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GIRIŞ: KITABIN HIKÂYESI

Her kitabın bir hikâyesi vardır. Yazar neden bu konuda çalışmış, 
hangi tür kaynakları kullanmış gibi sorular okurların zihnini meşgul 
edebilir. Okur, belki kitabın başlığını, kapağını veya içindekileri il-
ginç bulup kitabı satın almıştır, ama kitabın yazım sürecini de merak 
edebilir. Bu nedenle, bundan yaklaşık otuz yıl önce Türkiye’de dev-
let-gayrimüslim azınlık ilişkileri konusuna nasıl girdiğimi anlatmak 
istiyorum. Galiba, filmi biraz geriye sarmamız gerekecek.

Bendeniz, Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldım. 1980 
Şubat’ında, bugünkü Marmara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölü-
mü’nde rahmetli Prof. Mübeccel Kıray’ın yanında “eski usul asis-
tan” olarak akademik hayata başladım. Eski usul asistan derken, bir 
yandan üniversitede maaşlı olarak çalışıp eğitim-öğretim faaliyetine 
destek veren, idari görevleri yerine getiren ve aynı zamanda doktora 
tezini yazmaya çalışan genç akademisyen modelinden bahsediyorum. 
1981’de YÖK yasası çıktıktan sonra, eski usul asistanlık kurumu or-
tadan kalktı. 1989’da İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığım dok-
tora tezim, Bursa İpekli Dokuma Sanayii hakkında yaptığım saha 
araştırması üzerine bina edilmişti.1 1980’lerde özel hayatımda yaşa-
dığım dalgalanmalar ve geçim sıkıntıları nedeniyle yapmak zorunda 
kaldığım ikinci işler yüzünden doktora tezimin tamamlanması çok 
uzamıştı. Ekim 1989’da tezi teslim ettiğimde hem zihinsel açıdan 
yorgun düşmüş hem de akademik açıdan sanayi sosyolojisi veya ge-
lişme çalışmaları konularından biraz uzaklaşmıştım. 

Doktora bittikten sonra, üniversitenin İngilizce Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne atandım ve bölümün sosyoloji ders-
lerini üstlendim. Yeni bölüm başkanım, Prof. Haluk Ülman’dı. Ki-

1 Ayhan Aktar, “Toplumsal Değişme Sürecinde Küçük İmalat Sanayii: Bursa 
Dokuma Sanayiinde İnsan ilişkileri” (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ekim 1989). Bu çalışma 1989-1990 yılında 
“Yayınlanmamış Sosyal Bilim Araştırması” dalında “Yunus Nadi Birincilik 
Ödülü”nü kazandıktan sonra kitap olarak yayımlandı, bkz. Kapitalizm, Azgeliş-
mişlik ve Türkiye’de Küçük Sanayi (İstanbul: Afa Yayınları, 1990).
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tabım yayımlandıktan sonra rahmetli Haluk Hoca, “Doçentlik için 
hangi konuda çalışmak istiyorsun?” sorusunu sorduğunda, “Şimdilik 
bilmiyorum, bana biraz süre verin” dedim. O da purosundan derin 
bir nefes çekip “Ayhan, kafana göre takıl” dedi. Şanslıydım, çünkü 
o dönemde genç akademisyenlerin kendilerini bulmak için zamana 
ihtiyaçları olduğunun farkında, geçim sıkıntısı çektiğimizi, ek işler 
yaptığımızı bilen ve halden anlayan hocalarla çalışıyordum. Aslın-
da, kendime iki yıllık “aktif tatil” vermiştim. 1989-1991 arasında, 
sadece roman veya hatırat türünde kitapları okudum. O dönemde 
yükselen milliyetçilik, milli kimlik ve ulus inşasıyla ilgili akademik li-
teratür de ilgimi çekiyordu. Yavaş yavaş o kaynakları da toparlamaya 
ve incelemeye başlamıştım.

1991 yazında Ayvalık, Cunda’da tatildeydim. Elimde eski İstan-
bul Defterdarı Faik Ökte’nin Varlık Vergisi Faciası başlıklı anıları var-
dı. Az rastlanır bir açık sözlülük ve eleştirel üslupla yazılmış bu kitap-
ta, 1942-1943 yıllarında uygulanan ve azınlık karşıtı Varlık Vergisi 
anlatılıyordu. İstanbul’daki en haşin Varlık Vergisi uygulamalarını 
gerçekleştiren Maliye teşkilatının başında bulunan Defterdar Faik 
Bey, kendisini “kol kırılır, yen içinde kalır” havasına kaptırmadan, 
vicdan sahibi bir birey olarak konuyu en ince ayrıntılarına inerek 
anlatıyordu. 

Kitap bittiğinde durup düşündüm. Türk bürokratları görev ba-
şında oldukları zaman, insanlara her türlü baskı ve zulmü reva görür-
ler ve açıkçası kan kustururlar. Görevden ayrıldıktan sonra da son 
derece pişkin bir şekilde, “Efendim, ne yapalım? Biz devlet memu-
ruyuz, emir kuluyuz. Yukarıdan emrettiler, yaptık” mazeretinin arka-
sına sığınarak tüm bireysel sorumluluklarından sıyrılmaya çalışırlar. 
Faik Bey merhum, böyle davranmıyordu. Kitabına yazdığı önsözde 
şunları söylüyordu: 

Varlık Vergisi Cumhuriyet malî tarihinin yüz kızartan bir sahifesi-
dir. Bu verginin tatbikinde benimle beraber çalışan arkadaşlarımın 
çoğu ondan nefret ederler ve bu ceninin gömülmesini isterler. Ben 
bu fikirde değilim. Bu faciada siyaset adamlarının, memurların, mü-
kelleflerin karşılıklı rolleri, hataları, ıstırapları vardır; onları olduğu 
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gibi belirtmek, bu faciayı bütün çıplaklığiyle meydana çıkarmak ve 
bu suretle benzeri yeni yeni faciaların tekrarlanmasına mâni olmaya 
çalışmak, hepimize düşen bir vazifedir.2

Bu satırlar, benim gibi bir sürü bürokrat anısı okumuş biri için 
şaşırtıcıydı. Faik Bey, inançlı bir Katolik gibi kitabında günah çıkarı-
yordu. Aslında, tüm ilgili tarafları, “facia” olarak adlandırdığı Varlık 
Vergisi ile bizleri “yüzleşmeye” davet ediyordu. Ancak yüzleşerek, 
“yeni faciaların tekrarlanmasına mâni olmak” mümkün olabilirdi. 
Eğer Faik Bey kitabında Varlık Vergisi’yle ilgili sayısal bilgileri pay-
laşmasaydı, benim gibi araştırmacıların bu verginin inceliklerini ve 
arkaplanını anlayıp üzerine akademik bir çalışma yapması çok zor 
olurdu. Zaten 1958 yılında kendisine karşı bir tuzak kurularak rüş-
vet almakla suçlanması ve haksız yere kısa bir süre tutuklu kalması, 
Faik Bey’in anılarını yayımlayarak arı kovanına çomak soktuğunu ve 
bu günahının birileri tarafından hiç affedilmediğini göstermektedir. 

Cunda’daki tatil esnasında Varlık Vergisi hakkında bir monog-
rafi yazmaya karar verdim. Faik Bey’in kitabında, Varlık Vergisi’nin 
üst düzey maliye bürokrasisiyle ilgili “kulis bilgileri” de vardı. Sıra-
dan vergi mükellefinin olup bitenler hakkında ne düşündüğü, nasıl 
davrandığı ve böylesine adaletsiz ve ayrımcı bir uygulamanın ortala-
ma mükellefi nasıl etkilediği konusunda ise pek bilgi yoktu. Peki, 
dönemin basını bu işe nasıl yaklaşmıştı, gazetelerde ne tür haberler 
çıkmıştı? Bu türden soruların cevabını bulmak için, ilk olarak döne-
min gazetelerini okumaya karar verdim. 1942-1943 yılının günlük 
gazetelerini okuyarak hem gündelik hayatta Varlık Vergisi’nin nasıl 
algılandığını görecek hem de resmi çevrelerin dışında yaşananları da 
değerlendirerek, olup biteni dönemin milliyetçilik anlayışı bağlamın-
da tartışmaya çalışacaktım. Artık, kararımı vermiştim.

Tatil bitip İstanbul’a döndükten sonra bir sabah erkenden Taksim 
Atatürk Kitaplığı’nın yolunu tuttum. Süreli yayınlar bölümünde dö-
nemin gazetelerini okumaya başlayınca çok rahatsız oldum. Basında 
gayrimüslimler hakkında egemen olan “nefret söylemi” ve “şeytan-
laştırma” beni çok rahatsız etmiş, gazeteleri okurken içim daralmıştı. 

2  Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası (İstanbul: Nebioğlu Yayınları, [1951]), s. 13.
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Gayrimüslimler hakkında “muhtekir, vurguncu, istifçi, spekülatör, 
harp zengini” lafları bütün gazetelerde koro halinde tekrarlanıyordu. 
Daha sonraki günlerde, vergisini ödeyemeyen mükellefler “suiniyet 
sahibi” ve adeta düşman vatandaşlar olarak ötekileştiriliyordu. Tah-
silat duraklayınca da doğrudan gayrimüslim azınlıkları hedef alan ve 
açıkça azınlık karşıtı-faşizan nitelikte köşe yazıları yazılmıştı. Milli 
Şef rejiminin “yandaş” basını sadece Varlık Vergisi uygulamasını 
ideolojik açıdan meşrulaştırmakla kalmıyor, gazeteciler sanki birer 
vergi tahsildarı gibi çalışıyorlardı. 1943 Ocak ayından itibaren başla-
yan tahsilat sürecinde her gün yatırılan Varlık Vergisi miktarını açık-
lamak, vergisini ödeyemeyen mükellefleri afişe etmek ve verginin 
olumlu sonuçlarını sergilemek gibi görevleri üstlenmişlerdi.

Dönemin gazetelerini okurken, gayrimüslimlerin Varlık Vergi-
si’ni ödeyebilmek için esas olarak gayrimenkullerini sattıklarını, evle-
rini ve işyerlerini elden çıkardıklarını gözlemledim. Tahsilat sürecin-
de gazeteler satılık ev veya dükkân ilanlarıyla doluydu. Varlık Vergisi 
sayesinde, gayrimüslim azınlıklardan nüfusun diğer kesimine doğru 
bir servet transferinin yapıldığını görebiliyordum. Bu servet transfe-
rinin izlenebileceği ve sayısal bir analizin yapılabileceği yer de İstan-
bul Tapu Sicil kayıtları olmalıydı. 

1992 yılında, tapu kayıtlarına ve gayrimenkul satış kayıtlarına 
ulaşabilmem o dönemde İstanbul Tapu Grup Müdürü merhum Fik-
ret Sinirlioğlu sayesinde oldu. Fikret Bey bana arşivde çalışma izni 
verebilmek için Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden resmi bir 
yazı istedi. O yıllardaki rektörümüz merhum Ömer Faruk Batırel de 
maliye profesörüydü. İzin yazısı almak için kendisine gittiğimde, be-
nim yapmak istediklerimi dinledi ve “Ayhan, Varlık Vergisi denen 
rezaletin zaten maliye ile bir alakası yoktur. Tam anlamıyla politik ve 
sosyolojik bir meseledir. Sekreterime git, istediğin şekilde izin yazısı-
nı kendisine dikte ettir. Sonra getir, imzalayayım. Bana bak, senden 
bu konuda bir kitap bekliyorum!” dedi. Merhum Fikret Sinirlioğlu 
ve Ömer Faruk Hoca’yı saygı ve rahmetle anıyorum, onlar sayesinde 
o güne kadar kimsenin ulaşamadığı arşivler önüme açıldı ve araştır-
mam zenginleşti. 
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Tapu kayıtları üzerinde çalışarak, Aralık 1942-Haziran 1943 
arasında Beyoğlu, Şişli, Eminönü, Fatih, Kadıköy, Adalar tapu da-
irelerinde yapılmış tüm gayrimenkul satışlarını bilgisayara kaydet-
tim. Böylece satış yapanların isimlerinden yola çıkarak, hangi dini 
ve etnik gruba mensup kişilerin kime, hangi tip gayrimenkulü kaça 
sattıklarını öğrenmek ve bu sonuçları tablolar halinde düzenlemek 
mümkün oldu. 

Gazetelerin taranması bittikten sonra, Varlık Vergisi ödemiş 
mükelleflerin kendileri veya birinci derece yakınlarıyla mülakatlar 
yapmaya karar verdim. İnsanların kendi ağızlarından neler yaşadık-
larını öğrenmek zorundaydım. Varlık Vergisi’nin hikâyesi de başka 
türlü yazılamazdı. Bu noktada İstanbullu olmak işe yaradı. Ermeni, 
Yahudi ve Rum arkadaşlarım Varlık Vergisi mükelleflerinin kendi-
lerini veya yakınlarını bulup benimle mülakat yapmaya ikna etmek 
konusunda yardımcı oldular. Kendilerine minnettarım. Yıllar sonra 
olsa bile, Varlık Vergisi gibi acılı bir konu hakkında konuşmak çok 
zordu, çünkü yaşlı insanlar o dönemi hatırlamak bile istemiyorlardı. 
Her mülakat, acılarının tekrar yaşandığı hazin bir deneyime dönüşü-
yordu. Bazen mülakatlar yarım kalıyor bazen de gözyaşlarıyla kesin-
tiye uğruyordu. Her mülakat sonrasında yalnız başıma kalıp bir süre 
sadece denize bakmak istiyordum. 

Yine aynı günlerde, Varlık Vergisi uygulamasında Faik Ökte ile 
birlikte çalışmış emekli maliye müfettişleriyle tanıştım. Emekli bü-
rokratlarla yaptığım mülakatlar, meselenin önceden hiç düşünmedi-
ğim başka boyutlarının farkına varmamı sağladı. Emekli maliyeciler 
içinde iki yaklaşım ortaya çıktı: Birincisi, “Efendim, biz memurduk, 
emir kuluyduk. Yüce Meclis böyle bir kanun çıkardı, biz de uygula-
dık” şeklindeki bildik bürokrat tavrı benimseyenler. Emekli maliye-
cilerin bir kısmı bir mezar taşı gibi soğuk ve hissiz davrandılar.

1990’larda Hannah Arendt’in eserlerini henüz okumamıştım, 
bütün maliye müfettişlerinin Faik Bey gibi eleştirel davranacaklarını 
sanıyordum. Arendt’in Yahudi Soykırımı’nın en önemli faillerinden 
Yarbay Adolf Eichmann’ın 1962’de İsrail’de yargılanmasını izledik-
ten sonra yayımladığı Kötülüğün Sıradanlığı başlıklı kitabından henüz 
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haberim yoktu.3 Yargılamalar esnasında Eichmann’ın son derece 
“normal” biri gibi davranması, “Nihai Çözüm” sürecinde rol almış 
biri olarak Yahudilerin imhasını olağan ve sıradan bir görev gibi gör-
mesi Arendt’i şaşkınlığa düşürmüştü. Totaliter rejimlerde bürokra-
tik hiyerarşi içinde yer alan memurların kendi vicdani kanaatlerini 
devreden çıkarmalarını ve Nazi hükümetinin kurduğu hukuki yapı 
içinde görev yapan memurların Yahudilerin yok edilmesi işini sa-
dece görev bilinciyle hayata geçirilmiş meşru eylemler şeklinde gör-
melerini, Arendt, “kötülüğün sıradanlaşması” olarak yorumluyordu. 

1933’te iktidara gelen Naziler adım adım inşa ettikleri totaliter 
rejim içinde uyguladıkları “yeni insan” yaratma projeleri sonucun-
da kendilerince başarılı olmuşlardı. Ziya Gökalp’in 1915’te yazdığı 
“Vazife” başlıklı şiirinde önerdiği gibi “Gözlerimi kaparım! Vazifemi 
yaparım!” diyen memurlardan oluşan bir kamu bürokrasisi ve ordu 
yaratmayı başarmışlardı. Tabii ki, Türkiye’de kurulmuş Milli Şef re-
jimini totaliter bir rejim olarak adlandırmak mümkün değildir. Ayrı-
ca toplumu dönüştürmek ve rejimin arzuladığı yeni Türk insanı olan 
Homo Kemalismus’u yaratmak konusunda Kemalistlerin ellerinde-
ki imkânlar da son derece sınırlıydı. Ne de olsa, o günlerde Türkiye 
nüfusunun yüzde sekseni köylerde oturuyordu. Pek çok yerde yılın 
altı ayında kar nedeniyle yollar kapalıydı, elektrik yoktu. Nazi Al-
manyası’nda olduğu gibi radyo, sinema gibi devletin ideolojik aygıt-
larını seferber ederek, Türkiye gibi azgelişmiş bir tarım toplumunda 
“rejimle tam bütünleşmiş insan” yaratmak imkânsızdı, fakat otoriter 
özellikleri ağır basan Milli Şef rejiminin Osmanlı siyasi geleneğinden 
miras kalan ve siyasi otoriteye tam bir biat ve “ulü’l-emre itaat” kül-
türünü4 sahiplendiğini biliyoruz. Böylece, Milli Şef rejiminin Varlık 
Vergisi gibi azınlık karşıtı bir uygulamayı kamu bürokrasisi içinden 
çatlak ses çıkmadan hayata geçirmek konusunda başarılı olduğunu 
kabul etmemiz gerekiyor.

3 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New 
York: Penguin Classics, 2006). İlk olarak 1963’te yayımlanmış bu önemli ese-
rin Türkçesi için bkz. Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs’te, çev. Özge 
Çelik (İstanbul: Metis Yayınları, 2021), 7. baskı.

4 Müslüman olan, “bizden olan” iktidar sahiplerine boyun eğme.
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Maliyecilerin Varlık Vergisi’ne yönelik ikinci tür yaklaşımı ise 
hayli farklıydı. Bu yaklaşımı benimseyen bürokratların varlığı me-
selenin aslını öğrenmek isteyen bir akademisyen için bir şanstı. San-
ki yıllardır bu konunun açılmasını ve kendilerine soru sorulmasını 
bekliyormuş gibi davrandılar. Hiç lafı eğip bükmeden, nazik ve aynı 
zamanda olabildiğince eleştirel konuştular. “Kol kırılır, yen içinde 
kalır” havasına pek girmediler. İnsan bir pisliğe bulaştıktan sonra 
kirden nasıl arınmak isterse, onlar da öyle davrandılar. Özellikle, 
merhum Muhittin Gürün, Bârık Uluğ ve Burhan Ulutan ile yaptı-
ğım görüşmeleri hiç unutamam, bana içlerini döktüler.

Gazete ve dergi taramaları, vergiyi ödeyen mükelleflerin kendileri 
ve birinci derece yakınlarıyla yapılan mülakatlar ile Varlık Vergisi 
tahsilatında Faik Bey ile birlikte çalışmış maliye müfettişleriyle yapı-
lan mülakatlar yan yana gelince, artık çalışmam basit bir Varlık Ver-
gisi monografisi olmaktan çıkmıştı. Araştırmanın kapsamı sürekli 
genişliyordu. Çalışma, Cumhuriyet döneminde “devlet-gayrimüslim 
azınlık” ilişkilerinin kavramsallaştırılmasına doğru yöneldi; aslında 
bu, önüme yepyeni bir araştırma alanı açmıştı. 

Faik Ökte, anılarında Varlık Vergisi gibi ayrımcı bir vergiyi uygu-
lamak için mükellefleri belli kategorilere ayırdıklarını şöyle anlatır: 
“[Maliye Müfettişi, Mehmet] İzmen’in teklifi üzerine cetveller M 
ve G diye ikiye ayrıldı. M Müslüman grubu, G gayrimüslim ekal-
liyetleri temsil ediyordu. Bilâhare bu harflere dönmeler için D, ec-
nebiler için E harfleri katılacaktır.”5 Faik Bey, yabancı elçiliklerin 
kendi vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla hükümete baskı 
yaptıklarını anlatır ve şöyle devam eder: “Varlık Vergisinin en affe-
dilmeyen tarafı, ecnebi vergileri üzerine bize cebren [zorla] yaptırılan 
tâdillerdir [değişikliklerdir]... Sefaretler, aramızdaki muahedelere 
[antlaşmalara] göre, tebaalarına [kendi vatandaşlarına] M[üslüman] 
grubu mükelleflere tatbik edilen ölçülerin üstünde vergi tarh ede-
meyeceğimizi iddia ederken haklı idiler.”6 Faik Bey ayrıca, Dışişleri 
Bakanlığı arşivlerinin Varlık Vergisi’yle ilgili olarak yabancı elçilik-

5 Ökte, age, s. 48.
6 Ökte, age, s. 213.
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lerin verdikleri protesto notalarıyla dolu olduğunu anlatmaktadır. 
Başbakan Saracoğlu’nun başında olduğu CHP hükümeti, gerçekten 
bütün bu baskılara boyun eğerek E grubu (Ecnebi/Yabancı) mükel-
leflerin vergilerinde indirime gitmiştir. Faik Bey’in anlattığı baskıları 
örnekleyen diplomatik yazışmaları merak etmeye başlamıştım, ama 
Dışişleri Bakanlığı arşivleri araştırmacılara kapalıydı. Hâlâ da tam 
anlamıyla kullanıma açık sayılmaz.7

1992’nin yaz aylarında 500. Yıl Vakfı’nın İstanbul’da düzenledi-
ği bir uluslararası konferansa merhum Prof. Bernard Lewis ve Prof. 
Stanford J. Shaw da davet edilmişti. Toplantıyı ben de izlemiştim. 
Boğaziçi Üniversitesi’nden hocam Prof. Heath Lowry sayesinde 
Prof. Lewis ve Prof. Shaw ile tanıştım. Öğlen yemeği sırasında, Var-
lık Vergisi üzerine yaptığım çalışmaları ikisine de anlattım. Bu arada, 
Varlık Vergisi sırasında Saracoğlu hükümetine yapılan diplomatik 
baskıları da öğrenmek istediğimi ama Dışişleri Bakanlığı arşivlerinin 
araştırmacılara kapalı olduğunu söyledim. Ayrıca, o günlerde Cum-
huriyet Arşivleri bile doğru düzgün açılmamıştı. Prof. Lewis güle-
rek, “Üzülmeyin Dr. Aktar, belki bir gün açarlar. Ama siz de otu-
rup açılmasını bekleyecek değilsiniz tabii. Başka devletlerin arşivleri 
dünyanın her tarafından gelen araştırmacılara açık. Ben sizin yeri-
nizde olsam, önce Amerikan ve İngiliz Ulusal Arşivlerine bakardım! 
Eminim, Varlık Vergisi konusunda çok malzeme bulacaksınız” dedi. 
Prof. Shaw’a dönüp, Amerikan arşivlerinin Washington’da olup 
olmadığını sordum. O da gülerek, “Washington’a gitmenize hiç ge-
rek yok. Orgeneral Kenan Evren, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı 
kutlamaları esnasında, 1981 yılında Amerikalılara Atatürk dönemi 
ile ilgili arşivlerinde bulunan belgelerin mikrofilmlerini satın aldırt-
mıştı. Mikrofilmlerin hepsi şu anda Ankara’daki Amerikan Kütüp-

7 Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nin internet sitesinde karşımıza şu uyarı çıkmakta-
dır: Dışişleri Bakanlığımız Diplomatik Arşiv belgelerinden, 1919-1958 yılları 
arası Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Es-
tonya, Çin, Polonya ve Almanya’ya dair belgeler (toplam 32.444 belge, 105 
bin sayfa ) Devlet Arşiv Başkanlığı Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur”, bkz. http://diad.mfa.gov.tr/disisle-
ri-bakanligimiz-diplomatik-arsiv.tr.mfa (Erişim tarihi: Kasım 2021).
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hanesi’nde duruyor. Mikrofilm okuma makinası da yeni sayılır. Ben 
de onları Ankara’da okudum. Paranız cebinizde kalsın, Amerika’ya 
gitmenize gerek yok” dedi. Ertesi akşam, Ankara’ya gitmek üzere 
otobüse bindim. Yolda, darbeci General Evren’in belki de yaptığı 
en hayırlı işin bu mikrofilmleri Ankara’ya getirtmek olduğunu düşü-
nüp kendi kendime gülüyordum.

Bernard Lewis çok haklıydı. Amerikan Ulusal Arşivlerindeki 
Türkiye’yle ilgili belgelerin mikrofilmlerini okumaya başladığımda 
onun tavsiyelerinin değerini anladım. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Türkiye’de bulunan Amerikalı diplomatlar hem olayları günü gü-
nüne takip etmişler hem de her önemli konuda merkeze ayrıntılı 
raporlar yollamışlardı. 

Belgeleri okudukça, Amerikalı diplomatların elde ettikleri bilgile-
ri sınıflandırma mantığını da çözmüştüm. Azınlıklarla ilgili dosyaları 
okurken, geriye gittikçe, 1934’te Trakya’dan Yahudilerin sürülme-
siyle ilgili yazışmalara rastladım. Çok şaşırmıştım, o güne kadar mü-
lakat yaptığım hiç kimse bana bu olaylardan bahsetmemişti. Aynı 
günlerde yayımlanan Türk gazetelerini okumaya başladığımda, ko-
nuyla ilgili hükümet bildirileri de karşıma çıktı. Artık araştırmanın 
yönü de değişmişti. Önce Amerikan arşivlerindeki belgelere bakıp, 
örneğin 1934’te çıkan İskân Kanunu ile ilgili yazışmaları okuyup, 
daha sonra da Ankara’da Meclis Kütüphanesi’nde bulunan TBMM 
Zabıtlarını okuyarak bu kanunla ilgili tartışmaları takip ediyordum. 
Arşiv belgeleri ve diğer okumalar sayesinde, elinizdeki derleme 
içindeki Türkleştirme politikaları, 1934 Trakya Yahudi olayları ve 
1923-1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile ilgili yazıların altyapı-
sını oluşturan belge ve bilgi birikimi ortaya çıkmıştı.

1996 bahar aylarında İngiliz Kültür Heyeti’nin (British Council) 
sağladığı bursla bu kez Londra/Kew Gardens’taki Kraliyet Botanik 
Bahçeleri’nin yanı başında bulunan yeni arşiv binasında çalışmaya 
başladığımda, diplomatik yazışmaları okumaya alışık olduğum için 
artık işim daha kolaydı. İngiliz Ulusal Arşivlerindeki malzeme ise 
deyim yerindeyse “birinci sınıf” olarak nitelendirilebilirdi. Özellikle, 
Varlık Vergisi uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan tüm diplomatik 
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