CUMHUR‹YET TAR‹H‹

AZINLIKLARIN DEMOKRAT PART‹ SEVDASI

Celal Bayar’›n
Amerika ziyareti
Çokpartili demokrasiye geçilmesiyle birlikte kurulan DP,
CHP’ye yöneltti¤i sert eleﬂtiriler, vaat etti¤i hürriyet, insan
haklar›na sayg› ve liberal ekonomi program› nedeniyle
halk›n ço¤unlu¤unun, bu arada do¤al olarak, tek parti döneminde yaﬂad›klar›
ma¤duriyetleri henüz unutmam›ﬂ olan az›nl›klar›n ra¤betine mazhar olacakt›.
R›fat N. Bali
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Az›nl›klar›n, tek parti döneminde, en
sonuncusu Varl›k Vergisi Kanunu’nun ayr›mc› uygulamas› olmak
üzere bir dizi resmi ve gayri resmi uygulamayla ciddi bir ayr›mc›l›¤a maruz
kald›klar›, son y›llarda yay›mlanan
araﬂt›rmalar sayesinde art›k kamuya
mal olmuﬂ bir gerçektir. Ancak bu ayr›mc› siyaset, II. Dünya Savaﬂ›’n›n sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çokpartili demokrasiye geçiﬂiyle
birlikte yerini yeni bir hürriyet ve eﬂitlik beklentisi ortam›na b›rakacakt›.
Böyle bir havan›n do¤mas›n›n nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda ﬂekillenen iki kutuplu (komünist ve liberal Bat›) dünyada, Bat› âlemi içinde yer almak istemesiydi. Ancak, Bat› âlemine eklemlenebilmenin olmazsa olmaz ﬂartlar›,
demokratikleﬂme ve ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi’ne imza atmakt›. Bu nedenle CHP hükümeti
bir yandan çokpartili demokrasiye
izin veriyor, di¤er yandan da Birleﬂmiﬂ Milletler’in kurulmas›yla sonuçlanacak San Fransisco Konferans›’na
kat›l›p BM’ye üye oluyor ve ‹nsan
Haklar› Beyannamesi’ni imzal›yordu.

Çokpartili demokrasiye geçilmesiyle
birlikte kurulan DP, CHP’ye yöneltti¤i sert eleﬂtiriler ve vaat etti¤i hürriyet, insan haklar›na sayg› ve liberal
ekonomi program› nedeniyle halk›n
ço¤unlu¤unun, bu arada da do¤al
olarak, tek parti döneminde yaﬂad›klar› ma¤duriyetleri henüz unutmam›ﬂ
olan az›nl›klar›n ra¤betine mazhar
olacakt›. 1946 sonras›nda birden fazla
parti kurulmas›na izin verilmesiyle
birlikte, az›nl›k seçmenlerinin oylar›
birden önem kazan›yordu. Bunun nedeni milletvekili seçimlerinin, oylar›n
ço¤unlu¤u esas›na göre yap›lmas›yd›.
Böyle bir sistemde az›nl›k seçmenleri,
gayrimüslim nüfusun yo¤un oldu¤u
‹stanbul’dan seçilecek milletvekili say›s›nda belirleyici bir a¤›rl›¤a sahiptiler. Tart›ﬂmal› 1946 seçimlerini kaybeden DP, dört y›l sonra tarihi 14
May›s 1950 seçimleriyle büyük bir zafer elde ediyor, mecliste ezici bir ço¤unlukla iktidara geliyordu. 1946 seçimlerinde DP’den ‹stanbul milletvekili seçilen Yahudi as›ll› avukat Salamon Adato, bu baﬂar›s›n› 1950 seçimlerinde de tekrarlayacak ve tekrar
meclise girecekti. Daha ileriki y›llarda
Rum ve Ermeni cemaatlerini temsilen
DP’den aday olanlar da milletvekili
seçileceklerdi. Celal Bayar’›n az›nl›k
seçmenlerinin DP’ye oy vermelerini

sa¤lamak için Varl›k Vergisi Kanunu’nun uygulamas› s›ras›nda haks›z
bir ﬂekilde tahsil edilen fazla vergilerin
mükelleflere iade edilece¤ine dair tekrar tekrar vaatlerde bulunmas›, az›nl›klar›n DP’ye sevgi ve sempati duymalar›n›n bir di¤er nedeniydi. ‹lerleyen y›llar, bu vaatlerin sadece oy kayg›s› ile sarf edilen popülist beyanlar oldu¤unu gösterecek, az›nl›klarda hayal
k›r›kl›¤› yaratacak, ancak bu hayal k›r›kl›¤› hiçbir zaman az›nl›k seçmenlerinin baﬂka bir siyasi partiye meyletmelerine yol açmayacak, az›nl›klar genellikle DP ve onun halefi AP’nin sad›k seçmenleri olmaya devam edeceklerdi.
Az›nl›klar›n DP’ye besledikleri sevginin aleni bir ﬂekilde fark edilmesine
neden olacak olay ise, Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n ABD Baﬂkan›
Dwight Eisenhower’›n davetlisi olarak 28 Ocak-27 ﬁubat 1954 tarihleri
aras›nda bir ay boyunca yapaca¤›
Amerika ziyaretiydi.
Amerikan Yahudi Komitesi’nin
Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›
A¤›rlamaya Haz›rlanmas›
Ortado¤u’daki Müslüman ülkeler
aras›nda ‹srail’i tan›yan ilk ülke olan
Türkiye Cumhuriyeti, genç ‹srail
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devleti için özel bir önem taﬂ›yordu.
Bu nedenle ‹srail devleti, bölgenin
demokrasiyle yönetilen tek Müslüman ülkesiyle baﬂta ekonomi, kül-tür
ve istihbarat iliﬂkileri olmak üzere
her alanda iliﬂkilerini geliﬂtirmek ve
güçlendirmek istiyordu. Bu amaca
ulaﬂmak için de ‹srail devleti ile
Amerikan Yahudi toplumunu temsil
eden güçlü sivil toplum örgütleri,
uluslararas› iliﬂkilerinde karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› her sorunda Türkiye’yi destekleyen bir tav›r al›yorlard›. Bu siyasi tavr› örneklendirmek gerekirse, ‹srail devletinin Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeli¤ine adayl›¤›n›
desteklemesi,1 Latin Amerika ve Bat› Avrupa ülkeleri nezdinde yapt›¤›
lobi faaliyetleri sonucunda Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ne üye
seçilebilmesi gösterilebilir.2 Böyle
bir geri plan›n mevcut oldu¤u bir ortamda ABD Baﬂkan› Dwight Eisenhower’in Türkiye’nin komünizme
karﬂ› olmas› ve Kore Savaﬂ›’na kat›l›m›n› lay›k›yla takdir etti¤ini göstermek için Cumhurbaﬂkan› Celal Ba-

Bayar’›n New York Liman›’nda karﬂ›lan›ﬂ›.
Y›lmayan Millet. Türkiye Cumhur Baﬂkan› Celâl Bayar’›n Amerika Birleﬂik
Devletleri’ne Yapt›¤› Ziyaretin Kronolojik Hikâyesi ve Seçilmiﬂ Nutuklar, IBM
World Trade Corporation, 1955, s. 12

yar ve eﬂini Amerika’ya davet etmesi,
DP iktidar›yla iyi iliﬂkilerini geliﬂtirmek ve mükemmelleﬂtirmek isteyen
Amerikan Yahudi lobisi, ‹srail devleti ve Türkiye Yahudi cemaati için alt›n bir f›rsatt›. Bayar’›n Amerika’y›
ziyaret etmeye karar vermesinden
hemen sonra Cemaat Cismani Meclis Baﬂkan› Marko Nasi, Amerikan
Yahudi Komitesi3 (bundan böyle
AJC olarak an›lacakt›r) ile temasa geçip Amerikan Yahudi toplumunun
Bayar’a s›cak dostluk ve sevgi göstermesini telkin ediyordu. Böyle bir yak›nlaﬂman›n Bayar’› çok etkileyece¤i
ve Türkiye-‹srail dostlu¤unu da güçlendirece¤ini belirten Nasi, Rum Ortodoks Patri¤i Athenagoras’›n Amerikan-Yunan toplumunun güçlü
isimleriyle temasa geçip onlara, Bayar’a muhteﬂem bir davet vermelerini tavsiye etti¤ini, Ermeni patri¤inin
de Amerikan-Ermeni toplumuna

benzer bir telkinde
bulundu¤una inand›¤›n›
belirtip,
Amerikan Yahudi
örgütlerinin Yunan ve Ermeni
toplumlar›ndan
aﬂa¤› kalmay›p
Bayar’a çok daha
üstün bir hüsnü
kabul göstermelerinin hem Yahudi cemaati, hem
de ‹srail’in ç›karlar› aç›s›ndan hayati
önem taﬂ›d›¤›n› vurguluyordu.4 AJC
Yak›ndo¤u Bölümü Baﬂkan› Marsel
Franko5 da Bayar’›n davet edilmesi
için AJC üst yönetimini ikna etmeye
çal›ﬂ›yordu. Bu maksatla AJC üst yönetimine yazd›¤› mektupta ileri sürdü¤ü hususlardan en önemlileri ﬂunlard›: 1942 y›l›nda Varl›k Vergisi Kanunu’nun kabulü için yap›lan meclis
müzakerelerinde Bayar’›n bu kanu-
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ﬂekkür konuﬂmas›n›n tam metni ise
ﬂöyleydi:10
Siz, Amerikan Musevilerinin davetini
kabul ederken, hususi bir dikkat ve
alakaya mazhar olman›n hazz›n› duydum.

Baﬂkan Eisenhower Beyaz Saray’›n
merdivenlerinde Cumhurbaﬂkan› Bayar’›
karﬂ›l›yor. Cengiz Kahraman arﬂivi
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nun kabulüne muhalefet etmesi, DP
hükümetinin az›nl›klara karﬂ› olumlu
yaklaﬂ›m› ve Ortado¤u’da Amerikan
siyasetine çok yak›ndan ba¤l› Müslüman ülke Türkiye’nin, ‹srail’le dostane iliﬂkiler içinde olmas›.6 Yak›n
geçmiﬂte D›ﬂiﬂleri Bakan› Fuat Köprülü’nün ‹srail devletinden Türkiye’nin NATO’ya kabulü ve Amerikan finans çevrelerinde arad›¤› kredinin temini konular›nda Amerikan
medyas› ve siyasi çevreleri nezdinde
Türkiye lehine kulis faaliyetlerinde
bulunmas›n› rica etmesi de önemli
bir etkendi. Köprülü’nün bu ricas›,
Türk siyasi elitlerinde yerleﬂik bir kanaate iﬂaret ediyordu. Bu kanaat II.
Dünya Savaﬂ› y›llar›nda sürdürülen
Nazi propagandas›n›n Türk siyasi
elitlerinin toplumsal belle¤inde b›rakt›¤› “Amerika’y› Yahudiler yönetiyor” peﬂin hükmüydü. Bu kanaatin
bilincinde olan ve bundan azami bir
ﬂekilde faydalan›p Türkiye-‹srail iliﬂkilerini geliﬂtirmek isteyen ‹srail devleti de Bayar’a Amerikan Yahudi
toplumunun güçlü bir topluluk oldu¤u izlenimini vermek için AJC’ye
Bayar’›n onuruna bir davet düzenle-

mesini, ancak Bayar’›n bu davetin ‹srail’in telkin ve tavsiyeleriyle gerçekleﬂti¤ini bilmemesi gerekti¤ini tembih ediyordu.7
Diplomatik kulislerde yürütülen bu
faaliyetler olumlu sonuç veriyor ve
Bayar AJC’nin davetini kabul ediyordu. Ziyaretin protokol haz›rl›klar› s›ras›nda AJC Baﬂkan› Irving Engel’e
sunulan bir dahili bilgi notu oldukça
önemliydi. Bu bilgi notunda Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n önemi,
Türkiye Yahudileri, ‹srail devleti ve
Amerika aç›s›ndan tahlil ediliyordu.8
(Bkz. 18. sayfadaki çerçeve).
Resmi A¤›rlama Töreni
AJC, Cumhurbaﬂkan› Bayar’› 31
Ocak 1954 günü saat 16.30’da New
York, Savoy-Plaza Oteli’nin Gold
Suite Salonu’nda a¤›rlayacakt›. Amerikan Yahudi toplumunun ileri gelen
üç yüz simas›n›n haz›r bulundu¤u
resmi a¤›rlamada, AJC Baﬂkan› Irving Engel ve selefi Jacob Blaustein
konuﬂmalar›nda DP’nin iktidara gelmesiyle birlikte az›nl›klar›n art›k gelece¤e ümitle bakt›klar›n› ifade ediyor, Bayar ve DP hükümetini sitayiﬂle övüyorlard›.9 Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n buna karﬂ›l›k yapt›¤› te-

Laik Türkiye Cumhuriyeti dinle devleti ay›rm›ﬂ ve muas›r [ça¤daﬂ] milliyet
telakkisine göre milliyeti, müﬂterek
his, kültür ve ideal birli¤ine istinad ettirmiﬂtir [dayand›rm›ﬂt›r]. Siz Amerikal›lar›n da görüﬂüne tamamiyle uygun olan bu telakki, art›k büyük milletler içinde ekalliyet mefhumunu
[az›nl›k kavram›n›] ortadan kald›rmaktad›r. Herhangi bir millette din veya
›rk gibi hususiyet taﬂ›yan topluluklar, o
millet içinde bir ayr›l›k unsuru de¤il,
fakat o milleti di¤er milletlerle daha s›k› rab›talar [ba¤lar] tesis etme¤e yar›yan birer irtibat vas›tas› olmaktad›rlar.
Çünkü bugünkü medeniyet, biz Türklerin, siz Amerikal›larla paylaﬂt›¤›m›z
kanaate göre, hür bir dünya telakkisine ve manevi k›ymetlere ba¤l› bütün
devletler ve milletler aras›nda kardeﬂlik
ve dostluk ba¤lar›n›n gittikçe daha s›klaﬂmas› ile yükselecektir.
ﬁimdi hür milletlerin ruhunda tamamiyle kökleﬂmiﬂ olan bu görüﬂ, ne yaz›k ki, düne kadar pek çok yerlerde
kabul edilmemekte idi. Beﬂer tarihinde bu hakikatin anlaﬂ›lmas›n›n gecikmesi birçok yerlerde ekalliyetlerin teessüsüne [oluﬂmas›na] sebebiyet vermiﬂ, onlar› bütün insaniyetle birlikte
maceral› bir hayat içinde bedbaht k›lm›ﬂt›r.
Museviler zengin tarihi bir mirasa
malik [sahip] olmakla beraber uzun
as›rlar dünyan›n muhtelif milletleri
aras›nda çeﬂitli kaderlerle ekalliyet hayat› sürmüﬂlerdir. Fakat derhal ﬂunu
söylemek laz›md›r ki, Museviler nerede liberal bir milliyet anlay›ﬂ›n›n bahﬂetti¤i imkân› bulmuﬂlarsa, orada vatandaﬂ olarak faydal› bir unsur olmuﬂlard›r. Türkiye Musevilerini buna bir
misal olarak gösterebilirim.
Türkiye’de as›rlardan beri Musevi dininden vatandaﬂlar vard›r. Bunlarla
Müslüman Türk vatandaﬂlar› aras›nda
her zaman iyi münasebet teessüs etmiﬂtir. Hatta, Türkiye’nin eski ismi
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olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda, d›ﬂ Musevi âlemi ile temas›,
Türklerin bu husustaki duygular›n›
canl› bir ﬂekilde göstermesi bak›m›ndan tarihimizin dikkate de¤er sayfalar›ndan birini teﬂkil etmektedir.
15’nci asr›n sonunda, tam 1492 senesinde Engizisyon bölgesinden uzaklaﬂmak zaruretini duyan Musevi kütleleri,
o devrin taassup dünyas› içinde vicdan
hürriyetini kabul etmiﬂ memleket olarak Türkiye’yi görmüﬂler ve ‹spanya’ya
gönderilen bir Türk filosu vas›tasiyle
Türkiye’ye hicret etmiﬂlerdir.
Musevilerin Türk ‹mparatorlu¤u
bünyesi içinde, nas›l bir din hürriyetine sahip olduklar›, o zamanki Türk
cemiyetinin vicdan hürriyeti telakkisini göstermesi itibariyle de dikkate ﬂayand›r.
Yine yak›n tarihte baz› yerlerde gadre
u¤r›yan Musevi ilim adamlar›na
memleketimiz hay›rhah [hay›rl›] bir
melce [s›¤›nak] olmuﬂtur. Bu münevver ve ihtisas sahibi insanlar, Türk
üniversitelerinde kürsüler bulmuﬂlar,
anavatanlar› kendilerine aç›l›ncaya kadar faydal› elemanlar halinde aram›zda kalm›ﬂlard›r.
Türk ink›lab›n›n ana müeyyidesi [göstergesi] olarak Atatürk idaresi zaman›nda kabul edilen Anayasam›z istisnas›z bütün yurttaﬂlar›, dil, din ve ›rk fark› gözetmeksizin, vatandaﬂl›k hakk›na
sahip k›lmaktad›r. Anayasam›z›n bu
kuvvetli hükümleri bir teori halinde
kalacak de¤ildir. Bunlar›n fiilen tatbikini, biz, insanl›k ve medeniyet nam›na ﬂerefli bir vazife bilmekteyiz.
Bütün bu sözlerimle ﬂu hakikat› tebarüz ettirme¤e [belirtmeye] çal›ﬂt›m:
Biz Türkler, müﬂterek tarihin vücuda
getirdi¤i kültür ve ülkü birli¤ine dayanan ve her çeﬂit ay›r›c› cereyanlar›
reddeden bir milliyetçilik telakkisine
ba¤l›y›z. Din ve ›rk fark› gözetmeksizin her yurttaﬂ› Türk sayar ve Türk
olman›n bütün haklar›na sahip tan›r›z. Kanuni vazifelerini yerine getiren
herkese iyi bir vatandaﬂ nazar› ile bakar›z. ﬁüphe yok ki bu kanaatimizde
çok samimiyiz. Sözlerime son verirken, nazik davetinizden dolay› hepinize teﬂekkür ederim.

Bu karﬂ›l›kl› konuﬂmalardan sonra
AJC, günün an›s›na özel olarak haz›rlad›¤› bir gümüﬂ madalyay› Bayar’a sunuyordu.
Resmi A¤›rlama Sonras›
Geliﬂmeler
Bayar’a sunulan gümüﬂ madalya,
Türkiye’deki ‹slamc› çevreleri rahats›z edecek, bu çevreler uzun süre Bayar’›n, Cevat R›fat Atilhan’›n da kurucular› aras›nda yer ald›¤›, ‹slam
Demokrat Partisi’nin 1952 y›l›nda
kapat›lmas›ndan dolay› taltif edildi¤ini iddia edeceklerdi.11 AJC Baﬂkan›
Engel’e sunulan bilgi notu dikkatle
okundu¤u takdirde Yahudi elitlerin
Bayar’›n yükselmekte olan siyasal ‹s-

lama karﬂ› bir teminat olarak kabul
ettikleri fark edilebilece¤inden bu
eleﬂtiride bir nebze gerçeklik pay›n›n
var oldu¤u söylenebilir.
Amerikan-Yunan Toplumunun
Daveti
Bayar’› s›cak bir ﬂekilde a¤›rlayan sadece Amerikan Yahudileri de¤ildi. Yahudi Cemaati Cismani Meclis Baﬂkan›
Marko Nasi’nin öngördü¤ü üzere
Rum, Yunan ve Ermeni as›ll› Amerikal›lar da Bayar’a büyük ilgi gösteriyorlard›. Kuzey ve Güney Amerika
Ortodoks Kilisesi baﬂmetropolotinin
riyaset etti¤i a¤›rlama davetinde Rum
ve Yunan as›ll› Amerikal›lar Bayar’›
çok s›cak bir ﬂekilde karﬂ›l›yor, baﬂmetropolit yapt›¤› konuﬂmada Celal
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Celal Bayar’›n
Demokratik Rejimi ve
Türkiye’deki Yahudiler

çok büyük bir yük getirece¤i, Türkiye içinde tehlikeli siyasi yans›malar› olabilece¤i, ABD’nin Türkiye’ye yapaca¤› ekonomik yard›m
konusunda bile belki komplikasyonlara yol açabilece¤inden gasp
edilen varl›klar›n ma¤durlara iade edilmesini teklif etmekten kaç›nd›klar›n› da not etmek gerekir. Bu nedenle, Türkiye’deki Yahudiler
ve di¤er az›nl›klar, varl›klar›n› geri almay› do¤al olarak arzulamakla
birlikte, bu varl›klar›n devletten fiilen talep edilmesi gerekti¤i fikrine karﬂ› oldukça çekincelidirler.)

Celal Bayar’›n DP’nin 1950 y›l›nda elde etti¤i zafer, Türkiye’deki Yahudilere ve di¤er az›nl›klara (Rumlar, Ermeniler) yeni bir resmi anayasal ve kanuni statü kazand›rmad›. Az›nl›klar, kâ¤›t üzerinde,
1920’li y›llar›n baﬂlar›nda gerçekleﬂen Kemalist ink›laptan bu yana
tesis edilmiﬂ haklara ve statüye sahiptirler. (Ondan önceki yüzy›llarda Yahudiler, H›ristiyan ülkelerin ço¤una k›yasla, Türklerin idaresi alt›nda daha iyi muamele görmüﬂlerdi.)

1950 seçimlerinde DP’nin az›nl›k yanl›s› tavr›n›n etkisi alt›nda kalan
bütün siyasi partiler Yahudi, Rum ve Ermeni milletvekili adaylar› gösterme zorunlulu¤unu hissettiler. Az›nl›klara mensup on beﬂ adaydan
üçü seçildi; bunlar›n tümü de Bayar’›n hükümet partisinin üyesiydi.
Aralar›nda ‹stanbullu bir Yahudi olan Salamon Adato vard›.*

Ancak, az›nl›klar, özellikle Yahudiler, yaz›l› anayasaya ra¤men
[Mustafa] Kemal ve ‹smet ‹nönü rejimleri süresince, 1950 y›l›na kadar, sadece hoﬂgörülen bir unsur statüsüne sahiptiler. Onlara uygulanan gerek ekonomik ve gerekse di¤er alanlardaki resmi siyaset
ço¤u zaman dostça de¤ildi ve zarar vericiydi. Celal Bayar’›n
1950’de iktidara yükselmesinden önceki y›llarda gittikçe art›ﬂ e¤ilimi gösteren ekonomik devletçilik, baﬂlang›çta Türkiye’nin neredeyse tek müteﬂebbis ticaret kesimini teﬂkil eden az›nl›klar›n ekonomik
durumuna büyük ölçüde zarar verdi. Nihayet, 1942’de, Nazizmin etkisi alt›nda uygulamaya konulan ve bariz bir ﬂekilde ay›r›mc› olan
Varl›k Vergisi Kanunu gayri Türk unsurlar›n, özellikle Yahudilerin,
ekseriyetini tam bir ekonomik çöküﬂe u¤ratt›.
Celal Bayar’›n iktidara gelmesi, Yahudiler dahil olmak üzere, bütün
az›nl›klar için iyiye do¤ru bir de¤iﬂimin sinyali anlam›n› taﬂ›yordu.
Bu de¤iﬂim, onun ülkede mevcut anayasal kurallara, müesseselere
ve Cumhurbaﬂkanl›¤› makam›n›n bizatihi siyasi rolüne olan demokratik yaklaﬂ›m›ndan kaynaklanmaktayd›. Bayar cumhurbaﬂkanl›¤›
s›ras›nda bu makam›n, seleflerinin görevleri s›ras›nda al›ﬂ›k olunan
mutlak bir milli liderlik ve hükümranl›k vasf›ndan ar›nd›r›lmas›n›
sa¤lad›. Bat›l› demokrasilerdeki anlamda bir anayasal cumhurbaﬂkan› oldu. Ayn› zamanda anayasay›, uygulamada, ay›r›mc›l›k olmaks›z›n vatandaﬂlar aras›nda eﬂitli¤in kayna¤› olma ﬂeklindeki asli
amaç ve fonksiyonuna restore etti. Hukukun bu ﬂekilde uygulamaya dönüﬂtürülmesinin Yahudi nüfusu aç›s›ndan sonucu ﬂuydu: Onlar, Celal Bayar rejimi alt›nda sadece rejimin kendilerine dürüst ve
namuslu bir ﬂekilde davrand›¤›n› görmüyor, ayn› zamanda, Türk
ulusunun bir parças› olarak rejimin dostluk ve iyi niyetini de buluyorlar. Bayar Türkiye’nin, ferdi ve hür teﬂebbüse dayanan ekonomik modernizasyon ve restorasyonun babas›d›r. Onun do¤ru ve yap›c› az›nl›k siyasetinin, sadece liberal siyasi ilkelerinden de¤il, ileri
görüﬂlü ekonomi politikas›ndan da kaynakland›¤› ve milli güç ve ba¤›ms›zl›k program›n›n kal›c› bir vasf› oldu¤u söylenebilir.
Bu bak›mdan, Bayar’›n Yahudilere gösterdi¤i iyi niyet ve Yahudilerin Türkiye’nin ekonomik büyümesine yapt›klar› katk›lar, Türkiye ile
ABD aras›nda hüküm süren güvenli iﬂbirli¤i aç›s›ndan da faydal› görünmektedir. Bilindi¤i gibi, Celal Bayar bugün, hür dünyada, Bat› ittifak› ve ülkemizle iﬂbirli¤i fikrinin en sa¤lam ve güvenilir temsilcilerinden biridir.
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Onun Yahudilere ve di¤er az›nl›klara yönelik siyasetinin ayr›nt›lar›
konusuna gelince; Bayar’›n Demokrat Parti’sinin 1942’de Varl›k
Vergisi Kanunu’na tutarl› ﬂekilde muhalefet etti¤i, Bayar’›n kanuna
karﬂ› ﬂahsi muhalefetini dile getirdi¤i not edilmelidir. Daha sonra
Demokrat Parti’yi kurdu¤u zaman parti için yapt›¤› ilk propaganda
gezisi esnas›nda Cumhuriyet Halk Partisi’nin az›nl›klara ay›r›mc›
davran›ﬂ›n› defalarca k›nad›. 1950 y›l›ndaki seçim kampanyas›nda,
DP namzetlerinin ço¤u CHP hükümetini Varl›k [Vergisi] politikas›
nedeniyle tenkit etti. (Ancak tenkitleri yapanlar›n ço¤u hazineye

Son zamanlarda hükümetin Türk Yahudi cemaatinin Hahambaﬂ›l›k
taraf›ndan resmen temsil edilmesi konusundaki tutumunda bariz bir
de¤iﬂme oldu. Hükümet geçen y›l birkaç on y›l boﬂ kalan Hahambaﬂ›l›k makam›na bir hahambaﬂ› seçilmesini kabul etti. Ayr›ca Yahudi
cemaatine yönelik hizmet ve müesseselerin modernize ve tevsi edilmeleri ne de olumlu bakmaktad›r. Yeni hahambaﬂ› bir kilise baﬂkan›
statüsündedir ve bayramlarda Cumhurbaﬂkan› Bayar, Baﬂvekil Menderes ve devletin di¤er ileri gelenleri taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
Az›nl›klar›n durumunu dolayl› fakat olumlu anlamda etkileyen belki
de en önemli resmi politika, Bayar rejiminin tüm sol ve sa¤ aﬂ›r›l›klara karﬂ›, özellikle, hem laik ve modern devlete, hem de rejimin liberal politikalar›na karﬂ› tahriklerde bulunan Müslüman dini fanatizme karﬂ› yürüttü¤ü tutarl› mücadeledir. Arap ve özellikle Pakistan’›n etkisi alt›nda olan bu unsurlar›n amac› Kuran’a dayanan eski
‹slam devletini kurmakt›r. Bu, az›nl›klar›n statüleri aç›s›ndan en tehlikeli kavramd›r. Mevcut muhalefet partilerinin baz›lar›, seçim amac›yla, bu reaksiyoner unsurlara hizmet etmeye oldukça isteklidir.
Fakat Bayar rejimi dini fanatizmin siyaset taraf›ndan istismar edilmesine karﬂ› en enerjik bir ﬂekilde mücadele etmekte, hatta mollalar›n önderlik etti¤i dini esaslara dayal› y›k›c› faaliyetlerde bulunan
çeﬂitli aç›k ve gizli cemiyetleri kapatmakta ve onlar› takibata tabi
tutmaktad›r.
Bu ‹slamc› unsurlar›n, Arap Birli¤i taraf›ndan gizli olarak desteklenmeleri ve Türkiye’nin ‹srail’e karﬂ› tutarl› iyi niyet politikas›na karﬂ›
beﬂinci kol olarak hareket etmeleri nedeniyle Bayar rejiminin bu iç
mücadelesi, Yahudiler aç›s›ndan, Türkiye’nin içiﬂlerinin de ötesinde
bir öneme sahiptir. Bu dostane siyasetin ‹srail ile karﬂ›l›kl› olarak
avantajl› ticari iliﬂkilerde, Yahudi mültecilerin Filistin’e göç etmeleri esnas›nda transit geçiﬂlerine izin verilmesinde, Türkiye’nin ‹srail’i
ilgilendiren meselelerde BM’de ‹srail lehine oy kullanmas›nda ve
özellikle Filistin Uzlaﬂma Komisyonu’ndaki Türk temsilcinin yap›c›
rolünde kendini gösterdi¤i hat›rlanacakt›r.
Tüm bu vak›alar ve özellikle bugün Türkiye’de yaﬂayan Yahudileri
çevreleyen yeni ve daha sa¤l›kl› ortam, Bayar rejiminin faydalar›n›n
ve onun Türk milli hayat› üzerinde devam eden tesirinin bizim aç›m›zdan hayati önemini aç›kça ispatlamaktad›r. Bu modern demokratik rejimin istikrar›n›n gelecekteki geliﬂmelere ba¤l› oldu¤u aç›kt›r. Ancak rejimin d›ﬂ siyaset ve ekonomik reform alan›ndaki baﬂar›lar›, köylülerin ve az›nl›klar›n memnuniyeti (Yunanistan bugün
Türkiye’nin bir askeri müttefikidir), DP’nin [halk nezdindeki] popülaritesinin devam edece¤ine iﬂaret etmektedir.
Bugün Cumhurbaﬂkan› ile birlikte buraya gelecek fakat davete kat›lmayacak Baﬂvekil Menderes ve kabinesindeki vekillerin ço¤unun
Cumhurbaﬂkan› Bayar’›n liberal politikalar›n› gönülden paylaﬂt›klar›n› söylemeye gerek yoktur.
Eugene Hevesi / 15 Ocak 1954
*

Di¤er iki milletvekili Rum as›ll› Ahilya Moshos ve Andre Vahram Bayar’d›.
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Bayar’› hararetle selamlad›ktan sonra
özetle ﬂöyle konuﬂuyordu:
Sizin bu memleketi ziyaret edece¤iniz haberi al›nd›¤›ndan beri bütün
Rum ve Elen asl›ndan Amerikal›lar
samimi bir memnuniyet içinde bayram yapmaktad›rlar. Çünkü sizin
yüksek ﬂahs›n›zda yaln›z Türkiye’de
de¤il fakat bütün sulh sever hür
memleketlerde derin bir hürmet ve
muhabbete mahzar olmuﬂ büyük bir
zat› ve Ortodoks patrikhanesinin kâin
bulundu¤u memleketin say›n devlet
baﬂkan›n› selamlayacakt›k.

Celal Bayar ise teﬂekkür konuﬂmas›nda ﬂunlar› söylüyordu:12
Rum asl›ndan Amerikal›lar›n bana
burada gösterdikleri s›cak muhabbet
ve samimi tezahürlerden çok mütehassis oldu¤umu söylemek isterim.
Birleﬂik Amerika ile olan dostlu¤umuz derin ve kuvvetlidir. Karﬂ›l›kl›
olarak bu dostlu¤a büyük ehemmiyet
vermekteyiz. Çünkü bu dostluk sulh
ve emniyet lehinedir.
Memleketimde hakiki bir demokrasinin hüküm sürdü¤ünü sizlere
kat’iyetle söyliyebilirim. Din, ›rk ve
milliyet fark› gözetilmeksizin bütün
vatandaﬂlar Anayasan›n hükümleri
dahilinde hakiki birer vatandaﬂ olarak
bütün hak ve hürriyetlere tam sahiptirler. Bu bir nazariye de de¤ildir. Samimi olarak tatbik edilmektedir.
Muhterem Atenagoras’›n sizlere yazd›klar› orada anayasan›n böyle bir tatbikinin neticesidir. Sizlere Amerika
ile münasebetlerimizden bahsetti¤im
gibi ﬂimdi de Türkiye ile Yunanistan
aras›ndaki münasebetlere k›saca temas etmek isterim.
Bizlerin, Akdeniz çocuklar› olan
Türklerin ve Yunanl›lar›n bugünkü
menfaatlerimiz müﬂterektir. E¤er
kendilerini tehdit eden bir tehlike
mevcut ise o tehlike karﬂ›s›nda da beraberdirler. Gerek müﬂterek menfaat,
gerek müﬂterek tehlike karﬂ›s›nda
Türklerin ve Yunanl›lar›n mukadderat birli¤i yapmalar› tarihi bir zaruret
olmuﬂtur. Bunun neticesindendir ki
Türkiye Yunanistan’a tam manasiyle
bir kardeﬂ gözüyle bakmaktad›r. Yunan kral› ve kraliçesi Türkiye’yi ziya-

ret etmiﬂlerdi. Ben de majestelerin
daveti üzerine Yunanistan’› ziyaret
ettim. Orada gördü¤üm s›cak muhabbetin hâlâ tesiri alt›nday›m. Yunan milleti yekvücut olarak Türk
dostlu¤unu benim ﬂahs›mda hararetle
alk›ﬂlam›ﬂt›r.

Celal ve Reﬂide Bayar çiftinin resimleri
Washington Belediye Binas›’n›n önünde.
Y›lmayan Millet, s. 16

Bizler sulh, hürriyet ve istiklâl istiyoruz, ayn› zamanda milletimiz için refah temenni ediyoruz. Yunanl›lar›n
istekleri ve temennileri de ayn›d›r. Bu
iki arzu birleﬂti¤i zaman ise her ﬂey
halledilmiﬂ demektir. Türk-Yunan
dostluk ve ittifak›n›n ve Birleﬂik Amerika ile olan dostluk ve ittifak›m›z›n
tam kemal mertebesine erdi¤ini söylemekle bahtiyar›m.

Amerikan-Ermeni Toplumunun
Daveti
Amerikan-Ermeni toplumunun Bayar onuruna verdi¤i davette, kat›lanlar da s›cak sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Bu daveti izleyen Vatan
gazetesi baﬂyazar› Ahmet Emin Yalman izlenimlerini ﬂöyle aktar›yordu:13
Amerikan Ermenileri taraf›ndan evvelki Cuma günü Celal Bayar için tertip edilen daveti, bu istikamette mühim bir geliﬂme diye kaydetmek laz›md›r. As›rlarca müddet iyi vatandaﬂ,

Amerikan Musevi Komitesi Baﬂkan› Irving
Engel ile eski baﬂkan Jacop Blaustein Bayar’a
ﬂeref madalyas›n› takdim ederken.
Recep Bilginer-M. Ali Yalç›n (Haz.), Türkiye
Reisicumhuru Celâl Bayar’›n Amerika Seyahatleri,
‹stanbul, 1954, s. 32
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CUMHUR‹YET TAR‹H‹

Celal Bayar’›n Amerika ziyareti

gözü yaﬂarm›ﬂt›. Tatl› tesirlerin mahsulü olan h›çk›r›k sesleri her taraftan
duyuluyordu.

Bayar, Türkiye’ye geri döndü¤ünde
Türk Yahudi bas›n› onu “hoﬂ geldiniz, sefalar getirdiniz” manﬂetleriyle
karﬂ›l›yor,14 Varl›k Vergisi Kanunu’yla yap›lan haks›zl›¤›n giderilmesi
için çal›ﬂmas›n› rica ediyordu.15 Ancak ilerleyen y›llar bu beklentinin
yersiz oldu¤unu gösterecek, Bayar’›n
yurda dönüﬂünden yaklaﬂ›k 18 ay
sonra meydana gelen 6-7 Eylül Olaylar› da Türkiye’deki Rum toplumu
için sonun baﬂlang›c› olacakt›.
Sonuç

Bayarlar Kuzey ve Güney Amerika Rum
Ortodoks Kilisesi Baﬂpiskoposu Mihail ve
Baﬂkan Yard›mc›s› Richard Nixon ile New
York Waldorf-Astoria Oteli’nde.
Y›lmayan Millet, s. 48

iyi komﬂu ve iyi dost olarak Türkiye’de sevilen ve Türk kültür hayat›nda belli baﬂl› roller oynayan Ermeniler; Çarl›k Rusya’s› taraf›ndan Pan Islav emellerinin gerçekleﬂmesinin bir
vas›tas› diye seçilmiﬂ ve bu yüzden bir
tak›m feci hadiseler cereyan etmiﬂti.
Birinci Cihan Harbinde Müttefikler
bunlar› harp propagandas› diye mavi
bir kitap neﬂri suretiyle geniﬂ ölçüde
istismar etmiﬂlerdi. Bu hadiseler yüzünden geride izler kalm›ﬂsa New
York’taki toplant›da en tatl› bir ﬂekilde tasfiyeye u¤rat›lm›ﬂt›r.
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Ermeniler nam›na söylenen ve pek olgun düﬂüncelerin mahsulü olan nutukta 19 May›s 1919 tarihi yaln›z
Türk istiklali bak›m›ndan de¤il, Türkiye’de evvel ve âhir yaﬂam›ﬂ olan insanlar›n mukadderat› ve hisleri bak›m›nda da yepyeni bir devrin baﬂlang›c› diye telakki edilmiﬂtir. Türkiye’de
yeni bir vatandaﬂl›k telakkisi yaratmak
suretiyle Atatürk’ün oynad›¤› medenî
ve insanî role tam hakk› verilmiﬂtir.
Celal Bayar, belirtilen samimi hisler
karﬂ›s›nda coﬂmuﬂ ve en güzel nutuklar›ndan birini irtical yolile söylemiﬂtir. Bayar, kin ve garezlerin ebedi surette gömülmesi ve Türkiye’nin ve
hür insanl›¤›n mukadderat›na sevgi
ve âhenk hislerinin hâkim olmas›
mevzuu üzerinde durmuﬂtur.
Ermeniler taraf›ndan verilen kabul
resminde bir hayli âﬂina simaya tesadüf ettim: “Ben senin eski okuyucunum. Falan ve filan zamanda tan›ﬂt›k
ve görüﬂtük... Büyükada’da komﬂu
idik” diyen ve kimi dört, kimi on kimi yirmi, otuz ve daha ziyade sene
evvel Amerika’ya muhaceret eden Ermeni vatandaﬂlar veya eski vatandaﬂ
ve dostlar aras›nda kendimizi hep birden memlekette hissettik.(....)
Her iki nutuk söylenirken, herkesin

Amerikan Yahudi Komitesi’nin Bayar’›n onuruna düzenledi¤i tören
birçok aç›dan önemli ve ilginçtir:
AJC baﬂkan›na sunulan dahili bilgi
notu, haz›rland›¤› tarihten sadece
dokuz y›l önce sona eren tek parti
döneminin az›nl›klar aç›s›ndan fevkalade kötü bir dönem oldu¤unu teyit
etmiﬂ, Varl›k Vergisi Kanunu ile haks›z bir ﬂekilde gasp edilen servetlerin
iadesinin imkâns›zl›¤›na iﬂaret etmiﬂti. Ayn› bilgi notu, ‹slami ak›m›n
güçlenmeye çal›ﬂt›¤› bir ortamda laik,
cumhuriyetçi ve liberal de¤erleri savunan DP’nin hükümet olmas›n›n
gerek Türkiye Yahudileri, gerekse ‹srail devleti için ne kadar önemli oldu¤unu vurgulamaktayd›. Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar ise konuﬂmas›nda
geçmiﬂten hiç söz etmemiﬂ, devletin
Türkiye Yahudileri konusunda günümüze kadar hiç de¤iﬂmeden süre gelen resmi görüﬂünü dile getirmiﬂti.
Bayar’›n taltif edilmesinden k›rk üç
y›l sonra, “Tarih tekerrürden ibarettir” deyiﬂini adeta do¤rularcas›na,
28 ﬁubat 1997 günkü tarihi Milli
Güvenlik Kurulu toplant›s›n›n ard›ndan baﬂlayan “28 ﬁubat süreci”
sonunda istifa etmek zorunda kalan
Baﬂbakan Necmettin Erbakan ve
DYP-RP koalisyon hükümetinin ard›ndan kurulan ANAP-DSP-DTP
koalisyon hükümetinin baﬂbakan› ve
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DP’nin liberal merkez sa¤ politikas›n›n mirasç›s› ANAP Genel Baﬂkan›
Mesut Y›lmaz, 18 Aral›k 1997 günü
Amerikan Yahudi sivil toplum örgütü, Anti-Defamation League’in (k›saca ADL)16 düzenledi¤i bir törende Distinguished Stateman (Seçkin
Devlet Adam›) ödülüyle taltif edilecekti. ADL Milli Direktörü Foxman’›n törende yapt›¤› konuﬂmada
vurgulad›¤› ve “Türkiye’nin Yahudi
halk›na as›rlar boyunca gösterdi¤i
hoﬂgörü”; “Türkiye-‹srail iliﬂkileri”;
“Baﬂbakan Mesut Y›lmaz’›n aﬂ›r›,
(daha aç›k bir deyimle ‹slami), ak›mlara geçit vermeyece¤ine dair duyulan güven” ﬂeklinde özetlenebilen
konu baﬂl›klar› ise AJC’nin Bayar’›
a¤›rlama s›ras›ndaki konuﬂmalarda
vurgulanan noktalardan hiç de farkl›
de¤ildi.17
Amerika’da yaﬂayan Rum, Yunan,
Ermeni ve Yahudi toplumlar›n›n
sözbirli¤i etmiﬂçesine Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n ﬂahs›nda Türkiye
Cumhuriyeti’ne gösterdikleri s›cak
sevgi ve dostluk tezahürleri yetmiﬂli
y›llar›n baﬂ›ndan itibaren yerini Türkiye karﬂ›t› bir siyasete b›rakacakt›.
Bunun nedeni de 6-7 Eylül 1955
olaylar›, 1974 K›br›s Bar›ﬂ Harekât›
ve 1915 Ermeni tehciri s›ras›nda yaﬂanan k›y›m› Amerikan Kongresi ve
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Temsilciler Meclisi’nde jenosit olarak kabul ettirme gayretleri gibi bir
dizi tarihsel olayd›. Bunun tek istisnas›, Baﬂbakan Mesut Y›lmaz’a verilen ödülden de görülebilece¤i gibi,
Türkiye’ye atfetti¤i stratejik önem
nedeniyle ‹srail devleti ve Amerikan
Yahudi toplumuydu.

“‹srail konseye namzetli¤imizi destekleyecek”, Akﬂam, 6 Eylül 1950.
George E. Gruen, “Turkey, Israel and the Palestine Question 1948-1960.
A Study in the Diplomacy of Ambivalence”, Columbia Üniversitesi, New
York, yay›mlanmam›ﬂ doktora tezi, 1970, s. 161.
Amerikan Yahudi Komitesi, Amerikan Yahudi sivil toplum örgütlerinin en
önemlilerinden biridir. 1906 y›l›nda kurulan bu örgütün amac› ‹srail d›ﬂ›nda yaﬂayan Yahudilerin sivil haklar›na yönelik yasad›ﬂ› hareketleri önlemektir.
Amerikan Yahudi Arﬂivleri, Koleksiyon MS 361, Kutu H332, dosya 13,
Marko Nassi’nin I. Schwarzbart’a yazd›¤› 19 Ekim 1953 tarihli mektup.
YIVO Institute of Jewish Research Arﬂivi, RG 347.7.1, Foreign Country
Files, FAD-1, Kutu 121, Jacob Blaustein’›n Washington büyükelçisine
gönderdi¤i 12 Ekim 1953 tarihli mektup / Zachariach Shuster’in John
Slawson’a yazd›¤› 2 Kas›m 1953 tarihli mektup / Simon Segal’›n Zachariach Shuster’e (Paris’e) yollad›¤› 4 Kas›m 1953 tarihli mektup / Marsel
Franko’nun John Slawson’a yollad›¤› 9 Aral›k 1953 tarihli mektup. Marsel Franko, ünlü hukukçu Milasl› Gad Franko’nun kardeﬂi olup 1930’lu
y›llarda Yahudi cemaati baﬂkan›yd›. Daha sonra göç edip ABD’ye yerleﬂti.
YIVO Institute of Jewish Research Arﬂivi, RG 347.7.1, Foreign Country Files, FAD-1, Kutu 121, Marsel Franko’nun John Slawson’a yazd›¤› 24 Eylül
1953 tarihli mektup.
Amikam Nachmani, Israel, Turkey and Greece, Frank Cass, Londra, 1987,
s. 52-55.
YIVO Institute for Jewish Research Arﬂivi, RG 347.7.1, Foreign Country
Files, FAD-1, Kutu 121, 26 Ocak 1954 tarihli Eugene Hevesi imzal› mektuba ekli “Celal Bayar’s Democratic Regime and Turkish Jewry” baﬂl›kl› rapor.
YIVO Institute of Jewish Research Arﬂivi, RG 347.7.1, Foreign Country Fi-
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Bayar Washington’da onurlar›na verilen
bir ziyafette konuﬂurken.
Cengiz Kahraman arﬂivi

≤

R›fat N. Bali,
Araﬂt›rmac›
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