De Armeense minderheid in Turkije

Er wonen momenteel meer dan 100.000 Armeniërs in Turkije, waaronder de belangrijkste
Armeniër, namelijk de patriarch van de Gregoriaanse kerk. Hij fungeert als de geestelijke leider
van de Armeens-Gregoriaanse Kerk, die al honderden jaren meerdere kerken in Istanbul en de
rest van Turkije heeft.

Sommige Armeense historici zoals Sergey Vardanyan beweren dat er 450.000-490.000
Armeniërs in Turkije wonen. Veel van deze Hamshenis Armeniërs zouden geturkificeerd en
moslim zijn, waardoor ze geen Armeens spreken en daarom vaak niet weten dat ze van
Armeense komaf zijn. Overigens tellen steden zoals Diyarbakır, Ankara en Mardin nog vrij grote
gemeenschappen christelijke Armeniërs en Assyriërs.

De Armeense gemeenschap heeft alleen in Istanbul al 30 scholen, 17 culturele en sociale
verenigingen, twee dagbladen, de Jamanak en de Marmara, twee sportverenigingen, Shishly en
Taksim, alsook vele gezondheidsinstellingen en talrijke religieuze stichtingen. Nog naast de
veelgelezen Armeens-Turkse krant Agos, waar ook plaats is voor Turkse columnisten. Verder
zijn er 29 paşa's (hoogste legeraanvoerder), 22 ministers (waaronder van Binnenlandse en
Buitenlandse Zaken), 33 parlementsleden, 7 ambassadeurs en 11 consuls (diplomaten) van
Armeense afkomst in dienst van het Osmaanse Rijk en later Turkije geweest. Na de Armeense
minister van Binnenlandse Zaken Gabriel Noradunkyan in 1912, was er in 1923 alweer een
Armeense afgevaardigde voor de nieuw opgerichte Türkiye Büyük Millet Meclisi, oftewel het
Turks parlement.

Ook na 1923 klommen veel Turks-Armeense inwoners van Turkije op tot hoge posities,
enkele daarvan zijn:

• Agop Martayan Dilaçar (1895-1979) - één van de hervormers van de Turkse taal en door
Atatürk benoemd tot secretaris-generaal van de Turkse Taal Associatie bij de oprichting in
1932;
• Alen Markaryan (1966) - leider van de Beşiktaş voetbalclub-supportersvereniging en
sportjournalist;
• Hagop Vahram Çerçiyan - ontwerper van de kalligrafie van de handtekening van Atatürk;
• Silva Bursalıoğlu / artiestennaam: Asu Maralman (1948) - grote muziekster in Turkije in de
jaren '70;
• Aruşyak Papazyan - de eerste vrouw in een Turks theaterstuk;
• Sami Hazinses (1925-2002) - filmster;
• Vahe Öz / artiestennaam: Vahi Öz (1911-1969) - bioscoopster;
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• Kirkor Cezveciyan / artiestennaam: Kenan Pars (1920-2008) - één van de bekendste
acteurs van Turkije
• Turgut Özatay (1927-2002) - acteur, heeft de op twee na meeste films op zijn naam staan
en geldt als één van grootste filmsterren die Turkije ooit voortgebracht heeft;
• Nonna Bella - muzikale ster uit de jaren '70;
• Agop Ayvaz (1911-2006) - alom geroemd theaterartiest die vier keer in dienst ging bij de
Turkse landmacht, na de eerste (verplichte) dienstplicht deed hij drie keer geheel vrijwillig de
dienstplicht toen er gevaar ontstond;
• Nubar Terziyan (1909-1994) - bekend acteur;
• Irma Toto Felegyan Karaca (1912-1992) - de absolute ster van de Turkse opera- en
theaterwereld;
• Dikran Çuhacıyan - oprichter van de Opera Associatie in Turkije;
• Ohannes Tunçboyacıyan / beter bekend onder de afkorting: Onno Tunç (1948-1996) muzikant en liedjesschrijver voor alle grote muzieksterren in Turkije;
• Garo Mafyan (1951) - muzikant en zeer bekend componist in Turkije;
• Mine Koşan (1958) - muziekster en jurylid van de Turkse Idols;
• Cem Karaca (1945-2004) - veruit de bekendste rockzanger van Turkije;
• Aylin Ateş - bekend en relatief jong operazangeres van het Carmen-ensemble in Istanbul;
• Arto Tunçboyacıyan / beter bekend onder de afkorting: Arto Tunç (1957) - bekend
muziekster, liedjesschrijver en multi-instrumentalist;
• Yaşar Kurt (1968) - bekend rockster in Turkije;
• Jaklin Çarkçı - één van de vrouwelijke hoofdrollen binnen het prestigieuze
Carmen-ensemble in Istanbul;
• Garbis Zakaryan (1930) - eerste Turkse professionele boxer
• Garo Hamamcıyan - bekend Turks oud-voetballer, momenteel voorzitter van een
Turks-Armeense voetbalclub in Istanbul;
• Vahram Papazyan - olympisch atleet, één van de twee sporters die voor het eerst de Turken
mochten vertegenwoordigen op een Olympische Spelen;
• Mıgırdiç Mıgıryan - olympisch atleet, één van de twee sporters die voor het eerst de Turken
mochten vertegenwoordigen op een Olympische Spelen;
• Sarkis Güllap - professionele gewichtheffer, maakte deel uit van het nationale team van
Turkije eind jaren '50;
• Kevork Lavityan (1968) - lid van het prestigieuze Opera- en Ballet-ensemble Carmen in
Istanbul;
• Varujan Aslanyan (1931) - Turks profvoetballer die bij topclub Galatasaray speelde;
• Harutyan Artan - professioneel zwemmer, vertegenwoordigde Turkije tijdens de Olympische
Balkan Spelen in 1937-1940;
• Varujan Köseoğlu - professioneel bokser, won de nationale prijs van Turkije in de jaren '60;
• Zareh Kalpakcıyan - nationaal atleet namens Turkije op de Olympische Balkan Spelen in
1937-1940;
• Hagop Yavruyan - olympisch atleet, vertegenwoordigde Turkije tijdens de Olympische
Balkan Spelen in 1937-1940;
• Vahriç Melkonyan - professioneel bokser, won de nationale prijs van Turkije in de jaren '60;
• Toros Pilikoğlu (1993) - olympisch atleet dat bijgenaamd is 'De Vliegende Mens' vanwege
zijn snelheid en 'Het Wonderkind' omdat hij als tiener Turkije vertegenwoordigd op
internationale sportevenementen, onder andere de Olympische Spelen van 2012 in Londen;
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• Ardeş Panosyan - de dansleraar van Mustafa Kemal Atatürk;
• Artin Penik (1921-1982) - activist die zelfmoord pleegde door zich in brand te steken uit
onvrede met de Armeense aanslagen op Turkse doelen;
• Ara Güler (1928) - kunstenaar en fotograaf die heeft gewerkt met Picasso en Salvatore Dali;
• Mıgırdiç Şellefyan (1914-1987) - politicus en parlementariër namens de Democratische
Partij in Turkije;
• Zakar Tarver (1894-1960) - politicus en parlementariër namens de Democratische Partij in
Turkije;
• Levon Panos Dabağyan (1933) - schrijver, historicus en voormalig
(kandidaats-)parlementariër namens de als 'Grijze Wolven' bekend staande nationalistische
politieke partij MHP, tevens mede-ontwerper MHP-logo;
• Vartan İhmalyan (1913-1987) - auteur en politicus voor de communistische partij van Turkije;
• Jak İhmalyan (1922-1978) - schilder en politicus namens de communistische partij van
Turkije;
• Adile Naşit (1930-1987) - met afstand de bekendste en meest geliefde actrice in de jaren '70
en '80;
• Selim Naşit Özcan (1928-2000) - bekend theater- en toneelspeler;
• Arto Harutyan Dalga / artiestennaam: Arto - geldt als één van de meest brutale zangers en
presentatoren op dit moment in Turkije;
• Alex Tataryan / artiestennaam: Alex - geldt thans als één van de meest populaire zangers in
Turkije;
• Hayko Cepkin (1978) - heeft momenteel in Turkije een superstatus als rockster;
• Karin Karakaşlı - is een vrij jong maar succesvol schrijfster in Turkije op dit moment;
• Mıgırdıç Margosyan (1938) - klassieke auteur;
• Rober Hatemo (1974) - heeft in Turkije thans een status als superpopster;
• Leo Süren Halepli (1981) - momenteel een diplomaat in Turkije;
• Abraham Bodurian / Abraham Bodurgil (1911-2006) - onderzoeker en bibliotheekarchivaris
in één van de belangrijkste bibliotheken van de wereld;
• Selin Miloşyan - is de zeer jonge redactrice van Elle Magazine in Turkije;
• Arman Torosyan - is een grafische designer van historische boeken in Turkije, bekend van
onder andere het ontwerp van Nutuk: het boek van Atatürk;
• Arus Yumul - is wetenschapper en universitair docent aan de Bilgi Universiteit in İstanbul;
• Soğomon Alcal - politicus en voormalig lid van de AK Partij;
• Kayuş Gavrilof Çalıkman - politicus en districtsvoorzitter van de EDP in Şişli, een
belangrijke deelgemeente van İstanbul;
• Artin Sandalcı - een rijke zakenman;
• Alexis Kalk - schrijver en initiatiefnemer van de blog Nor Zartonk İnitiative;
• Nurhan Davutyan - Turks-Armeense professor aan de Marmara Universiteit in İstanbul;
• Elmas Giragos - politica bij de Turkse partij MHP;
• Nerses Yeramyan - politicus bij de Turkse partij MHP;
etc.
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