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ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı, dünya genelinde büyük huzursuzluklara ve 

mutsuzluklara yol açtı. Uzun yıllar savaşan Türk halkı da bu hızlı de-

ğişim, dönüşüm ve olumsuzluklardan fazlasıyla etkilendi. Yeni Tür-

kiye’nin huzursuz, mutsuz ve idealsiz bir toplumdan ziyade sağlıklı, 

çalışkan ve ülküsü olan insanlara yani “ideal vatandaşlara” ihtiyacı 

vardı. Buradan hareketle, 1920’lerin sonlarından itibaren bu toprak-

larda yaşayan insanların aynı dili konuşması, aynı kültürü paylaşması 

ve aynı ülküye sahip olması amacıyla bir vatandaşlık politikası yürü-

tüldü. CHP’nin bu siyasetine Gayrimüslimlerden de destek geldi. Ça-

lışmamızda, Rum ve Ermeni cemaatlerin CHP politikasına verdiği 

destek, kurdukları iki sıra dışı cemiyet üzerinden incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: CHP, Tek Parti Dönemi, Azınlıklar, Vatan-

daşlık Politikası 
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IN THE PERIOD OF ATATÜRK SUPPORT FROM GREEK AND 

ARMENIAN COMMUNITIES TO CITIZENSHIP POLICY: 

ASSOCIATION OF SECULAR TURK CHRISTIANS AND 

SOCIETY OF SECULAR ARMENIAN CATHOLICS 

ABSTRACT 

The First World War led to great unrest and unhappiness 

worldwide. Turkish people, who fought for many years, were also af-

fected very much by these fast changes, transformations and negatives. 

New Turkey’s were need to healthy, hardworking and ideal people 

rather than unrest, unhappy and not ideal society. Citizenship policy 

was implemented to ensure that people living in these lands speak the 

same language, share the same culture and have the same country at 

the end of the 1920s. Non-Muslims also supported to this policy of 

CHP. In our study, the support given by the Greek and Armenian 

communities to the CHP policy is examined through two extraordi-

nary societies they have established. 

Keywords: CHP, Single Party Period, Minorities, Citizenship Po-

licy 
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GİRİŞ 

Cumhuriyet’in ilanı sonrası Ankara bir yandan siyasî yapıyı oturt-

maya çalışırken diğer yandan da köklü siyasî, idarî ve hukukî reform-

ları yürürlüğe soktu. Sonraki süreçte ise yönetim “yeni insanı”nı inşa 

etme gereği duydu. Çünkü yüzyılın başındaki küresel savaş toplumları 

derinden sarsmış, özellikle gençliğin yaşam tarzını ve değer yargılarını 

sorgulamasına, ahlâkî bir çöküntü yaşamasına, intiharların salgın ha-

line gelmesine neden olmuştu. Dünya genelinde büyük bir huzursuz-

luk ve mutsuzluk söz konusuydu. Uzun yıllar savaşan Türk halkının 

bu hızlı değişim, dönüşüm ve olumsuzluklardan etkilenmemesi müm-

kün değildi. Ancak Yeni Türkiye’nin huzursuz, mutsuz ve idealsiz bir 

topluma değil, sağlıklı, çalışkan ve ülküsü olan insanlara yani “ideal 

vatandaşlara” ihtiyacı vardı.
1
 Kemal Atatürk’ü harekete geçiren de bu 

zorunluluk oldu. 

Tek Parti Döneminde Vatandaşlık Politikası ve Azınlıklar 

Atatürk, millî değerlere sahip, modern yeni Türk insanını yetiştir-

mek için çağdaş bir kültür yaratmak gerektiğinin bilincindeydi. Ancak 

o bunu din ve kan birliğiyle değil, dil-kültür birliği ve tarih bilinci üze-

rinden yapmak istiyordu.
2
 Bu, Atatürk’ün Yeni Türk Devleti’ni “kül-

tür” ile temellendireceğinin açık bir göstergesiydi. O yüzden de Ziya 

Gökalp’in “fert yok, cemiyet var” ülküsünün anlam kazandığı günlerde 

girişilen Kültür Devrimi sürecinde atılan ilk adımlardan biri Harf 

Devrimi oldu.
3
 Bunu 30’lu yıllara damgasını vuran halkevlerinin açı-

 

1
 Zafer Toprak, Türkiye’de Yeni Hayat-İnkılâp ve Travma 1908-1928, Doğan Kitap, 

İstanbul 2017, s.256-360. 

2
 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları, Kültür Bakanlığı Ya-

yınları, Ankara 1993, s.229. 

3
 Türk Devrimi’nin kültür ve dil boyutu için bk. Şerafettin Turan, Türk Kültür Ta-

rihi, Bilgi Yayınları, Ankara 2000, s.57-84. 
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lışı ile devamında dil ve tarih alanlarındaki arayışlar ve çalışmalar ta-

kip etti.
4
 Yeni milleti inşa süreci bir bakıma toplumu bütünleştirme 

süreci idi. Milleti, Gökalp milliyetçiliği doğrultusunda “dil, kültür ve 

mefkûre birliği”5
 olarak tanımlayan Cumhuriyet yönetiminin isteği, bu 

topraklarda yaşayan unsurların artık aynı dili konuşması, aynı kültürü 

paylaşması ve aynı ülküye sahip olmasıydı.  

Bu amaçla yürütülen faaliyetlerin başında Türkçe’nin ana dil ola-

rak kullanımı yer alıyordu. Çünkü dil, en etkili uluslaştırma araçların-

dan biri olarak görülmekteydi. Nitekim Kemal Atatürk de bu noktaya 

temas etmiş ve “Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi, kıymetli esasların-

dan birisi dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve behema-

hal Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk harsına ve ca-

miasına mensubiyetini iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz…”
6
 diyerek 

dil ile kimlik arasındaki bağa dikkat çekmişti.  

Söz konusu yaklaşım, hazırlanan anayasa ve nizamnamelere de 

yansıdı. Örneğin, 1924 Anayasası’nın 2. maddesinde resmi dilin 

Türkçe olduğu, 12. maddesinde ise Türkçe okuyup yazma bilmeyen-

lerin milletvekili seçilemeyecekleri belirtildi.
7
 Yine CHF’nın 1927 ta-

rihli Nizamnamesi’nin 5. maddesinde fırka, “vatandaşlar arasında en 

kavi rabıtanın dil birliği, his birliği, fikir birliği olduğuna kani olarak Türk 

dilini ve Türk kültürünü bihakkın tamim ve inkişaf ettirmeği”8
 temel ilke 

olarak kabul ederken, 1931 Programı’nın 2. maddesinde de milleti 

 

4
 Bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Seda Bayındır Ulus-

kan, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara 2010.  

5
 Millet tanımı için bk. Ziya Gökalp, Türkçüğün Esasları, Yayına Haz. Mahir Ünlü-

Yusuf Çotuksöken, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1994, s.13-19; Afet İnan, Medenî Bil-

giler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, An-

kara 2000, s.28-36. 

6
 İsmail Arar, “Atatürk’ün Günümüz Olaylarına da Işık Tutan Bazı Konuşmaları”, 

Belleten, C XLV, S 177, Ocak 1981, Ankara 1981, s.24. 

7
 A. Şeref Gözübüyük, Açıklamalı Türk Anayasaları: 1876, 1921, 1924, 1961, 1982 

Anayasalarının yapılışları, özellikleri ve yapılan değişiklikler, Turhan Kitabevi, An-

kara 2005, s.52, 54. 

8
 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-

1931), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s.398. 
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“dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir 

siyasî ve içtimaî heyet”9
 olarak tanımladı. Bu tanım 1935 programında 

da aynen tekrarlandı. 

Bu dönem üzerinde ısrarla durulan ve hassasiyet gösterilen hu-

susların başında dil meselesi geliyordu. Gayrimüslim vatandaşların İs-

tanbul başta olmak üzere yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde Türkçe 

konuşma noktasında gösterdikleri isteksizlik ciddi bir rahatsızlık ko-

nusuydu. Toplumda giderek artan tepkiler üzerine Darülfünun Hu-

kuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 13 Ocak 1928’de yaptığı yıllık kongre-

sinde tüm azınlıkları Türkçe konuşmaya teşvik için bir kampanya baş-

latılması fikrini ortaya attı. Böylece kısa sürede herkes tarafından be-

nimsenen “Vatandaş Türkçe Konuş!” sloganı ile kampanyada uygula-

maya geçildi. Azınlık nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerden İstan-

bul, İzmir, Edirne gibi şehirlere afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı.
10

  

Türkçe konuşma kampanyasına Darülfünun hocalarından Avram 

Galanti de destek verdi. Hatta Galanti 1928 yılında “Vatandaş: Türkçe 

Konuş!” isimli bir kitap kaleme aldı. Galanti, hazırladığı küçük kitap-

çıkta, azınlıkları Türkçe konuşmaya teşvik eden Türkiye Cumhuri-

yeti’nin tüm okullarda artık Türkçe eğitim verilmesini istediğini, bu-

nun da hükûmetin itiraz kabul edilmez bir hakkı olduğunu yazdı.
11

  

Türk dilinin benimsenmesi için yürütülen kampanya ve verilen 

desteklere rağmen bilhassa Musevi vatandaşların eski alışkanlıkların-

dan vazgeçmesi kolay olmadı. Bunun üzerine Musevi cemaatinin önde 

 

9
 Tunçay, a.g.e., s.474.  

10
 Hüseyin Sadoğlu, Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi Yayınları, İstanbul 2003, s.283.  

11
 Ayrıntılı bilgi için bk. Avram Galanti, Vatandaş: Türkçe Konuş!, Çevrimyazı: Ömer 

Türkoğlu, Kebikeç Yayınları, Ankara 2000.  
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gelen isimlerinden Tekin Alp,
12

 aynı yıl yayımladığı bir kitapta konuyu 

Tevrat’dan esinlenerek “On Emir” adı altında topladı:
13

  

1.Adlarını Türkleştir, 2.Türkçe Konuş, 3.Havralarda duaların hiç 

olmazsa bir kısmını Türkçe oku, 4.Okullarını Türkleştir, 5.Çocuklarını 

devlet okullarına gönder, 6.Ülke işlerine karış, 7.Türklerle düşüp kalk, 

8.Cemaat ruhunu kökünden sök, 9.Ulusal ekonomi alanında sana düşen 

görevi yap, 10.Hakkını bil.  

Tekin Alp, samimi bir şekilde Türkçe’nin Yahudiler tarafından 

konuşulmasını istemiş, yaptığı konuşmalar ve yazdığı yazılar
14

 vasıta-

sıyla “Yahudilerin Türk toplumu ile bütünleşme isteği içinde” olduğu izleni-

mini vermeye çalışmıştır.
 15

 Cemaat önderleri de kutsal günlerde iba-

dethanelerinde tertip ettikleri törenlerde Türkçe konuşmalar yapmış-

lardır.
16

 Hükûmetin takip ettiği politikanın yürütülmesinde zaman za-

man sınırların aşıldığı durumlar yaşansa
17

 da özellikle Yahudilerin, 

Cumhuriyet’in üzerinden on yıl geçmesine rağmen toplum içerisinde 

 

12
 Tekin Alp (Moiz Kohen) hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Jacop M. Landau, Tekinalp 

Bir Türk Yurtseveri (1883-1961), Çev. Burhan Parmaksızoğlu-İlhan Pınar-Oya En-

gin-Natali Medina, İletişim Yayınları, İstanbul 1996.  

13
 Tekin Alp, Türkleştirme, Günümüz Yazı ve Diline Aktaran: Özer Ozankaya, Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.75-78.  

14
 Örneğin, Tekin Alp’in Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazılardan biri Soyadı Ka-

nunu ile ilgiliydi. Alp bu yazısında, yalnız soyadlarını değil öz adları da değiştirmek 

gerektiğini belirtmiş ve bunun “azınlıklar içinde ulusal birliğe karışma isteğinde ve duru-
munda bulunan ışıklı yurttaşlara düşen bir borç” olduğunu vurgulamıştır (Tekin Alp, “So-

yadı Yasası ve Ulusal Birlik”, Cumhuriyet, 27 Birincikanun 1934, s.5). Tekin Alp’in 

bu husustaki diğer yazıları için bk. “Ulusal Birlik Yasası-Cemaat Yok, Fert Vardır!”, 

Cumhuriyet, 30 Birincikanun 1934, s.3; “Ulusal Birlik Yasası-Kırk Yıllık Yani, Kâni 

Olur mu? Olur!”, Cumhuriyet, 31 Birincikanun 1934, s.3 vb. 

15
 M. Çağatay Okutan, Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları, İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Yayınları, İstanbul 2004, s.189.  

16
 Kutsal günlerinden biri için havralarında yaptıkları törende, “Türk Kültür ve Me-

deniyeti’ni Musevi Yurttaşlar Arasında Yayma Cemiyeti” tarafından Türkçe bir hitabe 

okunduğuna dair bk. Vakit, 11 Eylül 1934, s.3.  

17
 Rıfat N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri: Bir Türkleştirme Serü-

veni (1923-1945), İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s.275-278, 527-528. 
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Türkçe yerine İspanyolca ve Fransızca konuşmakta ısrar etmeleri ba-

sında ciddi bir eleştiri konusu olmuştur.
18

  

Türkçe konuşma kampanyasını, sokak isimlerinin ve mağaza ta-

belalarının değiştirilmesi, Soyadı Kanunu’nun çıkartılması, Bazı Kis-

velerin Giyilemeyeceğine Dair Yasa,
19

 İskân Kanunu’nun çıkartıl-

ması
20

, azınlık okullarında Türkçe derslerinin artırılması
21

, Türk Kül-

tür Birliği Cemiyeti’nin kurulması, yerli malının kullanılmasına teşvik 

gibi hamleler izledi. Siyasî iktidarın ve kamuoyunun arzusu, azınlıkla-

rın kendilerini Türk milletinden soyutlamak yerine, yeni kurulan 

cumhuriyetin vatandaşları olarak toplumla daha hızlı ve istekli bir şe-

kilde bütünleşmeleriydi. Ancak onlar bu tür uygulamalara başlangıçta 

hızlı ve yeterince uyum gösteremedikleri için kamuoyunda tepkiyle 

karşılandılar. Ortaya çıkan gerginliği ve güvensizliği bertaraf edebil-

mek için ise gönüllü ya da gönülsüz, bireysel ya da toplu olarak top-

lumla uyum içinde bulunduklarını göstermeye ve devlete sadakatle-

rini ispatlamaya çalıştılar. “Örneğin, 1930 yılında Ermeni kiliselerinde çok 

ilginç bir uygulamaya geçildi. Buna göre, Ermeni kiliselerinde ‘rast peşrevi’ 

üzerinden okunan dualar artık ‘nihavent makamı’ndan icra edilecekti. Ermeni 

kiliselerindeki bu uygulamaya, cemaatin içindeki “yenilikçiler” öncülük etti. 

Gerekçe ise, Türklerin alaturka musikiyi değiştirme yolunda oldukları ve Er-

menilerin de benzer adımlar atmaları gerektiğiydi.”22 Çarpıcı örneklerden 

biri de, 1915’te Adana’da meydana gelen olayları anlatan Franz Wer-

fel’in “Musa Dağ’da Kırk Gün” isimli kitabının 1934 yılında ABD’de 

 

18
 Bu konuda basında çıkan haber örnekleri için bk. “Türkçe Konuşmıyan Yahudi”, 

Vakit, 13 Teşrinievvel 1934, s.3; “Şu Beyoğlu’na Türkçe Öğretemeyecek miyiz?”, 

Cumhuriyet, 28 Birincikanun 1934, s.3; “Türkiye’deyiz, Türkçe isteriz!”, Cumhuri-

yet, 10 Kasım 1936, s.3 vb. 

19
 Soyadı Kanunu ve tüm yurttaşlara ibadet yerleri dışında dinî elbiseleri giymenin 

yasaklanması gibi uygulamalar “ayrımcılığı” önleme açısından son derece önemliydi. 

Nitekim bu yasak azınlıklar tarafından da yerinde bir düzenleme olarak değerlendi-

rilmiştir (Okutan, a.g.e., s.114-115).  

20
 Ayrıntı için bk. Sadoğlu, a.g.e., s.287-288.  

21
 1934’ten itibaren azınlık ve yabancılara ait okullarda Türkçe derslerinin kuvvetlen-

dirileceğine dair bk. Cumhuriyet, 22 Eylül 1934, s.2; Vakit, 22 Eylül 1934, s.3.  

22
 Okutan, a.g.e., s.120.  
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filme çekilmesinin gündeme gelmesiyle yaşandı. Kitabın bir Yahudi 

tarafından yazılmış olması Türkiye Yahudilerini ciddi şekilde etkile-

yeceği için F. Werfel Yahudi cemaati tarafından şiddetle eleştirildi. 

Onların bu tavrı kamuoyunda büyük memnuniyet yarattı. Benzer bir 

tepki de Ermeni cemaatinden geldi. Ermeniler, 1935 yılının Aralık 

ayında düzenledikleri basın toplantısında önce film tasarısına tepki 

gösterdiler, ardından da İstiklâl Marşı eşliğinde Werfel’in resmini ve 

kitabını yaktılar.
23

  

Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşlar kendi aralarında dernekler 

kurarak Tayyare Cemiyetine yardım kampanyaları başlattılar. Örne-

ğin, 1934 yılında bazı Ermeni vatandaşlar bir komite teşkil ederek 

Tayyare Cemiyetine başvurmuş ve Türk ordusuna uçak hediye etmek 

istediklerini bildirmişlerdir. Bir müddet sonra da şehrin ileri gelen Er-

meni tüccarlarından oluşan bu heyet çalışmalarını İstanbul, Beyoğlu 

ve Üsküdar olmak üzere üç komisyona bölerek yürütmüş ve kısa sü-

rede ciddi bir meblağı toplamayı başarmıştır.
24

 Hatta bu teşebbüse Er-

meni Patrikhanesinden de destek verilmiştir. Patrik Mesrop Naroyan 

Efendi, İstanbul’daki tüm Ermeni kiliselerinin vaiz ve başpapazları ile 

idare heyetlerine gönderdiği bir tamimle cemaatinden yardım istemiş-

tir. Patrik Efendi söz konusu tamimde, öz vatandaş olarak asırlardan 

beri memleketin ilerlemesi için candan hizmetlerde bulunmuş olan 

Türkiye Ermenilerinin bugün de şanlı vatanın müdafaasına tahsis 

edilmiş olan hava filosunu kuvvetlendirmek için gereken gayreti gös-

tereceğinden emin olduğunu vurgulamıştır.
25

 Benzer bir teşebbüs 

 

23
 Rıfat N. Bali, “Bir Tarih Romanının Filme Çekilememe Serüveni-Musa Dağ’da Kırk 

Gün’ün Hikâyesi”, Tarih ve Toplum, C 29, S 170, Şubat 1998, s.21-33; Okutan, a.g.e., 
s.265-267.  

24
 “Ermeni Vatandaşlar İki Tayyare Alıyorlar”, Cumhuriyet, 14 Ağustos 1934, s.4; 

Ermeni vatandaşlardan oluşan 1 numaralı derneğin Tayyare Cemiyeti’ne 3 bin Lira 

teslim ettiğine dair bk. “Ermeni Vatandaşlar Tayyare Cemiyeti’ne 3000 Lira Daha 

Verdiler”, Cumhuriyet, 29 Eylül 1934, s.2; Ermenilerin 10 bin Liralık yardım topla-

dıklarına dair bk. Cumhuriyet, 11 Teşrinisani 1934, s.3 vb. 

25
 “Ermeni Patriği-Milleti, hava kuvvetlerimize yardıma davet ediyor”; Cumhuriyet, 

25 Temmuz 1934, s.2. Ayrıca bk. “Ermenilerin Ordumuza Alacakları Tayyareler”, 

Cumhuriyet, 12 Temmuz 1934, s.2; “Ermenilerin Yurda Merbutiyetleri”, Cumhuri-

yet, 21 Temmuz 1934, s.2. 
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Musevi vatandaşlardan da gelmiştir. Onlar, kurdukları Türk-Musevi 

Tayyare Yardım Derneği aracılığıyla harekete geçmiş, Hasköy, Balat, 

Kuzguncuk başta olmak üzere çalışma sahalarını yedi kısma bölerek 

Musevi vatandaşlardan ayda beş kuruştan az olmamak üzere aidat 

toplamışlardır.
26

 Devletlerine olan muhabbet ve bağlılıklarını bu tür 

bağış kampanyalarıyla ispatlama gayreti içerisine giren gayrimüslim 

vatandaşların basında geniş şekilde yer alan bu yardım faaliyetleri ka-

muoyunda takdirle karşılanmış ve büyük bir memnuniyet yaratmıştır.  

Soyadı Kanunu ile dinî kisvelerin yalnızca mabetlerde giyilmesine 

yönelik getirilen düzenlemeye verilen en büyük desteklerden biri de 

Papa I. Eftim’den
27

 gelmiştir. Papa Eftim, Mecliste alınan bu karar 

üzerine basına verdiği demeçte, Türk Ortodoks Kiliseleri teşkilatını 

kurarken kaleme aldıkları nizamnamede, ruhanilerin kilise dışında 

cübbe ve külah ile gezmelerini yasakladıklarını, kendisinin de örnek 

olmak için sokaklarda siyah palto ve şapka ile dolaştığını, papazların 

sadece kilisede ruhanî olduğunu, kiliseden çıktıktan sonra ise diğer 

yurttaşlardan zerre kadar farklarının kalmadığını söylemiş ve Millet 

Meclisine verilen bu layihadan memnuniyet duyduğunu açıklamıştır. 

Papa Eftim verdiği beyanatta, soyadı meselesindeki düşüncesini de 

paylaşmıştır. O, Türk Ortodokslarının isim ve lakaplarının tamamen 

Türkçe olduğunu, nüfuz tezkeresinde kendi adının Karahisarlıoğlu 

Eftim olarak geçtiğini, aralarında tamamıyla Türk ismi taşıyan arka-

daşlarının da bulunduğunu söyleyerek konuşmasını, “Bizim gayemiz 

Müslüman yurttaşlarımızla aramızda din farkından başka zerre kadar fark 

 

26
 Cumhuriyet, 14 Ağustos 1934, s.4.  

27
 Pavlos Karahisaritis ya da 1934 Soyadı Kanunu sonrası Zeki Erenerol olarak da 

bilinen Papa I. Eftim 1884 yılında Yozgat’ta doğdu. Ruhban mesleğine girdi. 1915 

yılında seçimle papaz olarak “Eftim” adını aldı. 1918’de İstanbul’daki Fener Rum Pat-

rikhanesi’nin dini siyasete alet ettiğini düşündüğü için onlarla görüş ayrılığına düştü. 

Bunun üzerine “Müstakil Türk Ortodoks Patrikhanesi”ni kurdu ve ölene kadar Pat-

rikhane’nin başında kaldı. Milli Mücadele’ye yaptığı katkılardan ötürü Mustafa Kemal 

Paşa’nın da büyük takdirini kazandı. Papa I. Eftim 1968 yılında vefat etti (Ayrıntı için 

bk. Ali Çakırbaş, Cumhuriyet Döneminde Gayrimüslim Milletvekilleri ve Faaliyet-

leri (1923-1964), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih AnaBilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir 2017, s.90).  
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bırakmamak ve kül halinde hakiki Türk olarak yaşamaktır. Biz ayrı bir cemaat 

ve ekalliyet tanımıyoruz. Bunun için ayrıca mektep ve hastane açmak lüzu-

munu hissetmedik. Biz çocuklarımızı ve hastalarımızı devletin resmî mektep ve 

hastanelerine gönderiyoruz” şeklinde tamamlamıştır. Bu arada Papa Ef-

tim, kendi çocuklarının Türk okullarına gittiğini ve hepsinin Türkçe 

isim aldıklarını belirtmiştir. Eftim, büyük oğlu Yorgo’ya “Turgut”, kü-

çük oğlu Aris’e “Selçuk”, kızları Marika’ya “Yıldız”, Polina’ya “Belge”, 

Natali’ye de “Günaydın” isimlerini vererek diğer Türk Ortodokslarına 

örnek olmaya çalıştığını, ayrıca saçları ile sakalını da kesme niyetinde 

olduğunu söylemiştir.
28

 

Kültürel ve iktisadî alanda başlatılan bu faaliyetlere CHP’nin azın-

lık milletvekilleri de önemli katkılar sağladı. Bilindiği üzere, 1935 se-

çimleri Türk siyasî hayatında bazı ilkleri beraberinde getirdi. Bunlar-

dan biri kadınların seçme ve seçilme hakkını kullanmış olmaları, di-

ğeri de 1931 yılında meclis içi denetimi sağlamak için uygulamaya ko-

nulan bağımsız milletvekili uygulamasına devam edilmesi neticesinde 

TBMM’ye gayrimüslim temsilcilerin girmesiydi.
29

 Her ne kadar ken-

dileri partiye üye olamayıp karar organlarında yer alamasalar da
30

 bu-

nun son derece mühim ve heyecan verici bir karar olduğu ortadaydı. 

Nitekim bu kararın ardından gidilen 1935 seçimlerinde müstakil 

adaylardan Dr. Samuel Abravaya Marmaralı, Berç Keresteciyan (Tür-

ker), İstamat Zihni Özdamar ve Dr. Nikola Taptas milletvekili olarak 

seçildiler. Onlar hem seçim sürecinde hem de görev süreleri boyunca 

söylem ve faaliyetleri ile CHP’nin o günkü siyasetine ciddi destek ver-

diler. Örneğin, TBMM’nin V., VI. ve VII. dönemlerinde bağımsız 

milletvekili olarak görev yapmış olan Berç Keresteciyan, aday olduğu 

Afyon’dan yayımladığı bir programda, “Ben bir Türk yurttaşıyım. Bu 

 

28
 “Papa Eftim Çocuklarına ÖzTürkçe Ad Taktı”; Cumhuriyet, 30 Teşrinisani 1934, 

s.5.  

29
 Tek Parti Dönemi’nde gayrimüslim milletvekilleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. 

Çakırbaş, a.g.t., s.73-74.  

30
 Rıfat Bali’ye göre, bu kişilerin partiye üye olamamalarının ve karar verici organla-

rında yer alamamalarının nedeni, CHP’nin Tek Parti Dönemi’nde azınlıklara karşı 

olan dışlayıcı ve ayırımcı siyaseti idi. Bk. Rıfat N. Bali, “Cumhuriyet Döneminde Azın-

lık Milletvekilleri”, Toplumsal Tarih, S 186, Haziran 2009, s.28-32. 
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memleketin terakkisine bütün kalbimle çalışmak benim emelimdir… Ben azınlık 

mümessili olarak değil, sırf müstakil bir Türk yurttaşı olarak namzetliğimi ko-

yuyorum”
31

, Afyonkarahisar’dan milletvekili seçildikten sonra basına 

yaptığı açıklamada da “…Türk Cumhuriyetine sadık olan Ermenilerin azlık 

teşkil ettikleri için ayrı bir unsur addedilmemelerini eskiden beri arzu ederdim. 

Hepimizin gözünün nuru olan ve tahakkuk ettirdiği büyük işlerle evrensel bir 

şöhret kazanan Cumhurreisimiz büyük Atatürk’ün inkılâplar sayesinde Tür-

kiye’de artık “azlık” ve “gayrimüslimlik” kalmadığını, ancak Türk yurttaşlığı 

teessüs etmiş olduğunu büyük bir kıvançla gördüm. Evvelce Ermeni, Rum ve 

Musevi ekalliyetlerine mensub olan yurttaşlar artık kendilerini öz Türk yurttaşı 

addederek bu yurdun terakki ve inkişafına daha fazla çalışmalıdırlar..”32
 de-

miştir.  

V. dönem seçimlerinde Ankara’dan seçilen Dr. Nikola Taptas ise 

seçmenlerine, “Ben azınlık mümessili değil Türk ulusunun mebusu olmak 

istiyorum ve buna her zaman sadık kalarak Meclis’te çalışacağım..”33 diye ses-

lenirken, Eskişehir mebusu seçilen Rum asıllı avukat İstamat Zihni Öz-

damar ise “…Koyu milliyetperver, Türk ortodoksu, Türk yurttaşıyım. Cum-

huriyetçi olmakla beraber devletçi, halkçı, laik ve inkılâpçıyım. Bütün emelim 

sırf Türklüğe Türk Cumhuriyeti’ne bütün kudretimle çalışmaktır..” diyerek 

seçmenlerinden oy istemiştir.
34

 Görüldüğü üzere, Türkçe soyadları al-

mayı tercih eden bu kişiler
35

 seçildikleri dönemde ortak bir söylem içe-

risinde olmuşlardır. Hep bir ağızdan, Türk ulusunu temsil ettiklerini, 

kendilerini Türk vatandaşı olarak gördüklerini söyleyip rejime ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne olan sadakatlerinin altını ısrarla çiz-

mişlerdir.  

 

31
 İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V. Dönem (1935-1939), C I, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara 2001, s.38-39. 

32
 A.g.e., C II, s.6.  

33
 A.g.e., C I, s.38. 

34
 A.g.e., C I, s.39.  

35
 Adı geçen azınlık milletvekilleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Rita Ender, “Vitrin-

deki Gayrimüslimler”; Toplumsal Tarih, S 214, Ekim 2011, s.78-83.  
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Rum ve Ermeni Cemaatlerden Destek 

O günlerde CHP’nin izlediği politikaya destek, Rum ve Ermeni 

vatandaşlar tarafından kurulan iki sıra dışı cemiyetten geldi. Bunlar-

dan birincisi Laik Türk Hristiyanlar Birliği, diğeri de Laik Ermeni Kato-

likleri Cemiyeti idi. Laik Türk Hristiyanlar Birliği, Türk Ortodoks ce-

maatinin önde gelen mensuplarından biri olan İstamat Zihni Özda-

mar’ın
36

 önderliğinde kuruldu.
 
Birliğin CHP’nin destek ve telkinle-

riyle kurulduğuna yönelik tahminler yapılsa da
37

 buna dair elimizde 

yeterli kanıt bulunmamaktadır.
 
Aynı şekilde birliğin kuruluş tarihi 

hakkında da kesin bilgiye ulaşılmış değildir. Sadece, Cumhuriyet gaze-

tesinde yer alan bir bilgide, ilk toplantılarını yaptıkları Temmuz 1935 

tarihinde birliğin yeni teşekkül etmiş olduğundan bahsedilmektedir.
38

 

Fakat elimizde bulunan Eylül 1934 tarihli nizamname, birliği kurma 

çalışmalarının 1934 yılı sonlarında başladığını göstermektedir.  

69 üyeden oluşan Laik Türk Hristiyanlar Birliğinin başkan ve 

üyelerinin çoğunluğu Ermeni, sekreteri de Eftimit Rum idi.
39

 Birlik, 

üyelerini tanıştırmak maksadıyla ilk toplantısını 14 Temmuz 1935’te 

İstanbul’da bir halkevinde yaptı. Halkevinin konferans salonunda saat 

14.00’te yapılan ve 35 kişinin
40

 katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda
41

, 

İdare Heyetinin davet ettiği mütevelli heyetleri, okul müdür ve öğret-

menleri, doktorlar, avukatlar, tüccarlar ile çok sayıda sanat erbabı ha-

zır bulundu. Toplantıda, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Tavit Sa-

vul Yılmaz bir konuşma yaptı. Başkan, önce halkevlerinin mahiyet ve 

 

36
 Detaylı bilgi için bk. Fahri Yetim-Mesut Erşan, “Bodrumlu İstamat Zihni Özdamar: 

Siyasî ve Kültürel Faaliyetleri”, 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 

9-12 Mayıs 2011, Bodrum 2011, s.596-609; Çakırbaş, a.g.t., s.90-94.  

37
 Laik Türk Hristiyanlar Birliğinin kurulmasında İstamat Zihni Özdamar’ın etkili ol-

duğuna dair bk. Alexis Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Tur-

kish Relations 1918-1974, Athens 1992, s.184.  

38
 Birliğin yeni teşekkül ettiğine dair bk. Cumhuriyet, 15 Temmuz 1935, s.2.  

39
 Alexandris, a.g.e., s.184.  

40
 Aynı yer.  

41
 15 Temmuz 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinin ikinci sayfasında toplantıya katılan 

birlik üyelerinin fotoğrafı mevcuttur. Bk. Ek I. 
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faaliyetlerinden, Cumhuriyet Halk Partisinin vatanı nasıl kurtardığın-

dan ve ne kadar büyük hizmetler yaptığından bahsetti ve sonra da 

şunları söyledi:  

İlk amacımız Türk teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun ahkâmına göre tam 

bir Türk vatandaşı yetiştirmektir. Biz Türklere yalnız kanun bağı ile bağlı 

vatandaşlardan olmak istemiyoruz. Ruhtan, kalpten ve derin bir kanaat-

ten ve mantıktan doğma duygularla hakikî ve tam bir Türk vatandaşı ol-

mak isteriz. Cumhuriyet kanunlarımız her vatandaşı dininde serbest bırak-

mıştır. Hıristiyan âzalarımızın dinî akideleri ile alâkadar değiliz. Her fert-

ten beklediğimiz, her şeyden önce bize lâzım olan Türklüğü kendisine şeref 

bilmek, bu duygu ile mütehassis bulunmak ve bu uğurda samimiyet ve cid-

diyetini ispat etmek için bizimle beraber maddeten ve manen çalışmaktır. 

Laf ve kuru söze itimat etmenin zamanı geçmiştir. Biz de Türküz; biz de 

hakikî Türk vatandaşıyız diyenlere, “eğer hissiyat ve sözlerinizde samimi 

iseniz ki samimiyetinizden şüphe etmeğe hiçbir zaman hakkımız yoktur” bu-

yurunuz birliğimize. Hep beraber elele vererek birlikte çalışalım, diyoruz.42  

Tavit Savul Yılmaz’ın ardından konuşan eski okul müdürlerinden 

Serkis Donik de Birliğin amacını bir kez daha vurgulayarak Türk 

ulusu içinde yapmaya borçlu oldukları ödevleri izah etti. Yapılan ko-

nuşmaların ardından 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere toplantıya 

son verildi.
43

 Ancak sonraki gün ve aylarda basında Birliğe dair en 

ufak bir bilgi yer almadı.  

Dönemin gazeteleri ile Tek Parti Dönemini ve azınlıkları konu 

alan çalışmalarda Laik Türk Hristiyanlar Birliği hakkında daha fazla 

bilgi bulunmamaktadır. Ancak Başkanlık Cumhuriyet Arşivinde bul-

duğumuz bir belge, bizlere Birlik hakkında önemli bilgiler sunmakta-

dır. Şöyle ki; 1934 yılının Temmuz ayında CHF İstanbul Vilayet İdare 

 

42
 “Biz de hakikî Türküz!”, Cumhuriyet, 15 Temmuz 1935, s.2; “Lâik Hırıstiyanlar 

Dün Toplandılar”, Zaman, 15 Temmuz 1935, s.3; “Türklüğü kendimize bir şeref say-

malıyız” Lâik Türk Hırıstiyanlar Birliğinin Toplantısında Böyle Söylendi”, Haber Ak-

şam Postası, 15 Temmuz 1935, s.3.  

43
 Zaman, 15 Temmuz 1935, s.3; Haber Akşam Postası, 15 Temmuz 1935, s.3.  
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Heyeti Başkanlığına atanan Antalya Milletvekili Dr. Cemal Bey
44

, İs-

tanbul’da bulunan ve Türklerle kaynaşmak istediklerini söyleyen Er-

meni vatandaşların sık sık Fırka binasına gelerek kendilerinden yar-

dım ve destek beklediklerini söylemeleri üzerine CHF Genel Sekre-

terliğine konuyla ilgili ayrıntılı bir yazı gönderdi.
45

  

Cemal Bey, 5 Aralık 1934 tarihli yazısının başında İstanbul’da bu-

lunan Ermenilerin büyük bir kısmının köklerinin Türk olduğunu ve 

Türk’ten ayrı olmadıklarını ileri sürerek Türklerle kaynaşmak için ça-

lıştıklarını, bu yolu tutanların sayısının son günlerde giderek arttığını, 

bunların Fırkaya sıkça gelmeye başladıklarını ve kendilerine destek 

verilmesini beklediklerini ifade etti. Yazının devamında ise bu kimse-

lerin birkaç gruba ayrılmış olduğunu belirterek haklarında kısa bilgi-

ler sundu. İdare Heyeti Reisi Cemal Bey’in aktardığı bilgilere göre, 

birinci grup ticaretle uğraşan, Osmanlı devrinde hocalık, memurluk 

yapan Ermenilerdi. Bu grubun istekleri üç maddede toplanıyordu. 

Bunlar; 

1. Eski Ermeni Patrikhanesi nizamlarına göre kurulmuş olan 

Umumî Meclisin (ruhanî ve cismanî) ve Ermeni Maarif Komis-

yonu’nun kaldırılması, bunun yerine İstanbul’da oturan Er-

menilerin Hükûmetin kontrolü altında semt semt seçecekleri 

mütevelli heyetleri arasından dokuz kişilik bir “Laik Türk Er-

meniler Merkez İdaresi” seçilmesi, Patrik, Papaz ve diğer ru-

hanî memurların din işlerinden başka işlere karışmaması.  

2. Ermeni cemaatinden vakıf veya teberru suretiyle biriken geli-

rin ilkokullar ve kimsesiz çocuklar yurduna ayrılması ile orta-

okullarla liselerin Maarif Vekilliği’ne devredilmesi.  

3. Dış entrikalara ve İngiliz Entelijans servisinin rollerine alet ol-

mayarak Türk Cumhuriyeti’nin yüksek prensipleri çerçeve-

sinde yaşamak. 

 

44
 Dr. Ahmet Cemal Bey’in (Tunca), CHF İstanbul İdare Heyeti Başkanlığı’na tayin 

edildiğine dair bk. Cumhuriyet, 14 Temmuz 1934, s.1.  

45
 BCA, 490-1-0-0/607-103-2.  
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Cemal Bey, birinci grup Ermenilerin Patrikhane ve Ruhanî Mec-

lisi bir tarafa atıyorlarmış gibi gözükseler de aslında durumun öyle ol-

madığını, mütevellilerin seçeceği bir heyet oluşturmalarının hiçbir an-

lam ifade etmediğini, çünkü onların aslında sadece Cismanî Meclisin 

adını değiştirdiklerini yazdı. Ayrıca bu grubun isteklerinde ne derece 

samimi olduğunu anlamanın zor olduğunu da vurguladı.  

İkinci grup ise “Laik Türk Hristiyanlar Birliği” adı altında birle-

şerek hükûmete başvuran Ermenilerden oluşuyordu. Bunların dilek-

lerini ve ülkülerini gösteren yasaları 9 madde halinde belirlenmişti. 

Bu grubu oluşturanlar Anadolulu Ermenilerdi. Üçüncü grup ise “Laik 

Ermeni Katolikleri Cemiyeti”ni kurmak isteyenlerdi. Cemal Bey bu 

grupla ilgili olarak ekte çok özel bilgiler içeren bir de mektup sundu. 

CHF İstanbul İdare Heyeti Başkanı, hazırladığı iki sayfalık yazıyla bu 

bilgileri Genel Sekreterliğe aktarmakla kalmadı, aynı zamanda yeni 

başlayan bu tür kaynaşma ve müracaatlar karşısında ne yapılması ge-

rektiğini de sordu. 

Cemal Bey’in Parti Genel Sekreterliğine gönderdiği yazıda yer 

alan en önemli bilgi hiç şüphesiz Laik Türk Hristiyanlar Birliğinin 9 

maddelik nizamnamesiydi. Birlik Başkanı Tavit Savul Yılmaz imzalı 

22 Eylül 1934 tarihli bu nizamnamenin maddeleri ise şunlardı:
46

 

1. Birlik hak hayat ve bekası çoktan kalmamış olan ve elyevm hiç 

lüzum ifade etmiyen mütefessih patriklik makam ve bu entrika 

yuvasına merbut umum teşkilatları lağv eder. 

2. Birlik, kiliselerinin Türkiya’dan hariçteki kiliselerle olan her 

türlü rabıtasına nihayet verir. 

3. Birlik kiliselerinde dua ve ayinleri Türkçe lisanla icra eder. 

4. Birlik kiliselerinde vaftiz olan çocuklara milli Türk isimleri ko-

yar. 

5. Birlik mensupları devletin aile şöhreti kanununa göre kendi-

lerine milli Türk ismi ve şöhreti intihap ederler. 

 

46
 BCA, 490-1-0-0/607-103-2. Bk. Ek II. 
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6. Birlik mekteplerini maarif idaresi emrine amade kılar ve bu 

mekteplerde maarif programının tamamen tatbikini ve müdür 

ve muallim tayin keyfiyetini maarif idaresine ait bir vazife bilir. 

7. Birlik itam hanelerinden mektep şeklinde olanlarında maarif 

tedrisat programını tatbik ve muallim tayin hakkını maarif ida-

resine terk eder. 

8. Birlik kiliseler için bir baş papazlık vazifesi ihtas eder ve ruha-

nilerin cismani işlerle olan her türlü rabıtasına nihayet verir. 

9. Birlik kiliselere ve sair emru hayra ait emlâk ve akarın senelik 

icar bedellerinden mütehassil varidati şeraiti vakfiye mucibince 

maksatına ve umuru diniyenin tedvirine sarf ve fazlasını Türk 

Tayyare Cemiyeti’ne terk eyler.  

Görüldüğü üzere Birlik, hazırlanan nizamname ile kendi okulla-

rını kapatma, Türkçe ayin yapma ve Türkçe isimler alma gibi pek çok 

radikal karara imza atmıştır. Ancak bu birliğin faaliyetlerine ne kadar 

süre devam ettiği ve ne gibi bir tesir bıraktığı hakkında elimizde başka 

bir bilgi mevcut değildir. Sadece, kendi cemaatlerinin desteğini ala-

madığı ve kısa süre sonra da yok olduğu bilinmektedir.
47

  

Diğer bir oluşum ise Laik Ermeni Katolikleri Cemiyeti idi. Bu cemiyet 

hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Belgelerde, kurulma aşa-

masında olduğu belirtilen bu cemiyetten İstanbul’daki Katolik Erme-

niler arasında yaşanan bir ihtilaf çerçevesinde söz edilmekte ve onların 

niyetlerinin de önceki cemiyetle neredeyse aynı olduğu ifade edilmek-

tedir. Ermeniler arasında yaşanan bu ihtilafın sebebi, onların din işle-

rini dünya işlerinden ayırmaya karar vermesinden kaynaklanıyordu. 

Nitekim söz konusu tartışmaya bir son vermek isteyen Ermeniler 13 

Eylül 1934 günü Patrikhane’de olağanüstü bir toplantı düzenledi. 

Toplantıda, cemaat işlerinin Cumhuriyet hükûmetinin prensiplerine 

uygun bir şekilde idare edilmesi gerektiği hakkında konuşuldu. Yapı-

lan görüşmeler sonucunda da 1860’da tanzim edilmiş bir nizamname 

ile idare edilmekte olan cemaat işlerini yürütebilmek için laik bir teş-

 

47
 Alexandris, a.g.e., s.184.  



 ATATÜRK DÖNEMİNDE VATANDAŞLIK POLİTİKASINA 

RUM VE ERMENİ CEMAATLERDEN DESTEK: LAİK 

TÜRK HRİSTİYANLAR BİRLİĞİ VE LAİK ERMENİ 

KATOLİKLERİ CEMİYETİ 

2007 

 

kilat vücuda getirilmesine karar verildi. Fakat laik bir teşkilat oluş-

turma niyeti Ermeni cemaati arasında ciddi görüş ayrılıkları ve tartış-

maları da beraberinde getirdi. Hatta bu fırsattan istifadeyle Patrik Na-

royan Efendi ile Meclis-i Cismanîyi zorla düşürmeye çalışanlar bile 

oldu. Bunun üzerine dönemin Cismanî Meclis Başkanı olan Vahan 

Sürenyan hemen resmî makamlarla temasa geçerek Patrikhane’de ya-

pılan bu toplantı hakkında yetkililere bilgi verdi. Ayrıca Umumi Mec-

lisin bu kararı için vilayete bir de dilekçe sundu.  

Mesele hakkında basına bir de açıklama yapan Vahan Sürenyan, 

Umumi Meclisin son toplantısında Meclis-i Cismanî adına bir temasta 

bulunduğunu, temasta katılımcılara Türk Ermeni cemaat işlerinin 

Cumhuriyet hükûmetinin prensiplerine göre yürütülmesini teklif et-

tiğini, neticesinde de Patrik Naroyan Efendi başta olmak üzere orada 

bulunan herkesin bu kararda mutabık kaldığını açıkladı. Sürenyan, 

verilen bu karar gereğince Patrik Efendi’nin bundan sonra sadece din 

işleriyle meşgul olacağını, görev süresi dolan Cismanî Meclisin istifa 

edeceğini, onun yerine de on kişiden oluşan bir idare heyeti seçilece-

ğini belirtti. Alınan bu karara göre, otuz kişilik bir namzet listesi oluş-

turulacak, muhtelif semt ve mahallelerdeki kilise mütevelli heyetleri-

nin üyeleri de toplanarak bu liste üzerinden on kişilik bir idare heyeti 

belirleyecekti. Seçilecek heyetin görevi ise bilumum hastane, okul ve 

yetimhane gibi müesseselerin masraflarını temin ile mütevelli heyetle-

rinin hesaplarını kontrol etmekten ibaret olacaktı.
48

 Ermeni Cismanî 

Meclisi tarafından laik bir idare vücuda getirmek amacıyla girişilen bu 

teşebbüs üzerine hemen harekete geçildi ve Kumkapı’daki Ermeni 

Patrikhanesi’nde çalışan Cismanî Meclis kâtipleri Beyoğlu’nda bulu-

nan hususî bir daireye alındı. Patrikhane’de ise yalnızca Patrik Naro-

yan Efendi ile ruhanîler kaldı.
49
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Yaşanan bu gelişmeler Ermeni Katolik Cemaatindeki anlaşmazlığı 

daha da derinleştirdiği için cemaat iki gruba ayrıldı. Birinci grup Ka-

tolik Ermeniler Mütevelli Heyeti Başkanı Paul Alan Efendi’nin, diğer 

grup da Surp Agop Hastanesi Başhekimi Dr. Vensan Kasapyan’ın et-

rafında toplandı. Bu arada, başa geçenlerin cemaat işlerini idare et-

mede başarılı olamaması, laik hareketin başında bulunanların muhte-

lif semtlerde şahsî hâkimiyet kurmasına yol açtı. Hatta yaşanan kar-

maşa ortamında bazı gruplar Patrikhane’ye bağlı müesseseleri eline 

geçirirken, bazıları da cemaate ait hayır kurumlarını ya da vakıf ve 

akarları idare etmeye başladı. Beş sene için seçildikleri halde yeni bir 

seçime gitmeyen ve yedi sene boyunca cemaati idare eden bu kişiler 

yüzünden Meclis İdare Heyeti de bir türlü denetlenemedi. Bu sıkıntılı 

süreç, yetkililerin Meclis İdare Heyetine ait tüm defterlere ve kasaya 

el koymasıyla son buldu.
50

  

Yapılan tasfiye neticesinde yenilenen Katolik İdare Heyeti Baş-

kanlığına Dr. Vensan Kasapyan, üyeliklere de Rupen Lusararyan, Jo-

zef Kasapyan ile Osep Hallaçyan Efendiler getirildi. Ohannes Kasap-

yan Efendi mütevelli heyetindeki görevine devam ettirilirken, heyet 

başkanı Paul Alan Efendi’nin ise vazifesine son verildi. Bu arada, mü-

hürlenen defterler ve hesaplar da yeni başkan Dr. Vensan Kasapyan’a 

teslim edildi. Göreve geldikten sonra basına bir demeç veren Dr. Ven-

san Kasapyan, durumu “Bütün işler usulü dairesinde intihap edilmiş ve 

hükûmet tarafından tanınmış olan idare heyetimize devredildi. Heyetimiz evrak 

ve hesapları inceden inceye tetkik edecektir.” sözleriyle kamuoyuna bildirdi. 

Ayrıca bundan sonraki süreçte cemaati için yapacağı icraatlardan da 

bahsetti.
51

  

Katolik cemaatinde yaşanan bu gelişmeler, beraberinde cemaati 

idare edenlerin birbirlerini suçlamalarına ve hatta aleyhlerine davalar 

açmalarına kadar gitti. Mevcut ihtilaf, halkın da olaya karışmasına ne-

den oldu. Hatta bu hususta bir grup Katolik Ermeni tarafından CHF 

Vilayet İdare Heyeti Başkanı Dr. Cemal Bey’e bir şikâyet mektubu 
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dahi sunuldu. Manuk Marikyan ve altı arkadaşının imzaladığı bu ta-

rihsiz mektup
52

, Ermeni Katolik Cemaatinin içinde yaşanan çatışma ve 

ihtilafı gözler önüne sermesi açısından önem taşımaktadır. Mektupta, 

“her zaman ve her vesile ile memlekete ve Türklüğe bağlılıkta sebat etmiş olan” 

Ermeni Katolik Cemaatinin Cumhuriyet’in bütün prensiplerini kav-

radığı ve buradan hareketle de başındaki ruhanî teşkilatı derhal ata-

rak yerine laik bir müessese kurduğu belirtilmiştir. Kurulan bu laik 

teşekkül, heyet üyeleri tarafından okul ve hastane işlerine nezaret ile 

bunlara ait vakıf mallarını idare etmekten başta maksadı olmayan 

“hayrî ve ictimaî bir cemiyet” olarak tanımlanmıştır. Mektubu hazırlayan-

lar, sonrasında 1929’da hükûmetin malumat ve müsaadesi ile yapılan 

bir seçimde otuz yıldır devlet memuriyetinde bulunan Paul Alan isimli 

şahsın cemiyete başkan seçildiğini, ardından onun başkanlığı altında 

çalışacak on kişiden oluşan bir idare heyeti oluşturulduğunu, böyle-

likle vilayet yönetiminin hem bu seçimi hem de Paul Alan Efendi’nin 

başkanlığını tasdik ettiğini ifade etmişlerdir.  

Mektubun devamında ise Paul Alan Efendi’nin rakibi Surp Agop 

Hastanesi Başhekimi Dr. Vensan Kasapyan konu edilmiş ve onun hak-

kında bazı çarpıcı iddialarda bulunulmuştur. Belirtildiğine göre; asıl 

vazifesi hekimlik olan bu zatın zamanla birtakım karışık işlere bulaş-

ması yüzünden hastanede işler bozulmuş, hastalar ilaçsız, yemeksiz ve 

bakımsız kalmıştır. Bu arada Kasapyan, vakıflara ait gelirleri idare et-

meye ve bunların kiralarına da el atmaya başlamıştır. Marikyan ve ar-

kadaşları, şahsiyeti ve mazisi itibarıyla itimada layık olmadığını iddia 

ettikleri bu şahıs hakkında daha başka şeyler de yazmışlardır. Onlara 

göre; fakir bir ailenin çocuğu olan Kasapyan, ilk tahsilini İstanbul’da 

cemaat okulunda tamamlamış, Fransız Hükûmetinin Ermeni Katolik-

lerine sağladığı bir bursla gittiği Lyon şehrinde de tıp eğitimi almıştı. 

İstanbul’un işgal edildiği günlerde ise Taşnak Komitesinin Nişan-

taşı’nda açtığı “Salib-i Ahmer Hastanesi”nin Müdür ve Baş Hekimli-
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ğine getirilmişti. Ancak o, bu süreçte bir yandan vazifesini yerine geti-

rirken diğer yandan da hastanede mesai arkadaşlarından ve “azılı ko-

mitecilerden” olan Arakel Çakıryan, Savarş Misakyan, Mari İstanbul-

yan ve Zaruhi Bahri ile birlikte Türklük aleyhine her türlü ihaneti iş-

lemişti. Hatta o günlerde cemaatin tüm muhalefetine rağmen Surp 

Agop Hastanesi’nin Baş Hekimliğini de elde etmişti. Daha önemlisi, 

Berlin’de Talat Paşa’ya suikast yapan Soğomon Tehliryan’ın İzmit Di-

van-ı Harbi tarafından aranan amcasını uzun müddet Surp Agop Has-

tanesi’nde saklamıştı. Yine laik bir teşkilat kurma niyetinin şekillendiği 

bir sırada Lozan Antlaşması’nın ekalliyetler hukukuna dair olan hü-

kümlerinden feragat edilmesi konusunda Vekiller Heyetine takdim 

edilmek üzere hazırlanan mazbatayı, “bu hukuktan feragat edildiği tak-

dirde cemaatimizin mevcudiyeti kalmaz” iddiasıyla imzadan çekmiş ve baş-

kalarının imzalamasına da mani olmuştu. İlaveten, Galata’da Tabakçı 

Tüccarı Aftos oğlunun üç çocuk sahibi karısı ile de zina suçundan do-

layı yargılanmıştı. Vensan Kasapyan görev yaptığı hastanede de rahat 

durmamış, burada da çok sayıda yolsuzluğa karışıp zimmetine para 

geçirmişti. 

Mektubu hazırlayanlar, Kasapyan’ın işgal kuvvetleri ve Taşnak 

Komitesi lehine yaptıkları ile onların işlerine gösterdiği yararlılığın o 

zamanki Ermeni gazetelerinde yazıldığını, bu bilgilerin Taşnak Komi-

tesinin 1920-21 senesine ait Salib-i Ahmer Raporu’nda mevcut oldu-

ğunu, hatta bu raporun bir nüshasının ellerinde bulunduğunu da 

ilave etmişlerdir. İmza sahipleri, mektuplarının son kısmında ise geç-

mişi ve faaliyetleri bu şekilde olan Dr. Vensan Kasapyan Efendi’nin 

adı geçen hastaneden uzaklaştırılmasını hükûmetten talep etmişler-

dir. Onlar, söz konusu mektubu tüm din kardeşlerinin taleplerine ter-

cüman olmak için yazdıklarını belirterek, memlekete ve hükûmete çok 

bağlı olan Ermeni Katolik Cemaatinin bu taleplerinin dikkate alınma-

sını, adı geçen hastaneye hükûmetin ve fırkanın itimadına layık, gü-

venilir bir şahsın atanmasını önemle rica etmişlerdir. Ancak bu mek-

tubun hazırlanma aşamasında, yukarıda da ifade etmiş olduğumuz 

üzere, vilayetten gelen emir üzerine söz konusu bütün evrak ve def-

terler Dr. Kasapyan, biraderi Jozef Kasapyan ile Rupen Lusararyan ve 
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Osep Halaçyan’dan oluşan dört kişilik heyete teslim edildi. Mektupta 

bu karara da tepki gösterilmiş ve mazisi o kadar yolsuzluk ve suçlarla 

dolu bir şahsın bu şekilde himaye görmesine anlam verilemediği ya-

zılmıştır. 

Ermeni Katolik Cemaati arasında görülen din ve dünya işlerini 

ayırma faaliyeti ile bundan kaynaklanan ihtilaf Ankara’nın da gözün-

den kaçmamıştır. Bu konuda elimizde bulunan en çarpıcı bilgi, döne-

min Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim (Tör)’in CHF Genel Sek-

reterliğine yazdığı 19 Eylül 1934 tarihli bir yazıda mevcuttur.
53

 Vedat 

Nedim, hazırladığı iki sayfalık raporda hem bu hareketliliğin sebeple-

rine hem de meselenin Ermeni basınındaki akisleri ile dünyadaki Er-

meni faaliyetlerine yer vermiştir. Çünkü Matbuat Umum Müdürlüğü, 

yaptığı tetkikat neticesinde meselenin iç yüzünün görünenden daha 

farklı ve derin olduğunu tespit etmişti. Buna dayanarak Vedat Nedim 

önce, Patrikhane idaresinin son birkaç aydır bir buhran ve karışıklık 

devresi geçirdiğini, idare heyetleri arasında münakaşalar ve istifalar 

yaşandığını belirtti. Sonra da Patrikhane idaresindeki “Ruhanî” ve 

“Cismanî” meclislerinin ayrılığı şeklinde tezahür eden bu hadisenin, 

sadece tarafsız ve hükûmete sadık görünmek isteyen Ermenilerle ce-

maat idare heyetinin Patrikhaneden ayrılarak laik düzene uygun bir 

teşkilatlanma içine girme işinden ibaret olmadığını yazdı. Vedat Ne-

dim’e göre, hadiseye böyle bir hava verilmesi tamamen görünüşü ko-

rumak içindi. Üstelik bu çok da beceriksizce yapılmaktaydı. Çünkü 

hükûmet laik idare sistemini kabul edeli on seneden fazla olmuştu. 

Ayrıca bu düzenlemeyi yapmak ve cemaat idaresini laik esaslara uy-

durmak için niçin bu kadar beklenmişti? Zaten Ermeni cemaati laik 

olmak istiyorsa, bunu daha derin ve esaslı değişikliklerle yapması daha 

doğru olurdu.  

Vedat Nedim, yazısının sonunda ise Patrikhane ve Ermeni cemaat 

idaresindeki bu ayrılma hareketinin doğrudan doğruya bir parti me-

selesinden ibaret olduğunu belirtti. O, başlangıç itibarıyla Taşnaklarla 
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Ramgavarlar arasındaki ihtilafın kiliselere yansıması, Gregoryen Kili-

sesi’nin bu işteki rolü ve Amerika’daki Ermeni Baş Piskoposu’nun 

bundan ötürü öldürülmüş olduğu gibi hususları önceki raporlarında 

arz ettiğinden bahsetti. Devamında da edindiği yeni bilgileri aktardı. 

Buna göre, öldürülen başpiskoposun yerine halen biri seçilememişti. 

Üstelik Suriye, Lübnan ve Yunanistan’daki Ermeni kilise ve cemaat 

idareleri etrafındaki münakaşalar da devam etmekteydi. Dünyada ce-

reyan eden bu hareketliliğin Türkiye Ermenilerine yansımaması ise 

imkânsızdı. Zaten İstanbul Patrikhanesi’nde üç dört aydan beri devam 

eden kaynaşmanın da patlama nedeni buydu. Şimdiye kadar muhtelif 

Ermeni partilerine mensup şahıslardan oluşan cemaat idare heyeti, bu 

defa tamamen Ramgavarlardan oluşmak üzere dağılmıştı ve yeni he-

yetin Ramgavarların mutlak ekseriyetiyle teşekkül edeceği muhakkak 

gözüküyordu. Çünkü Taşnaklar İstanbul’da “kıpırdanamayacak bir va-

ziyetteydi”. Dikkat edilirse, İstanbul Ermeni basınının birkaç gündür bi-

rinci sayfadan verdiği bu hadiseyi Taşnak taraftarı “Aztarar” iç sayfa-

larında vermiş, lehte ve aleyhte de hiçbir yorum yapmamıştı.  

Vedat Nedim yazısının bitiminde, İstanbul’da Ramgavarların Taş-

naklara oynadığı bu oyunun akislerini dünyadaki Ermeni gazetelerin-

den takip edeceğinin ve bu ihtilaf sonrası Patrik ile Papazlar heyetinin 

takınacakları tavırla bunların Eçmiyazin’e boyun eğip eğmeyecekleri-

nin çok dikkate değer bir nokta olduğunun altını çizdi. Anlaşıldığı ka-

darıyla, dönemin Matbuat Umum Müdürlüğü Ermeni Cemaatinde 

yaşanan bu ihtilafa kayıtsız kalmamış, ülkede ve dünyada çıkan Er-

meni gazetelerini yakın takibe alarak meselenin iç yüzünü anlamaya 

çalışmıştır. Vedat Nedim’in Parti Genel Sekreterliğine sunduğu bu ay-

rıntılı ve özel rapor bize, siyasî iktidarın azınlıkların iç meselelerini ve 

yürüttükleri faaliyetleri dikkatli bir şekilde takip ettiğini, her fırsatta 

onların samimiyetlerini sorgulamaya çalıştığını göstermesi açısından 

son derece önemlidir.  
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SONUÇ 

Görüldüğü üzere siyasî iktidar, Türk asıllı olmayan vatandaşlarını 

“Türk Kimliği”nde birleştirmeyi ve onların da bu kimliği kendi içle-

rinde kısa sürede özümseyip benimsemelerini istedi.
54

 Ortak bir kim-

lik ve aidiyet duygusu oluşturarak devleti güçlendirmek ve toplumsal 

uyumu sağlamak adına da çok sayıda karara imza atıp faaliyetlerde 

bulundu. CHP’nin bu kimlik yaratma ve uyum sürecine gayrimüslim 

vatandaşların verdiği destek ve tepki ise değişkendi. Alınan kararlar 

ve uygulamalar çoğunlukla kabul gördü. Verilen destek ise kimi za-

man bir beyanat ve yapılan bir yayınla kimi zaman da kurulan bir teş-

kilatla gösterilmeye çalışıldı. Bu kabulde, cemaat ileri gelenlerinin, 

milletvekilleri ile aydınlarının sergilediği yaklaşım ve duyarlılığın payı 

hayli büyüktü. 1934 yılında Rum ve Ermeni Cemaatinden bir grup 

vatandaşın kurduğu Laik Türk Hristiyanlar Birliği ile Laik Ermeni Kato-

likleri Cemiyeti de döneme damgasını vuran ilginç teşebbüsler arasın-

daydı. Bu oluşumlar her ne kadar kendi cemaatlerinden sınırlı destek 

alıp kısa sürede etkinliklerini kaybetmiş olsalar da iktidara ve politika-

larına ciddi katkılar sağladı.  
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