
II. Dünya Savafl› y›llar›, Türkiye’deki az›nl›klar ve özellik-
le Yahudiler için “karanl›k y›llar” olarak nitelendirilebi-
lecek bir dönemdir. Gerçi “dünya savafl›” gibi büyük bir
felaketin yafland›¤›, tarafs›z ülkelerin bile savafl›n yarat-
t›¤› korkunç kaostan sars›ld›klar› bu dönem, her ülke ve
ulus için “karanl›k y›llar” olarak adland›r›labilir. Savafl
koflullar›n›n yaratt›¤› yoklu¤un yafland›¤›, karaborsan›n
piyasaya hâkim oldu¤u Türkiye Cumhuriyeti ve Türk
ulusunun tamam› için de bu dönem “karanl›k bir dö-
nem”dir. Ancak, Türkiye Yahudileri söz konusu oldu-
¤unda bu “karanl›k dönem”, “karanl›k” nitelemesinin de
ötesinde, kasvetli ve “ümitlerin tükendi¤i” y›llard›r.
1939 -1945 y›llar› uygulanacak resmi politikalardan ötü-
rü, ayn› zamanda Cumhuriyet’in en önde gelen ülküle-
rinden “tebaadan yurttafl yaratma” ülküsünün, gayri-
müslim yurttafllar söz konusu oldu¤unda, iflas›n›n da
tescil edildi¤i dönemdir.

II. Dünya Savafl› Öncesi Durum

Türkiye Yahudilerinin II. Dünya Savafl› y›llar›ndaki duru-
munu daha iyi anlayabilmek için 1939 öncesine k›saca
göz atmak yararl› olacakt›r. Atatürk’ün vefat› ile sona
eren Cumhuriyet’in ilk on befl y›l›, yerleflik genel kana-
atin aksine, Türkiye Yahudileri aç›s›ndan sanc›s›z ve
travmas›z bir dönem de¤ildi. Milli dilleri olan ‹spanyol-
can›n, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal seçkinleri tara-
f›ndan “Yahudilerin milli dili” olarak kabul edilmemesi
ve vâk›f olmad›klar› ‹branicenin milli dil olarak kabul
edilmesinden ötürü, Türkleflme konusunda bask›lara en
çok maruz kalan az›nl›k cemaati Türkiye Yahudileriydi.

Bu nedenle “Vatandafl Türkçe Konufl!” slogan›yla tarihe
mal olan “gayrimüslimlerin Türkçe konuflmamalar› me-
selesi” esas itibariyle “Yahudilerin Türkçe konuflmama-
lar› meselesi”ydi. Cumhuriyet’in seçkinleri, Rumca ve
Ermeniceyi, Rum ve Ermeni as›ll› yurttafllar›n anadilleri
olarak kabul ediyor, dolay›s›yla Türkçe konuflmamalar›-
na, onlar› s›k s›k elefltirmelerine ra¤men, kerhen de ol-
sa r›za gösteriyor, ancak tepki ve öfkesini 1492 y›l›nda
kovulduklar› ‹spanya’n›n lisan›n› konuflmakta ›srar
eden, yeni bir dil ö¤renecekleri zaman da “Engizisyon
yönetiminin kovdu¤u atalar›n› kabul eden” Osmanl›
devletinin dilini, yani Türkçeyi ö¤reneceklerine Alliance
Israélite Universelle’in kurdu¤u okullara gidip Frans›zca
ö¤renmeyi tercih eden Yahudilere yöneltiyordu. Cum-
huriyet’in ilk 15 y›l› zarf›nda gündemden hiç düflmeyen
ve kimi zaman öfkeye dönüflen bu bask›n›n yan› s›ra dö-
neme damgas›n› vuran iki önemli olay daha vard›. Bun-
lardan ilki, 1927 y›l›nda Elza Niyego ad›ndaki genç k›z›n
akli dengesi bozuk olan Osman Rat›p Bey taraf›ndan öl-
dürülmesiydi. Karfl›l›k görmeyen platonik bir aflk›n yol
açt›¤› bu cinayetin “Vatandafl Türkçe Konufl!” bask›s›
alt›nda bunalm›fl ‹stanbul Yahudileri nezdinde yaratt›¤›
infial sonucunda cenaze töreni adeta bir toplu gösteri-
ye, bir protesto yürüyüflüne dönüflecekti. Bu beklenme-
dik durum karfl›s›nda devlet, Yahudi toplumuna bir nevi
gözda¤› vermek için Türk Ceza Kanunu’nun ünlü 159.
maddesi gere¤ince on bir Yahudiyi “Türklü¤ü tahkir”
suçundan göz alt›na al›p yarg›lamaya bafllayacak,
uzun süren bir yarg›lama sonucunda tutuklular beraat
edeceklerdi. ‹kinci olay ise, 1934 y›l›nda Trakya’da Ya-
hudi nüfusunun bulundu¤u yerleflim merkezlerinde
Yahudilere yönelik ya¤ma ve kovma teflebbüsüydü.
Tarihe “Trakya olaylar›” olarak mal olan bu olaylar so-
nucunda Edirne, Çanakkale, K›rklareli gibi Yahudi nü-
fusunun yo¤un oldu¤u Trakya kentlerindeki Yahudiler
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‹stanbul’a göç edeceklerdi. Türkiye Yahudilerinin yedi
y›l arayla maruz kald›klar› bu iki önemli olay›n bellek-
lerinde yaratt›¤› travmay› Atatürk’ün vefat› noktalaya-
cakt›. Az›nl›klar ve özellikle Yahudiler nezdinde Ata-
türk, “Trakya olaylar›n› önleyen iyi adam”, ‹smet ‹nönü
de “Az›nl›klar› sevmeyen, Trakya olaylar›n›n k›flk›rt›c›-
s› kötü adam” stereotipleri yayg›nd›. Dolay›s›yla Ata-
türk’ün vefat›n›n ard›ndan cumhurbaflkan› seçilen ‹s-
met ‹nönü’ye karfl› az›nl›klar tedirginlik, kuflku ve kor-
kuyla kar›fl›k duygular besliyorlard›. Nazilerin iktidar-
da, en yak›n dostlar›ndan birinin Nazilere meyilli Cum-
huriyet gazetesi sahibi ve baflyazar› Yunus Nadi’nin ol-
du¤u, ‹smet Pafla’n›n cumhurbaflkan› seçildi¤i bu yeni
dönem, Türkiye Yahudileri aç›s›ndan çok parlak bir ge-
lecek vaat etmiyordu. 

Savafl Y›llar›

Belleklerinde böylesi bir tarihsel birikimle ve “Atatürk’ten
sonra ne olaca¤›z?” sorusuyla Milli fief dönemine ad›m atan
Türkiye Yahudilerinin, II. Dünya Savafl› karfl›s›ndaki ilk tepki-
leri derin bir korkuydu. Her ne kadar Türkiye’nin savafla gir-
me ihtimali tüm Türk ulusu için büyük bir endifle ve korku
kayna¤› olsa da Türkiye Yahudilerinin herkesten çok daha
fazla endifle duymalar› için önemli bir sebepleri vard›. Bu se-
bep, Nazilerin antisemit siyasetleri ve Yahudileri temerküz
kamplar›na tehcir etmeleriydi. Türkiye Yahudileri, savafl›n
Türkiye’ye de sirayet etmesi halinde kendilerini benzeri bir
ak›betin bekledi¤i konusunda zerre kadar flüpheleri yoktu.
Cumhuriyet’in ilk 15 y›l›nda hem günlük, hem de mizah bas›-

n›n›n sürekli taciz, elefltiri ve alaylar›na maruz kalan, Cevat
R›fat Atilhan ve Nihal Ats›z gibi antisemit ve tahrikçi yazar-
lar›n boy hedefi olan Türkiye Yahudilerine karfl› bas›n, savafl
y›llar›nda da benzer flekilde davranmaya devam edecekti.
Bu da Yahudilerin tedirgin ruh hallerini daha da koyulaflt›r›-
yordu. Böyle bir ortamda f›s›lt› ve dedikodu gazeteleri aza-
mi derecede çal›fl›yor, Trakya’da s›n›rlara dayanm›fl Nazi or-
dular›n›n istilas›na karfl› savunma haz›rl›klar›na bafllayan
Türkiye Cumhuriyeti’nin gizliden gizliye, gamal› haçl› pazu-
bantlar da¤›tt›¤›, insan yakma f›r›nlar› infla etti¤i, ‹stanbul
Emniyet Müdürü’nü insan yakma teknolojisini ö¤renmek
üzere Almanya’ya gönderdi¤i yolunda haberler a¤›zdan a¤-
za yay›l›yordu. Bu tedirgin ve endifleli ruh halini daha da
kasvetlefltiren bir di¤er olgu Nazilerin istilas›na u¤rayan ül-
kelerden kaç›p Türkiye’den transit geçerek Filistin’e göç et-
meye çabalayan Yahudi mültecilerdi. 

Yahudi Mülteciler 

Savafl›n bafllamas› ve Nazilerin Yahudileri temerküz
kamplar›na tehcir etmeye bafllamalar›yla birlikte pey-
dah olan ve Türkiye’yi de ilgilendiren önemli bir mesele
“Yahudi mülteciler” meselesiydi. Türkiye gerek kara,
gerekse denizyolu aç›s›ndan Filistin topraklar›na yap›la-
cak göçün ana güzergâhlar›ndan biriydi. “Yahudi mülte-
ciler” sorunu karfl›s›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi
siyaseti, Filistin’e göç etmek için transit geçifl izni iste-

1941 y›l› Kipur Bayram’›nda Tavflanl›’da Yirmi Kur’a Yahudi askerler.
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yen mültecilerin, ‹ngiliz mandas› alt›ndaki Filistin’e girifl
vizesine sahip olmalar› halinde izin vermek, vize sahibi
olmayanlar› ise reddetmekti. Bu y›llarda Türkiye’den
transit olarak geçen Yahudi mülteci say›s› ise, san›lan›n
aksine, yüz binler mertebesinde olmay›p sadece
16.500’dü. Dönemin Türk hükümeti, Yahudi mültecile-
rin Filistin’e nakledilmelerinden sorumlu Yahudi Ajan-
s›’n›n ‹stanbul’da büro tesis etmesine izin veriyor, ajan-
s›n ‹stanbul müdürü Hayim Barlas da Pera Palas’› karar-
gâh olarak seçiyordu. Hayim Barlas ve mesai arkadaflla-
r› mültecileri tafl›yacak gemilerin temini, paralar›n
ödenmesi, transit geçen veya karasular›nda demirleyen
göçmenlere iaflelerin temini hususunda ‹stanbul Yahudi
cemaati ileri gelenleriyle s›k› iflbirli¤inde bulunuyorlar-
d›. Dönemin cemaat ileri gelenlerinden ‹stanbullu mani-
fatura tüccar› Simon Brod, cesareti, resmi makamlarla
olan iyi iliflkileri, ifl bitiricili¤i ve aile hayat›n› feda eder-
cesine vargücüyle kendini mültecilere hasretmesi ne-
deniyle dönemle ilgili hat›ratlar›n hemen hemen hepsin-
de ad› minnet ve rahmetle an›lmaktad›r. Yahudi mülte-
ciler konusunda döneme damgas›n› vuran en trajik ör-
nek Filistin’e girifl vizesine sahip olmayan 769 Rumen
Yahudi mültecisini tafl›yan Struma gemisiydi. Ana maki-
neleri bozulmufl olan gemi Filistin’e girifl vizelerinin te-
mini için giriflimlerin sürdü¤ü 69 gün boyunca Saray-

burnu aç›klar›nda karantina alt›nda tutulduktan sonra
Türk karasular› d›fl›na ç›kar›lacak, kaderiyle bafl bafla b›-
rak›lacakt›. Muhtemelen bir Sovyet denizalt›s›ndan at›-
lan bir torpido ile infilak edip batan Struma’dan bir tek
David Stoliar ad›nda bir genç sa¤ olarak kurtulacakt›. 

Yirmi Kur’a Gayrimüslimlerin Silah Alt›na 
Al›nmalar›

Nazilerin Trakya s›n›r›na geldi¤i 1941 y›l›n›n May›s ay›nda

yirmi kur’a gayrimüslimlerin ihtiyat olarak silah alt›na al›n-
malar›, ancak kendilerine silah verilmeyip yol inflaatlar›n-
da çal›flt›r›lmalar›, az›nl›klar›n toplumsal belle¤inde uzun
y›llar boyunca yer edecekti. Cumhuriyet’in kurucu seçkin-
leri Osmanl› döneminin son y›llar›nda cereyan eden olay-
lardan ötürü, Ermenilere karfl› derin bir güvensizlik hisse-
diyorlard›. Bu yüzden Nazilerin Türkiye’ye sald›rmalar›n›n
muhtemel oldu¤u bir savafl ortam›nda “Ermenilerin devle-
te ihanet etmeleri” travmas› yeniden canlanacakt›. Bu ne-
denle devlet, esas itibar›yla Ermenilere yönelik olmas›na
ra¤men ayr›mc› bir uygulama olarak gözükmemesi için
gayrimüslimlerin tamam›n› silah alt›na almaya karar ver-
di. 1941 y›l›n›n May›s ay›nda askere al›nan ve 1942 y›l›n›n
Temmuz ay›na kadar yol inflaatlar›nda çal›flt›r›lan 25 ila
45 yafl aras›ndaki gayrimüslimlerin bu durumu, bir yerde,
Hiroflima bask›n› sonras›nda ABD’nin Japon kökenli Ame-
rikan yurttafllar›n›n “beflinci kol” eylemlerinde bulunabile-
cek potansiyel düflmanlar olarak kabul edip kamplarda en-
terne etmesine benzer bir uygulamayd›. Yirmi kur’a ihti-
yatlar›n çal›flma koflullar› kötü de¤ildi. Kötü olan belirsiz-
lik, tedirginlik, kimi onbafl›, çavufl veya subaylar›n onlara
“Bu kazd›¤›n›z çukurlar mezarlar›n›z olacak. ‹stanbul’u bir
daha görmeyeceksiniz!” türünden tacizleri ve kendilerine
askeri üniforma verilmemesiydi. Tedirginlik, korku ve bi-
linmezlikten oluflan bu ruhsal ortamdan ötürü silah alt›n-
daki Yahudiler için bu koflullar Nazilerin temezkür kamp-
lar›ndan pek farkl› de¤ildi. “Katliama u¤ramak” korkusu
zihinlerinde yer etmiflti. Böyle bir ortamda yirmi kur’a ih-
tiyatlar için ‹smet Pafla “kötü insan”, onlara askeri ünifor-
ma da¤›t›p “katledilmekten kurtaran” Genelkurmay Bafl-
kan› Mareflal Fevzi Çakmak ise “kurtar›c› iyi insan” olacak,
bu tarihi flahsiyetler, az›nl›klar taraf›ndan y›llar boyunca
bu stereotiplerle an›lacaklard›.

Varl›k Vergisi Kanunu

1942 y›l›n›n Temmuz ay›nda terhis edilen gayrimüslimler
terhislerinden dört ay sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin si-
yasi, toplumsal ve mali tarihine damgas›n› vuracak olan
Varl›k Vergisi Kanunu ile yüzlefleceklerdi. Savafl ortam›-
n›n meydana getirdi¤i karaborsa ve spekülasyonun ya-
ratt›¤› fahifl kârlardan oluflan servetleri vergilendirmeyi
amaçlayan Varl›k Vergisi Kanunu, kanuna itiraz edilme-
mesi ve keyfi uygulanmas› sonucunda ticaret erbab› ara-
s›nda eski hesaplar›n görüldü¤ü, rakiplerin tasfiye edildi-
¤i bulan›k bir f›rsat ortam› yaratacakt›. Dahas› savafl or-
tam›nda “az›nl›klar›n vatan u¤runa kan dökmeyip sadece
servetlerine servet katt›klar›” imgesi de siyasi ve toplum-
sal seçkinlerin belleklerinde tekrar canlanacakt›. 1940’l›
y›llarda gayrimüslim ve Dönme kökenli tüccar ve sanayi-
cilerin ‹stanbul’un ticaret alemine halen hâkim olmaya
devam etmeleri dönemin siyasi iktidar›na ‹stiklal Savafl›
ve Cumhuriyet’in kurulufl y›llar›ndaki koflullar›n› hat›rlat›-
yordu. ‹stiklal Savafl› y›llar›nda “vatan için kan dökme-
yen” gayrimüslimlerin Cumhuriyet’in kuruluflundan ve
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tek bir gayrimüslim delegenin davet edilmedi¤i I. ‹ktisat
Kongresi’nden bu yana yirmi y›l geçmesine ra¤men halen
ticarete ve sanayiye hâkim olmaya devam etmeleri, Veh-
bi Koç istisnas› d›fl›nda, kayda de¤er bir Türk-Müslüman
tüccar ve sanayici s›n›f›n›n yetiflmemesinin yaratt›¤› ha-
yal k›r›kl›¤›, öfke, k›skançl›k gibi duygular›n keskinleflti¤i
ve savafl ihtimalinin tekrar canland›¤› bir ortamda Varl›k
Vergisi Kanunu siyasi iktidar ve seçkinler taraf›ndan bir
“kan bedeli” olarak kabul edildi ve bir Türk-Müslüman
müteflebbis ve burjuva s›n›f›n›n do¤mas› için adeta bir
transfer mekanizmas› vazifesini gördü. 

Sonuç

II. Dünya Savafl›’n›n sona ermesiyle birlikte Türkiye Ya-
hudilerinin tarihinde son derece travmatik bir dönem
sona eriyordu. Cumhuriyet’in kurulufluna içtenlikle se-
vinen Yahudiler, yirmi iki y›l gibi nispeten k›sa ancak ha-
zin olaylarla dolu bu y›llar zarf›nda 1924 Anayasas›’n›n
kendilerine tan›d›¤› yurttafll›k statüsünün kâ¤›t üzerin-
de kald›¤›n›, siyasal ve toplumsal alandan d›flland›klar›-
n› fark edecek, bunun neticesinde Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kendilerine bir gelecek vaat etmedi¤i kanaati ha-
s›l olacak, buna bir tepki olarak Yahudi gençli¤i aras›n-
da siyonist faaliyetler yeflerecek, Filistin’e göç bafllaya-
cakt›. Bu göç ‹srail devletinin kurulmas›n›n ard›ndan kit-
lesel bir flekle dönüflecek ve iki y›l zarf›nda Türk Yahudi

nüfusunun yaklafl›k yar›s›, yani 35.000 kifli, ‹srail’e göç
edecekti.
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