De Turkse
vermogensbelasting
uit 1942

In 1942 was Turkije
economisch erg zwak door
de gevolgen van de tweede
wereldoorlog. Hierdoor
stelde de toenmalig
president een nieuwe
vermogensbelasting op
genaamd de ‘Varlik
Vergisi’.

Deze
vermogensbelasting
had verschillende
tarieven voor
verschillende
mensen, gebaseerd op
religie en afkomst. De
percentages per
groep zagen er zo uit:

• M groep: Moslims; 12,5% van
het inkomen
• G groep: Niet Moslims; 50%
• D groep: Bekeerlingen; 25%
• E groep: Buitenlanders; 12,5%
• Boeren; 5%

Uit deze
percentages is
duidelijk dat nietMoslims zwaar
werden benadeld,
ze moesten wel
50% van hun
inkomen afstaan!

• Turkse ambtenaren moesten het
vermogen van de niet-Moslims
schatten, waardoor ze vaak zelfs
meer dan 50% moesten afbetalen.
• Deze niet-Moslims bestonden
voornamelijk uit Joden, maar ook
Armeens Christelijken en Orthodox
Christenen waren minderheden in
Turkije.
• Als de belasting niet werd betaald
werden eerst bezittingen afgepakt,
en als dat ook geen optie meer was
werden de man naar een werkkamp
in het koude Oosten van Turkije
gestuurd.

Duizenden Joden en
Armeniërs werden naar
werkkampen gestuurd,
waar de condities bar
slecht waren, met
temperature soms tot 30 graden Celsius.
Hierdoor kwamen velen
om het leven, waarbij
families die al hun hele
leven in Turkije
woonden werden
achtergelaten.

Volgens de President Sukru Saracoglu moest de markt weer
Turks worden, sinds volgens hem er te veel Joodse en
Armeense invloed op de economie was.
• Het gevolg voor deze minderheden was inderdaad dat bijna elk Joods en Armeens bedrijf
geforceerd werd te sluiten, hierdoor raakten de Joodse en Armeense families, waarvan
de man vaak in een werkkamp zat, snel in armoede. Veel minderheden moesten
verhuizen en raakten al hun bezittingen kwijt aan de deurwaarders. Joodse en Armeense
kinderen konden niet meer naar school, mensen raakten hun banen kwijt en ondertussen
kregen de Moslims huizen, bedrijven en spullen waar ze zelf niks voor hoefden te doen.
• De invloed van Hitler in Duitsland werd dus in tweede wereldoorlog ook in Turkije zwaar
door de Joodse en Armeense gemeenschappen gevoeld. De oneerlijke
vermogensbelasting en de zware straffen waren origineel ingevoerd omdat de Turkse
regering dacht dat deze minderheden stiekem de geallieerden steunden.

Gevolgen einde
vermogensbelasting
• De Turkse regering schaften in maart 1944 de
vermogensbelasting af, waarbij ook iedereen in de
kampen werd vrijgelaten.
• In totaal werd er voor meer dan 100 miljoen Lira’s aan
vermogensbelasting van de niet-Moslims opgehaald.
• 98% van de bezittingen van niet-Moslims werden
afgepakt
• Vrijwel de volledige handel van Joden en Armeniërs in
Turkije was verdwenen.

Conclusie
- De ‘Varlik Vergisi’ was een in 1942 opgestelde vermogensbelasting door de Turkse regering. Deze
belasting was voornamelijk opgesteld om Joden en Armeniërs zwaar te benadelen. Deze ideeën kwamen
uit Duitsland. Het is onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen door de invloed van de vermogensbelasting
en de werkkampen. Wel is duidelijk dat tussen 1940 en 1950 de Joodse bevolking procentueel in Turkije
ruim is gehalveerd. Dit komt mede door de vermogensbelasting, maar ook de hevige emigratie van
minderheden naar onder andere Israël. Momenteel is minder dan 0,10% in Turkije Joods, met een totaal
van 23 synagogen in heel Turkije.

