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Kısaca tanıtmaya çalışacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nde Ermeni-
ler adlı eser, Yrd. Doç. Dr. Cafer Ulu tarafından kaleme alınmış olup,
yaklaşık 1000 yıldır birlikte yaşamakta olan Türkler ve Ermenilerin
Cumhuriyet dönemindeki ilişkilerini inceleyen akademik bir çalış-
madır. Toplam 432 sayfadan ibaret olan eser, Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yayını
olarak çıkmıştır.

Genel olarak Cumhuriyet dönemi Türk – Ermeni ilişkileri temeli
üzerine oturmuş olan eser, öncelikle Kısaltmalar (s.ıx) ve Önsöz
(s.xv) ile başlamaktadır.

Önsöz’de yazar kendisini bu çalışmaya götüren nedenleri şöyle
açıklamaktadır: Yerli ve yabancı kaynaklar incelendiğinde Ermeni
meselesi anlatılırken Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Ermenile-
rin içinde bulundukları durum, yeni kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yöneticilerinin Ermeniler hakkındaki görüşleri ve Ermenilerle
Türklerin bu yeni oluşum içinde birbirlerini algılama biçimlerine de
pek değinilmediği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı genelde Lozan
Anlaşması’yla çözüldüğüne inanılan, ancak çözülemediği ortada du-
ran Ermeni Meselesi ve Ermeni cemaatinin Türkiye’deki durumları-
nın araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışma esas olarak Giriş’i takiben dört bölümden oluşmaktadır.
Giriş kısmında Cumhuriyet Öncesi Türk-Ermeni ilişkileri incelen-
mektedir. Öncelikle Ermenilerin kökenleri ve diğer devletlerle iliş-
kileri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, Osmanlı Devleti önce-
si Türk-Ermeni İlişkileri ele alınmaktadır. Daha sonra ilk Türk-Er-
meni ilişkilerinin ne zaman hangi koşullarda başladığına değinile-
rek, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki ilişkiler aktarılmaktadır.
Ermeni sorunun doğuşu ve bunu hazırlayan etkenler ile Ermeni ör-
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gütlenmesi ve komitalar üzerinde durulmaktadır. I. Dünya Savaşı
sonrasında yaşanan sevk ve iskân kararı ve uygulaması hakkında bil-
gi verilerek, Lozan Antlaşması’na kadar olan süreçte yapılan müca-
deleler ve yapılan antlaşmalarda Ermeniler konusunda alınan karar-
lara değinilmektedir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar
ki süreçte merak edilecek pek çok konuya yer verilmektedir.

“Cumhuriyetin İlanı, Lozan ve Atatürk’e Göre Ermeniler” (s.39)
adlı birinci bölüm; Milli Mücadele’de Ermenilerin Zararlı Faaliyet-
leri (s.39), Milli Mücadele’ye Yardım Eden Ermeni Yurttaşlar (s.43),
Lozan Konferansı Sırasında Ermenilerin Faaliyetleri (s.51), Ata-
türk’ün Ermeniler Hakkındaki Düşünceleri (s.76), Atatürk’e Erme-
nilerce Suikast Girişimi ve Türkiye Ermenilerinin Tepkileri (97),
Atatürk’e Hizmet Eden Bazı Ermeniler (s.110), Cumhuriyet Döne-
minde Ermeni Örgütlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (s.123) adlı alt
başlıklardan oluşmaktadır.

Bu bölümde yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularının Ermeni-
ler hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Özellikle Atatürk’ün
görüşleri; Nutuk’tan, çeşitli yerlerde verdiği söylev ve demeçlerin-
den edinilen bilgilere dayalı olarak ortaya koyulmaktadır. Atatürk’ün
Ermenilere karşı sergilediği iyi niyet ve hoşgörüye rağmen kökü dı-
şarıda olan bazı Ermeni militanların Atatürk’e karşı giriştikleri su-
ikast girişimleri, Lozan görüşmeleri sırasında Ermenilerin yaptıkları
faaliyetler ve diğer devletlerle birlikte Türk tarafını etkileme çabala-
rına değinilmektedir. 1924 Anayasasında azınlıklar konusu ile birlik-
te Ermenilerin İnkılaplara bakış açısı da değerlendirilmektedir. 

“Cumhuriyet Dönemi Sosyal, Kültürel ve Siyasal Hayatta Ermeni-
ler” (s.129) adlı ikinci bölüm; Ermenilerin Azınlık Haklarından Vaz-
geçmeleri (s.129), Türk ve Ermeniler Arasında Sosyo-Kültürel ve
Edebiyat Alanında Etkileşim (s.134), Cumhuriyet Döneminde Erme-
nilerin Sanat Alanındaki Faaliyetleri ve Bazı Ermeni Sanatçılar
(s.148), Cumhuriyet Dönemi Türk Sporunda Ermeniler (s.165), Cum-
huriyet Türkiyesi’nde Siyaset ve Parlamentoda Ermeniler (s.173),
Hatay’ın Türkiye’ye Katılması ve Ermeni Cemaatinin Tutumu
(s.181), Cumhuriyet Döneminde Ermenilerin Devlet Kurumlarına Hi-
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be Yardımları (s.206), alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde kı-
saca Ermenilerin Cumhuriyet döneminde sosyo-ekonomik açıdan
Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları ele alınmaktadır. Ermenilerin Türk
toplumuna, mimari, tiyatro, sinema, fotoğraf, resim, musikî, edebiyat,
dil vb. gibi konularda yaptıkları katkılar ortaya konulmaktadır. Ha-
tay’ın anavatana katılması konusunda Ermenilerin tutumları hakkında
önemli bilgilere yer verilmektedir. Bu konuda bilinenin aksine Ha-
tay’ın Türkiye’ye katılması esnasında gerek Hatay’da gerekse Türki-
ye’de yaşayan pek çok Ermeninin, Türkiye lehine tavır koyduğu ve
Türklerle birlikte hareket ettiği ayrıntıları ile ifade edilmektedir. Bun-
lara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda milletvekili ve
parlamenter olarak görev alan Ermeni vatandaşlarımız hakkında bil-
giler verilmektedir.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bazı Uygulamalarına Ermenilerin
Tepkileri” (s.209) adlı üçüncü bölüm; Ermeni Cemaatlerinin Türki-
ye’de Yaşadıklarını İfade Ettikleri Bazı Sorunlar (s.209), Milliyet-
çilik Politikalarının Türkleştirme Olarak Algılanması (s.212), Vatan-
daşların Türkçe Konuşmasına Yönelik Politikalar (s.219), İş Haya-
tında ve Kamu Alanında Yapılan Millileşme Çalışmaları (s.228),
1936 Beyannamesi ve Ermeni Vakıflarına Etkisi (s.234), Yirmi
Kur’a Askerlik Olayı ve Ermeniler (s.248), Varlık Vergisi ve Erme-
niler (s.257), alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu bölümde kısaca ifade
etmek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ortaya koyulan
bazı uygulamaların Ermenilere etkileri ele alınmaktadır. Özellikle
Ermeni cemaatince problem olarak algılanan olaylar, eldeki tüm
kaynaklar incelenerek ve değerlendirmeleri yapılmaya çalışılmakta-
dır. Memurin Kanunu, yabancıların yapamayacakları işlerle ilgili ka-
nun ve bu düzenlemelerin Ermenilere yansımaları ele alınmaktadır.
Bununla birlikte 1936 Beyannamesi, Varlık Vergisi, Yirmi Kur’a As-
kerlik Olayı gibi konulara ait bilgiler de ayrıntılarıyla ortaya konul-
maktadır. 

“Cumhuriyet Döneminde Nüfus ve Kurumlarıyla Ermeni Varlığı”
(s.272) adlı dördüncü bölüm; Türkiye’de Ermeni Basını ve Yayını
(s.272), Cumhuriyet Döneminde Ermeni Göçleri ve Nüfusu (s.294),
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Ermeni Okulları ve Yapılan Düzenlemeler (s.313), Cumhuriyet Dö-
neminde Ermeni Patrikhanesi ve Kliseler (s.347), alt başlıklardan
oluşmaktadır.

Bu bölümde Ermenilerin Türkiye’de basın yayın ve matbaacılık
çalışmaları, Ermeni gazetelerinde çıkan yayınlardan dolayı alınan ka-
rarlar, propaganda amaçlı yapılan yayınlar hakkında alınan önlemler,
bu bağlamda yasaklanan gazete, dergi ve kitaplar üzerinde durul-
maktadır. Ermenilerin iç ve dış göç hareketleri, cumhuriyet döne-
minde yapılan nufus sayımları ve Ermeni nüfusu, Ermeni Okullarının
diğer devletlerin tesiri altına girmesi ve misyoner okullarının Erme-
nilere etkisi, Cumhuriyet döneminde laik eğitime geçilmesi ve Er-
meni okullarının denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, okullar-
la ilgili genelgeler, okullarda Türkçe yapılacak dersler hakkındaki
düzenlemeler ve azınlık okullarının sayılarının azalmasının nedenleri
üzerinde durulmaktadır.

Sonuç kısmında yazar kısa bir değerlendirme yaparak hazırladığı
çalışmasının “Cumhuriyet dönemi Türk-Ermeni ilişkilerine farklı
boyut kazandırması ve sorunların çözümünde aydınlatıcı bir rol oyna-
ması temennisinde” bulunmuştur. Yazar burada, Millî Mücâdeleden
sonra Osmanlı Devleti’nin mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin, Türk unsurunun çoğunlukta olduğu bir coğrafyada, tüm
dünyada olduğu gibi ulus-devlet esasları üzerine kurulduğu. Milli-
yetçi temellere dayanan anlayışın bundan sonraki yıllarda temel ka-
bul edilerek, politikaların bu esasa göre uygulandığı ve Türkiye’de
milliyetçilik anlayışının toplumsal yapıyı biçimlendirmede temel ka-
bul edildiği, Türkiye Cumhuriyeti kurumları tarafından veya siyasal
partilerin programlarında Türk milletine aidiyet esasının ırk veya kan
bağına değil “dil, kültür ve ülkü birliği”ne bağlanmış olduğu zikre-
dilse de bazı dönemlerde bu anlayıştan uzaklaşmaların olduğu, bun-
ların azınlıkları rahatsız eden bazı sonuçlar doğurduğu, gayrimüslim-
ler tarafından sorun olarak kabul edilen olumsuzluklara rağmen, Er-
menilerin Cumhuriyet dönemi Türk sanatının gelişmesine önemli
katkılarda bulunduklarını, Tiyatro, müzik ve opera alanında faaliyet
gösteren Ermeni sanatçıların bu sanat dallarının Türkiye’de tanınma-
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sı ve gelişmesinde önemli roller oynadıklarını. Resim, heykel ve fo-
toğraf alanında da faaliyet yürüten Ermeni sanatçıların Türk toplu-
muna önemli katkılarda bulunduklarını, Bimen Şen, Artaki Candan,
Mardiros Mınakyan, Şiranuş Nigosya, Yervant Oskanyan’ın bunlar-
dan bazılarını oluşturdunu. Sanat alanında yaptıkları katkıların yanın-
da Ermenilerin takım veya gruplar halinde yapılan spor aktivitelerin-
de de en ön sırada yer aldıklarını ifade etmektedir. Ermenilerin, Cum-
huriyet yıllarında başta Atatürk olmak üzere, diğer dönemlerde de
Türk parlementosunda milletvekili, ya da farklı şekillerde görevler
aldıkları belirtilmektedir. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1939
yılına kadarki dış politikasının temel amaçlarından birini teşkil eden
Hatay’ın Türkiye’ye katılım sürecinde, gerek Hatay’da bulunan Er-
menilerin pek çoğu, gerekse Türkiye’de yaşayan Ermenilerin Ha-
tay’ın Türkiye’ye katılması için gayret gösterdiklerine işaret edil-
mektedir.

Çalışmanın sonunda Kaynakça, sonrasında Ekler ve Dizin yer al-
maktadır. Eklerde Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden edinilen bazı
belgelere, Ermeni sanatçılara ait bazı bestelere, gazete fotokopileri-
ne ve Cumhuriyet döneminde parlamentoda hizmet etmiş bazı Er-
meni vatandaşlarımızın fotoğraflarına yer verilmektedir.

Farklı bir kurgu ile hazırlanan çalışmayı bütün olarak değerlendir-
diğimizde; yüzlerce yıllık birliktelikten doğan sosyo-kültürel etkile-
şimin çeşitli sanat dallarında iki toplumun birbirine nasıl katkılar
sağladığı objektif bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ermeni-
lerin sadece sanat alanındaki katkıları değil, siyasi olarak ve Türki-
ye’nin kalkınmasına katkıları da ortaya konulmaktadır. Tüm bu
olumlu ilişkilerin yanında Cumhuriyet döneminde Ermenilerce
problem olarak kabul edilen, şikayetçi oldukları konular da olduğu
gibi aktarılmaktadır. Günümüz Ermeni varlığı da özet olarak veril-
mektedir. Bu durum eseri alanındaki diğer çalışmalardan farklı kıl-
maktadır. 1923-1946 tarih aralığı ile sınırlandırılan çalışmada ilk baş-
ta siyasi olarak başlayan ilişkilerin nasıl sosyo-kültürel boyut kazan-
dığı ve bunların günümüze yansımaları incelenirken konu ile ilgili
her kaynağın incelendiği, Ermeni halkının düşüncelerini öğrenmek
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açısından araştırma, inceleme, söyleşi, hatırat vd. olmak üzere Erme-
ni yazarlar tarafından kaleme alınan ve Türkiye’de Türkçe olarak ya-
yınlanan eserlere de ulaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle sözkonusu
eserin “Cumhuriyet Dönemi Türk Ermeni İlişkileri” konusunda
önemli bir boşluğu dolduracağı düşüncesindeyiz. Türkiye Cumhuri-
yeti dış politikasını uluslar arası alanda oldukça meşgul eden bu gün-
cel meselenin anlaşılması bakımdan çalışma, Türk – Ermeni ilişkile-
ri üzerine çalışan meraklılarının, öğrencilerin, akademisyenlerin ve
tüm vatandaşlarımızın ilgiyle inceleyecekleri bir eser olacaktır.
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