T Ü R K‹ Y E’DE G AYR‹ M Ü S L‹ M L E R :
“ K A⁄ IT ÜZ ER‹N DE” VAT AN DAfiLAR!
AYHAN AKTAR*
Varl›k Vergisi mükelleflerinden Ni€de kökenli un tüccar›
Yorgo Hac›dimitriyadis, Erzurum-Aflkale’de kald›€› toplam
befl ay boyunca her gün defterine notlar alm›flt›. Hac›dimitriyadis’in günlü€ünde 9 Nisan 1943 tarihinde flunlar› yazm›flt›r:
[Bugün] ifle ç›kmad›m. ‹drar›m› toplad›m ve kanl› oldu€unu gördüm.
Tahlil neticesi bir kaç gün sonra anlafl›lacak. Ayakta ve istirahatl› olan baz›
arkadafllar otelimizin ittisal›nda [yak›n›nda] bulunan aflç› dükkan›na birer çay almak için gitmifl idik. O arada komutan kontrol için geldi, bizim
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odalardan d›flar› oldu€umuzu münasip görmedi ve katiyyen d›flar› ç›kmamam›z için kapuya asker b›rakt›. Nerede y›kanacak ve sair ihtiyaçlar›m›z› nerede görecektik? Arkadafllar Istanbul Kapusu yoluna gitmifller. Döndüklerinde yemek yemek ve saire için d›flar› ç›kmak
men edildi€ini hayretle karfl›lad›lar. 129 kifli (5. ve 6. kafile) bir binada idik ve suyu olmad›€› gibi apteshanesi dahi yaln›z bir [tane] idi. Nihayet yaln›z befler kifli [d›flar›] ç›kmam›za onbafl›lar raz› oldular.
10 Nisan.
Hava güzel, rüzgâr yok. Günefl her taraf› kaplam›fl. Ben de arkadafllarla ifle ç›kd›m. Istanbul Kapu
yolunda kar ve buz temizledikden sonra saat 13.00’de paydos yaparak 14.15’de yerimize döndük.
Cumartesi olmas› münasebetiyle ö€leden sonra çal›flmak yoktu. Komutan ko€ufllar›m›za geldi.
Otelimiz civar›ndan [fazla] uzaklaflmamak üzere d›flar› ç›kmam›za musaade verdi. Bir arkadafl›n
(Bay Salfati) flehirden geldi€inini gördü. Salfati asabi bir adam olmas›ndan dolay›, komutan›n ona
“siz mahkumsunuz” ve saire sözlerine cevaben, “Esasen biz medeni haklardan iskat edildik. Bizi
daha eyi kurfluna diziniz ...” demesi üzerine kendisini komutanl›€a ça€›rt›p yar›n pazar günü ceza
olarak ifle ç›kmas›n› emretmifltir.
11 Nisan.
... Saat 06.00’da kalkd›m. Y›kanmakdan dönüflümde bir arkadafl›n soka€a ç›k›p “çabuk bir araba
ça€›r›n›z” diye ba€›rd›€›n› iflitdim. Kofldum. Bay Salfati intihar etmek üzere elinin damar›n›
kesmifl ve o arkadafl yetiflmifl idi. Kolunu ba€lad›lar kan›n akmas›n› azaltmak için ve kendisini hastaneye götürdüler. ‹sabet, fenal›€›n önü al›nd›. Rum arkadafllar› ibadete davet ettik. Bir ko€uflda
Eksapsalmos ve Paraklisis [dualar›n›] okuduk (∂Í ¿„·ÏÌÔ˜ ve ¶·p¿KÏÛÈ˜ ). Çoklar›m›z ma€duriyetimiz için ac› ac› göz yafllar› dökdük.1

11 Nisan 1943 günü gördü€ü kötü muamele sonucunda umutsuzlu€a kap›l›p
intihara teflebbüs eden Bay Salfati’nin “Esasen biz medeni haklardan iskat edildik”
sözü bir dereceye kadar cumhuriyet döneminde gayrimüslim az›nl›klar›n vatandafl olarak konumunu aç›klamaktad›r. Cumhuriyet döneminin gayrimüslim T.C.
vatandafl› tek parti döneminin ilk y›llar›nda çal›flt›€› özel kesime ait iflyerlerindeki
iflinden at›lan, devlet memuriyetine girme imkân› olmayan, daha sonra kurmufl
oldu€u vak›flar›n mallar›na el koyulan ve ulusal toplulu€un bir parças› olarak
görülmedi€i için her türlü ayr›mc›l›€a maruz kalan bir insand›r.2
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3 4305 say›l› Varl›k Vergisi Kanunu, DüsturÜçüncü Tertip, c. 24. s. 9-13.
4 Varl›k vergisi ve cumhuriyetin ilk y›llar›nda
uygulanan di€er Türklefltirme politikalar› için
bkz. Ayhan Aktar, Varl›k Vergisi ve “Türklefltirme
Politikalar›”, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000.
5 26 A€ustos 1943 günü ‹stanbul’dan yola
ç›kan son kafilelerden birinde bulunan, ismini
bilmedi€imiz bir varl›k vergisi mükellefi Sivrihisar,
Biçer köyü, Gökbel mezras›ndaki kampta
yaflad›klar›n› yaz›ya dökmüfl ve bu metin de
Amerikan Milli Arflivlerinde istihbarat (OSS)
belgeleri içinde yay›nlanm›flt›r. Bu belgede,
10 A€ustos 1943 tarihinde Erzurum-Aflkale’den
Sivrihisar’a nakledilen mükelleflerin içinde
yaflad›klar› kamp›n koflullar› ve yap›lan bask›lar
ayr›nt›l› olarak anlat›lmaktad›r.
“Kamp bir albay›n komutas›ndayd›. Bu albay
mükellefleri [!] içten içe demoralize etmekten
fleytani bir zevk alan bir sadistti. En sevdi€i ifllerden biri, mahkumlar› toplay›p uzun nutuklar
atmakt›. Bir keresinde, ‘Hepiniz sui niyet sahibi ve
vatan hainisiniz. E€er biri bana emir verirse [hiç
tereddüt etmeden, aynen 1938’de] Dersim’deki
Kürtlere yapt›€›m gibi hepinizin g›rtla€›n›
keserdim’ demiflti. Albay›n bu uzun nutuklar›n
birinden sonra Sarfati isimli mahkum çad›r›na
gidip bileklerini jiletle keserek intihara teflebbüs
etti. Arkadafllar›ndan biri onu gördü ve hayat› kurtar›ld›. [Bileklerini kesmeden önce] Sarfati geride
kar›s›n› ve üç çocu€unu emanet etmifl oldu€u
kardefline hitaben yaz›lm›fl bir mektup b›rakm›flt›r.
Mektupta, ‘Sa€ olarak eve dönebilecek miyiz hiç
bilmiyorum, ama ölüm her an üzerimizde geziniyor.
Sana yalvar›yorum, n’olur çocuklar›mla ilgilen ve
onlar› özgür bir ülkeye götür! Burada, asla bir
köleden daha fazla bir fley olamaya€›z.”, Bkz.
R›fat N. Bali, The Varl›k Vergisi Affair: A Study on
its Legacy–Selected Documents, The Isis Press,
‹stanbul, 2005, s. 313-314 (Tercüme benimdir. AA)
Yorgo Hac›dimitriadis’in günlü€ünde intihara
teflebbus etti€i anlat›lan Bay Salfati ile metindeki
Sarfati ayn› kifli olmayabilir. ‹sim benzerli€i meselesine dikkatimi çeken sevgili arkadafl›m R›fat
N. Bali’ye teflekkürler.
6 Faik Ökte, Varl›k Vergisi Facias›, Nebio€lu
Yay., ‹stanbul, 1951, s. 50.

Yorgo Hac›dimitriyadis’in günlü€ünde hikâyesi anlat›lan ve isminden Musevi oldu€u
anlafl›lan Bay Salfati sadece kendisine tarh edilen Varl›k Vergisini zaman›nda ödeyememifl
oldu€u için Erzurum’a gönderilmifl bir kiflidir.
Kendisine ne kadar vergi sal›nd›€›, nereli oldu€u ve ne ifl yapt›€› konusunda maalesef bir
bilgimiz yok. Varl›k Vergisi Kanunu’nun 12.
maddesine göre, “borçlar›n› ödemeyen mükellefler ... memleketin herhangi bir yerinde bedeni
kabiliyetlerine göre ... umumi hizmetlerde veya
belediye hizmetlerinde çal›flt›r›l›rlar” denilmektedir.3 Dolay›s›yla, Bay Salfati sadece bedenen
çal›flarak vergisini ödemeye çal›flan bir kiflidir,
kesinlikle hukuken bir mahkûm say›lamaz.4
1942-1943 y›llar›nda tahsil edilmifl olan
Varl›k Vergisi uygulanmas› esnas›nda gayrimüslim az›nl›klar önce vergilendirme sürecinde
yap›lan ayr›mc›l›k nedeniyle önce “müflkül
mevkide kalan vatandafllar” konumuna geldi ve
daha sonra Bay Salfati’nin deyimiyle “medeni
haklardan iskat edilme” noktas›na getirildi.
Cumhuriyet döneminde, gayrimüslim az›nl›klar sadece hukuken T.C. vatandafl› olup, fakat
vatandafl olman›n getirdi€i haklar›n hiç birinden tam anlam›yla faydalanamayan bir insan
grubuydu. Ço€unlukla da Bay Salfati’nin durumunda oldu€u gibi ayr›mc›l›€a ve kötü muameleye tabi tutuluyorlard›.5
Daha Varl›k Vergisinin haz›rl›k aflamas›nda,
göreve 12 Eylül 1942 günü atanm›fl olan ‹stanbul
Defterdar› Faik Ökte’nin önüne koyulan Ankara’dan yollanm›fl olan “gizli” damgal› yaz›da
flunlar yaz›l›d›r:
…harp ve ihtikâr dolay›s›yla kazan›lan fevkalâde kazançlar›

kanunlar›m›z›n vergilendirmemekte oldu€u, bu sebeple bilhassa ekalliyetlerin büyük servetler
iktisap etti€i belirtildikten sonra, piyasada acele tetkikat yapt›r›larak kimlerin bu flekilde fevkalâde
kazanç temin etti€inin tesbiti, ekalliyetlerin [gayrimüslim az›nl›klar›n] ayr› bir cetvelde gösterilmesi.6

Maliye Bakanl›€›’ndan ‹stanbul Defterdarl›€›’na yollanan bu “gizli” damgal›
yaz›dan da anlafl›ld›€› gibi, kanun koyucu ola€anüstü bir dönem yaflayan Türkiye’
de vergilendirece€i vatandafllar›n› vergi ödeme kabiliyetlerine göre de€il, etnik ve
dini kökenlerine göre s›n›fland›rmaktayd›. Do€all›kla s›n›fland›rma bu flekilde
yap›ld›ktan sonra, gayrimüslim T.C. vatandafllar›na di€erlerinden bazen on kat
daha fazla Varl›k Vergisi tahakkuk etttirmek mümkün olabilmifltir. Belki,
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tart›flmam›z gereken en önemli mesele, sürekli olarak “müflkül mevkide kalan vatandafllar” olma durumunun hukuki
kökenleridir. fiimdi bu ayr›mc›l›€› temel hukuki metinlerde
yans›d›€› biçimiyle ele alal›m.

7 fieref Gözübüyük ve Zekai
Sezgin, 1924 Anayasas›
hakk›ndaki Meclis
Görüflmeleri, SBF yay›n›,
Ankara, 1957, s. 437.

I. “KÂ⁄IT ÜZER‹NDE VATANDAfi” OLAN GAYR‹MÜSL‹MLER
Hukuken T.C. vatandafl› say›lan, fakat merkezi otorite taraf›ndan ulusal toplulu€un parças› olarak görülmeyen gayrimüslimlerin yukar›da özetlemeye çal›flt›€›m›z konumu, asl›nda daha 1924 Anayasas›’n›n TBMM’deki tart›flmalar› s›ras›nda netleflmifltir. Anayasay› haz›rlayan komisyonun tart›fl›lmak üzere Meclis’e
yollad›€› 88. maddenin ilk hali flöyleydi:
Türkiye ahalisine din ve ›rk fark› olmaks›z›n “Türk” ›tlâk olunur.

20 Nisan 1924 günü TBMM’de 88. madde tart›fl›l›rken “Türk” teriminden ne
anlafl›laca€› meselesi gündeme geldi€inde, Celal Nuri [‹leri] Bey söz alarak bunun asl›nda düpedüz milliyeti tan›mlad›€›n› belirtti. Bunun üzerine söz alan
Hamdullah Suphi [Tanr›över] Bey flunlar› söyledi:
Bütün siyasi hudutlar›m›z dahilinde yafl›yanlara Türk ünvan›n› vermek bizim için bir emel olabilir. Fakat görüyorsunuz ki çok müflkül bir mücadelenin içinden ç›kt›k ve hiç birimiz kalbimizde
mücadelenin tamam oldu€una dair bir fley tafl›m›yoruz. Diyoruz ki: Devletin, Türkiye
Cumhuriyetinin tebaas› tamamiyle Türktür. Bir taraftan da hükümet mücadele ediyor, ecnebiler
taraf›ndan tesis edilmifl müessesatta çal›flan Rumu, Ermeniyi [iflten] ç›karmaya çal›fl›yor. Biz bunlar› Rumdur, Ermenidir diye [iflten] ç›karmak istedi€imiz vakit bize “hay›r meclisinizden ç›kan
kanun mucibince bunlar Türktür” derlerse ne cevap vereceksiniz? ... Onlar Türk olamazlar. Hattâ
Meclis de firari Rum ve Ermenileri Türk yapamaz ... O halde arkadafllar, [bu] madde bizim aleyhimize kullan›labilir. ‹zahata muhtaçt›r. Mütemmim [tamamlay›c›] bir madde lâz›md›r ki, bunu
kanun izah edebilsin.7

Tart›flmalar biraz daha devam ettikten sonra, 88. madde, Hamdullah Suphi
Bey’in önerisi do€rultusunda de€ifltirilerek flu hale dönüfltürüldü:
Türkiye’de din ve ›rk ay›rd edilmeksizin vatandafll›k bak›m›ndan herkese “Türk” ›tlâk olunur.

Dikkat edilirse, bu maddedeki “vatandafll›k bak›m›ndan” s›n›rlamas› cumhuriyet döneminde gayrimüslimlerin “kâ€›t üzerinde vatandafl” olma durumunu
tan›mlayan bir hukuki karine olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. K›sacas›, merkezi
otorite bir gayrimüslim vatandafla gerekli yasal ve bürokratik güvenceleri
sa€lamakta, yani ona nüfus kâ€›d›, pasaport gibi resmi kimlikleri sunmakta, fakat
bu gayrimüslim vatandafl›n ekonomik ve sosyal plandaki vatandafll›k haklar›n›
kay›ts›z flarts›z kullanmas›n›n önüne baz› engeller ç›kartmaktad›r. K›sacas›, bu
madde ile Müslüman vatandafllar vatandafll›k haklar›n› tam anlam›yla kullan›rken, gayrimüslim vatandafllar›n ayr›mc› politikalarla karfl› karfl›ya kalmas›n›n
hukuki k›l›f› haz›rlanm›fl olmaktad›r.
1924 Anayasas›’n›n 88. maddesini kitab›nda ayr›nt›l› bir analize tabi tutan
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Mesut Ye€en’in de belirtti€i gibi, “88. madde, tek bir ifadeyle,
iki farkl› Türklük fikrini anayasal hüküm haline getirmiflti.
Hiç flüphesiz birini telaffuz, di€erini iflaret ederek”:8 Vatandafll›k haklar›n› hiçbir s›n›rlamaya tabi tutulmadan kullanan Müslüman ço€unluk ile sadece “kâ€›t üstünde vatandafl” olan gayrimüslimler.
Bu konudaki yeni akademik çal›flmalarda art›k vatandafl›n
tan›m› “vatans›z/haymatloz olmaktan ç›km›fl”, yani bir ulusdevletin flemsiyesi alt›nda korunmufl bir kimse olmaktan öte,
o ulus-devletin tüm kurumlar›nda hiçbir ayr›mc›l›€a tabi
tutulmadan var olan ve ayn› zamanda o ulus-devlet içinde
vatandafllara da€›t›lan tüm mal, hizmet, teflvik ve imtiyazlara
herkes kadar eflit mesafede duran bir kifli anlafl›lmaktad›r. Ayfle Kad›o€lu’nun da
belirtti€i gibi, vatandafll›€›n ulus-devleti flekillendiren “bir milletin parças› olma”
durumundan ar›nd›r›lmas› tart›fl›lmaktad›r.9
Konuya bu çerçeveden bakt›€›m›z zaman, gayrimüslim T.C. vatandafllar›n›n
etnik köken itibariyle tan›mlanm›fl Türk ulusal toplu€unun parças› olarak görülmedikleri –sadece “ka€›t üzerinde vatandafl” olduklar› için vatandafll›€›n getirdi€i siyasal, sosyal ve ekonomik imkanlardan faydalanma flanslar› s›n›rland›r›lm›fl veya engellenmifltir.
1924 Anayasas›n›n 88. maddesini yorumlayan merhum Bülent Tanör, bu
maddeyi son derece dar bir hukuk mant›€› içinde ele alarak flunlar› söylemektedir:
8 Mesut Ye€en, Müstakbel
Türk’ten Sözde Vatandafla:
Cumhuriyet ve Kürtler,
‹letiflim Yay., ‹stanbul, 2006.
s. 72.
9 Ayfle Kad›o€lu,
“Denationalization of
Citizenship? The Turkish
Experience”, Citizenship
Studies, c 11, say› 3, s. 284.
10 Bülent Tanör, Osmanl›Türk Anayasal Geliflmeleri,
YKY, ‹stanbul, 2007, s. 309310.

Anayasa, dinsel ve ›rksal farkl›l›klar›n bulundu€unu ancak, “Türk”lük s›fat›n›n dinsel ve ›rksal bir
anlam tafl›mad›€›n›, co€rafi (“Türkiye ahalisi”) ve siyasi (“vatandafll›k ba€›”) anlama geldi€ini vurgulamaktad›r.10

Halbuki, Temmuz 1923’te imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu
antlaflmas› olan Lozan Antlaflmas›’ndan yaklafl›k dokuz ay sonra TBMM’de tart›fl›lmaya bafllanan 1924 Anayasas›’n›n bu antlaflman›n lafz›na ve ruhuna ayk›r›
maddeler içermesini beklemek anlams›zd›r. Örne€in, Lozan Antlaflmas›n›n 37. ve
43. maddeleriyle ülkemizde gayrimüslim az›nl›klar›n vatandafll›k haklar› güvence
alt›na al›n›rken, 1924 Anayasas›’nda T.C. vatandafll›€›n›n tan›m›n›n etnik bak›mdan Türklü€e veya Müslümanl›€a gönderme yapan bir formülasyon içermesi
düflünülemezdi. Ancak, gayrimüslim az›nl›klara karfl› anayasal metinler düzeyinde hukuken (de jure) bir ayr›mc›l›k yap›lmam›fl olsa bile, 88. madde tart›fl›l›rken Hamdullah Suphi Bey’in söyledikleri fiili durumu (de facto) bütün
aç›kl›€›yla gözler önüne sermektedir. Bu “fiili durum” ilerleyen sat›rlarda örneklerle ele al›nacakt›r.
Fiili durumlar yaratarak gayrimüslimlerin vatandafll›k haklar›n› tam
anlam›yla kullanmalar›n›n önüne engeller koyulmas› tüm cumhuriyet tarihi
boyunca standart bir uygulama olarak hayata geçirildi. Kuflkusuz, bu engellerin en
önemlisi cumhuriyetin ilk y›llar›nda özel kesimde ve kamu kesiminde gayrimüslimlerin istihdam›na fiilen getirilen s›n›rlamalard›r.
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II. ‹ST‹HDAMDA AYRIMCILIK: “TÜRK‹YE,
TÜRKLER‹ND‹R!”

11 ‹stanbul’daki ‹ngiliz Elçisi
Sir L. Lindsay’dan D›fliflleri
Bakan› Sir A. Chamberlain’e
rapor: Public Records Office
(PRO), Kew Gardens, Londra.
FO 371 / 8 fiubat 1926 tarihli
ve E1072 / 373 / 44. numaral›
belge.
12 Cumhuriyetin ilk
y›llar›ndaki Türklefltirme
hareketleri için son derece
yararl› bir an› kitab› için bkz.
Ahmet Hamdi Baflar’›n
An›lar›: Meflrutiyet,
Cumhuriyet ve Tek Parti
Dönemi: “Gazi bana çok
k›zm›fl...” (yay. haz. Murat
Koraltürk), Bilgi Üniversitesi
Yay., ‹stanbul, 2007.
13 Londra’da J.E.
Kingsbury’den ‹ngiliz
D›fliflleri’ne 18 fiubat 1926
tarihli mektup: FO 371/E1186/
373 / 44.

TBMM’deki anayasa tart›flmalar›n›n üzerinden yaklafl›k
iki y›l geçtikten sonra, ‹stanbul’daki ‹ngiliz Elçisi Sir R.
Lindsay, ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› Sir A. Chamberlain’e yazd›€›
raporda önce genel bir de€erlendirme yaparak “Türk milliyetçi€inin özünde, Avrupa’n›n baflka yerlerinde ortaya
ç›kan milliyetçiliklerden pek farkl› olmad›€›n›” belirtiyor,
“[ülkede milliyetçilik dalgas›n›n] gittikçe artan ölçüde
güçlenmesinin nedenlerini de, Türkiye’nin kendisini uzaklardaki baflkent Ankara’ya kapatmas›na ve [bu] yeni salg›n›n
hep [sâri] hastal›klar›n ilk devrelerinde oldu€u gibi yüksek
atefl ile seyrediyor olmas›na” ba€l›yordu.
Bu ilginç raporda “polis ve belediye yetkililerinin hiçbir
zaman yaz›l› olarak tebli€ edilmeyen emirlerinde, yabanc›lar›n sahip oldu€u dükkân ve banka olsun, tüm firmalarda
çal›flanlar›n %75’inin Müslüman Türklerden oluflmas›n›
[temin etmek yönünde] karar ald›klar›n› ve [bunu yapmak do€rultusunda onlar›]
zorlad›klar›n›” belirtiyor, son k›s›mda “[‹stanbul] liman flirketinin millilefltirilmesinden sonra da gayrimüslim Türk vatandafllar›n›n da k›lavuz kaptanl›k, dalg›çl›k ve gemilere mal satma (ship chandling) mesleklerini sürdürmelerine engel
olundu€u” vurgulan›yordu. ‹ngiliz elçisinin dikkatinden kaçmayan di€er bir
husus da fluydu:
Belediye yetkilileri [de] tüm ifllerin Türklere tahsis edilmesine çal›fl›yorlar. Örne€in, floförlerin
ehliyetlerinin temdidi için verilen dilekçelerin sonucunda, hiçbir yabanc› [uyruklu] ve gayr›müslim floföre ait ehliyet temdit edilmiyor. Ayr›ca Türk band›ral› gemilerde çal›flan yabanc› [uyruklu]
usta ve çarkç›bafl›lara da bu ifllerin art›k Türklere tahsis edildi€i belirtilmiflti.11

Raporun sonunda elçi, cumhuriyet yönetiminin Türk olmayan unsurlara
duydu€u yo€un güvensizli€in sonucu olarak, etraf›n› bir Çin seddiyle çevirip
sadece kendilerine ait bir devlet kurmak istediklerini belirtiyordu. Bu güvensizli€in büyük devletlerin yüz y›ldan beri Türkiye’ye karfl› uygulad›klar› politikalar
sonucu oluflmufl oldu€unu belirten ‹ngiliz elçisi, Cumhuriyet yönetiminin yabanc›larden gelebilecek herhangi bir bask›ya karfl› kendilerini tamamen korumaya niyetli oldu€unu vurguluyordu.12
Ayn› günlerde, ‹ngiliz sermayesiyle kurulmufl ‹stanbul Telefon fiirketi’nin
Londra’daki temsilcisi J.E. Kingsbury, ‹ngiliz D›fliflleri’ne yazd›€› mektupta ‹stanbul’daki flirket temsilcisinin Türklefltirme politikas›ndan flikâyet eden mektubundan al›nt›lar yap›yordu. ‹stanbul’daki müdür flöyle diyordu:
1912 y›l›ndan beri yan›mda çal›flan floförüm Niko’yu kovmak zorunda kald›m. Vilayet onun floförlük yapmas›na izin vermiyor. Garsonlardan tutun da -ki buna flimdi gayet mütevaz› bir ücret
karfl›l›€›nda çal›flan düzinelerce beyaz Rus garson k›zlar da dahil- bütün gayr›müslimleri iflten
at›yorlar.13
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Kingsbury, flirkette çal›flan çok az say›daki uzman ‹ngiliz
personel hakk›nda henüz bir bask› gelmedi€ini, fakat iflten
at›lan gayrimüslimler yerine kalifiye adam bulmakta çok
zorland›klar›n› belirtiyordu.
Benzer yak›nmalar ‹zmir-Ayd›n demiryolunu iflleten
flirketten de geliyordu. “Ankara’da demiryollar›n›n devlet
elinde olmas› gerekti€i konusunda güçlü bir kanaat has›l
oldu€unu belirten” ‹zmir’deki Genel Müdür Mr. Shewan,
“bu kanaati güçlendiren olgunun Anadolu demiryollar›n›n
Türkler taraf›ndan iflletilmesi örne€inden kaynakland›€›n›”
anlatarak, Anadolu demiryollar›n›n asl›nda zarar etti€inin
bilinmedi€ini veya önemsenmedi€ini ve bu zarar›n da devlet
taraf›ndan karfl›land›€›n› belirtiyordu.14
‹zmir-Ayd›n demiryolu flirketiyle ilgili 18 Mart 1926 günü
Londra’da yap›lan toplant›da tart›fl›lan konulardan biri çok
ilginçti: Firma yetkililerinin ‹ngiliz D›fliflleri’ne iletti€i flikâyetleri özetleyen tutanakta, ‹zmir R›ht›m fiirketi’nin
millilefltirilmesinden sonra ‹zmir’de demiryolu flirketinin
kendi mülkü olan dalgak›ran, r›ht›m ve vinçleri kullanmas›na izin verilmedi€i, çünkü limanda çal›flan iflçilerin yabanc›
ve potansiyel casus oldu€u, s›rf bu nedenle de iflten at›lmalar›n›n istendi€i belirtiliyordu.15
Yaklafl›k iki ay sonra, Ticaret Bakanl›€› ‹statistik fiubesi taraf›ndan tüm sigorta
flirketlerinin temsilciliklerine yollanan anket formunda sigorta flirketlerinin sermaye yap›s›, merkezlerinin bulundu€u yabanc› ülkeler, temsilcisi olduklar› veya
ba€l› bulunduklar› yabanc› flirketin ortakl›k yap›s› hakk›nda ayr›nt›l› sorular yer
al›yordu. Ancak bu anketin ikinci bölümü Türklefltirme politikalar› aç›s›ndan son
derece anlaml› bilgiler içeriyordu. Bu k›s›mda flirketlerde çal›flan memur ve
iflçilerin önce ald›klar› maafl kategorilerine göre ayr›nt›l› dökümlerinin yap›lmas›
istenmekte, sonra her ücret dilimi içinde çal›flanlar›n “Müslüman Türkler”,
“gayrimüslim Türkler” ve “yabanc›lar” olarak kendi içinde da€›l›m›n›n belirtilmesi isteniyordu. ‹ngiliz Elçisi Lindsay Londra’ya yazd›€› raporunda, bu anket
formunun Müslüman ve gayrimüslim Türk vatandafllar› aras›nda yönetim
nezdinde yap›lan ayr›m›n ilginç bir kan›t› oldu€unu belirtiyordu.16
Dikkat edilirse, 1926 y›l›nda yap›lan anketin kategorileri 1942-1943 y›llar›nda
uygulanacak olan Varl›k Vergisinin kategorileri ile de son derece uyumludur.
Varl›k Vergisini ‹stanbul’da uygulayan Defterdar Faik Ökte’nin an›lar›nda vergi
mükelleflerinin gurupland›r›lmas› flöyle anlat›l›r:
14 The Ottoman Railway
from Smyrna to Aidin
flirketinden ‹ngiliz D›fliflleri’ne
2 Mart 1926 tarihli mektup:
FO 371/E1470 /373 / 44.
15 ‹ngiliz D›fliflleri’nde 18
Mart 1926 günü yap›lan
toplant›n›n tutana€›: FO
371/E1874 /373 / 44.
16 ‹stanbul’daki ‹ngiliz Elçisi
Sir L. Lindsay’dan D›fliflleri
Bakan› Sir A. Chamberlain’e
rapor: FO 371 / 9 May›s 1926
tarihli ve E3016/373/44
numaral› belge.
17 Faik Ökte, Varl›k Vergisi
Facias›, Nebio€lu Yay., ‹stanbul, 1951, s. 48.
18 Türklefltirme politikalar›
ve bunlar›n cumhuriyetin ilk
y›llar›nda nas›l flekillendi€ine
dair yeni bir çal›flma için bkz.
Soner Ça€atay, Islam,
Secularism, and Nationalism
in Modern Turkey: Who is a
Turk?, Routledge, 2006.

Cetveller M ve G diye ikiye ayr›ld›. M Müslüman grubu, G gayr›müslim ekalliyetleri temsil ediyordu. Bilâhare bu harflere dönmeler için D, ecnebiler için E harfleri kat›lacakt›r.17

Bu noktaya kadar “müflkül mevkideki vatandafllar” olarak tan›mlad›€›m›z
gayrimüslimlerin cumhuriyetin ilk y›llar›nda ulusal toplulu€un d›fl›nda tan›mlanm›fl oldu€unu ve o tarihe kadar toplumda sahip olduklar› birtak›m haklardan nas›l ar›nd›r›ld›klar›n› anlatmaya çal›flt›k. Ayr›ca, sürecin hukuksal ba€lant›lar›n› ele almaya gayret ettik.18
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III. GAYR‹MÜSL‹MLER VE KAMU KES‹M‹NDE
‹ST‹HDAM

19 Carter V. Findley, “The
Acid Test of Ottomanism: The
Acceptance of Non-Muslims
in the Late Ottoman
Bureaucracy”, Christians
and Jews in the Ottoman
Empire, (der. Benjamin
Braude ve Bernard Lewis),
c. 1, Holmes and Meier
Publishers, New York, 1982.
s. 343.
20 ‹lber Ortayl›, “II.
Abdülhamid Devrinde
Taflra Bürokrasisinde
Gayrimüslimler”, Sultan II.
Abdülhamid ve Devri
Semineri-Bildiriler, ‹Ü Ed.
Fak. yay›n›, ‹stanbul, 1994.
s. 168.
21 Memurin Kanunu’un
metni için bkz. DüsturÜçüncü Tertip, c. 7, s. 667.

Son dönem Osmanl› yönetiminin uygulad›€› politikalar›n aksine cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren gayrimüslim vatandafllara devlet memuriyetinin kap›lar› tamamen kapanm›flt›. Osmanl› modernite anlay›fl›n›n aksine, yeni
kurulmufl olan cumhuriyet bir anlamda z›mnen gayrimüslimleri “güvenilmez unsurlar” ilan etmifl ve kamu istihdam›ndan uzak tutmufltur.
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, aç›lan modern
okullarda e€itim görmüfl olan gayrimüslimler Osmanl› kamu
bürokrasisinde giderek daha fazla istihdam olana€› buldu.
Örne€in Carter Findley’in 1850-1908 y›llar› aras›nda Hariciye
Nezareti’nde çal›flan memurlar›n sicil dosyalar›na dayanarak
ortaya koydu€u say›lara göre, bu dönemde Osmanl› d›flifllerinde çal›flan meslek memurlar›n›n yaklafl›k üçte biri (%29)
az›nl›klardan olufluyordu.19 ‹mparatorlu€un son döneminde
az›nl›klar aras›nda varolan tüm milliyetçi ve ayr›lmac› hareketlerin yaratt›€› olumsuz etkilere ra€men, Hariciye Nezareti’nde çal›flan Müslümanlar ile gayrimüslimler aras›nda “devlet memuriyetine atanmak aç›s›ndan f›rsat eflitli€inin gerçeklefltirilmifl” oldu€unu söyleyebiliriz.
Ayn› flekilde, Osmanl› ‹mparatorlu€u’nun son otuz üç y›l›na damgas›n› vuran
ve saltanat›nda ‹slamiyet ve Türklük sembollerini “imparatorluk milliyetçili€i”
mant›€› çerçevesinde ustaca kullanm›fl olan Sultan II. Abdülhamid döneminde
bile, bürokrasi içinde az›nl›klar›n görev almalar›na ve yükselmelerinde bir
engelleme söz konusu olmad›.
II. Abdülhamid döneminde Osmanl› bürokrasisinde gayrimüslimlerin istihdam›yla ilgili çal›flmas›nda ‹lber Ortayl›, Osmanl› bürokrasisinde gayrimüslim
memurlar›n atanmas› ve çal›flmas›n› “d›fl H›ristiyan devletlerin bask›s›na
ba€layarak aç›klama[n›n] pek do€ru” olmad›€›n› belirtir ve flöyle devam eder:
Devlet hayat›ndaki kozmopolitizmin XVIII. as›rdan beri flekillenmesi ve XIX. as›rda özellikle laik
e€itim kurumlar›n›n yetifltirdi€i gayrimüslim gençlerin t›pk› Müslümanlar gibi hizmete girip
muhtelif yerlere tayin edilmesi söz konusudur. Böylelikle Tanzimat döneminde bu alanda geleneksel bürokrasinin bir kal›b› de€iflmekte yeni bir geliflme görülmektedir.20

Tek parti döneminde ise, gayrimüslimlerin devlet memuriyetine al›nmas› önce
de facto olarak durduruldu ve daha sonra da bu fiili durum yasa ç›kar›larak de jure
hale getirildi. 18 Mart 1926 tarihli ve 788 say›l› Memurin Kanunu’nun 4. maddesinde, “Memur olabilmek için afla€›daki flartlar› haiz olmak lâz›md›r” denildikten sonra, maddenin “a” f›kras›nda, “Türk olmak” flart› koyulmufltu.21 Devlet memuru olman›n flart›n› “T. C. vatandafl› olmak” fleklinde yazmak yerine, do€rudan
Türk etnik kimli€ine gönderme yaparak belirleyen bu kanun 1965 y›l›na kadar
yürürlükte kald›.
1965 y›l›nda de€iflen Memurin Kanunu’nun yine de kamu kesiminde istihdam›n yolunu gayrimüslim vatandafllar›na bir s›n›rlamaya tabi olmadan açt›€›n›
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söylemek zordur. Her fleyden önce 6-7 Eylül 1955, 1964
y›l›nda ‹stanbul Rumlar›n›n bir k›sm›n›n s›n›r d›fl› edilmesi
ve son olarak 1974 K›br›s harekât›ndan sonra Rum vatandafllar›n ülkeyi terk etmifl olmalar› bu sefer de az›nl›klardan gelen talebi minimize etti. Zaten Varl›k Vergisi uygulamas›ndan sonra yaklafl›k otuz bin Türkiye Yahudisinin ‹srail’e göç etti€ini
düflündü€ümüz zaman Osmanl› ‹mparatorlu€u’ndan devrolan gayrimüslim
az›nl›klar›n cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan ayr›mc› politikalar sonucunda
demografik olarak elendi€ini görmekteyiz.
Bu durumu biraz mizahla kar›fl›k olarak anlatan Ermeni kökenli gazeteci
merhum Dr. Hagop Sivasl›yan, 80’li y›llarda yap›ld›€›n› tahmin etti€imiz bir aç›k
oturumda kendisine, “Ermenilerin ikinci s›n›f vatandafllar olmad›klar›ndan,
Türklerle Ermenilerin aras›nda bir ayr›l›k bulunmad›€›ndan, ekonomide ifl alanlar›n›n Ermenilerin elinde oldu€undan ve Türklerin sahip oldu€u bütün haklardan gayrimüslimlerin de yararland›€›ndan” söz eden bir ö€retim üyesine flu
cevab› verir:
22 Bkz. fiengün K›l›ç (der.),
Biz ve Onlar: Türkiye’de Etnik
Ayr›mc›l›k. Araflt›rma–
Röportaj, Metis Yay., ‹stanbul, 1992. s. 65.

Osmanl› zaman›nda Ermenilerin pafla oldu€undan, yönetici oldu€undan bahsedilir. Pekiyi
efendim, Osmanl› zaman›n›n Ermenileri zekiydi yetenekliydiler de, Cumhuriyet zaman›n›n
Ermenileri aptal m›, neden böyle bir fley hiç olmuyor? ... Ben ... gazeteci, t›bbiye bitirmifl ama bu ifli
hiç yapmam›fl, ifl sahibi biriyim ... Ben ticaret falan istemiyorum. Ben nahiye müdürü olmak istiyorum. Öyle bir hobim var benim. Ve inan›yorum ki, Türkiye’de kaç tane nahiye müdürü varsa en
iyisi olaca€›m. Ama olam›yorum. Olamad›€›ma göre bir sorun var.22

Tek parti döneminde kamu kesiminde çal›flma olanaklar›n› sadece “etnik
Türklere” veya “Türklefltirilmeye müsait olan” Laz, Boflnak, Çerkes, Kürt vs.
kökenli vatandafllara tahsis eden Memurin Kanunu, bir yandan nüfusun önemli
bir k›sm›n› “Türkleflmeye teflvik ederken”, bir yandan da gayrimüslimlere karfl›
uygulanan “ayr›mc›” mevzuat›n tipik bir örne€ini oluflturmaktad›r. Bu kanunla,
etnik köken aç›s›ndan Türk say›lmalar› mümkün olmayan gayrimüslim T.C.
vatandafllar›na, e€itim ve becerileri ne kadar geliflkin olursa olsun, yayg›n anlamda devlet memuriyetinin yolu kapanm›flt›r.
IV. SONUÇ YER‹NE
Belki de bu yaz›y› bir soru sorarak bitirmek en iyisi... Acaba, gayrimüslim T.C.
vatandafllar›n›n “kâ€›t üzerinde vatandafl” olarak alg›lanmas›na son verilebilir ve
bununla iliflkili olarak merkezi otorite taraf›ndan gayrimüslimlerin önlerine
konan engel ve s›n›rlamalar ortadan kalkabilir mi? Veya en az›ndan yumuflat›labilir mi?
Türkiye Cumhuriyeti’nin “esas teflkilat hukuku”nun bafltan beri etnik temelli
milliyetçilikle biçimlendirildi€ini veya rengini/kokusunu bu milliyetçilik
anlay›fl›ndan ald›€›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu anlay›fl›n sonuçlar› bugün ülkemizde tart›fl›lan temel meselelerin tümüne sinmifltir. Kürt meselesinden gayrimüslimlerin vak›flar›na, Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar aç›lmas›ndan
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi’nin vatandafllara hizmet olarak Kürtçe broflür
bast›r›p halka da€›tmas›n›n soruflturulmas›na kadar günlük gazetelerde karfl›-
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m›za ç›kan her haber, asl›nda “etnik temelli Türk milliyetçili€i”nin ülkenin toplumsal/sosyolojik gerçekleriyle çat›flmas›n›n sonuçlar›ndan ibarettir.23
Bu noktada safdil olman›n gere€i yoktur; Türkiye
Cumhuriyeti’nin “esas teflkilat hukuku”nun bir günde de€iflece€ini düflünmek bir hayaldir. Fakat anayasa, siyasal partiler kanunu, seçim kanunu, dernekler kanunu ve benzeri kanunlar›n zaman içinde de€iflmesini talep etmenin ve bunlar›n de€iflmesine yönelik siyasal projeler üzerinde düflünmenin zaman›n›n geldi€ini san›yorum. Yukar›da rastgele
s›ralad›€›m meselelerin özünde rengini ve dokusunu belirleyen “etnik temelli Türk milliyetçili€i” anlay›fl›n›n daha
makul, tahammül edilebilir bir noktaya do€ru evrilmesi ve
bireylerin vatandafll›k haklar›n› bo€mamas› flartt›r. Ancak,
bu evrimin uzun ve sanc›l› bir dönüflüm süreci anlam›na
geldi€ini unutmamak gerekiyor. 1924 y›l›nda ‹stanbul’da
‹ngiliz Yüksek Komiseri olarak görev yapan ve gayrimüslimlerin iflten at›lmalar›n› izleyip Londra’ya ayr›nt›l› raporlar
yazan Neville Handerson’›n dedi€i gibi “Had safhadaki yabanc› düflmanl›€› ile akl› selim aras›ndaki mücadele çok uzun
sürecektir. E€er birincisi eceli ile ölecek olsa veya tasfiyeye
zorlansa bile can vermesi de hayli zor olacakt›r.”24
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23 31 Temmuz 2007 tarihli
Radikal gazetesinden bir
haber: “Kürtçe ve Zazaca
broflürler, aralar›nda
Diyarbak›r Büyükflehir
Belediye Baflkan› Osman
Baydemir'in de bulundu€u
DTP’nin yerel yöneticilerinin
bafl›n› derde soktu... DTP’li
yerel yöneticiler, temizlik
konusunda vatandafllar› bilinçlendirmek için Türkçe,
Kürtçe ve Zazaca ibareler
bulunan broflürleri belediye
bütçesinden ödeme yaparak
bast›rd›. ‘Türk Harflerinin
Kabulü ve Tatbiki Hakk›ndaki
Kanun’a ayk›r› hareket edip
görevi kötüye kullan›ld›€›
gerekçesiyle [haklar›nda]
soruflturma aç›lmas› istendi.”
24 ‹stanbul’daki ‹ngiliz
Yüksek Komiseri Neville
Henderson’dan D›fliflleri
Bakan› Lord Curzon’a rapor:
FO 424/260 / 15 Ocak 1924
tarihli ve E 633/32/44 numaral›
belge.
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