373. Han diskuterar Osmanernas allians med tyskarna 1914. Han skriver, ”By 1914 it had become so

evident that the Osmanlis must array themselves with Austro-Germany in any European war, that one wonders why a
moment’s credit was ever given to their protestations of neutrality when that war came at last in August 1914… she
entered the field against Great Britain, France, and  Russsia, armed with German guns, led by German officers, and fed
with German gold”.
171 Dadrian, s.220, se även, Ambassador Morngenthau’s Story (1918), s. 302f
172 Bertil Bengtsson, Svärdets år (2004), s. 79: Ett exempel av ett kodat meddelande skickat av Talat Pascha. Detta är daterat
den 16 september 1915.
173 Dadrian, s. 221, även note 9, s. 230
174 Dadrian, s. 221
175 Dadrian , s. 221, s. 231 note 13: For the English translation of the Temporary Law of  Deportation ,  se Richard
Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 1918 (1967), s.51
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och regeringens ansvar gällande massakrerna på armenierna. Den dåvarande inrikesministern Fethi Okyar

motionerade för avskaffandet av lagen.176

Dadrian även tittar närmare på de lagarna gällande konfiskering av privat egendom och effekten dessa hade samt

resultat av dem. Tillskillnad från deportationslagarna som aldrig godkändes av parlamentet, dessa lagar

debatterades offentligt under minst två månader, från oktober till början av december 1915.177 En senator var

emot dem; Ahmed Riza bönade parlamentet att tillåta de deporterade att återvända till sina hem.178

Riza lade fram en motion om hjälp till de deporterade innan vintern kommit. Trycket från andra senatorer på

honom var stort att han drog tillbaka sin motion. Efter två månader motionen var fortfarande obehandlat av

parlamentet, medan lagarna om konfiskering av egendom röstades igenom. Dadrian återigen använde

meddelande som Morgenthau skickade tillbaka till USA, som bekräftade att dessa debatter hade ägt rum. Han

skulle också haft diskussion och samtal om detta med Talat Pascha, som skulle ha hotat Riza att dra tillbaka sin

motion annars skulle han straffa armenierna och de skulle lida för Rizas fortsatte propaganda för armeniernas

rättigheter. 179

Andra källor skriver att kabinettet lovade att modifiera sin attityd mot armenierna om Riza med sina supportrar

gick med att inte lämna in en interpellation till regeringen gällande konfiskering av armenisk egendom. Flera

samtida källor och dokument från undersökningen av de armeniska massakrerna efter 1918 ger stöd till Dadrians

argument rörande armeniernas öde och utförsäljning av vissa ägodelar, fastigheter och mark samt förvaring av

egendom om eller när de deporterade återvände hem efter krigets slut. 180

Dadrian överbrygger två viktiga iakttagelser, nämligen att tvärt emot den turkiska regeringens ”advocare”181 och

det faktum att de promulgerade undantagsstillståndslagarna 1915 som förseglade armeniernas slutgiltiga öde.

Armenierna återvände aldrig från deportationerna. Dadrian argumenterar att deportationerna var ett fasad för de

armeniska massakrerna. Han söker stöd för sin analys genom Ambassador Morgenthaus egna anteckningar.182

Dadrian ifrågasätter de officiella turkiska rapporterna om antal dödade armenier med hänvisning till andra

oberoende källor. Den dåvarande turkiska regeringen uppgav antal omkomna till åttahundratusen. Han skriver att

denna siffra gjordes offentlig efter 1918, av den dåvarande inrikesministern. Han litade på statistik som samlades

in av inrikesministeriet. Dadrian tillägger att i senare turkisk forskning siffran har bekräftats och anses vara mer

eller mindre korrekt. Turkiet hänvisa till turkisk dokumentation där Mustafa Kemal (Ataturk) även skulle ha

konfirmerat antal döda under ett samtal i september 1919 med den amerikanska Major general Harbord, chef för

den militära missionen i Armenien. Dadrians anser att i dessa siffror ingår alla värnpliktiga män som miste livet,

176 Dadrian, s. 222
177 Dadrian, s. 222
178 Ibidem, s. 222f
179 Dadrian, s. 224f
180 Dadrian, s. 224
181 Advocare, Latin för “summon in defence”, på engelska ‘avow’ och ‘avowal’ är derivativ av ‘avow’. Dadrian använder
‘avowal’ i sin origionala text. Compact Oxford English Dictionary, third edition, edited by Catherine Soanes and Sara
Hawker (2008)
182 Dadrian, s. 225, se även Morgenthau, s. 309
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flera unga armeniska kvinnor som tvingades till konkubinatet; giftes bort till muslimer eller adopterades; offer

för tvångskonvertering till islam och flera andra som dog under själva deportationerna.183

Dadrian granskar de olika åsikterna inför de överhängande utredningarna om de armeniska massakerna 1915 och

konfiskering av armeniernas privata egendom. Den turkiska regeringen redovisade inför den femte kommittén av

den osmanska kammaren, mellan november och december 1918. Dadrian påpekar att det var turkiska åsikterna

som fördömde massakrerna och det borde aldrig ha utförts. Samtidigt fanns det andra som ställde sig bakom

regeringen och fortsatte att vidhålla attityden som antogs under kriget och under Ataturks regim efter 1920. Den

före detta justitieministern Ibrahim fick uppdraget att utreda de illegala aspekterna av konfiskeringen under

kriget. Ibrahim erkände att ”okvädar” hade förekommit under själva konfiskeringen och dessa skulle utredas av

den turkiska regeringen. Andra icke-turkiska observatorer var mindre barmhärtiga i sina bedömningar; den

amerikanska konsuln, J.B. Jackson kommenterade och beskrev händelserna i augusti 1915 som ett stort

plundringsuppdrag så väl som det sista försöket att eliminera den armeniska rasen184 Den turkiska historien

Dogan Avcloglu bekräftade Jacksons uttalande. 185

Slutligen anser Dadrian att tyskarnas hjälp till mobilisering 1914,186 hade flera mål än bara truppförflyttningar.

Mobilisering innebar att massakrerna kunde utföras snabbt och effektivt. Genom att inkalla alla armeniska män i

ett tidigt skede från städerna och byarna och sedan isolerar dem från det resterande armeniska folket. De

armeniska samhällena lämnades i ett tillstånd av hjälplöshet och därmed lätta offer för turkarna. Dadrian menar

att det var en mästerlig strategi eftersom de kunde förgöra armenierna i ett svep genom tre avgörande steg; a)

förvirring som uppstod på grund av deportationen, b) isolering av den armeniska befolkningen, 3) samling av

människor som lätta måltavlor.187

Han avslutar med en analys av de psykologiska effekterna av krig och de tillfällen det ges när majoriteten vill

oskadliggöra vad de tror är fienden inifrån. Det ultimata hotet till statens politiska och etniska överlevnad.188

Sammanfattning

Armenierna stod anklagat för att ha begått allvarliga brott mot den osmanska regeringen. De anklagades för

samröra med ryssarna vid östfronten och separatism. Armenierna betraktades som en säkerhetsrisk under kriget.

Av denna anledning togs beslutet att deportera den armeniska befolkningen i de östra och sydöstra provinserna.

Dadrian anser att det finns belägg i källorna som stödjer hans undersökning av händelserna under 1915. Detta

beslut togs efter en hemlig överenskommelse mellan den centrala kommittén av det ittihadistiska partiet. Han

anser att deportationerna av tusentals armeniska män dolts bakom mobiliseringen av den turkiska armén i slutet

av 1914. Han ifrågasätter de officiella turkiska siffrorna över antal armeniska dödsoffer även om officiella

turkiska källor bekräfta dem, eftersom dessa källor är svåra att bekräfta. Andra oberoende källor uppger helt

183Dadrian, s. 225 0ch note 40 s. 233
184 Dadrian, s. 224
185 Dadrian, s. 224f
186 Dadrian, s. 226, även s. 231 note 15
187 Dadrian, s. 226
188 Dadrian, s. 226



52

andra siffror utöver soldaterna och tvångskonverterade armenierna och bortrövade kvinnor. Han sammanfattar

att massakrerna blev möjliga på grund av världskriget och ungturkarnas planerade strategi för utplåning av det

armeniska folket.

2.1.2 Taner Akcam

Akcam ställa två frågor om de armeniska massakrerna, vars svar är mycket komplicerade. Vilka omständigheter

ledda till beslutet om deportationerna och varför tog massakrerna den formen de gjorde?189

Han anser att vid tidpunkten för de grekiska deportationerna, var den osmanska regeringen angeläget att inte

skada sin relation till de europeiska stormakterna. Det rådde en ängslig fred över Europa som även påverkade

turkarna i sitt agerande mot grekerna. De skulle vara försiktigare vid implementerande av de armeniska

deportationerna 1915. Han anser, även som Dadrian, att kriget skapade ett gynnsamt klimat för ”folkmord”. Vid

förstavärldskrigets utbrott lyftes bort alla restriktioner i Anatolien, utan några hinder från européerna som var

strängt upptaget med att skaffa sig en förhandlingsposition i kriget. Den turkiska historikern, Ahmet Refik, en

gång militära i den turkiska armén och senare professor i historia på Istanbuls Universitet, skrev 1919 att

massakrerna blev ett unionist mål. Deportationerna ägde rum för att undvika verkställande av den planerade

reformen i de sex öst provinserna för att lösa det armeniska problemet.190

Osmanerna förväntade sig fördelar med sitt beslut att delta i kriget på Tysklands sida. De kunde bortse ifrån de

internationella överenskommelserna som tvingade det osmanska riket på gränsen till kollaps. De kunde bortse

ifrån de överenskommelserna om reformer för de armeniska områdena. Kriget skulle också vara en plattform för

panislamism och idén om Turan och återerövring av förlorat territorium, särskilt i Balkanregionen och hämnas

på de kristna grupperna. 191

Han tillägger att den rådande och officiella åsikten i Turkiet idag är att den osmanska regeringen tvingades delta

på Tysklands sida i kriget. De befann sig i en situation där trycket från de europeiska makterna blev för stort.

Akcams granskning av tillförlitliga källor slår hål på den turkiska statens officiella linje. Han anser att detta är en

inkorrekt och ensidig analys baserade på turkiskt officiella, godkända källor. Han grundar sitt argument på

omfattande dokumentation som bevisar att unionisterna ägnade mycket tid åt att finna en legitim anledning att

delta i kriget.  Flera kabinett medlemmar bekräftade detta under krigsrättigångarna i Istanbul 1919. De svår

under ed att CUP gjorde ett medvetet försök att finna en anledning att delta i kriget för att kunna lösa några

brådskande problem.192 Målet, enligt krigsministern Enver Pascha, var att nå muslimerna i Nordafrika och Indien

och enas med turkarna i Centralasien.193

Detta visar tydligt att panislamism baserade på turkisk nationalism var en viktig komponent i unionisternas

krigsstrategi 1914. Akcam anser att Storvesiren Said Halim Pascha antog en ångerfull inställning till Turkiets

inblandning i kriget 1914. Han ville att osmanerna skulle överge erövring av Turan194 och Egypten, hoppet om

189 Akcam (2006), s.111
190 Akcam (2006), s. 112 och 403, se note 3
191 Akcam (2006), s. 112
192

Akcam (2006), s. 112
193

Akcam (2006), s. 113
194 Akcam (2006), s. 124
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Tripoli, Tunisien och Algeriet och resterande delar av det gamla osmanska imperiet. Ropet kom försent eftersom

unionisterna tog tillfället i akt att rädda det sönderfallande imperiet och gav sitt stöd till turkdom och islam. 195

Akcam kopplar sammans det osmanska deltagandet i kriget 1914 och konflikten mellan turkarna och armenierna.

Han sätter konflikten i en kontext av krig och etnisk strävan före 1914. Armenierna vände sig till stormakterna,

särskilt Ryssland för att tvinga den osmanska regeringen att genomföra reformer för att förbättra situationen för

den armeniska befolkningen. Rysslands förslag till reform skulle innebära att det osmanska riket hade delats

redan 1912, Tyskland motarbetade förslaget och vid utbrottet av kriget alla reformer förkastades av CUP.

Unionisterna kunde aldrig förlåta eller glömma vad de ansåg som förräderi mot det osmanska riket och detta

skulle ligga till grund för deportationerna och massakrerna på armenierna menar Akcam. Han återger flera

källor, turkiska, tyska, holländska, brittiska, österrikiska och armeniska som speglar attityden hos Talat Pascha,

Enver Pascha och Djemal Pascha, särskilt hos Talat och Enver. Dessa källor bekräftar CUP:s motiv till kriget

och hur det skulle kunna hjälpa dem i kampen mot den inre fienden, d.v.s armenierna.196

Akcam argumenterar att det historiska tillfället att återuppväcka det stora imperiet redan var förbi och att det som

fanns kvar var en illusion. Unionisternas rädsla för imperiets förfall och kollaps ersatte deras mål för ära åt det

turkiska folket. Han menar att under de grekiska massakrerna denna dröm var en verklighet för de ledande

osmanerna. När beslutet togs för de armeniska massakrerna, var denna illusion död. Unionisterna trodde att allt

det arbetet var nu över. De började resonera att de forna deportationerna var en del av processen i turkifikation;

för unionisterna fanns inte något alternativ än att fortsätta denna process. Skapandet av en stat baserade på

turkisk dominans. Dessa frågor handlade om fortsatt existens hellre än imperiets återställande. Han kommer fram

till att denna förändring och insikten att det osmanska imperiet var döende påverkade dem och deras beslut att

eliminera armenierna.197

Han anser att förstavärldskriget var helt enkelt, ”The last chance for the CUP and for the empire.”198 Genom att

välja den rätta strategin skulle de bromsa upp imperiets förfall. Han påpekar på en rad militära förluster i början

av kriget som krossade turkarnas dröm av återvunnen ära. Akcam menar att turkarnas desperata situation ledde

till moral kollaps och att drömmen om Turan och islam dog med de cirka sextio- till nittiotusen turkiska

soldaterna vid Sarikamis januari 1915. De flesta dog på grund av vinter kölden.199 Förlusterna måste vara

någons fel. Akcam gör en liknelse till nazisternas reaktion till förlusterna under andra världskriget; de letade

efter en lämplig syndabock till sitt eget misslyckande. Osmanerna ansåg att förlusterna grundade sig på

förrädiskt svek och en konspiration av mordlystna kriminella mot de turkiska militära enheterna. CUP: s innersta

kärnan deklarerade,

”our fighting units…stabbed in the back by traitors among us.”200
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Akcam (2006), s. 112

196 Akcam (2006), s. 113-121
197 Akcam (2006), s. 124
198

Akcam (2006), s. 125
199

Akcam(2006), s. 124, även note 73, s. 406 för den turkiska referensen
200

Akcam(2006), s. 125
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Han fortsätter argumentera att turkarna betraktade armenierna med blida ögon och misstänksamhet. Ett flertal

turkiska samtida dokument och pamfletter från krigsministeriet påtalade armeniernas förrädiska roll och anti-

armenisk agitation organiserades via krigsministeriets ”Second Department” d.v.s underrättelsetjänsten.

Akcam anser att unionisterna betraktade slaget vid Gallipoli som den sista striden om Anatolien och Istanbul.

Det var knappast någon tillfällighet att de armeniska massakrerna skulle ske just då, d.v.s efter Sarikamis och

under den långa och hårda kampen om Gallipoli 1915. Han summerar turkarnas inställning och känslor inför

imperiets försvinnande, och turkisk agerande mot armenierna samt våldet mot dem, som en desperat kamp mot

imperiets förfall och delning.201

Han även anser att ett flertal utländska diplomater och regeringsrepresentanter som befann sig i det osmanska

riket under den kritiska perioden strax före och i början av kriget förutsåg vad som skulle hända armenierna.

Morgenthau varnade Wangenheim i början av kriget att massakerna skulle äga rum. Wangenheim påpekade att

Morgenthau var helt korrekt i sin bedömning men ansåg att så länge som Storbritannien inte anföll Canakkale

eller någon annan turkisk hamn hade armenierna inget att frukta. 202

När turkarna insåg att Anatolien låg i fara och förlust av det turkiska kärnområdet verkade oundvikligt, blev

armenierna, enligt CUP, det stora hindret för turkiskt motstånd. Ur denna situation föddes idén om de armeniska

deportationerna. Han också säger att unionisterna var medvetna om konsekvenserna och villiga att acceptera

implikationerna av sina handlingar.203

Akcam skriver att det officiella datumet för början av det armeniska folkmordet är 24 april 1915. Datumet har

mest ett symboliskt värde. Det är den dagen 235 ledande armenierna i Istanbul arresterades under förevändning

av det armeniska upproret i Van. Flera stycken arresterades de närmaste dagarna efter de första arresteringar,

totalt 2 345 individer fängslades. Johannes Lepsius bekräftar att flera andra armeniska intellektuella i andra

provinser också arresterats. Det stora antalet av dessa personer avrättades på offentliga platser, andra dog under

tortyr. Detta ledde, enligt Akcam, till beslutet om massdeportationerna av den armeniska befolkningen i Östra

Anatolien . De första deportationerna i området skedde mellan maj och augusti 1915. Sedan följde andra

deportationerna i Västra Anatolien och Thrakien. Turkarna betraktade dessa områden som sitt traditionella

hemland.204 Han grundar sina analyser på flera olika källor som ger en nyanserad neutral bild av händelserna sett

från flera olika aspekter och dimensioner.

Turkiska historiker tolkar händelserna vid dashnak kongressen i Erzurum augusti 1914 som den viktiga

vändpunkten i den armenisk-unionist relationen. De anser att dashnakerna utförde ett hemligt uppror mot den

osmanska regeringen och att de påföljande deportationerna var oundvikliga. Akcam hänvisar till ”a standard

201
Akcam(2006), s. 126
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Akcam(2006), s.126f

203
Akcam(2006), s.128f
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Akçam(2006), s.130, s, 407 se note 98, Lepsius, Der Todesgang, s. 189: note 99, Uras, Tarihte Ermeniler, s. 612: The

declaration was made in response to a note delivered to the Porte by the Entente governments after  reports of the Armenian
genocide had begun to reach European capitals: note 100, According to Lepsius reports in the Erzurum region these arrests
had even begun to be made at the end of March, so that “by Aril 12 the great majority of Dashnaks were behind bars”
(Lepsius, Der Todesgang, s. 42) och note 102:Pailadzo Captanian, 1915, Der Völkermord an den Armenien, eine Zeugin
berichtet (Berlin 1933), s.18. The author claims that her father died of torture after having been arrested in Samsun in the
month of April.
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source” som berättar att CUP skickade en special delegation till konferensen. CUP:s delegation skulle ha

föreslagit ett samarbete med dashnakerna. Den armeniska dashnaken skulle få autonomi om de utförde ett uppror

i Ryssland. Dashnakerna skulle ha förvisat en sådan aktion för att uppfylla sina osmanska medborgerliga plikter.

Flera historiker för och emot de armeniska massakrerna väljer att se detta som en mycket viktig utveckling av

situationen som uppstod 1914. 205

Bevis material från krigsrättegångarna berättar att CUP var i Erzurum för att organisera en speciell stridsförband.

De använde kongressen som en fasad för att dölja den riktiga anledningen för sin närvaro i Erzurum. Flera

dokument avslöjar CUP:s plan att förgöra alla deltagare på kongressen.206 De turkorganiserade förbanden satte i

gång med plundringsräder i Ryssland mot armenierna och individuella byar längs gränsen i Kauskasusområdet

mellan Ryssland och det osmanska Imperiet. Han beskriver hur flera massakrer ägde rum. Några av dessa

övergrepp återspeglades i flera ögonvittnesberättelser och officiella dokument. Han påpekar att ryssarna och

armenierna utförde hämndaktioner mot muslimska byar i Erzurum och Van området. Tyska militärkällor

dokumenterar dessa händelser i detalj. Akcam vill visa att det fanns två sidor till händelseutvecklingen .

Historieskrivning måste således ta hänsyn till detta i vetenskapliga undersökningar.

Ett viktigt motiv som låg bakom attackerna på armenierna i Kauskasus och Vansjö området var på grund av

turkiska förluster till ryska förband och armeniska frivilliga. Han refererar till Dadrian när han skriver att

attackerna riktade mot armenierna var mycket brutala på grund av just dessa militära misslyckanden som

drabbade den turkiska special organisationen. 207 Turkiska källor beskriver sammandrabbning omkring Van efter

de återerövrade Van provinsen från Ryssarna. Källorna berättar att hela den armeniska befolkningen i staden

Van dödades.208 Akcam resonerar att de frivilliga armeniska trupperna som deltog i kriget på den ryska sidan

hade en djupgående effekt på unionisternas beslut att utplåna det armeniska folket.209 Flera attacker skedde i

Sivas provinsen, Trabzon och Erzurum. Ett flertal utländska observatörer skickade reporter om händelserna till

sina respektive ambassader och regeringar. Dessa vittnesmål användes senare i krigsrättegångarna i Istanbul

1919. Dessa tidigare attacker på armenierna skedde under förevändning av insamling av skatter, rekvisitioner till

armén and sökande after desertörer från den turkiska armén.210

Deportationerna i Cilician ägde rum i februari 1915. De kallades för ”local war measures”. Hela Erzin området

tömdes av sin armeniska befolkning. Armenierna i Dörtyol tvingades till Osmaniye, Adana och Ceyhan. En

anledning till deportationerna var anklagelser av brittiskt spionage. Flera av männen skickades till Adana.

Rapporter talade om att fyra män hade avrättats på offentlig plats. Unga armeniska män skickades iväg till

arbetsgäng för vägarbete. Nyheterna att de dödades av muslimer spred sig snabbt. Akcam referar till Lepsius

som använde armeniska källor och som skrev att cirka åtta hundra armeniska män skickades från Dörtyol, efter
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några månader alla unga män deporterades. Slutligen tvingades resterande armenier att lämna Dörtyol.

Deportationerna var genomförda i slutet av augusti 1915.211

Flera andra deportationer ägde rum i mars av 1915; staden Zeytun tömdes av sina armenier som skickades till

Anatolien, de nådde inre Anatolien i april för att sedan tvingats till Der Zor i den irakiska öknen. Armenier i

Zeytun anklagades för att göra uppror mot de osmanska myndigheterna enligt officiella dokument.  Enligt Celal

Bey212, skulle den nya biträdande distriktsguvernören ha legat bakom händelserna. Denne anklagade armenierna

för politiska aktiviteter. Celal Bey skrev att det rörde sig om några desertörer som befann sig i Zeytun. Cirka

fyrtio armeniska män fängslades. Några av dessa släpptes fri av Celal. Reaktionen från Istanbul var att frånta

Celal ansvar för Zeytun. Kort därefter deporterades kvinnorna, barnen och de gamla. Han kommenterade vid

tillfälle att våldet och deportationerna var absolut onödvändiga.  Celals version av händelserna i Zeytun kan

styrkas av den lokala tyska konsuln och andra oberoende ögonvittnar i Zeytun.213

Akcam anser att den officiella osmanska korrespondensen under 1914-15 klart bevisar att beslutet om de

armeniska deportationerna i regionen kan kopplas till regeringen i Istanbul. Det var från Istanbul som

instruktionerna, båda muntliga och skriftliga, härstammade. I ett brev till inrikesministern, daterade 26 maj 1915,

från generalstaben stod det att genom ett muntligt beslut alla armenier skulle deporteras till Östra Anatolien från

Zeytun området samt även andra områden där det fanns ett stort antal armenier. Dessa skulle skickas söderut till

Diyarbakɩr provinsen i Eufrat Dalen, i närheten av Urfa och Suleymaniye.214

Han sammanfattar att det fanns fyra olika metoder som användes mot armenierna, även före 1914; 1) Förtryck

genom att använda insamlingen av skatter, tvångsmönstring, konfiskation av egendom och jakt efter desertörer

som började strax efter allmänna mobiliseringen i början av augusti 1914, 2) misshandel och massakrer på byar i

gränsområdet utfört av Special Organisationens förband från september 1914 genom vintern 1914/15, 3)

avväpningen av den armeniska befolkningen och 4) strategiska deportationer från det Akcam beskriver som

”problem” regioner i början av kriget. Han skriver att det var vanligt att man bar vapen eftersom det saknades

säkerhet i vissa regioner. Enligt konstitutionen alla hade rätt att bära vapen. Flera av dessa vapen delades ut av

CUP under revolutionen 1909. Ungturkarna delade ut vapen till armenierna efter Adana massakrerna. Vapnen

togs sedan med våld från armenierna samt den grekiska befolkningen. Den österrikiska konsuln skrev att

grekerna och armenierna var mycket oroliga att muslimerna fick behålla sina vapen och oroade sig för aktioner

mot sig. Akcam skriver att det finns flera rapporter som bekräftar den österrikiska konsulns meddelande.215

Han avslutar sin bakgrundsanalys av själva massakrerna på armeniern och åtgärderna ungturkarna tog mot dem

under andra hälften av 1914 samt förlusterna i kriget under vintern 1914/15, gjorde ungturkarna medvetna om att

det osmanska riket höll på att falla sönder och beslutet om massakrerna på armenierna togs i tron att detta kunde

211 Akcam (2006), s. 145 och 412, note 205
212 Celal Bey var guvernör general av Aleppo 1915
213

Akcam (2006), s. 146, se även note 208, s. 412: Akçam hänvisar till följande rapporter; PA-AA/R 14085, rapport av
Wangenheim, daterat den 29 mars 1915; PA-AA/R 14085, rapport av Konsuln Rössler i Aleppo, daterat den 12 april 1915.
Note 209; the Armenian Catholicos of Adana, wrote a detailed report of the events on 21 April 1915. Innehållet i detta
dokument överensstämmer med Celal och Rössler. PA-AA/Bo. Kon. /B. 168. Rapport från Konsuln I Adana, daterat den 29
mars 1915. Akçam tillägger att om man vill jämföra dessa källor med de turkiska kan man see Gust, Der Völkermord an den
Armenien, s. 167-172.
214 Akcam (2006), s. 147 och även note 217 för den turkiska källan, s. 413
215 Akcam (2006), s.148, även s, 413, noter 220 till och med 225.
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rädda deras imperium och ger en lösning till ”a complete and fundamental elimination” det armeniska

problemet 216

Sammanfattning

Akcam anser att den officiella korrespondensen mellan CUP och sina underordnade 1914-15 klart bevisar att

ungturkarna tog en aktiv roll i beslutsfattandet som ledde till de armeniska deportationerna. De använde fyra

olika strategier för att uppnå sitt mål både innan och efter 1914. Ögonvittnesberättelser och officiella dokument

bekräftar att deportationerna och massakrerna omfattande alla armenier. Turkiet dementerar och förnekar att

ungturkarna låg bakom händelserna. Den turkiska staten hänvisar till det officiella arkivmaterialet. Situationen

som uppstod beskrivs av turkarna som en efterhandskonstruktion.  Armenierna skulle ha hamnat en krigszon och

omlokaliserades till andra områden i landets periferi. De höga dödssiffrorna var på grund av omständigheterna

som ungturkarna inte kunde råda över. Akcam menar att åtgärderna ungturkarna tog mot armenierna under andra

hälften av 1914 och hela 1915 ägde rum dels på grund av förlusterna i kriget under vintern 1914/15 som

orsakade en kris i CUP:s ledning, dels insikten om att det inte gick att rädda det osmanska riket. Ungturkarna

sökte efter och fann en syndabock i den utsatta armeniska befolkningen

2.1.3 Leo Kuper

Leo Kuper börjar sin analys av de armeniska massakrerna med en inledande förklaring av ordet genocid; hur det

internationella samfundet och FN definierar begreppet. Han antar att FN:s definition är den internationella

juridiskt korrekta eftersom den ingår i FN:s konvention för förebyggande och straff för genocidbrott (The

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide). Det godkändes och antogs av nittiotvå medlemsstater.217

Kärnan i definition är formuleringen; avsikten att göra något mot någon annan/några andra (intent to do

something to someone else or other persons); att förgöra en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp genom att

döda medlemmar av gruppen eller genom med vilja ändra levnadsbetingelserna i syftet att utplåna gruppen.

Detta ingår i alla definitioner av genocid. Men i frågan om de armeniska massakrerna anser Kuper att den precisa

definitionen av folkmord inte är det viktigaste när man göra en djupare analys av händelserna under

förstavärldskriget. Det finns en tendens att ville se parallella mellan Holocausten och de armeniska massakrerna

samtidigt som flera historiker tillåter den före att representera den andra. Han citerar Lucy Dawidowicz som

kanske skänka klarhet till problemet,

The once unthinkable ’Armenian Solution’ became, in our time, the achievable ’Final

Solution’, the Nazi code name for the annihilation of the European Jews.218

Från ett komparativt perspektiv finns det ett anmärkningsvärt särdrag i de armeniska massakrerna,

tillvägagångssättet, mängden dokumentation från ögonvittnar, överlevande, fotografier och officiella dokument

som har bedragit till att skapa ett överväldigande vittnesbörd till de massakrerna som skedde 1915.

216 Akcam (2006), s.148
217 Leo Kuper, uppsats, The Turkish genocide of Armenians, 1915-1917: The Armenian Genocide, redaktör Richard
Hovannisian (1988), s.43f
218

Kuper, s. 44 och s.58, note 5
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Kuper skriver att Ententen i ett tidigt skede anklagade turkarna för sina aktioner mot armenierna. De anklagade

den osmanska regeringen för massakrerna som hade utförts över ett stort område i Anatolien och Cilician

området. Samtliga medlemmar i den osmanska regeringen skulle hållas personligen ansvariga, så väl som alla

tjänstemän som deltog direkt i massakrerna. Massakrerna blev kända i Europa och USA eftersom en del

information redan hade sipprat ut ur det osmanska imperiet. Ungturkarna implementerade censuren, med hjälp

av tyskarna, på all officiell korrespondens med sitt ursprung ur de utländska ambassaderna.  Den amerikanska

ambassadören Morgenthau beklagade att från och med april 1915 fick han inte skicka kodade brev till andra US

konsuler. Han även kommenterade att censuren var mycket hårt, i Morgenthaus egna ord, ”the most rigorous

censorship was also applied to letters. ”219

Kuper som flera andra forskare använder och betraktar Morgenthaus berättelser som pålitliga. USA deltog inte i

kriget förrän slutet av 1917 och de representanterna för USA:s regering hade inte någon anledning att använda

massakrerna eller situationen till sin egen fördel. Kuper i ett utdrag ur Ambassador Morgenthau’s Story, där

Morgenthau klarlägger vart mycket av den informationen han redovisar för, information som ursprungligen

lämnades av amerikaner främst missionärer verksam i områdena där deportationer ägde rum .220

Kuper anser att Morgenthaus information om de pågående massakrerna bekräftats av tysken Dr. Johannes

Lepsius. Denne enligt Kuper hade forskat om de tidigare massakrerna 1895-96 och publicerade sina slutsatser i

bokform. Han återvände till det osmanska riket i januari 1915. Syftet med denna resa var att utföra en utredning

gällande de nya anklagelserna om nya armeniska massakrer. Lepsius publicerade sin rapport 1916.  Den ansågs

vara mycket konfidentiell, enligt Kuper. Lepsius hade inte någon avsikt att skada relationen mellan den tyska

regeringen och den ungturkregeringen, eftersom dessa var allierade i kriget. Detta var inte Lepsius mål med

rapporten. Emellertid rapporten hade spridits i samhället innan den tyska censuren hann förbjuda nya kopior till

vidare distribuering221

Han argumenterar att massakrerna var omfattande och att turkarna var hänsynslösa i sin behandling av

armenierna. Ytterligare, en viktig källa av information, The Treatment of the Armenians in the Ottoman Empire.

Den dåvarande brittiska statssekreteraren för utländska affärer tillhandahöll en samling dokument från Viscount

Bryce och historikern Arnold Toynbee . Denna massiva samling består av ögonvittnes egna berättelser. Dessa

ansågs vara neutrala vittnar som berättar om massakrerna och våldet oberoende av varandra.222 Viscount Bryce

bok är mer känd som regeringens blåbok med nya vittnesmål från tyska medborgare, överlevande och även

sjuksköterskor verksamma inom det röda korset.

Kuper anser att dessa tidigare dokument faktiskt förmedlar grymheterna av de armeniska massakrerna. Han

fortsätter att påpeka det faktumet att de återberättar händelserna med emotionella närvarande som sätter

berättelserna i kontext som saknas i senare akademiska arbeten.

219
Kuper, s. 45

220 Kuper, s.45 note 12: se även Morgenthau (1918), s. 327f
221

Kuper, s.45f: Kuper grundar denna analys av Lepsius på båda primära och sekundära källor. I note 13 redovisar han för
dessa källor; Se förordet till Pinon (1919) till Le Rapport secret du D. Johannés Lepsius (Paris: Payot 1918); Ulrich
Trumpener, Geramny and the Ottoman Empire, 1914-1918 (1968), s. 227 och 240. Se även bilaga I. Här skrivs det för första
gången ”In view of these new crimes of Turkey against humanity and civilization.”
222

Kuper, s.46
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Han ville ge sin analys djup och mening genom att använda sådana källor som Morgenthaus rapport gällande

händelserna omkring avväpningen av armenierna. Han återberättar om de armeniska soldaterna i den turkiska

armén sedan om den civila befolkningen. 223 Han tillägger att våldet och deportationerna skildrades i mycket

detalj. Särskilt intressant är analysen av turkarnas motiv till arresteringen av de armeniska intellektuella

grupperna. Lepsius kommenterade denna åtgärd som ett försök att frånta armenierna ledarskap och

representation för att kunna utföra deportationer utan motstånd från armenierna och utan motstånd från den

allmänna opinionen.224

Kuper fortsätter med en analys av själva deportationerna. Han skriver, med stöd av Lepsius och Morgenthau, att

det skedde över hela det osmanska imperiet. Lepsius intygade att cirka tiotusen armenier tvingades lämna

Konstantinopel. Han tillägger att de var väl koordinerade, från ett område till det nästa. Morgenthau upprördes

över turkarnas attityd mot förflyttningarna av armenierna. Han skrev att turkarna inte hade några planer för

återetableringen av armenierna i nya områden och uppfattade turkarnas förklaringar som sadistiska och orätta.

De visste att majoriteten aldrig skulle återvända till sina hem efter slutet av kriget. Kuper använde Morgenthaus

ord för att ge tyngd till sitt argument gällande turkarnas motiv till deportationerna. Morgenthau skrev,

They [the Turks] knew that the great majority [Armenians] would never reach their

destination… the Turkish authorities…were merely giving the death warrant to a whole

race.225

Kuper anser att deportationer följde olika mönster.  Några deportationer lämnades till lokala grenar av CUP,

andra utfördes av båda turkar och lokala kurdiska förband; oftast i områden där strider pågick mot ryssarna.

Den lokala armeniska befolkningen utsattes för total eliminering.  Det skedde deportationerna där kvinnorna

trakasserades att konvertera till islam. Flera massakrer ägde rum utan några överlevande. Metoderna av tortyr

och konfiskering av armeniska tillgångar varierade från område till område. Dessa uppgifter är dels hämtade ur

Viscount Bryce och Toynbees dokumentation, dels information från den före detta Italienska konsul general i

Trebizond som oberoende bekräftar information av Bryce, Morgenthau och Lepsius.226

Sammanfattning

Kupers analys belyser komplexiteten bakom politiska kontrafaktiska begrepp och i efterhand beskriver

händelserna i kontexten av den judiska förintelsen. Det gav planerat massmord ett internationellt ansikte. De

armeniska massakrerna måste erkännas utifrån sitt eget historiska forum, grundat på dokumenterade fakta, inte

genom politiska åsikter Han visar att de europeiska källorna båda bekräftar att det skedde orättvisor och

massakrer mot den armeniska befolkningen.  Deportationerna och attackerna utfördes av turkar med stöd av

kurdiska förband. Även om deportationer tedde sig olika från område till område, har resultatet av dem varit

detsamma enligt Kuper.  Han resonerar att ungturkarna var medvetna om att de flesta armenierna aldrig skulle

återvända till sitt hem efter krigets slut.

223 Kuper, s.46f. För att läsa den i sin helhet: se Morgenthau’s Story (1918), s. 302-5
224 Kuper, s. 47
225 Kuper, s. 48
226

Kuper, s. 48f
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2.2 Forskare som ifrågasätter massakrerna

2.2.1 Guenter Lewy

Guenter Lewy granskar de armeniska massakrerna i del II och III av sin bok. Han tar upp olika aspekter av

händelserna under 1915-16 i nio kapitel; De kapitel som skall analyseras i punkt 2.2 är kapitel 9: The

Deportation Decision och kapitel 10: The Course of the Deportations. Lewy är en av de historikerna som

förkastar idén att de armeniska massakrerna 1915 kan och ska rubriceras som ”Genocid”.

Han skriver att mycket av det viktiga turkiska arkivmaterialet har antingen försvunnit eller förstörts.  Han påstår

att brist på arkivmaterial innebär att kunskap om de beslutsfattande processerna omkring själva deportationerna är

allvarligt belamrade.  Han tillägger att det finns ett flertal analyser om de armeniska massakrerna som diskuterar

den individuella rollen Talat, Enver och Djemal Pascha spelade i händelserna som ägde rum 1915. Enligt Lewy är

det oklart hur CUP:s innersta kärna arbetade. Han vänder sig till den turkiska historiken Feroz Ahmad som

kommenterade att CUP:s arbetsmetoder förblir ett mysterium227 Lewy påstår, att enligt de dokumenten som kan

analyseras, vissa beslut fattades av den högsta ledningen och andra av militären inom CUP. Enligt honom finns det

inte någonting i det tillgängliga bevismaterialet som refererar eller påpekar att ett program av fysisk eliminering

[av armenierna] har existerat.

Lewy skriver att den 24 april 1915 är datumet som armenierna anser, är början till de armeniska massakrerna.

Turkarna, skriver han, anser att datumet avser början av arresteringarna av revolutionära armenier och införande

av nationella säkerhetsåtgärder. Åtgärdar, turkarna ansåg vara nödvändiga på grund av det armeniska upproret i

Kaukasusområdet. De talar om exakt samma händelse, nämligen den dagen flera armeniska intellektuella

arresterades i Konstantinopel och den allierade landstigning vid Gallipoli. Den turkiska historikern Sonyel228

uppger att 2 345 armenier arresterades. Lewy tillägger att det är oklart vad som händer dessa interner. Flera

dödades eller deporterades för att aldrig återvände. Någon förklaring av varför det är ”oklart” väljer Lewy bort

från sin analys.

Källorna som Lewy hänvisar till beskriver armenierna som upproriska och aggressiva mot den osmanska staten.

Flera av de telegrammen som inrikesministern Talat Pascha skickade, nämnde armenierna och kan faktiskt

användas båda för och emot ungturkarnas inblandning i massakrerna. Lewy använde Talats telegram, daterat den

24 april 1915, för att bevisa att ungturkarna inte hade ett program för mord på armenierna utan åtgärder för att

säkra osmanskt territorium och flyttar armenierna från stridsområdena. Telegrammet skickades till alla provinser

och kommuner där det fanns armeniska rebeller som påbörjat så kallade revolutionära aktiviteter. Cheferna för

distrikten och provinsguvernörerna fick order att förbjuda alla armeniska, revolutionära organisationer och

227
Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish politics 1908-1914, s.159. Årtal

saknas för denna publikation i Lewys bok.
228

Professor Salahi R. Sonyel, turkisk cypriot. Författaren till: Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire,
(1993). Han förnekar att de armeniska massakrerna ägde rum i den omfattningen som andra historiker/forskare har lagt fram i
sina analyser och ställer sig skeptisk till armeniernas trovärdighet i denna fråga. Dr Sonyel var på Cypern 1932. Han avlade
sin akademiska examen vid Engelska skolan, (The English School).  Sonyel var anställd inom den brittiska koloniala
administrationen tills 1957. Han fick sin B.A. (1959), ett utbildningsdiplom (1960)  och sin M.A. (1963) vid Queen's
University i Belfast, Nordirland. Han avlade sin PhD i politiska historia vid University of London (1971). Informationen från:
www.aihgs.com/inaugural_biennial.htm
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anhåller alla ledarna. Samtliga överlämnades till en militärdomstol. De anhållna armenierna skulle, enligt Lewy,

överlämnats utan att orsaka våldsamma sammandrabbningar mellan muslimer och armenier.229

Han diskusterar lagen som antogs av regeringenskabinettet den 27 maj 1915 “Provisional Law Concerning the

Measures to be taken by the Military Authorities against Those Who Oppose the Operations of the Government

during War” som först godkändes av den turkiska regeringen den 15 september 1915. Lewy skriver att själva

lagen publicerades i den officiella tidningen, Takvim-i Vekayi den 1 juni. Han låter bli att kommentera det

faktumet att själva dokumentet blev offentligt innan godkännande av landets regering; artikel 3 innebar att lagen

kunde implementeras efter publicering och innan ratifikation. Flera andra forskare har diskuterat motivet bakom

själva publiceringen. Lewy avstår från egen diskussion i sin analys av dekretet. Han väljer istället att hänvisa till

en turkisk analys från 1986, vilken han ofta använder i sitt argument emot massakrerna och målet CUP ville

uppnå med deportationerna.230 Här igen är det en tolkningsfråga; han väljer källor som kan tolkas på olika sätt

beroende på vem som använder källorna och vad skall bevisas eller motbevisas. Ett exempel av dualistisk

tolkning är artikel 1 av dekretet.231

Formuleringen av själva artikeln varken begränsade eller stipulerade vilka åtgärder dessa grupper blev tilldelade

och mot vem. Det nämns inte armenier i lagstiftningen men den kan kopplas till tidigare meddelande (se Dadrian

m.fl.) som Talat skickade till militära och civila ledarna i provinserna. Här nämns det tydligt ”armenier” och

förflyttningar av dessa samt restriktionerna som de tvingades till. Lewy väljer att inte koppla dessa saker till

varandra även när han diskuterar de femton punkterna gällande deportationerna av armenierna daterat den 30

maj och de trettiofyra punkterna, varav tio punkter gällde mark och egendom av de deporterade armenierna,

daterad den 1 juni.232

Sist i denna diskussion skriver Lewy att in nyare/färskare studier gjort i Turkiet menar forskare att skulden inte

kunde läggas på ungturkarna utan det var andra omständigheter som orsakade katastrofen, bland andra den

organisatoriska strukturen av deportationerna och slutstationerna för de armeniska deporterade. Han tillägger att

den senaste turkiska forskningen understryker att det saknas officiella dokument som bekräftar

inrikesdepartementets inblandning i massakrerna.233

Vad gäller de bakomliggande orsakerna till massakrerna, skriver Lewy att de flesta armeniska forskare anser att

deportationerna eller omlokaliseringarna till nya områden inom det osmanska imperiet var en mantel för att dölja

turkarnas riktiga syfte – förintelsen av det armeniska folket. Turkarna anser att deportationerna var nödvändiga

på grund av det armeniska folkets förrädiska uppförande och hotet det armeniska upproret representerade för det

osmanska imperiets överlevnad under den pågående miltära krisen. Talat skrev i sina ”postuma” memoarer att

229 Guenter Lewy, The Armenian Massacres in the Ottoman Empire – A Disputed Genocide (2005),Lewy skriver i note 4, s.
307, denna version av Talats telegram återfinns i, The Prime Minister’s Archive, Orel och Yuca under rubriken, The Talat
Pascha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction? (1986), s.113f: En kopia togs av britterna i Palestina 1918,
översättning till detta dokument finns i de brittiska Arkiven, FO371/4241/170751
230 Lewy, s. 53: ibidem note 9, s.308: Orel och Yuça, The Talat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction?
(1986).
231 Lewy, s. 153Artikel 1 lyder; In time of war, the Army, Army Corps, and Divisional Commanders, their Deputies and the
Independent Commanders, are authorized and compelled to crush in the most severe way, and to eradicate all signs of
aggression and resistance by military force, should they encounter any opposition; armed resistance and aggression by the
population, to operations and measures relating to orders issued by the Government for defence of the country and the
maintenance of order.
232 Lewy, s. 153-155
233 Lewy, s. 155
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det inte fanns något förutfattat plan att förinta armenierna, men att det hände på grund av de armeniska

upprorsmännen, ”armed and equipped by Russia.” och enligt en officiell turkisk publikation skulle

deportationerna var ett sätt att förhindra den armeniska befolkningen från att hjälpa de armeniska guerillerna

uppe i bergen i Kaukasusområdet, samt flyttar armenierna från järnvägarna, krigszonen och andra strategiska

platser. Syftet var att sprida den armeniska befolkningen i områden så långt ifrån varandra som möjligt för att

radikalt minimera armeniernas möjligheter att iscensätta uppror mot staten234

Lewy anser att det framgångsrika upproret, (han faktiskt talar om den turkiska kapitulationen till ryssarna den 17

maj 1915), tvingade fram beslutet om de armeniska deportationerna i Van. Armén antydde att den armeniska

civila befolkningen var opålitliga och detta skulle ha tvingat Enver att fatta beslutet av deportationerna i

Vanområdet. Lewy är något dualistisk i sin uppfattning av Enver Pascha. Han använder källor som talar emot

varandra gällande Envers inställningen till armenierna. Han använder två källor som hänvisar till honom; den

första är ett samtal mellan Morgenthau och Enver, citatet är hämtat från Roderic H. Davison. 235

Enver explained to Ambassador Morgenthau on several occasions that it had only taken

twenty to make a revolution [presumably a reference to the Young Turks seizure of power in

1908] and the government therefore had to act forcefully against the Armenian community’s

intent on independence.236

Den tyska militärattaché, Hans Humann, nära vän till Enver avslöjade för Morgenthau om hur Enver skulle ha

visat tolerans mot armenierna,

Enver initially had been willing to give the Armenians the opportunity to demonstrate their

loyalty and had been inclined to moderation. 237

Lewy försöker att koppla Envers beslut till andra omständigheterna som han anser ligga bakom deportationerna;

att turkarna uppfattade att själva imperiet hotades av allmänt uppror av den armeniska befolkningen; att Turkarna

fruktade för det armeniska gerillakriget samtidigt som de upplevde tunga förluster i kriget mot Ryssland vinter

och vår 1915. Turkarna ansåg att dessa problem hotade själva imperiets existens. Lewy reflekterar över vilken

effekt dessa problem hade på de armeniska deportationerna och att det fanns en tydlig koppling till varandra

eftersom de skedde samtidigt. Han menar att dessa omständigheter tillsammans var den utlösande faktorn för

beslutet om de armeniska deportationer 1915.238 Han citerar den turkiska historikern Suny som satte

deportationerna i ett större sammanhang nämligen den totala kollapsen av det osmanska riket inför ententens

landstigning vid Dardenellarna och Gallipoli, Han beskrev turkarnas situation som desperat med känslor av

ångest och panik inför imperiets definitiva kollaps.239

Lewy anser att ungturkarna ändrade kurs gällande armenierna och implementeringen av det radikala beslutet att

avlägsna armenierna från Anatolien. Han använder ordet ”remove” och det kan tolkas på olika sätt,

234
Lewy, s. 152-156

235 Davison, Turkey, review:  Engelwoods Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968: Lewys litteraturförteckning, s. 340
236 Lewy, s. 156
237
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omlokalisering av befolkningen, deportering av befolkningen eller medveten eliminering av en befolkning

(döda). Som nämndes tidigare Lewys analyser är mycket dualistiska. Eftersom han förnekar ungturkarnas skuld i

de armeniska massakrerna ville han ta fram dokument och historiska argument, främst av turkiska historiker,

som stödjer analysen. Han drar slutsatsen att ungturkarna låg bakom beslutet om deportationerna men inte

massakrerna. Det var andra förmildrande faktorer som utlöste massakrerna. Han kritiserar andra forskare, särskilt

Dadrian för egna tolkningar, feltolkningar och missuppfattningar.240

Lewy avslutar sin analys av deportationsbeslutet med följande,

Finally, the deportation of the Armenian community helped solve the problem of relocating

the large number of Muslim refugees from the lost Turkish provinces in the Balkans and

Tripoli as well as the new wave of refugees from the battle zone in the Caucasus.241

Här söker han efter en legitim orsak som kan förklara ungturkarnas beslut till deportationer och antyder att de

skedde för att ge plats till muslimska flyktingar (Liebenraum åt den muslimska befolkningen kanske?). Han ville

bekräfta påståendet genom den tyska konsuln Max Erwin von Scheubner-Richters observation medan han var i

Erzurum maj 1915,” perhaps he, surmised, this was the purpose of the deportations” 242 Det klart att Guenter

Lewys motiv och förklaringar till massakrerna och deportationerna utvecklar ur hans åsikt att armeniernas öde

var ett öde bland många andra under förstavärldskriget och aldrig ett medvetet program av genocid skapat av

ungturkarna i syftet att utplåna det armeniska folket.

Lewy anser att de turkiska arkiven borde innehålla dokument som beskriver yrkesrollen av de lokala

diskritstjänstmännen. Han menar att man ska kunna ta fram information om vilka organiserat deportationerna

och informationen om den kommissionen som hade ansvaret för den övergivna armeniska egendomen. Han

tillägger att mycket av det arkivmaterialet som berör detta är inte tillgängliga för vidare forskningen. Varför detta

material är otillgängligt framgår inte i Lewys analys. Emellertid säger han att mycket information kan hämtas ur

de europeiska arkiven, eftersom den utländska närvaron var stor, särskilt tysk, österrikisk och amerikansk. Dessa

rapporter tillsammans med missionernas berättelser ger en klar bild av händelserna. Lewy anser att dessa källor

kompletterar varandra väldigt väl.243

Han analyserar endast några av deportationerna; Erzurum, Trezbizond; Cilician: Mersina, Adana, Marash,

Aleppo, Urfa, Konstantinopel och Smyrna.244 Han väljer att inte analysera samtliga deportationer som en

händelse med flera bakomliggande komponenter. Lewy menar att vad vi (han ändra från att använda det neutrala

de för vi) vet och inte vet om deportationerna är avgörande för vem som ska bära skulden för massdödandet av

armenierna. Han diskuterar detta i kapitel 12, vilket jag ska återkomma till i 3.1. Lewy försöker finna orsaker i

armeniernas agerande av den situationen de utsattes för och som skulle kunna förklara antal dödsoffer och

lidande offren upplevde. Han antyder att den negativa attityden hos armenierna skulle kunna förklara

deportationerna och massakrerna.
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Lewy gör ett intressant inlägg, i sin analys, om den religiösa identiteten av de deporterade armenierna. Han

skriver att den ungturksregeringen försökte stoppa deportationerna genom nya dekret och även undantagsreglar

för så kallade ”professionella protestantiska och katolska armenier”. Intressant är val av källa som ska styrka

argumentet Lewy lägga fram för att ungturkar aktivt försökte stoppa deportationerna av armenierna.245

Han nämner inte armenierna tillhörande den ortodoxa kyrkan i dekretet av maj 1915. Senare skulle Talat påpeka

att katolska och protestantiska armenier inte var delaktiga i revolutionära aktiviteter. Lewy menar att dekretet

ignorerades av lokala distriktschefer och provinsguvernörer. Detta är en viktig del av Lewys argument som bevis

av ungturkarnas direkta skuld till de deportationerna och senare massakrerna som skedde under 1915.

Österrikiska och tyska diplomater fick direkta garantier från ungturkarna att deportationerna skulle upphöra, men

tvekade att detta var sant. Han diskuterar inte på djupet just varför katolska och protestantiska armenierna skulle

förskonas, mer än Talats förklaring.246

Lewy fortsätter att den centrala regeringens inflytande över provinserna var begränsad samtidigt som det

saknades mat och andra nödvändiga handelsvaror, som försvårade situation för armenierna. Han tillägger att

deportationerna av praktiska skäl hade upphört och amnesti för de överlevande armenierna skull göra det möjligt

för dem att återvända till sina hem. Lewy anser att själva vapenstilleståndet 1917, ledde till onödigt lidande båda

i Konstantinopel och i rikets periferi och därmed rentvå ungturkarna i frågan om armeniernas öde. Lewy

slutligen påpekar att deportationerna orsakade många dödsfall och att den en gång blomstrande armeniska

befolkningen upphörde att existera.

Sammanfattning

Man kan sammanfatta Lewys analys på följande sätt; han förnekar inte massakrerna men bestämt avvisa att

ungturkarna borde bära skulden för dem och anklagelserna av genocid. Han hänvisar till dem yttra

omständigheterna kring deportationsbeslut och implementeringen av massakrerna samt påverkan av

vapenstilleståndet, tillgång på mat och skydd. Han anser att brist på turkiskt källmaterial försvårar en historisk

undersökning av ungturkarnas roll i massakrerna. Men tillägger att de europeiska arkiven erbjuder källor som

talar emot de anklagelserna från andra historiker och forskare, särskilt Dadrian.

Kapitel 3: Efterspelet; skuldfrågan och förnekelse

3.1 Forskning som talar för massakrerna

3.1.1 Vakahn Dadrian

The Armenian Genocide: History: Politics: Ethics, är en samling analyser som behandlar alla aspekter av de

armeniska massakrerna. Kapitel 12, Ottoman Archives and the Denial of the Armenian Genocide, är Dadrians

bidrag till den historiska debatten om huruvida förnekelsen och arkivtolkning av viktiga dokument kan kopplas

till varandra. Analysen publicerades 1992, men problematiken består och argumenten är desamma på 2000-talet.

245 Lewy, s. 206
246 Lewy, s. 206
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Han börjar med att påpeka att det armeniska folket har kämpat och kämpar fortfarande för ett erkännande av de

armeniska massakrerna som Genocid. Den turkiska staten emotsätter sig rubriceringen av massakrerna som

sådan. Dadrian skriver att det finns två viktiga aspekter till förnekelsen 1) de åtgärder som ungturkarna tog mot

armenierna 1915, och 2) de demografiska och elimeneringskonsekvenserna massakrerna hade på det armeniska

folket.247

Dadrian analyserar de få dokumenten i de turkiska arkiven, som gjorts tillgängliga för forskning under senare tid.

Han menar att den som har begränsad kunskap i ämnet kan luras att tro att detta är bra för forskning och att

Turkiet vill ha klarhet i ämnet, samtidigt som det första intrycket av den officiella dokumentationen, är att den

ser ut att vara äkta och giltig. Dadrian talar om en aura av autenticitet gällande innehållet av dessa dokument. Det

som Dadrian vill uppmärksamma är att kärnan i debatten om de armeniska massakrerna d.v.s att vara eller icke

vara genocid och varför den turkiska staten väljer att presentera den turkiska sidan av argumentet kan anses vara

nödvändigt av akademiska, historiska och vetenskapliga skäl. De väljer, anser Dadrian, att lägga fram dokument

som efter noggrann granskning kan uppfattas som misstänksamma men också opålitliga som historiska källor.

Dadrian skriver följande om primära källorna och just hur viktiga de är i en historieundersökning och vad

undersökningen finner för slutsatser beroende på de primära källorna och dess tolkning,

We are wont to appreciate primary sources because they significantly exceed in importance

secondary and tertiary sources. 248

Han menar att de primära källorna måste vara autentiska och tålar en djupanalys eftersom många frågor måste

besvaras angående typ, kvalité, och avsikt. Han nämner att det är viktigt att undersöka den primära källans

ursprung; när skapades den och varför; och under vilka omständigheter den blev offentlig? Dadrian anser att allt

detta måste tas i beaktning innan en forskare kan omfamna den som en obestridlig källa och en historisk fakta.

Han sedan analyserar och diskuterar vad han anser är olösta problemen med det turkiska arkivmaterialet.249

Dadrian talar om förpliktelser kopplat till en defensiv position gällande Turkiets inställning till arkivmaterialet

och de armeniska massakrerna. Han menar att vittnesmål från den anklagade parten, i det här fallet den turkiska

staten, brukar vara defensiva i sin grund, särskilt om anklagelserna gäller genocid. Sådana vittnesmål, anser

Dadrian, bevisar varken oskuld eller jakten efter sanningen. De är snarare ett sätt för att hindra ett fällande utslag

”beyond reasonable doubt.” i en kriminell domstol.250

Dadrian skriver att sökande efter sanningen som den skrivs i de historiska annalerna är det primära målet i den

legitima forskningen. Det är mycket på spel gällande anklagelserna om medgivande eller erkännande till brottet

Turkiet anklagas för. Dadrian menar att Turkiets inställning till arkiven har sitt ursprung i utvecklande av en

defensiv position dolt i en så kallad ” anpassning till de västerländska arkiven” och kan ses som en skyddsåtgärd

som ger upphov till ett ändamålsenligt beteende eller attityd hos den turkiska staten. För att vidare utveckla sitt

247 Dadrian Vakahn, Ottoman Archives and Denial if the Armenian Genocide, uppsats i The Armenian History, redaktören
Richard Hovannisian (1992)
248 Wont= accustomed to: Tertiary: Dadrian talar om tredjehandskällor i denna text.
249 Dadrian Vakahn, Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide, uppsats i The Armenian History, redaktören
Richard Hovannisian (1992), s. 280
250 Ibidem, s. 281
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argument, Dadrian anser att man måste analysera attityderna retrospektivt, gällande arkivmaterialet som omfattar

de armeniska massakrerna, för att förstå Turkiets åsikter i nuet.

Han talar om kemalisms uppgång samtidigt som sultanens makt avtog efter Förstavärldskriget. 251 De

skuldkänslorna som fanns hos turkarna började lägga sig på grund av att de allierade hade mist sin trovärdighet

gällande deras attityd till frågan om upprättelse och rättvisa beträffande de armeniska massakrerna. De allierade

hade redan offentliggjort sina intentioner den 24 maj 1915 under tiden de armeniska deportationerna och

massakrerna ägde rum men valde att inte fullfölja dem på grund av den nya politiska situation som utvecklade i

området efter 1920.

Det kollektiva övergivandet av armenierna var katastrofalt. Men nödvändigt för att klargöra händelserna inför

Turkiets begynnande förnekelsesyndrom252 Förnekelsen utvecklade ur rädslan för konsekvenserna av dessa

allvarliga brott och straffet därefter. Han anser att immuniteten som tilldelades förövarna har påverkat Turkiets

inställning till händelserna under kriget och turkarnas attityd gentemot det internationella samfundet har blivit

allt hårdare.253

Analysen fortsätter med an jämförelse av situationen som Tyskland konfronterades med 1945 i relation till

situationen i Turkiet 1923. Han anser att Tyskarna konfronterades med vidgan av nazisternas brott och

accepterade konsekvenskernas av dem medan krav för åtal av de skyldiga i Turkiet gav vika för den

internationella politiken. Turkiet fick utveckla som stat med möjlighet att fritt rekonstruera fakta som berörde

anklagelserna och arkivmaterial gällande de armeniska massakrerna. Han tillägger att detta är numera förankrat i

litteraturen genom att få stöd från ett fåtal icke turkiska historiker främst i amerikanska universiteten. Han

beskriver dem som supportrar av den turkiska positionen. 254 Dadrian tror sig se Turkiets försvarsmekanism i just

dessa akademiker. Det är dessa historiker som får tillgång till allt källmaterial i de turkiska arkiven och som den

turkiska staten betraktar som samtida primära källor. 255 Dadrian kommer fram till följande slutsats i denna del

av sin analys; att det inte är sökande efter en opartisk sanning utan manipuleringen av bevis, d.v.s arkivdokument

för att segra i en dispyt som Dadrian anser är lika konstgjord som sitt politiska ursprung.

Sammanfattning

Eftersom den turkiska staten emotsätter sig rubriceringen av massakrerna som genocid, har detta lett till ökad

förnekelse av det turkiska folket. Det finns olika aspekter gällande anklagelserna mot Turkiet och ett erkännande

av brottet det anklagas för. Dadrian tillägger att förnekelsen utvecklade ur rädslan för de praktiska och

psykologiska konsekvenserna av ett erkännande. Turkiets attityd har hårdnat under senare delen av 1900-talet

och det första decenniet av 2000-talet. Genom att kontrollera de turkiska arkiven hoppas den turkiska regeringen

hävde sin åsikt i vad Dadrian kallar för osäkra, falska eller svårbedömda primära källor. Han anser att

händelserna efter 1918, d.v.s krigsrättgångar och de europeiska makternas ändrade syn på de armeniska

251
Kemalism – omfattande moderniseringsprogram av sekularisering av staten från religion samt flera åtgärder som en

anpassning till Europa. Dessa åtgärder genomfördes av Mustafa Kemal (före 1934), känd som Atatürk. Han jagade bort
grekerna från det resterande osmanska riket och avsatte sultanen definitivt. Han blev känd som turkarna landsfader Ata-fader
och türk-turkarnas.
252
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massakrerna och Ataturks väst vänliga Turkiet har allvarligt påverkat armeniernas kamp för erkännandet av

massakrerna som genocid. Medan Turkiet söker efter en konstgjord sanning, kräver armenierna en oberoende

historisk sanning.

3.1.2 Tanner Akcam

Akcam analyserar förnekelse och skuld genom att undersöka misslyckandet av de efterkrigsrättegångarna. Han

summerar de efterkrigsundersökningarna av turkiska krigsbrott och i synnerhet de armeniska massakrerna på

följande sätt, ”The mountain labored and brought forth a mouse.” 256

Han skriver att förväntningar var höga gällande processen mot förövarna som hade utplånat det armeniska folket.

De skulle ställa till svars för brott mot mänskligheten (dock ej genocid). Akcam anser att det var ett av de

viktigaste tilläggen i den internationella lagstiftningen. De osmanska fallen skulle prövas inom ramen för denna

lagstiftning. De allierade misslyckade tre gånger att få tillstånd rättsprocesserna och sedan åsidosatte lagen tills

1945,(Nürnbergprocessen). De grundläggande faktorerna till misslyckanden är aktuella även idag anser Akcam.

Enligt Akcam är en stats okränkbara suveränitet och den internationella nödvändigheten att straffa staten som

krigsförbrytare som begår brott mot mänskligheten mycket svårt att förena. Han anser att det var en fråga om

dessa två principer och den återvändsgränd som uppstod mellan dem, som ledde till att de processerna mot

krigsförbrytarna i Turkiet rann ut sanden. Den turkiska regeringen åberopade Turkisk suveränitet vid varje

tillfälle Ententen försökte att straffa misstänkta individer. Varje försök betraktades som en direktattack på den

turkiska regeringen och Turkiet.

A nation cannot be punished with the violation of its sovereignty 257

Dessutom, Akcam anser att Ententens strävanden att dela Anatolien samtidigt som det fanns en stark önskan att

straffa förövarna, blev synonymt med varandra som de turkiska nationalisterna uppfattade som ett slag mot

nationell självständighet. Han tillägger att varken turkarna eller de allierade kunde skilja mellan dessa två ämnen.

Ur detta växte de attityderna fram som skulle påverka Turkiets inställning till de armeniska massakrerna. Han

citerar en turkisk historiker (utan att uppger namnet), som visar vilken hård attityd turkarna adopterade mot alla

försök till upprättelse för armenierna via krigstribunalen.

… The Armenian massacres were merely fig leaves, concocted crimes, and

criminals used by the British to realize its colonialist aspirations and reduce the

Turkish nation to servitude.258

Han hävder att kort efter vapenstilleståndet fanns det tecken på att den turkiska regeringen inte var beredd att

straffa de som var ansvariga för de armeniska massakrerna för att säkra landets suveränitet. Rättegångarna i

Istanbul blev resultatet av den Turkiska regeringens envisa inställning till de armeniska massakrerna. När

åklagarna vände sig till de förövarna som numera kämpade för Turkiets suveränitet kollapsade processerna.

256
Akcam (2006), s. 368

257 Akcam (2006), s. 369: Han uppger följande källa från den turkiska dagstidningen Hakimiyet-i Milliye (20 januari 1920).
Artikeln var ett svar till ett tal av den brittiska premiärministern Lloyd George som publicerades sexton dagar tidigare. Citatet
är hämtat från İsmet Öztoparak, Türk ve Batɩ kamuoyunda Milli Mücadele (Ankara 1989), s. 63
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Enligt Akcam, regeringen i den nya huvudstaden Ankara resonerade på följande sätt samtidigt som den skyddade

de samma förövarna när det inte längre fanns några politiska fördelar att räkna med.259

Han reflekterar att om konceptet av brott mot mänskligheten var inskriven i den nationella lagbalken skulle det

ha varit möjligt att respektera den turkiska statens suveränitet samtidigt had de varit villiga att åtala individer

som begick brott som rubricerades och omfattades av en sådan lagstiftning. Denna reflektion kan kopplas till de

Istanbul rättegångarna och resultatet av dem. Akcam menar att dessa rättegångar var mycket viktiga, eftersom

det var första gången brottet av överlagt massmord begåtts av en stat. Det rubricerats av den internationella

lagbalken men skulle dömas enligt de nationella principerna och testas i en turkisk domstol. Vad detta betydde

för armenierna och turkarna var, enligt Akcam, följande,

When international bodies lack significant powers of sanction making the concept of

crimes against humanity” an inseparable part of national legal systems can have certain

advantages.260

Han tillägger att detta argument aldrig skall användas för att reducera allvarliga brott mot etniska eller religiösa

grupper till en nivå av ”inrikes problem” av en individuell stat. Vidare analys visar att genom sådana argument

finns det möjlighet att skapa olika definitioner av begreppet ”mänsklighet” och sådana brott som omfattas av

detta begrepp bör aldrig utredas endast inom ramen för de nationella institutionerna. Akcam referera till

Montesquieus idé att en stat aldrig skall betraktas som en individ inom den nationella lagstiftningen.261

Han sedan analyserar en nations möjlighet att straffa sig själv och konsekvenserna av att staten tillåts att agera,

båda domare och bödel gällande brott som begåtts av samma stat. Akcam anser att de Istanbul rättegångarna är

ett utmärkt exempel av vad som sker när det juridiska systemet blir osäkert eftersom den sociala och politiska

utvecklingen av en nation styr åtalet av humanitära brott som utförts i statens namn. Han tillägger att i Turkiets

fall var det en nation som hade svårt att förlika sig med anklagelserna riktat mot den. Inställningen av det

turkiska folket spelade en stor roll i de misslyckade försöken att åtala och fälla förövarna, vilket påverkade

armeniernas situation negativt; att åtala framstående medlemmar i den turkiska regeringen sågs som ” a national

humiliation” och ”the punishment of an entire nation”262

Han fortsätter att söka svar varför de armeniska massakrerna skedde och vilken funktion dem hade. Han skriver

att i de flesta fall av massmord i storskala, görs i nationens namn och för nationens bästa. Så är fallet med CUP

och de armeniska massakrerna anser Akcam. Han skriver att massakrerna representerade kampen om den

turkiska statens existens och vann stöd bland muslimerna i Anatolien. Han får stöd för sin analys genom Halil

Mentese

Akcam fortsätter sin analys med problemen sådana brott orsakar gällande gränsdragningen, d.v.s. sett ur den

politiska aspekten är det svårt att bedöma vem som omfattas av brottet; hur definierar man, ”en nations skuld?”
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och hur kan begreppet definieras som en juridisk kategori? Han anser att dessa frågor är fortfarande obesvarade i

vår tid. 263

Han reflekterar över världssamfundets inställning till humanitära brott. Efter andra världskriget har det varit det

främsta målet att väcka åtal mot alla förövare som begår allvarliga brott mot andra etniska/religiösa grupper, så

var inte det själv klara fallet med de armeniska massakrerna. Detta viktiga mål saknades eftersom de allierade

hade olika särintressen i Mellanöstern. Akcam anser att innan de kunde uppnå sina mål gällande brotten mot

armenierna 1914-1915, var de tvungna att ta itu med sina egna politiska motsättningar. Han tillägger att det är

naivt att tro att det fanns endast humanitära skäl till interventionen i Turkiets statsbildande, de armeniska

massakrerna och övriga delar av Mellanöstern.264

Hans summering av de konflikterna som uppstod på grund av de allierades inställning vis-á-vis turkarnas envisa

position gällande de Istanbul rättegångarna och den utrikespolitiska relationen mellan stormakterna. En situation

som kristalliserade i motsättningarna mellan de europeiska makterna som erbjöd den turkiska regeringen tillfälle

att använda situationen till sin egen fördel genom att spela de europeiska makterna mot varandra för att få ett

godkännande av en suverän turkisk stat. Akcam skriver att Lord Curzon kommenterade utvecklingen av

situationen som om,

Paris subsequently placed importance on pleasing the Turks 265

Och den ryska dragomanen, André Mandelstam, som tjänstgjorde i flera år i Det Osmanska Riket,

sammanfattade spänningen som uppstod på grund av stormakternas politiska intentioner och politiken de drev i

realiteten.,

[…] The interventions are undertaken with the aim of serving the selfish interests of the

states who carry them out… [Åsikt av Ismet Pascha]266, to prove that the protection of

minorities had been nothing other than an excuse that the powers gladly used to interfere

in the internal affairs of Turkey. As for the other, opposing interpretation, it claims that

the actions of the Great Powers within Turkey are done in the name of humanity, a

humanitarian intervention. 267

Sammanfattning

Akcam anser att det är en fråga om hur det turkiska samhället uppfattade ”mänskliga rättigheterna” och

”demokrati” gällande intervention och beskydd av minoriteterna. Det var klart att det handlade om kolonistiska

motiv och detta med tiden uppfattades som västerländskt hyckleri som blev ett hinder till upprättelse och

erkännandet av de armeniska massakrerna. Stormakternas intressekonflikter efter 1918 spelade en viktig roll i

utvecklingen av armeniernas öde, upprättelse för det armeniska folket och bevarande av den turkiska statens

integritet vid ett eventuellt erkännande.  Europeiska motsättningar till den nya turkiska regeringens
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internationella politik och särintressen på grund av den ny osäker politiska situationen i området ledde till det

oundvikliga – rättegångarna mot misstänkta brott mot armenierna rann ut sanden. De europeiska stormakterna

valde att fokusera på europeisk kolonial expansion, hellre än fortsätter att kräva Turkiet att ta ansvar för brott

som begicks under förstavärldskriget.

3.1.3 Richard G. Hovannisian

Richard Hovannisian diskuterar olika aspekter av förnekelse i sitt bidrag till forskningen av ämnet, The

Armenian Genocide and Patterns of Denial, som är del av en större analys som behandlar alla aspekter av ämnet.

The Armenian Genocide; en samling analyser av flera forskare, vilka specialiserar sig i olika områden av

genocidforskning. Boken innehåll är mångsidigt och omfattande.

Han börjar med att påpeka det som är gemensamt för alla som anklagas för genocid brott efter 1945. Det är

sällan hänt att en stat erkänner sig skyldig till sådana ohyggliga brott. Tysklands erkännande av brotten mot

judarna står i stark kontrast till alla andra fall under hela 1900-talet. Hovannisian tillägger att trots den tyska

regeringens erkännande och vilja att kompensera offrarna för Nazitysklands illdåd, fanns det individer bland de

anklagade som ansåg sig oskyldiga eller helt enkelt beklagade att de inte visste trots bevisbördan och mängd

bevismaterial. Han avslutar den inledande delen av analysen genom att belyser det faktumet att Holocausten har

funnit sin plats som skolämne, i litteraturen, massmedia produktioner samt flera vetenskapliga och akademiska

forum i Tyskland. Vad har detta att göra med de armeniska massakrerna?  Enligt Hovannisian en hel del.

Han skriver att det inte finns några likheter mellan den turkiska reaktionen till anklagelserna till de armeniska

massakrerna. Hovannisian anser att Turkiets förnekelse och attityd till de armeniska massakrerna finner sin

grund i politik. Krav på kompensation från de armenierna som lever i diaspora; somliga kräver ett turkiskt

erkännande och hedrandet till minnet av de tusentals människor som dog. Skänker dem värdighet genom ett

upphörande av den medvetna förstörelsen av viktiga, historiska dokument och arkivmaterial. Han tillägger att det

finns armenier som går ännu längre i sina krav. Dessa kräver ekonomisk ersättning och kompensation i form av

territorium. De sist nämnda kraven har gett upphov till oro och ytterligare försök att dölja sanningen och

relevanta historiska fakta. 268

Hovannisian anser att tid inte tar bort ansvar. Den politiska situationen i Det Osmanska Riket som påverkats av

kulturella, ekonomiska, religiösa och sociala faktorer aldrig kan minska Turkiets roll i händelserna. Han menar

att diskussionen om genocid eller inte skapar oklarhet. Han föreslår istället  forskning om orsakerna som utlöste

de armeniska massakrerna. Hur de implementerades och vilka dimensioner de tog? Vilka var konsekvenserna

och massakrernas relevans idag?269 [problematiken 1988 är densamma 2010]

Han skriver att mekanismerna av förnekelse och rationalisering sattes i gång när de armeniska deportationerna

började. Sedan 1915 har dessa gått igenom ett flertal viktiga morfologiska stadier.

268
Richard Hovannisian, uppsats: The Armenian Genocide and Patterns of Denial, s. 111-133: finns att läsa i The Armenian

Genocide (1988),redaktören Richard Hovannisian. Citatet hämtat från s, 111
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1. Strax efter Förstavärldskriget var beviset ”too fresh for total denial” 270. Turkarna valde rationalisering,

genom implementeringen av officiella dekret och spridningen av tillåtna publikationer. Armenierna var enligt

dessa förrädiska, illojala och upproriska mot staten, särskilt när fädernesland kämpade för sin överlevnad.

2. Det internationella övergivandet av den armeniska frågan och skapande av den turkiska staten 1923, såg en

utveckling av att tona ner det förflutna och lägger stor vikt på det nya Turkiet, där minoriteterna fick kulturella

och religiösa friheter.

3. Användningen av propaganda efter 1965 för att bortse ifrån armeniska manifestationer om de armeniska

massakrerna; böcker, pamfletter och artiklar skickades från Ankara till de länderna där armenierna aktivt höll

minnet av offrarna för massakrerna (24 april). Denna typ av litteratur var riktade mot politiker, bibliotek,

akademiker och studenter.

4. Den senaste fasen av rationalisering utvecklade ur våldet som riktades mot turkiska politiker samt

opinionsbildning riktad mot allmänheten och offentlig opinion. Populär litteratur är den vanligaste kanalen för

informationen, men även annonser, nyhetsbrev och pamfletter.271

Turkiet vänder sig till judiska ledare och den judiska opinionen anser Hovannisian. Denna strategi är för att

skilja de armeniska massakrerna ifrån den enda riktiga Holocaust, genom att visa sympati och respekt för

överlevande av koncentrationslägren, och samtidigt kallar de armeniska massakrerna för ett upptåg; seklets

största lögn. Han tillägger att den turkiska staten använder turkiska historiker/akademiker och även anlitar icke

turkiska historiker som skall representera Turkiets åsikter bakom en fasad av historiska analyser. Den armeniska

rörelsen skall avslöjas historiskt som förrädiskt, med målet att isolera Turkiet från sina allierade vänner. Dessa

ständige förnekelser och motbevis har lönat sig, skriver Hovannisian. En uppsjö av litteratur och artiklar där

bruket av ord som påstå och hävda använts allt oftare när de armeniska massakrerna rubriceras som genocid.272

Enligt Hovannisian var den turkiska efterkrigsjournalisten Ahmed Emin, den mest frispråkiga gällande de

armeniska massakrerna. Han spelade på Turkiets nya image på 1930-talet, som ett progressivt land. Han tillskrev

massakrerna som en olycksdrabbad historisk tid. Samtidigt som han erkände att de deporterade var mest barn

och kvinnor som utsattes för det hårda klimatet, geografin och de primitiva faciliteterna. 273

Båda det turkiska folket och det ungturkiska triumviratet (Talat, Enver och Djemal), försökte att lägga skulden

på andra orsaker. Talat Pascha levde som rymling under hotet av dödsstraff . Han kommenterade kort före sin

död i Berlin 1921, att Det Osmanska Riket hade tvingats i kriget; han använde sig av förnekelser, förkastelser,

rationaliseringar och upprepade anklagelser mot armenierna, samtidigt som han erkände till viss del

anklagelserna riktade mot det turkiska folket. Han även påstod att de som utförde massakrerna var kriminella,

270 Richard Hovannisian uppsats: The Armenian Genocide and Patterns of Denial, s. 112
271

Desmond Fernandes, The Kurdish and Armenian Genocides, from Censorship and Denial to Recognition? (2008), s.100:
Ett exempel av propagandan som Hovannisian skriver om i sin uppsats. En brittisk turist på Bodrum-Milas Havaalani
flygplats, augusti 2007,” The posters entitled, ‘The last Lie’. I took photographs of the posters…The jist of the posters was
that western media and governments had lied about the Armenian genocide. No such thing took place… “, note 227, s.100
turisten ville vara anonym vid publiceringen av boken
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låg utbildade eller fanatiker men lojala och trogna ungturkarnas regering. Dessa ansåg att armenierna borde

straffas. De gjorde det för landets bästa och för att säkra imperiets framtid.274

Hovannisians åsikter gällande Djemal Pascha är mera försiktiga. Han anser att turkiska historiker använder

denna typ av information, d.v.s. Djemals förklaringar av oskuld och regeringens delaktighet i deportationer för

att bevisa ungturkarnas oskuld. Han menar att den turkiska staten vill lägga skuld på de som deltog i

deportationer och våldet och friar de som direkt sanktionerade deportationer som ledde till massakrerna.275

Hovannisian fortsätter med en analys av perioden efter 1923, alltså Kemal Paschas maktövertagande och det

internationella politiska spelet. Han skriver att det var viktigt att sudda ut bilden av den ”förskräckliga turken”.

Detta skulle uppnås genom politiska reformer och en kursändring mot väst. Den amerikanska regeringen ställde

sig bakom dessa väst vänliga reformer, trots protester från de som ansåg att turkarna måste ta itu med

krigsförbrytarna och upprättelse för det armeniska folket.276 Han tillägger att den turkiska regeringen var

försiktig med publikationer om de armeniska massakrerna, sällsynta referenser till armenierna i textböcker och

medvetna försök att tona ner diskussioner i offentliga sammanhang. Hovannisian skriver att de enda referenserna

till massakrerna var korta notiser om armeniska imperialister som ville ta över det turkiska hemlandet.277

Hovannisian förklarar bäst attityden som turkarna intog under Ataturks maktperiod (1920-1938) genom två

framstående turkiska individer. Ahmed Emin som citerades tidigare och den framstående feministen Halidé

Hanum som delade samma åsikt med Emin och den turkiska regeringen. Hon kommenterade att,

It is best not to speak much – the sooner they are forgotten the better.278

Han skriver att när Andra världskriget bröt ut, hade de armeniska massakrerna fallit i glömska och den turkiska

regeringen övergav den armeniska frågan för andra viktiga händelser. Ryskarmenierna sedan hoppades att det

kallakriget skulle hjälpa dem återta territorium som införlivades i den turkiska staten 1923. Turkiet sökte stöd

från USA och avslog dessa krav bestämt. Turkarna använde det pågående kris mellan väst och öst för att undvika

fortsatta anklagelserna gällande de armeniska massakrerna.279

Hovannisian fortsätter sin analys genom att undersöka förnekelseprocessen i efterkrigstiden.  Från 1950-talet till

1970-talet. Han ser en tendens av mindre oansenliga publikationer riktade mot västerlänningar. Den turkiska

pressattachén i Washington D.C, hävde att armenierna samarbetade frivilligt med de europeiska makterna och

därmed nödvändigheten av de omfattande armeniska deportationerna.280 Hovannisian påpekar att under andra

delen av 1960-talet Turkiets kampagn att göra de armeniska massakrerna till ”icke ämne” hade varit mycket

274
Richard Hovannisian, uppsats: The Armenian Genocide and Patterns of Denial, s. 117

275
Richard Hovannisian, uppsats: The Armenian Genocide and Patterns of Denial, s. 118f

276 För en mer ingående analys av USA:s reaktion och inställning till deportationer och massakrerna, ser Peter Balakian, The
Burning Tigris - The Armenian Genocide and America’s Response (2003)
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framgångsrikt. Genom att anlita så kallade ”revisionister”281 kunde den turkiska regeringen rekonstruera historia

och armenierna riskerade att aldrig få upprättelse.

Fortsatte protester från armeniska håll höll debatten vid liv men också Turkiets försök att envist fortsätta sin

förnekelsekampagn. Han anser att under 1970-talet Turkiet ändrade taktik, särskilt när de konfronterades med

det faktum att USA:s och Frankrikes regeringar kom fram till ett beslut att det inte var möjligt att ignorera den

armeniska frågan och själva massakrerna. Ett flertal turkiska historiker och samtida författare publicerade böcker

och analyser, där armenierna anklagas för att själva orsakat massakrerna. 282

Han sedan ger ett exempel av denna typ av litteratur som, enligt honom, turkarna använder för att anpassa

sanningen i omskrivna texter. Enver Ziya Karal, i sin uppsats, Armenian Question, påstår att trots armeniernas

förrädiska beteende, beskyddades de i Anatolien efter krigets slut 1918. Karal citerar Major general James

Harbord för att finna stöd för sitt argument angående armeniernas förrädiska beteende och turkarnas agerande

efter vapenstilleståndet 1918. Harbord var en del av den militära amerikanska missionen i

Transkaukasusområdet, 1919.283

Karal påstår följande i sin Bok,

Meanwhile, the Armenian, unarmed at the time of the deportations, a brave

soldier who served in thousands in the armies of Russia, France and America is

still unarmed and safe in a land where every man but himself needs to carry a

rifle284

Hovannisian jämför Karals text med Habords originala text,

Meanwhile, the Armenians, unarmed at the time of the deportation and

massacres, a brave soldier by thousands in the armies of Russia, France and

America during the war is still unarmed in a land where every man but himself

carries a rifle.285

Enligt Hovannisian en ny fas av förnekelseprocessen inleddes på 1980-talet, under den turkiska militären och

den civila regeringen. Man skulle nå allmänheten. Finansieringen av tidnings och reklamkampagner, broschyrer

samt olika massmedier produktioner som skulle förbättra Turkiets image utomlands som ett svar på flera

armeniska attacker mot Turkiet. Han tillägger att detta också var ett forum för armenierna och den armeniska

historien att nå en större publik. Enligt Hovannisian var det Turkiets mål att skapa en schism mellan judarna och

281 Icke-turkiska akademiker, vanligtvis historiker från USA. Revisionister väljer att vara selektiva i sitt källmaterial
och omprövar historiska fakta, särskilt vanligt efter 1950. Richard Hovannisians uppsats: The Armenian Genocide and
Patterns of Denial, s. 124-127. Hovannisian diskusterar Stanford Shaw och Sonyel aktiva roll i historieskrivning och tolkning
under 1970-talet, som nämnts tidigare i min analys.
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armenierna. Betoning på våldet och skräck judarna utsattes för, samtidigt att utnyttja förbindelserna mellan

Turkiet och Israel, parallellt till  en uppmaning om återhållsamhet gällande de armeniska massakrerna, som de

ansåg vara en fabricerad genocid för enbart politiska fördelar, som skänker vanära över de holocaust offrarna,

död eller levande.286

Han avsluta sin analys genom att citera den turkiska ambassadören, Elekdag, som publicerade en pamflett 1982,

Setting the Records Straight on Armenian Propaganda Against Turkey, den öppnar med följande,

In recent years claims have been made by som Armenians in Europe, America and

elsewhere that the Armenians suffered terrible misrule in the Ottoman Empire. Such

claims are absurd.287

Hovannsian fortsätter att flera turkar anser att massakrerna (1894-96) skulle vara hämnd för armeniska dåd mot

muslimerna, och turkarna var mycket framgångsrika i detta. Elekdag även målar en bild av Abdulhamid II som

en god och tolerant regent mot minoriteterna och avvisar att någon massaker under 1890-talet skedde. Under

många år har andra turkiska författare misskrediterat sultanen. De massakrerna som ägde rum 1915 var mindre

än de turkiska förlusterna.288 Hovannisian tillägger att denna publikation kritiserar de orala berättelserna.

Elekdag anser att de är opålitliga källor till forskning omkring händelserna under förstavärldskriget,

Carefully coached by their Armenian nationalist interviewers, these aged Armenians

relate tales of horror, which supposedly took place some 66 years ago in such detail as to

astonish the imagination, considering that most of them already are aged eighty or more.

Subjected to years of propaganda as well as the coaching of their interviewers, there is

little doubt that their statements are of no use whatever for historical research…289

Sammanfattning

Hovannisian sammanfattar skuld frågan och förnekelsen kontra den turkiska statens inställning och propaganda

program på följande sätt - historien om förnekelse har ändrat karaktär under decennierna efter massakrerna ägde

rum. Alla faser kännetecknas av de envisa försöken att undvika moraliskt ansvar samt implikationer gällande de

materiella och politiska konsekvenserna av ett erkännande. Endast när de konfronterades med förlust under

kriget och flykten av ungturkarna fanns det ett delgivande till skuld. Kemalism framgångsrikt motarbetade de

allierade makterna, tryckte tillbaka den armeniska frågan och det armeniska folkets öde efter 1923. Inga

regeringer sedan 1923 har varit villiga att acceptera eller hantera skulden kopplat till de armeniska massakrerna.

Samtidigt som staten förnekar, har turkiska historiker och akademiker svårt att hantera det turkiska förflutna på

ett ärligt sätt. Han anser att den turkiska positionen gör forskning komplicerat och är ett hinder till framtida

studier, eftersom den turkiska förnekelsen har intensifierats med tiden. Överlevande och deras ättlingar tvingas
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inta en defensiv position, där de måste bevisa att ett brott har begåtts mot dem som individer och kollektivt som

ett folk. De söker moralitet i den turkiska statens politiska inställning till de armeniska massakrerna.290

3.1.4 Vigen Guroian

Vigen Guroian är tredje generations amerikansk-armenier. I sin analys, Collective Responsibilty and Official

Excuse Making: The Case of the Turkish Genocide of the Armenians, diskuterar han attityden omkring

förnekelse, ansvar och erkännade; om kollektivt ansvar och problematiken som uppstår med tillämpning av ett

sådant begrepp. Ska en nation, flera generationer efter händelsen bära skulden och ska den ta på sig det

moraliska ansvaret långt efter förövarna är borta? Guroian tillägger att de armeniska massakrerna fortfarande

förnekas av politiker och andra offentliga individer i Turkiet. Flera akademiker i länder utanför Turkiet framföra

den turkiska positionen kontra armeniernas kamp för erkännande genom våldshandlingar (attacker på mer än

fyrtio turkiska medborgare sedan 1973) och legitim genocidforskning.291

Han anser att den systematiska förnekelsen av massakrerna är en av de viktigaste händelserna i Turkiets historia.

Massakrerna, är utan parallell i modern historia. De tog fram ett nationellt beteende som Guroian tycks se ett

mönster i de utmaningarna dessa presenterade för ett civilt samhälle sedan 1915. Han undviker att filosofera över

koncept som förnekelse, undanflyktar och kollektivt ansvar, Guroian antyder att Turkiets envisa förnekelse

kanske bero på rädslan för de ekonomiska och territoriella kraven som kan komma att krävas av armenierna, om

ett erkännande vore aktuellt. Han skriver att,

There is good reason to believe that behind the long history of the Turkish denials,

justifications, and excuses are the legal claims made against Turkey by the Armenians

will be difficult to ignore or deny.292

Han anser att ententens offentliga meddelande till den Höga Porten, den 24 maj, 1915, (se Bilaga I), där dennes

regeringar tala om “ nya brott mot mänskligheten och civilisationen”, ny i den meningen att inte någon annan

stat före Det Osmanska Imperiet, hade anklagats för humanitära brott mot etniska och religiösa minoriteter.

Dessa anklagelser frammanade rättfärdigande och förnekelse, som har blivit en komponent i det turkiska

argumentet att de är oskyldiga till dessa brott och kan ej bära ansvaret för en annan regim, d.v.s den osmanska

regimen som de anser inte längre existera. Samtidigt skriver Guroian att den turkiska staten gärna beskriver

massakrerna som organiserade folk förflyttningar.293

Eftersom det finns bevis på flera tusen dödsfall inom den armeniska befolkningen, under 1915, och enligt

Guroian kan förklara Turkiets officiella inställning till och avståndstagande från massakrerna. Guroian använder

formuleringen ”attempted genocide” som antyder att Turkiet endast erkänna att några armenier mötte döden

tillföljd av de turkiska myndigheternas agerande under förstavärldskriget. Vidare, att det inte fanns någon

förutbestämde plan på utplåningen av de osmanska armenierna. Dessa två förklaringar är sedvanliga ursäkter av
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den turkiska regeringen. Historiker och andra ledande akademiska individer i det turkiska samhället förhåller sig

till statens linje.

Guroian ger ett exempel av hur förnekelsen kan uttrycka sig från den turkiska regeringens sida; den dåvarande

utrikesministern, Gunduz Ökcun, i den Ecevit regeringen, 1978, svarade i en intervju på frågan gällande de

armeniska massakrerna om det vara genocid eller inte. Han valde att ta den turkiska positionen, d.v.s. den

officiella inställningen till sådana frågor. Guroian återger delar av svaret i ett citat; han medgav att den osmanska

regeringen gav order att deportera armenierna från ett område till ett annat inom imperiets gränser; inte för att

förinta armenierna utan att tvinga fram omlokaliseringar av hela befolkningen så som har inträffat under tidigare

perioder i den tidigare osmanska historien. Han fortsätter att bortförklara eller rättfärdiga massakrerna genom att

anklaga vissa ”overzealous” tjänstemän för dessa brott, eftersom den osmanska regeringen inte hade full kontroll

över deportationer och kunde han avfärda den turkiska statens roll i händelserna.294 Guroian tillägger att trots

överväldigande mängder av bevismaterial, bilder, officiell dokumentation, ögonvittnesberättelser och turkar som

kände till hur CUP:s innersta kärnan fungerade, mötts armenier av förnekelser inför fakta. Han även påpekar på

det faktumet att den officiella turkiska dokumentationen saknas, om den är bortplockad eller förstörd. Han anser

att detta hindra forskare att utreda de historiska händelserna och tillägger att misstänksamheten kan riktas mot

den turkiska regeringen som kontrollerar vilka dokument få offentliggöras och användas i historiska utredningar.

Guroian menar att efter flera års forskning ser han ett mönster i Turkiets förnekelse och icke ansvarstagande.

Han tar hänsyn till två saker som är grundbulten i den turkiska positionen, nämligen de före och efter

förklaringar som speglar utvecklingen i Turkiets förklaringar of händelserna 1915-1918 samt utvecklande av

bortförklaringar som skall rättfärdiga massmord på armenierna. Han skriver att allt sedan 1915, har

rationaliseringarna av dödfallen och deportationerna följt ett mönster som kan delas i tre förklaringar till

massakrerna och två bortförklaring eller bakomliggande orsaker till händelserna. De är viktiga och intressanta

punkter i Guroians undersökning och argument för att belysa Turkiets inställning i modern tid vis-á-vis

armeniernas anklagelser riktat mot den turkiska regeringen om dåvarande brott av den ungturksregeringen 1915.

Han skriver att förklaringar erbjöds under massakrerna och deportationer för att bytas ut mot ursäkter som skulle

förklara varför deportationerna ägde rum och resultat av dem. 295

Guroian reflekterar over vad ”okontrollerbara” deportationer var i realitet och vad det innebär för debatten

omkring det turkiska ställningstagandet. Han hävder att Turkiets regering resonerar att ungturkarna mår väl har

beordrat deportationer, men själva deportationerna låg utanför deras händer och innebär att ”a wrongful act”, i

detta fall låg, och fortfarande ligger utanför moralens domstol gällande fällande eller friande dom.296

Guroian skriver att hans primära mål med analysen inte är en analys för att presentera historiska argument som

svar till turkiskt rättfärdigande, utan att lägga fram konkreta argument för denna attityd. Över tid och rum har

argumenten och rättfärdigandet gått från historiskt till moraliskt/politiskt. Han anser att ett särskilt dokument

blev modell för de framtida förnekelserna av massakrerna och rättfärdigande av Turkiets, (enligt regeringen i

294
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295
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Istanbul), agerande under förstavärldskriget. Guroian använder en engelsk översättning av den originala franska

texten från 1916.297

Vad Guroian finner intressant, är hur deportationerna och armenierna är representerade i texten. Han sedan

tillägger att de våldsdåd riktade mot armenierna inte ansågs vara oväntade och menar att sådana förklaringar kan

användas för båda rättfärdigande och bortförklaringar. Vidare, denna text attribueras med ofrånkomlighet

gällande båda deportationerna och de resulterande massakrerna. Denna attityd kontras av inslag av tvång; en

ansvarsfull regering som tog vissa åtgärder för att imperiets bästa för att säkra segern vid östfronten . Michel

Walzer, enligt Guroian anser att det fanns andra alternativ till deportationerna; och själva deportationerna och

massakrerna hindrade och skadade osmanernas krigslycka vid fronten. Båda är så väl som flera andra forskare,

överens att detta argument bleknar inför en grundlig undersökning av massakrerna.298 Han anser att denna

inställning till händelserna och själva armenierna vidare belysas i Talat Paschas postuma memoarer.299

Guroian slutligen diskuterar Kollektiv skuld och ansvar. Han argumenterar utifrån filosofen Theodore Webers

tes,

Guilt, in the process of moral deliberation, always is individual guilt […] our social

interactions and cultural and institutional involvement may provide the occasions for

guilty acts and attitudes, we do not thus become liable for all the guilt of all occasions

arising from this milieu and its processes…guilt may fall on others because of our social

relatedness…deliberately on the assumption that social relatedness makes the other

guilty.300

Han medger att tesen tillämpades på den vita styrande klassen i USA och orättvisorna mot de svarta

amerikanerna längre tillbaka i USA:s historia. Men mönstret av självmedveten innebär att individer delta i nuet

men också accepterar det förflutna. Guroian kallar detta en egen autobiografi, här talar han om en stats historia;

positivt eller negativt är en del av varje individ och kollektiv skuld är en del av det förflutna så väl som nuet. Han

reflekterar att ett kollektivt erkännande skulle vara befriande och leder till en mera ansvarsfull diskussion i

framtiden gällande Turkiets position om de armeniska massakrerna och deportationerna.301

Han fortsätter diskussionen om skuld och ansvar genom att argumentera att frågan om kollektiv skuld ger

upphov till frågan on kollektivt ansvar. Han menar att kulturella värderingar genomsyrar båda det förflutna och

nuet i de värderingarna av de som låg bakom deportationerna och massakrerna, och som lever kvar i de

kommande generationerna. Sunt förnuft säger att om en individ eller individer vägrar att acceptera ansvar för sitt

297
Vigen Guroian, s. 141: note 15, s. 151: engelsk översättning av, Vérité sur le mouvement révolutionnaire arménien et les

mesures gouvementales (Konstantinopel 1916), s. 13-16. Citatet är från Joseph Guttman, The Beginnings of Genocide,
Turkish Armenocide, Documentary Series, vol. 2,  (Philadelphia: Armenian Historical Research Association 19659, s. 11 ; In
order to prevent the Armenians in a military zone… from creating difficulties to the Army and the Government, in order to
remove the possibilities of Armenian riots against Moslem populations, in order to protect the communications of the
Imperial Army and to prevent possible coups, it was decided to transfer the Armenians from military zones to other
localities…
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förflutna, oavsett hur det sett ut, d.v.s. lever i nuet i det förflutna och tvärtom; de drabbas av irrationella

tankebanor gällande skuld och ett gemensamt ansvar för begångna brott. Armeniernas argument, att turkarna är

skyldiga upplevs som fördömande av den turkiska staten och ger upphov till förnekelse. Han skriver att den

innersta medvetenheten måste komma från Turkiets vilja att göra upp med det förflutna och inte påtvingat ansvar

som armenierna kräver. Guroian skriver,

The past must return to the Turk’s consciousness as a revelation about themselves.302

Sammanfattning

Guroian diskusterar kollektiv skuld och kollektivt ansvar för de armeniska massakrerna. Han vill finna sanning i

en historisk undersökning utan politiska undertoner. Den officiella inställningen gör det omöjligt för Turkiet att

göra upp med sitt förflutna. Rädslan för ekonomiska och territoriella krav från armenierna är för turkarna ett

verkligt hot mot Turkiets suveräna territorium. Förnekelse av massakrerna och målet med deportationerna rotar

sig allt djupare i det turkiska samhället. Ett erkännande måste komma självmant från det turkiska folket.

Guroian anser att den turkiska regeringen talar om de och vi. Att erkänna sig skyldiga till en tidigare regims

brott, är orimligt och otänkbart. Armeniernas fördömande inställning mot Turkiets förnekelse blir allt mer akut,

ju längre ifrån händelserna man kommer. Att tvinga Turkiet ta på sig ansvaret och skulden för de armeniska

massakrerna som ”genocid” är enligt Guroian orealistiskt men nödvändigt för Turkiet om de vill komma vidare.

3.2 Forskning som ifrågasätter massakrerna

3.2.1 Guenther Lewy

Guenther Lewy skriver utifrån en position att Turkiet anser sig oskyldig till; brott mot mänskligheten och att

Armenierna har fel sin bedömning av Turkiets skuld i frågan om de armeniska massakrerna. Analysen omfattar

och behandlar skuld och förnekelse i Del II; Two Rival Historiographies; Kapitel 7; The Turkish Position.

Lewy skriver att den turksiska regeringen förnekar att ungturksregeringen planerade och beordrade utplåningen

av det armeniska folket och därmed oskyldig till anklagelserna av folkmord som riktats mot dem i flera

decennier. Han tillägger att alla turkiska historiker har samma åsikt och antar en likande attityd i den politiska

debatten. I litteraturen argumenterats det att beslutet om omlokaliseringarna av armenierna var nödvändigt,

grundat på de förrädiska aktiviteterna utfört av armeniska revolutionärer som organiserat ett omfattande uppror

bakom de turkiska frontlinjerna. Eftersom det ansågs vara svårt att identifiera vem som var vem, togs det

avgörande beslutet av den osmanska regeringen, (eftersom det inte fanns något val), att flytta hela den armeniska

befolkningen. Dessa historiker anser att det var omlokalisering inte deportation. Denna åsikt grundade sig på det

faktum att områdena som armenierna skickades till, Syrien och Mesopotamien, var del av det osmanska riket.

Lewy fortsätter att förklara den turkiska positionen. De flesta turkiska historikerna erkänner att det skedde

olyckliga överdrifter som kostade flera armenier sina liv, men förtydligare sitt argument genom att skriva att den

ungturksregeringen gjorde allt för att förhindra och straffa förövarna av dessa brott. Han avslutar inledningen till

sin analys om skuldfrågan och den turkiska statens inställning till deportationerna och massakrerna med följande,

302
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There were no large-scale massacres; moreover, many Muslims, too, died as a

result of what in effect was a civil war within a global war.303

Turkiska författarna och supportrarna av den turkiska positionen argumenterar att de armeniska, gerilla

aktiviteter hade ökat under 1915. Lewy nämner att 30 000 armenierna skulle ha varit involverade i aktioner mot

turkarna. Han sedan citerar Justin McCarthy från sin undersökning av händelserna. Denna historiker nämns i

note 338, och mycket av hans studier är delvis finansierade av The Assembly of Turkish American Associations.

Han anser så som Lewy att den turkiska armén var tvungen att flytta trupper från frontlinjerna för att ta itu med

armeniska rebellerna i Van och Cilician området. Enligt den pro-turkiska positionen detta försvagade den

turkiska krigsmakten som kämpade mot Ryssland på östfronten, britterna vid Dardenellarna och hotet mot

Konstantinopel. Den stressade ungturksregeringen uppfattade armenierna som det största hotet mot Det

Osmanska Riket. Den turkiska historikern Hikmet Bayur skrev att det armeniska upproret ansågs vara en mycket

farlig situation, särskilt för det Osmanska Rikets överlevnad och hotet om dess fortsatte existens. Lewy sedan

skriver att de väl beväpnade armeniska partisanerna i Anatolien (enligt en annan turkisk historiker, Selim

Deringil) var mycket mer än självförsvarsenheter.304 Lewy söker stöd i den turkiska litteraturen för den åsikten

att muslimerna skulle ha mördats av armenierna i stort antal. Han även använde ”ögonvittne” källor av

amerikanska och tyska missionärer i Van efter turkarna övergav staden till Ryssarna. Dessa källor talar för flera

dödsfall av muslimer, men i själva citaterna nämns endast ”the victors“305 och att armenierna letade efter turkar i

tre dagar. Han nämner aldrig att staden kapitulerade till den ryska armén. [Flera andra källor som förekommer i

andra analyser talar om omfattande deportationer av armenierna i Van innan kapitulationen ägde rum. Andra

källor är tredje handskällor återberättade i flera led eller härstämmer från opublicerade dagboksanteckningar som

inte dyker upp i andra undersökningar mer än i analyser riktade mot förnekelse och bevis att många flera turkar

dog genom våldsamheter utförde av armenierna. Min kommentar]

Lewy sedan skriver att turkarna anklagade armenierna för massakrer. Han påstår att Said Halim berättade att

armeniska upprorsmän hade dödat 120 000 turkar i Van. En närmare analys av note 47 (sida 98) som anger sida

238 i Ambassador Morgenthau’s story, visar att referensen till dödsfallen saknas på denna sida i boken.306 Han

tillägger att turkiska författare fortfarande diskuterar utifrån den åsikten att upproret i Van ägde rum samtidigt

som det ryska anfallet och låg till grund för truppförflyttningar till Van för att bekämpa upproret, och detta ledde

till turkiska förluster i Kaukasusområdet. Återigen mycket av Lewys argument för turkiska motanklagelserna om

turkiska massakrer grundas på turkiska historikers åsikter som tillbakavisa Dadrians argument att 55 000 döda

armenier dödades när turkarna återtog Van.

303
Guenther Lewy, s. 90: även note 2: For a concise statement of the official Turkish position, see Center for Strategic

Research, Armenian Claims, and Historical Facts. The most recent formulations can be found in Salȃhi R. Sonyel, The Great
War and the Tragedy of Anatolia, even Yusuf Halacoglu, Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918). Even a detailed
defense, sponsored by the Assembly of Turkish American Associations, is McCarthy and McCarthy, Turks and Armenians.
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Guenther Lewy, s. 97
306 Guenther Lewy, s. 98: Jag har kontrollerat och jämfört den versionen av Morgenthau’s Story från 2006 som jag använt
med två elektroniska versioner av den första upplagan 1918, kapitel XIX
www.archive.org/stream/cu319240227831092#page/n238/mode/1up samt
http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/comment/morgenthau/Morgen 19.ht
Här nämns ej något om ett samtal med Halim eller 120 000 dödsoffer i Van . Givetvis detta måste undersökas närmare för att
klarlägga var Lewy har hämtat denna information. Jag har skickat en förfrågning om kopior av sidor 236-239  från den
tidigaste versionen av denna bok eller från Morgenthau’s egna anteckningar till The Library of Congress in Washington D.C.,

www.archive.org/stream/cu319240227831092#page/n238/mode/1up
http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/comment/morgenthau/Morgen
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Han väljer att tala något tvetydigt om att några av de anklagelserna kunde vara sanna, dock inte vilka

anklagelser, och som kunde ha sitt ursprung i hatet mellan armenierna och turkarna och de hårda striderna

mellan ryssarna och turkarna. Han söker stöd från utländska källor som spekulerade i de bakomliggande

orsakarna till de armeniska massakrerna. C.F. Dixon-Johnson som observerade 1916 att det fanns,

… good and sufficient reason for believing that the Armenians themselves

commenced the troubles by rising in rebellion.307

Efter har använt eller hänvisat till källor som härstämmer från historiker som anser att den turkiska positionen är

den rätta, skriver Lewy att armenierna avslöjade inte de bakomliggande orsakerna till upproret i Van, utanför sin

egna innersta kärnan, och därmed de riktiga orsakerna förblir ett ämne i dispyt. Han sedan tillägger, eftersom

armenierna valda att strida mot osmanerna på den ryska sidan i Östra Anatolien, har situationen skapat en

historisk kontext gällande de armeniska massakrerna eller som han själv skriver, ” for the tragedy that ensued.”
308 Han menar att armenierna inte kan påstå att de led utan anledning. Enligt Lewy de avfärdade och ignorerade

flera varningar från olika håll och spelade rollen av förrädare; situationen osmanerna befann sig i, kan förklara

att de reagerade bestämt och resolut, om inte brutalt mot det armeniska folket.

Lewy anser at turkiska författare är överens om att deportationerna ledde till massakrerna på försvarslösa män,

kvinnor och barn samt förlusten av egendom. Han gärna lägger skulden på hatet mellan armenierna och

muslimer (han skriver ej turkar), samtidigt han antyder att lokala tjänstemän godkände mord på armenierna. Han

avslutar att den osmanska regeringen gjorde allt för att stoppa våldet under själva deportationerna. För att ge stöd

till sin teori att ungturkarna inte hade sanktionerat massmord, endast godkände deportationer, använder han

många turkiska källor från de osmanska arkiven. (Kom ihåg Dadrians argument som talar emot dessa källor,

eftersom det är den anklagade som väljer vilket källmaterial som ska presentera och bäst tjänar hans syfte).

Lewy använder två källor som har sitt ursprung i uttalande av Talat Pascha. Talat skriver att han var medveten

om övergrepp och våld mot armenierna, samt förlusten av egendom genom konfiskering och stöld.

Informationen är hämtat ur Talats postuma memoarer. Han erkände att det brast gällande kontroll över

deportationerna, men tillägger att armenierna orsakade problemet själva eftersom de hade utfört grymma attacker

på muslimerna och dessa hade sedan missbrukat sina befogenheter för att hämnas på armenierna Den andra

källan är ett meddelande skicket den 29 juni, 1915 skickat till provinsen Diarbekir. Han uttryckte vis oro över

våldsamheter mot de deporterade. Lewy tillägger, något tvetydigt, att Talats största intresse var beskydd av de

icke armeniska kristna. Lewy menar att ungturkarna visade hänsyn till och oro för icke muslimer, men delvis

erkänner i den andra källan angående beskydd gällde inte armenierna. Vad vill Lewy uppnå med att koppla dessa

två källor till varandra? Svaret finns i början av paragrafen, The Punishment of Excesses, där han påstår att våldet

307
Guenther Lewy, s. 99: C.F. Dixon-Johnson har som Lewy förkastat anklagelserna mot ungturkarna i sin bok, The

Armenians (1916), s. 46 och förekommer i två digitala kopior; en är originalet, oredigerat, det saknas flera sidor, skickat till
Dr. M. Gaster, Maiden Vale, London, den andra är en kortare publicerat version, starkt redigerat under titeln The Armenians:
Its Meaning to Great Britain, dessa finns på internet plats: www.archive.org/stream/armenians00dixoiala/ . Mycket
nedvärderande syn på minoriteterna i Det Osmanska Riket, särskilt beträffande armenierna. Denna förekommer inte i någon
annan analys om de armeniska massakrerna. Dixon-Johnson var inte direkt rasistisk, mer ett barn av sin tid gällande sina
åsikter och observationer som påverkade hans historiesyn. Han, så många andra erkänner att massakrerna ägde rum men att
den turkiska regeringen var oskyldiga till de anklagelserna riktat mot dem 1915/16.
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härstammade från hatet mellan armenierna och muslimerna. 309 Detta är del av förnekelseprocessen sett genom

en historikers perspektiv, där hänsyn till de politiska implikationerna av ett erkännande måste beaktas.310

Lewy fortsätter sin analys med en diskussion om de massakrerna som resulterade på grund av ett inbördeskrig

inom ett globalt krig. Detta är den officiella turkiska inställningen till massakrerna, flera turkiska historiker har

också adopterat samma åsikt. Dessa åsikter förekommer i två turkisk-amerikanska källor.311 Här påstår turkiska

forskare att över 1,000 000 miljoner muslimer skull ha dött under liknande förhållanden under förstavärldskriget.

Lewy även hänvisar till Djemal Paschas postuma memoarer som skrev 1,500 000 kurder och turkar dog tillföljd

av armeniska våldsdåd. Några statistiska dokument ska ha hittats i de osmanska arkiven som ger belägg för

Djemals beräkningar. Statistiken inkluderar dödsfall på grund av sjukdom, svält, krig, migration och

klimatförändringar. Djemal skrev att de övriga dödsfall på grund av yttre omständigheterna kunde vara

armeniernas fel.312

Han menar att armenierna började tala om massakrer samtidigt som krigslyckan vände med frontlinjernas

rörelser. Lewy antyder att detta kan förklara varför så många armenier dog under 1915. Han anser att den civila

befolkningen kom i vägen för striderna. Han tillägger att det inte finns några säkra siffror på antal civila offer

och hur detta påverkades av de armeniska övergreppen. Han använder källor som för stöd från turkiskt håll som

ger i sin tur stöd åt varandra för att vidhålla den turkiska positionen av oskuld. Uppenbarligen är åsikten att det

var ett inbördeskrig, en viktig komponent i argumentet emot genocid teorin och de armeniska massakrernas vara

eller icke vara. Lewy diskusterar rättegångarna som skulle ägt rum på Malta efter 1920 och rollen de spelar i

skuld och förnekelseprocessen. Ett antal CUP medlemmar fördes till Malta i vänten på rättegång av brott mot

armenierna. Efter utredningskommissionen samlat dokument och vittnesmål, rann processerna ut i sanden precis

som i Istanbul. Lewy ställer sig på den turkiska statens sida, i linjer med de flesta turkiska historikerna.  De

frigavs på grund av bristande bevis. Detta stödjer den turkiska statens oskuld gällande sådana allvarliga brott.313

Lewy, sedan kritiserar Dadrian som han anser har i sin forskning en tendens att sätta rättvisan åt sidan för den

internationella politiska situationen som uppstod i området efter förstavärldskriget. Turkiska forskare håller fast

med inställningen att det inte finns något bevis som talar varken för dessa brott, eller att de armeniska

massakrerna skulle vara planerade.

Han avslutar med en reflektion om vilken uppgift en historiker har kontra det juridiska systemets uppgift i

bedömande av skuld till massakrerna. Lewy menar att det finns olika grader av bevis; historiskt bevis och

309 Guenther Lewy, s. 109
310 Guenther Lewy, s. 109-114
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Guenther Lewy, s. 115: note 144 och 145, Assembly of Turkish American Associations publications (1997), Armenian
,Allegations: Myth and Reality, a Handbook if Facts and Documents, s. xi och Armenian Atrocities and Terrorism, s. 3.Dessa
kan läsas på internet på den officiella webbsiten. Denna site bildar opinion mot armeniska anklagelser mot den turkiska
staten.
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Associations webbsite. Han är typisk for de turkiska historikerna som bistår den turkiska regeringen med analyser som
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juridiskt bevis som kunde inkriminera de anklagade för att sedan belägga de med skulden för de armeniska

massakrerna. Den senare saknades enligt Lewy det 1915.314

Sammanfattning

Lewy sammanfattar att CUP medlemmarnas oskuld kan ifrågasättas men utgången av dessa rättegångar är

viktiga i debatten om de armeniska massakrerna och vem bör beläggas med skulden. Han ger sitt stöd till den

turkiska positionen, angående själva massakrerna och problematiken på armeniernas krav för upprättelse. Han

kritiserar Dadrians vetenskapliga granskningar av massakrerna som en opartisk historiesyn. Lewy skall få det

sista ordet om bevisbörda och skuld,

The occurrence of large-scale massacres is not disputed by anyone but a few Turkish

historians who probably know better. At issue is the question of whether the Turkish

officials… are considered responsible for these massacres, and here the burden of proof

is on the Armenians. As I see it, so far they have not been able to put forth evidence that

could convince either a legal tribunal or a disinterested student of history of these tragic

events.315

314
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4. Diskussion och analys

En diskussion och analys omkring de armeniska massakrerna - folkmord eller massaker

Det finns gemensamma drag mellan de utvalda forskarna men även väsentliga och viktiga skillnader, till

exempel i val av källor och tolkning av samma källa. Att massakrerna ägde rum är inte disputerade men de är

oeniga om det som skedde var ett folkmord på armenierna. Forskarna oavsett hur de argumenterar, för eller

emot, ett armeniskt folkmord, är överens om att massakrerna ägde rum men inte hur eftervärlden bör betrakta

dessa händelser. Jag anser att oenigheten bottnar i det faktum att de är oense på den politiska nivån och detta

återspeglar sig i historieskrivningen om varför, hur och vem är skyldig till massakrerna och hur världssamfundet

skall klassificera massakrerna .

Några forskare ställer viktiga men mycket känsliga frågor.  Bidrog armenierna till sitt eget öde eller inte? Var det

en planerad förintelse som Hitlers ”Final Solution”, d.v.s. syndabockssyndrom, massdeportationer, ghettona och

koncentrationslägen i syftet att uppnå ett enda mål – den totala förintelsen av den judiska befolkningen i Europa

under andravärldskriget. Dessa frågor måste kunna ställes, om historiker i framtiden skall kunna lägga fram en

välnyanserad historieskrivning oberoende av politik och särskilt inriktad finansiering som eftersträvar en

målinriktad och skev historieskrivning.

Under de få krigsrättegångarna som kom till stånd efter den europeiska utredningen talade man om armeniska

massakrer och brott mot mänskligheten, inte folkmord eller genocid, av det enkla skälet att uttrycket är en

efterhandskonstruktion som inte existerade 1918. Världssamfundet har i efterhand kallat mordet på armenierna

”genocid”.  Skulden för dessa hemska brott läggs på en stat som teoretiskt inte heller existerade när dåden

begicks. Å andra sidan flera unionister satte i den nya turkiska regeringen efter 1923.  Att man vill stämpla

massakrerna som genocid ligger i det att det finns tydliga parallella mellan Hitlers förintelse och händelserna i

Turkiet under första världskriget.

Den nuvarande turkiska regeringen befinner sig en situation där klarläggande av de historiska händelserna är

nödvändigt men att erkänna sig skyldig till ”en annan regims dåd eller brott” orimligt. Här ser man en tydlig

konflikt mellan det historiska målet i forskningen och det politiska målet som efterlevs utifrån förnekelse till

brotten de anklagas för.

Hur forskare tolkar sina källor kan kopplas till det vetenskapliga målet i deras undersökningar och den

historietraditionen de bär med sig. Uppenbarligen, är de slutsatserna forskningen kommer fram till beroende av

flera parametrar som det etniska ursprunget, den akademiska forskningsinriktningen; även åldern och erfarenhet

kan påverka deras sätt att uttryck sig och analyserar det samlade forskningsmaterialet. Forskare, oavsett

vetenskaplig inriktning, söker efter lämpliga eller rimliga svar i källorna som stödjer deras teorier och slutsatser.

Det är oftast en tolkningsfråga beroende på vilken sida av debatten de placerat sig; vilket perspektiv på

händelserna de väljer att studera från. Attityden till den turkiska forskningen och den turkiska officiella

positionen (mer politisk än historisk), påverkar forskning för och emot i debatten om armeniernas öde 1915. Den

återspeglas i de akademiska studierna gjort i Turkiet, särskilt i de studierna publicerat av turkiska och även icke

turkiska författare som arbetar på institut med stark koppling till Turkiet. En rimlig slutsats är att forskare som

bygger sina teorier kring förnekelse och icke ansvarstagande använder det man skulle kunna betrakta som
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primära källor med ett något tveksamt ursprung eller att de har tolkats på ett selektivt sätt med målet för, och

mottagaren av undersökningen i åtanken. De är oftast tvetydiga och dualistiska och finner sig bekvämt i båda

argument, för eller emot genocid, dock med olika påverkan på forskningsresultaten.

Överdrifter i statisktiken eller oenighet i olika källor beroende på vilket arkiv informationen härstämmer ifrån är

också ett problem för forskare. En stor del av det armeniska forskningsargumentet bygger på utländska källor,

ögonvittnes- och orala berättelser och officiella dokument, memoarer och dagboksanteckningar. Det finns en

koppling mellan detta och det faktum att Turkiet är restriktivt beträffande tillgänglighet till sina arkiv och vilka

dokument som får offentliggöras för forskning och vilka forskare som får ta del av de officiella turkiska källorna.

Samtidigt flera forskare, där ibland Dadrian, Akcam, Guroian och Melson med flera påpekar i sina analyser att

det är svårt att bedöma det turkiska arkivmaterialets äkthet eller beroende som kan vara ett hinder för att

klarlägga de historiska händelserna. Lösningen vore enligt teologen Guroian, att utföra en oberoende historisk

undersökning, som grundar sig på ett brett källmaterial, utfört av ett oberoende forskningslag utan vara sig

etniska, sociala, religiösa eller politiska band till den armeniska frågan och Turkiet. Det krävs absolut neutralitet

för att kunna se förbi de politiska och etniska inställningarna till själva massakrerna och utifrån en neutral

historieskrivning bedömer om ett folkmord skedde eller inte.

Emellertid, finns det forskare som försöker utan att alltid lyckas förhålla sig neutrala till sina källor. De är oftast

genocidforskare med bredd kompetens i ämnet. De gör mikrohistoriska undersökningar från ett särskilt

perspektiv eller inom ett specialområde inom genocidforskning, till exempel Richard Hovannisian som är

redaktör för flera samlingsverk i samarbete med andra genocidforskare.

Dadrian och Akcam är kanske varandras motsatser fast på samma sida och har kommit fram till samma slutsats

att det var ett folkmord som skedde 1915. Dadrian representerar armenierna som tidigt kom i direkt kontakt med

armeniska offer av massakrerna; han forskar för upprättelse för sitt folk . Akcam, å andra, sidan försöker att

förstå sitt eget folks förnekelse av de armeniska massakrerna utifrån ett exil turkiskt perspektiv. Intressant att

notera är det faktum att Akcam har haft tillgång till de turkiska arkiven innan han dömdes till tio års fängelse för

politiska brott mot den turkiska staten.  Han har därför vissa kunskaper om vad källmaterialet förmedlar till

forskar. Andra yngre armeniska forskare försöker att sätta massakrerna i en historisk kontext, istället för en

politisk kontext som leder dessvärre till konflikt mellan armenierna och turkarna.

Detta är ett komplicerat ämne med sina rötter i osmanskt förfall, rädslan av förfallet och uppkomsten av turkisk

nationalism. Två olika regimer med helt olika politiska ambitioner beträffande de minoritetsbefolkningarnas

status och ställning i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Nationalitetssträvanden i Balkanregionen

och ryska ambitionerna i Kaukasus skulle ha katastrofala påverkan på armeniernas situation och framtid i de

vidsträckta turkiska områdena i Anatolien.

Jämförelsen av massakrerna med den judiska förintelsen används för att ge stöd till debatten om ett erkännande

av massakrerna som genocid; Rafael Lemkin faktiskt nämnde de armeniska massakrerna i samband med

skapande av begreppet för att beskriva nazisternas brott mot mänskligheten vid Nürnbergsprocessen. Samtidigt

som det används emot armenierna av Turkiet genom de goda förbindelserna med Israel. Det finns endast en

Genocid – den judiska menar den turkiska staten. Det är möjligt att de armeniska massakrerna måste ses som en
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egen genocid och forskas utifrån en armenisk-turkisk kontext, d.v.s ett etniskt perspektiv, istället för judisk-

armeniskt, d.v.s etniskt/religiöst perspektiv.  Att diskutera inbördeskrig inom ett världskrig är en av

förklaringarna varför armenierna förföljdes av ungturksregimen. Religiösa motsättningar är en annan och

armeniska nationalitetssträvan i Anatolien en tredje. Dessa är de vanligaste förklaringarna av massakrerna före

1915 och under första världskriget. Armenierna beskrevs som förrädare till den Höga Porten. Lösning till den

armeniska frågan fanns i deportationerna och massakrerna. Det blev en naturlig följd av ”deras förräderi” mot

Fädernesland när det kämpade för sin existens och överlevnad som imperium och enad stat under turkarnas

dominans. Jag tror att de utlösande faktorerna till det våldsamma händelseförloppet kan ligga djupare och längre

bak i den gemensamma historien

Om det finns en lösning till den armeniska frågan av idag, ” Genocid - Att vara eller icke vara” det tveksamt. Ju

längre tiden går, desto envisare blir den turkiska staten, ju mer politiskt laddat blir själva ämnet. Samtidigt som

det finns en vilja att lösa konflikten, är tid armeniernas värsta fiende. De kommande turkiska generationerna,

genom skolundervisning (sedan 2003) och rekonstruering av historiska händelserna i den högre utbildningen

med tydliga politiska undertoner, lär sig att förneka och avvisa kollektivt ansvar för de armeniska massakrerna

som folkmord. Det som är osant (eller den förvrängde sanningen), blir tillslut den enda sanningen och på sikt

historiska fakta går förlorat i politiska resonemang. Att uppfattar det förflutna som historia kan öppna kanaler

och möjligheter för det turkiska folket att bearbeta och acceptera händelserna. Världssamfundet är inte överens

om det var genocid eller olyckliga omständigheter som ledde till de armeniska massakrerna . FN:s paragraf som

förklarar genocid, är kanske en av de tydligaste paragraferna i FN:s stadga. Problemet är inte oklarheter i FN:s

förklaring av folkmord, problemet är hur den tolkas nationellt av FN:s medlemsstater och stater som väljer att stå

utanför FN.

5. Sammanfattning

Kärnfrågan i uppsatsen är genocid eller inte.  Genom min frågeställning hoppades jag svara på denna fråga.

Frågeställning var följande: Vad säger forskare om händelserna 1915 och förspelet till massakrerna? Vilka

punkter är de överens om och var går meningarna isär; kan etnisk, politisk och akademisk bakgrund ha påverkat

resultaten eller har de uttalat sig neutralt till källmaterialet? Hur används de primära källorna i den utvalda

litteraturen och vilka är de?

Genom att sammanställer de historiska åsikterna om massakrerna och rollen de spelade i händelserna under

1915, finns det inget klart svar om det var genocid eller inte. Om man forskar utifrån FN:s beskrivning av

genocid, kan man dra slutsatsen att ungturkarnas övergrepp på det armeniska folket var ett omfattande program

av förintelse baserade på etniska grunder. Utifrån forskningsperspektivet - att massakrerna ägde rum men

placeras i en makrohistorisk undersökning, d.v.s första världskriget och Balkankriget 1912-13, kan man dra

andra slutsatser. Den sistnämnde är den officiella turkiska åsikten och utgångspunkten för forskning som bedrivs

med den turkiska statens stöd. Det samma kan vara sant för forskningen som stödjer armeniernas krav på ett

erkännande och upprättelse. Forskningen sker med finansiellt stöd av särskilda intresseorganisationer med

bestämde mål i sina forskningsprogram.

Forskningsresultaten, ur ett källkritiskt perspektiv kan sammanfattas på följande sätt: Utifrån de individuella

forskarnas bakgrund och ställningstagande i den armeniska frågan, finns det bevis för att källor tas med eller
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uteslutas beroende på det vetenskapliga målet i den individuella forskningen. Forskarna är inte tendensiösa utan

snarare att allt källmaterial är tendensiöst på ett eller annat sätt. Det har funnits ett syfte med hur man har samlat

in och framställt informationen.   Dadrian och Hovannisian, Guroian och delvis Akcam prioriterar de utländska

källorna, ögonvittnesrapporter och rättegångsmaterialet som de anser stödja sina argument för genocid. De

använder Turkiets ovilja att öppna sina arkiv för forskning som ett tecken på skuld. Turkiet anser att det är de

utländska källorna som förvränger sanningen om massakrerna. Att staten inte tillåter alla forskare att använda

källmaterialet i de turkiska arkiven kan bero på att massakrerna är fortfarande mer politiserade än historiska.

Implikationerna av ett erkännande kan ställa nya krav på Turkiet som stat men också som nation. Shaw och

Lewy är två exempel på hur vetenskaplig forskning kan se ut ur ett genocidförnekelse perspektiv. Lewy anser att

de turkiska arkiven är en pålitlig källa av information. Men eftersom endast några få utländska historiker,

inkluderat honom själv haft tillgång till dessa arkiv och mycket av informationen bistås av den turkiska

regeringen, är det svårt att bedöma värdet av dessa källor i en utredning för att söka den riktiga sanningen bakom

massakrerna.

Visst material är helt klart andrahands eller förmedlade källor, till exempel Ambassador Morgenthaus berättelsen

och de brittiska blåböckerna. En stor del av den insamlade dokumentationen har tagits emot i andra och även

tredje led. Även om Morgenthau förut spådde massakrerna och syftet med hans berättelser var att belysa

händelserna som ägde rum i Turkiet, var han aldrig ett ögonvittne till händelserna utanför Konstantinopel. Anti-

turkiska känslor utvecklade efter Turkiet valde att alliera sig med Tyskland i slutet av 1914. Även om Viscount

Bryce själv anser att källorna till de blåböckerna är oberoende och neutrala användes sammanställning av

dokumentationen i ett politiskt syfte eftersom de lämnades till den brittiska regeringen. De blåböckerna är en

samling andra handskällor som samlades in av Bryce efter kriget. I frågan om användning av Talat och Enver

Paschas postuma memoarer är enligt de källkritiska kritirerna inte helt tillfredsställande. Ändringar kan ha skett

före den första publiceringen och sedan genom översättning från turkiska skrivet med latinska bokstäver efter

1928, till flera olika språk under påföljande decennierna.

Alla forskare instämmer att det som skedde var massakrer i oanade proportioner med allvarliga konsekvenser för

den turkiska staten men också en enorm och tung sorg det armeniska folket bär med sig i 2000-talet. Rubricering

av brott mot mänskligheten som ”genocid” är ett av FN:s viktigaste beslut. Men som Donald Bloxham påpekar

genocid var en efterhandskonstruktion som fyllde en viktig funktion vid Nürnbergskrigstribunalen efter andra

världskriget och för folkmord som skett sedan dess.

Under själva skrivandets gång har min historiesyn på mordet av nästan ett helt folk ändrats något. Utifrån både

argument för och emot genocid ser jag ett behov av att forska och analysera de armeniska massakrerna ur

samtida ögon och det samtida mentalitetstänkandet som rådde under början av 1900-talet. Oberoende och neutral

forskning som nämndes i diskussion och analys delen i uppsatsen behövs i framtiden.
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Bilaga I: Sample Document RG59,867. 4016/67

Report of Allied warning to the Ottoman government to stop the massacres of Armenians, May 29, 1915.

TELEGRAM SENT

Cipher

Department of State

Index Bureau

June 1915 Washington   May 29, 1915

Dept of State

Amembassy,

Constantinople.

French\ Foreign Office\requests\following\notice\

be given\ Turkish Government.\ Quote.\may 24th.\For about

\a month\the\Turkish\population\of\Armenia\has

been\massacring\Armenians\with the\connivanos\and

often\assistance\of Ottoman\ authorities.\Such massacres

took place\in\middle\April\(?)\at\Ezerum,\Dertohun,\

Egine,\Akn,\Bitlis,\Mouch,\Sassoun,\Zeitoun,\and\through\

Cilicie.\Inhabitants\of\about\one

hundred\villages\near\Van\were\all\murdered.\In

that\city\Armenian\quarter\is\besieged\by\Kurds.\ At the

same time\in\Constantinople\government\ill

treats\inoffensive\Armenian\population.\ In view of\

these\new\crimes\of\Turkey\ against\humanity\ and\

civilization\the Allied\governments\ announce\

publicly\to the\ Sublime Porte\ that they\ will

hold\personally\responsible\these crimes\all members

of\the  Ottoman government\ and those\ of

their\agents\who are\implicated in\such massacres.

Unquote.\Communicate\in paragraph

867. 4016/67

3 P/P1 May 29

[ kopia 2010-01-23 - Margaret Wallace Nilsson – den markerade kursiva texten är min anmärkning.]
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Bilaga II: Kartor- (1) visionen om pan-turanism och (2) delning av det osmanska riket sedan 1863

Hämtat från http://www.armenica.org/history/maps/pan-turanism-sv.gif

Hämtat från http://www.ottomansouvenir.com/img/Maps/Ottoman_Empire_Dismemberment_1683_map.jpg

http://www.armenica.org/history/maps/pan-turanism-sv.gif
http://www.ottomansouvenir.com/img/Maps/Ottoman_Empire_Dismemberment_1683_map.jpg
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Bilaga III

En osmansk kronologi 1853-1923

1853 Krimkriget bryter ut mellan Storbritannien och Ryssland.

1856 Slutet av Krimkriget. Den ungosmanska rörelsen grundas. De kräver reformer inom hela det

Osmanska Riket.

1875 Det Osmanska Riket deklareras bankrutt. Balkanupproret.

1876 Ny konstitution införs. Serbien och Montenegro deklarerar krig.

1878 Kongress i Berlin – osmanerna är inte inbjudna till samtal. Partiell autonomi för Bulgarien.

1895 Massakrer äger rum på den armeniska befolkningen. Dessa massakrer skedde med den Höga

Portens vetskap.

1908 Uppror av trupper i Monastir, dessa kräver restorationen av konstitutionen från 1876. CUP

(Committee of Union and Progress) går segande ur resulterande revolutionen. Österrike-Ungern

annekterar Bosnien-Hercegovina. Bulgarien blir en självständig monarki. Kreta i union med

Grekland.

1909 Den muslimiska motrevolutionen krossas av CUP:s trupper stationerat i Salonika. Abdulhamid II

avsätts av parlamentet. Konstitutionen bekräftas och moderniseringen av det gamla riket börjar.

Nationalism på uppgång och regeringsarbete blir sekulärt. Turkifikation utesluter araber och

albaner från regeringen. Motrevolutionen leder till Adanamassakrerna på cirka 25 000 armenier.

1912 Val, CUP tar den reala makten. Italien annekterar Libyen (Tripolikriget). Serbien, Grekland och

Bulgarien anfaller Makedonien. Salonika intas av Grekiska trupper, nästan hotas Bulgariens

position. Balkankriget bryter.

1914 Turkiet deklarerar krig mot Ryssland.

1915 Försvar av Gallipoli mot allierade styrkor. Massakrerna på armenierna i Anatolien och Cilician.

1918 Vapenstillestånd. CUP:s junta fly landet. De allierade planerar att dela upp det gamla riket mellan

Italien, Frankrike och Grekland.

1918-21 Inbördeskrig, sedan krig mot Grekland; Mustafa Kemal Pascha lyckas få landets gränser

godkända av stormakterna.

1923 Turkiet utropades till republik under Ataturk (Mustafa Kemal Pascha)
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Bilaga IV

Författarinformation.

Vahakn N. Dadrian, född i Istanbul 1926. Han är direktör för genocidstudier vid Zoryan Institutet. Han är

professor i sociologi. Han har även studerat matematik, juridik och psykologi.

Taner Akçam, född i Kars-Ardahan provins i nordöstra Turkiet. Arresterad 1976 och dömd till tio års fängelse

för politiska brott mot den turkiska staten. Flydde till Tyskland 1977 där han sökte politiskasyl. Disputerade vid

Hannover universitet med sin avhandling, Turkish Nationalism, and the Armenian Genocide: On the Background

of the Military Tribunals in Istanbul between 1919 and 1922.

Guenther Lewy, född I Tyskland 1923, författare och statsvetare; professor eremitus vid Maryland universitet.

Robert Melson, är professor i statsvetenskap, ordförande för judiska studier vid Purdue universitet, 1985-86.

Bernard Lewis, född 1916, England is a Brittisk-amerikansk historiker, professor emeritus i Mellanöstern

studier vid Princeton universitet.

Leo Kuper, är professor emeritus i sociologi vid UCLA.

Stanford Shaw, blev B.A. 1951, M. A 1952 i brittisk historia vid Stanford Universitet. M. A 1955 och Ph. D

1958 i turkisk och islamisk historia vid Princeton Universitet.

Richard .G. Hovannisian, är professor i armenisk och Mellanösterns historia: Direktör för the Near Eastern

Center vid ULCA

Vigen Guroian, är professor i teologi och etik vid Loyola College, Maryland.
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