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Holokost ve Toplu Kıyım Çalışma Grubu (Study Group on Shoah and 

Mass Extermination) Padova Üniversitesi, Siyasi Bilimler, Hukuk ve 
Uluslararası Araştırmalar Bölümü’nün desteğiyle 11 ve 12 Mart 2015 
tarihlerinde, Ermeni Soykırımı 1915-2015. “Büyük Suçlar”ın Yüz Yılı 
başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenlemektedir. 

Çalıştay, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüzyıllardır yaşadıkları 
topraklarda bir milyon Ermeni’nin katledildiği Ermeni Soykırımı’na yol açan 
olayları multidisipliner bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. 

Ermeni Metz Yeghérn’i (Büyük Felaket) münferit bir olay olarak 
kalmadı. 20’inci yüzyıl ve 21’inci yüzyılın başlarında dünya, Avrupa’da, 
Afrika’da, Asya’da ve diğer yerlerde işlenen ve küresel düzeyde etki 
yaratan başka “büyük suçlara” da tanıklık etti. Bir hukuk tanımı olarak 
“soykırım”, bu “en büyük suç”un tarifi mümkün olmayan 
doğasını  yansıtmaya çalışır. Çalıştay,  Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Ermenilerin toplu katliamının bu tür bir kriminal pratiğin tarihi, ideolojik ve 
siyasi kökenlerini inceleyerek, “soykırım” teriminin günümüz hukuki ve 
siyasi söyleminde nasıl kilit bir kavram haline geldiğini yansıtmaya 
çalışmayı hedeflemektedir. 

Çalıştay üç ana ayak üzerine şekillenecek. 

İlki (Tarih ve politikada Ermeni Soykırımı) 1915 olaylarının ve 
sonrasının Türkiye, Avrupa ve dünya çapında tarihi ve siyasi analizini ele 
almaktadır. 

İkinci tema (Soykırım kelimesinin kökenleri üstüne: Ermeni katliamı 
ve Uluslararası hukuk), İstanbul yargılamaları,  Ermeni katliamları ve 
Üçüncü Reich üzerine Lemkin eğitim bursu, Nürnberg ve Tokyo 
yargılamaları ve savaş sonrası gelişmelerin sonrasında -başka şeylerin 
yanısıra- BM [savaş suçları] mahkemeleri ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin kuruluşuyla sonuçlanan uluslararası ceza hukukunun 
nasıl  bir gelişme gösterdiği incelenecektir. 

Üçüncü tema (Siyasi bir araç olarak Ermeni soykırımı: hafıza, 
uzlaşma, inkarcılık ve gerçeği bilme hakkı) büyük bir toplumsal travmanın 



iyileşmesiyle ilişkili sosyal, politik, etik ve hukuki süreçleri ele alacak. Bu 
bölümdeki katkılar, hem mağdur hem fail olarak travmaya uğramış 
toplumların olduğu kadar ilgili diğer siyasi aktörlerin de bakış açısını 
inceleyecektir. 

Çalıştay, konuk konuşmacılar ve panelistler şeklinde 
gerçekleşecektir. Panelist olarak katılmak isteyenleri, çalıştayın amacının 
sadece 1915 olaylarını anmak değil, bilimsel bilgi ve yaklaşım birikimi 
sağlamak olduğunu akılda tutarak, yukarıdaki konu başlıklarını özgün ve 
yenilikçi bir bakış açısıyla ele alan tebliğlerini göndermeye davet ediyoruz. 

Tebliğler ve panelistler çalıştayın bilim komitesi tarafından 30 Ekim 
2014 tarihine kadar yazarın özgeçmişiyle birlikte gönderilen 500 kelimelik 
özetler değerlendirilerek seçilecektir. Panelist olmak üzere seçilenlerden 
tebliğlerinin bütününü 30 Ocak 2015’e kadar göndermeleri istenecektir. 
Sunumlar yaklaşık 12,000 kelime civarında olmalıdır. 

Lütfen özetinizi düzenleme komitesine e-postayla gönderin: (insert e-
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Bildiri basvuru formu 
 

Ad, soyad   
 

Başlık/Unvan 
 

 

Randevu 
 

 

Enstitü/kurum/ 
müessese 

 

Tel numarasi 
 

 

E-mail 
 

 

Posta adresi 
 

 

Başlık/Unvan: 
 
 

 
 

Bildiri özet 
(max 500 kelime): 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Yer, tarih  
Imza 
Kisa CV eklidir 

 
 

 

 


