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Gabor'un ilk efli, Burhan Belge idi.1

Gabor, Belge Macaristan'da görev-
liyken onunla tan›flm›fl ve hemen
evlenmiflti. Burhan Belge Ankara'ya
tayin oldu¤unda da Gabor efliyle
birlikte Ankara'ya tafl›nm›fl ve Bel-
ge’den boflanaca¤› 1941 y›l›na kadar
orada yaflam›flt›.2 Gabor Burhan
Belge’den bofland›ktan sonra, 1942
y›l›nda ünlü Hilton oteller zinciri-
nin sahibi Conrad Hilton ile evle-
necek, bu evlilik dört y›l sürecekti.
Gabor Conrad Hilton ile evliyken
Amerikan Askeri ‹stihbarat› yetkili-
leri ile görüflmüfl ve befl y›l boyun-
ca yaflad›¤› Türkiye hakk›nda bil-
diklerini anlatm›flt›. Bu makalede
yay›nlanan belge iflte bu görüflme-
nin raporudur. Zsa Zsa Gabor’un
verdi¤i bilgiler incelendi¤inde,
bunlar›n oldukça yüzeysel izlenim-
ler oldu¤u fark edilmekte. Gabor
izlenim ve kanaatlerini dile getirir-
ken, örne¤in Türk Emniyet ve ‹stih-
barat Teflkilat›’ndan söz ederken
son derece genel ifadeler kullan-
m›flt›r, özgün bilgiye pek rastlan-
maz. Zsa Zsa Gabor’un Ankara’da
yaflad›¤› befl y›l zarf›nda efli vas›ta-
s›yla dahil oldu¤u kalburüstü çevre
hakk›ndaki an›lar›nda çok fazla bil-
gi yer almamakta, ilgi çekici tek bil-
giyse, Atatürk’le gönül maceras›
yaflad›¤› iddias›d›r. Gabor’un verdi-
¤i bilgilerin yüzeyselli¤inin bir di-
¤er nedeni, Burhan Belge ile 15 ya-
fl›nda evlenmifl olmas›d›r. 15 yafl›n-

da Ankara’ya gelen Gabor, eflinden
boflan›p Ankara’dan ayr›ld›¤›nda
sadece 21 yafl›ndayd›. Türkçeye va-
k›f olmayan bu kadar genç bir insa-
n›n sunabilece¤i istihbarat bilgisi-
nin çok yüzeysel olmas› do¤ald›r.
Gabor’un bilgi kayna¤› muhteme-
len sadece efli Burhan Belge idi.
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bir amerikan istihbarat raporu

››. dünya harbi y›llar›nda

zsa zsa gabor’un türkiye

hakk›nda görüflleri
r›fat n. bali

Bu makale ile takdim edilmekte olan Amerikan istihbarat belgesi çevirisinin

kayna¤›, Hollywood’un ünlü artistlerinden Zsa Zsa Gabor’dur (1917-). Burhan

Belge ile evlenerek Ankara’da 5 y›l yaflayan Gabor, Belge’den bofland›ktan sonra

Birleflik Devletler’e geri dönmüfl ve Amerikan Askeri ‹stihbarat›’na Türkiye

hakk›nda bilgi vermifltir. Bilgilerin genelli¤i ve yüzeyselli¤i dikkat çekicidir. 

Zsa Zsa Gabor
Burhan Belge ile
5 y›l evli
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Kaynak ve güvenirlilik derece-
si: Daha önce Türk Dahiliye Vekâle-
ti'nde Matbuat Müdürü olarak vazi-
feli olan Burhan Belge ile 5 sene
(1936-1941) evli kalan Bayan Conrad
Hilton.
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Bayan Conrad Hilton, Bay Burhan
Belge'den bofland›ktan sonra 1941
y›l›n›n Temmuz ay›ndan itibaren
Birleflik Devletler'de bulunmakta-
d›r. 1942 y›l›nda Bay Hilton ile ev-
lendi. Bay Belge Türk Dahiliye Vekâ-
leti'nde Matbuat Müdürü idi. Efli
olan Bayan Hilton 1936-1941 (y›llar›)
aras›nda befl sene müddetle Anka-
ra'da yaflad›. Türkiye hakk›nda ver-
di¤i afla¤›daki malûmat bu ülkeyi
terk etti¤i üç sene öncesine ait ol-

mas›na ra¤men, (Bayan Gabor) ver-
di¤i malûmat›n o tarihte oldu¤u ka-
dar bugün için de do¤ru oldu¤una
inanmaktad›r.

1. türk ordusu'nun 

(siyasi) sempatileri

Türk Ordusu ilk önce ve her fleyin
üstünde Türk yanl›s›d›r.

Kaynak, Almanlar›n son harp s›ra-
s›nda Türklere lay›k gördü¤ü mu-
ameleden dolay›, Ordu'nun Mütte-
fik Kuvvetler ve Mihver aras›nda
(seçim yapmak zorunda kal›rsa) da-
ha çok Müttefik Kuvvetler'e meyilli
oldu¤una inanmaktad›r. Ordu, Türk
hükümetinin bütün k›s›mlar› gibi,
tam manas›yla f›rsatç›d›r. Halihaz›r-
daki harbin ilk senelerinde, Alman-
ya galip gelmekte oldu¤u s›rada,
(askerler) gözle görülen galibin ta-
raf›na meylettiler; bu son sene ise,
Müttefik Kuvvetler'in askeri baflar›-
lar› ile birlikte mevkileri tam tersine
döndü.

2. türkiye'de panislamc›l›k

Bayan Hilton Türkiye'de Panislamc›
hareketin hiçbir zaman çok büyük
ad›mlar kat edece¤ine inanmamak-
tad›r. Rusya vakas›nda oldu¤u gibi,
Kemal Pafla (iktidar›) alt›nda Türki-
ye ilk önce dini yok etmeye bakm›fl-
t›r. 24 sene önce ülkenin liderleri
son derece geri kalm›fl bir halk› mo-
dernlefltirme çaresi olarak bir tek
bunu (dini yok etmeyi) dikkate al-
m›fllard›r. Bu (modernleflme) sadece
halk› dine ba¤layan ba¤lar›n kesil-
mesiyle baflar›labilirdi. Kayna¤›m›z,
Pers fiah›'n›n da ülkesinde ayn› fleyi
yaparak ‹ran'› on y›lda, onuncu
as›rdan yirminci asra tafl›mak gibi
neredeyse imkâns›z bir ifli gerçek-
lefltirdi¤ine dikkati çekti.

Bunun neticesi olarak ülkeyi idare
eden s›n›flarda fliddetli bir milliyet-
çilik duygusu dinin yerini ald› ve bu
da bir dereceye kadar halk kitleleri-
ne kadar indi. Türkiye'de kitlelerin
ateist olduklar›n› söylemek her ne
kadar gülünç ise de, Muhammedi
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“Gabor Türkiye'de Panislamc› hareketin hiçbir zaman çok büyük ad›mlar kat

edece¤ine inanmamaktad›r. Rusya vakas›nda oldu¤u gibi, Kemal Pafla

(iktidar›) alt›nda Türkiye ilk önce dini yok etmeye bakm›flt›r. 24 sene önce 

ülkenin liderleri son derece geri kalm›fl bir halk› modernlefltirme çaresi olarak 

bir tek bunu dikkate alm›fllard›r.”

Zsa Zsa Gabor
(Bayan Conrad
Hilton) kaynakl›
rapor 
B-2, yani
“muhtemelen
do¤ru kabul
edilen bilgi” 
kategorisinde
de¤erlendirilmifl.
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din, sab›k sultan zaman›nda oldu¤u
gibi halk›n üzerinde mutlak bir hâki-
miyete sahip de¤ildir; kaynak Türki-
ye'nin herhangi bir Panislamc› ha-
rekete kat›lmas›n› son derece flüp-
heli görmektedir.

3. türkiye'de alman nüfuzu

Kaynak, savafl›n patlamas›ndan ön-
ce bile, Alman Beflinci Kolcular›’n›n
Türkiye'yi, muhtemelen herhangi
bir Avrupa ülkesinden çok daha faz-
la bir flekilde delik deflik ettiklerini,
baz›lar› çok genç olmak üzere, yüz-
lerce Alman talebe ve teknisyenin
ülkeye s›zd›klar›n› ve neredeyse her
flehirde de¤iflik kisveler alt›nda fa-
aliyet gösterdiklerini iddia etmekte.

4. reisicumhur inönü'nün

mevkii

Reisicumhur ‹nönü, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin en bafl›ndan, Kemal Pa-
fla'n›n vefat etmesinden bir sene

öncesine kadar baflvekil idi. ‹kisinin
aras›nda, Kemal Pafla'n›n vefat›n-
dan birkaç sene önce bafllayan ve
‹nönü'nün Baflvekâlet'ten al›nma-
s›yla neticelenen bir so¤ukluk bafl-
lam›flt›. Kemal Pafla vefat etti¤i za-
man, (Cumhuriyet'i kuran) eski kad-
ronun bir k›sm› ‹nönü'nün Reisi-
cumhur seçilmesine oldukça hasma-
ne bir tav›rla bakt›; ‹nönü Reisicum-
hur olunca Kemal Pafla zaman›nda
yüksek mevkilerde bulunan Türki-
ye'nin en güçlü (siyaset) adamlar›n-
dan birço¤unun vazifelerine son ve-
rildi. Bu gedik tedricen kapat›ld› an-
cak, kaynak taraf›ndan da not edil-
di¤i gibi, Kemal Pafla'n›n bu eski
kadrosundaki takipçilerinden baz›-
lar› eski yüksek mevkilerini yeniden
elde ettiler.

5. türk gizli polisi'nin 

ehliyeti

Bayan Hilton Türk Gizli Polisi'nin
son derece ehil, herhalde en az Rus

OGPU4 veya Alman Gestapo5

kadar iyi oldu¤unu iddia ediyor. Bu
teflkilat›n reisleri sürekli de¤iflti-
¤inden flu anki reislerin isimlerini
bilmiyor.

6. ileri gelen türkler 

aras›nda "kim kimdir"

Bayan Hilton, Ankara'da kald›¤› befl
sene içinde yak›ndan tan›d›¤› flahsi-
yetleri anlatan bir "Kim Kimdir" ha-
z›rlamakta. Bitirir bitirmez yollaya-
cakt›r.

Raporu Haz›rlayan
Lawrence C. Thaw
Binbafl›, Birleflik Devletler
Ordusu 

Edward L. Barlow
Yarbay
Amir, New York Bürosu
Askerî ‹stihbarat Bölümü”

r›fat n. bali

araflt›rmac›

kaynak ve dipnotlar

National Archives and Records Administration, 

(College Park, Maryland) RG 226 Entry 16, 

Records of the Research and Analysis

Branch, Office of Strategic Services, Regular 

Services) 1941-1945 1 Ocak 1944 tarih ve

53561 say›l› belge. 

1 Burhan Belge, (1899-1967) 1957 y›l›nda XI dönem

Mu¤la milletvekili seçilecekti. Ayn› zamanda DP

yanl›s› Zafer gazetesinin baflyazar›yd›. 

2 Zsa Zsa Gabor, One Life Time ‹s Not Enough,

Delacorte Press, New York, s. 18. 

3 B-2 kodunun aç›klamas› flöyle: “B” kodu 
“daha önceden veya muhtemelen güvenilir”, 
“2” kodu ise “baflka kan›tlar taraf›ndan 
desteklenen veya muhtemelen do¤ru 
kabul edilen bilgi” anlam›n› tafl›makta. 
Kaynak: National Archives and Records
Administration, (College Park, 
Maryland), OSS; Evaluation of Evidence,
RG226, E147, Box 7, F103, “Grading of Reports”
bafll›kl› belge. 

4 Devlet Siyaset Direktörlü¤ü (GPU) 1934 y›l›na
kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birli¤i'nin (SSCB) gizli polisiydi. SSCB'nin 
kurulmas›yla birlikte 15 Kas›m 1923 tarihinde 
GPU, Birleflik Devlet Siyasi Direktörlü¤ü’ne
(OGPU) dönüfltü.
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_Political_Dire
ctorate)

5 "Gizli devlet polisi" anlam›na gelen Gestapo,
(Geheime Staatspolizei) Nazi Almanyas›'n›n resmi
gizli polisiydi.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo)

Kadro dergisinin
kurucu 
ekibi: Vedat
Nedim (Tör),
Burhan Asaf
(Belge), 
Yakup Kadri
(Karaosmano¤lu),
Mehmet fievki
(Yazman), 
fievket Süreyya
(Aydemir), 
‹smail Hüsrev
(Tökin).


