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SAYIN  YARGIÇLAR, 
58 yaşındayım,işçi emeklisiyim ve ilk defa hakim huzuruna çıkıyorum. Hatalarım olursa, lütfen 
bağışlayın. 13 Kasım 1998 tarihinde AGOS gazetesinde yayımlanan yazımda, 57 yıl önceki Varlık 
Vergisi uygulamasından bir örnek vermiş , eleştirmiş ve sonuçlarının ülkemizde yarattığı  
olumsuzluklarını belirtmiştim. Aslında bu yazım, çeşitli zamanlarda yayımlanan Türkçe kitap, 
dergi, makale ve ansiklopedilerden “derlediğim”  bir yorumdu. Bu nedenle suçlanıyorum . 
İddianameye göre Türk Ceza Kanununun  312/ 2-3 maddelerine göre cezalandırmam isteniyor.    
Sayın Savcılar , Varlık Vergisinin 56.cı yılında yazılan yazıma,  maksadı aşan bir yorum getirerek, 
bu davayı açmışlardır. Bu mantıkla bakıldığında,  hükümetlerin çeşitli zamanlarda yaptıkları 
haksız, hukuka aykırı ve ayırımcı uygulamaların tarih kitaplarına yazılması, hatta medyada haber 
olması bile suç teşkil edebilir. Bu nedenle böyle bir iddiayı kabul etmiyorum. Amacım , hukuk 
devleti ve Atatürk’ün milliyetçilik ilkesine , cumhuriyetin temel değerlerine  aykırılığı , Türk 
vatandaşları arasında ayırımcılık yaptığı bütün  aydınlar ve bilim adamları tarafından kabul edilen 
Varlık Vergisi “Faciasının ”  , örnek olması ve tekrarlanmamasıydı. 
 
   İddianameye göre “Halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek”   
suçunu işlemiş bulunuyorum. Saracoğlu hükümeti döneminde,12 kasım 1942 tarihinde yürürlüğe 
giren varlık vergisi neydi? Halkı gelirine ve mal varlığına göre vergilendirmek yerine ırk ve din 
farklılığı gözeterek, sınıflara ayıran bir yasa uygulamasıydı. Cumhuriyet döneminde ilk  defa   
vergiciliğin  tüm temel prensiplerine (adil, eşit vb.) ve  hukuk ilkelerine aykırı bir vergi kanunu  
çıkarılmış ve keyfi olarak uygulanmıştı. Halk önce din ve ırklarına göre sınıflandırılmış farklı ırk 
ve dinden olanlar ayrı ayrı simgelenip cetveller oluşturulmuş ve ayrı oranlarda 
vergilendirilmişlerdi. Müslümanlar için “M” cetvelleri , Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı Ermeni 
Rum ve Yahudiler yani gayrimüslim azınlıklar için,   “G” cetvelleri, Türk asıllı olmayıp da 
Müslüman olanlar, dönme olarak nitelenmiş bunlar için    “D” cetvelleri, Türkiye’de yaşayan 
yabancı uyruklu gayrimüslimler için de ecnebi sözcüğünden “E” cetvelleri hazırlanmıştı. 
 
Varlık Vergisi takdir komisyonları bunlara alabildiğine keyfi ve farklı oranlarda vergi salmış, 
sonuçta Türk kökenli Müslümanlar % 5 oranında vergilendirilirken, gayrimüslimler kendi 
içlerinde ırklarına göre,  Rumlardan  % 156, Yahudilerden %179 ve Ermenilerden % 232  
oranında vergi alınmıştı. Dönmeler ise Müslüman Türklerin iki katı oranında ,yani %10 oranında 
vergilendirilmişlerdi. O tarihte toplam nüfusu 20 milyon civarında olan ülkemizde ,gayrimüslim 
azınlıklar  280.000 kadardı ,yani Ülkemiz nüfusunun %1.5’u . Varlık Vergisi tahsilatının 
ise,%63.5‘ini nüfusun %2’si bile olmayan gayrimüslimler öderken, nüfusumuzun  %98’den 
fazlasını oluşturan M grubu ve diğer gruplar  verginin %36.5 lik payını ödemişti. Yasaya göre 
vergi 15 gün içinde  ödenecektir. Gecikme faizleri ile birlikte ikinci 15 günlük sürede 
ödemeyenlerin tüm mal varlıklarına  icra ile satılmak için el konuluyor, kendileri ise çalışma 
kamplarına gönderiliyordu. 
 
 Başta Aşkale olmak üzere zorunlu çalışma kamplarına mükelleflerden yalnızca G sınıfı yani 
Ermeni ,Rum ve Yahudiler gönderilmişlerdi. Gidenlere göre sayıları 6000 ya da 8000 kişiydi. 
Vergiye itiraz yoktu ve yargı yolu kapalıydı. Komisyon kararları kesindi. Vergi oranları ve taban 
ya da tavan belirtilmemiş ve keyfi uygulamalara yol açmıştı. Azınlıkların dini kurumları, hayır 
kurumları da   bu vergiden kurtulamamıştı. Devlet bütçesinden hiçbir pay almayan Kilise ve 
Sinagoglar ile okul, hastane , yetimhane ve huzur evleri gibi sosyal hayır kurumları da bu vergi 
kapsamına alınmıştı. Bilindiği gibi bu kurumlar, cemaatin bağışları ve varsa kendi vakfiyelerinin 
geliri ile varlıklarını sürdürürler. Vergi ile gayrimüslim cemaatler ekonomik yönden zayıflatılmış , 
doğal olarak cemaatin  bu kurumlara desteği de azalmıştı. Bu durumda  hayır kurumlarından  
vergi istenmesi, hukuk mantığı ve objektif iyi niyet kuralları ile bağdaştırılabilir mi ? 
Takdirlerinize sunuyorum.  
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Varlık vergisi uygulaması genç Cumhuriyetimizin saygınlığına gölge düşüren bir uygulama idi. Bu 
yüzden çok eleştiri alıyordu. 1943 yılında İnönü’nün Kahire’de ,Roosvelt ile buluşması öncesi 
vergide değişiklik yapıldı. Tüm mal varlıklarını sattıkları halde vergi borçlarını ödeyemedikleri 
için çalışma kamplarına gönderilen gayrimüslimlere, kendi  işlerinde çalışarak  kalan borçlarını 
ödeme imkanı sağlandı. Toplantıdan bir süre sonra da, varlık vergisi yasası uygulamasına son 
verildi ve mükelleflerin ödeyemedikleri vergi 15.03.1944 tarihinde çıkartılan 4530 sayılı  yasa ile 
kaldırıldı. 
                                                               
 Vergi amacından saptırıldığı için devlet bütçesine istenen katkı sağlanamadığı gibi, yakın 
tarihimizde farklı olanlara uygulanan ayırımcı bir politika örneği olarak ansiklopedilere, tarihe 
geçti. Hakkında kitaplar, romanlar , makaleler , hikayeler yazıldı ve bu günlerde TRT tarafından 
film olarak çekiliyor. Üniversite öğrencilerine “antidemokratik, vergicilik prensiplerine ve hukuk 
ilkelerine aykırı vergi uygulamasına ” örnek gösteriliyor. Ve ben sözünü ettiğim bu yasayı 
eleştirdiğim için yargılanıyorum: Suçum halkı ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik 
etmek, oysa ben bu tanımın varlık vergisi  uygulamalarına çok daha uygun olduğunu 
düşünüyorum. 
                                                             
 Amasya doğumluyum.. 1980 sonrası DSP ’de kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptım. 1993 yılında 
CHP’nin yeniden açılışında ,bu kez CHP kurucu yönetim kurulu üyesi oldum. Bakırköy 
Belediyesinde meclis üyeliği yaptım halen, CHP’de  aktif  politika yapıyorum. Varlık vergisi  
partimin ,Atatürk ve Atatürk reformlarından sonra 1939-1946 yıllarında , tek parti döneminin 
antidemokratik bir uygulamasıydı. 
                               
 1960 ’lı yıllarda Cumhuriyet gazetesinde , Nadir Nadi’nin anıları yayımlandı.  Perde Aralığından 
ismi ile kitap halinde getirilen bu anılarda,  kuruluş günlerinden itibaren Cumhuriyet dönemi 
anlatılıyordu.  Cumhuriyet gazetesi baş yazarını severdim, aydın, demokrat, laik ve hukukun 
üstünlüğüne inanan iyi bir Atatürkçü idi. Varlık Vergisine anılarında geniş yer ayırmıştı. NADİR 
NADİ şöyle  yazıyordu: 
 “ Saracoğlu hükümeti  1942 yılı sonunda Varlık Vergisi diye andığımız ünlü kanunu TBMM’den 
çıkardı. Bu kanunun biri resmi, biri özel iki gerekçesi vardı. Resmi gerekçe devlet masraflarına 
vatandaşların varlıkları oranında katılmalarını sağlamaktı. Oysa yüksek sesle anlatılan özel 
gerekçeye göre bu kanun piyasayı azınlık unsurlarının egemenliğinden kurtarıp Türklere açmak 
gibi ikinci bir amaç taşıyordu. Kanunun uygulanış şekli yazık ki ikinci gerekçeyi doğrulamaktan 
öteye, ne hak, ne hukuk, ne sosyal adalet, hatta ne de ırkçılık ilkeleri ile bağdaşmayacak derecede 
keyfi, totaliter bir zihniyeti açığa vurmuş oldu. Milletçe büyük zarara uğramıştık, bu büyük 
zararımız da Atatürk’ün önderliği altında kurmaya çalıştığımız hukuk devleti ilkelerine bir tekme 
savurmuş  olmamızdan ileri geliyordu .. . Değer mi idi bu ?.. Azınlıklar arasında hayatını günü 
gününe kazanan berber çırağı, tornacı, kalfa ,terzi gibi işçiler de vardı. Hatta bunların sayısı 
varlıklıların sayısını kat kat aşıyordu. Bunları toptan beşer yüz lira vergiye bağlayan hükümet (500 
lira 1942 de büyük para idi. N.N.), tarlasında yarıcı çalıştıran toprak ağalarına , tekstil fabrikası 
işleten Adanalı zenginlere devlete iş gören komisyonculara, müteahhitlere hemen hiç dokunmadı.”   
Evet , Nadir Nadi böyle yazıyordu. Yaşayanların ağızlarından, varlık vergisini duymuştum. Bu 
konu o günlerde bir nevi tabuydu. İlk kez sevdiğim ve inandığım bir kalemden, Varlık Vergisinin 
gerçek yüzünü öğrendim. 
 
Yine o yıllarda sahaflarda bir kitap  gördüm, kapakta “Varlık Vergisi Faciası” yazıyordu ve yazarı 
İstanbul’da bu Verginin en yetkili uygulayıcısı olan İstanbul Defterdarı Faik Ökte’ idi.(Nebioğlu 
yayınları 1951). Bir vergi neden “facia” olarak tanımlanır ? Faik Ökte’nin kitabından yayınevinin 
ve kitabın yazarının önsözünden kısa  bölümleri , bilgilerinize sunuyorum. Önsözün tamamı 
savunmama eklidir.  
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Yayıncı şöyle diyor “ Varlık Vergisi Osmanlı tarihini dolduran gasp zihniyetinin son hortlamasıdır. 
Bu nevi hareketler ferdi,bir insan olarak tanımayan orta çağların ve totaliter rejimlerin bir 
bakiyesidir. İnsanın sırf insan olarak eşitlik ve hürriyet haklarına malik olduğu kabul edilmedikçe 
bu nevi korkunç hadiseler daima tekrarlanır.  Varlık Vergisi Türkiye Cumhuriyetinin içte kurduğu 
milli tesanüdü kökünden sarstığı gibi vatandaşlar arasında kolayca unutulamayacak  ayrılık 
tohumları serpmiştir. Bu vergi aynı zamanda dış memleketlerde Genç Türkiye’nin kazandığı 
itibarı yıkmıştır”.    
 
Defterdar Faik Ökte şöyle diyor: “Varlık Vergisi Cumhuriyet mali tarihinin yüz kızartan bir 
sayfasıdır. 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 mükelleflerin karşılıklı rolleri, hataları ,ızdırapları vardır;  onları olduğu gibi 
belirtmek bu faciayı bütün çıplaklığı meydana Çıkarmak ve bu suretle benzeri yeni yeni faciaların 
tekrarlanmasına mani olmaya çalışmak hepimize düşen bir vazifedir. ..... 
Bu traji-komedinin daha o zaman bile sır olan tarafı kalmamıştı. Yan yana iki dükkanda çalışan, 
aynı kirayı veren,aynı istidatta olan müslim ve gayrimüslim iki Vatandaşa tarh ettiğimiz vergilerin 
arasındaki ölçüsüz fark verginin ilanı günü foyamızı meydana vurmuştu.... 
                                                           
 Bu dönemde asıl üzerinde durulacak nokta , varlık vergisinin harp dolayısıyla zaten sarsıntılara 
maruz olan iktisadi bünyemizi derinden gelen bir zelzele gibi sarsmasıdır.... Gümrüklerin 
kapandığı,ithalatın güçleştiği bir devrede fabrikaları imalathaneleri durdurarak, ticarethaneleri 
kapatarak, ticarethane ve imalathaneleri bu işlerden anlamayan insanların eline geçirterek itimat 
ve emniyet havasını allak bullak ederek, bu nizamı bizzat devlet alt üst etmiştir.  Mali dönemde bu 
vergi ile kaybettiğimiz en kıymetli döviz vatandaşın devlete olan itimadının sarsılmasıdır. İktisadi 
hayatta mükellefin  devletten  Beklediği en büyük teminat , müstakar  bir nizamdır. Endüstri, 
ticaret , bütün   iktisadi hayat, emniyet havasını teneffüs ederek yaşayabilir. Varlık Vergisi ile bu 
hava zehirlenmiştir. Günün birinde devletin şu veya bu mülahaza  ile takdire dayanan bir vergi 
vaaz edip istediği zümreyi iflasa sürükleyebileceği hakkında varlık vergisi elim bir misal 
vermiştir.”  
                                                           
 Varlık Vergisi ile ilgili en önemli araştırma “Varlık Vergisi- Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı 
Politika örneği” isimli araştırmadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde , 
Rıdvan Akar tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve Belge yayınları tarafından   
yayımlanmıştır. Tezin amacı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrıcalıklı sayılan ,üç azınlık grubuna 
uygulanan varlık vergisini ve yarattığı sonuçları incelemek” olarak belirtilmiştir. 
 
Kitabın konuyla ilgili bölümleri savunmama eklidir. Bu araştırmanın önsözünden bir bölümü  
bilgilerinize sunuyorum. Rıdvan Akar , “Hak ve çıkarları Lozan Anlaşması ile korunan üç azınlık 
grubu olan, Ermeni,Rum ve Yahudi kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerek devletin 
aldığı kararlar ve çıkardığı kanunlarla , gerekse toplum içerisinde yaygınlaştırılan şovenist ideoloji 
ile yıldırıldılar. Dillerini konuşmaları engellendi . Sonra ‘Piyasanın Türkleştirilmesi Adına’ ticari 
yaşamdaki varlıkları yok edilmeye çalışıldı”.   Diyor. 
                 
 Varlık Vergisi,  hem ekonomik, hem demografik ve hem de kültürel yönden “iyi” oldu 
diyemeyeceğimiz sonuçlar doğurdu. Kuşkusuz vergi vermek ,devlet giderlerine gücü oranında 
katılmak her yurttaşın görevidir. Devletin en önemli görevi ise,  yurttaşının hak ve menfaatlerini 
korumaktır. Bir vergi ırkçı temellere dayandırılarak, eşit ve adil olmak özelliğini kaybederse vergi 
olmaktan çıkar, bu durumda ortada  ne yurttaşlık görevi kalır ,ne hak, ne hukuk.   
 
 
 
                                                                             -3- 
 
 
 



Toplumlarda ihtiyaçlara yanıt veren meslek ve hizmet erbabı  bilgi birikimlerini kuşaktan kuşağa 
geliştirir ve devam ettirirler. Varlık Vergisi ve sonra devam ede gelen olaylar nedeniyle 
İstanbul’dan Yurt dışına göçler bu dengeyi bozdu. Güzel sanatların kültürün mesleklerin her 
dalında beceri sahibi ve yüzlerce yılın birikimine sahip bu insanlar çok sevdikleri halde 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Doğal olarak onların boşalttığı yer kolay kolay 
doldurulamadı. Bu gün bile bunun eksikliği  hissedilmektedir dersem abartmış olmam. Gazetelerde 
okudum   Zeyrek evlerini kurtarmak için onarım çalışmaları başlamış ama bu işleri bilen usta 
bulunamadığı için çalışmalar aksıyormuş. Kuşku yok ki  Amasya evlerinden Safranbolu evlerine 
Muğla evlerinden, Zeyrek ve Balat evlerine kadar hepsinde de Ermeni ve Rum kalfa ve ustalarının 
emeği ve bilgisi vardır. Onlar ve onların çocukları bu ülkede değiller, tabii birikimleri de. 
Dünyanın en iyi bateri zillerini yapan Zilciyanlar burada değiller ,ama çırakları aynı isimle bütün 
dünyaya zil satıyor. Bu gün dünyada ki Ermeni asıllı yönetmen, yazar, sanatçı ve  diğer ünlülerin 
bir çoğu Türkiye kökenlidir. 
 Mimariden musikiye mesleklerden tiyatroya bu insanlar bu ülke için kayıp değil mi ? Güzelim 
Dolmabahçe Sarayını (Ve de nicelerini ) meydana getiren asırların bilgi sentezi bir daha kolay  
kolay meydana gelir mi ? Bizler bu toprakların ve bu topraklardaki Türkiye Cumhuriyeti’nin 
İnsanlarıyız. Bir insanın ana yurdunu ter etmesi kolay değil.  
 Varlık vergisi uygulaması tanıklarından Parseh Gevrekyan bir söyleşide , “Erzurum ve Aşkaledeki 
bir çok arkadaşım hemen Türkiye’yi terk ettiler ,hatta bize de ‘Aptallar bize onca yaptıklarına 
rağmen kalıyorsunuz’ dediler, ancak biz kalanlar bu vatanın çocuklarıydık ve ölülerimiz bu 
topraklarda yatıyordu ve memleketimizi seviyorduk. Gidenler de hala  buraları özler ve sever. ” 
diye kalanların düşüncesini açıklar.                                                        
                    
 Dava konusu yazımda tanıdığım varlık  vergisi mağdurlarından bir örnek vermiştim, şimdi  
güvenilir kişi ve kaynak kitaplardan derlediğim bir başka örnek vermek istiyorum.  
 
Orhangazi’li bir Ermeni olan Garabet, Tokatlıyan Otelinde çalışan iyi bir garsondur. Tokatlıyan  
Mustafa Kemal’in  1919 öncesi, sık uğradığı bir yerdir. Garabet’i sever, Garabet’te onu sever ve 
sayar. Zaman zaman ,yalnız kaldığında M.Kemal Garabet ile sohbet eder. Mustafa Kemal bir gün 
yine Tokatlıyan’a  gelir İstanbul işgal altındadır. Garabet üzgün ve sıkıntılıdır. Mustafa Kemal 
anlar ve nedenini sorar. Garabet ilerdeki masada oturan işgal subaylarını gösterir “garip kaldık 
paşam” der. Mustafa Kemal Garabet’e “Merak etme garip kalmazsın” der ve devam eder: 
“Geldikleri gibi giderler”. İstanbul’un kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal, ilk gelişinde Maiyeti 
ile yine Tokatlıyan’a gelir, Garabet de oradadır. Paşa sorar : “Garabet ben sana ne demiştim ?” . 
Garabet olayı hatırlar ve yanıtlar : “ Geldikleri gibi giderler demiştiniz Paşam. ”. Mustafa Kemal 
“Evet,geldikleri gibi gittiler ”. der.                                                                
 Garabet daha Sonraki yıllarda ,devlet büyüklerimizin uğrak yeri olan  Park Oteldedir. 1942 
Yılında Varlık Vergisi yasası çıkar. Garabet’ten  2500 lira vergi istenir, iki katlı Evlerin 500 liraya 
satıldığı bir devirde , 2500 lira Garabet için büyük bir servettir. İstanbul gelişinde Park Otelde 
kalan Ankara’nın  ünlü valisi Tandoğan’dan , Aşkale’ye gitmeden çalışarak vergisini ödemek için 
yardım ister. Tandoğan ilgililere durumu iletir, ama yasadan kurtuluş yoktur. Garabet G 
sınıfından olduğu için ya vergisini ödeyecek ya da Aşkale’ye gidecektir. 
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                                                 BÖLÜM I 
   Dava konusu yazımda iki ana fikirden söz edebiliriz.       
 
İlk bölümde varlık vergisi ve uygulamasının temel amacının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. 
Verginin ana hedefinin “piyasanın, ticaretin Türkleştirilmesi olduğunu ,ayırımcı, ırkçı bir karakter 
taşıdığını” belirttim.  Bunları bizzat yasayı yapanların ve uygulayanların söylediğini yazdım. 
Uygulama sonrasında  devlete olan güvenin sarsılması nedeniyle, azınlıkların  ülke ile olan yaşam 
bağlarının zayıfladığını, göçlerin başladığını söyledim. Irkçı karakteri nedeniyle  yasanın ve 
uygulamasının faşizan  olduğunu ileri sürdüm. 
Bu düşüncelerimle ve o dönemle ilgili olarak siyasilerin, bürokratların ve Türk Aydınlarının 
söyledikleri ve yazdıklarından kısa örnekler sunuyorum. 
Daha geniş açıklama ve bilgiler de ayrıca ekte sunulmuştur. 
 
 Faik Ökten’in yazdığı “Varlık Vergisi Faciası” kitabından örnekler: 
“Varlık Vergisini doğuran sebepler arasında ırkçılıkta yer alır. Alman mektebinden su içen, bu 
çelimsiz nebat o devirlerde her memlekette çeşitli çiçek açmış ve meyve vermiştir.”(Sayfa 39). 
“Varlık vergisinde şoven milliyetçiliğin, ırkçılığın damgası vardır. Verginin tahakkuku sırasında 
sarhoş edici bu morfinli rüzgarın estirildiği muhakkaktır.” (Sayfa 211). 
  
Rıdvan Akar’ın “Varlık Vergisi- Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği” kitabından 
örnekler: 
“Varlık vergisi G grubu olarak anılan Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşları hedeflemiş ve ağırlıklı 
olarak bu grup tarafından ödenmiştir. Ayrıca çalışma mükellefiyeti gibi yaptırımlar yalnızca 
azınlıklara uygulanmıştır.”  (Sayfa 83). 
“Varlık Vergisinin azınlıklara uygulanması nedeniyle ırkçı bir karakter taşıdığı konusunda ortak 
bir görüş birliği olmuştur. Gerçekten de varlık vergisinin görüşüldüğü CHP grup toplantısındaki 
gizli oturumda ‘Hasseten azınlıklara’ uygulanacağı konusunda Saracoğlu milletvekillerine teminat 
vermektedir.” (Sayfa 97). 
“Varlık vergisinin resmi gerekçeleri dışındaki amaçlarından biri de piyasadaki Türk tüccarlarının 
etkisini sağlamak olmuştur.” (Sayfa 89). 
 
“Varlık vergisi esas itibariyle azınlıklar açısından bir yıkım olmuştur. Çalışma mükellefiyeti gibi 
dönemin ‘toplama kamplarını’ çağrıştıran uygulamaların yanı sıra, ekonomik alandaki 
etkinliklerini azaltılmasına yönelik olarak başlatılan yüksek vergi oranları ile bir çoğu mal varlığını 
kaybetmiş ve piyasadan çekilmek zorunda kalmışlardır. Ya da İngiliz ve ABD basınının deyişi ile  
‘Toplu Parasal Öldürüme’  tabi tutulmuşlardır.”  
(Sayfa 100). 
 
Taha Akyol’un 24 Nisan1988 Ekonomik Panorama Dergisinde , 
“Olay İttihat Terakkinin başlattığı ‘Milli İktisat’ politikasının daha devletçi bir devamıdır. 
Uygulaması sınai ve ticari mülkiyetin Türklere yayılması boyutunu aşarak müsadereye 
dönüşmüştür.” diyor. 
 
Çetin Altan’ın  30.Ekim 1997 tarihli Sabah Gazetesindeki makalesinde 
Şöyle diyor  “Hitler’den esintili olarak 1942 de İstanbul’da azınlıkları perişan eden ve Aşkale’de 
çile çekmeye mahkum eden, varlık vergisini çıkartmıştı.”  
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Atilla İlhan’ın, 6 Kasım 1998 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan (1939-1946)   dönemini 
anlatan makalesinin başlığı “Nam- ı Diğer Faşizm” dir. Yine aynı Yazarın “Hangi Atatürk” isimli 
kitabında ,aynı dönemle ilgili olarak şöyle diyor:  
“Yönetimler milliyetçiliği, soğuk savaş milliyetçiliği diye alınca ya da soruna ırksal açıdan 
yaklaşınca en büyük yanlışı yapmışlardır. Milliyetçilik bir ırk sorunu değil bir yurt sorunudur. 
İstiklal Savaşında intelijans servisinden MM grubuna gizlice haber aktaranlardan birisi    –toprağı 
bol olsun- Ermeni   Pandikyan Efendi değilmiydi?  (Sayfa 82-83) 
                                               
“Kemal Paşa’nın ölümünden itibaren tutum değişmiş. ... Avrupa’da etkisini şiddetle artıran 
Naziliğin ve Faşistliğin 1939-1946  dönemi CHP’sini etkilediği, Saracoğlundan başlayarak da 
yüzeysel, batıcı ,faşizan bir dikta  uygulamasına geçildiği meydandadır.” (Sayfa 44). 
 
    Prof. Mina Urgan  “Bir Dinazorun Anıları” (Yapı ve Kredi Yayınları 1998) İsimli kitabında 
şöyle diyor: 
“ 1942 Yılı Varlık Vergisi yüzünden de bir utanç yılı olmuştur. Varlık vergisi uygulaması ve 6-7 
Eylül olaylarıyla bütün gayrimüslimlere kıyıldı. Kimlik kartıma göre Müslüman bir Türk 
olmaktan müthiş bir tedirginlik duydum. O günlerde sanki olup bitenlerden şahsen 
sorumluymuşum gibi tanıdığım Gayrimüslimleri bu arada dükkanlarda çalışanları, bakkalı çakkalı 
özür dilemek üzere ziyaret ettim.  Varlık Vergisi hükümetin Faşist zihniyetini gözler önüne seren 
,ama Usulüyle yapılan bir vergi haksızlığıydı.13 yıl sonraki 6-7 Eylül olayları ise Memlekete 
egemen olmaya başlayan barbarlığın bir hortlamasıydı.”(Sayfa 278-279).  
 
Gazeteci Oral Çalışlar, 05.02.1998 tarihli, Cumhuriyet Gazetesindeki  Varlık Vergisi Üzerine 
başlıklı makalesin de, “... CHP iktidarı faşist bir karakter kazandı.1942 yılında kurulan Alman 
işbirlikçisi Saracoğlu hükümeti faşist terörü en yüksek noktaya uluaştırdı.” Diyor. 
                                         
     
                                         BÖLÜM    II                                          
 Yazımın ikinci bölümünde, varlık vergisi ve sonrasındaki göçlerin, Türk ekonomisine olumsuz etki 
yaptığını ileri sürdüm. Atatürk’ün 1930 yılında göçlerin ekonomiye verdiği zararı  fark ederek, 
tedbirler aldığını belirtim. Göçlerin ekonomik olduğu kadar kültürel boyutunun da bulunduğunu, 
büyük bir kültür birikimine sahip olan Ermeni  ve diğer azınlıkların bu birikimlerini yeni 
kuşaklara aktaramadan gittiklerini,  bunun bir kültür kırılması olduğunu ve bu kırılmanın 
“Türkiye için de bir kayıp olduğunu” yazdım.  
Burada da bu düşüncemle ilgili, Türk Aydınlarının yazdıkları çeşitli yazılardan örnekler 
sunuyorum. 
 
 Bu konuda Faik Ökte “Varlık Vergisi Faciası” isimli kitabında şunları yazıyor. “Verginin 
tasfiyesini takip eden aylarda İstanbul piyasası, hicret gören bir şehrin durgunluğunu muhafaza 
etti. G grubunun büyük simaları sarsılmıştı. Orta tabaka mecalsiz ve dermansızdı. Esnaf canlılığını 
kaybetmişti. ” (Sayfa 202). 
“... büyük kitle yıkılmış iktisadi durumunu düzeltememiş , yeni hayata adapte olamamıştır. Aradan 
bunca sene geçtiği halde, tanıdığım mükelleflerden bir kısmını hala sefalet içinde görerek muazzep 
olmaktayım.” (Sayfa 203).  
 
  Rıdvan Akar –Hülya Demir tarafından yazılan “İstanbul’un Son Sürgünleri” isimli kitaptan bir 
örnek verirsek: “Türkiye’de işgücü sıkıntısının ve yabancı sermaye ile iletişimini sağlayan 
azınlıkların hızla çözülmesi ile doğan boşluğun giderilmesinde 1930 (Atatürk tarafında Yunanistan 
ile yapılan Serbest ikamet seyahat ve ticaret antlaşması ) anlaşmasının önemli bir rolü vardır.” 
(Sayfa 207). 
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Rıdvan Akar, “Varlık Vergisi- Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı 
Politika Örneği” isimli kitabında , konuyla ilgili olarak, “... Mükelleflerin mal varlıklarının haciz 
yoluyla tasfiyesi, ekonominin ‘Türkleştirilmesi’ gibi politik tercihlerin yanında, özel girişimcilerin 
yatırım eğilimini etkilemesi gibi ekonomik ve azınlıkların göç edişi gibi demografik bir dizi 
sonuçları ile de önem taşımaktadır.” Sayfa 67).                                                       
    “1935 nüfus sayımlarına dayanarak yaptığımız hesaplamaya göre, İstanbul il nüfusunun 
yaklaşık %22’si Türk değildir. ... Yurtdışına net göç miktarına bakıldığında özellikle Varlık vergisi 
uygulaması sonrasında bir artış söz konusudur.... 1945’den sonra Varlık vergisinin olumsuz etkileri  
6-7 Eylül olayları ile perçinleşmiş ve azınlıklar mal ve can güvenliklerini  tehlikede gördükleri 
Türkiye’den göç etmişlerdir. Vatandaşın devlete olan itimadı sarsılmıştır.” (Sayfa 94). 
  “Varlık Vergisi çok kısa bir zaman aralığında uygulanmasına karşın, etkileri sonraki yıllara da 
yansıyan bir dizi sonuç doğurmuştur. Özellikle genelde girişimcilerin, özelde ise gayrimüslim 
girişimcilerin yatırım eğilimlerini olumsuz yönde etkilemiş, azınlıkların ülke dışına yatırım 
yapmasına ve göçüne yol açmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  saygınlığına gölge 
düşürmüştür. Varlık vergisi Türkiye Cumhuriyeti maliye tarihinde  üzücü bir bölümdür. 
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün memleket içinde ve dışında yaratmış olduğu itimadı önemli bir 
ölçüde ve  uzun bir süre için sarsmıştır.” Diyor.  (Sayfa 101).  
 
Kemal Baytaş  yılında Akşam Gazetesinde yayımlanan makalesinde, Şunları yazıyor. “Türkiye’de 
ülke nüfusunun %99.9’u Müslüman, dünyada bu oranda başka bir ülke yok. Endonezya, 
Pakistan,Mısır,Cezayir ve diğer Müslüman ülkelerde bu oran, en fazla %85’i geçmiyor. 
Osmanlının, son zamanları ile Atatürk döneminde Türkiye’deki Rum,Yahudi, Ermeni gibi 
azınlıkların miktarı %10’u geçiyordu. Şimdi ise binde birlerde bulunuyor. Neden böyle oldu? 
Acaba Türkiye’de Müslüman olmayanların huzuru yok mudur ? Barınmaları olanaksız mıdır ? 
Bu güne kadar siyasal ,ekonomik ve toplumsal pek çok hata yapılmıştır. Örneğin 1940’lı yıllarda 
İsmet Paşa’nın çıkardığı ‘Daha ziyade azınlık zenginlerine yönelik’ ‘Varlık Vergisi’ büyük bir ayıp 
ve hata olmuştur.” 
 
Yılmaz Karakoyunlu, 24 Nisan 1988 tarihli Ekonomik Panorama Dergisinde şöyle diyor. 
“Azınlıklarda müthiş bir kırgınlık ,ruhi çöküntü yarattı ve gitmeye karar verdiler. Nitekim 
muhtelif vasıtalarla çekip gittiler. Giderken de çok büyük bir tecrübe birikimini, bilgi birikimini, 
kültür birikimini beraberlerinde götürdüler. Yunanistan o yıllarda en felaketli dönemini 
yaşamaktaydı, hem iktisaden hem de siyaseten. Bizim buradan giden arkadaşlarımız, 
vatandaşlarımız Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. Çünkü onların sahip olamadığı bir bilgi ve kültürü, 
bir ticari kabiliyeti buradan onlar götürdüler. Biz ise çok şey kaybettik.  
“...Sadece musikiye değil, tiyatro hayatımıza, kanto hayatımıza bakınız, nereye bakarsanız kayıp 
var. Eski marangozlar nerede ? ” (Sayfa 33). 
                                                                                                                                  
Sayın Yargıçlar,sonuç olarak, 
Burada  söylenmesi gereken şu, “çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı” hedef alan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, fikirlerimden dolayı yargılanmam demokrasi adına, düşünce özgürlüğü adına, 
en azından  bir hata, bir olumsuzluktur. Gazetede “ Yargıçtan Demokrasi Dersi” başlıklı bir haber  
okudum,Yargıç “Düşüncenin açıklanması demokrasinin temelidir” dedi diye devam ediyordu. 
Katılmamak mümkün mü ?  Çağdaş demokrasilerde  fikir suçundan söz edilemez .Çağdaş 
demokrasilerde düşünce özgürlüğü, demokrasinin olmasa olmaz koşuludur. Kin ve düşmanlık 
uyandırarak milleti bölmek iddiası ise,  olmayacak bir hayaldir. Bir gruba, bir topluma karşı yıllar 
önce  yapılmış ve yanlışlığı herkesçe kabul edilmiş bir haksızlığın anlatılmasından nasıl böyle bir 
sonuç çıkarılabilir ?  Bu mantıkla yola çıkarsak , tarih kitaplarını toplatmak, medyanın haberlerini 
sansürlemek gerekmez mi ? Varlık vergisi uygulaması yüzünden kim kin ve düşmanlık duyacaktır?   
56 yıl önce bu haksızlığa uğrayanlar mı ? Bunların çoğu ya toprağa karıştı ya da kin ve düşmanlık 
duyacak yaşları çoktan aşmış olmalı. Yeni nesiller mi?  Dedelerinden ,babalarından 
duydukları,okudukları, bildikleri  hikayelerin bir kez daha tekrarlanması  neden kin ve düşmanlık 
yaratsın ?                                                            
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 Kime kin ve düşmanlık duyacaklar ? Bu kanunu yapan ve uygulayanların neredeyse hepsi göçtü, 
onların çocuklarına kin ve düşmanlık duymak , budalaca bir kan davası olmaz mı? Bir insanın 
yaşadığı ülke insanlarına kin ve düşmanlık duyarak yaşaması mümkün mü ?  65 milyonluk bir 
ülkede ,100.000  ’in altındayız ,yani iyimser bir hesapla binde biriz. Hep sözü edilen kültür 
renklerinden birini, canlı tutmaya çalışıyoruz. Kin ve düşmanlık bu kültürün yok olma nedeni 
olmaz mı ? 
                                                                             
 Bu vergi ile ilgili olarak AGOS’ta yayımlanan yazımda  farklı bir şey yazdığımı, farklı bir yorum 
getirdiğimi ve farklı  sözcükler  kullandığımı sanmıyorum. Hatta denebilir ki,söylediklerimin  
eksiği var, fazlası yok. Bu dönem için pek çok aydın Faşist sözcüğü kullanmıştır. Alman 
nazizminin, İtalyan  faşizminin dünyayı sarstığı dönemlerde ,bizde de faşizmin  izleri görüldüğü bir 
gerçektir.  
 
   Varlık Vergisi için kültür kırımı demiştim. Yine yukarıda gösterilen  örneklerde bu durum açıkça 
görülüyor. Devlete güven sarsılınca göçler başlar ve her göç birlikte bazı birikimleri de götürür. 
Ermeni burjuvazisi ülkeden göçerken , birikimlerini bırakacağı varisleri yoktu. İstanbul özel bir 
kentti ve Osmanlı tarihi boyunca çok uzun bir süre İstanbul’a göç yasaklanmıştı. Bu nedenle , 
İstanbul Anadolu’dan ayrı, çok  gelişmiş bir burjuvaya ve burjuva kültürüne sahipti. Bu durum , 
Müslim , gayrimüslim  tüm İstanbul halkı için geçerliydi. Anadolu’dan gelen   Ermeniler ise 
tamamen feodal kökenli olduklarından , isteseler de bu kültürü devralacak birikime sahip 
değildiler. Toplum öğretmenlerinin, sanatçılarının , zanaatkarlarının ve iş adamlarının  çok önemli 
bir bölümünü yitirdi. Buna kültür kırılması demek doğru olmaz mı? 
                           
Sayın Yargıçlar, yargılandığım yazımın başlığı “Acı bir kilometre taşı” diye başlıyordu. 30  Ekim 
1998 tarihli Radikal Gazetesinde ,75 yıllık  Cumhuriyeti Ekonomisinin Kilometre Taşları başlıklı 
yazıda, Varlık Vergisi, Cumhuriyetin kilometre taşlarından biri kabul ediliyor ve şöyle 
tanımlanıyordu: “ 1942 ile 1944 arasında ticaret burjuvazisini vergilendirmeyi amaçlayan ‘varlık 
vergisi’ azınlıklara karşı bir vergiye dönüştü ve unutulmayan ‘acı bir tahribat olarak olarak’ tarihe 
geçti”. Ve ben yazımın başlığını bu yazıdan aldım. Bir hafta sonra varlık vergisinin yıldönümüydü.   
 
 İstanbul Defterdarı Faik Ökte şöyle yazıyor, “Ben kendi hesabıma bu mevzuda Devletin vakar ve 
haysiyetine vurulan bu darbe dolayısıyla başta Başbakan olmak üzere hepimizin toptan yüce 
divana sevk edilmeyişimize hala hayret  ederim. (Ankara 5.01.1948) Aradan 51 yıl geçti, devletin 
vakar ve haysiyetine darbe vuranların hiçbirisi yüce divana sevk edilmedi ama ben Varlık vergisi 
ile ilgili bilinen ve benden önce açıklanan gerçekleri yazdığım için yargılanıyorum. Merhum Ökte 
sağ olsaydı herhalde buna çok daha fazla hayret ederdi.  
                                                 
Varlık vergisi tarih yapraklarında yerini almış,  bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti için 
talihsiz bir sayfadır. O yıllarda ortaya çıkan resim, bütün insanlık için sevimsiz ve iticiydi ve ben bu 
resmi sevmiyorum. Bu nedenle eleştirdim, eleştirileri haklı buldum. Burada gerçek amacım bu gibi 
durumların bir daha yaşanmaması için ,ders alınmasını sağlamak, kötüyü eleştirerek iyiyi teşvik 
etmektir. Tarihi ve tarihi olguları değiştiremeyiz, ama tekrarlanmaması için eleştirebiliriz, 
yanlışları ortaya koyabiliriz. Toplumlar tarihleriyle hesaplaşarak , örnek alarak geleceğe 
hazırlanırlar. Güzel ve mutlu günlere ulaşmak için, kötü ve karanlık günleri unutmamak gerekir.  
 
BU NEDENLERLE  BERATIMI TALEP EDİYORUM. 
SAYGILARIMLA. 
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