
Az›nl›klar›n, tek parti döneminde, en
sonuncusu Varl›k Vergisi Kanu-
nu’nun ayr›mc› uygulamas› olmak
üzere bir dizi resmi ve gayri resmi uy-
gulamayla 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 ay-
r›mc› siyaset, II. Dünya Savafl›’n›n so-
na ermesi ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin çokpartili demokrasiye geçifliyle
birlikte yerini yeni bir hürriyet ve eflit-
lik beklentisi ortam›na b›rakacakt›.
Böyle bir havan›n do¤mas›n›n nede-
ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dün-
ya Savafl› sonras›nda flekillenen iki ku-
tuplu (komünist ve liberal Bat›) dün-
yada, Bat› âlemi içinde yer almak iste-
mesiydi. Ancak, Bat› âlemine eklem-
lenebilmenin olmazsa olmaz flartlar›,
demokratikleflme ve ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi’ne imza at-
makt›. Bu nedenle CHP hükümeti
bir yandan çokpartili demokrasiye
izin veriyor, di¤er yandan da Birlefl-
mifl Milletler’in kurulmas›yla sonuçla-
nacak 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 hürri-
yet, insan haklar›na sayg› ve liberal
ekonomi program› nedeniyle halk›n
ço¤unlu¤unun, bu arada da do¤al
olarak, tek parti döneminde yaflad›kla-
r› 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 ne-
deni 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 sa-
y›s›nda belirleyici bir a¤›rl›¤a sahipti-
ler. Tart›flmal› 1946 seçimlerini kay-
beden DP, dört y›l sonra tarihi 14
May›s 1950 seçimleriyle büyük bir za-
fer elde ediyor, mecliste ezici bir ço-
¤unlukla iktidara geliyordu. 1946 se-
çimlerinde DP’den ‹stanbul milletve-
kili seçilen Yahudi as›ll› avukat Sala-
mon Adato, bu baflar›s›n› 1950 seçim-
lerinde 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 Kanu-
nu’nun uygulamas› s›ras›nda haks›z
bir flekilde tahsil edilen fazla vergilerin
mükelleflere iade edilece¤ine dair tek-
rar tekrar vaatlerde bulunmas›, az›n-
l›klar›n DP’ye sevgi ve sempati duy-
malar›n›n bir di¤er nedeniydi. ‹lerle-
yen y›llar, bu vaatlerin sadece oy kay-
g›s› ile sarf edilen popülist beyanlar ol-
du¤unu gösterecek, az›nl›klarda hayal
k›r›kl›¤› yaratacak, ancak bu hayal k›-
r›kl›¤› hiçbir zaman az›nl›k seçmenle-
rinin baflka bir siyasi partiye meylet-
melerine yol açmayacak, az›nl›klar ge-
nellikle DP ve onun halefi AP’nin sa-
d›k seçmenleri olmaya devam edecek-
lerdi. 

Az›nl›klar›n DP’ye besledikleri sevgi-
nin aleni bir flekilde fark edilmesine
neden olacak olay ise, Cumhurbaflka-
n› Celal Bayar’›n ABD Baflkan›
Dwight Eisenhower’›n davetlisi ola-
rak 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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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›.
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devleti için özel bir önem tafl›yordu.
Bu nedenle ‹srail devleti, bölgenin
demokrasiyle yönetilen tek Müslü-
man 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 des-
tekleyen bir tav›r al›yorlard›. Bu siya-
si tavr› örneklendirmek gerekirse, ‹s-
rail devletinin Türkiye’nin BM Gü-
venlik Konseyi üyeli¤ine adayl›¤›n›
desteklemesi,1 Latin Amerika ve Ba-
t› Avrupa ülkeleri nezdinde yapt›¤›
lobi faaliyetleri sonucunda Türki-
ye’nin BM Güvenlik Konseyi’ne üye
seçilebilmesi gösterilebilir.2 Böyle
bir geri plan›n mevcut oldu¤u bir or-
tamda ABD Baflkan› Dwight Eisen-
hower’in Türkiye’nin komünizme
karfl› olmas› ve Kore Savafl›’na kat›l›-
m›n› lay›k›yla takdir etti¤ini göster-
mek için Cumhurbaflkan› Celal Ba-

yar ve eflini Amerika’ya davet etmesi,
DP iktidar›yla iyi iliflkilerini gelifltir-
mek ve mükemmellefltirmek isteyen
Amerikan Yahudi lobisi, ‹srail devle-
ti ve Türkiye Yahudi cemaati için al-
t›n bir f›rsatt›. Bayar’›n Amerika’y›
ziyaret etmeye karar vermesinden
hemen sonra Cemaat Cismani Mec-
lis Baflkan› Marko Nasi, Amerikan
Yahudi Komitesi3 (bundan böyle
AJC olarak an›lacakt›r) ile temasa ge-
çip Amerikan Yahudi toplumunun
Bayar’a s›cak dostluk ve sevgi göster-
mesini telkin ediyordu. Böyle bir ya-
k›nlaflman›n Bayar’› çok etkileyece¤i
ve Türkiye-‹srail dostlu¤unu da güç-
lendirece¤ini belirten Nasi, Rum Or-
todoks Patri¤i Athenagoras’›n Ame-
rikan-Yunan toplumunun güçlü
isimleriyle temasa geçip onlara, Ba-
yar’a muhteflem bir davet vermeleri-
ni tavsiye etti¤ini, Ermeni patri¤inin
de Amerikan-Ermeni toplumuna

benzer bir telkinde
bulundu¤una inan-
d›¤›n› belirtip,
Amerikan Yahudi
örgütlerinin Yu-
nan ve Ermeni
toplumlar›ndan
afla¤› kalmay›p
Bayar’a çok daha
üstün bir hüsnü
kabul gösterme-
lerinin 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 yö-
netimine yazd›¤› mektupta ileri sür-
dü¤ü hususlardan en önemlileri flun-
lard›: 1942 y›l›nda Varl›k Vergisi Ka-
nunu’nun kabulü için yap›lan meclis
müzakerelerinde Bayar’›n bu kanu-
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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› Müslü-
man ülke Türkiye’nin, ‹srail’le dos-
tane iliflkiler içinde olmas›.6 Yak›n
geçmiflte D›fliflleri Bakan› Fuat Köp-
rülü’nün ‹srail devletinden Türki-
ye’nin NATO’ya kabulü ve Ameri-
kan finans çevrelerinde arad›¤› kredi-
nin 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 ka-
naate 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 yöne-
tiyor” peflin hükmüydü. Bu kanaatin
bilincinde olan ve bundan azami bir
flekilde faydalan›p Türkiye-‹srail ilifl-
kilerini gelifltirmek isteyen ‹srail dev-
leti de Bayar’a Amerikan Yahudi
toplumunun güçlü bir topluluk ol-
du¤u izlenimini vermek için AJC’ye
Bayar’›n onuruna bir davet düzenle-

mesini, ancak Bayar’›n bu davetin ‹s-
rail’in telkin ve tavsiyeleriyle gerçek-
leflti¤ini bilmemesi gerekti¤ini tem-
bih ediyordu.7

Diplomatik kulislerde yürütülen bu
faaliyetler olumlu sonuç veriyor ve
Bayar AJC’nin davetini kabul ediyor-
du. Ziyaretin protokol haz›rl›klar› s›-
ras›nda AJC Baflkan› Irving Engel’e
sunulan bir dahili bilgi notu oldukça
önemliydi. Bu bilgi notunda Cum-
hurbaflkan› 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›. Ame-
rikan Yahudi toplumunun ileri gelen
üç yüz simas›n›n haz›r bulundu¤u
resmi a¤›rlamada, AJC Baflkan› Ir-
ving Engel ve selefi Jacob Blaustein
konuflmalar›nda DP’nin iktidara gel-
mesiyle birlikte az›nl›klar›n art›k ge-
lece¤e ümitle bakt›klar›n› ifade edi-
yor, Bayar ve DP hükümetini sitayifl-
le övüyorlard›.9 Cumhurbaflkan› Ce-
lal Bayar’›n buna karfl›l›k yapt›¤› te-

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› duy-
dum.

Laik Türkiye Cumhuriyeti dinle devle-
ti ay›rm›fl ve muas›r [ça¤dafl] milliyet
telakkisine göre milliyeti, müflterek
his, kültür ve ideal birli¤ine istinad et-
tirmifltir [dayand›rm›flt›r]. Siz Ameri-
kal›lar›n da görüflüne tamamiyle uy-
gun olan bu telakki, art›k büyük mil-
letler içinde ekalliyet mefhumunu
[az›nl›k kavram›n›] ortadan kald›rmak-
tad›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 Türk-
lerin, siz Amerikal›larla paylaflt›¤›m›z
kanaate göre, hür bir dünya telakkisi-
ne ve manevi k›ymetlere ba¤l› bütün
devletler ve milletler aras›nda kardefllik
ve dostluk ba¤lar›n›n gittikçe daha s›k-
laflmas› ile yükselecektir.

fiimdi hür milletlerin ruhunda tama-
miyle kökleflmifl olan bu görüfl, ne ya-
z›k ki, düne kadar pek çok yerlerde
kabul edilmemekte idi. Befler tarihin-
de bu hakikatin anlafl›lmas›n›n gecik-
mesi birçok yerlerde ekalliyetlerin te-
essüsüne [oluflmas›na] sebebiyet ver-
mifl, onlar› bütün insaniyetle birlikte
maceral› bir hayat içinde bedbaht k›l-
m›flt›r.

Museviler zengin tarihi bir mirasa
malik [sahip] olmakla beraber uzun
as›rlar dünyan›n muhtelif milletleri
aras›nda çeflitli kaderlerle ekalliyet ha-
yat› sürmüfllerdir. Fakat derhal flunu
söylemek laz›md›r ki, Museviler nere-
de liberal bir milliyet anlay›fl›n›n bah-
fletti¤i imkân› bulmufllarsa, orada va-
tandafl olarak faydal› bir unsur olmufl-
lard›r. Türkiye Musevilerini buna bir
misal olarak gösterebilirim.

Türkiye’de as›rlardan beri Musevi di-
ninden vatandafllar vard›r. Bunlarla
Müslüman Türk vatandafllar› aras›nda
her zaman iyi münasebet teessüs et-
mifltir. Hatta, Türkiye’nin eski ismi
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karfl›l›yor. Cengiz Kahraman arflivi



olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u zama-
n›nda, d›fl Musevi âlemi ile temas›,
Türklerin bu husustaki duygular›n›
canl› bir flekilde göstermesi bak›m›n-
dan tarihimizin dikkate de¤er sayfala-
r›ndan birini teflkil etmektedir.

15’nci asr›n sonunda, tam 1492 sene-
sinde Engizisyon bölgesinden uzaklafl-
mak zaruretini duyan Musevi kütleleri,
o devrin taassup dünyas› içinde vicdan
hürriyetini kabul etmifl memleket ola-
rak 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 hürriyeti-
ne sahip olduklar›, o zamanki Türk
cemiyetinin vicdan hürriyeti telakkisi-
ni göstermesi itibariyle de dikkate fla-
yand›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 münev-
ver ve ihtisas sahibi insanlar, Türk
üniversitelerinde kürsüler bulmufllar,
anavatanlar› kendilerine aç›l›ncaya ka-
dar faydal› elemanlar halinde aram›z-
da kalm›fllard›r.

Türk ink›lab›n›n ana müeyyidesi [gös-
tergesi] olarak Atatürk idaresi zama-
n›nda kabul edilen Anayasam›z istisna-
s›z bütün yurttafllar›, dil, din ve ›rk far-
k› gözetmeksizin, vatandafll›k hakk›na
sahip k›lmaktad›r. Anayasam›z›n bu
kuvvetli hükümleri bir teori halinde
kalacak de¤ildir. Bunlar›n fiilen tatbi-
kini, biz, insanl›k ve medeniyet nam›-
na flerefli bir vazife bilmekteyiz.

Bütün bu sözlerimle flu hakikat› teba-
rüz ettirme¤e [belirtmeye] çal›flt›m:
Biz Türkler, müflterek tarihin vücuda
getirdi¤i kültür ve ülkü birli¤ine da-
yanan ve her çeflit ay›r›c› cereyanlar›
reddeden bir milliyetçilik telakkisine
ba¤l›y›z. Din ve ›rk fark› gözetmeksi-
zin 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 ba-
kar›z. fiüphe yok ki bu kanaatimizde
çok samimiyiz. Sözlerime son verir-
ken, nazik davetinizden dolay› hepi-
nize teflekkür ederim. 

Bu karfl›l›kl› konuflmalardan sonra
AJC, günün an›s›na özel olarak ha-
z›rlad›¤› bir gümüfl madalyay› Ba-
yar’a sunuyordu. 

Resmi A¤›rlama Sonras› 
Geliflmeler

Bayar’a sunulan gümüfl madalya,
Türkiye’deki ‹slamc› çevreleri rahat-
s›z edecek, bu çevreler uzun süre Ba-
yar’›n, Cevat R›fat Atilhan’›n da ku-
rucular› aras›nda yer ald›¤›, ‹slam
Demokrat Partisi’nin 1952 y›l›nda
kapat›lmas›ndan dolay› taltif edildi¤i-
ni 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 sade-
ce Amerikan Yahudileri de¤ildi. Yahu-
di Cemaati Cismani Meclis Baflkan›
Marko Nasi’nin öngördü¤ü üzere
Rum, Yunan ve Ermeni as›ll› Ameri-
kal›lar da Bayar’a büyük ilgi gösteri-
yorlard›. 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, bafl-
metropolit yapt›¤› konuflmada Celal
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Celal Bayar’›n DP’nin 1950 y›l›nda elde etti¤i zafer, Türkiye’deki Ya-
hudilere ve di¤er az›nl›klara (Rumlar, Ermeniler) yeni bir resmi ana-
yasal 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›l-
larda Yahudiler, H›ristiyan ülkelerin ço¤una k›yasla, Türklerin idare-
si alt›nda daha iyi muamele görmüfllerdi.)

Ancak, az›nl›klar, özellikle Yahudiler, yaz›l› anayasaya ra¤men
[Mustafa] Kemal ve ‹smet ‹nönü rejimleri süresince, 1950 y›l›na ka-
dar, sadece hoflgörülen bir unsur statüsüne sahiptiler. Onlara uygu-
lanan 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¤ili-
mi gösteren ekonomik devletçilik, bafllang›çta Türkiye’nin neredey-
se tek müteflebbis ticaret kesimini teflkil eden az›nl›klar›n ekonomik
durumuna büyük ölçüde zarar verdi. Nihayet, 1942’de, Nazizmin et-
kisi 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 demok-
ratik 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 cumhurbafl-
kan› oldu. Ayn› zamanda anayasay›, uygulamada, ay›r›mc›l›k olmak-
s›z›n vatandafllar aras›nda eflitli¤in kayna¤› olma fleklindeki asli
amaç ve fonksiyonuna restore etti. Hukukun bu flekilde uygulama-
ya dönüfltürülmesinin Yahudi nüfusu aç›s›ndan sonucu fluydu: On-
lar, 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 bulu-
yorlar. Bayar Türkiye’nin, ferdi ve hür teflebbüse dayanan ekono-
mik modernizasyon ve restorasyonun babas›d›r. Onun do¤ru ve ya-
p›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 Yahudile-
rin Türkiye’nin ekonomik büyümesine yapt›klar› katk›lar, Türkiye ile
ABD aras›nda hüküm süren güvenli iflbirli¤i aç›s›ndan da faydal› gö-
rünmektedir. Bilindi¤i gibi, Celal Bayar bugün, hür dünyada, Bat› it-
tifak› ve ülkemizle iflbirli¤i fikrinin en sa¤lam ve güvenilir temsilci-
lerinden biridir.

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

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›n-
d›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 fikri-
ne karfl› oldukça çekincelidirler.)

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› gös-
terme 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›.*

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 Hahamba-
fl›l›k makam›na bir hahambafl› seçilmesini kabul etti. Ayr›ca Yahudi
cemaatine yönelik hizmet ve müesseselerin modernize ve tevsi edil-
meleri ne de olumlu bakmaktad›r. Yeni hahambafl› bir kilise baflkan›
statüsündedir ve bayramlarda Cumhurbaflkan› Bayar, Baflvekil Men-
deres 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›k-
lara karfl›, özellikle, hem laik ve modern devlete, hem de rejimin li-
beral politikalar›na karfl› tahriklerde bulunan Müslüman dini fana-
tizme karfl› yürüttü¤ü tutarl› mücadeledir. Arap ve özellikle Pakis-
tan’›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 teh-
likeli kavramd›r. Mevcut muhalefet partilerinin baz›lar›, seçim ama-
c›yla, bu reaksiyoner unsurlara hizmet etmeye oldukça isteklidir.
Fakat Bayar rejimi dini fanatizmin siyaset taraf›ndan istismar edil-
mesine karfl› en enerjik bir flekilde mücadele etmekte, hatta molla-
lar›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 desteklen-
meleri 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 etmele-
ri 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 demok-
ratik rejimin istikrar›n›n gelecekteki geliflmelere ba¤l› oldu¤u aç›k-
t›r. Ancak rejimin d›fl siyaset ve ekonomik reform alan›ndaki bafla-
r›lar›, köylülerin ve az›nl›klar›n memnuniyeti (Yunanistan bugün
Türkiye’nin bir askeri müttefikidir), DP’nin [halk nezdindeki] popü-
laritesinin devam edece¤ine iflaret etmektedir.

Bugün Cumhurbaflkan› ile birlikte buraya gelecek fakat davete ka-
t›lmayacak Baflvekil Menderes ve kabinesindeki vekillerin ço¤unun
Cumhurbaflkan› Bayar’›n liberal politikalar›n› gönülden paylaflt›kla-
r›n› söylemeye gerek yoktur.

Eugene Hevesi / 15 Ocak 1954

* Di¤er iki milletvekili Rum as›ll› Ahilya Moshos ve Andre Vahram Bayar’d›.

Celal Bayar’›n
Demokratik Rejimi ve
Türkiye’deki Yahudiler



Bayar’› hararetle selamlad›ktan sonra
özetle flöyle konufluyordu:

Sizin bu memleketi ziyaret edece¤i-
niz haberi al›nd›¤›ndan beri bütün
Rum ve Elen asl›ndan Amerikal›lar
samimi bir memnuniyet içinde bay-
ram 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›n-
da flunlar› söylüyordu:12

Rum asl›ndan Amerikal›lar›n bana
burada gösterdikleri s›cak muhabbet
ve samimi tezahürlerden çok müte-
hassis oldu¤umu söylemek isterim.
Birleflik Amerika ile olan dostlu¤u-
muz derin ve kuvvetlidir. Karfl›l›kl›
olarak bu dostlu¤a büyük ehemmiyet
vermekteyiz. Çünkü bu dostluk sulh
ve emniyet lehinedir.

Memleketimde hakiki bir demokrasi-
nin 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 sahip-
tirler. Bu bir nazariye de de¤ildir. Sa-
mimi olarak tatbik edilmektedir.
Muhterem Atenagoras’›n sizlere yaz-
d›klar› orada anayasan›n böyle bir tat-
bikinin neticesidir. Sizlere Amerika
ile münasebetlerimizden bahsetti¤im
gibi flimdi de Türkiye ile Yunanistan
aras›ndaki münasebetlere k›saca te-
mas 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 be-
raberdirler. Gerek müflterek menfaat,
gerek müflterek tehlike karfl›s›nda
Türklerin ve Yunanl›lar›n mukadde-
rat birli¤i yapmalar› tarihi bir zaruret
olmufltur. Bunun neticesindendir ki
Türkiye Yunanistan’a tam manasiyle
bir kardefl gözüyle bakmaktad›r. Yu-
nan kral› ve kraliçesi Türkiye’yi ziya-

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

Bizler sulh, hürriyet ve istiklâl istiyo-
ruz, ayn› zamanda milletimiz için re-
fah 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 Ame-
rika ile olan dostluk ve ittifak›m›z›n
tam kemal mertebesine erdi¤ini söy-
lemekle bahtiyar›m.

Amerikan-Ermeni Toplumunun
Daveti

Amerikan-Ermeni toplumunun Ba-
yar onuruna verdi¤i davette, kat›lan-
lar da s›cak sevgi gösterilerinde bulu-
nuyordu. Bu daveti izleyen Vatan
gazetesi baflyazar› Ahmet Emin Yal-
man izlenimlerini flöyle aktar›yor-
du:13

Amerikan Ermenileri taraf›ndan ev-
velki Cuma günü Celal Bayar için ter-
tip edilen daveti, bu istikamette mü-
him bir geliflme diye kaydetmek la-
z›md›r. As›rlarca müddet iyi vatandafl,
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Celal ve Reflide Bayar çiftinin resimleri
Washington Belediye Binas›’n›n önünde.
Y›lmayan Millet, s. 16

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



iyi komflu ve iyi dost olarak Türki-
ye’de sevilen ve Türk kültür hayat›n-
da belli bafll› roller oynayan Ermeni-
ler; Çarl›k Rusya’s› taraf›ndan Pan Is-
lav 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 yü-
zünden geride izler kalm›flsa New
York’taki toplant›da en tatl› bir flekil-
de tasfiyeye u¤rat›lm›flt›r.

Ermeniler nam›na söylenen ve pek ol-
gun düflüncelerin mahsulü olan nu-
tukta 19 May›s 1919 tarihi yaln›z
Türk istiklali bak›m›ndan de¤il, Tür-
kiye’de evvel ve âhir yaflam›fl olan in-
sanlar›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 nutuk-
lar›ndan birini irtical yolile söylemifl-
tir. Bayar, kin ve garezlerin ebedi su-
rette 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 tesa-
düf ettim: “Ben senin eski okuyucu-
num. Falan ve filan zamanda tan›flt›k
ve görüfltük... Büyükada’da komflu
idik” diyen ve kimi dört, kimi on ki-
mi yirmi, otuz ve daha ziyade sene
evvel Amerika’ya muhaceret eden Er-
meni vatandafllar veya eski vatandafl
ve dostlar aras›nda kendimizi hep bir-
den memlekette hissettik.(....)

Her iki nutuk söylenirken, herkesin

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

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

Sonuç

Amerikan Yahudi Komitesi’nin Ba-
yar’›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 fevka-
lade kötü bir dönem oldu¤unu teyit
etmifl, Varl›k Vergisi Kanunu ile hak-
s›z bir flekilde gasp edilen servetlerin
iadesinin imkâns›zl›¤›na iflaret etmifl-
ti. Ayn› bilgi notu, ‹slami ak›m›n
güçlenmeye çal›flt›¤› bir ortamda laik,
cumhuriyetçi ve liberal de¤erleri sa-
vunan DP’nin hükümet olmas›n›n
gerek Türkiye Yahudileri, gerekse ‹s-
rail devleti için ne kadar önemli oldu-
¤unu vurgulamaktayd›. Cumhurbafl-
kan› Celal Bayar ise konuflmas›nda
geçmiflten hiç söz etmemifl, devletin
Türkiye Yahudileri konusunda günü-
müze kadar hiç de¤iflmeden süre ge-
len resmi görüflünü dile getirmiflti. 

Bayar’›n taltif edilmesinden k›rk üç
y›l sonra, “Tarih tekerrürden ibaret-
tir” deyiflini adeta do¤rularcas›na,
28 fiubat 1997 günkü tarihi Milli
Güvenlik Kurulu toplant›s›n›n ar-
d›ndan bafllayan “28 fiubat süreci”
sonunda istifa etmek zorunda kalan
Baflbakan Necmettin Erbakan ve
DYP-RP koalisyon hükümetinin ar-
d›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 örgü-
tü, Anti-Defamation League’in (k›-
saca ADL)16 düzenledi¤i bir tören-
de Distinguished Stateman (Seçkin
Devlet Adam›) ödülüyle taltif edile-
cekti. ADL Milli Direktörü Fox-
man’›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›m-
lara geçit vermeyece¤ine dair duyu-
lan 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 Cumhurbaflka-
n› Celal Bayar’›n flahs›nda Türkiye
Cumhuriyeti’ne gösterdikleri s›cak
sevgi ve dostluk tezahürleri yetmiflli
y›llar›n bafl›ndan itibaren yerini Tür-
kiye 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 ya-
flanan k›y›m› Amerikan Kongresi ve

Temsilciler Meclisi’nde jenosit ola-
rak kabul ettirme gayretleri gibi bir
dizi tarihsel olayd›. Bunun tek istis-
nas›, Baflbakan Mesut Y›lmaz’a veri-
len ödülden de görülebilece¤i gibi,
Türkiye’ye atfetti¤i stratejik önem
nedeniyle ‹srail devleti ve Amerikan
Yahudi toplumuydu.

≤ R›fat N. Bali,
Araflt›rmac› 
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Bayar Washington’da onurlar›na verilen
bir ziyafette konuflurken.
Cengiz Kahraman arflivi

1 “‹srail konseye namzetli¤imizi destekleyecek”, Akflam, 6 Eylül 1950.
2 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.

3 Amerikan Yahudi Komitesi, Amerikan Yahudi sivil toplum örgütlerinin en
önemlilerinden biridir. 1906 y›l›nda kurulan bu örgütün amac› ‹srail d›fl›n-
da yaflayan Yahudilerin sivil haklar›na yönelik yasad›fl› hareketleri önlemek-
tir.

4 Amerikan Yahudi Arflivleri, Koleksiyon MS 361, Kutu H332, dosya 13,
Marko Nassi’nin I. Schwarzbart’a yazd›¤› 19 Ekim 1953 tarihli mektup. 

5 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 Zacha-
riach Shuster’e (Paris’e) yollad›¤› 4 Kas›m 1953 tarihli mektup / Marsel
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