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1933-1945 yılları arasında Avrupa’da
yapılan Soykırımı’yla ilgili bir kitap

Geri

Baflbakan Göran Persson siyasal parti liderleri arasında, 1997
haziran ayında yapılan tartıflmada Soykırımı - “Yaflayan Tarih”konusunda genifl bir bilgilendirme kampanyasına bafllanması
için giriflimde bulunmufltu. Amaç ‹kinci Dünya Savaflı’nda görülen Soykırımı’ndan hareketle, insanlık, demokrasi ve tüm insanların eflitli¤i gibi konuları ele almaktı.
“Yaflayan Tarih” siyasal bildiriler, anababalara ve halka yönelik bilgilendirme malzemesi, okullara, üniversitelere ve
arafltırma kurumlarına yönelik yatırımları kapsamaktadır. Elinizdeki kitap “Yaflayan Tarih” kapsamı içerisindeki etkinliklerden
biridir. Kitap ilk elde yetiflkin kiflilerin okuması için yazılmıfltır.
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Önsöz
Bu kitap “Yaﬂayan Tarih” projesinin bir parçası olarak
Hükümet tarafından ısmarlandı. Soykırımı gibi zor ve geniﬂ bir konuda ve düﬂünülebilecek en kısa sürede bir kitap
hazırlamak kolay de¤il. ‹kimiz de Soykırımı’nın ciddi bir
ﬂekilde anlatılmasının çok önemli oldu¤unu düﬂündü¤ümüzden, her ﬂeye karﬂın bu görevi kabul ettik. Soykırımı’yla ilgili bilgi pazarlama yöntemleri veya ahlâkıyla ele
alınmasına izin verilebilecek veya ele alınabilecek bir konu de¤ildir. Baﬂarılı olup olmadı¤ımıza karar vermek, do¤al olarak bize düﬂmez. Kitapta somut bilgileri özel kiﬂilerin sesleriyle örerek verdik. Yol boyunca çok güç kararlar almak zorunda kaldık. Büyük ve a¤ır bir malzemenin
içinden hangi seslerin ve yüzlerin kitapta yer alaca¤ına
karar vermek bizim için çok zor oldu.
Soykırımı konusunda çok ﬂey biliniyor. Bu eylem,
uzun bir zamandır her yönüyle tanınıyor. Auschwitz’e giden yol nefretin propagandasıyla baﬂlamıﬂ, insanların hedef gösterilmesi, ayrımcılı¤a maruz bırakılması ve toplumun dıﬂına itilmesiyle devam etmiﬂti. Bunun ardından
toplama, sürgün ve nihayet özel olarak inﬂa edilmiﬂ tesislerde fiziksel yoketme geldi. Tam olarak kaç kiﬂinin Nazi’lerin “Yabancı ırklardan arındırılmıﬂ” Büyük Almanya
hayallerinin kurbanı oldu¤unu hiç bir zaman saptayamasak da katliamın boyutları belli. Sistemli katliamın kurbanı olan Yahudilerin sayısı beﬂ ile altı milyon arasında.
Katledilen Çingenelerin sayısı ise yarım milyonun üzerinde. Nazizm’in di¤er kurbanları arasında yüz bini aﬂkın
sakat, zekâ özürlü ve “asosyal”, binlerce eﬂcinsel, yine
binlerce Yehova ﬁahidi, birkaç milyon Polonyalı sivil ve
Sovyet savaﬂ esiri yer alıyor. Bütün bu sayılar ne anlama

geliyor? Sayıların çok büyük boyutlu olması bunların soyutlaﬂmasına yol açmakta ve insanın sayıların içerdi¤i
gerçe¤e sırt çevirmesini kolaylaﬂtırmaktadır. Bu nedenle
her sayının arkasında bir ismin, bir yüzün, sevilen bir insanın, yitirilmiﬂ bir gelece¤in, çocukların, anababaların,
akrabaların bulundu¤unu kavramaya çalıﬂmamız gerekir.
Bu yüzden kitabımıza bir sonraki sayfada Bullenhuser
Damm’daki çocukları anlatarak baﬂladık. Çocukların öyküsü sonu acıklı biten bir öykü. Ne yazık ki Soykırımı’nın
karakter özelli¤i böyle. Naziler savaﬂta bir buçuk milyon
Yahudi çocu¤unu öldürdü. Baﬂka bir deyiﬂle Avrupa’da
yaﬂayan on Yahudi çocuktan dokuzu yaﬂamını yitirdi.
Böyle bir ﬂey nasıl oldu, nasıl gerçekleﬂti?
Umudumuz bu kitabın ‹sveç’te Soykırımı’yla ilgili
bilgilere ve e¤itime katkı sa¤laması ve anababalarla çocuklar arasında sadece bugün de¤il ilerideki yıllarda da
ahlâk, demokrasi, etik ve insani de¤erler konusunda sohbet ve tartıﬂmalarda çıkıﬂ noktası olmasıdır. Ancak bu kitap konuyla ilgilenen bir kiﬂi için baﬂlangıçtan baﬂka bir
ﬂey olamaz. Kitapta yer alan bilgiler ‹kinci Dünya Savaﬂı
sırasındaki korkunç yıllarla ilgili bilgi denizinin sadece
birkaç damlasını oluﬂturmaktadır. Bu nedenle bu kitabı
okuyan herkesi kendi baﬂına araﬂtırma yapmaya devam
edip bu denizin derinliklerine inmeye ça¤ırıyoruz.
Son olarak, fırsattan yararlanıp, bize yardımcı olan ve
kitabın bu kadar kısa bir zamanda yazılmasını sa¤layan
herkese teﬂekkür etmek isteriz. Onların yardımı olmadan
bunu gerçekleﬂtirmek mümkün de¤ildi. Projenin gerçekleﬂtirilmesi için onlardan isteyebilece¤imiz katkıların çok
üzerinde destek ve özveride bulundular: Lena Albihn
(Natur och Kultur Yayınevi), Anna-Karin Johansson (Information Rosenbad ve proje sorumlusu), Sanna Johansson (Resim yönetmeni), Jakob Wegelius (harita ve çizgi

resimler), Elsa Wohlfahrt (mizanpaj), Marita Zonabend
ve Eva Åkerberg (çeviriler). Son olarak yazı kurulu asistanları Anita Korp ve Mia Löwengart’a teﬂekkür etmek
isteriz. Anita Korp ve Mia Löwengart’ın kitapla ilgili tüm
çalıﬂmalarda payı var. Onların katkıları olmasaydı bu kitap hazırlanamazdı.
Stockholm, Ocak 1998
Stéphane Bruchfeld ve Paul A. Levine
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Kobay olarak kullanılan
çocuklar
1945 yılı nisan ayında müttefik ülkelerin orduları Nazi
Almanyası’na girip ilerlemeye baﬂladılar. Ancak Almanya’nın teslim olması 8 mayıs’a kadar sürdü. Suç iﬂlediklerinin bilincinde olan kiﬂiler halen kanıtları yok etmeye
çalıﬂıyor ve “ne kadar kanıtı yok edersem
o kadar iyi”, diye düﬂünüyordu.
Hamburg yakınlarındaki Neuengamme toplama kampında bulunan ‹skandinav esirler, Adolf Hitler’in son do¤um
gününü kutladı¤ı 20 nisan günü, saat sekizde, beyaz otobüs adı verilen otobüslerle kamptan alındılar ve kurtarıldılar.
Kampta, aralarında iki çift kardeﬂin de
bulundu¤u ve yaﬂları beﬂ ile on iki
arasında olan onu kız onu erkek yirmi
Yahudi çocuk da vardı. Kurtarma eylemi
bu çocukları kapsamıyordu. Çocuklar
Neuengamme’da SS doktoru Kurt Heissmeyer’in aylar
önce baﬂlattı¤ı tıbbi “deney”lerinde deney aracı olarak
kullanılmaktaydılar. Heissmeyer çocukların lenf bezlerini ameliyatla almıﬂ ve ciltlerine i¤neyle canlı tüberküloz
mikrobu aﬂılamıﬂtı. Bakteriler birkaç çocu¤un sonda yoluyla do¤rudan do¤ruya akci¤erlerine verilmiﬂti. Heissmeyer 1964 yılında yapılan bir sorgulamada kendisinin
“Yahudilerle deney hayvanları arasında prensip olarak
herhangi bir fark görmedi¤ini” söyledi.
Son ‹skandinav esirin kamptan uzaklaﬂtırılmasından
birkaç saat sonra çocuklar, kendilerine bakıcılık yapan
dört yetiﬂkin esirle birlikte Hamburg’da okul olarak kul-

lanılan büyük bir binaya getirildiler. Henüz geceyarısı olmamıﬂtı. Yetiﬂkin esirler Gabriel Florence ve René Quenouille adlı iki Fransız doktor ile Dirk Deutekom ve Anton Hölzel adlı iki Hollandalı’ydı. Okulun adı Bullenhuser Damm’dı ve okul birkaç aydır esir kampına ait ek bir
bina olarak kullanılıyordu. Serbest bırakılacak olan ‹skandinav esirler bu okulda toplanıyordu.
Çocuklardan ve dört yetiﬂkinden oluﬂan grup bodruma
indirildi. Önce yetiﬂkinler kazan dairesinin tavanındaki borulardan birine asılarak öldürüldü. Sonra sıra çocuklara geldi. O sırada orada bulunan SS doktoru
Alfred Trzebinski’nin daha sonra yaptı¤ı
açıklamaya göre çocuklardan bazılarına,
örne¤in durumu çok kötü olan GeorgesAndré Kohn’a i¤ne yapılarak morfin verilmiﬂti. Önce baygın yatan Georges-André asıldı. Yalnız Georges-André tavandaki boruya de¤il de duvarda bulunan bir
çengele asıldı. ‹pin iyice sıkıﬂması için
SS onbaﬂısı Johan Frahm ipi, vücudunun
tüm a¤ırlı¤ından yararlanarak çekmek zorunda kaldı.
Frahm daha sonra çocukları, her çengele bir çocuk olmak
üzere ikiﬂer ikiﬂer astı. Frahm 1946’da yapılan bir sorgulamada, çocukları “tablo gibi” astı¤ını anlattı. Çocukların
hiç birinin a¤lamadı¤ını ileri sürdü.
Çocukların hepsi öldükten sonra orada bulunan SS
üyelerine içki ve sigara da¤ıtıldı. Ardından, sıra, asılmayı
bekleyen, yirmi Sovyet esirinin oluﬂturdu¤u ikinci gruba
gelmiﬂti. Sovyet esirlerinin adlarını bilmiyoruz. Ama çocukların adlarını biliyoruz: 5 yaﬂındaki Mania Altmann,
12 yaﬂındaki Lelka Birnbaum, 11 yaﬂındaki Surcis Goldinger, 7 yaﬂındaki Riwka Herszberg, 8 yaﬂındaki Alex-
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12 yaflındaki George-André Kohn ve ailesi 17 a¤ustos 1944 tarihinde
Paris’ten alınarak Auschwitz’e götürüldü. Daha önce Fransa’dan 78
kez sevk yapılmıfltı. Bu 79. sevkiyattı ve son Yahudi sevkiyatlarından
biriydi. Georges-André Auschwitz’e getirildikten sonra sözde tıbbi deneylere tabi tutulmak üzere di¤er esirlerden ayrıldı. Kasım ayı sonunda
Neuengamme kampına sevkedildi. Soldaki resimde Georges-André’yi
1944 yılında sürgün edilmeden önce görüyoruz. Yukarıdaki resim ise,
onun, Neuengamme’daki durumunu gösteriyor. Bu resim George-André’nin koltuk altı lenf bezlerini ameliyatla çıkaran SS doktoru Kurt Heissmeyer tarafından, ameliyattan sonra çekilmifl.

ander Hornemann, 12 yaﬂın- daki Eduard Hornemann,
6 yaﬂındaki Marek James, 12 yaﬂındaki W. Junglieb, 8
yaﬂındaki Lea Klygermann, 12 yaﬂındaki Georges-André Kohn, 11 yaﬂındaki Blumel Mekler, 12 yaﬂındaki Jacqueline Morgenstern, 10 yaﬂındaki Eduard Reichenbaum, 7 yaﬂındaki Sergio de Simone, 10 yaﬂındaki Marek
Steinbaum, 8 yaﬂındaki H. Wassermann, 5 yaﬂındaki
Eleonora Witónska, 7 yaﬂındaki Roman Witónski, 12
yaﬂındaki Roman Zeller, 9 yaﬂındaki Ruchla Zylberberg.
Cesetler ertesi gün yeniden Neuengamme’a götürüldü ve orada yakıldı. Bu okulun adı, bugün, Janusz-Korczak Schule. Okul alanında çocukların anısına küçük bir
gül bahçesi oluﬂturuldu.

Girifl

“Hiç bir ﬂey Irk’a sahip olma bilinci
kadar inandırıcı de¤ildir. Açıkça
tanımı yapılmıﬂ, temiz ırka ba¤lı bir
insan bu duyguyu hiç bir zaman
yitirmez… Irk bir insanı kendisinden
daha yukarılara çıkarır: ona
ola¤andıﬂı - neredeyse do¤aüstü
diyebilirim - bir güç verir ve bu güç
onu dünyanın binbir köﬂesinden gelip
bir araya toplanmıﬂ olan insan
kargaﬂasından tamamen farklı kılar.”
H. S. CHAMBERLAIN, AVRUPALI IRK ‹DEOLO⁄U

Nazi Almanyası’nın tarihini Nazilerin dünya anlayıﬂından ayırmak mümkün de¤ildir. Soykırımı Adolf
Hitler’in, Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabında dile getirdi¤i ırkçı ideolojiye ait düﬂüncelerden kaynaklanmıﬂtır.
Hitler ve Nasyonal Sosyalist Parti temelde yatan ırkçı
bakıﬂ açısını, demokratik topluma ve bu toplumun de¤er
yargılarına karﬂı duydu¤u nefreti her zaman açıkça dile
getirmiﬂtir. Naziler için “ırk” her ﬂeydi. Bireylerin ırkçı
devletin aracı olmaktan baﬂka hiç bir de¤eri yoktu. Bu
ideoloji Nazilerin, 30 ocak 1933’te yönetimi ele geçirmelerinden hemen sonra uygulanmaya baﬂlandı.

Irkçı düflüncenin geçmifli
Ancak ırkçı düﬂünceler çok önceleri Avrupa’da
yayılmaya ve kök salmaya baﬂlamıﬂtı. Düﬂünür ve filozoflar 17. yüzyıldan bu yana insanlar arasında ırkların
varlı¤ı üzerine akıl yürütmekteydiler. Fransız diplomat
Arthur de Gobineau 1854 yılında “insan ırklarının eﬂitsizli¤i” adını taﬂıyan ve çok etkili olan bir kitap yayımladı. Gobineau’ya göre “ari” ırk di¤er ırklardan daha üstündü ve bu ırk aynı ölçüde “soylu” olmayan baﬂka ırklarla “karıﬂma” tehlikesiyle karﬂı karﬂıyaydı. Avrupa’da milliyetçili¤in ve emperyalizmin her gün biraz daha önem
kazandı¤ı bir dönemde bu tür düﬂünceler kolayca kabul
görüyordu.
Charles Darwin’in do¤aya en iyi ﬂekilde uyum sa¤layan canlının yaﬂamaya devam etti¤i, di¤erlerinin yok oldu¤u inancına dayalı do¤al ayıklanma teorisinden esinlenen Batılı bilim adamları ve aydınlar Darwin’in biyoloji
alanındaki düﬂüncelerini beﬂeri topluma uygulamaya baﬂ-

ladılar. Sosyal Darwinizm “güçlülerin” “güçsüzleri” yönetme hakları oldu¤u ﬂeklinde düﬂünceler içeriyordu. Bu
konuda büyük etkinli¤i olan düﬂünürlerden biri Alman‹ngiliz H.S. Chamberlain’di. Chamberlain 1899’da gelecekle ilgili bir düﬂünce ortaya attı ve buna göre “ari ırk”,
germenlerin liderli¤inde Hırıstiyan Avrupa uygarlı¤ını
düﬂmandan, “Musevilikten” kurtaracaktı.

Yahudi düflmanlı¤ı ve ırk biyolojisi
Yahudiler Avrupa’da, antik ça¤dan bu yana yaﬂamaktaydı. Hıristiyan Kilisesi ortaça¤ın baﬂlarında Yahudileri
Hz. ‹sa’yı öldürmek ve onu Mesih olarak kabul etmemekle suçladı. Birkaç yüzyıl boyunca Yahudiler dönem dönem ﬂiddetli baskılara (pogromlar) ve toplu katliamlara
maruz bırakıldı. 1789 Fransız Devrimi ve bu devrimin demokrasiyle ilgili idealleri sonucu Yahudilerin koﬂullarında ıyileﬂtirmeler yapma olana¤ı do¤du.
Yahudilerin 19. yüzyılda özgürlüklerine kavuﬂmaları
üzerine ola¤an bir yurttaﬂ olarak toplumsal yaﬂama
katılmaları mümkün oldu. 19. yüzyılın sonlarına do¤ru,
Yahudilerin özgürleﬂmesine tepki olarak yeni bir tür Yahudi düﬂmanlı¤ı (antisemitizm) ortaya çıktı ve antisemitizm siyasal bir araç olarak kullanılmaya baﬂlandı. Manevi, ekonomik ve siyasal güvensizlik ortamının yaﬂandı¤ı
dönemlerde Yahudi düﬂmanları Yahudileri toplumda
aﬂırı derecede nüfuz sahibi olmakla suçladı. Yahudiler
tüm dünyada gücü ele geçirmek için bir plan hazırlamıﬂ
olmakla suçlandı.
Yine o sıralarda ça¤daﬂ bilim sosyal darwinci düﬂüncelerden etkilenmeye baﬂlamıﬂtı. Bunun en uç ﬂekli ırk
hijyeni de denilen öjenik oldu. Öjenistler toplumun,
“zayıfların” kötü genlerinin tehdidi altında oldu¤unu ileri sürüyorlardı. Onlara göre bu genlerin üremesi ve yayıl4

Geri

“Yahudi sorunu sadece ticari
bir sorun de¤ildir. Aynı
zamanda ırk ve kültür sorunudur. (...) Yahudilik Avrupa
halklarının felaketidir.”
PEHR EMANUEL LITHANDER, ‹SVEÇL‹ TÜCCAR
VE M‹LLETVEK‹L‹,1912

Oyunun adı “Juden raus!” (Yahudiler dıfları!). Bu
oyun Alman üretici tarafından hem çocukların hem
yetiflkinlerin oynayabilecekleri “çok e¤lenceli bir
oyun”olarak takdim edilip 30’larda piyasaya
sürülmüfltü. Oyunda kullanılan taflların her birinin
Yahudilerin Ortaça¤’da taflımak zorunda oldukları flapkaya benzer bir flapkası var. fiapkalara
Yahudi düflmanlı¤ı içeren karikatürler çizilmifl.
Oyun tablasında flunlar yazıyor: “6 Yahudiyi
kovalamayı baflarırsan kesin bir zafer
kazanmıfl sayılırsın!”.
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“Bu gençlik Alman gibi düﬂünmekten ve
Alman gibi davranmaktan baﬂka hiç bir ﬂey
ö¤renmiyor. Ve bu o¤lan veya kız çocu¤u
on yaﬂında örgütlerimize katılıp ço¤unlukla
ilk defa temiz havayı soluyacak, dört yıl
sonra öncülerden Hitler gençli¤i’ne
katılacak ve onları bir dört yıl daha orada
tutaca¤ız (…) ve bir daha hiç bir zaman,
yaﬂadıkları sürece asla özgür
olmayacaklar.”
A D O L F H ‹ T L E R ’ ‹ N 2 A R A L I K 1 9 3 8 ’ D E Y A P T I ⁄ I K O N U fi M A S I N D A N

Hitler gençli¤i’nden bir genç Polonya’daki bir Alman kolonisinde bir kız
çocu¤una ders veriyor. Bu koloniler Alman “yaflam sahasını” do¤uya
do¤ru geniflletmek amacıyla oluflturulmufltu. Yerli halk ev ve arazilerinden sürülmüfl ve buralara Alman aileler yerlefltirilmiflti.
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ması durduruldu¤u takdirde toplumun kalitesi ve “sa¤lı¤ı” korunmuﬂ ve iyileﬂtirilmiﬂ olacaktı. Öjenik hareketin
düﬂünceleri 20. yüzyılda Avrupa ve ABD’de hayata geçirildi ve ço¤unlu¤u kadın olmak üzere yüzbinlerce kiﬂi
kısırlaﬂtırıldı.
1914-1918 yılları arasında yer alan I. Dünya Savaﬂı sanayileﬂmiﬂ toplumların topluca insan öldürme yetene¤ini
tüm dünyaya göstermiﬂti. Nazi partisinin birçok üyesi savaﬂa katılmıﬂ kiﬂilerdi ve felaketi yaﬂamıﬂlardı. Almanya’nın yenilgisi Alman Yahudilerin suçu olarak görülüyordu. Bu yenilgi rövanﬂ iste¤i yaratmıﬂtı. Naziler Almanya’nın kurtarılması ve yeni bir Almanya’nın oluﬂturulabilmesi için ırk biyolojisi, öjenik ve Yahudi düﬂmanlı¤ının pratik politik yaﬂama girmesi gerekti¤ini söylemeye baﬂladılar. Amaç “ırk yönünden temiz” ve homojen bir toplum oluﬂturmaktı. ‹nsanlar arasındaki “do¤al”
farklar ön plana çıkarılıyor ve alkıﬂlanıyordu. 1935
yılında yürürlü¤e giren Nürnberg Yasaları bu düﬂüncenin
ürünüydü.
Söz konusu yasalar Yahudileri amaçlıyordu. Ancak
kısa bir süre sonra Çingeneleri de kapsamaya baﬂladı. Sadece “Alman kanından veya Alman kanıyla akraba olan
yurttaﬂlar” yurttaﬂlık haklarından tam olarak yararlanabilecekti. Tasarıyı hazırlayan hukukçuların yorumu ﬂöyleydi: “Nasyonal Sosyalizm tüm insanların eﬂit oldu¤u (…)
yolundaki inançların karﬂısına, burada, sert olmakla birlikte gerekli olan ve insanların temelde farklı olduklarını
ifade eden inancı koymaktadır…”
Tüm bu etkenler gerek ideolojik gerekse psikolojik ve
teknolojik olarak Soykırımı’nın temelini oluﬂturdu. Hitler
ve Nazi ideolojisinin bir sonucu olarak 1933 ile 1945 yılları arasında Yahudiler ve Çingeneler topluca katledildi.

Anny Horowitz’in kimli¤i tesbit ediliyor
Fransa’nın 1940 yılında Almanlar tarafından iflgalinden sonra tüm Yahudiler kayıtlara geçiriliyor. Bu ifllem imhaya giden yolun ilk adımını
oluflturuyor.
Anny Horowitz, 1933 Strasbourg do¤umlu, Yahudi ve “göz hapsinde bulunan yabancı”. Kimlik belgesinde yer alan bilgiler bunlar. Anny
Horowitz önce, Tours yakınlarında bir kampa kapatıldı. Daha sonra Paris’in banliyölerinden birinde bulunan Drancy kampına götürüldü. Oradan da 11 eylül 1942’de Fransa’dan yapılan 31. nakliyatla Auschwitz’e
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gönderildi. Annesi Frieda ve 7 yaflındaki kız kardefli Paulette de
yanındaydı. Trende 1000 erkek, kadın ve çocuk vardı. Auschwitz’e
vardıklarında aralarında çocukların tamamı olmak üzere 600’ü aflkın kifli do¤rudan gaz odalarına götürüldü.
Anny ve Paulette Soykırımı’nda öldürülen bir buçuk milyon Yahudi
çocuktan ikisiydi. Ortalama on çocuktan biri savafltan canlı olarak kurtulabildi. Kimi bölgelerde, örne¤in Polonya ve Baltık ülkelerinde Yahudi
çocukların yaflama flansı çok daha azdı.

“Tüm Alman gençli¤i
halka ve halk birli¤ine
hizmet etmek üzere
babaevi ve okul dıﬂında
Hitler gençli¤i
içerisinde bedensel,
ruhsal ve ahlaki olarak
Nasyonal Sosyalizm’in
ruhuna uygun bir
ﬂekilde e¤itilecektir.”
H‹TLER GENÇL‹⁄‹’YLE
‹LG‹L‹ YASADAN, 1935

1938 yılında yayımlanan “Der Giftpilz”
(Zehirli mantar) adlı Alman çocuk
kitabından. Resimde Yahudi ö¤retmen ve
çocukların “tamamen ari” hale getirilen
okuldan nasıl uzaklafltırıldıkları görülüyor.
Kitapta yer alan açıklamalardan biri flöyle:
“Zehirli mantarlarla yenebilen mantarları
birbirinden ayırmak ne kadar zorsa
Yahudilerin haydut ve mücrim olduklarını
anlamak daha da zordur.”
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1919
16 eylül

1933
Adolf Hitler Alman ‹flçi Partisi’ne (DAP) giriyor

30 ocak

Alman Nasyonal Sosyalist ‹flçi Partisi (NSDAP) kuruluyor

20 mart

1920
8 a¤us.

1-3 nisan

1923
8-9 kasım

“Birahane darbesi”. Hitler Bavyera Hükümeti’ni devirmeye çalıflıyor ancak darbe giriflimi baflarısızlıkla sonuçlanıyor. 1924 yılı nisan ayında befl yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Cezaevinde “Mein Kampf” adlı kitabı
yazıyor..

nisan
10 mayıs
14 tem.

1925
kasım

Hitler’in özel muhafız birli¤i olarak Münih’te SS
oluflturuluyor.

1928
20 mayıs

eylül

Adolf Hitler Almanya Baflbakanı oluyor. Alman
Yahudiler kısa bir süre sonra Nazilerin Yahudi
düflmanı politikalarının sonuçlarını görmeye bafllıyor.
Münih’in 16 km kuzey batısında Dachau adlı ilk toplama kampı oluflturuluyor.
Yahudi avukatlar , doktorlar ve Yahudilere ait dükkânlar
boykot ediliyor.
Yahudilerin devlet memuru olmaları yasaklanıyor.
Naziler Yahudi yazarların ve Nazizm’e karflı olan
yazarların kitaplarını meydanlarda yakıyor.
NSDAP Almanya’da, faaliyeti serbest bırakılan tek
parti oluyor. Çingenelerin, geliflme özürlü kiflilerin ve
siyah Almanların zorla kısırlafltırılmalarına izin veren
yasalar çıkarılıyor.
Yahudilerin kültürel etkinliklere katılmaları
yasaklanıyor.
Kronoloji 16, 33 ve 45. sayfalarda devam ediyor.

Parlamento seçimleri. Nazi Partisi oyların yüzde
2,6’sını alıyor.

1930
14 eylül

Parlamento seçimleri. Tüm dünyayı sarsan ekonomik
bunalımın etkisiyle Naziler oyların yüzde 18,3’ünü
kazanıyor.

1898 yılında yapılmıfl, Yahudi düflmanlı¤ı içeren, “klasik” bir Fransız
karikatürü. Karikatürdeki sembollerin ço¤u Nazi Yahudi düflmanlı¤ının
merkezi temalarını oluflturdu.

1931
aralık

Almanya’da iflsizlik acil bir sorun oluyor. ‹flsiz sayısı
5,6 milyona ulaflıyor.

1932
ilkbahar
31 tem.

6 kasım

Hitler Almanya’nın Cumhurbaflkanı olmak için katıldı¤ı
iki seçimde yenilgiye u¤ruyor.
Parlamento seçimleri. Nazi Partisi’nin serbest seçimlerde sa¤ladı¤ı en büyük bafları bu seçimlerde gerçeklefliyor. Oyların yüzde 37,4’ünü alan Naziler
Almanya’nın en büyük partisi oluyor.
Parlamento seçimleri. Naziler geriliyor. Oy oranları
yüzde 33,1’de kalıyor.
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Savafltan önce Yahudiler

“Dünya, yaﬂamak için tehlikeli bir
yer - kötülük yapan insanlar oldu¤u
için de¤il, yanlarında durup onların
kötülük yapmalarına izin verenler
oldu¤u için.”
ALBERT E‹NSTE‹N, F‹Z‹KÇ‹ VE
‹NSANLIK MÜCAH‹D‹

Naziler yönetime gelmeden önce Avrupa’nın her ülkesinde bir Yahudi toplulu¤u vardı. Ancak Batı ve Orta Avrupa’daki Yahudilerin yaﬂamı Do¤u Avrupa’dakilerden
farklıydı. Batı ve Orta Avrupa’daki Yahudilerin ço¤unlu¤u yüzlerce yıllık ayrımcılık, baskı ve gettolarda tecritten
sonra 19. yüzyılın ortalarında özgürlüklerine kavuﬂtuktan
sonra yurttaﬂlık haklarını elde etmiﬂlerdi. Bu yeni özgürlük sonucu Yahudiler kısa bir süre içinde
Avrupa toplumunun ça¤daﬂlaﬂmasına katkıda bulunmaya baﬂladılar. Tüm baﬂarılara karﬂın, veya belki de bu baﬂarılar yüzünden, özellikle toplumsal de¤iﬂikliklere karﬂı olan gruplar siyasal
saldırılarında Yahudileri kendilerine hedef seçtiler.
Batı ve Orta Avrupa’daki Yahudilerin ço¤unlu¤u günlük toplum yaﬂamının do¤al bir
parçası haline gelmiﬂti. Yahudilere karﬂı hala kin besleniyor ve düﬂmanlık duyguları dile getiriliyordu, ancak Yahudi ailelerin ço¤u kendini güven içinde hissediyor ve gelece¤e umutla bakıyordu.
Yahudi erkekler I. Dünya Savaﬂı’na katılmıﬂ ve anayurtları için gururla savaﬂmıﬂlardı. Sonra da bulundukları
ülkelerin onarım çalıﬂmalarına katılmıﬂlardı. Bu nedenle
Nazizm’in ani çıkıﬂının Yahudi topluluklarının sonu olaca¤ını çok azı tahmin edebilmiﬂti.
Do¤u Avrupa ülkelerinde yaﬂayan Yahudiler, bu ülkelere, 14 ve 15. yüzyıllarda Almanya ve Fransa’dan göç et-

miﬂti. Dünyanın en büyük Yahudi nüfusunun bulundu¤u
Polonya, Baltık ülkeleri, Ukrayna, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde, yüzyıllar geçtikçe, Musevili¤e ve Yidiﬂ’e
dayalı bir kültür oluﬂtu. Yahudiler kasaba ve köylerde
Hıristiyan halktan ayrı ve onların uza¤ında yaﬂıyordu.
Do¤u Avrupa’daki Yahudilerin ço¤unlu¤u, 20 yüzyılın
baﬂlarında, hâlâ, tarih boyunca sürdürdükleri gelenekleri
sürdürüyor ve aynı mesleklerde çalıﬂıyorlardı. Ancak Yahudi nüfusun önemli bir bölümü toplumda ilerlemeye
baﬂlamıﬂ ve ﬂehirlerde yaﬂayan
orta sınıfın bir parçası haline gelmiﬂti. Bu Yahudiler tüm önyargılara karﬂın ﬂehir yaﬂamında
önemli bir rol oynuyordu.
Yahudi düﬂmanlı¤ının Avrupa
kültüründe derin kökleri vardı ve
bu düﬂmanlık, hükümetlerin Yahudi düﬂmanı propagandaları ve
politikalarıyla daha da arttı. Yaﬂam koﬂullarındaki zorluklar, daha önce, milyonlarca Yahudi’nin
öncelikle ABD olmak üzere baﬂka ülkelere göç etmesine
yol açmıﬂtı. 1930’larda, bölgedeki ülkelerin bir ço¤unda
yaﬂayan Yahudi azınlıklarla, onlardan çok daha kalabalık
olan Hıristiyan ço¤unluk arasındaki iliﬂkiler hiç iyi de¤ildi. Her iki gruptan bir çok insan bu koﬂulların de¤iﬂtirilmesini istiyordu. ‹kinci Dünya Savaﬂı patlak verdi¤i sırada Do¤u Avrupa ülkelerinde yaﬂayan milyonlarca Yahudi, kısa bir süre sonra Nazilerin imha çarkında ölüme gidecekti.

10
Geri

Anne Frank
Anne Frank 1929 yılı haziran ayında Almanya’nın Frankfurt am Main
kentinde do¤du. Anne Frank’ın günlü¤ü Soykırımı’yla ilgili en tanınmıfl
belgelerden biridir. Anne 13 yaflındayken günlük tutmaya baflladı. Günlük kısa bir süre önce orijinal haliyle basıldı ve 50’yi aflkın dile çevrildi.
Anne 1933’de, Hitler’in yönetime geçmesinden kısa bir süre sonra
babası Otto, annesi Edith ve kız kardefli Margot’la birlikte Hollanda’ya
kaçtı. Almanya’daki di¤er birçok Yahudi gibi Frank ailesi de baskılardan
korunmak için sı¤ınacak emin bir yer bulduklarını sanıyorlardı.
Foto¤rafta (sa¤da) altı yaflındaki Anne’yi 1935 yılında Amsterdam’da
arkadaflı Sanne ile birlikte görüyoruz.
Almanların 1940 mayıs ayında Hollanda’yı iflgal etmeleriyle ailenin
Amsterdam’daki günlük yaflamı birden bire sona erdi. Nazilerin Hollanda’daki ve tüm Batı Avrupa’daki Yahudilere uyguladıkları baskılar, Otto
Frank’ı, ailesini Polonya’daki soykırım kamplarına gönderilmekten kurtarmak için, gizlenecek bir yer bulmak zorunda bıraktı. Aile 1942 temmuz ayında, bir binanın çatı altında gizli bir bölüme gizlendi.
Anne bu önemli kararı günlü¤ünde flöyle anlatıyor: “Gizlenmek
tehlikeliydi. Gizlenen Yahudiler keflfedildiklerinde veya ele verildiklerinde derhal toplama kampına gönderiliyordu. Birine yardım etmenin
cezası ölümdü.”
Komfluları ne kadar yardımcı oldularsa da, Gestapo bir ihbar sonucu durumu ö¤rendi ve aile 4 a¤ustos 1944’te yakalandı.
Onlardan önce 100 000 Hollandalı Yahudi gibi Frank ailesi de Amsterdam yakınlarındaki Westerbork kampına getirildi ve oradan 1944 yılı
eylül ayı baflında Auschwitz toplama kampına gönderildi.
Edith Frank 1945 yılı ocak ayında Auschwitz’in kurtarılmasından
kısa bir süre önce öldü.
Anne ve Margot Almanya’daki Bergen-Belsen toplama kampına
gönderildi. Burada her ikisi de 1945 yılı mart ayında tifüsten öldü. Kurtulufl gününü hiç bir zaman yaflayamadılar. Otto Frank Auschwitz’deki
esaretten canlı olarak kurtuldu. Bir zaman sonra Hollanda’ya döndü ve
Anne’nin günlü¤ünü yola çıkarken muhafaza etmeleri için teslim etti¤i
yakın dostlarından geri aldı.
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Çingeneler
Ortaça¤’da Kuzey Hindistan’dan kaçan Çingeneler Pers
Krallı¤ı, Anadolu ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya geldiler. Birçokları Çingeneleri Yahudilerle Yahudi olmayan göçebelerin karıﬂımından oluﬂan insanlar olarak görüp Yahudiler gibi onları da ‹sa’nın ölümünden sorumlu
tuttular. Avrupa’da Çingene öldürmek yüzyıllar boyu ciddi bir suç sayılmadı. Hatta Orta ve Do¤u Avrupa’da “Çingene avı” bile yapılıyor, Çingeneler av hayvanı gibi kovalanıp öldürülüyordu.
Zamanla Çingenelerin kimisi göçebe yaﬂamını sürdürürken kimisi de belli bir yere yerleﬂti ve yavaﬂ yavaﬂ topluma karıﬂtı. Çingeneler gün geçtikçe etnik bir grup olmaktan çok düﬂük statülü sosyal bir grup olarak görülmeye baﬂlandı. Çingeneler hakkında her zaman kötü ﬂeyler
söylenmiﬂ ve önyargılar olmuﬂtur. ﬁu andaki ça¤daﬂ toplumlarda bile Çingenelerin çocuk kaçırdıkları, büyücülükle u¤raﬂtıkları ve tehlikeli hastalıklara neden olduklarına inanan insanlar olmuﬂtur. Çingenelere her zaman
derin ve geniﬂ bir kuﬂku ve hoﬂgörüsüzlükle yaklaﬂılmıﬂtır ve bu tavır halen sürmektedir.

Çingeneler ve ırkçılık
1930’larda tüm Avrupa’da Çingene vardı. Almanya’da
karavanlarda oturan veya normal kentli gibi yaﬂayan Çingene sayısı 30 000 dolayındaydı.
Çingenelere karﬂı ayrımcılık Nazilerin yönetime gelmelerinden çok daha önce baﬂlamıﬂtı ve daha 20. yüzyılın
baﬂlarında Almanya’da kurulan bir “Çingene Bilgilendirme Bürosu” Çingeneleri kaydetmeye baﬂlamıﬂtı. Çingenelerin tehlike oluﬂturdu¤u ve onlara karﬂı korunmak gerekti¤i ileri sürüldü. Özellikle “ırk karıﬂımı” konusunda

1930’larda Almanya’da çekilmifl olan bu foto¤raf Çingelerin hayatından
klifleleflmifl bir görüntü sunuyor. Aslında Almanya’daki Çingenelerin
birço¤u göçebe yaflamı terketmifl ve flehir hayatına uyum sa¤lamıfltı.
Yüz binlerce Çingene ve büyük bir olasılıkla resimde gördü¤ümüz
çocuklar savafl sırasında Naziler tarafından öldürüldü.
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“Gipsy” Trollmann

halk uyarıldı.1905’te yüzlerce Alman Çingenesinin soyla
ilgili özellikleri ve resimlerini içeren bir takvim
yayımlandı. Bavyera Eyaletinde “Çingene, göçebe ve
tembellerle mücadele” etmek amacıyla 1926’da bir yasa
yürürlü¤e kondu. Sürekli bir iﬂi oldu¤unu kanıtlayamayan
bir Çingene tımarhaneye konabiliyordu. Naziler 1933’ten
sonra bu yasayı ve buna benzer di¤er yasaları devraldılar.
Nazi ideolojisi uyarınca Yahudilere uygulanan baskılara
benzer eylemler Çingenelere uygulanmaya baﬂlandı.
SS’lerin ﬂefi Heinrich Himmler, Çingeneler arasında halen “temiz ariler” oldu¤unu düﬂünse bile, Çingenelerin
ço¤unlu¤u “aﬂa¤ılık” insanlar olarak görülüyordu. Kimlerin öldürülece¤i ve kimlerin yaﬂayaca¤ını kararlaﬂtırmak ırk biyolojisine bırakıldı.

Alman orta siklet boks flampiyonu Erich Seelig’in flampiyonluk unvanı
1933 yılı mart ayında iptal ediliyor. Neden: Yahudi olması. fiampiyonluk unvanı 1933 yılı haziran ayına kadar sahipsiz kalıyor. 1933 haziran
ayında bambaflka iki boksör karflılaflıyor. Ringdeki köflelerden birinde
Adolf Witt adlı bir “ari” var. Adolf Witt’in sa¤ı kuvvetli. Di¤er köflede ise
Johann Trollmann var. Nazileflmifl Boks Federasyonu Trollmann’ın
flampiyonluk için boks etmesini istemiyor. Neden: Çingene olması.
Ancak Johann Trollman veya artist adıyla anacak olursak “Gipsy”
Almanya’nın en popüler boksörlerinden biri. Naziler kamuoyuna önem
veriyor. Bu yüzden Boks Federasyonu bir istisna yapmak zorunda. Witt’i ringe çıkaran da Boks Federasyonu. Çünkü Trollmann’la
karflılaflabilecek tek boksör o.
Ancak Witt 9 haziran günü güçlü rakibi karflısında hazin bir yenilgiye u¤ruyor. 26 yaflındaki Trollmann on iki raunt, Witt’in çevresinde
dans eder gibi boks ediyor ve puanda büyük fark atıyor. Karflılaflmayı
düzenleyenler ne yapacaklarını flaflırıyor ve maçın berabere bitti¤i ilan
ediliyor. Halk isyan ediyor. Dakikalarca yüksek sesle olayı protesto
eden seyirciler boks salonunu tahrip edeceklerini söylüyorlar. Nihayet
karflılaflmayı düzenleyenler Trollmann’ı orta siklette Almanya flampiyonu ilan etmek zorunda kalıyorlar. Trollmann derhal Boxsport adlı boks
dergisinin saldırısına u¤ruyor. Dergi Trollmann’ın “türe yabancı”
ve”flaklabanca” boks etti¤ini ileri sürüyor. Trollmann “ne yapaca¤ı bilinmez Çingene” gibi sözlerle alaya alınıyor. Sekiz gün sonra unvanı geri
alınan Johann Trollmann’ın boks kariyeri sona eriyor.
Ancak Trollmann’ın daha önceden kararlafltırılmıfl bir maçı var.
Trollmann bu maça saçını sarıya boyayıp geliyor. Dans etmek yerine
ringin ortasında a¤aç gibi duruyor ve rakibinin yumruklarını karflılıksız
bırakıyor. Her yeri kan içinde kalan “Gipsy” beflinci rauntta maçı sayıyla
kaybediyor.
Daha sonra erkek kardefllerinden ikisi toplama kampına alınıyor.
1939 yılında Trollmann askere ça¤ırılıyor ve Rusya’da kara askeri
olarak savaflıyor. 1942 yılında izindeyken Gestapo tarafından
yakalanıyor ve Neuengamme toplama kampına gönderiliyor. Kampta
kendisine en a¤ır ifller yaptırılıyor. ‹ri kıyım SS nöbetçileri düzenledikleri e¤lencelerde “Alman flampiyon” oyununu oynayarak e¤leniyorlar.
Nöbetçiler açlıktan ölmek üzere olan 35 yaflındaki Trollmann’la boks
ediyorlar. SS 9 flubat 1943’te Johann Trollmann’dan bıkıyor ve boksörü
Neuengamme’da kurflunlayarak öldürüyor.

Bavyera Çingene, gezginci ve tembellerle
mücadele yasası, 16 temmuz 1926
Madde 1
Çingeneler ve Çingeneler gibi göçenler -göçebeler- sadece ilgili
polis kurumlarından izin aldıktan sonra arabaları ve karavanlarıyla
dolaflabilirler. Bu izin her defasında sadece en çok bir yıl için verilebilir ve her zaman iptal edilebilir. (…)
Madde 2
Çingene ve göçebeler okul ça¤ındaki çocuklarla seyahat edemezler.
Çocukların e¤itimi için yeterli bir düzenleme yapılmıflsa polis kurumları bu kuraldan istisna yapabilir. (…)
Madde 9
On altı yaflını aflmıfl Çingene ve göçebeler, sürekli bir ifle sahip
olduklarını kanıtlayamazlarsa, kamu düzeninin korunması için ilgili
polis kurumları tarafından en çok iki yıl tımarhaneye konabilirler.
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Eflcinseller

“Bulundu¤umuz ﬂehirde aynı gün birçok eﬂcinsel
tutuklandı. ‹lk yakalananlardan biri 23 yaﬂından beri
iliﬂkim olan arkadaﬂımdı. Gestapo görevlileri bir
gün evine geldiler ve onu alıp götürdüler. Kayıp
oldu¤unu bildirip aratmanın bir anlamı yoktu. Birisi
aramaya kalksaydı onu da tutuklarlardı. Eﬂcinsel
birini tanıyorsanız sizden de kuﬂkulanıyorlardı.
Arkadaﬂım tutuklandıktan sonra Gestapo onun
evinde arama yaptı(…) En kötüsü adres
defterleriydi. Bu defterlerde adı geçen veya o
kiﬂilerle herhangi bir ba¤ı olan herkes gözaltına
alındı. Bunlar arasında ben de vardım. (…) Tüm
iliﬂkilerimizde aﬂırı ölçüde dikkatli olmak
zorundaydık. Tüm arkadaﬂlarımla iliﬂkimi kestim.
Caddede karﬂılaﬂtı¤ımızda birbirimizi tanımazlıktan
geliyorduk. Çünkü kendimizi tehlikeye atmak
istemiyorduk. Eﬂcinsellerin buluﬂabilecekleri hiç bir
yer kalmamıﬂtı.”
E fi C ‹ N S E L B ‹ R A L M A N E R K E ⁄ ‹ N A N L A T T I K L A R I

Naziler yönetime gelir gelmez eﬂcinsellere karﬂı baskı uygulamaya baﬂladılar. Naziler toplumda bu grubun var olmasının Alman halkının do¤um oranını ve “tek vücut olan
halkın” fiziksel ve ruhsal sa¤lı¤ını tehlikeye ataca¤ı inancını taﬂıyorlardı. SA birlikleri buluﬂma yerlerine, meyhanelere ve insanların evlerine baskın düzenlemeye baﬂladı.
Polis güçleri de eﬂcinsellere rahat vermemek için hiç bir
çabayı esirgemiyordu.
Bu baskılar yılların birikimi olan liberalizasyon çabalarının sonu oldu. Naziler eﬂcinsel faaliyetleri önlemek
için daha önceden var olan bir yasayı daha da sertleﬂtirdi
ve eﬂcinsellerin yakalanması ve baskıya maruz
bırakılması 1930’ların sonuna kadar artarak devam etti.
SS Komutanı Himmler eﬂcinselleri saptayıp, onlara baskı
yapmakla görevli bir büro oluﬂturdu ve birçok Nazi, eﬂcinsel bir “ayıp” nedeniyle mahkemede yargılanmıﬂ kiﬂilerin ölüm cezasına çarptırılmasını istemeye baﬂladı.
Hakkında dava açılan eﬂcinsel sayısında büyük bir
artıﬂ oldu ve bu sayı 1937-1939 yıllarında zirveye ulaﬂtı.
100 000 dolayında Alman ve Avusturyalı gözaltına alındı
ve haklarında dava açıldı. 10 000 ile 15 000 arasında eﬂcinsel yakalarına pembe üçgen iﬂareti takılarak toplama
kamplarına kapatıldı. SS nöbetçileri ve di¤er mahkumlar
eﬂcinsellere çok acımasız davranıyor ve kampa kapatılan
eﬂcinsellerin birço¤unun ölümüne neden oluyorlardı.
Kamplarda ölen eﬂcinsellerin sayısı tam olarak bilinmiyor, ancak bu kiﬂiler arasındaki ölüm oranının yüzde 60’a
kadar çıktı¤ı yolunda bilgiler var. Naziler eﬂcinsellerle ilgili görüﬂlerinde ideolojiyi “bilim”le birleﬂtirmeye çalıﬂtı
ve eﬂcinsellerin davranıﬂlarını de¤iﬂtirmek amacıyla sözde bilimsel “deney”ler yapmaya baﬂladı.
14
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Sakatlar ve “asosyal” kifliler
1920’lerde bir kısım bilim adamı “topluma yük” olarak
niteledikleri insanların öldürülmesini sa¤lamak amacıyla propogandaya baﬂladı. Söz konusu insanlar bazı
sakat ve zekâ özürlü gruplardı. “Yaﬂanmaya de¤mez
yaﬂam” kavramı ortaya atıldı. Bu düﬂünceler “sa¤lam”ı
teﬂvik etmek ve”hasta”yı, “aﬂa¤ılı¤ı” yok etmek isteyen
Naziler tarafından hızla benimsendi.
Alman “halk birli¤ine” karﬂı dıﬂ tehdit sayılan Yahudi ve Çingenelerle mücadelede ayrımcılık, toplu sürgün ve cinayet gibi yöntemlere baﬂvurulmaya baﬂlandı.
Ruhsal ve fiziksel yönden özürlü olanlar, “asosyaller”
ve “halk bütünlü¤üne” uymayan di¤er bireyler iç tehdidi oluﬂturuyordu. Bu insanların, ekonomik açıdan “üretici olmadıklarından”, sa¤lam ve üretici durumundaki
insanlar için a¤ır bir yük oluﬂturdukları düﬂünülüyordu.
Biyolojik olarak “aﬂa¤ılık” insanlar olarak görülmekteydiler. Bu insanların olumsuz özelliklerinin ırsi oldu¤u düﬂünülüyor, bunun da “halkın” sa¤lı¤ı için her gün
biraz daha artan bir tehlikeye yol açtı¤ı ileri sürülüyordu. Naziler hem toplumu hem de “ari ırkı” “temizleme”
çabalarının sonucu olarak ”asosyal” olarak nitelenen,
tanımı zor bir yurttaﬂ grubundan binlerce insanı da cezaevlerine kapadılar ve bunlara karﬂı çeﬂitli baskılar uyguladılar. Fahiﬂelerden tutun da kendisine teklif edilen
bir iﬂi iki defadan daha çok reddeden kiﬂilere kadar her
türlü insan bu gruba giriyordu. Nazi ideolojisi davranıﬂları tepki uyandıran kiﬂileri cezalandırıyordu. Ufak
tefek hırsızlıklar yapan kiﬂiler bile Nazi Almanyası’nda
egemen olan” suç biyolojisi”ne göre biyolojik olarak
“de¤ersiz” sayılıyordu. Bu sınıfa konan insanlar hadım
ediliyor veya kısırlaﬂtırılıyordu. Bu grup toplama

kamplarında yakalarında siyah bir üçgen taﬂımak zorundaydı.
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1938 ile 1940 yılları arasında propoganda amacıyla Buchenwald toplama
kampında çekilmifl ve sakat Yahudileri gösteren bir foto¤raf. Sakatlar
Naziler için tıbbi deneylere “malzeme” olmak dıflında hiç bir ifle
yaramıyorlardı. Foto¤raftaki kifliler büyük bir olasılıkla foto¤raf çekildikten
kısa bir süre sonra öldürülmüfltür.

1934
3 tem.

1938
Almanlarla “yabancı ırklar”dan olan ve “Alman kanı”ndan
olmakla birlikte “eksikli” olan kiflilerin evlenmelerini

13 mart
nisan

yasaklayan yasalar yürürlü¤e giriyor.
2 a¤us.

Almanya Cumhurbaflkanı Paul von Hindenburg ölüyor.

19 a¤us.

Hitler III.Reich’in Führer’i oldu¤unu ilan ediyor.

ekim-kas.

Tüm Almanya’da eflcinseller gözaltına alınıyor.

6-15 tem.
17 a¤us.

15 eylül

Yahudilerin askerlik görevi yapmalarına izin verilmiyor.

5 ekim
28 ekim

Nazi partisinin bir toplantısında Nürnberg Yasaları halka
duyuruluyor. Yahudilerin “Alman kanı”ndan kiflilerle

Otuz iki ulusun temsilcileri Evian’da Yahudi mülteci soru-

29 haz.

Almanya’nın Polonya’yı iflgaliyle ‹kinci Dünya Savaflı
bafllıyor. Alman Einsatz grupları papaz, akademisyen ve

gelen kırmızı renkli büyük bir “J” harfi damgalanıyor.

Yahudileri öldürüyor. Alman Yahudilerinin saat 21’den

17 000 dolayında Polonya kökenli Yahudi Almanya’dan

sonra soka¤a çıkmaları yasaklanıyor.
20 eylül

Yahudilere karflı halk hareketi. Yahudilere saldırı ve
Yahudi katli. Yahudi dükkânlarını ya¤malama. 30 000

yor. 30’larda Almanya’da Yahudilerin haklarını kısıtlayan

dolayında Yahudi toplama kamplarına kapatılıyor.
15 kasım

400’ün üzerinde Çingene kadını Avusturya’dan alınıp
Ravensbrück toplama kampına sürülüyor.

1 eylül

Polonya sınırına sürgün ediliyor.
9-10 kas.

Yahudilerin mücevher ve de¤erli metalleri zorla

Alman Yahudilerin pasaportlarına “Yahudi” anlamına

Yahudi çocukların Alman okullarına gitmeleri

Çingenelerin ve “zencilerin” “Alman kanı”ndan kiflilerle

yasaklanıyor. ‹sveç 9-10 kasım olaylarından sonra 500

evlenmeleri yasaklanıyor.

Alman Yahudi çocu¤un ‹sveç’e gelmesine izin veriyor.

Yahudilerin evlerinde radyo bulundurmaları
yasaklanıyor.

ekim

Yahudiler Nazi Almanyası’ndan Lublin bölgesine
sürülüyor.

2. kasım

Heinrich Himmler “fal bakan tüm Çingene kadınların“
hapsedilmesini emrediyor.

23 kasım

Polonya’daki tüm Yahudilerin Davut peygamberin
yıldızını taflımak zorunda oldukları ilan ediliyor. Bu yasa

1936
17 hazi.

21 flubat

toplanıyor.

Nazi Almanya’sındaki tüm Yahudilerin, adlarına, kadın

evlenmeleri veya cinsel iliflkide bulunmaları yasaklanı400’ün üzerinde yasa çıkarıldı.
26 kasım

olası bir dünya savaflının “Avrupa’daki Yahudi ırkın
imhası” anlamına gelece¤ini söylüyor.

oluyor.
Yehova fiahitleri’nin devlet memuru olmaları

Hitler Alman Parlamentosu’nda yaptı¤ı bir konuflmada

ilmesi konusunda kurallar çıkarılıyor.

iseler “Sara” erkek iseler “‹srail” adını eklemeleri zorunlu

yasaklanıyor ve birçok kifli gözaltına alınıyor.
21 mayıs

3. ocak

Yahudilerin sahip oldukları tüm malların kayıtlara geçir-

nunu ele alıyor.

1935
nisan

1939
“Anschluss”: Avusturya III. Reich’a dahil ediliyor.

zamanla Almanya ve Almanya’nın iflgal etti¤i tüm ülkelSS flefi Heinrich Himmler Almanya Emniyet Genel

erde de uygulanmaya bafllıyor.

Müdürü oluyor.
1-16 a¤us.

Hitler Berlin’deki Olimpiyat Oyunlarını açıyor.
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Baskı ve takibat
Naziler Yahudileri Almanya’da yönetimi ele geçirmiﬂ olmakla suçluyordu. Nazilerin Alman Yahudilere karﬂı
hazırladıkları planların gerçekleﬂtirilebilmesi için, onları,
tüm normal toplumsal faaliyetlerden uzaklaﬂtırmaları gerekiyordu. 1933 yılı nisan ayı baﬂlarında parti ve hükümetin Yahudi dükkân ve ma¤azalarının boykot edilmesi yönündeki ça¤ırısıyla bu iﬂlem baﬂlamıﬂ oldu. Boykot Alman halkı arasında geniﬂ bir destek bulmadı¤ından baﬂarısızlıkla sonuçlandı. Naziler daha dikkatli davranmak
zorunda olduklarını anladılar. Halkın aktif deste¤ini kazanmak ya da pasif onayını almak zorundaydılar.
Naziler 1930’larda Yahudi yurttaﬂların yurttaﬂlık ve
ekonomik haklarını kısıtlayan 400’ün üzerinde yasa
çıkardılar. Almanya’da beﬂ yıl süren bir geliﬂme, Avusturya’nın, 1938 yılı mart ayında Almanya’ya ba¤lanmasıyla (“Anschluss”) bu ülkede bir anda gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu. Her iki ülkede Yahudi doktor, avukat, ö¤retmen, profesör ve ﬂirket yöneticilerinin kendilerini ve ailelerini geçindirme olanakları ellerinden alındı. Yahudi ö¤renciler ayrı okullara gitmek zorunda kaldı. Üniversitelerde Yahudi ö¤rencilerin derslere katılmaları yasaklandı ve
Yahudi üniversite ö¤retim üyelerinin ço¤u görevlerinden
uzaklaﬂtırıldı. Kimileri baﬂka bir ülkeye göç etmeye
çalıﬂtı. Bunu baﬂaranlar da Almanya’dan ayrılmadan önce tüm mallarını bırakmak zorunda kaldılar.
Ayrımcılık sürerken Almanlar da, hükümetlerinin, Almanya’yı “Yahudilerden arınmıﬂ” bir ülke yapma çabasını desteklemeyi veya bu çaba karﬂısında pasif
kalmayı ye¤lediler. Olayları protesto eden veya Yahudilere yardım etmeye çalıﬂanlar parmakla sayılabilecek ka-

dar azdı. 1940’da sürgünler baﬂladı¤ında Alman Yahudilerin Hıristiyan komﬂularıyla hemen hemen hiç iliﬂkisi
kalmamıﬂtı. Bu ayrılı¤ın nihai sembolü 1941 eylül ayında
yürürlü¤e konan ve tüm Alman Yahudilerin ceket veya
paltolarına, davut peygamberin yıldızını simgeleyen sarı
bir yıldız takmalarını öngören bir yasa oldu.
Nazi altını sorunu
Soykırımı sadece fiziksel bir yok etme de¤ildi. Aynı zamanda tarihin
en genifl çaplı ve en iyi planlanmıfl soygunuydu. Alman devleti
1930’ların baflından sonuna kadar, Yahudilerin sanat eseri,
mücevher, bebek arabası, taflınmaz mal ve ailenin de¤erli eflyaları
gibi özel kaynaklarına el koymaya yo¤un bir flekilde devam etti.
Devlet büyük Yahudi flirketleri ve bankalarına da el koydu. Yahudilerin kimisi ekonomik kaynaklarını dıfl ülkelere, ilk elde ‹sviçre’ye
aktararak bu kaynakları kurtarmaya çalıfltı. Bu kaynaklar nakit para,
sigorta poliçesi, de¤erli metaller ve mücevherden olufluyordu.
Almanlar Polonya’daki imha kamplarına sürülen insanların her
fleylerine el koyma konusunda çok titiz davranıyorlardı. Giysi, takı,
ayakkabı ve gözlük gibi üstlerinde bulunan her fleye kampa varır
varmaz el konuyordu. Bu eflyaların ço¤u Alman halkı tarafından kullanılmak üzere Almanya’ya nakledildi.
‹nsanların vücutlarından bile yararlanılıyordu. Kadınların saçları
gaz odalarında öldürülmeden önce veya sonra kesiliyor ve saçlardan, örne¤in denizaltı mürettebatına çorap veya battaniye
yapılıyordu. Altın difller sökülüyor ve altın olarak kullanılmak üzere
eritiliyordu. Yakılan cesetlerden arta kalan kül topra¤ı besleyici
malzeme olarak kullanılıyordu.
Ya¤malamanın ne denli büyük oldu¤unun itiraf edilmesi için
günümüze kadar beklemek zorunda kaldık. Bu açıklamalar üzerine
aralarında ‹sveç de olmak üzere, birçok Avrupa devleti, ölümden
kurtulan Yahudiler ve onların aile bireylerine ödenecek tazminat
konusuna açıklık getirmek üzere devlet bünyesinde arafltırma
komisyonları kurdu. Batı Almanya dünyanın de¤iflik yerlerinde
yaflayan birkaç yüz bin kifliye tazminat ödedi. Ancak komünist
rejimin egemen oldu¤u Do¤u Avrupa’da yaflayanlara hiçbir tazminat
verilmedi.
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“Bugün eski sekreterimle karﬂılaﬂtım.
Miyop gözleriyle bana uzun uzun baktı ve
sonra kafasını baﬂka yöne çevirdi. Midem
öyle bulandı ki mendilime tükürmek
zorunda kaldım. Bir kez hastalandı¤ında
bana gelmiﬂti. Daha sonra kendisini
sokakta gördüm. Erkek arkadaﬂı terketmiﬂti
kendisini, iﬂsiz ve parasızdı.
Sorumlulu¤unu üstlendim, yıllarca okuttum
ve kendisine son ana kadar
muayenehanemde çalıﬂma olana¤ı
sa¤ladım. ﬁimdi öyle de¤iﬂmiﬂ ki, bana,
kendisini sokaklarda yaﬂamaktan kurtarmıﬂ
olan bana, selam bile veremiyor.”
YAHUD‹ DOKTOR HERTHA NATHORFF’UN
GÜNLÜ⁄ÜNDEN, 9 EK‹M 1935

Yahudi iflyerlerine karflı terör
Nasyonal Sosyalist Parti Yahudilere ekonomik açıdan zarar verme
konusunda ilk giriflimini 1933 yılı nisan ayında yaptı. Baflvurulan yöntemlerden biri Hitler gençli¤i’ne ba¤lı çocukların Yahudilerin dükkânlarına “uyarı” bildirileri yapıfltırmalarıydı. Yahudi doktor,
avukat ve ticarethanelere karflı Almanya’nın her yerinde bu tür eylemler düzenlenmeye bafllandı.
Doktor Hertha Nathorff 1933 yılı nisan ayında gördü¤ü bir olayı
flöyle anlatıyor: “O gün kalbime kızgın demirle kazındı. 20. yüzyılda
nasıl böyle bir fley olabilir? Genç yaflta erkek çocukları, ellerinde
“Yahudilerden alıflverifl yapmayın!”, “Yahudi doktorlara gitmeyin!”,
“Bir Yahudiden alıflverifl yapan haindir!”, “Yahudiler yalancılık ve
sahtekârlı¤ın temsilcisidir!” yazılı pankartlarla Yahudilere ait tüm
dükkân, avukat bürosu, doktor muayenehanesi ve dairelerin önüne
dizilmifllerdi. Doktor tabelaları kirletilmifl, bazıları da tahrip edilmiflti.
Halk durmufl, bakıyor ve ses çıkarmıyordu. Benim tabelamı boyayıp
kapatmayı unutmufl olsalar gerek. Herhalde çok büyük bir tepki gösterirdim. Bu gençlerden biri evime ziyarete geldi¤inde gün epey ilerlemiflti: ‘Burası Yahudi firması mı?’‘ Burası firma de¤il. Doktor muayenehanesi’ dedim: ‘Hasta mısınız?’
Aynı günün akflamı arkadafllarımla Hohenzollerdamm’daydım.
Üç çifttik ve hepimiz doktorluk yapıyorduk. Arkadaflların, en hafif deyimiyle, moralleri çok bozuktu. Arkadafllarımdan biri olan Emil bizi
inandırmaya çalıflıyordu: Birkaç gün içinde geçer. fiu sözleri söylerken
neden sinirlendi¤imi anlamıyorlardı: Bunun yerine bizi öldürselerdi
keflke. Amaçladıkları psikolojik ölümden daha insancıl olurdu… Ancak
içgüdüm daima haklı çıkmıfltır.”
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Segerstedt
Nazi Almanyası’nı eleﬂtiren kiﬂilerin baﬂta gelenlerinden
biri Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning gazetesinin
yazı kurulu baﬂkanı, gazeteci Torgny Segerstedt’ti. Torgny Segerstedt ‹sveç’in uyum politikasını sert bir ﬂekilde
eleﬂtiriyordu. Yazılarında hiciv önemli bir yer tutuyordu.
Aﬂa¤ıda 27 ﬂubat 1936 tarihinde “Bugün” baﬂlıklı köﬂesinden tipik bir alıntıya yer verdik.
“Aralarında ünlü Oxford da olmak üzere birkaç ‹ngiliz Üniversitesi Heidelberg Üniversitesi’nin 550. yıl kutlamalarına herhangi bir temsilci göndermeme kararı aldı.
Bu kutlama törenine ‹sveç Üniversiteleri ve yüksek
okulları da davet edildi. Bu kurumlar ‹ngiltere’deki kardeﬂ kurumların so¤uk tutumunu benimsemediler. Alman
üniversitesini bugünkü geliﬂim aﬂamasında kutlamak
amacıyla Almanya’ya temsilci gönderme konusunda hiç
tereddüte düﬂmediler.
‹ngiliz üniversiteleri, kafalarını, - e¤er iftira de¤ilse Almanya’da ﬂu anda yönetimde bulunan rejimin her türlü
bilimsel araﬂtırmanın temellerini ortadan kaldırmıﬂ olması, gerçekleri önyargısız bir ﬂekilde arama ilkesini yok
etmesi gibi önemsiz bir ayrıntıya takmıﬂlar. (…)
‹ngiliz bilim adamları törene katılıp, bu akımı alkıﬂlamayı reddettiklerinde, araﬂtırma dünyasının temel özelliklerinden biri olan bir ruhla, kendilerini büyük görme
ruhuyla hareket etmiﬂ olmaktadırlar. (...)
‹sveç’teki üniversitelerimizin ‹ngiliz meslektaﬂları gibi dar görüﬂlü olmamaları insanı çok rahatlatıyor.”

Nazi Almanyası’nın
Yahudilere karflı giriflti¤i
operasyonlara ‹sveç
gazeteleri 1933’ten savaflın sonuna kadar sık sık
yer verdi. ‹sveç kamuoyu
olaylar hakkında sürekli
olarak yeterince bilgi
edinme olana¤ına sahipti.
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9-10 kasım olayları

“Yahudiler” okullardan uzaklafltırılıyor
1933’ten sonra Yahudi ö¤renciler sistemli bir flekilde Alman

yaflında olan ve Nürnberg’de oturan Lore Gang-Salheimer babası Ver-

okullarından atılmaya bafllandılar. Foto¤rafta Nazi ideolojisi dersinde

dun’de askerlik yaptı¤ı için okuldan atılmadı. Buna karflın Yahudi

afla¤ılanan iki Yahudi ö¤renci görülüyor. Tahtada “Yahudiler en büyük

olmayan çocuklar ona flu sözleri söyleyebiliyordu: ‘Okuldan eve seninle

düflmanımızdır, kendinizi Yahudilerden koruyun!” yazıyor.

beraber gidemem artık. Seninle birlikte görünmek istemiyorum.’

Birkaç Yahudi kız ö¤renci 1930’larda okullardaki Nazi ideolojisinden nasıl etkilendiklerini flöyle anlatıyor:
“Alman okullarında fazla ö¤renci yasası Berlin’in banliyölerinden
biri olan Rangsdorf’taki tek Yahudi çocuk olan genç Hilma Geffen-

7 kasım 1938 sabahı Paris’teki Alman Büyükelçili¤i’nde
görevli sekreter Ernst vom Rath on yedi yaﬂındaki Yahudi Herschel Grynszpan tarafından vuruldu. Grynszpan’ın
anababası on binlerce Polonyalı gibi bir hafta önce Almanya’dan sürgün edilmiﬂti. Grynszpan Almanya-Polonya sınırındaki bölgeye sürülen ve hiçbir vatanı olmayan
anababasının zor durumunu bu eylemle protesto etmekteydi. Vom Rath aldı¤ı yaralar yüzünden daha sonra ölünce Propoganda Bakanı Joseph Goebbels basına talimat
verdi ve cinayet suçunun Alman Yahudilere yüklenmesini istedi. Bunun sonucunda ça¤daﬂ dönemde Avrupa’da
görülen en büyük ve örgütlü pogrom meydana geldi.
9 kasım’ı 10 kasım’a ba¤layan akﬂam ve gece Almanya’nın de¤iﬂik yerlerinde yüzlerce sinagog yakılıp yıkıldı
ve Yahudilere ait binlerce dükkân tahrip edildi ve ya¤malandı. Yahudi mezarlıkları saldırıya u¤radı, yüzlerce Yahudi öldürüldü ve onbinlerce Yahudi toplama kamplarına
kapatıldı. Nazi rejimi olayların suçunu Yahudilere yükledi ve Yahudi örgütlerini devlete bir milyar mark ödemek
zorunda bıraktı. Sigorta ﬂirketlerinin ödedi¤i tazminatlara
el konuldu ve Yahudi esnaf tahrip edilen yerleri düzene
koymak ve “caddeleri eski durumuna getirmek”le yükümlendirildi.

Martha Appel ‘Nazi yönetiminde geçirdi¤imiz her gün,
komflularımızla aramızdaki mesafe biraz daha arttı. Aramızda yıllardır
sıcak iliflkiler olan dostlarımız, artık bizi tanımazlıktan geliyordu. Birdenbire farklı oldu¤umuzu keflfettik.’”

Ludomer’in hayatında büyük bir de¤iflikli¤e yol açtı. ‘‹yi komfluluk
iliflkileri aniden bozuldu… Birden bire hiç arkadaflım kalmamıfltı. Hiç
kız arkadaflım yoktu, artık ve komflular bizle konuflmaya korkuyorlardı.

Sa¤da. Üniversite ö¤rencileri Yahudilerin ve baflkalarının yazdı¤ı “ya-

Ziyarete gitti¤imiz komflularımız bize flunları söyledi: ‘Buraya gelmeyin

sak” kitapları yakıyor,

bir daha. Korkuyoruz. Yahudilerle görüflmemiz yasak.’ 1933’te on bir

Berlin, 10 mayıs 1933.
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“Alman kültür yaflamında yer alan kiflilerin hangi ırktan olduklarını sistemli bir flekilde kontrol etmeye ve sınıflandırmaya bafllamıfltık bile.
Kütüphane memurlarının bilgi ve becerilerinden yararlanmalarından
daha do¤al bir fley olabilir mi? Kütüphane memurları Nazi temsilcileriyle iflbirli¤i yapıyordu (…) Bu sayede daha 1933’te Yahudi yazar,
yazı kurulu baflkanı ve profesörlerin ayıklanması için gerekli olan
hazırlı¤ın yarısı tamamlanmıfltı bile.”
KÜTÜPHANE MEMURLARI MESLEK DERG‹S‹NDEN, 1938

Geri

Gettolar oluflturuluyor
Ortaça¤da Yahudiler, ﬂehirlerde, genel olarak ayrı mahallelerde yaﬂıyorlardı. Bu mahallelere 16. yüzyılın baﬂlarında getto adı verilmeye baﬂlandı. Almanya’daki gettolar 19. yüzyılda Napolyon Savaﬂları sırasında yıkıldı.
‹kinci Dünya Savaﬂı’nın 1 eylül 1939’da baﬂlamasından
sonra Naziler Polonyalı Yahudileri, evlerini terkedip ﬂehirlerde özel bölgelere taﬂınmaya zorlayan kuralları yürürlü¤e koydular. ‹lk gettolar 1940’ın baﬂlarında kuruldu
ve kısa bir süre içinde Polonya ve Do¤u Avrupa’da küçüklü büyüklü yüzlerce getto oluﬂturuldu. Gettolaﬂma insanları bir yerde toplama ve yı¤ma iﬂleminin baﬂlangıcı
oldu ve bu toplama faaliyeti Soykırımı’na giden yoldaki
ikinci adımı önemli ölçüde kolaylaﬂtırdı.

SS Güvenlik fiefi Heydrich’in Yahudilerin
nasıl toplanaca¤ına dair direktifleri, Eylül 1939
Yahudiler daha kolay kontrol edilebilmeleri ve daha sonra baflka
Polonya’daki Lodz gettosunda “ari” bir soka¤ın üzerine infla edilmifl bir üst geçit. Gettolardaki Yahudi-

yere götürülebilmeleri için flehirlerdeki gettolarda toplanacaktır. En

lerin dıfl dünyayla hiç bir iliflkilerinin olmamasına büyük özen gösteriliyordu. Bu nedenle büyük gettolar-

acil görev kırsal kesimdeki Yahudi tüccarların oralardan

da bazen büyük “ari” caddeleri tarafından bölünen mahalleler arasında bu tür köprülerin kurulması

uzaklafltırılmalarıdır. Bu görevin önümüzdeki üç dört hafta içinde

gerekiyordu. Köprüdeki sıkıflıklık gettodaki koflulları yansıtıyor: çok küçük bir alanda çok sayıda insan.

yerine getirilmifl olması gerekir. Yahudiler kırsal kesimde ticaret
yaptıkları sürece, birliklerin erzak sa¤lama olana¤ını güvence altına
almak için, hangi Yahudilerin yerinde kalacakları konusunda
Wehrmacht’la uzlaflma yapmak zorundayız.Verilen direktifler
flöyleydi:
1. Yahudiler mümkün oldu¤u kadar kısa zamanda flehirlere
taflınacak.
2. Yahudiler Almanya’dan çıkarılacak ve Polonya’ya götürülecek.
3. Kalan Çingeneler de Polonya’ya götürülecek.
4. Yahudilerin Alman topraklarından yük trenleriyle sistemli bir
flekilde uzaklafltırılmasına …
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“Güneﬂli ve güzel bir gün. Litvanyalıların
kapattı¤ı sokaklar hareket halinde insanlarla dolu.(…) Biraz sonra gettoya taﬂınmanın ne demek oldu¤unu farketmeye baﬂlıyoruz. Ortaça¤dan bir görünüm - sırtlarındaki a¤ır yükleri taﬂıyan bitkin, simsiyah
bir insan kalabalı¤ı. Yakında sıranın bize
gelece¤ini seziyoruz.. Binadaki kargaﬂadan, eﬂya çıkınlarından ve insanların umutsuz ve çaresiz hallerinden anlıyoruz bunu.
Eﬂyalarımın ortalı¤a dökülmüﬂ oldu¤unu
görüyorum. Ne zamandır kullandı¤ım ve
sevdi¤im eﬂyalarım (…) Kadın çıkın yapılmıﬂ eﬂyaların ortasında durmuﬂ, ﬂaﬂkın
ﬂaﬂkın bakınıyor. Ne yapaca¤ını bilmiyor.
Bir yandan a¤lıyor bir yandan ellerini
ovuﬂturuyor. Birden bire çevremdeki her
ﬂey a¤lamaya baﬂlıyor. Her ﬂey a¤lıyor.”
1 3 Y A fi I N D A K ‹ Y ‹ T Z C H A K R U D A S H E V S K ‹ ’ N ‹ N G Ü N L Ü ⁄ Ü N D E N ,
V‹LN‹US 6 EYLÜL 1941

Alman yanlısı Aftonbladet’te bir makale, 14 a¤ustos 1941.
‹lerleyen Alman birliklerini izlemesi için Almanlardan özel izin alan
gazeteci Fritz Lönnegren Litvanya’nın Kaunas kentindeki gettonun
kuruluflunu anlatıyor. Makale yazarı Litvanya
halkının Almanların Litvanya’ya girdikleri sırada Yahudilere karflı
girifltikleri vahfleti ve bir gettonun kurulmasını anlayıflla karflılıyormufl
gibi bir izlenim veriyor.
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“Bugün 13 ekim pazar. Üzerimde garip bir
etki yarattı bu pazar günü. Varﬂova’nın
(…) banliyölerinden 140 000 Yahudinin
evlerini terkedip gettolara taﬂınmak
zorunda kalacakları belli oldu. Tüm
banliyölerdeki Yahudiler boﬂaltıldı. Getto
mahallesinden 140 000 Hıristiyan taﬂınmak
zorunda kalacak.(…) Bütün gün boyunca
insanlar mobilya taﬂıdı. Yahudi derne¤i
hangi sokakların gettoya dahil oldu¤unu
ö¤renmek isteyen insanlarla kuﬂatıldı.”
V A R fi O V A L I T A R ‹ H Ç ‹
EMMANUEL R‹NGELBLUM, EK‹M 1940
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Gettoda yaflam
‹lk gettolar 1940 yılında oluﬂturuldu. 1942’nin baﬂında
Polonya ve Do¤u Avrupa’nın çeﬂitli yerlerinde büyüklü
küçüklü yüzlerce getto vardı. Gettoların birço¤una sadece yerel Yahudi nüfus de¤il Almanya ve Avusturya’dan
da Yahudiler sürülüyordu. Alman Çingeneler de bazen
Polonya’daki gettolara gönderiliyordu. Bu mahallelerdeki koﬂullar kısa bir sürede dayanılmaz bir hal aldı. Alman
resmi kurumları toplumdaki normal “kurallar”ın gettolarda geçerli olmadı¤ını kararlaﬂtırmıﬂtı. Gettolar birer ölüm
tuza¤ı olmuﬂlardı.
En önemli etkenlerden biri bilinçli olarak yaratılan
aﬂırı sıkıﬂıklıktı. En kalabalık getto Varﬂova gettosuydu
ve burada 400 000’in üzerinde insan kalıyordu. Baﬂka bir
deyiﬂle 1,5 m2’ye bir kiﬂi düﬂüyordu. Tek bir odada on beﬂ
kiﬂi ya da daha fazla insan kalıyordu. Kıﬂ mevsimlerinde
yakıt bulmak o derece zordu ki bildi¤imiz kömüre “siyah
inci” adı verilmiﬂti. Gettolarda oturanlar yiyecek bulmak
için her gün büyük mücadeleler vermek zorundaydılar.
Almanların Varﬂova gettosunda da¤ıttıkları günlük kalori miktarı ortalama 200 kcal’di. (Bugün ‹sveç hastanelerinde uygulanan diyet gıdası 1 000 kcal dolayındadır.) Bu
nedenle ölmemek için yiyecek kaçakçılı¤ı yapmak bir zorunluluktu. Giysilerine yiyecek gizleyen kiﬂiler Alman
nöbetçiler tarafından genel olarak derhal kurﬂuna diziliyordu. Bu koﬂullar do¤al olarak, ilk elde tifüs olmak üzere çeﬂitli salgın hastalıklara yol açıyordu.
“Do¤al” ölümler dramatik bir ﬂekilde arttı. 1941
yılında Varﬂova gettosundaki halkın onda biri açlık ve
hastalıklardan öldü. Yahudi doktor ve hemﬂirelerin ellerinin altında ilaç, yiyecek veya uygun lokaller olmadı¤ı için
hastaları tedavi etmek mümkün de¤ildi. Bir doktor ﬂöyle

Almanların 1939’da Polonyayı iflgalinden sonra Yahudiler kimliklerinin
belli olması için Davut peygamberin yıldızını yakalarında taflımak zoruda kaldılar. Varflova’da bu yıldız, kola takılan beyaz bir kurdele üzerine
ifllenmifl ve mavi renkli olacaktı. Foto¤rafta görülen yafllı Yahudi
Varflova gettosunda kolalı kurdele satarak hayatta kalmaya çalıflıyor.
Foto¤raf 19 eylül 1941 tarihinde kara kuvvetlerine ba¤lı Alman
Çavuflu Heinrich Jöst tarafından çekildi.
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Gettodaki “güçlü bey”
Getto yaflamında insanın yüzünü güldüren hiç bir fley olmuyordu.
Ancak halkın bazen gülmek için bir neden buldu¤u oluyordu.
Chaim Kaplan 15 mayıs 1940 günü günlü¤üne flunları yazmıfl:
“Bir gün gettoya ülkenin belli bir bölgesinden bir Nazi geldi. Bu
bölgede Yahudiler rastladıkları her Nazi askerine selam vermek ve
selam verirken de flapkalarını çıkarmak zorundaydılar. Bu adet
Varflova’da yoktu. Ancak bu “saygıde¤er konuk” kurallara göre
davranmak istiyor ve geldi¤i yerde geçerli olan kuralları bize zorla
uygulatmak istiyordu. Yahudi Karmelicka caddesinde birden bire
korkunç bir kargafla bafl gösterdi: ruh hastası bir Nazi yanından
geçen herkesin flapkasını çıkararak kendisine saygı göstermesini
istiyordu. Birçokları kaçtı, bazıları gizlendi, birçokları da emre itaatsizlikten yakalanıp dövüldü. Birçok kifli de kahkahalarla gülmeye
baflladı. Sokakların gerçek efendileri olan küçük ‘çokbilmifller’
olanları görünce Nazi’nin iste¤ini memnuniyetle yerine getirmeye
baflladılar; bu “güçlü beyi” yoldan geçenlerin önünde gülünç duruma düflürmek amacıyla ona büyük bir saygı gösteriyorlardı. Yüz
kez önüne kofltular ve her defasında sanki ilk defa selam veriyorlarmıfl gibi onu istekle selamladılar ve onuruna flapka çıkardılar.
Sayıları arttıkça arttı. Yüzlerinde yapmacık bir korku ifadesiyle
flapkalarını çıkarmayı sürdürdüler. Kimisi selam verip flapka
çıkarırken hiç bir yüz hareketi yapmıyor, arkasına gizlenen arkadaflları gülmekten katılıyordu. Biraz sonra onlar ayrılıyor, yerlerine
yenileri geliyor ve flapkalarını çıkarıp Nazi’ye selam veriyorlardı.
Kahkahaların sonu gelmiyordu.”

Varflova gettosunda kaldırım kenarında oturan Yahudi çocuklar.
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yazıyordu: “Aktif, meraklı ve enerjik insanlar ilgisiz,
uyurgezer yaratıklara dönüﬂüyorlar. Sürekli yatıyorlar ve
bir ﬂey yemek veya tuvalete gitmek için bile kalkmaya
güçleri yok. (...) Yiyecek aramak gibi fiziksel zorlama
sırasında ölüyorlar. Bazen ellerinde bir parça ekmekle öldükleri bile oluyor.” Ortalıkta baﬂıboﬂ dolaﬂan, bir deri bir
kemik kalmıﬂ binlerce kimsesiz çocu¤a yardımcı olmak
için gerekli hiçbir kaynak yoktu. Sokaklarda ölenlerin
üzerlerine birer gazete kâ¤ıdı konuyor ve toplu mezarlara
götürülmeleri bekleniyordu.
Bu koﬂullara karﬂın insanlar sürekli olarak “normal”
bir yaﬂam sürdürmeye çalıﬂıyorlardı. Ö¤rencilere ders
vermek yasaktı ancak yine de e¤itim düzenleniyordu.
Lodz’da faaliyette olan 62 330 ö¤rencinin gitti¤i 63 okul
vardı. Lodz’daki David Sierakowiak gibi genç insanlar
yine de ö¤renim yapmaya çalıﬂıyorlardı. 25 mart 1942’de
günlü¤üne ﬂunları yazdı: “Kendimi çok hasta hissediyorum. Okuyorum, ama ders çalıﬂamıyorum, onun için ‹ngilizce sözcük ö¤reniyorum. Bu arada Schopenhauer’i inceledim. Felsefe ve açlık, aman ne bileﬂim!”
Almanlar Polonya’yı iﬂgal ettikten sonra yüzlerce sinagogu yaktılarsa da Yahudiler dini yaﬂamlarını sürdürdüler. Dinsel etkinlikler genel olarak yasaktı. Gestapo veya SS dinsel bir töreni keﬂfetti¤inde, törene katılan Yahudiler çeﬂitli yollardan küçük düﬂürülüyor, hakarete maruz
bırakılıyordu. Ateﬂ açılıp öldürülmezlerse sakalları kesilir ve dua kitaplarına ve Sefer-Tora’ya iﬂemeye zorlanırlardı.
Özel Yahudi kitaplıkları ve halk kütüphaneleri Almanlar için önemli hedeflerdi. Polonya ve Do¤u Avrupa’daki zengin ve yüzlerce yıllık Yahudi arﬂivlerine de el
konuldu ve arﬂivler tahrip edildi. 1942’de gettolardan
sevkler baﬂladı¤ında geride kalan kitap ve yazılar yakıt

‘“Wengrow’lu hahamın Yom Kippur’da
nasıl öldürüldü¤ünü anlatıyorlar. Soka¤ı
süpürmesi emredilmiﬂ hahama. Sonra da
topladı¤ı çöpleri kürk ﬂapkasına
doldurması istenmiﬂ; çöpü almak için öne
do¤ru e¤ilince arkasına üç kez süngü
sokulmuﬂ. Çalıﬂmaya devam etmiﬂ haham
ve çalıﬂır bir halde ölmüﬂ.”
E M M A N U E L R I N G E L B L U M ’ U N “ V A R fi O V A G E T T O S U N D A N
NOTLAR”INDAN, 26 N‹SAN 1941
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Bendzin, 1942. Breslau’lu yüzbaflı Franz Polter Yahudi çocukları
çevresine toplayıp yırtınırcasına ba¤ırıyor: “Savafl istiyordunuz!” Biz
anlamadan bakıyoruz yüzüne. Altı yaflında bir çocuk cesaretle ilerliyor
ve: “Hayır, bay SS amca! Biz savafl istemiyoruz. Biraz ekmek istiyoruz”, diyor.
ELLA-LIEBERMANN-SHIBER

olarak kullanıldı. Getto halkı moralllerini düzeltebilmek
için müzik, resim sanatı ve tiyatro gibi di¤er kültürel etkinlikler de yapıyordu. Örne¤in Lodz’da çocuklar için bir
kukla tiyatrosu ve Varﬂova’da bir çocuk korosu vardı.
Gettolarda konser ve tiyatro oyunları müzisyen ve oyuncular sürgün edilinceye kadar devam etti. Tarihçiler bu tür
etkinliklerin tümünü bir çeﬂit direnme olarak nitelemiﬂlerdir.
Gettolarda, meydana gelen tüm olayları yazıya dökmenin gelecek açısından çok büyük önem taﬂıdı¤ını kavrayan insanlar vardı. Kimisi günlük tutuyor, kimisi de gettodaki yaﬂam, Alman politikası ve tek tek iﬂlenen suçlar
hakkında sistemli bilgi ve belge topluyordu. Bunlar
arasında Emmanuel Ringelblum gibi tarihçi, Varﬂova’da
ö¤retmen Chaim Kaplan ve Kovno’da (Kaunas) hukukçu
Avraham Tory vardı.
Almanlar getto halkını ucuz, esir iﬂgücü olarak kullanıyordu. Birçok getto savaﬂ için gerekli olan üretimde
önemli bir rol oynuyordu. Örne¤in Varﬂova, Lodz, Bialystok ve Sosnowiec gettolarında hemen hemen tüm üretim
askeri amaçlıydı. Ayrıca Yahudi iﬂçi kullanarak zengin
olmaya çalıﬂan birçok Alman da vardı. Bu nedenle birçok
Yahudi iﬂin kendilerini ölümden kurtaracak yol oldu¤unu
sanıyordu. Ancak er veya geç Nazilerin Yahudileri yok
etme isteklerinin onlardan sa¤ladıkları çıkardan daha ön
planda geldi¤ini görüyorlardı.

‹mkânsız seçimler
Nazi politikasının can alıcı bölümlerinden biri gettoların
iç yönetimini Yahudilerin kendilerine bırakmalarıydı. Bu
nedenle bütün gettolarda Judenrat (Yahudi Kurulu) kuruldu. Bu kurullarda yer alan kiﬂiler Almanların emirlerini
yerine getirmek zorundaydılar. Aksi takdirde derhal öl-

dürülüyorlardı. Sürgün edilecek kiﬂilerin listesini çıkarmak Yahudi Kurulu’nun iﬂiydi.Yahudi “polis” ölüme
mahkûm bu insanları toplayıp trenlere ya da kamyonlara
kadar götürmek zorundaydı.
Direnme konusu her zaman gündemdeydi ancak vahﬂet derecesindeki toplu cezalandırmalar bu seçimi çok
zorlaﬂtırıyordu. Bu nedenle Yahudi kurullarının yöneticileri bazı gettolarda direnme çabalarını önlemek için ellerinden gelen her ﬂeyi yapıyorlardı. Litvanya’nın Vilnius
kentindeki Yahudi Kurulu’nda baﬂkan olan Jakob Gens
buna örnek gösterilebilir. Gens 15 mayıs 1943’te gettodaki çeﬂitli yöneticilere yaptı¤ı bir konuﬂmada Gestapo’nun
bir tabanca satın alan bir Yahudiyi yakaladı¤ını açıkladı
ve uyardı: “Bu olayın sonucu ne olur, henüz bilmiyorum.
Son defasında olay getto için olumlu bir ﬂekilde kapandı.
Ancak böyle bir ﬂey bir kez daha meydana gelecek olursa
çok sert bir ﬂekilde cezalandırılaca¤ımızı söyleyeyim.
Belki yaﬂı 60’ı aﬂmıﬂ herkesi, veya tüm çocukları ... götürürler. Böyle bir tehlikeyi göze almaya de¤er mi, de¤mez
mi bir düﬂünün!!! Sa¤lıklı düﬂünebilen bir kiﬂi için bu sorunun sadece bir tek cevabı vardır: Bu tehlikeyi göze almaya de¤mez!!!
Bazı gettolarda ise yöneticiler, tam tersine, direnme
hareketi örgütleyen kiﬂilerle iﬂbirli¤i yapıyordu.
Ancak ne yönde bir karar alınırsa alınsın, bunlar, ço¤unlu¤un kaderi konusunda uzun vadede hiç bir önem ifade etmiyordu. Almanya o kadar güçlü ve Yahudilerin
yalnızlı¤ı ve çaresizli¤i o kadar büyüktü ki, Almanların
taleplerini yerine getiren de direnme yolunu seçen de hep
aynı akibete u¤ruyordu.
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Sokakta gelen ölüm
Gettoda ölüm kol geziyordu. Hemflire Adina Blady Szwajger 1941 yılı
yaz mevsiminde Varflova gettosundaki günlük yaflamı anlatıyor.
“Üç hafta sonra hastaneye döndüm. (...) Çocukların ölmedi¤i lekeli
humma bölümüne. Ancak yeterince yatak yoktu. Bazen aynı yatakta
iki, hatta üç çocuk yatıyordu. Alınlarına küçük bir bant yapıfltırıyor ve
bantın üzerine numaralarını yazıyorduk. Ateflleri vardı ve sürekli içecek
bir fley istiyorlardı. Hayır, hummadan ölmediler. Taburcu ettik çocukları. Ama korkunç derecede yorgunduk. Her gün on dolayında yeni
çocuk geliyordu. Yeni gelen çocuk sayısı neyse o kadar çocu¤u taburcu etmemiz veya çocukları ‘hastalık kuflkusu olanlar’ yerine hasta
oldu¤undan ‘emin olunanlar’ grubuna katmamız gerekiyordu. Çünkü
lekeli humma bölümünün hasta dosyaları Almanlar tarafından inceleniyordu. Çocukları biz taburcu ediyorduk, onlar, evlerine gidip
açlıktan ölüyorlardı ya da her tarafları fliflmifl bir flekilde geri gelip burada can veriyorlardı. Her gün yaflıyorduk bunları.”

Varflova gettosunda bir kaldırımda ölmek üzere olan bir çocuk, 19 eylül
1941. Foto¤rafçı flunu yazmıfl: “‹nsanlar yanından geçip gidiyordu; her
yer bu tür çocuklarla doluydu”.
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Paris’in güneyindeki Beaune-laRolanda kampında bir pazar günü.
O sıralarda halen aile bireyleri
mahkumları ziyaret edebiliyordu.
Kamptaki erkekler 1942 yılı haziran
ayında, kadın ve çocuklar ise temmuz ve a¤ustos aylarında Polonya’daki soykırım kamplarına gönderildi.
Vichy’deki Fransız hükümeti

“Mühürlenmiﬂ yük vagonlarında günler ve
geceler boyu yol gitmiﬂler. Her vagonda
doksan çocuk ve bir kadın. Genellikle
kadınların kendi çocuklarından üçü, dördü
veya beﬂi de bu grupta. Çocukların en
küçükleri 15 aylık, en büyükleri 13 yaﬂında.
Hepsi tarifsiz bir pislik içinde. Üç dört
yaﬂındakilerin ciltleri, sulanmıﬂ yaralarla
kaplı. Onlar için o kadar çok ﬂey yapmak
istiyoruz ki! Ama kamp yönetmeni, komutan
Kohn’un eﬂsiz özverisi dıﬂında hiç bir
ﬂeyimiz yok. Derhal duﬂları kurmaya
baﬂlıyoruz. Bin çocuk baﬂına dört havlumuz
var. Hatta dört bile de¤il.”

Fransa’daki Yahudilere karflı ayrımcı davranıflta bulunma konusunda Almanlar tarafından pek de
zorlanmıyordu. Ancak Fransız

ODETTE DALTROFF-BATICIE, DRANCY’DE ES‹R, A⁄USTOS 1942.
B A fi K A T O P L A M A K A M P L A R I N D A N D R A N C Y ’ Y E G E T ‹ R ‹ L E N
YAHUD‹ ÇOCUKLAR HAKKINDA

hükümeti derhal Yahudi düflmanı
yasalar çıkarmaya baflladı. 1942
yılı temmuz ayında yo¤un Yahudi
tutuklamaları baflladı¤ında bu ifli
Fransız polisi üstlendi. ‹mha kamplarına gönderilen 80 000’e yakın
Yahudinin yüzde 10’u 60 yaflın
üzerinde, di¤er bir yüzde 10’u da 6
yaflın altındaydı. Fransız resmi
kurumları sadece “yabancı kökenli”
Yahudiler sürgün edildi¤i zaman
iflbirli¤ini kestiler ve Almanların
Yahudileri bulma ve tutuklama
çabalarını çok zorlafltırdılar.
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Avrupa’nın di¤er bölgelerinde Soykırımı
Temel iﬂlem, yani kimlik tesbiti, toplama, sürgün ve yok
etme, aynı olsa bile Soykırımı, bunun yaﬂandı¤ı her ülkede ﬂekil de¤iﬂtirmekteydi.
Macaristan savaﬂta Nazi Almanyası’yla ittifak içindeydi. Buna karﬂın ülkede sayıları bir milyona varan büyük Yahudi nüfus ve di¤er ülkelerden kaçıp gelen mülteciler 1944 yılına kadar güven içinde yaﬂayabildi. Macaristan Yahudi düﬂmanlı¤ı içeren yasaları yürürlü¤e koyduysa da Macar yöneticiler, Almanların, Yahudilerin imha
kamplarına sürülmesi yönündeki taleplerini geri çevirmeyi baﬂardılar. Alman ordusunun 1944 yılı mart ayında
Macaristan’ı iﬂgaliyle her ﬂey de¤iﬂti. 1944 yılı mayıs ayı
ortalarında Yahudiler Auschwitz’e sevkedilmeye baﬂlandı. 42 günde 420 000’in üzerinde Macar Yahudi do¤rudan do¤ruya Auschwitz-Birkenau’ya götürüldü. Tüm
dünyanın gözleri önünde, gaz odalarında öldürülen insan
sayısı, günde 12 000’e kadar çıktı.
Macaristan Baﬂbakanı Miklos Horthy 1944 yılı temmuz ayı baﬂlarında toplama kamplarına sevklerin durdurulmasını emretti. Yahudilere karﬂı düzenlenen eylemlerde Macaristan’ın deste¤i gerekti¤i için, bu karar, Budapeﬂte’de yaﬂayan 300 000 Yahudinin hayatını kurtardı.
Tarafsız ülkeler olan ‹sveç, ‹sviçre ve Vatikan diplomatları da Yahudilere yardımcı oldu. Ancak 1944 yılı sonlarında Budapeﬂte’deki Yahudilerin 30 000’i, Avusturya
sınırına do¤ru yaptıkları “ölüm yürüyüﬂü”nde veya Macar Nazilerin (Oklu Haç Partisi) cinayetleri sonucu yaﬂamlarını yitirdiler.
Almanya’yla ittifak içinde olan ‹talya da Macaristan
gibi Yahudi düﬂmanı yasaları uygulamaya koymuﬂtu. Bununla birlikte bu ülkedeki küçük Yahudi nüfus Alman
baskı ve takibatından korundu. Ancak Benito Mussoli-

ni’nin faﬂist hükümeti 1943 yılı temmuz ayında düﬂünce
Alman birlikleri ‹talyan Yahudi düﬂmanlarıyla birlikte
‹talya’daki 35 000 Yahudinin 8 000’den fazlasını toplayarak Auschwitz-Birkenau imha kampına sürdüler.
Yugoslavya 1941 yılı nisan ayındaki Alman iﬂgalinden sonra birkaç parçaya bölündü. O sırada Yugoslavya’da 80 000 dolayında Yahudi yaﬂıyordu. Sayıları
16 000’i bulan Sırp Yahudiler ço¤unlukla Belgrad’da oturuyordu. ‹ﬂgalden sonra Almanlar Yahudileri zorla çalıﬂtırdılar ve mallarını ya¤ma ettiler. 1941 yılı a¤ustos
ayında toplu tutuklamalar baﬂladı ve Sırp Yahudilerin büyük bir ço¤unlu¤u öldürüldü. 1942 ilkbahar mevsiminden
itibaren Belgrad yakınlarındaki Semlin kampında bir gaz
vagonu da kullanılmaya baﬂlandı. 1942 yazında hayatta
kalan Sırp Yahudi sayısı sadece birkaç yüzdü.
Hırvatistan’daki faﬂist hükümet (Ustaﬂa) savaﬂta Almanya’yla ittifak kurdu. Yahudiler Davut peygamberin
yıldızını simgeleyen sarı yıldız taﬂımak zorunda bırakıldı
ve mallarına el konuldu. Rejim Sırp, Yahudi ve Çingeneleri sistemli bir ﬂekilde öldürdü. Jasenovac toplama
kampında on binlerce Sırp ve ülkedeki 30 000 Yahudinin
20 000’i öldürüldü. 1941 yılı ekim ayı sonunda Hırvat Yahudilerin ço¤u ölmüﬂtü. Daha sonra 7 000’in üzerinde Yahudi Auschwitz’e sürüldü. Toplam 60 000’in üzerinde
Yugoslav Yahudi öldürüldü.
Yunanistan Almanya ve ‹talya tarafından iﬂgal edildi.
‹talya iﬂgalindeki bölgede bulunan Yahudiler 1944’e kadar
güven içinde yaﬂadılar. Alman iﬂgalindeki bölgede uygulanan soykırımı Selanik’teki 50 000 Yahudinin neredeyse tamamının sonu oldu. 1943 yılı mart ve nisan aylarında
40 000’den fazlaYahudi Auschwitz-Birkenau’ya gönderildi. Savaﬂtan sonra sadece 1 000 Yahudi Selanik’e döndü.
Bulgaristan yöneticileri 50 000 Yahudi yurttaﬂını sür-
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gün etmesini isteyen Almanya’nın bu iste¤ini kabul etmedi. Böylece Bulgar Yahudilerin hayatı kurtuldu. Ancak
Bulgaristan Trakya ve Makedonya’dan gelmiﬂ olan ve Bulgar yurttaﬂı olmayan Yahudilerin Almanlar tarafından sürülmesine izin verdi. Bulgaristan’ın denetimi altındaki bölgelerden 11 000’i aﬂkın Yahudi Treblinka’ya götürüldü.
Savaﬂ baﬂladı¤ında Romanya’da 750 000’in üzerinde
Yahudi yaﬂıyordu. Yahudilerin 300 000’i Besarabya ve
Transnistre bölgelerinde oturmaktaydı. Bu bölgelerdeki
Yahudiler açlıktan veya Almanların da yardımcı oldu¤u
Romen birlikleri tarafından vurularak öldürüldü. 1942
yılı sonunda 200 000 Yahudi öldürülmüﬂtü. Ülkenin orta
kesimlerinde 300 000 Yahudi savaﬂın sonuna kadar hayatta kalmayı baﬂardı. Mareﬂal Ion Antonescu liderli¤indeki
Romen yönetimi, güttü¤ü Yahudi düﬂmanı politikaya
karﬂın, Yahudilerin imha kamplarına gönderilmelerini kabul etmedi.

‹skandinavya’daki toplama
Norveç’in 9 nisan 1940 tarihinde Almanya tarafından iﬂgal edilmesinden sonra Norveçli Yahudilere karﬂı ayrımcı
eylemler baﬂladı. Norveç’te sadece 2 000 Yahudi olmasına karﬂın bu insanlar Almanlar için önemli bir hedefti.
“Yahudi sorununun nihai çözümü”nün gerçekleﬂtirilmesini sa¤layacak önlemleri koordine etmek ve hızlandırmak için 1942 yılı ocak ayında toplanan Wannsee Konferansı’nda Yahudilerin yaﬂadı¤ı ülkelerin listesi açıklandı.
Aynı ay içinde Norveçli Yahudileri belirlemek için önlemler alındı. Ancak tutuklamalar sonbahardan önce baﬂlamadı. 1942 ekim ayı sonlarında Trondheim, Bergen ve
Oslo’da 16 yaﬂını aﬂmıﬂ yüzlerce Yahudi erkek tutklandı.
Kampa gönderilen Yahudilerin mallarına el kondu. 26 kasım gecesi Yahudi kadın ve çocuklar da tutuklandı. Almanlara yakalanmayan bin kadar kiﬂi ‹sveç’e kaçarak
canını kurtardı.
Danimarka’da hükümet Danimarka yurttaﬂı 7 500 Yahudiyle mülteciler arasında ayrım yapılmasına karﬂı çıktı.
Böylece Almanlar Yahudileri üç yılı aﬂkın bir süre rahat
bıraktılar. Ancak Hitler 1943 yılı a¤ustos ayında sıranın
Danimarkalı Yahudilere geldi¤ini söyledi. Almanların
planı Danimarka’da duyuldu ve Danimarkalı Yahudilerin
hemen hemen hepsi Danimarkalı ve ‹sveçli balıkçıların
yardımıyla ‹sveç’e kaçmayı baﬂardı. Danimarka hükümeti Theresienstadt’a sürülen kiﬂilerin kaderiyle ilgilenmeye
devam etti. Bu insanların ço¤u hayatta kalmayı baﬂardı ve
savaﬂtan sonra Danimarka’ya döndü.
Finlandiya’nın küçük çaplı Yahudi nüfusu (2 000 dolayında) Soykırımı’ndan kurtuldu. Fin yöneticiler Yahudileri Nazilere teslim etmediler.

32
Geri

1940
ocak

nisan-haz.

Alman bakımevlerinde akıl hastalarını (Yahudi ve di¤er

1 eylül

berin yıldızını simgeleyen sarı yıldızı takmak zorunda

er yapılıyor

bırakılıyor.

Almanya Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda ve

18 eylül

sürülüyor.

emrediyor.

ekim

1941
ocak
1 mart

15 ekim

Yahudiler kamu ulaflım araçlarında seyahat edebilmek

kasım

12 haziran

konuyor.

hizmet görmek amacıyla kurulan getto/toplama kampı

Varflova’daki Yahudiler bir gettoya tıkılıyor. Kasım ayı

Theresienstadt’a sürülmeye bafllanıyor.

Almanya’daki Yahudi çocukların ö¤renim yapması
1 temmuz

yasaklanıyor.

4 temmuz

yapılıyor. Bu sevkiyatta Slovakya Yahudileri yer alıyor.

Auschwitz yükleme peronunda ilk kez bir “ayıklama”
Heinrich Himmler Profesör doktor Carl Clauberg ve
7 temmuz

7 aralık

Japonya Pearl Harbor’a saldırıyor. ABD savafla giriyor.

konusunu tartıflıyor. Himmler Clauberg’e esirlerde den-

or.

8 aralık

Yahudilerin esir kampında, gaz odalarında öldürülme-

emeler yapmak istedi¤i takdirde Auschwitz’in kendisine

sine Polonya’daki Chelmno kampında bafllanıyor.

açık oldu¤unu söylüyor.

Almanya ABD’ye savafl açıyor.

Hollanda’daki Yahudiler tesbit ediliyor.
Himmler Auschwitz’i denetliyor ve Birkenau’da bir

11 aralık

Alman Yahudilerin halka açık telefonları kullanması

kampın daha (Auschwitz II) infla edilmesini emrediyor.

12 aralık

yasaklanıyor.

Auschwitz yakınında kurulacak olan fabrikanın

30 mart

22 haz.

Clauberg’e Himmler’in Yahudi kadınları kısırlafltırması
10 tem.

ler özellikle 1 000 Yahudi kadını kısırlafltırmanın ne
Hollandalı Yahudiler ilk kez Auschwitz’e gönderilmeye

1942

SS güvenlik flefi Reinhard Heydrich “nihai çözüm”ü

Çingene çocukların ve siyah çocukların Alman

20 ocak

koordine etmek için Berlin’in bir banliyösü olan

okullarına gitmeleri yasaklanıyor.

Wannsee’de düzenlenen ve yüksek düzeyde Nazi

Hitler generallerine yaptı¤ı konuflmada Rusya’ya karflı

görevlilerinin katıldı¤ı konferansa baflkanlık ediyor.

yakında bafllatılacak olan savaflın bir “yok etme savaflı”

Lodz’daki gettoda bulunan Yahudi ve Çingenelerin

olaca¤ını söylüyor.

Chelmno’ya aktarılmaları devam ediyor.

Almanya Sovyetler Birli¤i’ne saldırıyor. Einsatz grupları

Sürgün edilen Yahudilerin Auschwitz I’de Zyklon B
15 flubat

gazıyla öldürülmesine bafllanıyor. Alman Yahudilerin

15-16 tem.

17 mart

odalarında ilk toplu katliam uygulanıyor.
Auschwitz-Birkenau’daki esirleri zehirli gazla öldürmek

20 mart

amacıyla restore edilen iki binada gaz odaları

Himmler Polonya’daki Yahudileri yok etme iflleminin en
19 tem.

4 mayıs

Yahudilerin Varflova gettosundan Treblinka imha
22 tem.
-12 eylül
9 ekim
26 kasım

Sobibor imha kampı faaliyete geçiyor.

18 aralık

arasında ilk kez bir “ayıklama” yapılıyor. “Çalıflmaya
uygun bulunmayanlar” gaz odalarına gönderiliyor.
Alman Yahudilerin “ari ırktan” berberlere gitmeleri
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yapılmıfl eflyaları resmi kurumlara vermek zorunda
bırakılıyor.

Polonya’lı Yahudiler bu odaların ilk kurbanları oluyor.
Auschwitz-Birkenau’da birkaç aydır oturan esirler

geç yıl sonunda tamamlanmasını emrediyor.
Almanya’daki Yahudi cemiyetleri de¤erli metallerden

30 tem.

kullanılmaya bafllanıyor. Oberschlesien’den gelen

nisan-may.

luyor. Bunların 9 000’i (4 000 çocuk dahil) Auschwitz’e
gönderiliyor.

Lublin’in güneydo¤usundaki Belzec imha kampında gaz

lau’da yaptı¤ı konuflmada flunları söylüyor:

bafllanıyor.
Fransız polisi Paris’te 13 000 “vatansız” Yahudiyi tutuk-

16-18 tem.

evlerinde hayvan beslemeleri yasaklanıyor.

bafllıyor. Aynı gün Nazi liderlerinden Robert Ley Bres-

“Yahudi tarih boyunca, üzerimizde egemenlik kurabilmek için, halkımızı da¤ıtma yolunda elinden gelen her
türlü çabayı harcayan bir düflman olmufltur ve olmaya
devam etmektedir. Bu yüzden onu imha edinceye kadar
mücadele etmemiz gerekir. Onu imha edinceye kadar
mücadele etmekte kararlıyız! Sadece içimizde de¤il
dıflarıya karflı da özgür olmak istiyoruz!”
Reich mareflali Hermann Göring SS’e “Yahudi sorununa
toplu bir çözüm”ü hazırlama yetkisi veren bir emri
imzalıyor.

için Ravensbrück’e gitmesini emretti¤i bildiriliyor. Himmkadar zaman aldı¤ını ö¤renmek istiyor.

yapımında esirleri çalıfltırma izni veriyor.

Polonya’nın do¤usundaki bölgelerde toplu katliamlara

31 tem.

baflka kiflilerle Yahudi kadınların kısırlafltırılması

ortalarında bu gettonun dıfl dünyayla ba¤lantısı kesiliy-

Bu amaçla kimyevi madde flirketi I.G. Farben’e

22 mart

ve daktilolarını resmi kurumlara teslim etmeleri
emrediliyor.

Yahudiler ilk kez, Kızıl Haç müfettifllerinin teftifllerine
elveriflli bir flekilde “örnek Yahudi toplumu” olarak

Fransa’da (Vichy) Yahudilere karflı ola¤anüstü kurallar

yıldızını taflımaları zorunlu oluyor.
Alman Yahudilerin tüm elektrikli ve optik aletlerle bisiklet

Kiev’li 33 000’in üzerinde Yahudi Babij Jar uçurumu
Yahudilerin Almanya’ya göçmeleri yasaklanıyor.

yasaklanıyor.
Batı Avrupa’daki Yahudilerin Davut peygamberin

kenarında Einsatz grupları tarafından öldürülüyor.

Lodz’daki gettonun dıfl dünyayla ba¤lantısı kesiliyor.
Himmler Auschwitz’de bir toplama kampı kurulmasını

3 ekim

29-30 eylül

12 mayıs
mayıs-haz.

için izin almak zorunda kalıyor.

Fransa’yı iflgal ediyor. Alman Çingeneler Polonya’ya
nisan

Alman Yahudileri altı yaflından itibaren Davut peygam-

hastalar) gaz odalarında öldürme yönünde ilk denemel-

kampına topluca nakli
Yahudilerin “ari ırktan” kitapçılardan alıflverifl yapmaları
yasaklanıyor.

Norveç’teki Yahudiler Auschwitz’e naklediliyor.
Müttefik devletler Yahudileri öldüren kiflilerin savafltan
sonra cezalandırılacaklarını ilan ediyor.

Toplama kamplarına gönderme
Saar veElsass’taki yerel emniyet kurumlarına gönderilen talimatlar
1. Sadece hakiki Yahudiler sürgün edilecek. Karıflık evliliklerdeki
efller ve yabancı Yahudiler (“Mischlinge”), bir düflman devletin
veya iflgal etti¤imiz bölgelerin yurttaflı olmadıkları sürece eylem
dıflı tutulacaklardır. Vatansız Yahudiler ilkesel nedenlerle tutuklanacaktır. Tüm Yahudiler bir yerden baflka bir yere sevk edilebilir
kifliler olarak görülecektir; tek istisna tamamen yatalak olan
Yahudilerdir.
2. Ludwigshafen, Kaiserlautern ve Landau’da Yahudi toplama yerleri oluflturulmufltur. Tutuklananlar otobüsle taflınacaktır. Her bir
otobüste nakliyattan sorumlu bir görevli vardır. Bu kifli gerekli
gördü¤ü takdirde üniformalı polis veya baflka görevlileri isteyebilir.
3. Her bir nakliyat sorumlusuna toplama yerinde bir liste verilir. Bu
listede hangi otobüs ve askeri personelin gönüllü kifliye verildi¤i ve
yakalanacak olan kiflilerin ad ve adresleri yazılıdır.
(...)
5. ‹lgili resmi görevliler Yahudilerin kimlikleri hakkında bilgi edindikten sonra onların evlerine gideceklerdir. Orada o kiflilere kendilerinin sürgün edilmek üzere tutuklandıkları ve iki saat içinde yola
çıkmaya hazır olmaları gerekti¤ini söyleyeceklerdir. Soracak bir
fleyiniz olursa toplama yerindeki sorumluya baflvuracaksınız;
hazırlıkları ertelemek yasaktır.
6. Yakalanan kifliler mümkünse afla¤ıdaki eflyaları yanlarına alacaklardır:
a) her Yahudi flahsi eflyaları için yanına bir valiz veya çanta alabilir; yetiflkin kifliler 50 kg’a kadar, çocuklar 30 kg’a kadar yük
getirebilir.
b) bir takım giysi

c) her bir Yahudi için bir battaniye
d) birkaç gün yetecek kadar erzak
e) çatal, bıçak ve tabak
f) kifli baflına 100 RM’ye kadar nakit para
g) valize konmayıp cepte taflınacak olan pasaport, kimlik kartı
veya baflka kimlik belgeleri
7. Yakalanan kifliler flunları yanlarına alamazlar: banka hesap defteri, de¤erli kâ¤ıt, mücevher ve 100 RM’nin üzerinde nakit.
(...)
9. Konut terkedilmeden önce flu önlemler alınacaktır:
j) Ev hayvanları ve di¤er canlı hayvanlar (köpek, kedi, kafes kuflu)
makbuz karflılı¤ında belediye baflkanı, yerel yönetici, muhtar veya
baflka uygun bir kifliye bırakılacaktır.
b) Taze yiyecekler NSV’ye (Nasyonal Sosyalist Halk Refahı)
bırakılacaktır.
c) Evde atefl veya mum yanıyorsa bunlar söndürülecektir.
d) Su ve gaz kapatılacaktır.
e) Elektrik sigortaları çıkarılacaktır.
f) Konutun anahtarları birbiriyle birlefltirilip üzerlerine sahibinin adı,
flehir veya köy, sokak adı ve kapı numarası yazılacaktır.
g) Yakalanan kiflilerin üstleri en kısa zamanda ve yola çıkmadan
önce aranacak ve üzerlerinde silah, cephane, patlayıcı madde,
zehir, döviz, mücevher vb. olup olmadı¤ı denetlenecektir.
(...)
13. Yahudilere yakalanma sırasında do¤ru davranılması büyük
önem taflımaktadır. Hakaret amaçlı fliddet ne pahasına olursa
olsun engellenecektir.

Milyonlarca Avrupalı Yahudi’nin bulundukları yerlerden alınıp sürülmesi Soykırımı’nın gerçekleﬂtirilmesi
için gerekli bir önlemdi. Almanlar çeﬂitli nedenlerle, tutuklanan Yahudilerin ço¤unun yaﬂadıkları yerlerde öldürülmemesini, bunun yerine Polonya’da kurulan özel olarak inﬂa edilmiﬂ ölüm kamplarına nakledilmelerini kararlaﬂtırmıﬂlardı. Hitler ve di¤er yöneticiler bu cinayetlerin
gizli yapılması gerekti¤ini biliyorlardı. Batı, Orta ve Güney Avrupa’daki Yahudiler kendi ülkelerinde öldürülemezlerdi, çünkü Naziler sivil halkın iﬂbirli¤ine muhtaçtılar. Polonya ve Sovyetler Birli¤i’nin iﬂgal edilen kısımlarında milyonlarca Yahudi olsa bile bunları kurﬂuna dizmek yerine büyük bir ço¤unlu¤unu baﬂka yerlere taﬂımanın daha pratik bir yöntem oldu¤unu kısa bir sürede
anladılar. Çok geliﬂmiﬂ olan Avrupa demiryolu a¤ı Avrupa’nın her köﬂesinden Polonya’ya insan sevkini olanaklı
kılıyor ve insanlar Polonya’da arkalarında hiç bir iz bırakmadan yok oluyorlardı. Auschwitz-Birkenau’ya sürülen bir milyonu aﬂkın Yahudi’nin büyük ço¤unlu¤u oraya vardı¤ında gaz odalarında öldürülmeseydi, bu küçük
kasaba Avrupa’nın en büyük kentlerinden biri olurdu.
1940 yılı ekim ayında Almanya’daki Baden ve Saar’dan 7 500 Yahudi
Fransa’nın güney kesimlerindeki kamplara gönderildi. Yahudilerin en
yafllısı 97 yaflında Karlsruhe’li bir adamdı. Bu insanların ço¤u daha
sonra Fransa’dan alınıp Polonya’ya gönderildi. Sürgün edilecek kiflilere evlerini terketmeleri için 15 dakikayla 2 saat arasında bir süre tanınıyordu. Bir polis raporun da kimisinin bu süreyi “intihar etmek amacıyla kullandı¤ı ve böylece sürgünden kurtuldu¤u” yazıyordu.
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Almanya’nın Würzburg kentindeki 995 Yahudi’nin 25 nisan 1942’de polis ve
asker denetiminde “do¤uya” sürgün edilifli. ‹nsanlar evlerini barklarını bırakmak ve sadece “en zorunlu” fleyleri yanlarına alıp çıkmak zorunda kalıyorlardı.
Bagajlarının bir kısmı daha Würzburg istasyonunda bıraktırılıyordu. Bu insanlar önce Trawniki ve ‹zbica transit kamplarına, oradan da Belzéc imha
kampına götürülecek.

Geri

Umschlagplatz
“Umschlagplatz” gettoların yanında bulunan bir meydan
veya büyükçe bir boﬂlu¤a denir ve buralarda yükleme boﬂaltma iﬂlemi yapılırdı. Küçük gettolarda bu meydanlar
genel olarak ayıklama sırasında kullanılır ve kimlerin ölüme gönderilece¤i ve kimlerin halen iﬂgücü olarak “kullanılabilecek” durumda oldu¤u buralarda kararlaﬂtırılırdı.
Büyük gettolarda bu meydan genel olarak demiryolu hatlarının yakınında olurdu. Varﬂova’dan toplama kamplarına gönderilenlerin da¤ıtımını kolaylaﬂtırmak için Umschlagplatz’a ek bir demiryolu hattı kuruldu.
Varﬂova gettosundan Treblinka’ya toplu sevk 23 temmuz 1942’de baﬂladı. Her gün binlerce Yahudi gettoda
toplandı. Toplama iﬂini Yahudi “asayiﬂ hizmeti” yürütmek zorundaydı. Bu konuda SS ve SS’in Ukrayna, Letonya ve Litvanya yardımcı birlikleri asayiﬂ hizmetine yardım ediyordu. Doldurulması gereken kontenjan günde 6
000-7 000 kiﬂiydi. Birçok Yahudi Almanların ekmek
da¤ıtıldı¤ı yolundaki sözleri üzerine Umschlagplatz’a koﬂuyordu. Tüm binalar ve sokaklar boﬂaltılarak insanlar sürüldü ve birçok insan da baskınlara rastlayıp yakalandı.
5 ya da 6 a¤ustos’ta doktor ve pedagog Janusz Korczak ve onun Treblinka gettosundaki çocuk bakımevinde
bulunan 200 kadar kimsesiz çocuk sürgün edildi. Korczak
“ari ırk” cephesine geçip kendini kurtarması için yapılan
teklifleri reddetti. Bir çocu¤u kuca¤ına alıp bir çocu¤u da
elinden tutan Korczak, gettoyu boydan boya geçerek
Umschplagplatz’a kadar konvoyun en baﬂında yürüdü.
‹nsanlar yük vagonlarının boﬂalmasını beklerken bazen günlerce Umschlagplatz’da kalıyorlardı. Bu ölüme
Varflova’daki Umschlagplatz’da Treblinka soykırım kampına gönderilmeyi bekleyen kadın ve çocuklar, Ocak 1943
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giden yolun bekleme salonundaki korkunç koﬂullar
hakkında tanıkların anlattı¤ı sayısız olay vardır. Eylül ayı
ortalarına kadar 250 000’in üzerinde insan Umschlagplatz’dan imha kamplarına götürüldü. Umschlagplatz’dan Treblinka ve di¤er kamplara giden son sevkiyat 1943
yılı nisan ve mayıs aylarında meydana gelen getto ayaklanması sırasında gerçekleﬂti. Varﬂova’nın Yahudi nüfusu artık tamamen sürülmüﬂtü.

Kan ve gözyaflının aktı¤ı yer
Halina Birenbaum Soykırımı’ndan canlı olarak kurtuldu. Halina burada bize Umschlagplatz’da gördüklerini
anlatıyor: “Bizi Umschlag’a götürdüler. Yüzlerce kez lanetlenmiﬂ, kan ve gözyaﬂına bo¤ulmuﬂ Umschlag’a. Havada yüzbinlerce Yahudiyi yaﬂamlarının son istasyonuna
götüren trenlerin düdük sesleri.
Savaﬂtan önce bir okul olan binanın yanındaki büyük
meydan çaresizlik ve dehﬂete düﬂmüﬂ insanlarla doluydu.
Orada bulunanların ço¤u ari ırkın oturdu¤u bölgedeki
fabrika ve atölyelerde çalıﬂıyordu. Ellerinde Ausweis (geçiﬂ kartı) vardı ve kısa bir süre öncesine kadar halen “yaﬂama hakkına” sahiptiler. Her zamanki gibi bugün de SS
görevlileri tarafından evlerine götürülmüﬂlerdi. Evleri
çok daha önce boﬂaltılmıﬂ, eﬂyalara el konulmuﬂ, sevdikleri ve yakınları çoktan sürülmüﬂtü. Ancak bugün iﬂten
eve giderken bir pusuya düﬂürülmüﬂlerdi.
Getto ve gettodaki gizlenme yerleriyle aramızda yüksek bir duvar ve baﬂtan aﬂa¤ı silahlanmıﬂ polislerden (Naziler çok de¤ildi) oluﬂan bir insan duvarı vardı. A¤abeyim, teyzem ve teyzemin kızı halen gettodaydılar. Çünkü
onlar bizler gibi soka¤a çıkmamıﬂ, evde kalmıﬂlardı.
Bir yandan gergin bir ﬂekilde beklerken bir yandan da
çevremize bakınıyor ve bir çıkıﬂ yolu arıyorduk. Bizleri

sıkı sıkıya tutan babam önce annemi öptü, sonra da a¤abeyimi ve beni. Ellerimizi sımsıkı tutuyor, yanından
uzaklaﬂmamızı önlemeye çalıﬂıyordu. Bizi tüm gücüyle
kalabalıktan uzaklaﬂtırmaya çalıﬂan anneme özellikle
dikkat ediyordu. Annem bizi gizlice okul binasına sokmak için bir çare bulmaya çalıﬂıyordu. Okul binasında
sa¤lık personeli ve Yahudi polisler vardı. Bizi orada gizlemek ve vagonlara konmamızı engellemek istiyordu.
Babam o kadar büyük korku ve dehﬂet içindeydi ki,
kaçmayı bile düﬂünecek durumda de¤ildi. Yaptı¤ı tek ﬂey
geçiﬂ kartını göstermek oldu. Çünkü son ana kadar geçiﬂ
kartını gösterdi¤i takdirde kurtulaca¤ımıza inanıyordu.
Korkuyordu. Nazilerin emrine uymadı¤ımız takdirde felaketimizin daha da çabuk gelece¤ini sanıyordu.
Annem farklıydı. Bu nedenle sürekli onun yanında duruyor ve onun bizi bu feci durumdan kurtaraca¤ına yüzde
yüz inanıyordum (...) Babamın yakınındayken ise bambaﬂka duygular içinde oluyordum.
ﬁimdi, burada, Umschlag’da yine aynı ﬂey oldu.
Yük vagonlarının günün bu saatinde burada toplandı¤ını ﬂimdiye kadar hiç görmemiﬂtim. Sabah gelecek
olan treni beklemek için bütün geceyi Umschlag’da geçirece¤imizi sanıyordum. Böylece kaçmak için bir fırsat
bulacak ve gettoya, çatı altındaki yerimize dönecektik.
Tam o anda Nazilerin meydanın ortasına makineli tüfek
yerleﬂtirdiklerini gördük. Silah aniden korkuyla mırıldanan büyük kalabalı¤a çevrilmiﬂti. Olan bitenlerden herkesin haberi olmasına karﬂın kimse ne ba¤ırmaya cesaret
edebiliyor ne de yüksek sesle a¤lıyordu. Ürperti dolu gergin bir sessizli¤e büründü meydan. Annem babama, Hilek
bana sarıldı. Birbirimizi son defa görüyormuﬂuz gibi
baktık birbirimize (...) yo¤un karanlık vücudumuzu sarmadan önce sevdiklerimizin yüzlerini yanımızda götür-
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Resimde Varflova’daki Umschlagplatz’ın bir kısmı görülüyor. Erkekler
solda, kadın ve çocuklar sa¤da toplanmıfl. Treblinka’ya sürgün
edilmeyi bekliyorlar. Soldaki bina revir ve imha kampına gönderilecek
olanlar için bekleme salonu olarak kullanılıyordu. Sa¤daki bina
Gestapo’nun Umschlagplatz’daki karargâhıydı. Her iki bina bugün
yerinde duruyor

mek istiyormuﬂuz gibi.
Bunun dıﬂında her ﬂey, ﬂimdiye kadar u¤runa yaﬂadı¤ımız ve mücadele verdi¤imiz her ﬂey anlamını yitirmiﬂti.
Babam yarı ﬂuursuz, annem her zamanki gibi sakin.
Bana bakıp gülümsedi bile.
E¤ilip kula¤ıma ‘korkma diye, fısıldadı, hepimiz ölece¤iz, sadece bir kez ölünüyor (...) Ve birlikte ölece¤iz,
onun için korkma, çok korkunç bir ﬂey olmayacak (...)’.”

Çingeneler sevk ediliyor
Çingenelere uygulanan baskılar ideolojik nedenlere dayanıyordu. SS ﬂefi Heinrich Himmler “temiz ırk”tan çingeneler bulundu¤u ve bunların “ari” ye¤enler oldu¤u ve bu nedenle korunmaları gerekti¤i inancına sahipti. Çingeneler tesbit
edilecek ve özel arazilerde tutulacaktı. “Irk araﬂtırmacılarının” görevi ilk elde hangi Çingenelerin “ari” olarak kabul
edilemeyecek kadar “ırk karıﬂımına” u¤ramıﬂ Çingene kanına
sahip oldu¤unu belirlemekti. Sonuçta ço¤unun kanının fazla
karıﬂık oldu¤u anlaﬂıldı. Yanlıﬂ kategoriye alındıysanız bürokrasi çarkları dönmeye baﬂlıyor ve iﬂlemler hemen hemen
hiç istisnasız önce Yahudi gettolarına, oradan da soykırım
kampına götürülmenizle sonuçlanıyordu. Auschwitz’de
yapılan ünlü tıbbi deneyler sadece Yahudi çocuklarına de¤il
Çingene çocuklarına da uygulandı. Auschwitz’de 20 000’den
fazla Çingene öldürüldü.
Do¤u Avrupa’da Çingeneler ormanlarda veya köylerin
dıﬂında ço¤unlukla yerel faﬂistler tarafından vurularak öldürülüyorlardı. Hırvatistan’daki Çingenelerin hemen hemen tamamı öldürüldü. Naziler ve onların çeﬂitli ülkelerdeki yardımcıları tarafından öldürülen Çingene sayısı bugün bile belli de¤ildir. Bunun nedeni konuyla ilgili olarak yeterli araﬂtırmaların yapılmaması, kaynaklarda eksikliklerin olması ve
Çingenelerin savaﬂ öncesi ve sonrasındaki sayıları konusunda
güvensizlik olmasıdır. Öldürülenlerin sayısının en az 200 000
oldu¤u sanılmaktadır. Ancak birçok araﬂtırmacı Çingenelerin
600 000’e yakın kurban verdiklerini belirtmektedir. Büyük
bir olasılıkla, savaﬂ süresi içerisinde, Avrupa’daki Çingenelerin yüzde 25-50’si öldürüldü. Hayatta kalan Çingeneler ne Almanya ne de baﬂka bir devletten tazminat alabildiler. Çingeneler halen Avrupa’da ırkçı ayrımcılı¤a ve ﬂiddete maruz kalan halk gruplarının baﬂında gelmektedir.

“Berlin polisi Berlin Olimpiyatları’nı
bahane ederek 1936 yılı mayıs ayında
yüzlerce Çingeneyi tutukladı ve aileleri at,
araba ve di¤er eﬂyalarıyla birlikte, bir
tarafında çöplü¤ün di¤er tarafında
mezarlı¤ın bulundu¤u Marzahn ‘dinlenme
yeri’ne götürdü. Kısa bir süre sonra
dinlenme yerinin çevresi dikenli tellerle
çevrildi. Aslında Berlin’in bir banliyösünde
Çingeneler için bir toplama kampı
oluﬂturulmuﬂtu. Birkaç yıl sonra
Marzahn’dan ve kısa süre içinde di¤er
Alman kentlerinin yanı baﬂlarında
oluﬂturulan benzer dinlenme yerlerinden
binlerce Çingene do¤udaki imha
kamplarına gönderildi.”
SOYKIRIMINDAN KURTULAN SOYKIRIM TAR‹H‹ PROFESÖRÜ
SAUL FRIEDLÄNDER
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“Ritter iﬂi basitleﬂtirmiﬂ ve e¤lenceli
hale getirmiﬂti. Sırayla girip
sandalyeye oturuyorduk. Çocukların
gözlerini karﬂılaﬂtırıyor ve hepimize
sorular soruyordu. Justin de her ﬂeyi
not ediyordu. Sonra da a¤zımızı
açmamız isteniyordu. Açıyorduk biz de.
Bir aletle yutak, burun delikleri, burun,
burun kökü, gözler arasındaki uzaklık,
göz rengi, kaﬂlar, kulakların içi ve dıﬂı,
ense, boyun, eller, her ﬂeyi ölçüyordu
(...) ölçülebilecek her ﬂeyi.”
ALMAN Ç‹NGENE JOSEF REINHARDT
“IRK B‹YOLOGLARININ” MUAYENELER‹N‹ ANLATIYOR

“Çingene belası” uzmanı
Eva Justin III. Reich’in “Çingene belası” konusunda en ileri gelen tıbbi

davranıfl göstermelerine neden oldu¤unu ileri sürüyordu. Justin asistan

“uzmanı” Robert Ritter’in asistanıydı. Ritter bafllangıçta çocuk psiko-

olarak kendisi de ayrı bir arafltırma yapıyordu. Justin’in tezini tamam-

lo¤uydu, farklı ve suça yatkın davranıfl biçimlerinin temelinde biyolojik

layabilmesi için 39 kimsesiz Çingene çocu¤u Katolik bir çocuk

mirasın yattı¤ı düflüncesinden yola çıkan “suç biyolojisi” konusunda

bakımevinde tutuldu. Arafltırmalar tamamlandıktan sonra bu çocuklar

uzmanlaflmıfltı. Ritter Çingenelerin bafllangıçta “tamamen ari” olduk-

1944 yılı mayıs ayında Auschwitz-Birkenau imha kampına gönderildi.

ları, ancak göçleri sırasında “afla¤ılık” halklarla aralarındaki “ırk

Orada Çingene kampı denilen yere yerlefltirildi. Çocukların ço¤u 3

karıflımı”

a¤ustos 1944 gecesi 2 900 baflka Çingeneyle birlikte gaz odalarında

nedeniyle iyi özelliklerinin kayboldu¤u fleklinde yorum-

lar yapıyordu. Bunun da Çingenelerin suç ifllemeye yatkın ve asosyal

zehirlenerek öldürüldü.
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Lanetliler arasında
Yahudi polis Calel Perchodnik karısını ve kızını soykırım kampına
giden trene bindirmek zorunda kalmıfltı. Calel’in yazdıklarını okuyoruz:
“Lokomotiften bafllayıp sayarsak dördüncü vagondasın. Hayvan
vagonu. Vagon neredeyse tamamen kadın ve çocukla dolu. Bütün
vagonda sadece iki erkek var. Koruyucun mu onlar senin? Tahtaların
üzerine oturuyorsun ba¤dafl kurup. Kuca¤ında Aluska. Bu kadar geç
saatte çocuk uyudu bile, demek. Bo¤ucu bir a¤ustos gecesi. Çocuk
havasızlıktan bo¤uluyor olmasın? (...)
Lanetlilerin ortasında oturuyorsun yalnız baflına. Kaderin bu oyununa sadece senin kurban gitmedi¤ini, baflkalarının da seninle
oldu¤unu bilmen teselli kayna¤ı oluyor mu, acaba? Hayır, hayır, senin
düflündü¤ün fley bu de¤il. Oturuyorsun ve anlamadı¤ın bir fley var.
Nasıl olabilir, nasıl?
On yıldır seni seven, sana gönülden ba¤lı olan, düflüncelerini
yüzünden okuyabilen ve tüm dileklerini büyük bir istekle yerine getirmeye çalıflan Calinka’n sana ihanet etti, kendisi kalırken senin hayvan
vagonuna girmene izin verdi. (...)
Yumruklarını sıktı¤ını ve Aluska’ya karflı duydu¤un bir nefret duygusunun dalga dalga seni sardı¤ını biliyorum. Yine de onun çocu¤u.
Neden onu yanımda taflımak zorundayım? Çocu¤u pencereden atmak
geliyor içinden. Aya¤a kalkıyorsun.
Anka, Anka, at, at! Elin titremesin! At gitsin çocu¤u! Hızla giden
trenin tekerleri altında kalıp ezilir gider, belki. Bu dünyada gerçekten bir
Tanrı varsa, belki, iyi yürekli melekler de vardır. Görünmez bir halı gibi
gererler kanatlarını ve hiç bir fley olmaz çocu¤a. Aluska’n yavaflça
düfler belki de yere ve rayların çok uza¤ında uykuya dalar ve yarın
merhametli bir Hıristiyan onun melek gibi temiz görünüflüne hayran
olur, yerden alıp sarılır ona belki, evine götürür ve kendi kızı gibi bakıp
büyütür.
Anka, at, at pencereden! Hiç tereddüt etme! At!”

Bu sayfadaki resimle 28. sayfadaki resim Ella Liebermann Shiber
tarafından çizilmifltir. Ella Liebermann-Shiber Berlin’de do¤mufl,
17 ay Auschwitz-Birkenau’da esir kalmıfl ve 1945 yılı mayıs
ayında 17 yaflındayken kurtarılmıfltır. Ella Liebermann-Shiber
yafladıklarını resimlerle dile getirmifl, 93 resim yapmıfltır.
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Veda

Ayrılıklar
Hamburg’lu Hertha Josias 12 temmuz 1942’de 17
yaﬂındaki kızı Hannelore’ye bir mektup yazdı. Hannelore
kız kardeﬂi Ingelin’le birlikte ‹sveç’e sı¤ınmıﬂ ve Mellerud’e yerleﬂmiﬂti. Sürgün edilece¤ini biliyor ama nereye
gönderilece¤ini bilmiyordu. Hertha mektubunda ﬂunları
yazıyor: “Canım Hannele, ne olur Ingelin’e iyi bak! Artık
onun hem annesi hem babası olacaksın. Ona iyi davran ve
ona her zaman yardımcı olaca¤ına, arka çıkaca¤ına söz
ver! Ondan hiç ayrılma ve gözün sürekli onun üstünde olsun! Sen benim büyük kızımsın! Bütün umudum sende.
Uzun bir süre birbirimizden haber alamayaca¤ız, ancak
fırsat bulur bulmaz mektup yazarım.” Hertha Josias mektubunu bitirirken Tanrı’nın kızlarını korumasını diliyor
ve kızlarının kendisini unutmamaları için dua etti¤ini
yazıyor. Bu tür mektuplar öleceklerini bilen, ölüme mahkum insanlar tarafından yazılır.
Bu tür yazılarla dolu birçok mektup muhafaza ediliyor. Bu mektuplar Yahudi ve Çingene ailelerinin Nazi döneminde yaﬂadıkları gerçekleri dile getirmektedir. Anneler, babalar çocuklarından, çocuklar annelerinden, babalarından ayrılıyordu.
Aileleri birbirinden ayıranların ço¤u genel olarak çocuk sahibi insanlardı. Kendileri de anababaydı. Ancak bu
durum onları pek etkilemiyordu. Auschwitz’deki doktorlar iﬂten çıktıktan sonra kampın yakınındaki evlerinde
bekleyen eﬂlerinin ve çocuklarının yanına gidiyordu. Kısa
bir süre önce birkaç bin çocuk ve anneyi ölüme göndermiﬂ
insanlardı bunlar belki de. Aylar boyu böyle bir iﬂle u¤raﬂtıkları halde bu kiﬂilerin aynı anda çocukları ve eﬂleri
tarafından sevimli bir baba ve iyi bir eﬂ olarak algılanmaları nasıl mümkün olabilirdi? Hermann Friedrich Gräbe

Sürgünleri taflıyan trenler sürekli gidip geliyordu. Auschwitz’den canlı
olarak kurtulan Therese Müller anlatıyor: “Demir parmaklıklı küçük
pencereden sızan ıflık bize kadar geliyor. A¤açların ve da¤larla bezenmifl do¤anın hızla geçip gitti¤ini görüyoruz. Dıflarıdaki a¤açlar ne
söylemek istiyor? Raylardan çıkan tok ses ve tren yeni bir hattan
geçtikten sonra duyulan çınlama neyi anlatıyor? Kiflileri flimdi de
göremiyorum. Hepsi bir sisin içinde. Herkes bekliyor ya da uyuyor. Çıt
yok! Bu insanlar benim ailem. Birbirimizden kuvvet aldı¤ımızı hissediyoruz. Ama aynı zamanda bunun bir vedalaflma oldu¤unu biliyorum.
Birço¤umuzun ölüp gidece¤inden eminim. Her fleyi oldu¤u gibi görmeye çalıflıyoruz. fiafak söküyor. Annem elimi tutuyor. Bu da onun
vedalaflması.”

M Ü H Ü R L E N M I fi Y Ü K V A G O N U N D A
K U R fi U N K A L E M L E Y A Z I L M I fi T I R

adlı Alman mühendise savaﬂ sırasında neden Yahudileri
kurtardı¤ı soruldu. Alman mühendis, niçin ve nasıl kurtardı¤ımı bilmem, ancak yoksul bir aileden gelen annemin bunda büyük rolü oldu¤unu biliyorum, ﬂeklinde
yanıtladı bu soruyu. Çocuklu¤unda bir defa birkaç arkadaﬂıyla birlikte yaﬂlı bir Yahudi kadına sataﬂmıﬂ. Gerisini
Gräbe kendisi anlatıyor: “Annem bana: ‘Bir daha asla
böyle bir ﬂey yaptı¤ını görmeyeyim! Nereden çıktı bu?’,
dedi. Ben de, do¤al olarak: ‘Herkes yapıyor, onun için ben
de yaptım’, dedim. O zaman çok sert bir ﬂekilde: ‘Sen baﬂkaları de¤ilsin. Sen benim o¤lumsun. Bir daha asla böyle
bir ﬂey yapmayacaksın. Tekrar böyle bir ﬂey yaptı¤ını görürsem seni hiç affetmem. O kadının yerinde sen olsaydın, nasıl olurdu?’ ‘O kadının yerinde olmak istemem’, dedim. ‘O zaman niye böyle bir ﬂey yapıyorsun?
Bir daha asla görmeyece¤im. O kadın da insan, onun da
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Bu vagondayım
ben, Havva
o¤lum Habil’le beraber
Büyük o¤lumu
Adem’in o¤lu Kabil’i görürseniz
deyin ki, ben
DAN PAGIS
(ÇEV‹R‹: EVA ÅKERBERG)

duyguları var. Onun da kalbi var, senin, benim gibi. Bir
daha yapma sakın!’ ... Böylece annem beni etkiledi. ﬁöyle derdi hep: ‘‹nsanları mesleklerine veya dinlerine bakıp
de¤erlendirme! Nasıl bir insan olduklarına bak!’” Tüm
yanıtın terbiyede oldu¤unu söylemek biraz abartma olacak ama terbiyenin ciddiye alınmayacak kadar önemsiz
bir konu oldu¤unu söylemek de mümkün de¤il.

“Olabilecek ﬂeylerin en
kötüsünü bekliyorlar - akla
sı¤maz ﬂeyleri de¤il.’
CHARLOTTE DELBO

1942 yılı eylül ayında bir çocuk Lodz gettosunda ailesiyle vedalaflıyor. Almanlar gettodaki
nüfusun azaltılmasını istiyordu. “Sadece ‘üretici’ olanlar kalacak”, diyorlardı. Bu yüzden 5 ve
12 eylül tarihleri arasında
15 000’in üzerinde hasta, 65 yaflını aflmıfl kifli
ve 10 yaflından küçük çocuk gettodan alınarak
Lodz’un 70 km kadar kuzey batısına düflen
Chelmno soykırım kampına götürüldü. Burada
insanlar özel olarak yapılmıfl kapalı taflıtlarda
egzoz gazıyla öldürülüyordu. Bu taflıtlar daha
sonra Chelmno’nun birkaç kilometre
uza¤ındaki ormanda büyük bir bofllu¤a
götürülüyor ve cesetler orada yakılıyordu.
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SS Donau ile sevk
26 kasım 1942 tarihinde, sabah erken saatlerde 532 Norveçli Yahudi SS Donau adlı Alman gemisine bindirildi.
Gemi aynı gün Oslo limanından ayrıldı. Norveçli grup 1
aralık günü Auschwitz toplama kampına vardı. Tüm
yaﬂlı, kadın ve çocuklar derhal Birkenau’daki “2 nolu
sı¤ınakta” gazla zehirlenerek öldürüldü. Erkekler ise
çalıﬂtırılmak üzere ayrıldı. Almanlar ve Almanların Norveçli müttefikleri Yahudi arama iﬂini sonuna kadar sürdürdüler ve 1944’te toplam 770 Norveçli Yahudi Auschwitz’e sürülmüﬂtü. Bunların sadece 24’ü hayatta kalabildi. Söz konusu 24 kiﬂi bir kurtarma operasyonu sonucu
de¤il, kurtulduktan sonra kendi çabalarıyla Norveç’e dönen kiﬂilerdi.
Her fley ellerinden alınıyor
Norveçli Yahudi Herman Sachnowitz Soykırımı’ndan kurtulanlardan
biri. Herman Sachnowitz Oslo’dan sürgün edilifllerini, kendisini floke
eden bu olayı flöyle anlatıyor:
“Ö¤le sularında Oslo’ya geldik. Hava a¤ır ve sıkıntılıydı. Sirenler
çaldı bir an. fiu andan itibaren yafladı¤ımız olayları hiç bir Norveçli sivil
görmeyecekti. Üstelik Amerika iskelesinin korkuluklarının önünde
insanlar vardı. Norveçli dostlar. Hasta arabasının penceresinden görebiliyordum kalabalı¤ı.
Bir fley daha gördüm. Yedi, sekiz metre ötede yüksek, koyu gri bir
gemi gövdesi. “SS Donau aus Bremen”di bu. Esir gemisi. Hasta
arabasının yakınından bir erkek sesi geldi. Çaresizlik içinde bir çı¤lık
atan adam ba¤ırarak, kadın ve çocuklarla ilgili bir fleyler söyledi.
Böylece kadınların da yakalanmıfl olduklarını anladık. Profesör Epstein
periflan bir halde a¤lamaya baflladı. Herkes a¤laflıyordu. Ben de
a¤lamaya baflladım.
Bekçilerimiz olan Norveçli muhafızları göremiyorduk, artık. Yeflil
üniformalı SS askerleri almıfltı onların yerlerini. Her yer asker
kaynıyordu. Subayların isterik ba¤ırmaları arasında vagonlardan
indirildik ve gemiye çıkan merdivenlere do¤ru itilmeye bafllandık. Hasta

olanlarımız sürünün en arkasındaydı. O nedenle her fleyi görebiliyor-

götürmeyin beni”, diye ba¤ırıyor, yalvarıyordu. Gemiye bindirilmenin ne

duk: kadın, çocuk, erkek, herkes acımasız ve ruhsuz, dev bir güce

anlama geldi¤ini biliyorlardı. Toplama kampına sevk. Kendilerini yer-

karflı umutsuz bir mücadele içindeydi. Bu zavallı insanların çevresinde

lere atıyor, saçlarını bafllarını yoluyor, kendilerine, efllerine ve çocuk-

canlı bir demir halka oluflturulmufltu. Halka daraldıkça daralıyordu.

larına acımaları için askerlere yalvarıyorlardı. Demir burunlu çizmeler

‹nsanlı¤ın ve kardeflli¤in ilk ve en büyük kural oldu¤u bir ülkede do¤up

ve lastikten yapılmıfl sopalar bazen kafalarına bazen de karınlarına

büyümüfl olan bizler için bu görünüm karabasandan da kötü bir fleydi.

rastlıyordu. Kuca¤ında bebe¤i olan kadınlar, gebe kadınlar itilip

Bu yafladı¤ımız ilk floktu ve “Asla bundan daha kötü bir fley olmaz”,

kakılıyor ve dövülüyordu. Askerler insanların giysilerini paramparça

diye düflünüyorduk.

ediyordu. Yırtıklardan tenleri görünüyordu. Çocuklar itiliyor, düflürülüy-

Hukuk devletine olan inancıyla güven içinde yaflamıfl olan 600’ü

ordu. Tüm bunlar olurken - hâlâ bugün gibi gözümün önünde - yafllı

aflkın insan bir anda her fleyinden olmufltu. Özgürlü¤ü, anayurdu ve en

kadınlar ve erkekler, baflları yere e¤ik, titrek adımlarla merdivenlerden

kötüsü insan olarak de¤eri alınmıfltı elinden, yokedilmiflti. Askerler itiy-

çıkıyor ve çaresiz gördükleri kadere do¤ru sıra halinde ilerliyorlardı.

or, tekmeliyor, vuruyordu. ‹nsanlar “beni gemiye bindirmeyin,

Onlar biz gençlerden daha bilgiliydiler. Halkımızın tarihini biliyorlardı.
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Özel trenlerin gitti¤i yol
Avrupa demiryolu a¤ı Soykırımı’nın gerçeklefltirilmesinde büyük bir rol oynadı.
Milyonlarca insan özel tren, denilen trenlerin yolcu veya yük vagonlarında, tüm Avrupa’dan geçirilerek gettolara, infaz yerlerine, toplama kamplarına ve imha kamplarına taflındı. Soykırımı Nazi Almanyası
için o kadar önemliydi ki, bu seferler nedeniyle askeri gereksinmelerin aksamasına
bile razı olunuyordu. SS trenleri kiralıyor
ve kamplara gidifl biletini de genel olarak
Yahudi yolculara ödetiyordu. Soykırımı için
yapılan giderlerin Soykırımı yoluyla sa¤lanan gelirlerle karflılanması kararlafltırılmıfltı.
Yandaki harita Treblinka’ya sevk edilen kiflileri taflıyan trenlerin Polonya içinde
izledikleri hatları gösteriyor. Afla¤ıda bu
özel trenlerden birinin tarifesinden alıntı
yer alıyor. Tren 25 eylül 1942’de “tam dolu”
(800 ton) olarak Szydlowiec’ten kalkıyor ve
ertesi gün saat 11.24’te Treblinka’ya
varıyor. “Bofl tren” (600) ton geceyarısından sonra Kozlenice’ye geliyor.
Tren Treblinka’ya dolu gidiyor, geriye bofl
dönüyor. 1942 yılı temmuz ayından 1943
a¤ustos ayına kadar Tanrı’nın her günü,
her haftası, her ayı devam ediyor gidip gelmeye trenler.

44
Geri

1943
8 ocak
2 flubat
22 flubat

26 flubat
22 mart
-25 juni
19-30 nis.

19 nisan
16 mayıs
8 haziran

11 tem.
1-2 ekim

1944
Varﬂova gettosunda ilk ayaklanma.
Alman ordusu Stalingrad yakınlarında Sovyet güçleri
karﬂısında yenilgiye u¤ruyor.
“Beyaz Gül” (Münih Üniversitesi ö¤rencilerinden oluﬂan bir
direniﬂ grubu) üyesi Sophie Scholl Nazilerin özel mahkemelerinden biri tarafından ihanet suçundan ölüm cezasına
çarptırıldıktan sonra kurﬂuna diziliyor.
Çingene yüklü ilk tren Almanya’dan kalkıp Auschwitz’e
geliyor. Çingeneler özel bir Çingene kampına yerleﬂtiriliyor.
Auschwitz-Birkenau’da içinde gaz odaları olan dört krematoryum inﬂa ediliyor ve faaliyete hazır hale getiriliyor.
Amerikalı ve ‹ngiliz temsilciler Avrupa’lı Yahudileri nasıl
kurtaracaklarını tartıﬂmak için Bermuda’da bir araya geliyor, ancak toplantıda herhangi bir somut plan üzerinde
anlaﬂmaya varılamıyor.
Varﬂova gettosunda ayaklanma baﬂlıyor.
Varﬂova gettosundaki ayaklanma bastırılıyor ve getto tahrip
ediliyor.
‹çinde 3000 çocu¤un ve annelerinin bulundu¤u bir tren Hollanda’dan kalkıp Sobibar kampına do¤ru yola çıkıyor. Tüm
yolcular kampa gelir gelmez gaz odalarında zehirlenerek
öldürülüyor.
Hitler “Yahudi sorununun nihai çözümü”nün halka açık yerlerde konuﬂulmasını yasaklıyor.
Danimarkalılar Danimarka’daki Yahudileri kurtarma operasyonu baﬂlatıyor.

19 mart
6 haziran
20 haziran
temmuz
2 a¤ustos
kasım

Almanya Macaristan’ı iﬂgal ediyor ve Macaristan’daki
Yahudi nüfusu sürmeye baﬂlıyor.
Batılı müttefikler Normandie’ye asker çıkarıyor.
Alman subaylar Hitler’i öldürmeye çalıﬂıyor.
Majdanek ‹mha kampı Sovyet Ordusu tarafından
kurtarılıyor.
Auschwitz’de Çingene aileleri için oluﬂturulan kamp
kapatılıyor.
Auschwitz’deki gaz odalarında Zyklon B gazıyla insan katline son veriliyor.

1945
17-18 oc.

27 flubat
11 nisan
15 nisan
29-30 nis.

30 nisan
7-8 mayıs

Auschwitz’deki esirler SS tarafından kamptan zorla
çıkarılıyor. Ölüm marﬂı denilen yürüyüﬂler baﬂlıyor. Yani
esirler Almanya’ya do¤ru yola çıkarılarak yürütülüyor.
Sovyet Ordusu Auschwitz’i kurtarıyor.
Buchenwald toplama kampı Amerikan güçleri tarafından
kurtarılıyor.
Bergen-Belsen toplama kampı ‹ngiliz güçleri tarafından kurtarılıyor.
Ravensbrück toplama kampı Sovyet güçleri tarafından kurtarılıyor ve kampta 3500 dolayında esir kadın oldu¤u
görülüyor.
Hitler intihar ediyor.
Almanya teslim oluyor; Zafer günü. Avrupa’da savaﬂ sona
eriyor.

“... böylece tutuklanan erkek, kadın, çocuk,
yaﬂlı tüm Yahudi kiﬂiler daha sonra hayvan
vagonlarına yüklenip bir kısmı
Almanya’ya, bir kısmı da Polonya Genel
Valili¤i’ne götürüldü.
(Budapeﬂte’de) Yahudilerin hemen
hemen tüm mallarına el kondu. Tek bir
odada 8-10 kiﬂi oturuyor (...)
Gerekli çalıﬂma gücüne sahip, ﬂanslı
kiﬂilerin Alman sanayi tesislerine
götürüldükleri ve bu insanlara buralarda
biraz daha merhametli davranıldı¤ı,
çocuklar, güçsüz kadınlar veya yaﬂlıların
Polonya’da Kattowitz yakınlarındaki
Auschwitz-Birkenau’da bulunan soykırım
kamplarına götürüldükleri söyleniyor.
B U D A P E fi T E ’ D E K ‹ ‹ S V E Ç L ‹ B A K A N I V A N D A N I E L S S O N ’ U N 2 4
H A Z ‹ R A N 1 9 4 4 ’ T E S T O C K H O L M ’ D E K ‹ D I fi ‹ fi L E R ‹ B A K A N L I ⁄ I ’ N A
GÖNDERD‹⁄‹ RAPOR
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“- Widmann, Adli Teknik Kurumu büyük
miktarlarda zehir üretebilir mi?
- Ne için? ‹nsan öldürmek için mi?
- Hayır.
- Hayvan öldürmek için mi?
- Hayır.
- Ne için?
- ‹nsan görünüﬂüne sahip hayvan öldürmek
için, yani artık insan olarak adlandırılamayacak ve hiç bir zaman sa¤lı¤ına
kavuﬂamayacak akıl hastaları için.”
ADL‹ TEKN‹K KURUMU K‹MYA DA‹RES‹
B A fi K A N I D O K T O R A L B E R T W I D M A N N
1938 YILI TEMMUZ AYINDA H‹TLER’‹N KANÇILARYASINDA
G Ö R E V Y A P A N B ‹ R M E M U R A L A K O N U fi U Y O R

Bu sayfadaki resim: Otobüsler Eicherberg klini¤i önünde, Hadamar’daki “euthanasia” merkezine götürülüp, orada öldürülecek ve yakılacak
olan hastaları bekliyor.
Bir sonraki sayfa: Hadamar’daki krematoryumdan yükselen duman.

Katliam bafllıyor
Avrupa’daki Yahudi ve Çingenelerin sistematik bir ﬂekilde öldürülmeye baﬂlanmasından önce, devletin rızasıyla,
sakatlar, zekâ özürlü kimseler ve “asosyal” kiﬂiler öldürülmeye baﬂlanmıﬂtı. Operasyon 1939 yılı ekim ayında
baﬂladı. Bu operasyona Aktion T4 adı verildi ve operasyon Adolf Hitler’in özel kançılaryası tarafından yönetiliyordu. Almanya’nın de¤iﬂik yerlerindeki kliniklerden
toplanan insanlar pencereleri, içi
görünmeyecek ﬂekilde boyanmıﬂ
veya perdeyle kapatılmıﬂ gri
renkli otobüslerle, gaz odaları ve
krematoryum fırınları bulunan ve
euthanasia kurumları denilen özel
kurumlara götürülüyordu. Kimlerin “mikroptan arıtılaca¤ı”, yani
öldürülece¤i doktorlar tarafından
kararlaﬂtırılıyordu. Ölüm haberi
bu insanların yakınlarına standart
bir mektupla iletiliyordu: “...’in
...’de gribe yakalanarak öldü¤ünü bildirir, acınızı paylaﬂırız... Hastayı kurtarmak amacıyla doktorların gösterdi¤i çabalar ne yazık ki baﬂarısızlıkla sonuçlanmıﬂtır..”
“Euthanasia” kurbanlarının vücutlarından parçalar
alınıyor ve bunlar deney malzemesi olarak tıbbi kuruluﬂlara gönderiliyordu. 1940 ile1945 yılları arasında en az
120 000 kiﬂi “euthanasia” kurbanı oldu. Operasyonun
normal halkta yarattı¤ı endiﬂe Führer’in kançılaryasını rahatsız etmeye baﬂlayınca 1941 yılı a¤ustos ayı sonunda
T4 operasyonundan kısmen vazgeçildi.
O sıralarda Baltık ülkelerinde ve Sovyetler Birli¤i’nin
iﬂgal altında bulunan bölgelerinde toplu kurﬂuna dizmeler

sıradan bir iﬂ haline gelmiﬂti. Operasyonların en büyü¤ü
29 ve 30 eylül 1941 tarihlerinde oldu. Bir Einsatz grubu
polislerin de yardımıyla Kiev yakınlarındaki Babij Jar vadisi kenarında 33 371 Yahudi erkek, kadın ve çocu¤u kurﬂuna dizdi.
Bu operasyon katliamın “mimarı” ve Soykırımı’nın
gerçekleﬂmesinin idari sorumlusu Heinrich Himmler’in
yönetiminde SS tarafından gerçekleﬂtirilmiﬂti. Himmler
1943 yılı ekim ayında “Yahudi halkın yok edilmesi” konusunda bir konuﬂma yaptı ve teﬂkilatın ve görevlilerin bu
görevi yerine getirirken gösterdikleri hizmet aﬂkını övdü. “Bizi
öldürmek isteyen bu milleti öldürmek
manevi
olarak
hakkımızdı ve halkımıza karﬂı
görevimizdi (...) Bu zor görevi
halkımıza karﬂı duydu¤umuz derin saygı sayesinde yerine getirdik. Bu görevi yerine getirirken
içimiz, ruhumuz, karakterimiz
bundan hiç zarar görmedi.” Caniler tüm zorluklara karﬂın “onurlu” kalmayı baﬂarmıﬂlardı.
Savaﬂ sonrası tekrarlanıp duran yanlıﬂ iddialardan biri, imha kamplarında emre uymayan veya toplu kurﬂuna
dizmelere katılmayanların ölümle cezalandırıldı¤ı iddiasıdır. Böyle bir ölüm cezasına kimse tanık olmamıﬂtır.
Bu görevleri yapmak istemeyen pek az kiﬂi olmuﬂtur ve
bu kiﬂiler baﬂka görevlere atanmıﬂtır. Ço¤unluk kendilerine verilen emirleri hiç bir kuﬂkuya düﬂmeden uygulamıﬂtır. Onlar için Yahudiler “haﬂarat” idi ve Führer ve
anayurt için kutsal bir iﬂ yapıyorlardı. Olay biraz kapalı
bir ﬂekilde yürütülürse öldürülenlerden çalınan para ve
mallardan ekonomik çıkar da sa¤lanabilirdi.
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esti¤inde bacadan çıkan dumanın kokusu daha da
dayanılmaz bir hal alıyordu. Burada uygulanan
ilkelerin sonuçlarından biri, kavga eden çocukların,
birbirlerine ﬂöyle sözler söylemeleridir: Geri zekâlı
sen de! Bu gidiﬂle seni Hadamar’da fırına atarlar!”

“Hadamar’a haftada birkaç kez otobüs dolusu insan
getiriliyordu. Bölgede oturan ö¤renciler bu otobüsleri
tanıyor, ölüm arabaları geliyor, diyordu. Bu otobüsler geldikten sonra bacadan duman tütmeye baﬂlıyor ve Hadamar halkı bu dumanın ne oldu¤unu
biliyordu. Orada öldürülen zavallı insanları
düﬂünüp duruyorlardı. Rüzgar kendilerine do¤ru

KATOL‹K P‹SKOPOS LIMBURG’UN 13 A⁄USTOS 1941
TAR‹H‹NDE ADALET BAKANI’NA GÖNDERD‹⁄‹ MEKTUP
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Baltık ülkelerinde
Bu harita ana operasyon bölgesi Baltık ülkeleri olan Einsatzgrupp A’nın
hazırladı¤ı bir rapordan alınmıfltır. Haritada “uygulanmıfl Yahudi infazları” bir sayı ve bir tabutla gösterilmifl. Estonya’nın Yahudilerden temizlenmifl oldu¤u belirtiliyor. En altta flunlar yazılı: “Hâlâ yaflayan Yahudi
sayısı, tahminen 128 000.” Yerel milis birlikleri ve Alman askeri birlikleri
Baltık ülkeleri, Beyaz Rusya ve Ukrayna’da sık sık Einsatz gruplarına
yardımcı oluyordu.
Avraham Tory Litvanya’da Kaunas’taki gettoda yaflıyordu.
Günlü¤ünde getto halkının “ayıklama”ya götürüldü¤ü günü anlatıyor.
Kimler yaflayacak, kimler ölecek?
“28 ekim salı sabahı karla karıflık ya¤mur ya¤ıyordu. Yo¤un bir sis
oldu¤u için gökyüzü görünmüyordu. Bütün getto karanlı¤a bürünmüfltü.
Yumuflak kar tanecikleri yerde ince bir tabaka oluflturdu. Her yönden
gruplar halinde erkek, kadın, çocuk, yafllı ve hastalar akın etmeye
baflladı. Yavafl ve titrek adımlarla ilerliyorlardı. Yafllılar ve hastalar
akrabalarının ve komflularının yardımıyla yürüyebiliyordu. Bebekler
annelerinin kucaklarındaydı. Uzun sıralar halinde yürüdüler. Herkes
so¤u¤a ve neme karflı buldukları tüm kıfllık mantoları, paltoları, örtüleri
ve battaniyeleri üstüste giymiflti.
Aileler yavafl yavafl yürüyor ve birbirlerinin ellerini tutuyorlardı.
Herkes aynı yöne, Demokratu Meydanı’na do¤ru gidiyordu. Bir cenaze
töreniydi bu. Kendi cenaze törenlerine gelmifllerdi. O sabah otuz bin
kadar insan bilinmeze, kana susamıfl despotlar tarafından daha flimdiden belirlenmifl bir kadere do¤ru yürüyorlardı.
On binlerce insanın katıldı¤ı bu törende kimseden en küçük bir ses
çıkmıyordu. Herkes bir yandan derin derin düflünüyor, bir yandan
yürüyordu. Kendilerinin ve ailelerinin kaderini düflünüyorlardı. Hayatları
pamuk ipli¤ine ba¤lıydı. Tanrı’nın ve insanların unuttu¤u, flimdiden çok
sayıda Yahudi’nin ölümünden sorumlu olan zalimlerin keyfi
davranıfllarına teslim etti¤i otuz bin yalnız insan.”
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Einsatz grupları
Nazi Almanya’sının 22 haziran 1941’de Barbarossa Operasyonu’yla Sovyetler Birli¤i topraklarına girmesi Yahudilerin sistemli bir ﬂekilde öldürülmesinin baﬂlangıcı oldu. Alman ordusunun peﬂi sıra dört seyyar Einsatz grubu da Sovyet topraklarına girdi. Bu gruplarda yer alan personel polis,
istihbarat servisi ve SS’den geliyordu. Baﬂlangıçta toplam 3
000 kiﬂi olan Einsatz grupları cephe arkasında ve ordunun
koruması altında komünist parti görevlilerini ve Yahudi
“parti üyelerini” öldürmekle görevliydi. Kısa bir süre içinde
ana görevleri “önlerine çıkan tüm Yahudileri” öldürmek oldu. Ayrıca Çingeneler de toplanarak öldürülüyordu. Einsatz
grupları faaliyetleri hakkında büyük bir titizlikle raporlar
hazırlıyor ve bu raporları düzenli aralıklarla Berlin’e gönderiyordu. ‹ﬂlenen cinayetler günü gününe bu raporlarda belirtilmektedir.
Bu belgelerden birinde Einsatz grubu A tarafından 4
temmuz 1941 ile 1 aralık 1941 tarihleri arasında Litvanya’da yerine getirilen infazlar hakkında bilgi içeren yedi
sayfalık bir liste yer almaktadır. Öldürülen kiﬂilerin sayısı
toplam olarak 137 346: Rus ve Litvanyalı komünistler, Rus
esirler, “akıl hastaları”, Litvanyalılar, Polonyalılar, Çingeneler ve partizanlar. Bu insanların en büyük bölümünü kuﬂkusuz Yahudi erkek, kadın ve çocuklar oluﬂturmaktadır.
Avraham Tory’nin yanda alıntısımı gördü¤ümüz günlü¤ünde Kaunas’taki Yahudilerin 28 ekim 1941 günü ﬂafak vakti
büyük “ayıklama” iﬂlemine gidiﬂleri anlatılıyor. Listede
ﬂunlar yazıyor: “19.10.1941 Kaunas... 2007 Yahudi erkek,
2920 Yahudi kadın, 4273 Yahudi çocuk (gettodaki gereksiz
Yahudilerin temizlenmesi): 9200.” Do¤u Avrupa ve eski
Sovyetler Birli¤i’nde 2 milyona yakın insan Einsatz grupları, polis birlikleri ve di¤er birlikler tarafından öldürüldü.

Çukur kazma ifli çok zaman alıyor. Yoksa kurfluna dizme ifllemi çok
hızlı oluyor (40 dakikada 100 kifli) ... Askerlerim bafllangıçta bundan hiç
etkilenmiyordu. Ancak ikinci gün bir iki kiflinin infaza devam edecek
güçte olmadı¤ını farkettik. Edindi¤im izlenime göre kurfluna dizme
eylemi sırasında hehangi bir ruhsal sıkıntı hissedilmiyor. Ancak insan
birkaç gün sonra bir akflam oturup olanları sakin sakin düflünürken ruhsal yönden rahatsızlık hissediyor.
1 KASIM 1941’DE BELGRAD YAKININDA YAPILAN KATL‹AMLA
‹LG‹L‹ OLARAK TE⁄MEN WALTHER’‹N HAZIRLADI⁄I RAPOR

Kurfluna dizme ifllemi üç dört saat sürdü. Ben sürekli atefl edenler
arasındaydım. Sadece karabinam boflaldı¤ı ve doldurmam gerekti¤i
zaman ara veriyordum. Bu nedenle bu üç dört saat içinde kaç Yahudiyi
öldürdü¤ümü söyleyebilmem mümkün de¤il. Çünkü benim atefl etmedi¤im anlarda benim yerime baflkası atefl ediyordu. Böyle anlarda
çalıflma flevkini artırmak için bol bol içki içiyorduk.
ALFRED METZNER, ALMAN ASKER
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Kadın ve çocuklar topluca katlediliyor
Yahudi kadın ve çocuklar 14 ekim 1942’de Ukrayna’da Misocz’da bulunan
gettodan alınarak Rovno yakınlarındaki bir vadiye götürüldü ve orada
Alman polisleriyle Ukraynalı milisler tarafından öldürüldü.
Alttaki resimde bir polis halen canlı olan kadınlara “birer kurflun daha”
sıkıyor.
Hermann Friedrich Gräbe savafltan sonra Wiesbaden’de yeminli olarak
verdi¤i ifadede 5 ekim 1942 Ukrayna’nın Dubno kasabasında yaflanan
benzer bir olayı flöyle anlattı.
“Moennikes’le birlikte do¤ruca çukurlara gittik. Kimse bizi durdurmadı.
Bir toprak yı¤ınının arkasından kesik kesik silah sesleri geliyordu. Kamyonlardan inen her yafltan erkek, kadın ve çocuk, elinde kamçıyla ba¤ırıp
ça¤ıran SS görevlisinin emriyle soyunuyor ve ayakkabılar bir yere, iç
çamaflırı bir yere olmak üzere, çıkardıkları giysileri gösterilen yerlere
koyuyordu. Tahminen 800 ile 1000 çift arasında ayakkabıdan oluflan bir
yı¤ın, büyük iç çamaflırı ve giysi öbekleri gördüm.
‹nsanlar hiç ba¤ırıp ça¤ırmadan ve a¤lamadan soyunuyor, aileler birbirlerinin yanında grup halinde duruyor, birbirlerini öpüp vedalafltıktan
sonra, elinde kamçısıyla çukurun yanında duran baflka bir SS görevlisinin
iflaretini bekliyordu. Çukurun yanında durdu¤um on befl dakika içerisinde
kimsenin yakındı¤ını veya yalvardı¤ını duymadım. Sekiz kiflilik bir aile
dikkatimi çekti. Kadınla adam 50 yafllarındaydı. Bir, sekiz ve on yafllarında
üç küçük çocukları, biri yirmi di¤eri yirmi dört yaflında iki yetiflkin kızları
vardı. Kar gibi beyaz saçlı bir kadın bir yaflındaki çocu¤u kuca¤ında tutuyor
ve ona flarkı söylüyordu. Bir yandan da gıdıklıyordu çocu¤u. Çocuk katıla
katıla gülüyordu. Kadınla adam gözyaflları içinde yafllı kadına ve çocu¤a
bakıyordu. Adam on yafllarındaki o¤lan çocu¤unu elinden tutmufl, onunla
sessizce konufluyordu. Çocuk a¤lamamak için kendini zor tutuyordu.
Adam gökyüzünü gösterdi ve çocu¤un kafasını okfladı. Ona bir fleyler
açıklıyor gibiydi.
Çukurun baflındaki SS görevlisi arkadaflına seslendi. Arkadaflı yirmi
kadar kifliyi ayırdı ve toprak yı¤ınının arkasına gitmelerini emretti. Burada
andı¤ım aile de bu gruptaydı. Siyah saçlı incecik bir kızın benim yanımdan
geçerken eliyle kendisini göstererek “Yirmi üç yaflında!” demesini hiç unutmuyorum.”
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Einsatz gruplarından ölüm
fabrikalarına
Toplu kurﬂuna dizmelerin çok dikkat çekti¤i, zaman
aldı¤ı ve askerlerin morali açısından olumsuz oldu¤u görülünce 1941 yılı sonbahar mevsiminde çok sayıda insanı
öldürme konusunda daha rasyonel yöntemler aranmaya
baﬂlandı. Bir kısım denemenin ardından çözüm bulundu:
gaz. Bu yönteme 1941 yılı T4 programında baﬂvurulmuﬂtu. “Euthanasia” merkezlerinde çelik kaplarda muhafaza
edilen karbon monoksit kullanılmıﬂtı. Ancak planlanan
ölçüde katliam için bu yöntem bir seçenek oluﬂturmuyordu. Bunun yerine motorlardan çıkan egzoz gazının kullanılması önerildi. 8 aralık 1941’de Chelmno imha kampında gaz vagonları kullanılmaya baﬂlandı. 17 mart
1942’de de Belzec’teki gaz odaları Lublin gettosundan
getirilen ilk Yahudileri karﬂılamaya hazırdı. Belzec, Sobibor ve Treblinka’daki üç kampta Sovyet ordusunda
kullanılan ve dizelle iﬂleyen büyük tank motorlarının egzoz gazları kullanıldı. Bu kamplar T4 operasyonunda
çalıﬂmıﬂ olan yüz kadar kiﬂi tarafından idare ediliyordu.
Auschwitz toplama kampında 1941 sonbahar mevsiminde böcek ilacı Zyklon B ile denemeler yapıldı. Bu ilaç
aslında giysilerin ve barakaların bit gibi ﬂeylerden arındırılması amacıyla kullanılıyordu. Zyklon B’nin insan
üzerinde çok etkin oldu¤u görüldü. Havayla karıﬂan hidrosiyanik gaz insanda hızlı bir iç bo¤ulmaya neden oluyordu. Kısa bir süre sonra Auschwitz’de Zyklon B düzenli olarak kullanılmaya ve insanlar gaz odalarında topluca öldürülmeye baﬂlandı. Zyklon B Majdanek imha
kampında ve Almanya’daki toplama kamplarının bazılarında da kullanılıyordu. Oldukça az sayıda SS personeli ve onların yardımcıları 1941 yılı aralık ayından 1944

yılı kasım ayına kadar çeﬂitli kampların gaz odalarında üç
milyona yakın insanı öldürdü.

Gaz vagonu personelinin sa¤lı¤ıyla ilgili tehlikeler
SS te¤meni August Becker’in 16 mayıs 1942 tarihli raporundan alıntı. Rapor Ukrayna, Sırbistan ve Chelmno imha kampında kullanılan özel olarak infla edilmifl gaz vagonlarıyla ilgili.
“D ve C Einsatz gruplarının nakliyat araçlarıyla ilgili “denetim” tamamlanmıfltır.
Einsatz grubu D’nin nakliyat araçları, kamufle amacıyla, küçük araçların iki yanına basit bir
pencere, büyük araçların yanına ikifler pencere yapılarak karavan flekline sokuldu. Pencereler
köy evlerinin pencerelerine benzetildi. Araçlar o kadar tanındı ki, sadece resmi kurumlar de¤il
sivil halk da bu taflıtları görür görmez “ölüm arabası geliyor”, diyor. Kamufle etsek bile, bu
araçları uzun vadede gizli tutmanın mümkün olmadı¤ı kanısındayım. (...)
Gazla öldürme ifllemi yapılırken olası bir gaz sızması sonucu personelin sa¤lı¤ının tehlikeye atılmaması için tüm personelin mümkün oldu¤u kadar arabalardan uzak durması gerekti¤i
konusunda talimat verdim. Bu arada flu konulara dikkatinizi çekmek isterim: Birçok özel birim
gazla öldürme iflleminden sonra arabayı kendi adamlarına boflalttırıyor. Sonder komando
(özel birim) komutanına, bunun, personel üzerinde, o anda olmasa bile sonradan büyük
psikolojik ve fiziksel hasarlara yol açabilece¤ini söyledim. Personel bafl a¤rısından flikâyetçi.
Bafl a¤rısı her boflaltma iflleminden sonra yeniden ortaya çıkıyor. Buna karflın, bu ifl için esir
kullanıldı¤ı takdirde, esirlerin fırsattan yararlanıp kaçabilecekleri düflüncesiyle, emirde
de¤ifliklik yapma konusunda isteksiz davranılıyor. Personelin zarar görmesini önlemek için
gereken talimatların verilmesini arz ederim.
Gazla öldürme ifllemi genel olarak kurallara uygun yapılmıyor. Sürücü eylemi mümkün
oldu¤u kadar kısa bir zamanda bitirmek için gaz pedalına sonuna kadar basıyor. Bunun sonucunda öldürülecek olan kifliler planlandı¤ı üzere uykuya dalıp ölmek yerine bo¤ularak ölüyor.
Talimatlarıma uyuldu¤u ve manevra kolları do¤ru ayarlandı¤ı takdirde ölümün daha hızlı
geldi¤i ve esirlerin sessizce uykuya daldıkları görülmüfltür. Daha önce görülen yüz
çarpıklıkları ve dıflkı akmaları benim yöntemimde olmamaktadır.
Bugün Einsatz grubu B’yi ziyaret ederek gezime devam edece¤im. Yeni talimatlarınız
varsa beni orada bulabilirsiniz.”
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Operasyon Reinhard
Belzec, Sobibor ve Treblinka imha kamplarında 1942 mart
ayıyla 1943 ekim ayı arasında 1,7 milyon dolayında insan öldürüldü. Kamplar Polonya’daki tüm Yahudileri yok etmek ve
mallarını çalmak için baﬂlatılmıﬂ olan Operasyon Reinhard’ın
kapsamına giriyordu. Hiç bir ﬂey ziyan edilmiyordu. Giysi, para ve ﬂahsi eﬂyalar dıﬂında saç ve altın diﬂlerden de yararlanılıyordu. Cesetlerin kaldırılmasının yanı sıra bu iﬂ de Yahudi esirlere yaptırılıyordu.
Kamplar uzunlu¤u 600 metre ve eni 400 metre dolayında
küçük bir alana kurulmuﬂtu. Kamplarda Alman personel sayısı
pek fazla de¤ildi. Her bir kampta aﬂa¤ı yukarı 30 SS görevlisi
ve Baltık ülkerinden yüz kadar kiﬂi çalıﬂtırılıyordu. Tüm
kamplar benzer ilkeler uyarınca inﬂa edilmiﬂti. Eski bir SS görevlisi bunları “ilkel ama çok iyi çalıﬂan, yürüyen ölüm ﬂeritleri” olarak tanımlıyordu. Bu kamplarda Auschwitz veya Majdanek’teki gibi insanları seçip ayıran doktorlar yoktu. ‹nsanlar
genellikle yük vagonlarına yüklenerek trenle getiriliyordu.
Kendilerine çalıﬂacakları, ancak önce “dezenfekte” edilmeleri
gerekti¤i söyleniyor, bunun için de soyunmaları, tüm eﬂyalarını bırakmaları ve kadınların bir yerde, erkeklerin bir yerde
toplanmaları isteniyordu. Bunun ardından gaz odalarına
alınıyorlardı.
Motorlar çalıﬂtırılıyor ve insanla tıka basa doldurulan odalara bir boruyla karbonmonoksit veriliyordu. Tüm iﬂlem bir ya
da iki saatte bitmiﬂ oluyordu. Treblinka’da bir günde 15 000
kiﬂi öldürülebiliyordu. “Ama o zaman gece yarısına kadar
çalıﬂmamız gerekiyordu”, ﬂeklinde bir açıklama getiriyordu
aynı SS görevlisi. Cesetler baﬂlangıçta dev boyutlu toplu mezarlara atılıyordu. Ancak 1942 sonbaharında ölüler yakılmaya
baﬂlandı. Treblinka’dan en çok yüz kadar, Sobibor’dan yirmi
otuz ve Belzec’ten sadece iki kiﬂi canlı olarak kurtulabildi.

“Küçücük çocuklar bütün kıﬂ tamamen çıplak ve
yalınayak, sürekli artan bir hızla çalıﬂmaya devam
eden gaz odalarına girmek üzere, dıﬂarıda, ayazda
saatlerce bekletiliyordu. Çocukların ayak
tabanları donuyor ve yerdeki buza yapıﬂıyordu.
Beklerken a¤lıyorlardı: kimisi donarak can
veriyordu. Bu arada Almanlar ve Ukraynalılar
sıranın bir baﬂına bir sonuna do¤ru yürüyor ve
çocukları tekme tokat dövüyorlardı.
Sepp adlı bir Alman insanlıkdıﬂı ve i¤renç bir
canavardı. Çocuklara iﬂkence yapmaktan özel bir
zevk alıyordu. Kadınlara sarkıntılık ediyor,
kadınlar da “yapmayın, kuca¤ımda bebek var”,
dediklerinde, kadınların kuca¤ından bebekleri alıp
elleriyle iki parçaya ayırıyor ya da bacaklarından
tutup kafalarını duvara çarptıktan sonra bir
kenara atıyordu.”
TREBLINKA’DAN CANLI OLARAK KURTULAN YANKEL WIERNEK
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Treblinka’da bir tabela:
Varflova Yahudileri!
fiimdi bir transit kampa giriyorsunuz. Buradan bir
çalıflma kampına götürüleceksiniz. Salgın hastalıkların
önlenmesi için gerek giysilerinizi gerekse bagajınızı
dezenfekte edilmek üzere bırakmanız gerekiyor. Altın,
nakit para, döviz ve mücevherler makbuz karflılı¤ında
ofise bırakılacaktır. Bunlar daha sonra makbuzu gösterdikleri takdirde sahiplerine iade edilecektir. Yeniden
yola çıkmadan önce tüm yolcuların yıkanarak temizlenmesi gerekir.

Soykırım kampları ve kurban sayısı
Chelmno

320 000

Belzec
mart 1942-aralık1942

600 000

Sobibor
nisan 1942-ekim 1943

250 000

Treblinka

700 000

temmuz 1942-a¤ustos 1943

900 000

Majdanek
ekim 1941-temmuz 1944

360 000 ’den fazla

Auschwitz-Birkenau
ocak 1942-ocak 1945
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152 000-

aralık 1941-temmuz 1944

1 100 000 ’den fazla

Franz Stangl

Ölüm fabrikası Treblinka
Treblinka’ya gelifl. Gaz odalarının bulundu¤u bina resmin sol kısmında
resimde görünmeyen bölümde. Ancak gaz odalarına giden ve gö¤e

Resim Treblinka’da esir tutulan Samuel Willenberg tarafından çizilmifl ve “Revolt in Treblinka” adlı kitapta yayımlanmıfltır. Samuel Willen-

uçufl yolu, diye adlandırılan yol, soldaki uzun barakanın öbür ucundan

berg’e zorla yaptırılan ifllerden biri de gaz odalarına atılacak kadınların

bafllıyor.

saçlarını kesmek olmufl. Ayrıca öldürülen insanların eflyalarını seçip

Büyük açıklıkta insanların yanlarında getirmifl oldukları giyecek ve
di¤er eflyalardan oluflan büyük yı¤ında eflyaları ayırmak ve ayıklamak-

ayırma ifliyle de u¤raflmıfl. Bu eflyalar daha sonra Almanya’ya gönderilmekteydi. Willenberg 2 a¤ustos 1943’te Treblinka’da meydana gelen

la u¤raflan askerler faaliyet halinde görülüyor. Arkada toplu mezarların

ayaklanmaya katıldı. Varflova’ya dönmeyi baflaran Willenberg Polonya

yanında kepçeli kazma makinası görüyoruz. Treblinka’ya bir milyona

direnifl hareketine ve bu hareketin 1944 yılı a¤ustos ayında yaptı¤ı

yakın insan götürüldü. Bunların ancak yüz kadarı savafl sonunda hâlâ

ayaklanmaya katıldı.

Soykırım konusunda yapılan tartıﬂmalarda Soykırımı’nın “masa baﬂı katilleri”nin bir “ölüm makinası”nı
çalıﬂtırmıﬂ olmaları nedeniyle meydana geldi¤i iddia edilir. Ancak Christopher Browning’in yazdı¤ı gerçe¤i asla
unutmamak gerekir: “Sonuçta Soykırımı, en temel düzeyde, insanların çok sayıda baﬂka insanı öldürmeleri ve buna uzun bir süre devam etmeleri sonucu meydana gelmiﬂtir.”
‹mha kamplarının komutanları bile bizler gibi birer insandı. Franz Stangl önce Sobibor’da komutanlık yapmıﬂ,
daha sonra Treblinka’ya gelmiﬂti. 1960’larda Brezilya’da
yakalanan Stangl Batı Almanya’ya teslim edildi ve yüzbinlerce insanı öldürmekten yargılanarak suçlu bulundu.
Ancak Stangl bu dev boyutlu cinayet mekanizmasını yönetirken bir yandan da bir baba ve bir eﬂ olarak yaﬂamını
sürdürüyordu. Aﬂa¤ıdaki alıntı savaﬂ sırasında hiç sorulmamıﬂ bir soru oldu¤u için gerçekleﬂmeyen bir seçimden
söz ediyor. Bir gazeteci Stangl’ın eﬂiyle söyleﬂi yapıyor
ve ona ﬂu soruyu soruyor: “Eﬂinizi seçim yapmak zorunda bıraksaydınız, ona ‘durum ﬂöyle. Bunun çok tehlikeli
bir ﬂey oldu¤unu biliyorum. Ama ya bu korkunç iﬂe son
vereceksin ya da bu çocukları alıp gidece¤im’ deseydiniz,
tahmininize göre ne olurdu?” Theresa Stangl’ın yanıtı:
“Ona iki ﬂey arasında -Treblinka’yla benim aramda, seçim yapması gerekti¤ini söyleseydim (...) Evet, iﬂ gerçekten o dereceye kadar gelseydi, beni seçerdi.”
Ancak Theresa Stangl’ın eﬂi gönüllü olarak yarım
milyonu aﬂkın insanın öldürülmesine katkıda bulunmayı
seçti.

hayattaydı.
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Çalıfltırarak imha
Almanların esirleri öldürmek için uyguladı¤ı
baflka bir yöntem de çalıfltırarak imhaydı. Esirler aflırı derecede sert koflullarda gereksiz
denebilecek ifller yapmaya zorlanıyordu.
Bunun yanı sıra açlık, kötü sıhhi koflullar,
askerlerin acımasız davranıflları ve en küçük
“kabahat” durumunda keyfi cezalandırmalar,
sayıları binleri bulan çalıflma ve toplama kamplarındaki esirler arasında büyük kayıplara yol
açtı.
Majdanek esir kampında bulunan Joseph
Schupack adlı esir kamptaki afla¤ılayıcı “ifli”
flöyle anlatıyor.
“Sonra ‘ifle’ gittik. Aya¤ımızda tahta
ayakkabılar vardı. Ellerindeki sopalarla döve
döve kovalayarak bizi tarlanın bir ucunda
topladılar. Orada zorla bazen flapka bazen
ceketlerimizi tafl, ıslak kum ve çamurla doldurttular. Sopalar üzerimizde uçuflurken biz iki
elimizle bu tafl, kum ve çamurları tarlanın öbür
ucuna taflıdık ve boflalttık. Sonra tekrar
getirmemiz emredildi. Yine gittik, yine yeni tafl,
kum ve çamur yüklendik ve yine öbür köfleye
boflalttık... Ellerinde sopa ve kamçılarla vurup
duran ve ba¤ırıp ça¤ıran SS görevlileri ve torpilli esirlerin arasında av hayvanı gibi
kofluflturup durduk. Cehennem azabı çektiriyorlardı bize.”
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Auschwitz-Birkenau

“‹lk kez, sabahın saat 3’ünde dıﬂarıda yapılan
‘sonderaktion’a (özel operasyon) katıldım. Bir
karﬂılaﬂtırma yaparsam Dante’nin
‘Cehennem’i bunun yanında güldürü kalır.
Auschwitz’in imha kampı olarak
adlandırılması boﬂuna de¤il!
(...)
Kadın kampından esirlerle
“Sonderaktion”a katıldım. (...) Akıl almaz
derecede korkunç. Anus mundi’de (dünyanın
anüsü) bulundu¤umuzu söyleyen Thilo’ya
katılıyorum.”
AUSCHWITZ-BIRKENAU KAMPI SS DOKTORU
JOHANN P. KREMER’‹N GÜNLÜ⁄Ü’NDEN, 2 VE 5 EYLÜL 1942

Auschwitz 1940 yılı baﬂından itibaren Polonyalı siyasal
mahkumların toplama kampıydı. Kamp büyükçe bir demiryolu kavﬂa¤ının yanı baﬂındaydı ve kısa bir sürede geniﬂleyerek 40’ın üzerinde kampı kapsayan dev bir komplekse
dönüﬂtü. Kamplarda çok sayıda doktor görev yapmaktaydı
ve bunların bir ço¤u çeﬂitli sözde tıbbi deneylerle u¤raﬂıyordu. En tanınmıﬂ kamplar Auschwitz I (Stammlager),
Auschwitz II (Birkenau) ve Auschwitz III’tü (Monowitz).
Gıdasızlık, çeﬂitli hastalıklar, a¤ır çalıﬂma koﬂulları,
ruhsal ve fiziksel iﬂkence mahkumları çok etkiliyordu.
Auschwitz’de gaz odalarında toplu katliamlar 1941 yılı
sonlarında baﬂladı. Birkenau’da konut olarak kullanılan
bazı evler iki geçici gaz odasına dönüﬂtürüldü ve bu tür operasyonlar 1942 ilkbahar mevsiminde oraya devredildi. Birkenau’daki krematoryumlar 1943 yılı ilkbahar mevsiminde
faaliyete açıldı. 1944 yılı ilkbahar ve yaz mevsimlerinde
Birkenau’ya yapılan Macaristanlı Yahudi sevkiyle katliamlar doru¤a ulaﬂtı. O sıralarda her gün üç dört tren kampa geliyor ve 3000 ile 3500 arasında insan getiriyordu. Bu
insanların aﬂa¤ı yukarı onda biri çalıﬂtırılmak üzere ayrıldı.
Di¤erleri gaz odalarında zehirlenerek öldürüldü. Birkenau’nun kapsamı geniﬂletilmiﬂ krematoryumu bile bu tür bir
yükü kaldıracak güçte de¤ildi. Bu nedenle cesetler çukurlarda da yakılıyordu. Gaz odaları son kez 1944 yılı sonbahar mevsiminde kullanıldı. SS 27 ocak 1945’te Sovyet Ordusunun Auschwitz-Birekenau’yu ele geçirmesinden önce
gaz odalarını sökmüﬂ ve kalan kısımları da dinamitleyerek
tahrip etmiﬂti. Auschwitz’de tüm Avrupa’dan bir milyon
Yahudi dıﬂında 75 000 Polonyalı, 21 000 Çingene, 15 000
Sovyet savaﬂ esiri ve di¤er ülkelerden 15 000 esir öldürüldü. Bu kampta en az 1,1 milyon insan yok edildi.
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Birkenau’da çekilmifl ve kitapta yer alan resimler
A.

Tren yükleme boflaltma rampasının kuzey kısmı (s. 58)

B.

2 nolu krematoryumun dıflında kadın ve çocuklar (s. 59)

C.

4 ve 5 nolu krematoryumlara do¤ru yürüyen kadın ve
çocuklar (s. 60)

D.

Kapak resmi
Kampta önemli yerler ve binalar

1.

Ayırma rampası

2.

Yeraltı gaz odaları olan 2 nolu krematoryum

3.

Yeraltı gaz odaları olan 3 nolu krematoryum

4.

Gaz odası olan 4 nolu krematoryum

5.

Gaz odaları ve yakma çukurları olan 5 nolu krematoryum

6.

“Sauna” - esirlerin kayıt yeri

7.

“Kanada” - eflyaların seçilip ayrıldı¤ı yer

8.

Revir

9.

Çingene aile kampı

10. Erkeklere ayrılmıfl kamp
11. Macaristanlı Yahudi
kadınların kampı
12. Theresienstadt’tan getirilen
Yahudilerin aile kampı
13. Kadınlar kampı
14. Tıbbi deneylerin yapıldı¤ı barakalar
15. “Ölüm kapısı”
-trenlerin kampa girdi¤i kapı
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Birkenau’da çekilen 200 foto¤raf
“Yahudi sorununun nihai çözümü”nün foto¤rafını çekmek yasaktı. Ancak özellikle kurﬂuna dizme operasyonlarında olmak üzere birçok kiﬂi bu yasa¤ı çi¤nedi. Bazı askerler foto¤raf çekip ailelerine gönderiyorlar veya izne
çıktıklarında arkadaﬂlarına ve tanıdıklarına gösteriyorlardı. ‹mha kamplarında çekilip bu güne kadar muhafaza
edilmiﬂ çok az resim var.
Bu nedenle savaﬂ sonunda bir toplama kampında bulunan “Umsiedlung der Juden aus Ungern” (Yahudilerin
Macaristan’dan taﬂınması) adlı albüm tümüyle eﬂsiz bir
belgedir. Foto¤raflar büyük bir olasılıkla Macar Yahudilerinin büyük bir hızla Auschwitz-Birkenau’ya sevkedildi¤i 1944 yılı mayıs ayı sonunda veya haziran ayı baﬂlarında çekilmiﬂtir. Bu foto¤rafların niçin çekildi¤i ve
bunları kimin çekti¤i bilinmiyor. Foto¤raflar tarih
sırasına göre dizilmiﬂ ve süslü yazıyla yazılmıﬂ
baﬂlıkların altına konmuﬂ. ‹lk baﬂlık “Bir nakliyat treni
geliyor”. Ondan sonra sırasıyla “Ayırma”, “Halen iﬂe yarar erkekler”, “Halen iﬂe yarar kadınlar”, “‹ﬂe yaramaz erkekler”, “‹ﬂe yaramaz kadın ve çocuklar”, “Çalıﬂma
kampına sevk” ve nihayet “Eﬂyalar”. Son baﬂlı¤ı büyük
miktarlarda bagaj, ayakkabı yı¤ınları vb.’ni gösteren foto¤raflar izliyor. En sonda da küçük bir toplama
kampında bir krematoryumu gösteren iki resim yer alıyor.
“‹ﬂe yarar” kadınlar ve erkekler genç ve kuvvetli, “‹ﬂe yaramaz”lar yaﬂlı, sakat ve çocuklu kadın. Yaﬂlılar, sakatlar
ve çocuklu kadınlar do¤rudan do¤ruya gaz odalarına götürülüyordu. Kapakta, bu sayfada ve daha sonraki sayfalarda “Ayırma” baﬂlı¤ı ile “‹ﬂe yaramaz kadın ve çocuklar” baﬂlı¤ı altındaki resimleri görüyoruz.

Ayırma. Birkenau’daki rampada yapılan seçme ve ayırma ifllemini
gösteren birçok foto¤raftan biri. Hayatını kaybetmeden kurtulan birçok
kifli seçme ve ayırma anının ailelerin sonu oldu¤unu anlatıyor. Alman
SS doktorları ve di¤er subaylar çalıflmak için kampa alınacak kiflileri
seçiyordu. Resmin üst kısmında ço¤u çocuk, kadın ve yafllı olan ve
çalıflmaya uygun görülmeyen insanların oluflturdu¤u konvoy 2 nolu
krematoryumdaki gaz odasına do¤ru ilerlerken görülüyor.
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“Befler befler yürüyorlar gelifl yolunda.
Gidifl yolu bu yol ama haberleri yok. Bir kez
geçiliyor buradan.
Düzen içinde yürüyorlar - kimse sitem etmesin
diye.
Büyük bir binaya geliyorlar ve bir “oh” diyorlar.
Nihayet geldik.
Ve kadınlara “soyunun” diye ba¤ırıldı¤ında
önce çocukların giysilerini çıkarıyorlar, onları
iyice uyandırmamaya dikkat ederek. Günler süren
yolculuktan sonra huzursuzlafltı çocuklar, her fleye
a¤lıyorlar
ve kadınlar çocukların önünde soyunmaya
bafllıyorlar, “ne yapalım, artık”, diyerek
ve herkese bir havlu verildi¤inde “dufl sıcak mı,
acaba “, diye düflünmeye bafllıyorlar. Yoksa üflür
çocuklar
ve dufl odasına, baflka bir kapıdan,
kendileri gibi çıplak erkeklerin de girdi¤ini
görünce
vücutlarını çocuklarının arkasına gizliyorlar.
Ve belki de o zaman herkes anlıyor.”
CHARLOTTE DELBO

“‹fle yaramaz”, düflüncesiyle ayrılanlar 2 nolu krematoryum kapısı

000’e kadar kiflinin sı¤abildi¤i gaz odalarına girecekler. Masif kapı üst-

önünde bekliyorlar. Belki bir saat daha yaflayacaklar, o kadar. Gün

lerine kapanacak, ıflıklar sönecek ve hidrosiyanik gaz içeren Zyklon B-

sona ermeden önce bu kadın ve çocuklar planlı bir sanayi ifllemi

kristalleri püskürtülecek. Odalar havalandırıldıktan sonra Yahudi Son-

yardımıyla zehirli gazla bo¤ularak öldürülmüfl ve küle dönüflmüfl ola-

der komando esirleri cesetleri, krematoryum fırınlarında yakılmak

caklar. fiu anda bulundukları yerden ileri do¤ru yürümeye bafllayınca

üzere gaz odalarından çıkaracaklar. Bütün bu ifllemler ço¤unlukla bir

küçük bir bahçeden geçip birkaç basamakla inilen bir soyunma

ya da iki saatten fazla sürmeyecek.

odasına gidecekler. Soyunduktan sonra hemen bitiflikte bulunan ve 2
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600 erkek çocu¤u
Sonder komandosu üyesi Salmen Lewental 20 ekim
1944’te Auschwitz-Birkenau’da tanık oldu¤u bir olayı
ﬂöyle anlatıyor. Söz konusu metin 1961 yılında, kampta,
krematoryumlardan birinin yakınında topra¤a gömülmüﬂ
olarak bulundu. “12 ile 18 yaﬂları arasında 600 erkek çocu¤u güpe gündüz buraya getirildi. Üzerlerinde incecik
mahkum giysileri vardı. Giysiler büyük geliyordu. Ayaklarında yırtık ayakkabılar ya da takunyalar. (...) Burada
kendilerine soyunmaları için emir verildi. Çocuklar bacadan çıkan dumanı gördüler ve hemen ölüme götürüleceklerini anladılar. Çaresizlik içinde bir o yana bir bu yana

Auschwitz-Birkenau’da
4 ve 5 nolu krematoryumlara do¤ru yürüyen
kadın ve çocuklar. Bu yol
1,5 km. Arkadaki rampa-

koﬂmaya, nasıl kurtulacaklarını bilmeden saçlarını baﬂlarını yolmaya baﬂladılar. Bir ço¤u feci bir ﬂekilde a¤lamaya baﬂladı. Çocukların acılı çı¤lıkları çok uzaklardan
duyulabiliyordu.
‹çgüdüsel bir ölüm korkusuyla soyundular ve tekme
ve sopalardan kurtulmak için çıplak ve yalınayak büzüldüler. Hiç hareket etmeden duruyorlardı. Cesur bir çocuk
idareciye gelerek - idareci bizim yanımızdaydı - kendisini öldürmemesi için yalvardı ve en a¤ır iﬂleri yapmaya
hazır oldu¤unu söyledi. ‹dareci çocu¤un kafasına kalın
sopayla birkaç kez vurdu.
Birçok çocuk ‘Sonder Komandosu’ndaki Yahudilere
koﬂtu ve onlara sarılarak kendilerini kurtarmaları için yalvarmaya baﬂladı. Bazıları büyük alanda, çıplak, oraya buraya koﬂup duruyordu (ölümden kurtulmak için). Komutan elinde cop olan SS görevlilerinden birini yardıma
ça¤ırdı.
Genç, berrak çocuk sesleri geçen her dakika biraz daha arttı ve sonunda acı dolu bir a¤lamaya dönüﬂtü. Bu korkunç a¤lama ve yakınma bütün her yeri kapladı. Bu a¤layıﬂ karﬂısında donup kalmıﬂ, felç olmuﬂtuk. SS görevlileri en küçük bir acıma belirtisi göstermeden suratlarında
yaptıklarından memnun bir tebessümle gururlu bir muzaffer gibi bakıyor ve çocukları acımasızca döverek
sı¤ına¤a sokuyorlardı (...)
Çocukların kimisi hâlâ koﬂuyor ve kendini kurtarmaya çalıﬂıyordu. SS görevlileri de peﬂlerinde koﬂuyor, yakaladıklarına vahﬂice vuruyordu. Durumu kontrol altına
alıncaya kadar çocukları kovaladılar ve sonunda hepsini
sı¤ına¤a soktular. Tarifsiz bir sevinç içindeydiler. Acaba
hiç birinin kendi çocu¤u yok muydu?”

da birkaç yük vagonu
görülüyor.
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Cehennemde çalıflmak
Sonder komandosu esirlerden oluﬂuyordu ve Almanlar
kamplardaki en i¤renç iﬂleri bu esirlere yaptırıyordu. Sonder komandosuna giren esirler, korkunç bir sırrı paylaﬂtıkları için, di¤er esirlerden ve dıﬂ dünyadan uzak tutuluyordu. Gaz odalarını boﬂaltmak, altın diﬂleri sökmek,
saç kesmek ve sonra da cesetleri krematoryum veya çukurlarda yakmak bu esirlerin “iﬂi”ydi. Ertesi gün yine
aynı ﬂeyi yapıyorlardı. Sonder komandosu üyeleri kısa bir
süre hayatta kalabiliyor, ölenin yerine yeni bir “canlı cenaze” getiriliyordu. Bu esirlerden biri anlatıyor: “Tabii ki
intihar edebilir veya öldürülmemi sa¤layabilirdim. Ama
intikam almak ve tanıklık etmek için yaﬂamak istedim.
Bizi canavar sanmayın: sizden hiç farkımız yok, sadece
bizler çok daha mutsuzuz.” (...)
Hayatta kalan kiﬂilerden biri de ‹talyan yazar Primo
Levi’ydi. Levi’ye göre “Sonder komandosunu akıl edebilmek ve örgütlemek Nasyonal Sosyalistlerin iﬂledi¤i en
i¤renç suçtu. (...) Bu kurum suçu baﬂkalarına - açıkçası
kurbanlara - yüklemek anlamına geliyordu. Böylece kurbanlar suçsuz olmanın içerdi¤i teselliden yoksun
bırakılıyordu.”
Levi Sonder komandosunun gerçekten bir anlamı oldu¤unu söylüyor: “Biz, üstün halk, sizi yok edenleriz.
Ama siz bizden daha iyi de¤ilsiniz. ‹stersek, ki istiyoruz,
sadece bedenlerinizi de¤il ruhlarınızı da imha ederiz, kendi ruhlarımızı mahvetti¤imiz gibi.” Levi’ye göre Nazizm’i kabul etmek ve kılavuz olarak seçmek kiﬂiyi
kaçınılmaz bir iç kokuﬂmaya götürür.

“Ve bütün gün, bütün gece
her gün ve her gece
tütüyor bacalar
Avrupa’nın her ülkesinden
gelen yakıtla.”
CHARLOTTE DELBO
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Gaz odasının açılması. Hayatta kalmayı baflaran Fransız Sonder komandosu üyesi David Olére’in çizdi¤i resimlerden biri. Olére bu resmi
savaflın sona ermesinden bir yıl sonra çizdi.

Gettoda ayaklanma
‹nsanlıkdıflı yaflam koflullarına karflın Varflova gettosunda insanlar

kalmıfltık. Tüm getto alevler içindeydi (...) Hiç bir insan dilinin gettoda

Sabahın erken saatlerinde bir soka¤ın ortasında bulduk

hisseti¤imiz korkuyu tarif edebilece¤ini sanmıyorum. Gettonun sokak-

kendimizi. Cıvıl cıvıl, aydınlık bir gün. Bu güneflli 1 mayıs günü

ayaklandı ve direnme girifliminde bulundu. Resimde askerler

larında (hâlâ ‘sokak’ denir mi bilmem, çünkü artık sokak kalmamıfltı)

bizim sokak ortasında, normal insanlar arasında durup flaflkınlıkla

tarafından götürülen birkaç direniflçi görülüyor. Direniflçilerin bazıları

üst üste konmufl ölü insan yı¤ınlarının üzerinden geçmek zorundaydık.

etrafımızı seyrediflimizi düflünün, baflka bir gezegenden gelen

kaçıp kurtulmayı baflardı. Hayatta kalan Simcha Rotem gettodan nasıl

Artık gidecek hiç bir yerimiz yoktu ve Almanlara karflı mücadelenin

bizleri. (...)

kaçtıklarını flöyle anlatıyor:

dıflında bir de açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorundaydık. Dıfl

“Çatıflmaların ilk üç gününde Yahudiler duruma hakimdi. Almanlar
düzinelerce yaralıyla hemen getto çıkıflına kaçtılar. O andan itibaren,
gettoyu uçakla havadan bombalayarak veya top atıflına tutarak ne yap-

Getto çevresinde, sürekli olarak Yahudileri yakalayan kuflkulu

dünyayla hiç bir ba¤lantımız yoktu. Tamamen tecrit olmufltuk. Dıfl

Polonyalılar vardı. Mucizevi bir flekilde onlara yakalanmadık.

dünyadan habersizdik.

Varflova’nın ‘ari’ semtinde hayat her zamanki gibi normal ve do¤al

Öyle bir duruma geldik ki, sonunda, mücadele etmek bile anlamsız

akıflını sürdürüyordu. Kafeteryalar normal çalıflıyor, restoranlar, oto-

tılarsa her fleyi getto dıflından yaptılar. Hava saldırılarına karflı hiç bir

gelmeye baflladı. Gettodan kaçıp Varflova’nın ‘ari’lerin oturdu¤u kes-

büsler, tramvaylar ve sinemalar açıktı. Getto normal hayatın ortasında

fley yapamıyorduk. Hele gettoyu atefle verdiklerinde tamamen çaresiz

imine geçmeyi düflündük. (...)

tecrit edilmifl bir adaydı.
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Direnme ve kurtulufl
Soykırımı’yla ilgili asılsız söylentilerden biri altı milyon
Yahudi’nin direnmeden “koyunun kesilmeye gidiﬂi gibi”
ölüme gitti¤idir. Gerçekte Varﬂova gettosundaki ayaklanmadan Yahudi partizanların Batı ve Do¤u Avrupa’daki
Alman birliklerine saldırılarına kadar binlerce direniﬂ örne¤i vardır. Toplama ve imha kamplarında Yahudiler kadar Yahudi olmayanlar arasında da direniﬂ örgütlendi. Almanlar tüm direniﬂ giriﬂimlerini hiçbir sınır tanımayan bir
ﬂiddetle bastırdılar.
Direniﬂ isteyen ço¤unlukla genç yaﬂtaki bu insanlar
sadece kendi canlarını de¤il anababa ve kardeﬂleriyle
yüzlerce baﬂka kiﬂinin de canını tehlikeye atıyorlardı.
Çalıﬂma gruplarındaki mahkumlar bir firarın di¤er mahkumların felaketi oldu¤unu biliyorlardı. ‹mha kampındaki mahkumlar bile her an öldürülebileceklerini bildikleri
halde kuﬂkuluydular. Birçoklarının kararını etkileyen ﬂey,
yaﬂama iste¤i veya hiç de¤ilse onuruyla ölme arzusuydu.
Varﬂova gettosundaki Yahudi mücadele örgütü 1943
yılı ocak ayında ayaklanma ça¤ırısında bulundu:
“Özgürlük koyun gibi sessiz sedasız ölüme gitmekle
kazanılmaz! Özgürlük çok daha büyük bir ﬂeyle, mücadeleyle kazanılır! Kendisini savunanın kendini kurtarma
olana¤ı vardır. Daha baﬂtan kendini savunma hakkından
vazgeçmiﬂ bir kiﬂi zaten baﬂtan yenik sayılır. Artık mücadele edilmesi gerekti¤ini anlayalım! Bu dünyaya biz de
yaﬂamak için gelmiﬂtik! Yaﬂamak bizim de hakkımız! (...)
Uyanalım ve canımızı kurtarmak için mücadele edelim!”
Do¤u Avrupa’da 100 kadar gettoda direniﬂ grubu
oluﬂturuldu¤u tahmin ediliyor. Ancak en sık görülen direniﬂ ﬂekli Do¤u Avrupa’daki ormanlarda gizlenen partizan

gruplarıydı. Bu tür gruplara katılıp savaﬂan Yahudi sayısı
20 000’i buluyordu. Bunlar arasında birlikte kaçmayı baﬂarmıﬂ aileler vardı. Yahudi partizanlar Batı Avrupa’da
ise Fransa ve Belçika’da faaliyet gösteriyordu. Birçok
partizan grubu Yahudileri gizliyordu. Az sayıda Yahudi
çocuk Polonya, Hollanda ve Fransa’da manastırlarda veya Hıristiyan ailelerin yanında gizlenme olana¤ı buldu ve
bu çocuklara ço¤unlukla Hıristiyanlık dini ö¤retildi. Almanlar Yahudi gizleme suçuna a¤ır “cezalar” getirdiler.
Ancak yine de bu tehlikeyi göze almaya hazır insanlar
vardı.
Baﬂka bir direniﬂ ﬂekli de Yahudileri Nazilerin denetimi altındaki bölgelerden gizlice kaçırmaktı. Birçok ülkenin uzun bir süre sınırlarını kapaması ve ‹sviçre gibi kimi
ülkelerin, o ülkeye gelmeyi baﬂarmıﬂ Yahudileri ço¤unlukla geri göndermesi yüzünden bu iﬂ o kadar kolay olmuyordu. Kimi Yahudiler dolambaçlı yollardan Filistin’e
kaçmayı baﬂarmıﬂ, kimisi de Shanghai gibi çok uzak yerlerde bulmuﬂtu kendisini.
Shanghai Almanya’nın savaﬂ sırasındaki müttefiklerinden biri olan Japonya’nın denetimindeydi. Ancak Nazilerin Yahudilere karﬂı besledikleri ideolojik nefret Japonlarda yoktu.
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“Her ﬂey direniﬂ olabilirdi, çünkü her
ﬂey yasaktı. Mahkumun eski kiﬂilik ve
özelliklerinin bir parçasına hâlâ sahip
oldu¤unu gösteren her faaliyet
direniﬂti.”
ANDREA DEVOTO, ‹TALYAN PS‹K‹YATR

“O zaman Rusça ﬂunları söyledi:
‘Yoldaﬂlar! Bugün benim en güzel günüm.
Çünkü bugün büyük bir insan grubunun
gettodan çıkıﬂını kendi gözlerimle gördüm!
Size söz vermiyorum. Hayatta kalmaya
çalıﬂırken ölebiliriz. Ancak insanların
hayatını kurtarmak için elimizden geleni
yapaca¤ız. Planımız ﬂu. ‹nsanlar arasında
seçim yapmayaca¤ız. Yaﬂlıları, çocukları
ve kadınları yok etmeyece¤iz. Hayat zor.
Sürekli tehlike içindeyiz. Ancak yok
olursak, ölürsek, insan gibi ölece¤iz.’”
MOSHE BAIRACH, B‹ELSK‹ A‹LE KAMPI ÜYES‹

Ormanda partizanlar
Polonyalı Yahudi Tuvia Bielski Alman iflgali bafllar bafllamaz gizlenm-

erkek, kadın ve çocuk sayısı 1200’e ulaflıyordu. Yahudileri kurtarmanın

eye ve gizli yaflamaya karar verdi. Mücadele arkadafllarıyla Beyaz

Almanları öldürmekten daha iyi oldu¤u inancıyla hareket ettikleri için

Rusya ormanlarında toplanarak bir grup oluflturdu.

savafltan sa¤ olarak çıktılar.

Bielski bu grubun sadece kendisini savunmakla yetinmeyip yardıma muhtaç di¤er Yahudileri aktif olarak arayıp bulmaya ve onları da
sonradan Bielski partizanları adı verilen bu gruba katmaya karar verdi.
1944’teki kurtulufl anında partizanların koruması altında yaflayan

Polonya’nın do¤u ve Sovyetler Birli¤i’nin batı kısımlarında Alman
iflgali altında bulunan yerlerdeki ormanlarda buna benzer birçok aile
kampı vardı. Moshe Bairach soldaki alıntıda, Bielski’nin kendisiyle
ormanda ilk karflılafltıklarında neler söyledi¤ini anlatıyor.

64
Geri

Varflova gettosundaki ayaklanma
250 000 Yahudinin Varﬂova gettosundan Treblinka’ya
götürülmesinden sonra Yahudi direniﬂ hareketinin geride
kalan üyeleri silahlı ayaklanma dıﬂında hiçbir seçeneklerinin kalmadı¤ını anladılar. Alman birlikleri gettodaki nüfusun geriye kalan kısmını boﬂaltmak için 18 kasım 1943
günü gettoya girdiler. Ancak do¤rudan saldırı ve ateﬂle
karﬂılanıp ilk kurbanlarını verdiler. 6000 kadar Yahudiyi
toplamayı baﬂardılarsa da ﬂaﬂkına döndükleri için geri çekildiler. Gettoya birkaç ay dokunmadılar. Bu arada direniﬂçiler yüz kadar tabanca, birkaç tüfek ve bir makineli tüfe¤i ele geçirmeyi baﬂardılar. Ayrıca el bombası ve kendi
ürettikleri bombaları vardı. 800 kadın ve erkek kaçınılmaz olarak gördükleri çatıﬂmaya hazırlanmaya baﬂladı.
Sı¤ınaklar oluﬂturuldu ve gizlenilecek yerler hazırlandı.
Ayaklanma Almanların 19 nisan 1943’te gettoya girdikleri an baﬂladı.
Almanlar gettoya girerken tank deste¤i kullandıkları
halde direniﬂteki yo¤unluk yüzünden taktik de¤iﬂtirdi ve
gettoyu top atıﬂına ve hatta havadan bombardımana tabi
tutmaya baﬂladı. Ayaklanmayı yönetenlerden biri olan
Mordechai Anielewicz ayaklanmanın altıncı gününde
ﬂunları yazdı: “Bir ﬂey açıkça belli. Olanlar bizim en cesur beklentilerimizi bile aﬂtı. Almanlar gettodan iki kez
kaçtı. (...) Kayıplarımız asgari düzeyde.”
Ardından Almanlar kapı kapı dolaﬂarak bütün binaları
ateﬂe vermeye baﬂladılar. Böylece dıﬂarı çıkmak zorunda
kalan insanlar dıﬂarıda vurularak öldürülüyordu. Gettodaki çatıﬂmalar üç hafta sürdü. Hayatta kalan direniﬂçilerden
biri ﬂunları yazıyordu: “Almanları püskürttük. Bu gerçekle ölüm daha kolaylaﬂtı. Kaderimizi kabullenmemiz daha
kolay hale geldi.”

Son yoldan yürüdü¤ünü söyleme asla
kurflun a¤ırlı¤ındaki gökyüzü mavi günü gizlese de
Düflledi¤imiz an gelecek elbet
adımlarımızdan çıkan ses yankılanacak: Buradayız!
Hirsch Glik (1920-1943) 1943 yılında Vilnius’taki gettoda partizanlara katıldı.
Varflova gettosundaki ayaklanmadan esinlenerek “Sog nit kejnmol!” flarkısını
yazdı. Bu flarkı daha sonra Yahudi partizanların flarkısı olarak ün yaptı.
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“Ö¤leden sonra tam saat dörtte gruplara haber gönderildi ve silah da¤ıtımı için derhal garaja gelmeleri
söylendi. Plock’lu Rodak da¤ıtımdan sorumluydu. Silah
almaya gelen herkesin parolayı söylemesi gerekiyordu.
Parola ﬂuydu: “Ölüm!” Bunun üzerine derhal karﬂılık
geliyordu: “Yaﬂam!” “Ölüm - yaﬂam”, “ölüm yaﬂam” ... Sözcükler büyük bir istekle çabuk çabuk tekrarlanıyor, eller, özlemle beklenen tüfeklere, tabancalara, el bombalarına uzanıyordu. Kampın baﬂta gelen
SS canilerine aynı anda baskın düzenlendi. Ayaklanan
güçlerin komutanı Zelomir iki SS nöbetçisine baltayla
saldırdı ve sonra bize geldi. Ayaklanmanın yönetimini
üstlendi. Garajın yanı baﬂında Almanlara ait bir zırhlı
araç duruyordu. Rodak aracı çok önceden bozarak
çalıﬂmaz hale getirmiﬂti. ﬁimdi Almanlara ateﬂ ederken
bu aracın arkasına gizlenmiﬂti. Açtı¤ı ateﬂ sonucu
Sturmführer Kurt Meidlar ve Hitler’in köpeklerinden
birkaçı daha öldü. Sodovitz’in grubu cephaneli¤e el
koymayı baﬂardı. Silahlar yoldaﬂlara da¤ıtıldı. ‹ki yüz
silahlı adamımız var. Silahı olmayanlar baltayla,
kazma ve küreklerle saldırıyorlar Almanlara. (...)
Bizimkilerin ço¤u ölüyor ama Almanlar da ölüyor.
Birkaçımız hayatta kalıyoruz.”
AYAKLANMAYA KATILAN VE TREBL‹NKA ‹MHA
KAMPINDAN CANLI OLARAK KURTULAN STANISLAW KON

Soykırım kampında ayaklanma
Soykırımı sırasında gerçekleﬂtirilen tüm ayaklanma çabalarının en cesuru ve umutsuzu ölüm kamplarındaki ayaklanmalardı. Yahudi mahkumlar Almanların kendilerini yaﬂatmayaca¤ını biliyordu. Her an öldürülebilirlerdi. Baﬂarıyla sonuçlanan her bir firardan sonra yo¤un insan avı baﬂlıyordu. Buna
karﬂın üç ayaklanma oldu. 1943 yılı a¤ustos ayında Treblinka’da, aynı yıl ekim ayında Sobibor’da ve 1944 ekim ayında
Auschwitz-Birkenau’da mahkumlar ayaklandı.
Treblinka’daki ayaklanma 2 a¤ustos günü, ö¤leden sonra
baﬂladı. Mahkumlardan kimisi silah bulmayı baﬂarırken kimisi de baltayla veya kürekle nöbetçilere saldırdı. Ellerinde hiç
bir ﬂey olmadan saldıranlar bile oluyordu. Kamptaki binaların
bazıları ateﬂe verildi. Çıkan kargaﬂadan yararlanarak 700 mahkum kaçmayı baﬂardı. Kaçanların ço¤u kısa zamanda yakalandı ve öldürüldü. Ayaklanma sonucu canını kurtaran ve savaﬂın sonuna kadar yaﬂamayı baﬂaranların sayısı 100 bile de¤ildi.
Sobibor ayaklanması en iyi örgütlenmiﬂ ayaklanmaydı.
Ayaklanmada birçok SS görevlisi ve Ukraynalı birliklere ba¤lı
asker öldürüldü. O sırada kampta bulunan 550 mahkumdan
320’si kaçmayı baﬂardı. Kaçanların 170’i kısa zamanda yakalandı ve kurﬂuna dizildi. Sadece 48 kiﬂi savaﬂın sonuna kadar
hayatta kalabildi. Ayaklanmadan sonra bu kamp kapatıldı.
1944 yılı sonbahar mevsiminde Birkenau’daki toplu katliamın hızı azalmaya baﬂladı. Hayatta kalan Sonder komandosu
üyeleri günlerinin sayılı oldu¤unu biliyordu. 4 nolu krematoryum kampa gizlice sokulan patlayıcı yardımıyla 7 ekim günü
tahrip edildi. Bilindi¤i kadarıyla bu ayaklanmadan canlı olarak
kurtulan hiç kimse olmadı. SS komutanı Himmler bu ayaklanmadan sonra, kalan gaz odalarının sökülmesini ve tahrip edilmesini kararlaﬂtırdı.
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Almanların sivil direnifli
Nazi Almanyası diktatörlük de olsa normal Alman yurttaﬂları yönetime karﬂı mücadele baﬂlatabiliyordu. Bunun
çeﬂitli yolları vardı. Rejimin iﬂledi¤i suçları desteklememek herkese açık bir olanaktı. Ancak çok az kiﬂi bu adımı
attı. Rejime pasif olarak karﬂı çıkmak yasalara göre suç
de¤ildi. Sadece aktif direniﬂ acil bir tehlike yaratabilirdi.
Gestapo rejime pasif olarak karﬂı çıkan kiﬂileri aramıyordu. Gestapo’nun, önlem alabilmesi için, normal Alman
vatandaﬂlarının, komﬂuları ve iﬂ arkadaﬂları hakkında
verdikleri on binlerce “bilgi”ye ihtiyacı vardı.
Alman halkının Yahudi katliamından ne ölçüde haberdar oldu¤u, halen, üzerinde farklı iddialarda bulunulan bir konu. Ancak katliamın bilindi¤i ve normal halk
arasında yayılmıﬂ oldu¤u kuﬂkusuz. Buna karﬂın çok az
kiﬂi bu durumu protesto etti.
Rejimi protesto eden ve bu nedenle büyük kayıplar
veren bir grup Yehova ﬁahitleri’ydi. Yehova ﬁahitleri
Hitler’e ve Nazi Almanyası’na ba¤lılık yemini etmeyi
reddetti. Bu direniﬂ özel bir önem taﬂıyor. Çünkü cezadan
kurtulmak için bir kâ¤ıdı imzalamaları yeterliydi. Hemen
hemen hiç bir Yehova ﬁahidi imza atmadı. Almanya’da
20 000 Yehova ﬁahidi vardı. Bunların binlercesi toplama
kamplarına gönderildi. Yehova ﬁahitleri’nin yüzde 25
kadarının öldürüldü¤ü tahmin ediliyor.
Rejime ve Hitler gençli¤i’ne katılma yolundaki zorlamalara karﬂı protestolar, örne¤in Edelweiss korsanları ve
“Swing Kids”ten (eleﬂtirilerini Amerikan caz müzi¤i eﬂli¤inde dans ederek gösteren bir grup) geldi. Hitler gençli¤i üyeleriyle “korsanlar” arasında direkt çatıﬂmalar olmasına karﬂın Naziler bu tür gruplara nasıl davranacaklarını baﬂlangıçta pek bilemiyorlardı. 1944 yılı sonba-

harında Naziler, ilk elde yöneticiler olmak üzere, bu
gruplara karﬂı eyleme geçti ve yöneticilerin bir ço¤unu
astı.
1942 haziran ayıyla 1943 ﬂubat ayı arasında Münih’te
Beyaz Gül Hareketi adlı bir örgüt vardı. Üniversite’de
Sophie ve Hans Scholl kardeﬂler ile onların profesörleri
Kurt Huber tarafından örgütlenmiﬂ küçük bir protesto
grubuydu. Nazilerin lanetlenmesi ve Yahudi katliamının
protesto edilmesi yolunda ça¤ırılar içeren bildiriler
da¤ıtıyorlardı. Faaliyetleri Gestapo tarafından ortaya
çıkarıldı ve Beyaz Gül üyeleri öldürüldü. Üyelerden biri
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Gençlerden oluflan direnifl hareketi Edelweiss korsanları Hitler gençli¤i’ne karflı mücadele veriyordu. Gençlerin birço¤u 1944 yılı kasım
ayında Köln’de idam edildi. Mücadelelerinde kullandıkları flarkılardan
biri flöyleydi:

“Hitler’in baskısı yetti artık
Zincire vurdu hepimizi
Ancak özgürlük çanları çalacak yakında
ve koparaca¤ız zincirlerimizi
(...)
Hitler gençli¤i’nin ifli bitecek
Edelweiss geliyor - kimse durduramaz bizi!”

olan Alexander Schmorell son mektubunda ﬂunları yazdı:
“Hans’la birlikte Alman rejimine karﬂı mücadele verdik.
‹fﬂa edildik ve ölümle cezalandırıldık.”

Rosenstrasse protestosu
Nazi rejimine karﬂı giriﬂilen en ilginç protestolardan biri
1943 yılı mart ayında tamamen açık bir ﬂekilde Berlin’in
sokaklarında gerçekleﬂti. Rejim Yahudi olmayan
kadınlarla evli Yahudi erkekleri sürgün etmeyi göze alamadı. Protestolara yol açmaktan endiﬂe duyuluyordu. Ancak Berlin’de Yahudilerin bulunması Propaganda Bakanı
Joseph Goebbels’i rahatsız ediyordu. Goebbels Berlin’deki Yahudilerin sürgün edilmesini emretti. Nazilerin
korktukları baﬂlarına geldi. Binlerce kadın Gestapo’yu ve
SS’i hiçe sayıp kocalarının hapsedildikleri bina önünde
protesto gösterisi yaptı. Göstericilerden biri, eﬂi tutuklanan Charlotte Israel’di. Charlotte Freudenthal olanları
ﬂöyle anlatıyor: “Katiller!”, diye ba¤ırdı kadınlar, nöbetçilere, “üstelik sadece bir kez de¤il, durmadan ba¤ırdık,
sesimiz kısılıncaya kadar devam ettik ba¤ırmaya”. Protestolar sonuç verdi ve kadınların ço¤u eﬂlerine kavuﬂtu.
Savaﬂ sonunda Almanya’da hayatta kalan Yahudilerin
yüzde 98’i karma evliliklerdeki Yahudi erkeklerden oluﬂuyordu.

1938 yılında iki Alman-Yahudi çocu¤u ‹ngiltere’ye gelifllerinden
sonra görülüyor. Ailelerin baflka ülkelere hep birlikte vize almaları
zor oldu¤u için birçok anababa, çocuklarını kurtarmak için, onları,
yalnız bafllarına göndermek gibi güç bir karar almak zorunda
kalmıfltı.Yahudi mültecilerle ilgili olarak baflka ülkelerde geçerli
olan sert kurallar 9-10 kasım olaylarından sonra yumuflatıldı ve
özellikle çocuklar için istisna yapılmaya bafllandı. Bu ailelerin çok
azı savafltan sonra yeniden bir araya gelebildi.
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‹sveç karflı çıkıyor
Naziler “ellerine geçirdikleri tüm Yahudileri” öldürmeyi
amaçlasalar bile, bu amacı gerçekleﬂtirmelerini sınırlayan
bazı engeller vardı. Bu engellerden biri Almanya’nın iyi
iliﬂkiler içinde olmaya gereksinme duydu¤u ülkelerdeki
Yahudilerin yurttaﬂlıklarıydı. Bu durum ‹sveç gibi tarafsız ülkelerle Almanya’nın ittifak içinde oldu¤u ülkeler
için söz konusuydu.
“Yahudi sorununa nihai çözüm” 1942 yılında Norveç’te uygulandıktan sonra ‹sveçli diplomatlar ‹sveç yurttaﬂlı¤ının bir kısım Yahudiyi korudu¤unu gördüler. Uygulamada bu koruyucu yurttaﬂlık statüsü ‹sveçli olmayan
Yahudilere aktarıldı. Diplomatlar Yahudileri sürgüne gitmekten kurtardıkları takdirde bu insanların yaﬂama ﬂanslarının çok daha büyük oldu¤unu farketmiﬂlerdi.
‹sveçli diplomatlar Norveç, Danimarka, Macaristan,
Almanya ve Fransa’daki Alman resmi kurumlarıyla her
gün görüﬂmeler yapmaya baﬂladılar. Almanlara tek tek ad
vererek bu Yahudilerin refahının ‹sveç için siyasal önem
taﬂıdı¤ı açıkça söylenince Almanlar bu Yahudilere di¤er
Yahudilere davrandıkları gibi davranamadılar. ‹sveç “bürokratik direniﬂ” denilebilecek bir yöntemden yararlandı
ve devlet memurlarının bile Nazilere karﬂı direniﬂte bulunabilece¤ini kanıtlamıﬂ oldu.
‹sveçliler Budapeﬂte’de baﬂarılı oldular. Burada Ivan
Danielsson, Per Anger, Lars Berg ve do¤al olarak, Raoul
Wallenberg, tarafsız diplomat statüsünden yararlanarak
20 000 ile 30 000 arasında Yahudiyi korumayı ve onlara
yardımcı olmayı baﬂardı. Budapeﬂte’de ‹sviçre, Vatikan,
‹spanya ve di¤er ülkelerin diplomatları da aynı takti¤i
kullandı.

‹sveçli diplomat Raoul Wallenberg Budapeflte’de, çalıflma masasının

gönülden teflekkür etmek isterim. Anne ve babam için düzenlenen

baflında. 1944 yılı temmuz ayında Raoul Wallenberg’in göreve

güvence mektubu her koflul altında bir yarar sa¤layacaktır ve o da

bafllamasıyla ‹sveç’in Budapeflte’deki temsilcili¤inin buradaki

fludur: bu güvence onların tedirginli¤ini hafifletecek ve moralman

Yahudilere yardımcı olma yolunda yürüttü¤ü mücadele yeniden

destek oluflturacaktır. Onların durumundaki insanlar için, bir Avrupa

hızlandı. Uppsala’da bulunan Doktor L. Porszolt anne ve babasına

devletinin kendilerinden yana oldu¤unu bilmeleri, onların, en az,

‹sveç temsilcili¤inden yardımcı olunması üzerine 25 mayıs 1944 tari-

yaflama verdikleri de¤er kadar de¤erli olsa gerektir...”

hinde Dıfliflleri Bakanlı¤ı’na flunları yazdı: “
Kraliyet Dıfliflleri Bakanlı¤ı ve ‹sveç’in Budapeflte’deki
Büyükelçili¤i’ne, büyük bir azim ve hızla gerçeklefltirdi¤i eylemi için
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Wallenberg 1945 yılı ocak ayında Sovyet Ordusu tarafından tutuklandı ve bir daha ‹sveç’e dönmedi. Wallenberg’in kaderi hiç bir zaman
tam olarak açıklı¤a kavuflmadı.

Seyirci kalanlar

“Suç Nazilerin... ‹nsan canı kurtarmak için
yapabilece¤imiz bir ﬂeyler oldu¤u halde gerekli
önlemi almadıysak ve bu önlemleri hızla almadıysak
bizim suçumuz yok mu? ‹ngiliz ve Amerikan
hükümetleri bu büyük gereksinmeye yetecek bir
kurtarma programını gerçekleﬂtirmek isteselerdi,
bunu baﬂarabilirlerdi.”
GEORGE BELL, CHICHESTER B‹SKOPU (‹NG‹LTERE), 18 MAYIS 1943

Tarihçiler Soykırımı sırasındaki tarihi aktörleri bugün üç
temel kategoriye ayırıyor - suçlular, kurbanlar ve seyirciler.
Son grup, birçok yönden, ahlaki açıdan en büyük sorun yaratan grup olmaktadır. Bir kimseyi eylemde bulunmamak
ve bildi¤ini bilmezlikten gelmek suçundan sorumlu tutmak
zor olmaktadır. Seyircileri eleﬂtirenler seyircilerin davranıﬂını ya da hareketsiz kalmalarını bir tür katılma olarak
adlandırmaktadırlar. Ancak bu tür yargılarda çok dikkatli
olmak, belki de hiç bu tür yargılarda bulunmamak gerekir.
‹lk elde demokratik Batı ülkeleri olmak üzere, seyirci
olarak nitelenenlere, Yahudilere yardım etmeleri konusunda çok yalvarıldı¤ını biliyoruz. Seyirci olarak nitelenen bu
ülke ve gruplar çeﬂitli milliyetten milyonlarca Yahudiyi
kurtarma konusunda herhangi bir sorumluluk taﬂıyorlar
mıydı? 1940’larda bu soruya açık bir yanıt verilemedi. Her
kafadan baﬂka bir ses çıktı.
Sovyetler Birli¤i kendi varlı¤ını korumak için mücadele veriyordu. Sovyetler Birli¤i Yahudilere yardımcı olmak
için çok az çaba harcadıysa da ‹kinci Dünya Savaﬂı’nda
hiçbir zaman Yahudilere ayrımcı davranıﬂta bulunmadı.
Vatikan’ın Nazi Almanyası’na karﬂı tutumu, duruma
göre de¤iﬂiyordu. Birçok papaz savaﬂ sırasında Yahudi çocukların gizlenmesine yardımcı oldu. Bazı papazlar da savaﬂtan sonra Nazilere yardım edip onların Güney Amerika’ya kaçmalarını sa¤ladı. Papa’nın Budapeﬂte’deki elçisi
Angelo Rotta binlerce Yahudiye yardım etti. Slovakya papazlarından Josef Tiso ise on binlerce Slovak Yahudiyi gaz
odalarına gönderdi. Bu tür zıt olaylar genel yargılara varmayı güçleﬂtiriyor. Seyircilerle ilgili de¤erlendirme hassas
bir konu olarak kalacak.
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“III. Reich halkı, bilmek istedikleri kadar
çok (örne¤in ülkedeki Alman yurttaﬂlarının
öldürülmesi) ya da az (örne¤in ülkenin
Yahudi yurttaﬂlarının öldürülmesi) ﬂey
biliyordu. Bilmedikleri ﬂeyleri ö¤renmek de
istemiyorlardı. Nedenleri ortada. Ancak
ö¤renmek istememek, her zaman, ö¤renmek
istemedi¤ini bilecek kadar bilgi sahibi
olundu¤u anlamına gelir.”
J. P. STERN, ‹NG‹L‹Z TAR‹HÇ‹S‹ VE GÖRGÜ TANI⁄I

‹ttifak devletlerinin güçleri savafl sonunda
toplama ve çalıflma kamplarını kurtardıkları zaman karflılafltıkları görünümden o
kadar etkilendiler ve buna o kadar öfkelendiler ki, birçok yerde, oralarda oturan
halka, kamplarda buldukları on binlerce
ölüyü ve sadece deri ve kemikten oluflan
cesetleri gömme emri verdiler. Resimde
Nürnberg’de toplama kampı
mahkumlarının cesetlerini gömmek üzere
flehrin içinden geçerek taflımak zorunda
bırakılan Alman siviller görülüyor.
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“‹nsanın Yahudi düﬂmanı görüﬂlere sahip olabilece¤ini ama bu
görüﬂlerin Yahudi tanıdıklarla iliﬂkileri etkilemedi¤ini anne ve
babamdan biliyordum (annem ve babam Alman Milli Halk
Partisi’ni destekliyordu). Bu tutumun küçük bir hoﬂgörü izi taﬂıdı¤ı
düﬂünülebilir. Ancak benim daha sonra insanlık dıﬂı bir siyasal
sisteme, kendi iyili¤imden kuﬂku duymaksızın, tüm kalbimle destek
olmamın nedeninin, tamamıyla bu tutumda yattı¤ını düﬂünüyorum.
Tüm ülkelerin baﬂına gelen her türlü belaya Yahudilerin sebep
oldu¤u veya Yahudilerin isyankâr oldu¤u ve Yahudi kanının ahlâk
bozuklu¤una yol açtı¤ı yolunda vaazleri dinlerken sizi veya yaﬂlı
Bay Lewy’yi veya Rosel Cohn’u düﬂünmek zorunda kalmıyordum:
Sadece beynimdeki ‘Yahudi’ hortla¤ını düﬂünüyordum.
Yahudilerin ev ve iﬂlerini terketmek zorunda bırakılıp
gettolarda hapsedildiklerini duyunca kafamda kendili¤inden bir
de¤iﬂiklik oldu ve sizin veya yaﬂlı Lewy’nin de böyle bir akibetle
karﬂı karﬂıya kalabilecekleri düﬂüncesini silip attım. Takibata
u¤rayan ve ‘zararsız hale getirilen’ sadece Yahudiydi.
B U N D D E U T S C H E R M Ä D E L B A fi K A N I M E L I T A M A S C H M A N N
H ‹ T L E R G E N Ç L ‹ ⁄ ‹ K I Z ( 1 4 - 1 8 Y A fi ) K O L U

1938.Viyana. Bir Yahudi çocu¤u Nazi
parti aktivistlerinin denetimi altında bir
Yahudiye ait bir binanın duvarına yazı
yazmaya zorlanarak küçük düflürülüyor.
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Katliamın tanıkları
Almanların Polonya’yı iﬂgalinin ilk gününden itibaren
ﬂiddet, dehﬂet ve acımasızlıklar günlük yaﬂamın bir parçası haline geldi. Nazilerin Polonyalılar - Yahudiler ve
Yahudi olmayanlar - üzerinde yarattıkları tahribat korkunçtu. Bu ulus bunun etkilerini bugün bile hissediyor.
Polonyalılar Soykırımı’na kendi evlerinin önünde tanık
olmak ve hatta bunu yaﬂamak zorunda kaldılar. Çok az
sayıda Polonyalı Nazilerle iﬂbirli¤i yaptı. Aynı zamanda,
Polonyalıların gizlenen Yahudileri resmi kurumlara ihbar
etmeleri veya aileleri gizlemek için onlardan para alıp,
sonra onlara ihanet etmeleri sık görülen olaylardandı. Öte
yandan binlerce Polonyalı kendilerinin ve ailelerinin canlarını tehlikeye atarak Yahudi komﬂularına yardımcı oldu.
Tek amacı Yahudileri kurtarmak olan bir direniﬂ hareketi
sadece Polonyalılar tarafından oluﬂturuldu.
Savaﬂtan önce Polonyalı - Yahudi iliﬂkileri karmaﬂık
bir görünüm sunuyordu ve her iki taraf birbirine güvensiz
ve düﬂmanca davranıyordu. Buna karﬂın kesin Yahudi
düﬂmanı olan insanlar Yahudilere yardımcı oldular. Belki
dinsel inançları nedeniyle belki de komﬂu oldukları için
böyle davrandılar. Yahudi ve Çingenelerden sonra hiç bir
grup Polonyalılar kadar acı çekmemiﬂtir. Ortak düﬂman
olan Naziler bu grupların çıkarlarını birleﬂtirmiﬂ oldu.
Bu durum yine de, savaﬂtan canlı olarak kurtulan Yahudilerin (3 milyon Polonyalı Yahudinin 300 000’i) evlerine döndüklerinde so¤uk ve düﬂmanca karﬂılanmalarını
engelleyemedi. Pogromlar ve Yahudilere saldırılar oldu.
Birçok Yahudi yeniden kaçmak zorunda kaldı. Bugün birçok genç Polonyalı ülkenin Yahudi tarihiyle, boﬂ duran
tapınaklarla ve terkedilmiﬂ mezarlıklarla ilgilenmeye baﬂladı. Ama Yahudiler artık orada de¤iller.

Campo di Fiori’yi hatırladım
baharda güzel bir akﬂam
müzi¤in canlı tonlarında
Varﬂova’daki atlıkarıncanın orada.
ﬁarkı sesleri bastırıyordu
getto duvarlarının ötesindeki silah seslerini
ve atlıkarıncaya binen çiftler
berrak gökyüzüne do¤ru uçuyorlardı.
Bazen yanan binalardan
kararmıﬂ uçurtmalar taﬂıyordu rüzgâr
ve atlıkarıncadaki insanlar
havada kül tanecikleri yakalıyordu.
Yanan binalardan esen rüzgâr
kızların eteklerini kaldırıyordu;
millet kahkaha atıyordu sevinç içinde
Varﬂova’da bu ıﬂıl ıﬂıl pazar günü.
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Biri çıkıp ahlak dersi verecek belki
Romalılar ve Varﬂovalılar
alıﬂveriﬂ yapıyor, e¤leniyor, seviﬂiyor
ﬂehitlerin ateﬂe verilmelerinden rahatsız olmadan.
Baﬂka birinden baﬂka bir ders,
insancıl olan her ﬂey kayboluyor,
unutkanlık yayılıyor, geliﬂiyor
henüz ateﬂler sönmedi¤i halde.
Ama ben o gün
ölüme yatmıﬂ olanların yalnızlı¤ını düﬂündüm.
CAMPO DI FIORI’DEN, CZESLAW MILOSZ (YORUM: NILS
ÅKE NILSSON)

Polonyalı ö¤renciler
Polonyalı Cecylia Przylucka sınıfındaki Yahudi arkadafllarını ve onların
akibetlerini anlatıyor:
“Elinize bir büyüteç alıp resimdeki çocuklara bakın! Podolya’daki

ekmek getirirdi, gevrek gevrek. Annesiyle babası fırın iflletiyordu. Onun
yanında Klara oturuyordu. Róza ile Klara birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Klara’nın saçı kısa örgülü ve kıvırcıktı. fiakalar yapıp etrafındakileri güldürmekten hofllanırdı. Sınıfta çok utangaç, çok çalıflkan ve tatlı

Kozowo flehrinde 5a sınıfındaki çocuklarız biz. Yakında tatil bafllıyor. O

bir kız daha vardı, adı Klara olan. Resimde duvar dibinde ayakta duruy-

yüzden sevinçliyiz.

or. Onun yanında iki kat beyaz yakası olan Mosio var. Mosio hep böyle

Okula baflladı¤ımda babam, benim Yahudi çocuklar arasında oturmama izin verilmesini rica etmiflti. Hep flöyle derdi: ‘Yahudiler akıllı

Sonra, bir kızla bir o¤lan daha vardı ama adlarını
hatırlayamıyorum. (...)
Almanlar gelince bu resimdeki ve tüm okuldaki Yahudi çocuklar ve onların anneleri, babaları, kardeflleri ve akrabaları öldürüldü.
Almanlar onları tafl ocaklarına götürüp kurfluna dizdiler.
Oturdu¤umuz flehirdeki insanların üçte biri bu flekilde öldü. Dört kifli

gömlekler giyerdi. Sınıfta genellikle dirseklerini sıraya dayar ve uzun

kurtuldu. Bir baba ile o¤lu flehrin çok uza¤ında bir bataklıkta gizlenmifl.

uzun düflünürdü. O zaman ö¤retmen: ‘Mosio, sorunun cevabını

Annem de Szmuc ile onun niflanlısını gizledi. Bir buçuk yıl bizim

insanlar - onları dinlemek gerek.’ Belki de bu yüzden onlarla yakın

bildi¤inden eminim.’, derdi. Mosio gerçekten bilirdi cevabı. En arkada,

bodrumda kaldılar. Annem onlara her gün yemek verdi. Onları

arkadafl oldum. Özellikle sınıfın tam ortasında oturan Róza ve Klara ile.

solda duran Sonia bakımlı ve güzel tek çocuktu. Derslere dans ederek

gizledi¤ini babamıza bile söylemedi. Szmuc ile niflanlısı bizim bodrum-

Róza ciddi bir kızdı. Saçını örer ve kulaklarının yanında, simit fleklinde

ve flarkılar söyleyerek girerdi. Sonra Sara (sa¤ tarafta) vardı. Bakır

da gizlenerek bu trajediden kurtuldu. Çocukları oldu ama ölü do¤du.

toplardı. Matematikte sınıfın en iyisiydi ve öbür çocuklara yardım eder-

kızılıydı saçları. Utangaç bir kızdı ve Polonyaca konuflmakta zorluk

Çocu¤u bulundukları yere gömdüler. Bunu, yeniden özgürlüklerine

di. Gezilere çıktı¤ımızda yanında bütün çocuklara yetecek kadar

çekiyordu.

kavufltuktan sonra ö¤rendik.”
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Demokrasiler kapılarını kapatıyor
Nazi Almanyası’nın Yahudilere uyguladı¤ı vahﬂi takip
demokratik Batı ülkelerindeki insanların aklını karıﬂtırmıﬂtı. Birçok ülkede insancıl gelenekle dikkat çekici ölçülere varan Yahudi düﬂmanlı¤ı birbiriyle çakıﬂıyordu. Birçokları muhtaç durumdaki insanlara yardımcı olmak istiyor, bir yandan da binlerce Yahudiyi ülkeye sokmaktan
korkarak, kapılarını kapalı tutuyorlardı. Çok derin kökleri olan ön yargıları, ancak, bir kaç politikacı sınama cesaretini gösterebildi. Birçokları Alman Yahudilere yardımcı
olmak gerekti¤ini söylüyor ama hemen hemen hiç kimse
sözü bırakıp eyleme geçmiyordu. ‹sveç hükümeti de aynı
davranıﬂı sergiledi. Sosyal Sa¤lık Genel Müdürü Sigfrid
Hansson 1939 yılı ﬂubat ayında ﬂu itirafta bulundu: “Mültecilere karﬂı ﬂimdiye kadar gösterdi¤imiz tutum, onlara
kucak açtı¤ımızı söyleyecek kadar cömert olmamıﬂtır.
Baskı ve terörden kaçıp ülkemize sı¤ınan yabancılara
oturma izni verme konusunda pek cömert davranmadık.”
1942 yılı sonbaharında toplu katliamlarla ilgili haberler arttıkça arttı ve müttefik devletlere, bir ﬂeyler yapması
için baskılar yo¤unlaﬂtı. Ancak hala hemen hemen hiç bir
ﬂey yapılmıyordu.
Amerikan hükümeti Yahudilere yardımcı olmak için
nihayet War Refugee Board adlı bir örgüt kurdu. Ancak
‹ngiliz hükümeti buna karﬂı çıkarak Amerika’nın giriﬂimini bir reklam oyunu olarak niteledi. Örgüt baﬂarılı bir
çalıﬂma yaptıysa da, bazı tarihçiler Amerikan politikasını
“Baﬂkan Roosevelt’in en büyük yenilgisi” olarak niteliyor. Roosevelt’i savunanlar ise Avrupalı Yahudilere
yardımcı olmanın en iyi yolu, en kısa zamanda savaﬂın sona ermesini sa¤lamaktı, diyorlar. Bu görüﬂte de büyük bir
do¤ruluk payı var. Ancak yine de birçok yorumcu “de-

mokrasilerin yenilgisi” olarak adlandırılan bu tutumu
eleﬂtirmektedir.

Sı¤ınacak yer aranıyor
Avrupa’ya dönmek zorunda kalan Yahudi mülteciler SS St Louis
gemisinden inerken. 1000 kadar Yahudi mülteci 13 mayıs 1939 günü
Nazilerden kaçarak SS St Louis adlı Alman gemisiyle Hamburg’dan
ayrıldı. Amaçları Küba’ya sı¤ınmaktı. Ama Küba’ya girmelerine izin
verilmedi. ABD’de sı¤ınacak bir yer bulma çabaları da baflarısızlıkla
sonuçlandı. Bir ayı aflkın bir süre sonra Belçika’nın Antwerpen limanına
dönmek zorunda kaldılar. Antwerpen’e varıfl tarihi 17 haziran. Bu
insanların birkaçı ‹ngiltere’ye sı¤ınma olana¤ı elde ettiyse de, ço¤unluk
zamanla Almanların eline düfltü ve imha kamplarına gönderildi.
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Auschwitz’in bombalanması

“‹ﬂi kestik. Alman askerleri ve siviller sı¤ınaklara koﬂtu. Biz ise oldu¤umuz yerde
duruyorduk. Herhalde böyle yaparak üstünlük ve intikam duygusunu dile getiriyorduk.
Kaybedecek bir ﬂeyimiz yoktu. Sadece I.G. Farben Industrie’ye inﬂa etmekte oldu¤umuz
büyük fabrikanın tahrip edilmesini istiyorduk.
Bu mutluluk duygusu Amerikalıların bombardımana baﬂlaması ve bizim de kayıp
vermemize - yaralı ve ölü - karﬂın kaybolmadı. Uçak filolarının peﬂpeﬂe gökyüzünde
belirip, kaybolmaları, bombalarını boﬂaltmaları, binaları yıkmaları ve bu Herrenvolk’a
dahil kiﬂileri de öldürmelerini görmek ne kadar güzeldi!
Bombardıman bize moral verdi ve ne tuhaftır ki, içimizde hayatta kalma ve canlı
olarak bu cehennemden kurtulma umudu yarattı. Hayallere dalarken müttefik güçlerle
kampta bulunan ve benim de iliﬂkide oldu¤um çok küçük yeraltı örgütü arasında bir
ba¤lantı oldu¤u düﬂüncesine kapıldık.
‹mha ve kaçıﬂın aynı anda yapıldı¤ını düﬂündük;
Bombardıman uçakları yukarıdan imhaya baﬂlayacak biz de aﬂa¤ıda insan ﬂeklinde
bombaya dönüﬂmüﬂ bile olsak kaçarken öldürmeye devam edecektik.
Ne yazık ki, bu düﬂünce hiç bir zaman gerçekleﬂmedi.”
AUSCHWITZ-MONOWITZ’TEN CANLI OLARAK
KURTULAN SHALOM LINDENBAUM

1944 yılı mayıs ayından temmuz ayına kadar Macaristan’dan Auschwitz’e Slovakya üzerinden gerçekleﬂtirilen
yo¤un sürgünler dünyanın gözü önünde oldu. Birçok örgüt ve özel kiﬂi Amerikan ve ‹ngiliz hükümetlerinden bu
trafi¤i durdurmak için bir ﬂeyler yapmalarını istedi. Özellikle ünü o sırada her yere yayılmıﬂ olan Birkenau imha
kampının bombalanması veya demiryolu hatlarının tahrip
edilmesi isteniyordu.
Savaﬂ son yılına girmiﬂti. Müttefik hava güçleri Avrupa hava sahasını denetim altında tutuyordu. ‹talya’dan
kalkan Amerikan bombardıman uçakları her gün bölge
üzerinde uçuyor ve kampın yakınından geçiyordu. Ancak
müttefikler bir dizi gerekçe yüzünden çaresizlik ve umutsuzluk içerisindeki bu yalvarıﬂlara kulak asmamayı ye¤ledi. Savaﬂ sırasında yapılan bazı resmi açıklamalar insanda alaya alınıyormuﬂ gibi bir duygu yaratıyordu. ‹ngiliz müsteﬂar Richard Law Yahudi lideri Chaim Weizmann’a 1944 yılı eylül ayına kadar geciktirdi¤i yanıtında
ﬂunları yazdı: “Hava Kuvvetleri Komutanlı¤ı bu sorunu
büyük bir ciddiyetle inceledi. Ancak bu iﬂin yol açtı¤ı büyük çaplı teknik zorluklar nedeniyle, ﬂu andaki koﬂullar
altında önerinizi kabul etmemekten baﬂka seçene¤imiz
olmadı¤ını bildirmek zorundayım.” Bazı tarihçiler Yahudi düﬂmanlı¤ının bu konuda belli bir rolü oldu¤unu iddia
etmekteler. Tartıﬂma bugüne kadar devam etti. Ancak ortada bir gerçek var: Yahudiler gaz odalarına giderken, onlar için bir ﬂeyler yapma olana¤ından yararlanılmadı.
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Ders?
Auschwitz-Birkenau’da siyasal mahkum olarak kalan
Fransız yazar Charlotte Delbo Nazi kamp dünyasının yarattı¤ı dipsiz uçurumu tarif etti. Bizi, kafamızı çevirmeden bu dünyayı seyretmeye, “anlamak için” u¤raﬂmaya
ça¤ırdı. Aynı anda kendi deneyimlerinin ona sa¤ladı¤ı
bilginin “iﬂe yarar bir bilgi olmadı¤ını” farketti.
Soykırımı’nın korkunçlu¤u olaylardan ders alma gücümüze karﬂı esaslı bir sınav teﬂkil ediyor.
‹kinci Dünya Savaﬂı sırasında yapılan tahrip halen
aklımızın sınırlarını aﬂmaktadır. Savaﬂ iki yönlüydü. Bir
yandan “geleneksel”, siyasal bir savaﬂtı. Bu savaﬂta onlarca milyon insan hayatını kaybetti. ‹kinci yön de¤iﬂikti, yeniydi. ‹lk elde Yahudilere yönelik olan ve onların Avrupa’daki biyolojik varlıklarını yok etmeyi amaçlayan ideolojik bir savaﬂ. Yahudilerin Avrupa’da bir gelecekleri
olup olmadı¤ı hâlâ yanıtı verilmemiﬂ bir soru. Ancak Avrupa tarihinin ve Avrupa’nın geliﬂmesinin sonsuza dek etkilenmiﬂ oldu¤undan ve bunun olumsuz yönde bir etkilenme oldu¤undan emin olabiliriz. Yahudilere karﬂı giriﬂilen katliam hakkında çok ﬂey biliyoruz. “Nasıl” sorusu
uzun bir süre, araﬂtırmacıların en önemli sorularından birini oluﬂturmuﬂtur. Ancak “niçin” sorusu - örne¤in
1939’da Avrupa’da, 15 yaﬂından küçük Yahudi çocuklarının yüzde 90’ının niçin ölmek zorunda kaldı¤ı - o zaman Yahudiler için ne kadar anlaﬂılmaz bir soruysa bugün
de aynı derecede anlaﬂılmaz ve açıklaması olmayan bir
sorudur. “Niçin”i hiç bir zaman anlayamayaca¤ımızı ileri
süren düﬂünürler var. Soykırımı’nın tam olarak anlaﬂılması, sonsuza dek, insanın anlama yetene¤inin
dıﬂında kalacak, diyorlar, bu düﬂünürler.

Ancak Soykırımı’ndan arda kalan mirası inkâr etmek
veya bu mirasla ilgilenmemek ortak gelece¤imiz açısından önemli bir tehlike içermektedir. Yazar Primo Levi’ye
kulak verelim: “Bu kötülük çukurunu kazmak ne kolay ne
de zevkli bir iﬂ (...) ‹nsan yüzünü buruﬂturup, kafasını baﬂka yöne çevirmek istiyor: dayanmak ve bu iste¤i yenmek
zorundayız.” ‹nsan bu sorunun olmamasını isteyebilir.
Çünkü çok karanlık ve i¤renç. Ancak Soykırımı, gerçekleﬂti¤i tarihten bu yana Avrupa mirasının bir parçası olmuﬂtur ve daima olacaktır.
Tarihçi Omer Bertov için en korkunç ﬂey “Soykırımı’ndan bir ﬂey ö¤renmenin olanaksızlı¤ı”dır. Soykırımı’nın “aﬂırı anlamsızlı¤ı ve korkunç boﬂlu¤u” bundan
çıkarılacak derslerle ilgili tüm soruları gülünç hale getirmektedir.
Bu güçlü bir gerekçedir. Soykırımı ça¤daﬂ dünya tarihinde ve Avrupa tarihinde uzaydaki kara boﬂluk gibidir.
Soykırımı senin benim gibi insanların bir katliamın
planını yapması ve bu planı uzun yıllar uygulaması yüzünden olmuﬂtur. Bu insanlar baﬂka türlü bir seçim de yapabilirlerdi. Yapmaları gerekirdi.
Bu nedenle - kötü seçimin insanı nerelere sürükleyebilece¤ini bildi¤imiz sürece - iyi seçimin daima var oldu¤unu çocuklara ö¤retmek (onların da zamanı gelince kendi
çocuklarına ö¤retmeleri) daima anabaların, ö¤retmenlerin, politikacıların ve tüm yetiﬂkin insanların sorumlulu¤una giren bir görev olmaya devam edecektir.
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“‹nsanı ﬂaﬂkına çevirecek sayıda kurban
verilmiﬂ olması nedeniyle bu suçların eﬂi ve
benzeri yoktur. Bu suçları iﬂlemek için bir
araya gelen insanların bu kadar çok sayıda
olması, ﬂaﬂkınlı¤ı daha da artırıyor. (...) Bu
insanlar acımasızlık ve vahﬂet konusunda
birbirleriyle yarıﬂmıﬂlardır.”
ROBERT H JACKSON,
N Ü R N B E R G D U R U fi M A L A R I Y A R G I C I

Siz bilenler
açlı¤ın gözleri parlattı¤ını bilir miydiniz
susuzlu¤un kararttı¤ını
Siz bilenler
insanın annesinin ölüsüne bakabilece¤ini bilir
miydiniz a¤lamadan
Siz bilenler
sabahleyin ölümün özlendi¤ini bilir miydiniz
ve akﬂam ondan korkuldu¤unu
Siz bilenler
bir günün bir yıldan uzun oldu¤unu bilir miydiniz
bir dakikanın bir ömürden daha uzun oldu¤unu
Siz bilenler
kemi¤in gözden daha hassas oldu¤unu bilir miydiniz
sinirlerin kemikten daha güçlü
yüre¤in çelikten daha sert oldu¤unu
(...)
Acının sonsuz oldu¤unu bilir miydiniz
korkuncun sınırsız oldu¤unu
Bilir miydiniz
Siz bilenler
CHARLOTTE DELBO
(YORUM: EVA ÅKERBERG)
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Yaflayan tarih
Soykırımı’yla ilgili bilgilendirmeye
bir katkı
Siyasal parti baﬂkanlarının 1997 yılı haziran ayında
yaptıkları bir tartıﬂma sırasında Baﬂbakan Göran Persson
Soykırımı konusunda Yaﬂayan Tarih adı altında geniﬂ bir
bilgilendirme kampanyasının ilk adımını attı. Amaç ‹kinci Dünya Savaﬂı sırasındaki Soykırımı’ndan hareketle insanlık, demokrasi ve tüm insanların eﬂit de¤ere sahip olmaları gibi konuları ele almaktır.
Bilgi ve tartıﬂmalar yoluyla böyle bir ﬂeyin yeniden
meydana gelmesini önleyebiliriz. Soykırımı demokrasi
ve insan de¤eri konusundaki tartıﬂmaları canlı tutmadı¤ımız takdirde neler olabilece¤ini gösteren ve sürekli çalan bir uyarı çanı olmalıdır.
Yaﬂayan Tarih üç bölümden oluﬂuyor:
– Soykırımı’nı inkâr eden ve katliamın ardında yatan
ideolojiyi öven güçleri eleﬂtirme konusundaki siyasal görüﬂ birli¤ini gösteren etkinlikler.
– Anababalara ve halka aydınlatıcı bilgi. Bu etkinliklerden biri ‹nternet’te Soykırımı konusunda toplu bilgi
veren bir sayfa hazırlanması. Adres: www.levandehistoria.org.
– Okullara yönelik bilgilendirme çalıﬂmaları ve
araﬂtırmaları güçlendirici önlemler. Okullara film vb. gibi ders malzemesi sunulmaktadır. Ö¤retmen seminerleri
düzenlenmekte ve Uppsala Üniversitesi’nde Soykırımı ve
katliam konusunda araﬂtırma ve e¤itimle ilgili ulusal bir
uzmanlık merkezi açılmaktadır.

Parlamentoda temsil edilen partiler
aynı görüflte
Soykırımı insanlı¤a karflı tarih boyunca
ifllenmifl suçların en korkunçlarından biridir.
Milyonlarca insan Naziler tarafından
öldürülmüfltür. Bugün bu suç akıl almaz bir
fley olarak görünmektedir. Aslında bu suçun
ifllendi¤i tarihin üzerinden sadece 50 yıl
kadar bir süre geçmifltir.
‹nsana de¤er veren, demokratik ve
herkesin eflit oldu¤una inanan bir toplumda
yaflamak isteyen herkesin, fliddete dayalı
ideolojiye karflı çıkması gerekir. Nasyonal
sosyalist düflüncelerin yeniden yayılmasına ve bu insanlık suçlarının
inkâr edilmesine seyirci kalamayız. Tarihi unutanlar tarihin yeniden tekrar
etmesi tehlikesiyle karflı karflıya kalabilirler.
Nazilerin iflledi¤i insanlık suçuna görgü tanı¤ı olan insanlar halen hayattadır. 50 yıl önce olanlarla ilgili bilgi, bu kiflilerin ölümüyle yok
olmamalıdır. Onların çekti¤i acılar unutulmamalıdır. O zaman olanların
yeniden olmamasını sa¤lamak bizim görevimizdir.
Hükümet bu nedenlerle Soykırımı konusundaki bilgiyi artırmak için
genifl çaplı bir manifesto anlamına gelen “Yaflayan tarih”in ilk adımını attı.
Bu manifestoya büyük bir katılım oldu. Parlamentoda bulunan tüm partiler
tek vücut halinde “Yaflayan Tarih”i desteklemektedir.
Nazizm’e karflı ve insan de¤erini koruma yönündeki mücadelede hep
birlikte olmamız ‹sveç Baflbakanı olarak bana gurur veriyor.
Göran Persson, Sosyal Demokratlar

Nazi soykırım kamplarındaki fırınların ve
Bosna savaflındaki vahfli katliamlardan sonra
açık toplu mezarların baflında saygı duruflunda bulundum. Stalin döneminin toplu imhalarından canını kurtarabilenlerin anlattıkları
acılı öyküleri okudum.
Bu vahflet yeniden yaflanabilir. Belki yeni
bir Hitler veya Stalin gelmez. Ancak yabancı
olan ve bilinmeyenden duyulan korku, kifliyi
hoflgörüsüzlü¤e götürmektedir. Nefret

yayılmakta veya kıflkırtılmakta ve cinayet için, farklı görünümde olanları,
farklı düflünenleri, farklı bir inanca sahip olanları, Yahudileri, beyazları, siyahları ve di¤erlerini, canilerinden farklı olmaktan baflka hiç bir suçu olmayan insanları öldürmek için yeniden zemin hazırlanmaktadır.
Bu yüzden tarihten ders almamız büyük önem taflımaktadır. Tarihi hiç
bir zaman unutmamalıyız. Tarihi bilip bundan ders almasını ö¤renmeli,
birey, halk ve kültürler olarak bizi birbirimizden farklı kılan özelliklerin, ço¤u kez, geliflmemize zenginlik ve dinamizm kazandırdı¤ını, barbarlı¤ın
yeni cinayetler iflleme olanaklarına karflı siper oluflturan fleyin birey, ulus
ve devletler arasındaki yakın iflbirli¤i oldu¤unu kavramalıyız.
Carl Bildt, Moderatlar

Her insan tek ve eflsizdir. Bu özelli¤i nedeniyle saygıyla karflılanmalıdır. Irk, din, kültür veya cinsel kimlik dikkate alınmaksızın di¤er insanlara karflı açık ve hoflgörülü olmak demokratik toplumun temelini oluflturur.
.....Ancak bu de¤er yargıları bir kez konmufl
ve sonsuza dek geçerli olaca¤ı güvence altında olan yargılar de¤ildir. Her yeni kuflak bu
insancıl ve demokratik de¤er yargılarını savunmak ve yeniden kazanmak zorundadır.
Bu yüzden saygı ve hoflgörü sadece yasal
veya idari çözümlerle sa¤lanamaz. Toplumumuzun temelini oluflturmasını
istedi¤imiz de¤er yargıları tüm insanlara birey olarak gösterilen saygıdan
kaynaklanmalıdır. Bir bireyin insanlı¤ıyla oynanması hümanist ve demokratik bir toplumun temeliyle oynanması demektir. Hitler döneminde ve
Soykırımı’nın gerçeklefltirildi¤i sırada hümanist de¤er yargıları ve insanlık
de¤erleri ayaklar altına alındı. Buna yeniden izin vermemeliyiz. Öldürülen
insanlara karflı boynumuzun borcudur buna izin vermemek. ‹nsanın insan
olması gerekir. ‹nsan olmak kendi kendimize karflı taflıdı¤ımız bir yükümlülüktür.
Olof Johansson, Center Partisi
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Nazizm’in vahfleti karflısında “Bir daha asla!”,
diyoruz. Ama yine de durmadan tekrarlanıyor. Etnik katliam, toplama kampları, toplu katliamlar. En son Bosna ve Rwanda’da oldu¤u gibi. Farklı görünen ve farklı düflünen
insanlara davranıflta uygulanan barbarca
yöntemler Nazizm’in yıkılmasından bu kadar
zaman sonra baflka diktatörlüklerde yeniden
uygulanıyor.
Ancak “Bir daha asla!” demeye devam etmemiz gerekir. Her fleyden önemlisi de bu
ruh haliyle hareket etmemizdir. Barbarlı¤ı kaçınılmaz bir olgu olarak kabul
edersek insanlık ve insan onuru için savaflmaktan vazgeçmifl oluruz.
Her fleyin baflı bilgidir. Gerekli bilginin bir kısmı Yahudi düflmanlı¤ı,
Yahudi düflmanlı¤ının tarihi, yapısı ve hasta hayal dünyasıyla ilgilidir.
1998 yılı ocak ayında ‹sveçli bir avukat “bir Nazi selamı nasıl olur da rencide edici bir davranıfl olur?”, diye sorabilmektedir. Tüm ülkelerde satılan
ırkçı Beyaz Güç müzi¤inin büyük bir bölümü ‹sveç’ten da¤ıtılmaktadır.
“Yaflayan Tarih” projesinin önemli bir gereksinmeyi karflılayacak bir proje
oldu¤unu söyleyebilmem için, bence, bu iki örnek yeterli!
Lars Leijonborg, Folk Partisi Liberaller

Soykırımı’nı hatırlatmak, bugün, her zamankinden daha gerekli ve önemlidir. Bu önem
sadece soykırımının gerçekten oldu¤unu inkâr eden güçlerin bulunmasından de¤il,
ayrıca Avrupa’daki toplumsal geliflmenin, bugün, Almanya’da, Naziler yönetime gelmeden önce var olan koflullara benzer özellikler
taflımasından kaynaklanmaktadır.
‹kinci Dünya Savaflı’nda insanlık ekonomik
bunalım, artan iflsizlik, toplumsal huzursuzlu¤un nelere yol açabilece¤ini bilmek ve anlamak için a¤ır bir bedel ödemek
zorunda kaldı. Karanlık, antidemokratik siyasal güçler, o gün oldu¤u gibi,
bugün de, kültürel ve etnik farklar üzerinde spekülasyonlar yapmaktadırlar. Irkçılı¤ı ideoloji olarak seçip günah keçileri yaratmaya ve eflit ve
adil olmayan bir geliflmenin yol açtı¤ı toplumsal sıkıntıların suçunu bunların üzerine atmaya çalıflmaktadırlar.
Nazizm ve ırkçılı¤a karflı bilgilendirme ve e¤itim çalıflmaları yapılması

elbette gereklidir. Ancak bu çalıflmaların yanı sıra iflsizlik, konut
ayrımcılı¤ı ve di¤er toplumsal sorunlara karflı genifl kapsamlı önlemlerin
de alınması flarttır.
Gudrun Schyman, Vänsterpartiet

Kendi tarihimiz ve 50 yıl önce Avrupa’da
meydana gelen korkunç olay - Soykırımı kendi kendimize böyle bir fleyin nasıl meydana geldi¤ine akıl erdiremedi¤imizi söylüyoruz. Senin benim gibi insanlar, insanların
farklı olma ve farklı düflünme haklarını savunmadıkları, ırkçılı¤a ve yabancı düflmanlı¤ına zamanında tepki göstermedi¤i için
meydana geldi, bu olay.
Böyle bir fley tekrar olmamalı! Bu yüzden tüm
insanların aynı de¤erde olduklarını ve aynı
temel ihtiyaçlara sahip olduklarını kavramamız, demokratik bir toplum
oluflturma yolunda gerekli temelin birbirimizle ve gelecek kuflaklarla dayanıflma oldu¤unu anlamamız büyük önem taflımaktadır. Hepimiz herkesin bir yere sahip oldu¤u bir toplum oluflturma yönünde sorumluluk üstlenmeliyiz. Bu toplumda herkes kendisini toplumsal geliflmeye katkı sa¤layabilen ve geliflmeleri etkileyebilen bir kifli olarak görebilmeli, demokrasi
ve sosyal güvenlik korunup gözetilmelidir.
Marianne Samuelsson, Çevre Partisi Yefliller

Tarihi gerçekleri inkâr edenler kendilerini inkâr etmifl olurlar. Nazizm’in sorumlu oldu¤u
bu büyük çılgınlıktan ve afla¤ılayıcı duygudan kurtulmamız hiç bir zaman mümkün olmayacaktır. Ancak gerçe¤i görme cesaretini
göstermek, bu gerçe¤i baflkalarına anlatmak
ve bunun ört bas edilmesine veya
çarpıtılmasına asla göz yummamak her kufla¤ın kaçınılmaz görevi, her ailenin, her bireyin en önemli ve en do¤al iflidir. Tarihsizlik ve
ilgisizlik korkunç bir fleydir. Bizim kufla¤ımızın ve içinde bulundu¤umuz ça¤ın kötülük ve çılgınlıkla bafledebilecek güçte oldu¤unu ve flimdi yaflayan bizlerin aklın önderli¤ini ve aklın
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üstün gelmesini sa¤lamaya yetecek güce sahip oldu¤unu düflünür, buna
kolayca inanırız. Bu tehlikeli ve yanlıfl bir tutumdur. Her toplum insanlarda
ahlaki bilinç olmasını gerektirir.
Hepimiz, hem söz hem eylemlerimizle mutfakta, dernek yaflamında,
yemekhanede, cadde ve sokaklarda ırk, din, yafl, cinsiyet, zekâ vb. dikkate alınmaksızın her bireyin dokunulmaz bir de¤eri oldu¤unu göstermeye
cesaret etmek zorundayız. ‹tici güç olarak yalanı seçmifl olan akımlara
karflı birlikte mücadeleye baflladı¤ımız zaman gelece¤imizi güvence
altına almıfl oluruz.
Alf Svensson, Hıristiyan Demokratlar

Bu kitabın adı ‹ncil’den bir alıntıya dayanmaktadır, Yoel 1:2-3

Dinleyin, yafllılar, ve dinleyin
bunu, ülkenin tüm kurucuları.
Böyle bir fley oldu mu hiç
siz yaflarken veya babalarınız yaflarken?
Hayır, bunu anlatmalısınız
çocuklarınıza ve çocuklarınız anlatmalı
kendi çocuklarına, ve onların çocukları
gelecek kuflaklara
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Kadın, çocuk ve yafllılar Auschwitz-Birkenau imha kampının gaz
odalarından birine 100 metre uzaklıkta, küçük bir korulukta bekliyorlar. Soyunmayı bekliyorlar. Soyunduktan sonra gazla zehirlenerek öldürülecekleri odaya
girecekler. Ölüleri daha sonra aynı binadaki fırınlarda yakılacak.
Foto¤raftaki insanlar 1944 yılında, mayıs ayı sonu ve haziran ayı baflında
Macaristan’dan trenle Auschwitz’e getirilmifl Yahudiler. Bu foto¤raf kampa
gelen insanlara ne yapıldı¤ını anlatan bir albümden alındı. A¤açlıkta çekilmifl
bu foto¤raf “‹fle yaramaz kadın ve çocuklar” bafllı¤ı altına yerlefltirilmifl.
A¤açlık hâlâ duruyor. ‹nsanlardan kalan tek fley ise bu foto¤raf.
Bu kitap demokrasinin de¤er yargıları ortadan kaldırılıp yerine kin ve fliddet
ideolojisi kondu¤unda insanların baflka insanlara karflı neler yapmaya muktedir
oldu¤unu anlatmaktadır.
Kitap Soykırımı hakkında bilgi vermekte ve akıl almaz bir olayın nasıl
gerçe¤e dönüfltü¤ünü tarif etmeye çalıflmaktadır.
Kitabın da¤ıtımı Bokförlaget Natur och Kultur tarafından yapılmaktadır.
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