






O k u y u c u y a
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›-

n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›-

fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n ima-

n›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir

aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-

metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek

bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de ol-

sa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitap-

lar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetle-

rini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular,

okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmi-

fle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m saye-

sinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddet-

me konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçekler-

den etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, kar-

fl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir

grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübele-

rini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitap-

lar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler

için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edil-

mesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli se-

bepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan

ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser

oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak biri-

kiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak-

lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üslup-

lara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Yazar ve Eserleri Hakk›nda
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siya-

si konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahte-

karl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan ka-

ranl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-

fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-

rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden

oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün

kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-

ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› dü-

flünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönelti-

len itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok bü-

yük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-

mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n

uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-

ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,

Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a

ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülke-

sinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca,

Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, En-

donezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›-



l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›-

l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl

bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r.

Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve

samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli et-

ki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›mak-

tad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k ma-

teryalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi ola-

rak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygu-

sal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki

tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yal-

n›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›n-

da ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-

melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin

de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-

mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü

ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek

ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n

edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r.

Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsiz-

li¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sa-

mimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtul-

man›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya kon-

mas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›-

d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kar-

gafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n

izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-

ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Bu kitapta ele ald›¤›m›z Siyonizm, Yahudilik ve soyk›r›m konular›
flimdiye dek say›s›z tart›flmaya konu olmufl kavramlar oldu¤u için, önce-
likle baz› temel prensipleri belirtmekte yarar bulunmaktad›r. Kitab›n ge-
neli, bu önsözde anlataca¤›m›z hususlar çerçevesinde anlafl›lmal› ve yo-
rumlanmal›d›r. 

Soyk›r›m›n Ard›ndaki Gerçek

Bu kitapta II. Dünya Savafl›'nda Naziler taraf›ndan Yahudilere ve di-
¤er milletlere uygulanan zulüm, katliam ve soyk›r›m›n boyutlar›n› ele ala-
ca¤›z. Öncelikle belirtilmesi gereken husus ise, bizim hiçbir din, ›rk ve et-
nik köken ayr›m› yapmaks›z›n, her türlü soyk›r›m, iflkence ve zulme karfl›
oldu¤umuz gerçe¤idir. Ne Yahudilere ne de bir baflka millete karfl› gerçek-
lefltirilen en ufak bir haks›z sald›r›y› tasvip etmez, aksine telin ederiz. 

Bu, Allah'›n Kuran'da insanlara emretti¤i ahlak›n gere¤idir. Allah
Kuran'da, yeryüzünde bozgunculuk ç›karanlar›, insanlara zulmedenleri,
haks›z yere cana k›yanlar› lanetler. "Kim bir nefsi, bir baflka nefse ya da
yeryüzündeki bir fesada karfl›l›k olmaks›z›n öldürürse, sanki bütün in-
sanlar› öldürmüfl gibi olur" (Maide Suresi, 32) ayetiyle de bildirildi¤i gi-
bi, cinayet ifllemek tüm insanlara haram k›l›nm›flt›r. Rabbimiz tek bir ma-
sum insan›n katlinin, bütün insanlar› öldürmek gibi büyük bir suç oldu-
¤unu bildirmifltir. 

II. Dünya Savafl› y›llar›nda ve öncesinde, pek çok masum Yahudi in-
san›n zulme maruz kald›¤› ve hayat›n› kaybetti¤i ise aç›k bir gerçektir. Bu

ÖNSÖZ

Soyk›r›m, Yahudiler 
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II. Dünya Savafl› y›llar›nda, Avrupa-
l› Yahudilerin Naziler taraf›ndan
büyük bir zulme u¤rat›ld›klar› tari-
hin tart›fl›lmaz ve affedilmez bir
gerçe¤idir. Naziler, milyonlarca si-
vil Yahudiyi, afla¤›layarak, hakaret
ederek, küçük düflürerek evlerin-
den ç›karm›fl ve insanl›k d›fl› flart-
lar›n hakim oldu¤u toplama kamp-
lar›nda esir etmifllerdir. Solda yer
alan Auschwitzli Yahudi tutsakla-
r›n ya da Buchenwald kamp›ndaki
ölü tutsaklar›n afla¤›daki korkunç
manzaras›, Nazi zulmünün boyutla-
r›n› hat›rlatmaya yeterlidir. 
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masum insanlara Naziler veya baflka mihraklar taraf›ndan uygulanan ezi-
yetleri ve ifllenen cinayetleri fliddetle k›n›yoruz. Sadece Yahudiler de¤il, II.
Dünya Savafl›'nda hayat›n› kaybetmifl on milyonlarca masum insana (Al-
man, Rus, ‹ngiliz, Frans›z, Japon, Çinli, Çingene, H›rvat, Leh, Berberi,
S›rp, Arap, Boflnak vs. hangi milletten olursa olsun) karfl› yap›lanlar, asla
mazur görülemeyecek zulümlerdir. Tarihçiler, II. Dünya Savafl› öncesinde
ve savafl y›llar›nda yaklafl›k 29 milyon sivil insan›n Naziler taraf›ndan
(toplama kamplar›nda, gettolarda, askeri k›y›mlarda, siyasi cinayetlerde)
katledildi¤ini hesaplamaktad›rlar. 

Bu kitapta incelenen iki önemli konudan biri, bu korkunç vahfletin
sorumlusu olan Nazi Almanyas›'n›n, ‹srail'in baz› kurucular› ile gizli bir
ifl birli¤i içinde oldu¤udur. Bu pek çok insana flafl›rt›c› gelebilir, ama tarih-
sel gerçekler, ‹srail'in kurucular›n›n (yani baz› Siyonistlerin) bir dönem
Nazi Almanyas› ile yak›n bir ifl birli¤ine girifltiklerini göstermektedir. Bu-
nun nedeni, Nazi bask›s›n›n Avrupa Yahudilerinin Filistin'e göç etmeleri
için iyi bir gerekçe oluflturaca¤›n› düflünmeleridir. Kendi soydafllar›na ve
daha pek çok millete korkunç bir zulüm getirecek olan Nazi ‹mparatorlu-
¤u'nu, ekonomik ve siyasi yönden desteklemifl, Nazilerin ›rkç› politikala-
r›n› alk›fllam›fllard›r.

Bu ise önemli bir konudur, çünkü Nazi vahfleti ve bu vahflete maruz
kalan Yahudilerin trajedisi, II. Dünya Savafl›'ndan bu yana politik bir mal-
zeme olarak kullan›lmaktad›r. ‹srail Devleti içindeki baz› unsurlar, kendi
iflgal ve terör politikalar›n› meflrulaflt›rmak ve kendisine yönelik elefltiri-
leri susturmak için, sürekli olarak "soyk›r›m" kavram›na s›¤›nm›flt›r. Ger-
çekte ‹srail'in kurulmas›, büyük ölçüde soyk›r›m kavram›n›n getirdi¤i
uluslararas› destek ve sempati sayesinde mümkün olmufltur. Bu kitapta
iflleyece¤imiz bir di¤er konu ise, Nazilerin soyk›r›m politikas›n›n sadece
Yahudilere de¤il; Çingeneler, Polonyal›lar, Slavlar, dindar katolikler, Ye-
hova fiahitleri, bedensel ve zihinsel özürlüler gibi farkl› etnik, dini veya
sosyal gruplara da yönelik oldu¤udur. Nazi vahfletinin en büyük ma¤-
durlar›n›n, toplama kamplar›nda toplam 5.5 milyon insan yitirmifl olan
Yahudi milleti oldu¤u do¤rudur. Ama toplama kamplar›nda ölen insanla-
r›n toplam say›s› 11 milyonu aflmaktad›r ve bunun yar›s›ndan fazlas› yu-
kar›da belirtti¤imiz gruplara mensup olan insanlard›r. Bu insanlar›n yafla-
d›klar› soyk›r›m›n da Yahudi soyk›r›m› kadar hat›rlanmas› gerekmekte-
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dir. Nazi vahfletini sadece Yahudilere yönelik bir giriflim olarak göstermek,
baflta sözünü etti¤imiz "soyk›r›m› siyasi malzeme haline getirme" çabas›n›n
bir parças›d›r ve yanl›flt›r.

Kuran'da Ehli Kitap'›n Durumu

Kitap boyunca Yahudilerden, yaflad›klar› zulümden ve baz› Yahudi-
lerin de bu zulmün mimarlar› (Naziler) ile gizli iliflki içinde olduklar›n-
dan söz edece¤iz. Bu nedenle, baz› ön yarg› ve yanl›fl anlamalar› gider-
mek ve bu konular gündeme geldi¤inde do¤al olarak akla gelen "antise-
mitizm" kuflkusunu gidermek için, "Yahudiler ve Yahudilik" konusuna bir
Müslüman olarak nas›l bakt›¤›m›z› aç›klamakta yarar var.

Allah, insanlar›n ›rklar›na, renklerine ve etnik kökenlerine göre de-
¤il, as›l olarak ahlaklar›na göre de¤erlendirilmesi gerekti¤ini bir ayetinde
flöyle bildirmifltir:

"Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve
birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler k›ld›k. fiüphesiz,
Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il)
takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber alan-
d›r." (Hucurat Suresi, 13)

Ayette bildirilen "tan›flman›z için" ifadesi, Allah'›n farkl› ›rklar veya
etnik kökenler yaratmas›n›n hikmetlerinden birine iflaret etmektedir:
Hepsi Allah'›n kulu olan farkl› milletler veya kabileler, birbirleriyle tan›fl-
mal›, yani birbirlerinin farkl› kültürlerini, dillerini, örflerini, yeteneklerini
ö¤renmelidirler. Farkl› ›rk ve milletlerin bulunmas›n›n amaçlar›ndan biri,
çat›flma ve savafl de¤il, kültürel bir zenginliktir.

Allah'›n bu ayette ve di¤er baz› ayetlerde bildirdi¤i ahlak ve hüküm-
ler, bir Müslüman› ›rkç›l›k yapmaktan, insanlar› ›rklar›na göre de¤erlen-
dirmekten kesin surette al›koyar. Dolay›s›yla bizim de bir Müslüman ola-
rak, Yahudilere veya bir baflka ›rka karfl› s›rf etnik kökeninden dolay›
olumsuz hisler beslememiz düflünülemez.

Konuya Yahudilerin inand›klar› din aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da, yine
Kuran'da bildirilen önemli bir gerçekle karfl›lafl›r›z. Yahudiler, H›ristiyan-
larla birlikte, Kuran'da Ehli Kitap (kitap sahipleri) olarak an›l›rlar ve müfl-
riklere (yani putperest veya dinsizlere) göre, Müslümanlara daha yak›n-
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Allah Kat›nda insanlar, dillerine, ›rklar›na veya cinsiyetlerine göre de¤il, takvalar›na gö-
re üstünlük kazan›rlar. Farkl› ›rklar›n ve milletlerin olmas› kültürel bir zenginliktir, sa-
vafl ve çat›flma amac› de¤ildir.
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d›rlar. Her ne kadar mevcut Tevrat ve ‹ncil (Kitab-› Mukaddes) tahrif edil-
miflse ve Yahudi ve H›ristiyanlar bu tahrifler sonucunda baz› bat›l inan›fl
ve uygulamalara sahiplerse de, sonuçta Allah'a, O'nun birli¤ine inanan ve
O'ndan gelen hükümlere tabi olmufl insanlard›r.

Kuran'da Ehli Kitap ile müflrikler aras›nda önemli ayr›mlar yap›l›r.
Bu, özellikle de sosyal hayat aç›s›ndan dikkat çekicidir. Örne¤in müflrik-
ler için bir ayette "... ancak bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan sonra
art›k Mescid-i Haram'a yaklaflmas›nlar" (Tevbe Suresi, 28) diye bildiril-
mifltir. Çünkü müflrikler, hiçbir ‹lahi kural tan›mayan, hiçbir ahlaki k›sta-
s› olmayan, her türlü pislik ve sapk›nl›¤› tereddüt etmeden iflleyebilecek
insanlard›r. 

Ancak Ehli Kitap, temeli Allah'›n vahyine dayanan baz› ahlaki k›s-
taslara, haram ve helal kavramlar›na sahiptir. Bunun için Kitap Ehli'n-
den kimselerin yeme¤i, Müslümanlar için helal k›l›nm›flt›r. Ayn› flekilde,
Müslüman erkeklere Kitap Ehli'nden kad›nlarla evlenme izni verilmifltir.
Bu konuyla ilgili ayette Allah flöyle buyurur:

"Bugün size temiz olan fleyler helal k›l›nd›. Kitap verilenlerin yeme¤i
size helal, sizin de yeme¤iniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve
iffetli kad›nlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür
ve iffetli kad›nlar da, namuslu, fuhuflta bulunmayan ve gizlice dostlar
edinmemifller olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödedi¤iniz tak-
dirde- size (helal k›l›nd›.) Kim iman› tan›may›p küfre saparsa, elbette
onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O ahirette hüsrana u¤rayanlardand›r."
(Maide Suresi, 5)

Bu hükümler, Müslümanlar ile Ehli Kitap aras›nda nikah sonucu ak-
rabal›k ba¤lar›n›n kurulabilece¤ini, iki taraf›n birbirlerinin yemek davet-
lerine icabet edebileceklerini gösterir ki, bunlar s›cak insani iliflkiler ve
huzurlu bir ortak yaflam kurulmas›n› sa¤layacak esaslard›r. Kuran'da bu
›l›ml› ve hoflgörülü bak›fl tavsiye edilirken, biz Müslümanlar›n aksi bir fi-
kirde olmas› düflünülemez.

Öte yandan Kuran'da Ehli Kitap'›n ibadet yerleri olan manast›r, kilise
ve havralar da Allah'›n korudu¤u ibadet mekanlar› olarak bildirilir:

"...E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini kimiyle defetmesi olmasayd›, ma-
nast›rlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤›
mescidler, muhakkak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard›m
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edenlere kesin olarak yard›m eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r,
Aziz oland›r." (Hac Suresi, 40)

Bu ayet, her Müslümana, Ehli Kitap'›n mabetlerine sayg›l› davran-
man›n ve bu mabetleri koruman›n önemini göstermektedir.

Nitekim ‹slam tarihine bak›ld›¤›nda da Müslüman toplumlarda Ehli
Kitap'a her zaman için ›l›ml› ve hoflgörülü davran›ld›¤› dikkat çeker. Bu
durum özellikle de varisi oldu¤umuz Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda çok
belirgindir. Bilindi¤i gibi, Katolik ‹spanya'n›n hayat hakk› tan›mad›¤› ve
sürgün etti¤i Yahudiler, arad›klar› huzuru Osmanl› topraklar›nda bul-
mufllard›r. Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul'u fethetti¤inde kentte hem H›ris-
tiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaflam hakk› tan›m›flt›r. Tüm Os-
manl› tarihi boyunca da Yahudilere Ehli Kitap olarak bak›lm›fl ve huzur
içinde yaflamalar›na imkan tan›nm›flt›r. 

Avrupa tarihinde görülen ve taassuptan kaynaklanan engizisyon
uygulamalar› veya ›rkç›
fikirlerden do¤an antise-
mitizm (Yahudi aleyhtar-
l›¤›) ‹slam dünyas›nda
hiçbir zaman görülme-
mifltir. Yahudilerle Müs-
lümanlar aras›nda 20.
yüzy›lda Ortado¤u'da do-
¤an çat›flma ve huzursuz-
luk ise, baz› Yahudilerin
din ahlak›na uygun ol-
mayan ve ›rkç› bir ideolo-
ji olan radikal Siyonizmi
benimsemesiyle olmufltur
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Müslüman toplumlar tarih boyun-
ca farkl› dinlerden ve ›rklardan
olan insanlara hoflgörü ile davran-
m›fllard›r. Tabloda, Fatih Sultan
Mehmet'in, Ayasofya'ya girifli gö-
rülmektedir.
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ki, bunun sorumlusu da Müslümanlar de¤ildir. 
Sonuçta, Kuran'›n emirleri do¤rultusunda düflünen biz Müslümanla-

r›n, Yahudilere karfl›, dinleri ve inançlar› nedeniyle de bir husumet besle-
memiz söz konusu olamaz.

Antisemitizmin Karanl›k Kökenleri
Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, "antisemitizm" olarak bilinen

ideolojinin, zaten hiçbir Müslüman taraf›ndan benimsenmesi müm-
kün olmayan putperest bir ö¤reti olufludur.

Bunu görmek için antisemitizmin kökenlerini incelemek gerekir. Ge-
nelde "Yahudi düflmanl›¤›" olarak anlafl›lan bu terimin as›l manas› "Sami
düflmanl›¤›"d›r, yani Sami ›rk›ndan gelen, di¤er bir ifadeyle "semitik"
milletlere karfl› duyulan nefreti ifade eder. Sami ›rk› ise temel olarak Arap-
lardan, Yahudilerden ve di¤er baz› Ortado¤u kökenli etnik gruplardan
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19. yüzy›l Avrupas›'nda do¤an yeni-putperestlik ak›m›, Avrupal› toplumlar›n H›ristiyanl›k öncesindeki
barbar pagan kültüre geri dönmelerini savunmufltur. Yahudilik ve H›ristiyanl›k gibi ‹lahi dinlere düflman-
l›k besleyen yeni putperestlerin bir k›sm›, putperest toplumlardaki bat›l yaflam modeline özenmifllerdir.
SS'leri antik pagan savaflç›larla özdefllefltiren Nazi propaganda posteri (üst sa¤da) bunun bir örne¤idir.



oluflur. Samilerin dilleri ve kültürleri
aras›nda büyük benzerlikler vard›r. (Ör-
ne¤in Arapça ve ‹branice birbirine çok
benzer.)

Dünya tarihine etki eden ikinci bü-
yük dil ve ›rk grubu, "Hint-Avrupa" mil-
letleridir. Bugünkü Avrupa milletlerinin
ço¤u Hint-Avrupa kökenlidir. 

Kuflkusuz tüm bu farkl› medeniyet-
lere ve toplumlara Allah'›n varl›¤›n› ve
birli¤ini anlatan, O'nun emirlerini bildi-
ren peygamberler gelmifltir. Ancak yaz›l›
tarihe bakt›¤›m›zda, Hint-Avrupa millet-
lerinin çok eski zamanlardan beri hep
putperest inan›fllara sahip olduklar›n›
görürüz. Yunan ve Roma medeniyetleri,
bu medeniyetler zaman›nda Avrupa'n›n
kuzeyinde yaflayan Cermenler, Vikingler gibi barbar kavimler, hep çok
ilahl› putperest inan›fllara sahiptirler. Bu nedenle bu toplumlar ahlaki k›s-
taslardan tamamen yoksun kalm›fllard›r. fiiddet ve vahflet meflru ve övü-
len bir özellik olarak görülmüfl, eflcinsellik, zina gibi ahlaks›zl›klar yay-
g›n biçimde uygulanm›flt›r. (Hint-Avrupa medeniyetinin tarihteki en
önemli temsilcisi say›lan Roma ‹mparatorlu¤u'nun, insanlar›n arenalarda
zevk için parçaland›¤› bir vahflet toplumu oldu¤unu hat›rlamak gerekir.)

Avrupa'ya hakim olan bu putperest kavimler, Sami ›rk›na gönderil-
mifl bir peygamberin, yani Hz. ‹sa'n›n etkisiyle Tevhid inanc›yla karfl›lafl-
m›fllard›r. ‹srailo¤ullar›'na peygamber olarak gönderilen ve kendisi de ›rk
ve dil itibar›yla bir Yahudi olan Hz. ‹sa'n›n tebli¤i, zaman içinde Avru-
pa'ya yay›lm›fl ve eskiden putperest olan kavimlerin hepsi birer birer
H›ristiyanl›¤› kabul etmifllerdir. (H›ristiyanl›¤›n bu s›rada dejenere ol-
du¤unu, sapk›n bir inanç olan "teslis"in, yani üçlemenin H›ristiyanl›¤a
dahil edildi¤ini de belirtmek gerekir.) 

Ancak 18. ve 19. yüzy›lda Avrupa'da H›ristiyanl›¤›n zay›flamas› ve
dinsizli¤i savunan ideoloji ve felsefelerin güçlenmesi ile birlikte, Avru-
pa'da garip bir ak›m do¤mufltur: Yeni-putperestlik (neo-paganizm). Bu

Soyk›r›m, Yahudiler ve Antisemitizm 
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Friedrich Nietzsche, 19. yüzy›l Avrupa-
s›'nda do¤an yeni-putperestlik ak›m›n›n
öncülerindendir. 
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ak›m›n öncüleri, Avrupal› toplumlar›n H›ristiyanl›¤› reddederek eski put-
perest inançlar›na geri dönmeleri gerekti¤ini savunmufllard›r. Yeni-putpe-
restlere göre, Avrupal› toplumlar›n putperest olduklar› dönemdeki ahlak
anlay›fllar›, H›ristiyanl›¤› kabul ettikleri dönemdeki ahlak anlay›fllar›ndan
daha üstündür. 

Bu e¤ilimin en önemli temsilcilerinden biri, faflizmin de en önemli
kuramc›lar›ndan biri say›lan Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche, H›risti-
yanl›¤a karfl› büyük bir nefret duymufl, bu dinin Alman ›rk›n›n ruhunda
var olan "savaflç›" ve dolay›s›yla sözde asil özü yok etti¤ine inanm›flt›r.
Deccal adl› kitab›yla H›ristiyanl›¤a sald›rm›fl, Böyle Buyurdu Zerdüflt adl›
kitab›yla da eski putperest kültürlerin savunuculu¤unu yapm›flt›r. (Zer-
düfltlük, eski ‹ran'da yayg›n olan ve Hint-Avrupa kültürüne ait putperest
dinlerden biridir.)

Yeni-putperestler, H›ristiyanl›¤a düflman olurken, ayn› zamanda H›-
ristiyanl›¤›n kökeni olarak gördükleri Yahudili¤e karfl› da büyük bir nef-
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Nazilerin Yahudi düflmanl›¤›n›n as›l nedeni, yeni-putperestlik ö¤re-
tisine olan ba¤l›l›klar›yd›. Nazi iktidar› boyunca Almanya'n›n dört
bir yan›nda antik pagan törenlerini and›ran gösteriler düzenlendi.
Berlin Olimpiyatlar›'n›n üstteki aç›l›fl töreni, bunlardan biriydi. 
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ret beslemifllerdir. Hatta H›ristiyanl›¤› "Yahudi fikrinin dünyay› istila et-
mesi" gibi yorumlam›fllar, bir tür "Yahudi komplosu" saym›fllard›r. (Yeni-
putperestlerin ayn› flekilde yegane hak din olan ‹slam'a karfl› da nefret
duyduklar› tart›fl›lmazd›r.)

‹flte bu yeni-putperestlik ak›m›, bir taraftan din düflmanl›¤›n› körük-
lerken, bir yandan da faflizm ve antisemitizm ideolojilerini do¤urmufltur.
Özellikle Nazi ideolojisinin temellerine bak›ld›¤›nda, Hitler'in ve yandaflla-
r›n›n gerçek anlamda birer putperest olduklar› aç›kça görülmektedir. 

Nazizm: 20. Yüzy›l Putperestli¤i

Almanya'da Nazi ideolojisinin gelifliminde en büyük rollerden biri,
Jörg Lanz von Liebenfels adl› bir düflünüre aitti. Lanz, yeni-putperestlik
düflüncesine fliddetle inan›yordu. Sonradan Nazi Partisi'nin sembolü ha-
line gelecek olan gamal› haç sembolünü, eski putperest kaynaklardan bu-
lup kullanan ilk kifli oydu. Lanz'›n kurdu¤u Ordo Novi Templi adl› örgüt,
kendini tamamen putperestli¤in yeniden do¤ufluna adam›flt›. Lanz, eski
putperest Alman kavimlerinin bat›l tanr›lar›ndan biri olan "Wotan"a tap-
t›¤›n› aç›kça ilan etmiflti. Ona göre Wotanizm, Alman halk›n›n özgün di-
niydi ve Almanlar ancak bu dine dönmekle kurtulabilirlerdi. 

Nazi ideolojisi, Lanz ve benzeri yeni-putperest ideologlar›n açt›¤›
yolda geliflti. Nazilerin en önemli ideolo¤u
olan Alfred Rosenberg, H›ristiyanl›¤›n,
Hitler önderli¤inde kurulan yeni Al-
manya için gerekli olan "ruhsal
enerjiyi" sa¤layamad›¤›n›, bu ne-
denle Alman ›rk›n›n antik putpe-
rest dinine geri dönmesini aç›k
aç›k savunmufltu. Rosenberg'e
göre, Naziler iktidara geldik-
lerinde kiliselerdeki dini
semboller kald›r›lmal›, yerle-
rine gamal› haçlar, Hitler'in
Kavgam adl› kitab› ve Alman yenil-
mezli¤ini temsil eden k›l›çlar yerleflti-
rilmeliydi. Hitler Rosenberg'in bu görüfl-
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lerini benimsedi, ancak toplumdan büyük
tepki alaca¤›n› düflünerek söz konusu yeni
Alman dini teorisini uygulamaya geçirme-
di.1

Ancak yine de Nazi rejimi s›ras›nda ba-
z› yeni-putperestlik uygulamalar› yafland›.

Hitler'in iktidar› ele geçirmesinden bir süre
sonra, H›ristiyanl›ktaki kutsal günler ve bay-
ramlar yok olmaya ve yerlerine putperest din-

lerin kutsal günleri konmaya baflland›.
Evlilik törenlerinde "Yer Ana" ya da
"Gök Baba" gibi hayali ilahlara yemin
ediliyordu. 1935 y›l›nda okullarda
ö¤rencilere H›ristiyan dualar› yap-
t›r›lmas› yasakland›. Ard›ndan H›-
ristiyanl›kla ilgili derslerin tama-
m› kald›r›ld›. 

SS fiefi Heinrich Himmler,
Nazi rejiminin H›ristiyanl›¤a
olan nefretini flöyle ifade edi-
yordu: "Bu din, tarih içinde ta-
fl›nm›fl olan en büyük veba mik-
robudur. Ve ona öyle muamele

etmek gerekir".2 

Bu sözler, Himmler'in
ve Nazi zihniyetinin
cahiliyetini ve ak›ls›zl›¤›n›

gösteren ifadelerdir. Ve kabul edilebilir de¤ildir. 
‹flte Nazilerin Yahudi düflmanl›¤› da, söz konusu din düflman› ide-

olojilerinin bir parças›yd›. H›ristiyanl›¤› bir "Yahudi komplosu" olarak gö-
ren Naziler, bir taraftan Alman toplumunu H›ristiyanl›ktan koparmaya
çal›fl›yor, bir taraftan da Yahudilere karfl› çeflitli bask›lar, sokak sald›r›-
lar› düzenleyerek onlar› Almanya'y› terk etmeye zorluyorlard›. (Radi-
kal Siyonizm ile Nazizm'in ittifak› da bu noktadan do¤du. Bu konu ikin-
ci bölümde ayr›nt›l› olarak incelenecektir.)

SS fiefi Heinrich Himmler 



Bugün de antisemitizmin öncüsü olan çeflitli neo-Nazi ve faflist grup-
lara bak›ld›¤›nda, hemen hepsinin ayn› zamanda din düflman› bir ideolo-
jiye sahip olduklar› ve putperest kavramlara dayal› söylemler kulland›k-
lar› görülmektedir.

Nazizm'in Darwinist Kökenleri
Nazilerin dünya görüflünü ortaya koyan bir di¤er önemli husus,

Darwin'in evrim teorisini kendilerine fikri temel kabul etmeleridir. 
Charles Darwin teorisini ortaya atarken, do¤ada daimi bir yaflam

mücadelesi oldu¤unu, bu mücadelenin baz› "›rklar›" kay›rd›¤›n›, baz› ›rk-
lar›n ise mücadeleyi kaybederek "elenmeye" mahkum olduklar›n› iddia
etmiflti. Bu görüfller tahmin edilebilece¤i gibi, k›sa sürede ›rkç›l›¤›n bilim-
sel temeli haline geldi. Oxford, Stanford, Harvard gibi üniversitelerde y›l-
larca tarih profesörlü¤ü yapm›fl olan James Joll, halen üniversitelerde ders
kitab› olarak okutulan Europe Since 1870 (1870'den Bu Yana Avrupa) isim-
li kaynak kitab›nda, Darwinizm ile ›rkç›l›k aras›ndaki ideolojik iliflkiyi
flöyle anlat›r:

‹ngiliz do¤a bilimci Charles Darwin, 1859'da yay›nlanan Türlerin Kökeni,

onu 1871'de takip eden ‹nsan›n Türeyifli adl› kitaplar›yla büyük bir tart›flma

bafllatm›fl ve Avrupa düflüncesinin farkl› dallar›n› ayn› anda etkilemifltir…

Darwin'in fikirleri ve onun ‹ngiliz felsefeci Herbert Spencer gibi baz› ça¤-

dafllar›n›n düflünceleri, çok h›zl› bir biçimde bilim d›fl›ndaki alanlara da uy-

gulanm›flt›r… Darwinizm'in toplumsal geliflmeye en çok uygulanabilir olan

yönü ise, dünyada do¤al kaynaklar›n besleyemeyece¤i bir nüfus fazlas› bu-

lundu¤u ve bunun için her zaman güçlülerin veya "uygunlar›n" galip ç›ka-

ca¤› daimi bir yaflam mücadelesi gerekti¤i yönündeki inançt›r. Baz› sosyal

bilimciler için, bu noktadan hareketle, en "uygun" kavram›na ahlaki bir ma-

na katmak ve dolay›s›yla yaflam mücadelesinde üstün gelen türlerin veya

›rklar›n ahlaken üstün olduklar›n› savunmak çok kolay olmufltur. 

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon doktrini, kolayl›kla Frans›z yazar Arthur Gobi-

neau taraf›ndan gelifltirilen bir baflka fikir ekolüyle de birleflmifltir. Gobine-

au, 1853 y›l›nda ‹nsan Irklar›n›n Eflitsizli¤i Üzerine Bir Makale adl› çal›flmay›

yay›nlayan kiflidir. Gobineau geliflmedeki en önemli etkenin ›rk oldu¤unu

savunmufl ve di¤erlerine üstünlük sa¤layan ›rklar›n, kendi ›rksal safl›klar›-
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n› en iyi koruyabilenler oldu¤unu ileri sürmüfltür. Gobineau'ya göre, tarih-

teki bu yaflam mücadelesinde en üstün gelen ›rk, Aryan ›rk› olmufltur…

Bu fikirleri bir aflama daha ileri götüren kifli ise, ‹ngiliz yazar Houston Ste-

wart Chamberlain'dir… Hitler yazara (Chamberlain'e) o kadar hayranl›k

beslemifltir ki, onu 1927 y›l›nda ölüm döfle¤inde ziyarete gelmifltir.3 

Hitler'in Darwin'in fikirlerine olan ba¤l›l›¤›, kitab› Kavgam'›n ismin-
de dahi ortaya ç›kmaktad›r: Nazi liderinin kastetti¤i
"kavga", Darwin'in ortaya att›¤› "yaflam mücadele-
si"dir. 

Hitler'in ve dolay›s›yla Nazilerin Darwinizm'e
olan ideolojik ba¤l›l›klar›, iktidara geldiklerinde uy-
gulad›klar› politikalarla somut bir biçimde ortaya
ç›km›flt›r. Nazilerin ›rk konusunda uygulad›klar›
politika "öjeni" olarak bilinmektedir ve evrim teori-
sinin topluma uyarlanmas›ndan ibarettir. 

Öjeni, sakat ve hasta insanlar›n ay›klanmas›
ve sa¤l›kl› bireylerin ço¤alt›lmas› yoluyla bir in-
san ›rk›n›n "›slah edilmesi" anlam›na gelir. Öjeni
teorisine göre, nas›l sa¤l›kl› hayvanlar birbirle-
riyle çiftlefltirilerek iyi hayvan cinsleri oluflturu-
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‹nsanlar› etnik kökenlerine ve kal›tsal fiziksel ölçülerine göre de¤erlendirmek, 19. yüzy›lda zirveye
ç›km›fl bir saplant›d›r. Bunun en büyük nedeni ise, insanl›¤a tümüyle ›rkç› bir gözle yaklaflan Dar-
win'in evrim teorisidir. Darwin, 19. yüzy›l ›rkç›l›¤›n›n ve 20. yüzy›ldaki Nazi vahfletinin perde arkas›n-
daki mimar›d›r. Üstte, evrimci k›staslarla yap›lan sözde "›rk ölçümleri" görülmektedir.

Hitler'in Kavgam (Mein Kampf)
adl› kitab›n›n 1925'teki ilk

bask›s›n›n kapa¤›



luyorsa, bir insan ›rk› da ›slah edilebilir. 
Öjeni kuram›n› ortaya atan kifliler, Charles Darwin'in kuzeni Francis

Galton ve o¤lu Leonard Darwin'di. Öjeni kuram›n› Almanya'da ilk be-
nimseyen ve yayan kifli ise, evrimci biyolog Ernst Haeckel oldu. Haeckel,
Darwin'in yak›n bir dostu ve destekçisiydi. Yeni do¤an sakat bebeklerin
zaman geçirilmeden öldürülmesini, böylece toplumun evriminin h›zlan-
d›r›lmas›n› önermiflti. Daha da ileri gitmifl ve cüzzaml›lar›n, kanserlilerin
ve ak›l hastalar›n›n da ac›mas›z bir biçimde öldürülmeleri gerekti¤ini,
yoksa bu kiflilerin topluma yük olacaklar›n› ve evrimi yavafllatacaklar›n›
savunmufltu. 

Haeckel 1919 y›l›nda öldü. Ama fikirleri Nazilere miras kald›. Hitler ik-
tidara geldikten k›sa bir süre sonra, resmi bir öjeni politikas› bafllatt›. Hit-
ler'in Kavgam adl› kitab›ndaki flu cümleleri bu yeni politikay› özetliyordu: 

Devlet için, zihin ve beden e¤itiminin önemli bir yeri vard›r, ancak insan se-

çimi de en az bunun kadar önemlidir. Devletin, genetik olarak hastal›kl› ve-

ya alenen hasta olan bireylerin üreme için uygun olmad›klar›n› deklare et-

me sorumlulu¤u vard›r... Ve bu sorumlulu¤u hiçbir anlay›fl göstermeden

ve baflkalar›n›n da anlamalar›n› beklemeden ac›mas›zca uygulamal›d›r...

600 y›ll›k bir zaman dilimi boyunca vücudu sakat olan veya fiziksel olarak

hasta olan kimselerin üremesini durdurmak... insan sa¤l›¤›nda bugün el-

de edilemeyen bir geliflim sa¤layacakt›r. E¤er ›rk›n en sa¤l›kl› olan üyeleri

planl› bir flekilde ürerlerse, sonuçta bugün hala tafl›d›¤›m›z hem ruhsal hem

de bedensel aç›dan bozuk tohumlar›n olmad›¤›... bir ›rk oluflacakt›r.4

Hitler'in bu ideolojisi gere¤ince, Naziler, Alman toplumu içindeki
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Hitler'in fikir babalar› ara-
s›nda, evrim teorisini sa-
vunan biyologlar baflta
gelmektedir. Özellikle Hit-
ler'in öjeni (›rk ›slah›) dü-
flüncesinin kökeni, Char-
les Darwin'in kuzeni olan
Francis Galton ve yine Dar-
win'in Almanya'daki en
ateflli destekçisi say›lan
Ernst Haeckel'dir. 
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ak›l hastalar›n›, sakatlar›, do¤ufltan körleri ve kal›tsal hastal›klara sahip
olanlar›, özel "sterilizasyon merkezleri"nde toplad›lar. 1933 y›l›nda ç›kar-
t›lan bir yasa ile 350 bin ak›l hastas›, 30 bin çingene ve yüzlerce zenci ço-
cuk, had›m etme, x ›fl›nlar›, enjeksiyon, genital bölgeye elektrik verilmesi
gibi yöntemlerle k›s›rlaflt›r›ld›lar. Bir Nazi subay›, "Nasyonal sosyalizm
uygulamal› biyolojiden baflka bir fley de¤ildir." diyordu.5

Nazilerin "uygulamal› biyoloji" sand›klar› fley, asl›nda biyoloji-
nin temel yasalar›na ayk›r› olan Darwin'in evrim teorisiydi. Bugün
gerek öjeni kuram›n›n gerekse di¤er Darwinist iddialar›n bilimsel
bir temeli olmad›¤› aç›kça ortaya ç›km›flt›r. 

Son olarak, Nazilerin evrim teorisine olan ba¤l›l›klar›n›n, ›rk
politikalar›n›n yan›nda, dine olan düflmanl›klar›yla da ilgili oldu¤u-
nu belirtmek gerekir. Önceki sayfalarda belirtti¤imiz gibi, Naziler
‹lahi dinlere fliddetle düflman olan, bunlar›n yerine putperest inanç-
lar yerlefltirmeyi hedefleyen bir kadroydu. Dine düflman olan bir
kadronun din aleyhtar› telkin ve propaganda uygulamas› gerekiyor-
du ki, bunun en etkili yönteminin Darwinizm oldu¤unu fark etmek-
te gecikmediler. Daniel Gasman, The Scientific Origins of National So-
cialism (Nazizm'in Bilimsel Kökenleri) adl› kitab›nda "Hitler biyolo-
jik evrim düflüncesinin geleneksel dine karfl› kullan›lacak en güçlü
silah oldu¤una inan›yordu" derken bunu ifade eder.6

Nazilerin zalim ve ac›mas›z karakterinin alt›nda yatan temel
neden de, söz konusu din aleyhtar› ve Darwinist ideolojileridir.

Kuran Ahlak›, Antisemitizmi ve Her Türlü 
Irkç›l›¤› Ortadan Kald›r›r

Bafltan beri inceledi¤imiz gerçeklerin ortaya koydu¤u sonuç ise
fludur: 

Antisemitizm, kökeni yeni-putperestli¤e dayanan, din aleyh-
tar› ve Darwinist bir ideolojidir. Dolay›s›yla bir Müslüman'›n an-
tisemitizmi benimsemesi, bu ideolojiye sempati duymas› düflünü-
lemez. Bir antisemit, Hz. ‹brahim'e, Hz. Musa'ya veya Hz. Davud'a
da düflmand›r ki, bu peygamberlerin hepsi Allah'›n seçip insanlara
elçi olarak gönderdi¤i mübarek insanlard›r. 

Öte yandan antisemitizm gibi di¤er ›rkç›l›k örnekleri de (örne-
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Irkç›l›k din ahlak›na uygun olmayan sapk›n bir ideolojidir, insanlar› sürekli felakete
sürükler. Din ahlak› ise, hoflgörüyü, sevgiyi, merhameti, affedicili¤i, k›saca güzel
ahlak› emreder. 



SOYKIRIM VAHfiET‹

¤in zenci düflmanl›¤› vs. gibi) yine ‹lahi dinlerin d›fl›ndaki çeflitli
ideoloji ve bat›l inan›fllardan kaynaklanan sapk›nl›klard›r. 

Antisemitizm ve di¤er ›rkç›l›k örnekleri incelendi¤inde, bunla-
r›n Kuran ahlak›na tamamen z›t bir düflünce ve toplum modeli sa-
vunduklar› aç›kça görülür.

Örne¤in antisemitizmin kökeninde nefret, fliddet ve ac›mas›zl›k
hisleri vard›r. (Bu nedenle antisemitler eski barbar kavimlerin put-
perest dinlerine özenmifllerdir.) Bir antisemit, Yahudi insanlar›n (ka-
d›n, çocuk, yafll› ayr›m› olmaks›z›n) katledilmelerini, iflkence görme-
lerini savunacak kadar zalimdir. Oysa Kuran ahlak›, insanlara sevgi,
flefkat ve merhameti ö¤retir. Müslümanlara, düflmanlar› olan kimse-
lere karfl› dahi adil ve gerekti¤inde ba¤›fllay›c› olmay› emreder. 

Öte yandan antisemitler ve di¤er ›rkç›lar, farkl› etnik kökenden
gelen veya farkl› inan›fltaki insanlar›n bar›fl içinde birarada yaflama-
lar›na karfl›d›rlar. (Örne¤in Alman ›rkç›s› olan Naziler ve Yahudi ›rk-
ç›s› olan baz› Siyonistler, Almanlarla Yahudilerin birarada yaflamala-
r›na karfl› ç›km›fllar, her iki taraf da bunu kendi ›rk› ad›na bir deje-
nerasyon olarak kabul etmifltir.) Oysa Kuran'da ›rklar aras›nda en
ufak bir ayr›m yap›lmad›¤› gibi, farkl› inançtaki insanlar›n da ayn›
toplum yap›s› içinde bar›fl ve huzur içinde yaflamalar› teflvik edilir. 

Allah'›n Kuran'da insanlara emretti¤i ahlak›n bir di¤er gere¤i
de, insanlar hakk›nda belirli bir ›rk, halk veya dinden olduklar› için
topluca hüküm vermemektir. Her farkl› insan toplulu¤unun içinde
iyiler de kötüler de bulunur. Bu durum Kitap Ehli için de geçerlidir.
Ayetlerde Ehli Kitap'›n bir k›sm›n›n Allah'a ve dine karfl› isyankar
olduklar› anlat›ld›ktan sonra, aralar›nda samimi dindarlar›n da bu-
lundu¤u belirtilir:

Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r
ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'›n ayetlerini okuyarak sec-
deye kapan›rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, ma-
ruf olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›-
fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlardand›r. Onlar hay›rdan her ne ya-
parlarsa, elbette ondan yoksun b›rak›lmazlar. Allah, muttakileri
bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 113-115)

Allah Kuran'da, iman etmeyen, Allah'› ve dini tan›mayanlar
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hakk›nda dahi ay›r›m yap›lmamas›n›, dine düflmanl›k göstermeyen-
lere iyilikle davran›lmas›n› bildirmifltir:

Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sü-
rüp-ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli dav-
ranman›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› se-
ver. Allah, ancak din konusunda sizinle savaflanlar›, sizi yurtlar›-
n›zdan sürüp-ç›karanlar› ve sürülüp-ç›kar›lman›z için arka ç›-
kanlar› dost edinmenizden sak›nd›r›r. Kim onlar› dost edinirse,
art›k onlar zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine Suresi, 8-9)

Adalet, Müslümanlara düflman olan kimseler için dahi ayakta
tutulmas› emredilen bir kavramd›r:

Irkç›l›k, her kime karfl› uygulan›rsa uygulans›n, büyük bir suç ve zulümdür. Naziler, ›rkç›
vahfletin ac›mas›zl›¤›n›n hangi boyutlara varabilece¤inin bir örne¤i olarak tarihe
geçmifllerdir. 1940'larda Varflova gettosunda yerde sürünen bu suçsuz Yahudi çocuk ve
dünyan›n dört bir yan›nda yüzlerce farkl› milletten zulme u¤rat›lan masumlar, ›rkç›l›¤›n
vahfletini göstermektedir.
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Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tu-
tun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Ada-
let yap›n. O, takvaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n.
fiüphesiz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Ma-
ide Suresi, 8)

Tüm bu ayetler bir kez daha göstermektedir ki, yaln›zca inanç-

lar› ve ›rklar› nedeniyle sadece Yahudilere de¤il hiçbir topluma kar-

fl› kin, öfke, nefret veya sald›rganl›k ‹slam ahlak›na uygun de¤ildir.

Bununla birlikte Yahudilerin Hz. ‹brahim soyundan olan insanlar ol-

du¤u gerçe¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r. Hz. ‹brahim nesli-

nin yok edilmesine yönelik herhangi bir giriflime veya harekete ‹s-

lam ahlak›n›n müsaade etmesi asla söz konusu olamaz. Bu çok çir-

kin ve haram olan bir eylemdir. Kuran ahlak›na ve sünnete uyan

tüm Müslümanlar gibi bizim de böyle çirkin bir hareketi kabul etme-

miz veya makul görmemiz mümkün de¤ildir. 
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Sonuç

Buraya kadar anlatt›klar›m›z› flöyle özetleyebiliriz:
1. Görüldü¤ü gibi, Kuran ahlak› her türlü ›rkç›l›¤› ortadan kal-

d›rmaktad›r. Bu nedenle Kuran'a tabi olan bir Müslüman asla ›rkç›-
l›k yapamaz ve insanlar› belirli bir ›rktan olduklar› için hakir göre-
mez.

2. Kuran'da, ‹slam'a ve Müslümanlara karfl› düflmanca bir tav›r
göstermedikleri sürece, farkl› dinlere karfl› da son derece ›l›ml› ve
dostça bir tutum izlenmesi emredilir. Bu nedenle Kuran'a tabi olan
bir Müslüman, farkl› dinlere, özellikle Kitap Ehli'ne karfl› müflfik ve
dostane bir tav›r içinde bulunmal›d›r.

3. Nazizm gibi ›rkç› ideolojiler, antisemit felsefeler, kökenleri
eski putperest kültürlere uzanan tamamen sapk›n ve din d›fl› ö¤reti-
lerdir. Bir Müslüman›n bu sapk›n ö¤retilere itibar etmesi elbette
mümkün de¤ildir. 

‹flte bizim Yahudilik ve soyk›r›m konular›na bak›fl›m›z, bu temel
k›staslara ba¤l›d›r. 

Nitekim elinizdeki kitap da, bu temel k›staslara ba¤l› kal›narak
haz›rlanm›flt›r. ‹lerleyen bölümlerde; hem Nazilerin Alman Yahudi-
lerine karfl› uygulad›klar› bask›lar fliddetle elefltirilmekte, hem de
Nazilerin ve baz› ›rkç› Siyonistlerin ortak görüflü olan "farkl› ›rklar
birbirleriyle kar›flmamal›d›r" düflüncesinin çok yanl›fl oldu¤u izah
edilerek "farkl› ›rk, etnik köken ve inançlar›n birarada yaflamas›"
kavram› savunulmaktad›r. 

Dile¤imiz, hem Nazizm gibi antisemit ›rkç› hareketlerin hem de
radikal Siyonizm gibi Yahudiler ad›na ›rkç›l›k yapan ideolojilerin ta-
rihe kar›flmas› ve her ›rk ve inanc›n bar›fl içinde yaflayaca¤›, adaletin
hakim oldu¤u bir dünya düzeninin kurulmas›d›r. 

Siyonizm Hakk›nda K›sa Bir Aç›klama

Siyonizm 19. yüzy›l›n ortalar›nda, yurtlar› olmayan Yahudilerin

vatan sahibi olmas›n› savunan bir ideoloji olarak ortaya ç›km›flt›r.

Ancak zaman içerisinde pek çok ideolojide oldu¤u gibi Siyonizm de

dejenerasyona u¤ram›fl, bu hakl› talep, uygulamada fliddet ve teröre

baflvuran, afl›r› güçlerle ittifak eden radikal bir anlay›fla dönüflmüfl-
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tür. Radikal Siyonizm ise, ›rkç›, floven ve iflgalci bir ideolojidir. Te-

meli sosyal Darwinizm gibi din ahlak›na uygun olmayan ak›mlara

dayanmaktad›r. 

Çeflitli kitaplar›m›zda oldu¤u gibi bu kitab›m›zda da, elefltirilen

vatansever Yahudilerin meflru davran›fllar› ve talepleri de¤il, radikal

ve ›rkç› bir anlay›fla sahip olan baz› Siyonistlerin zihniyetleri ve uy-

gulamalar›d›r. Nitekim Nazilerle ifl birli¤i yapanlar da söz konusu

radikaller ve bu tehlikeli ifl birli¤inin neden olabilece¤i felaketleri

öngöremeyen baz› Siyonistlerdir. Ayr›ca günümüzde de gerek bar›fl

yanl›s› ‹srail vatandafllar›, gerek dindar Yahudiler, gerekse dünyan›n

di¤er ülkelerinde yaflayan Yahudilerin önemli bir k›sm›, hatta ›l›ml›

Siyonistlerin bizzat kendileri radikal Siyonizme karfl› ç›kmakta, bu

ideolojinin ›rkç› ve din ahlak›na uygun olmayan yorumlar›n› fliddet-

le elefltirmektedirler. 

Siyonizmin ilk dönemlerinde öne sürülen propagandalar›n ak-

sine, daha sonra baz› çevreler taraf›ndan fliddet yanl›s› bir ak›ma dö-

nüfltürüldü¤ü, huzur ve güvenli¤i aç›kça tehdit etti¤i ve radikal Si-

yonizmin yaln›zca Araplar›n de¤il Yahudilerin de büyük kay›plar

vermesine neden oldu¤u yaflanan tarihi tecrübelerle ispat edilmifltir.

Tarih, radikal Siyonist ideolojiden vazgeçilmedi¤i müddetçe, Yahu-

dilerin –dolay›s›yla da komflular›n›n ve bölgenin- bar›fla kavuflama-

yaca¤›n› göstermektedir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, geçmiflte ya-

flanan ac› tecrübelerin tekrarlanmamas›, Ortado¤u'nun kal›c› bar›fla

kavuflmas›, Yahudilerin ve Araplar›n kendi topraklar›nda huzur ve

güvenlik içinde yaflamalar› her iki taraf›n da, her türlü radikal dü-

flünce ve ak›mdan vazgeçerek, gerçek din ahlak›na yönelmeleri ile

mümkündür. Bu kitapta yer alan tarihi gerçeklerin bu yolda önemli

bir ad›m olmas›n› temenni ediyoruz. 
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1935 y›l›n›n bafllar›nda, Almanya'n›n Bremerhaven Liman›'ndan Fi-
listin'in Hayfa kentine gitmek üzere bir yolcu gemisi denize aç›ld›. Sancak
k›sm›nda ‹branice harflerle geminin ad› yaz›yordu: Tel-Aviv. Ancak gemi-
nin dire¤inde dalgalanan bayrak, ortas›nda gamal› haç yer alan Nazi bay-
ra¤›yd›. Benzer bir paradoks, geminin sahipleri ve kullan›c›lar› için de ge-
çerliydi. Tel-Aviv gemisinin sahibi Cermen topraklar›ndaki Siyonist hare-
ketin önde gelenleri aras›nda yer alan bir Alman Yahudisiydi. Gemiyi kul-
lanan ise Nasyonal Sosyalist (Nazi) Partisi'nin bir üyesiydi.

Gemideki yolculardan biri, on y›llar sonra Tel-Aviv'in içinde bulun-
du¤u konumu "metafizik bir çeliflki" olarak yorumlayacakt›. Oysa Tel-
Aviv gemisinde simgeleflen Nazi- radikal Siyonist ifl birli¤i hiçbir flekilde
bir çeliflki oluflturmuyordu. Aksine, gemi, resmi tarihi yazanlar›n bizler-
den özenle gizlemeye çal›flt›klar› bir gerçe¤in küçük bir örne¤iydi. Peki
ilk duyuldu¤u anda inan›lmas› zor gelen bu garip ittifak›n mant›¤› nedir?
Bu sorunun cevab›n› bulmak için biraz gerilere uzanmak gerekiyor.

Diasporadan Siyonizme

Tarihin en eski uluslar›ndan biri olan Yahudiler, MS 70 y›l›na dek,
as›rlard›r Filistin ve çevresinde yafl›yorlard›. 70 y›l›nda Roma ordular› Fi-
listin'i ve Kudüs'ü ele geçirdiler, ulusun en önemli sembollerinden biri sa-
y›lan Kudüs'teki Süleyman Mabedi'ni y›kt›lar ve Yahudilerin ço¤unu da
ülkeden sürdüler. O tarihten sonra da, Yahudiler için as›rlar sürecek olan
diaspora dönemi bafllad›. Dünyan›n farkl› köflelerine da¤›ld›lar. Çok say›-

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
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da Yahudi, baflta ‹spanya ve Do¤u Avrupa olmak üzere Avrupa'n›n farkl›
köflelerine yerleflti. Burada dikkat çekici olan, Yahudilerin da¤›ld›klar› ül-
kelerde hemen hiç asimile olmamalar›yd›. 

Yahudilerin asimile olmay›fllar›n›n iki ayr› nedeni vard›. Birincisi,
Muharref Tevrat'a eklenmifl olan "seçilmifl halk" inanc› nedeniyle baz› Ya-
hudilerin kendilerini di¤er toplumlardan üstün görmeleriydi. Kendilerini
üstün bir halk olarak alg›lad›klar› için, di¤er "afla¤›" ›rklara kar›flmak, on-
lar›n içinde erimek söz konusu Yahudilere kabul edilemez bir boyun e¤ifl
gibi geliyordu. Asimile olmay›fllar›n›n son derece önemli bir ikinci nede-
ni ise, yanlar›nda yaflad›klar› toplumlar›n Yahudilere bak›fl aç›s›yd›. Özel-
likle Avrupal›lar, Yahudilere pek s›cak bakm›yorlard›. H›ristiyanlar Orta-
ça¤ boyunca, Yahudilere ciddi bir antipati beslediler. Katolik Avrupa dü-
zeni Yahudileri, Yahudiler de Katolik Avrupa düzenini sevmediler. 

Bu durum Yahudilere ilginç bir sosyolojik konum kazand›rd›. Kuru-
lu düzenden memnun de¤ildiler ve daha da önemlisi bu düzeni de¤ifltir-
mek için kullan›labilecek bir güce sahiptiler. Bu güç, özellikle parayd›. Pa-
ran›n kayna¤› ise, Ortaça¤ ve Yeniça¤ boyunca Avrupal› Yahudilerin bü-
yük ço¤unlu¤unun bir numaral› mesle¤i olan tefecilikti. Kilise, H›ristiyan
inanc›na göre haram olan faizle borç verme iflini, yani tefecili¤i kendi ba¤-
l›lar›na yasaklam›flt›. Oysa Yahudi olmayanlara faizle borç vermek, yasak
olmak bir yana, Yahudi inan›fl›n›n önemli hususlar›ndan biriydi. Avrupa-
l› Yahudiler, bu noktadan hareketle Ortaça¤ boyunca tefecilikle özdefllefl-
tiler. Babadan o¤ula aktar›lan bu meslek sayesinde de, büyük bir para bi-
rikimine kavufltular. Öyle ki, Ortaça¤'›n sonlar›nda Yahudi tefeciler prens-
lere, hatta krallara faizle borç verir hale gelmifllerdi. 

Baz› Yahudilerin elde etti¤i bu ekonomik güç, az önce de belirtti¤i-
miz gibi, Avrupa'daki kurulu düzenin y›k›lmas› için kullan›ld›. Bu Yahu-
diler, Ortaça¤'›n sonlar›nda bafllayan ve Protestan Reformu ile doru¤a ç›-
kan Kilise aleyhtar› hareketlere destek oldular. Jan Huss, Luther, Calvin,
Zwingli gibi Katolik Kilisesi'ne karfl› doktrinler gelifltiren din adamlar›n›n
birtak›m Yahudilerle iyi iliflkiler içinde olmas› ve Katolik Kilisesi'nin bun-
lar› "yar›-Yahudi" ya da "gizli-Yahudi" olarak tan›mlamas› bunun birer ör-
ne¤idir. 

Protestan Reformu Katolik Kilisesi'nin gücünü azaltt› ve özellikle
Kuzey Avrupa ülkelerinde Yahudilere birtak›m haklar ve ayr›cal›klar ka-
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zand›rd›. Ama kendilerini "seçilmifl halk" olarak tan›mlayan ve tüm di¤er
uluslardan üstün gören Yahudilerin bir k›sm› için bu yeterli de¤ildi. Söz
konusu Yahudiler ekonomik güce sahiptiler, fakat siyasi güçten yoksun-
dular. Siyasi güç Kilise, krallar ve aristokrasi aras›nda paylafl›l›yordu. Bu
noktada baz› Yahudilerin bu üç s›n›fa da dahil olmayan yeni bir sosyal s›-
n›f›n, yani yayg›n deyimle burjuvazinin önemli bir parças› haline geldi¤i-
ni söyleyebiliriz. Öyle ki, 18. ve 19. yüzy›lda kimi Yahudi bankerler Avru-
pa'n›n en önemli ekonomik gücü haline geldiler. Özellikle Rothschild ha-
nedan›n›n elde etti¤i ekonomik güç, 19. yüzy›lda efsanevi bir boyuta ulafl-
m›fl, Rothschildler Avrupa'n›n ekonomik imparatorlar› olarak an›l›r ol-
mufllard›r.

‹çinde Yahudilerin bu denli önemli bir yer tuttu¤u burjuvazi s›n›f›n›n
siyasi güce kavuflmas›, bilindi¤i gibi, Frans›z Devrimi ve onu izleyen re-
form ve devrimlerle gerçekleflti. Frans›z Devrimi'nin alt yap›s›n› oluflturan
Ayd›nlanma ak›m›n›n önde gelen düflünürleri, dinin toplum hayat›nda
yönetici bir rol oynamas›na karfl› ç›km›fllar, ayr›ca monarfli rejimini kötü-
leyerek demokrasiyi savunmufllard›. Yaflanan geliflmeler Yahudilerin H›-
ristiyanlarla tamamen eflit haklara sahip olmas›na olanak sa¤l›yordu. Ni-
tekim Frans›z Devrimi'ni izleyen dönemde, Yahudiler Avrupa'n›n dört bir
yan›nda H›ristiyanlarla eflit haklar elde etmeye bafllad›lar. Avrupa ülkele-
rinin büyük ço¤unlu¤unda, olmas› gerekti¤i gibi, Yahudiler üzerindeki
hukuki ve toplumsal k›s›tlamalar kald›r›ld›. Avrupa'da art›k Yahudiler de
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düzen içinde H›ristiyanlarla eflit haklara sahip olmufllard›. Art›k onlar da
devlet kademelerinde yükselebilir, siyasi güce el uzatabilirlerdi. Nitekim
öyle de oldu. ‹lk kez ‹ngiltere'de bir Yahudi, banker Rothschild, Lordlar
Kamaras›'na girdi. Bir süre sonra bir baflka Yahudi, Benjamin Disraeli ‹n-
giltere Baflbakanl›¤› koltu¤una oturdu. Bu arada H›ristiyan kültürünün
toplum içindeki etkisi eridikçe, Avrupa toplumlar›nda Yahudilere karfl›
eskiden beridir var olan ön yarg› ve antipatiler de eriyordu. Özellikle bafl-
ta ‹ngiltere olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde geleneksel Yahudi an-
tipatisinin yerine, Yahudilere karfl› sempatiyle bakan ve onlar›n "haklar›-
n›" savunan bir ak›m geliflti. 

Bu "haklar"›n bafl›nda da, Yahudilerin as›rlard›r en büyük rüyas› olan
"Filistin'e dönüfl" projesi geliyordu. Evet, Yahudiler Romal›lar taraf›ndan
Filistin'den sürüldükleri 70 y›l›ndan sonra, hiçbir zaman bu topraklara
olan duygusal ba¤lar›n› yitirmemifllerdi. Avrupa'da yaflad›klar› uzun
yüzy›llar boyunca, asl›nda yabanc› bir toprakta yaflad›klar›n›, bir gün
mutlaka ana yurtlar›na döneceklerini düflünmüfllerdi. Y›lbafllar›nda yap-
t›klar› ayinlerde hep "gelecek y›l Kudüs'te!" temennisinde bulunurlard›.
Büyük ço¤unlu¤u kendilerini "seçilmifl halk" olarak gördükleri için, her-
hangi bir toprak üzerinde de¤il, Muharref Tevrat'a göre "Tanr›'n›n Yahu-
diler için seçti¤i" Kenan diyar›nda, yani Filistin ve çevresinde yaflamalar›
gerekti¤ini düflünüyorlard›. 

Burada flunu belirtmek gerekir ki, Yahudilerin atalar›n›n topraklar›-
na duyduklar› manevi ba¤l›l›k ve bu topraklarda yaflamak için duydukla-
r› istekler son derece meflru duygu ve taleplerdir. Ancak yanl›fl olan, bu
talep u¤runa bu topraklarda yüzy›llard›r yaflayan insanlar› yurtlar›ndan
sürmek, onlar› iflkencelere u¤ratmak, onlara karfl› zor ve fliddet kullan-
makt›r. Filistin topraklar› Müslümanlar›n ve Yahudilerin birarada yaflaya-
bilecekleri kadar genifl topraklard›r. Nitekim Osmanl› yöntemi alt›nda 400
y›l boyunca Müslümanlar ve Yahudiler (ve elbette H›ristiyanlar) birarada
huzur ve güvenlik içinde yaflam›fllar, diledikleri gibi ibadetlerini yerine
getirmifllerdir. Bu huzur ve güvenli¤i bozan, bölgede sonradan etki gös-
termeye bafllayan din ahlak›na uygun olmayan ideolojilerdir. Gerçek din
ahlak›n›n yaflanmaya bafllanmas›yla, yar›m yüzy›ldan uzun bir süredir
beklenen bar›fl›n yeniden kal›c› olarak tesis edilmesi mümkün olacakt›r. 
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Siyasi Siyonizmin Ortaya Ç›k›fl›

Yahudiler as›rlar boyunca Filistin'e dönüflün, ancak Mesih ad›n› ver-
dikleri bir kurtar›c› sayesinde mümkün olaca¤›n› düflünmüfllerdi. Oysa
19. yüzy›l›n ortalar›nda iki haham bu konuya farkl› bir yorum getirdi. Ya-
hudilerin siyasi güce kavufltuklar›n› ve Avrupa'n›n da Yahudilere yard›m
etmeye haz›r oldu¤unu gören bu iki haham, Judah Alkalay ve Zevi
Hirsch Kalisher, Yahudilerin Mesih'i beklemelerine gerek olmad›¤›n› öne
sürdüler. Onlara göre Yahudiler kendi ekonomik ve siyasi güçlerini kulla-
narak ve büyük Avrupa devletlerinin deste¤ini alarak Filistin'e dönebilir-
lerdi. Bu hareket, Mesih'in gelifl sürecinin de ilk aflamas› olurdu. 

Bu iki haham›n yapt›¤› yorum, bir süre sonra dindar olmayan, ancak
›rk bilinci sayesinde kendilerini Yahudi hisseden genç milliyetçilere etki
etti. Bunlar›n en önemlisi kuflkusuz Theodor Herzl adl› genç Avusturyal›
gazeteciydi. Herzl, iki haham›n yapt›¤› öneriyi aktif bir siyasi harekete
dönüfltürerek siyasi Siyonizm hareketini kurdu. Siyonizm, ad›n› Ku-
düs'teki kutsal Siyon da¤›ndan alm›flt› ve uzun bir program sonucunda
tüm dünya Yahudilerini Filistin'e döndürmeyi amaçl›yordu. Herzl, 1898
y›l›nda ‹sviçre'nin Basel kentinde I. Siyonist Kongre'yi toplad›. Burada
Dünya Siyonist Örgütü kuruldu. Bu örgüt, ‹srail'in kurulufluna dek Siyo-
nizm hareketini sab›r ve inatla yürütecekti. 

Siyonizm, içinde bulunulan dönemin milliyetçi hareketlerinin de et-
kisiyle ortaya ç›k›p geliflmiflti. Ancak belirlenen hedefleri gerçeklefltirmek
için baz› Siyonistler taraf›ndan uygulanacak olan yöntemler –ileride de ele
al›naca¤› gibi- hiçbir vicdan sahibi taraf›ndan kabul edilemeyecek, hatta
pek çok Siyonist taraf›ndan bizzat reddedilecek hususlar içermekteydi.

Örgütün iki büyük hedefi vard›; Filistin'i Yahudi yerleflimi için uy-
gun hale getirmek ve baflta Avrupadakiler olmak üzere diasporadaki Ya-
hudileri buraya göç ettirmek. Birinci hedef, 1917 y›l›nda büyük bir aflama
kaydetti. ‹ngiliz hükümeti, ünlü Balfour Deklarasyonu'nu yay›nlayarak I.
Dünya Savafl› ile Osmanl›'n›n elinden alm›fl oldu¤u Filistin'de bir "Yahu-
di vatan›" kurma hedefini destekledi¤ini aç›klad›. Bu, Siyonistler için bü-
yük bir baflar›yd›. Dünyan›n en büyük askeri ve politik gücü olan ‹ngilte-
re aç›kça onlar› destekledi¤ini ilan etmiflti. Deklarasyon, Siyonizmi kuru
bir hayal olarak gören pek çok kifliye -bunlar›n aras›nda çok say›da Yahu-
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di de vard›- hareketin gerçekte ne denli güçlü oldu¤unu gösterdi. 
Ancak ayn› baflar› Siyonistlerin ikinci hedefi, yani diaspora Yahudile-

rini Filistin'e transfer etme hedefi için geçerli de¤ildi. Bu durum, Siyonist-
lerin karfl›s›na büyük bir problem ç›kard›. Dünya Siyonist Örgütü'nün tüm
ça¤r›lar›na ra¤men diaspora Yahudileri, özellikle de Siyonistlerin en çok
önem verdikleri Avrupa Yahudileri, Filistin'e göç projesine s›rt çevirdiler. 

Bu s›rt çeviriflin nedeni basit bir umursamazl›k de¤ildi. Bu nedenle
çözümü de basit olmayacakt›. 

Siyonizmin Karfl›laflt›¤› Asimilasyon Sorunu 

Avrupa Yahudilerinin Siyonizmin göç ça¤r›s›na s›rt çevirmelerinin
nedeni, yaklafl›k bir yüzy›ld›r içinde bulunduklar› asimilasyon süreciydi. 

Asimilasyon, az önce sözünü etti¤imiz Yahudilerin H›ristiyanlarla
eflit haklar kazanmas› sürecinin bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›. Önceki
sayfalarda Yahudilerin, Ortaça¤ boyunca birtak›m k›s›tlamalar alt›nda bir
tür ikinci s›n›f insan statüsünde yaflad›klar›na de¤inmifltik. Yahudi lider-
ler bu k›s›tlamalar kalkt›¤› zaman Yahudilerin politik güce kavuflacaklar›-
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ve yay›nlad›¤› Dek-

larasyon görülmek-

tedir:



n› ve böylece üstünlük iddialar›n› ve Filistin'e göç projelerini gerçe¤e dö-
nüfltürebileceklerini düflünmüfllerdi. Bu nedenle de Katolik Avrupa düze-
ninin y›k›lmas› için çabalam›fllard›. Böylece geleneksel Kilise-monarfli dü-
zeninin y›k›lmas›nda ve yerine modernizmin gelmesinde önemli rol oy-
nad›lar. 

Ancak modernizmin hiç hesaplamad›klar› bir etkisi oldu. Avrupa
toplumlar›nda Yahudiler üzerindeki baz› k›s›tlamalar ortadan kalkarken,
Yahudileri kapal› bir toplum halinde as›rlar boyu asimile olmadan tutan
temel faktörlerden biri de ortadan kalkm›fl oluyordu. ‹flte bu noktada Ya-
hudiler asimile olmaya, yani içinde bulunduklar› Avrupa toplumlar›n›n
içinde erimeye bafllad›lar. Yahudiler H›ristiyanlarla eflit hale gelmeye bafl-
lad›kça, Yahudi olduklar› bilincinden de uzaklafl›yorlard›. 19. yüzy›l›n so-
nuna gelindi¤inde, Bat›l› ülkelerdeki Yahudilerin önemli bir bölümü asi-
milasyondan paylar›n› alm›fl durumdayd›lar. Kendilerini ‹ngilizlerden,
Almanlardan ya da Frans›zlardan ayr› bir ulus olarak de¤il, Musevi inan-
c›na ba¤l› ‹ngilizler, Almanlar ya da Frans›zlar olarak alg›lamaya baflla-
m›fllard›. 
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Oysa baz› Siyonistler çok farkl› düflünüyorlard›. Onlara göre Yahudi-
lik bir inanç meselesinden öte, bir ›rk meselesiydi. Yahudiler Avrupal› ›rk-
lardan tamamen farkl› bir ›rka, Sami ›rk›na ba¤l›yd›lar ve dolay›s›yla Av-
rupal›lar içinde asimile olmalar› kabul edilemezdi. Onlar›n gözünde "Mu-
sevi Alman" ya da "Musevi Frans›z" kavram› bir safsatadan ibaretti. Yahu-
diler ister Musevi inanc›na ba¤l› olsunlar, isterse ateist olsunlar -ki baz› Si-
yonist gruplar içinde ateistlerin say›s› hayli yüksekti- Avrupal›lardan ya
da baflka herhangi bir ›rktan kesin çizgilerle ayr›lm›fl insanlard›. Bu neden-
le de Yahudilerin di¤er ›rklar aras›na kar›flarak yaflamalar› patolojik bir du-
rumdu. Yahudiler mutlaka kendilerine ait bir devlete sahip olmal›yd›lar.
Bu devletin yeri de, ulusun geleneksel vatan› olan Filistin olmal›yd›. 

K›sacas› asimile olan Yahudiler, söz konusu Siyonistlerin gözünde,
tedavi edilmeleri gereken birer hastayd›lar. Modernizmin nimetleri ile
sarhofl olmufl, kendilerini Avrupal› toplumlardaki di¤er insanlarla ayn›
sanan bu hasta Yahudilerin tedavisinin ise bir an önce yap›lmas› gereki-
yordu. Aksi halde, bir Yahudi devleti rüyas›, rüya olarak kalmaya mah-
kumdu. 

Peki tedavi nas›l yap›labilirdi? Bunun kolay bir ifl olmad›¤› k›sa sü-
rede ortaya ç›kt›. Çünkü asimilasyonu savunan (asimilasyonist) Yahudi-
ler, ›rkç› Siyonistlerin telkinlerine birbiri ard›na sert cevaplar vermeye
bafllad›lar. Asimilasyonist Yahudi örgütlerinin birço¤u, bu Siyonist iddi-
alar› fliddetle reddeden aç›klamalar yapt›. Kendilerinin yaln›zca dini bir
cemaat olduklar›n›, bunun d›fl›nda yaflad›klar› ülkenin sad›k birer yurtta-
fl› olduklar›n›, Filistin çöllerine göç etmeye de hiç niyetleri olmad›¤›n› ilan
ettiler. Theodor Herzl, Avrupa'da Siyonizm propagandas›na giriflti¤i s›ra-
da, Amerika'da Pittsburg Konferans› toplan›yor ve "Reforme Edilmifl Ya-
hudili¤in Sekiz Prensibi" isimli bir bildiri kabul ediliyordu. Asimilasyo-
nist Amerikal›lar, bu bildiriyle dünyaya flunlar› ilan ediyordu:

Biz, kendimizi bir millet olarak de¤il, bir din toplulu¤u olarak kabul ediyo-

ruz... Dolay›s›yla ne Kudüs'e geri dönmeyi, ne Aoron'un çocuklar›n›n kur-

ban dininin yeniden düzenlemesini, ne de bir Yahudi Devleti'nin kuruluflu-

nu destekliyoruz...1

Bu ve benzeri eylemler sonucunda, radikal Siyonistler asimilasyonist
›rkdafllar›n› yaln›zca sözle ikna edemeyeceklerini k›sa sürede anlad›lar.
Peki Yahudilere di¤er ›rklardan ayr› bir ›rk olduklar›, Avrupa toplumlar›
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içinde asl›nda birer yabanc› olduklar› nas›l ispat edilebilirdi? Modernizm
öncesinde bu sorun kendili¤inden halloluyordu; Avrupal›lar Yahudilere
antipati duyuyor ve Yahudiler üzerine koyduklar› k›s›tlamalar ile dolayl›
olarak Yahudi kimli¤inin korunmas›na katk›da bulunuyorlard›. Avrupa
toplumlar› asimilasyona karfl›yd›lar ve bu da Yahudilerin asimile olmas›-
n› engelliyordu. Ancak flimdi Yahudilere karfl› antipati beslemek ve k›s›t-
lama getirmek mümkün de¤ildi. 

Ama baflka bir fley bulunabilirdi: Asimilasyonu durduracak bir ide-
olojiden yararlan›labilirdi. 

19. Yüzy›l Irkç›l›¤› ve Modern Antisemitizm

‹flte bu noktada baz› Siyonistler çok önemli bir fley keflfettiler: Avru-
pa toplumlar› içinde Yahudilerin asimile olmas›na fliddetle karfl› ç›kan
sapk›n bir ideoloji h›zla güçleniyordu. Bu sapk›n ideoloji, Darwin'in ev-
rim teorisiyle güç bulan modern ›rkç›l›kt›. 19. yüzy›lda Avrupa'n›n dört
bir yan›nda hayli say›da ›rkç› düflünür yetiflmiflti. Bu kifliler, insano¤lu-
nun farkl› ›rklardan oluflmufl olmas›n› herfleyden çok önemsiyor ve insa-
n›n en önemli kimli¤inin de ›rk› oldu¤unu san›yorlard›. Bir ›rk›n karfl›
karfl›ya oldu¤u en büyük tehlikenin ise, di¤er ›rklarla kar›flarak "safl›¤›n›"
yitirmesi oldu¤u yan›lg›s›n› öne sürüyorlard›. 

Bu arada baflta Alman ›rkç›lar› olmak üzere pek çok ›rkç› düflünür,
bir yandan da antisemit düflünceler gelifltirdiler. Aryan ve Sami ›rklar›
aras›ndaki farktan söz eden bu ›rkç› düflünürler, Yahudilerin, kendi ›rkla-
r› aras›nda yaflayarak, ›rklar›n›n "safl›¤›n›" bozduklar›n› söylüyorlard›.
Onlara göre, Yahudiler tecrit edilmeli ve kendi ›rklar›yla kar›flmalar› ön-
lenmeliydi. Bu kimselerin Yahudileri tecrit etmeye yönelik düflüncelerin-
den güç bulan fanatik Yahudi aleyhtarl›¤›na ise, "modern antisemitizm"
dendi. 

Bu antisemitizm sözde "modern"di; çünkü Ortaça¤'›n aksine, Yahu-
dilere dinleri nedeniyle de¤il, ›rklar› nedeniyle antipati duyuyordu. Özel-
likle Yahudilerin elde ettikleri servete paralel olarak yükselen antisemi-
tizm, 19. yüzy›l›n sonundaki ünlü Dreyfus olay› ile doru¤a t›rmand›. 

Bu noktada çok ilgi çekici bir gerçekle karfl›lafl›yoruz: Yahudilerin
asimilasyonundan rahats›z olanlar, yaln›zca Avrupal› ›rkç›lar de¤ildi. Ya-
hudilerin asimilasyonundan rahats›z olan, Avrupal› ›rkç›lardan baflka,
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ikinci bir grup daha vard›. Bu grup, önceki sayfalarda de¤indi¤imiz gibi,
Yahudilerin Avrupal› halklar içinde asimile olmaya bafllamas›ndan, "Ya-
hudi ›rk›" ad›na rahats›z olanlard›. Yani Yahudili¤i bir din de¤il, sadece
bir milli birlik olarak gören baz› Siyonistler...

Ortaya ilginç bir tablo ç›km›flt›. Bir taraf, Yahudilerin kendi ›rklar›na
kar›flmamas›n› istiyordu. Öteki taraf ise, kendi ›rklar› olan Yahudi ›rk›n›,
di¤er ›rklardan ayr› tutabilmenin ve sözde "Yahudi bilinci"ni koruyabil-
menin derdindeydi. 

Görüldü¤ü gibi, yapmak istedikleri asl›nda ayn› fleydi. Peki neden
bu ifli hep birlikte yapmas›nlard›?

Bu soruya ilk aç›k cevap Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'den geldi. 

Herzl'in Antisemitizm Kart›

Yahudilerin önlenemeyen bir asimilasyon sürecine girmifl olmalar›
ve dolay›s›yla Siyonizmin ›srarl› ça¤r›lar›na s›rt çevirmeleri, baz› Siyonist-
leri antisemitlerle ifl birli¤i yapmaya yöneltti. Bu karar› uygulamaya ko-
yan kifli, hareketin ilk lideri olan Theodor Herzl'di. Theodor Herzl, çok iyi
fark etmiflti ki, Yahudileri bulunduklar› ülkelerden ayr›larak ‹srail'e göç
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etmeye zorlamak için Siyonizmin "Yahudi düflmanl›¤›"na ihtiyac› vard›.
Bu nedenle, göçe ikna plan› bu temel üzerine kurulmal›yd›. 

Bu arada, 19. yüzy›ldaki ›rkç›l›¤a paralel olarak do¤an antisemitizm,
zaten, ço¤u Yahudinin, bundan böyle Avrupa'da hiçbir k›s›tlama alt›nda
kalmadan yaflayacaklar› yönündeki umutlar›n› yok etmeye bafllam›flt›.
Theodor Herzl, bu konuyu ›srarla iflleyerek, antisemitizmin bir tür hasta-
l›k oldu¤unu, bu hastal›¤›n tedavisinin bulunmad›¤›n›, Yahudiler için tek
kesin kurtuluflun Filistin'de bir devlet kurmak oldu¤unu ilan edecekti.
Herzl'in "Yahudiler ve Yahudi olmayanlar kal›t›msal olarak uyum içinde
birarada yaflayamazlar" fleklindeki tezi, asl›nda Yahudi aleyhtar› ›rkç›lar›n
teziyle büyük bir paralellik gösteriyordu. 

Herzl iflte bu nedenle kendi tezi ile Avrupal› antisemit ›rkç›lar aras›n-
daki büyük paralelli¤e de¤inerek flöyle demiflti: "Antisemitizm, bizim is-
teklerimize flahane bir yard›mc› olacakt›r."

Herzl, "Bütün antisemitler bizim en yak›n dostlar›m›zd›r" diyordu.
Böylelikle göç kolaylaflacakt›. Herzl, 9 Haziran 1895'te günlü¤üne flöyle
not düflüyordu: "Ülkesindeki Yahudilerin oray› terk etmesi için, önce
Çar'la görüflece¤im, sonra Alman Kayzeri'yle, sonra Avusturyal›larla,
sonra da Fas'taki Yahudiler için Frans›zlarla."2

Herzl, Yahudileri göç ettirmek için yaln›zca diplomatik temaslarla
yetinmedi. Ünlü Frans›z düflünür Roger Garaudy, Türkçe'ye Siyonizm
Dosyas› ad›yla çevrilen kitab›nda, Herzl'in bu politikas› ile ilgili olarak
flunlar› söylüyor:

Herzl'e göre Yahudiler ayr› bir din ve ayr› bir kültür yerine ayr› bir devlet

meydana getirmek amac›yla, için-

de bulunduklar› di¤er uluslardan

ayr›lmal›d›rlar. Bu amaca ulafl-

mak için Herzl konufltu¤u herke-

se karfl›, Yahudilerin teflkil ettikle-

ri tehlikeyi anlatmak ve bir an ön-

ce ç›k›p gitmeleri gerekti¤ini izah

etmek için en afl›r› kelimeleri kul-

lanmaktan çekinmemifltir. Herzl,

Almanya D›fl ‹flleri Bakan› Von
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Blow ve II. Guillaume, Rus ‹ç ‹flleri Bakan› Plehve ve

Çar II. Nicola ve en ileri Yahudi düflmanlar›na karfl›

hep ayn› dili kullanm›flt›r. 1903 Nisan›'nda Yahudile-

re karfl› en korkunç        katliamlardan biri olan Kic-

hinev katliam›n›n sorumlusu Plehve, bunlar›n ara-

s›nda en zalim olan›d›r. May›s ay›nda Plehve'ye

mektup yazan Herzl, Siyonizmin ihtilali önleyici bir

antidot oldu¤unu ileri sürüyordu. Plehve bu mektuba A¤ustos

ay›nda cevap vererek, Herzl'den Siyonist hareketin kendisini destekledi¤ine

dair bir mektup istedi. Plehve bu mektubu ald›. Mektupta Yahudilerin göç

etmesini sa¤layacak bir Siyonizm ak›m›n›n desteklenece¤i vaat ediliyordu.3

Herzl, Rus ‹ç ‹flleri Bakan› Plehve'ye, e¤er Yahudilerin Filistin'e gön-
derilmesine yard›m ederse, o dönemde Çar'a karfl› düzenlenen Bolflevik
ayaklanmas›nda büyük rol oynayan Yahudileri ikna edece¤ini ve Bolfle-
vik ayaklanmas›n› bast›rabilece¤ini vaat etmiflti. Herzl'in uygulamaya
koydu¤u antisemitlerle ifl birli¤i yönündeki plan, bu tarihten itibaren bir-
tak›m Yahudi liderlerin en s›k kulland›¤› yöntem haline gelecekti. Böyle-
ce Herzl antisemitik hareketlerin en hararetli savunucusu olmufltu.
Frans›z yazar Roger Garaudy flunlar› yaz›yor:

Herzl, 1895'te kitab›n› yay›nlamadan önce onu elefltirenlerden biri yüzüne

karfl› flunlar› söylüyordu: 'Yahudileri korkunç bir zarara soktunuz. 'Herzl,

buna flöyle cevap vermekten çekinmiyordu: 'Bütün Yahudi düflmanlar› için-
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de en büyük olmaya hak kazan›yorum... Yahudi düflmanlar› bizim en ileri

dostlar›m›z olacaklar... Yahudi düflman› ülkeler en yak›n müttefiklerimiz

aras›na girecekler...

Theodor Herzl çok iyi bilmektedir ki, Yahudileri bulunduklar› ülke-
lerden kaçarak ‹srail'e göç etmeye ikna etmek için, siyasi Siyonizmin 'Ya-
hudi düflmanl›¤›' kavram›na ihtiyac› vard›r. Herzl'in bu fikrinin, baz› si-
yasi Siyonizm savunucular› taraf›ndan, bugünlere kadar nas›l de¤iflmez
bir temel olarak korundu¤unu ilerde görece¤iz.

Bu davran›fl, Yahudileri içlerinde yaflad›klar› halk›n yabanc›s› olarak
göstermek, böylece 'Yahudi düflmanl›¤›n›n' en çok ihtiyaç duydu¤u g›da-
y› ona sunmak ve göçü h›zland›rmak için iflkence iddialar›na kuvvet ka-
zand›rmakt›r. Herzl'in Yahudi
düflmanl›¤›n›n kabarmas›n-
dan korkmak bir yana, onu
hareketlendirmek için giriflti¤i
çabalar›n s›rr› buradad›r. Bu-
nunla birlikte Herzl'e yönelen
uyar›lar›n da ard› arkas› kesil-
memifltir. Avusturya Parla-
mentosu Baflkan›, Baron Jo-
hann Von Cholemski, Herzl'e
flunlar› yaz›yordu: 

E¤er e¤iliminizin ve propa-

gandan›z›n emeli Yahudi

düflmanl›¤›n› körüklemek-

se, bunda baflar›l› olacaks›-

n›z. Tamam›yla inand›m ki,

böyle bir propagandan›n so-

nucunda Yahudi düflmanl›¤›

ç›¤ gibi büyüyecek ve siz ›r-

k›n›z› bir katliama do¤ru sü-

rükleyeceksiniz.4

Herzl ve di¤er baz› Siyo-
nistler, antisemit ›rkç›larla, az
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önce sözünü etti¤imiz ortak paydada anlafl›yorlard›. Çünkü bu Siyonist-
ler Yahudilerin hepsini toplay›p Filistin'e götürmek için bunun tek çözüm
oldu¤una inan›yorlard› ve bu, ›rklar›n› Yahudilerle kar›flmaktan kurtar›p
"saf" olarak korumak isteyen ›rkç›lar için de mükemmel bir çözümdü. Öy-
le ki, sonradan Deutsch-Soziale Blätter ad›n› alacak olan ve bir Yahudi
aleyhtar› yay›n olarak kabul edilen Antisemitische Correspondenz dergisi-
nin yay›mc›s›, ünlü antisemit Theodor Fritsch, I. Siyonist Kongre'nin top-
lanmas›n› alk›fll›yor ve Kongre'ye "Yahudilerin bir an önce Almanya'dan
ayr›larak Filistin'e yerleflmeleri tasar›s›n›n uygulanmas› için en iyi dilek-
lerini" gönderiyordu.

Yahudilerin yaflad›klar› ülkelerde kendilerini huzurlu hissetmeleri-
nin Siyonizme zarar verece¤ini düflünen Theodor Herzl, Garaudy'nin
yazd›¤›na göre, bu görüflünü flöyle ifade ediyordu: "Yahudiler, uzun bir
dönem süresince kendilerinin güvenlik içinde yaflad›klar›na inan›rlarsa,
herhangi bir toplumun içinde eriyebilirler. Bu gerçek, hiçbir zaman bize
yarar sa¤lamayacakt›r." 

Bu yüzden, birtak›m Siyonist liderlerin görüfllerine göre al›nmas› ge-
reken ilk önlem, bu ülkelerde Yahudi düflmanl›¤›n› k›flk›rtmakt›. Daha
sonra da, Yahudileri bu psikolojik gerilim içinde tutarak, onlar› provoka-
tif sald›r›larla sürekli huzursuz etmek gerekiyordu. Tüm bu uygulamala-
r›n neticesinde söz konusu Siyonist liderlerin beklentisi ise, Yahudi halk›
güvenli yerlerde yaflamad›klar›na ve sadece "Kutsal Topraklar'a" göç ede-
rek kurtulabileceklerine ikna etmekti. 

Herzl, antisemitizmi körüklemek için çok ilginç bir yöntem daha de-
nemifl ve günlü¤üne, antisemitleri bir "Yahudi komplosu"nun varl›¤›na
inand›racak ve onlar› Yahudi toplumlar›na karfl› k›flk›rtacak ifadeler ekle-
miflti. 1922 ve 1923 y›llar›nda, Almanya'da Herzl'in günlü¤ünün üç cildi
yay›nlanm›flt›. Avusturyal› yazar ve Österreichische Wochenschrift gazetesi-
nin yay›nc›s› Joseph Samuel Bloch, Herzl'i yak›ndan tan›m›fl bir kifli ola-
rak günlük hakk›nda flunlar› yaz›yordu: 

Rothschild ve Baron Hirsch'e yaz›lan ve Yahudilerin bulunduklar› ülkelerde

kurulu iktidarlara karfl› baflkald›rd›klar›n› ve ihtilallere kat›ld›klar›n› öne sü-

ren iddia, Yahudi halk› yok etmek için yeterli bir sebeptir. Herzl, Yahudile-

rin düflmanlar›na, 'Yahudi problemini' halletmek için en sa¤lam temeli gös-
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termifltir. Onlara gelecekteki çal›flmalar›nda izleyecekleri yolu tarif etmifltir.

Bu yüzden bu 'günlük' korkunç bir belgedir.5

Herzl, yaflam›n› yitirdi¤i 1904 y›l›na dek antisemitizmi körüklemek
ve antisemitlerle ittifaklar kurmak için u¤raflt›. Ancak bu çabalar› pek
önemli bir sonuç do¤urmad›. Avrupal› Yahudilerin ço¤u, Kutsal Toprak-
lar'a göç etmemekte direndiler. 

Radikal Siyonizme Karfl› Yahudi Direnifli!..

Herzl'in kurdu¤u ve onun 1904'deki ani ölümünden sonra giderek
daha da büyüyen Dünya Siyonist Örgütü (World Zionist Organization
WZO), kendine bir numaral› hedef olarak Yahudileri Filistin'e götürmeyi
belirlemiflti. Ancak örgütün birçok ülkede Yahudilere yönelik yapt›¤› tüm
teflviklere ra¤men, göçler beklenen düzeyde gerçekleflmiyordu. Hatta,
1925 y›l›ndan sonra göçlerde ani bir düflüfl bile gözlemlenmiflti. Bu da yet-
miyormufl gibi, göç edenlerden geri dönenlere bile rastland›. 1926-31 y›lla-
r› aras›nda, y›lda ortalama 3.200 Yahudi Filistin'i terk ediyordu. 1932 y›l›n-
da Filistin'de 770.000 Arap nüfusa karfl›l›k, 181.000 Yahudi nüfusu vard›.
Araplar hala bu bölgede ezici ço¤unluktayd›. Siyonist liderler, bu kadar az
bir Yahudi nüfusu ile devlet kuramayacaklar›n› çok iyi biliyorlard›.

Özellikle Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde yaflayan Yahu-
diler zenginleflmifl ve elde ettikleri yüksek yaflam düzeyini ve kurulu dü-
zenlerini b›rak›p, Filistin topraklar›na göç etmeyi göze alamam›fllard›.

Yahudi halk›n›n ›rkç› Siyonizm'in göç ça¤r›lar›na karfl› açt›¤› bu dire-
nifle, dünyaca ünlü, dönemin tan›nm›fl pek çok Yahudisi de kat›l›yordu; fi-
zikçi Albert Einstein, filozof Martin Buber, Kudüs ‹brani Üniversitesi bi-
rinci baflkan› Profesör Judah Magnes gibi... Entelektüel Yahudilerin yan›
s›ra, genifl Yahudi halk kitleleri de, baz› Siyonist liderler taraf›ndan daya-
t›lan göçe karfl› ç›k›yorlard›. Rusya'da küçük bir kesim d›fl›nda neredeyse
bütün Yahudiler ›rkç› Siyonizmi reddettiler. Gidenlerin bir bölümü de, Fi-
listin'deki yaflam koflullar›n›n umduklar› gibi ç›kmamas› karfl›s›nda, Rus-
ya'ya geri döndü.

1920'lerde, Siyonist liderler, 1917'de yay›nlanan ve Filistin'de bir Ya-
hudi devletine yeflil ›fl›k yakan Balfour Deklarasyonu'nun Filistin'e göçü
h›zland›raca¤›n› sanm›fllard›. Oysa ilerleyen y›llarda, yap›lan hesaplar›n
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isabetsiz oldu¤una, büyük bir hayal k›r›kl›¤› yaflayarak flahit olacaklard›.
1920'lerde Filistin'deki Yahudi nüfus iki kat›na ç›karak 160.000'e ulaflt›. Fa-
kat göç edenlerin say›s› sadece 100.000 kadard› ve bunlar›n %75'i de Filis-
tin'de kalmad›. Yani göçlerin toplam› y›lda 8.000 civar›ndayd›. Hatta 1927
y›l›nda sadece 2.710 kifli geldi ve 5.000 kifli de ayr›ld›. 1929'da ise Filistin'e
gelenler ile gidenlerin say›s› ayn› orandayd›.

En k›sa sürede en fazla Yahudiyi, zorla da olsa, bir flekilde Filistin'e ge-
tirmeyi hedefleyen radikal Siyonizm aç›s›ndan, yaflanan bu olumsuz gelifl-
me, gerçekten de dev bir fiyaskoydu. WZO'nun yo¤un propagandas›na
ra¤men, Kutsal Topraklar'a göç faaliyeti çok zay›f kalm›flt›. 19. yüzy›l›n so-
nunda Filistin'de 50.000'den az Yahudi yaflamaktayd›. Bu rakam, Filistin
halk›n›n %7'sini oluflturmaktayd›. Bununla birlikte, 1917 Balfour Bildiri-
si'nden iki sene sonra, nüfus hala 65.000'in üzerine ç›kamam›flt›. 1920 ile
1932 aras›nda geçen 12 y›l içinde, sadece 118.378 Yahudi bir flekilde Filistin'e
getirtilmiflti ki, bu da dünya Yahudi toplumunun yüzde biri bile de¤ildi.

Belli ki bu ifl böyle olmayacakt›. Göçe direnen Yahudi toplumunu ik-
na etmek için, bir-iki antisemit hareket yetmiyordu. Bu nedenle, baz› ra-
dikal Siyonist liderler, Herzl'in aç›l›fl›n› yapt›¤› ilginç yöntemi daha etkin
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bir biçimde kullanma yoluna gittiler. Yahudileri, özellikle de kurulmas›
hedeflenen ‹srail Devleti için gerekli olduklar› düflünülen "kalifiye" Avru-
pa Yahudilerini daha çok "rahats›z" etmek gerekiyordu. Yani, antisemi-
tizm daha da güçlenmeliydi.

Radikal Siyonizm ve Nazizm'in ‹deolojik Akrabal›¤›

Herzl'in Yahudilerin asimilasyon sürecini durdurmak ve tersine çe-
virmek için antisemitlerle ittifak yapma teorisi, onu izleyen baz› Siyonist-
ler taraf›ndan Avrupa'n›n, hatta dünyan›n farkl› ülkelerinde bulunan ›rk-
ç›lara karfl› kullan›ld›. Ancak bunlar içinde en önemli olan› kuflkusuz Al-
man ›rkç›lar›d›r. Nazi hareketinin öncüleri olan Alman ›rkç›lar›, hem siya-
si güçleri hem de ideolojik kat›l›klar› sayesinde radikal Siyonistlerin ara-
d›klar› müttefik modeline tamamen uyuyorlard›. ‹ki taraf aras›ndaki ide-
olojik paralellik ise do¤rusu oldukça çarp›c›yd›.

Kendisini anti-Siyonist bir Yahudi olarak tan›mlayan Amerikal› ta-
rihçi Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators (Diktatörler Devrinde
Siyonizm) adl› kitab›nda, radikal Siyonistler ile antisemitler aras›ndaki it-
tifak›n bilinmeyen tarihini gözler önüne serer. Brenner'›n vurgulad›¤› gi-
bi, söz konusu Siyonistler ile antisemit ›rkç›lar aras›ndaki yak›nl›k, daha
Siyonizm hareketinin ilk y›llar›nda kendini göstermeye bafllam›flt›r. Örne-
¤in Siyonist hareketin Herzl'den sonra ikinci adam› olan Max Nordau, 21
Aral›k 1903 günü Fransa'n›n ünlü antisemiti Eduard Drumont ile bir söy-
lefli yapm›fl ve biri Yahudi, di¤eri de Frans›z flovenizmini temsil eden bu
iki ›rkç› aras›ndaki konuflmalar, Drumont'un La Libre Parole adl› antisemi-
tik gazetesinde yay›nlanm›flt›r. Nordau flöyle demektedir: "Siyonizm bir
din de¤il, tamamen bir ›rk sorunudur ve bu konuda hiç kimseyle Bay
Drumont ile oldu¤um kadar fikir birli¤i içinde de¤ilim". 

Brenner'›n kitab›n bafl›nda dikkat çekti¤i konulardan biri, Alman
›rkç›lar› ile radikal Siyonistler aras›ndaki ideolojik paralelliktir. Buna gö-
re, I. Dünya Savafl› öncesinde Alman entelektüel çevrelerinde h›zla yay-
g›nlaflan Blut und Boden (Kan ve Toprak) fetiflizmi, ›rkç› Siyonistlerin iddi-
alar›yla tam bir uyum içindedir. Bu ideolojiye göre, Alman ›rk› kendine
has bir kana (Blut) sahipti ve kendine ait bir toprak (Boden) üzerinde ya-
flamal›yd›. Yahudiler Alman kan›ndan de¤ildiler, Alman halk›n›n (Volk)
bir parças› olamazlard› ve dolay›s›yla Alman topraklar› üzerinde yaflama-
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ya hak sahibi de¤illerdi. Brenner'›n vurgulad›¤› gibi, ›rkç› Siyonistler Blut
und Boden ›rkç›lar›n›n tüm argümanlar›n› içtenlikle desteklemifllerdi. Ra-
dikal Siyonistlere göre de Yahudiler Alman halk›n›n (Volk) bir parças› de-
¤ildi, dolay›s›yla Alman kan›yla kar›flmamal›, yani Almanlarla evlenme-
meliydiler. Yapmalar› gereken en do¤ru fley ise, kendi öz topraklar›na
(Boden) dönmekti; yani Filistin'e. 

Kuflkusuz bu Siyonistler Alman ›rkç›l›¤›n›n iddialar›n› paylafl›rken,
antisemitizmi de onaylam›fl oluyorlard›. Çünkü madem Yahudiler Alman
halk›n›n bir parças› de¤illerdi, Alman ›rkç›lar› Yahudileri tecrit etmek is-
temekte hakl›yd›lar, onlar› sürmek istemekte de hakl›yd›lar. Radikal Siyo-
nist düflünceye göre, antisemitizmin varl›¤›, Yahudilerin kendi suçuydu.
Kendilerine ait olmayan bir toprak üzerinde ›srarla yaflayarak, kendileri-
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ne yabanc› bir ›rka kar›flmaya çal›flarak Yahudiler, kendileri antisemitizmi
k›flk›rt›yorlard›. Suç antisemitlerin de¤il, asimile olan Yahudilerin suçuy-
du. Y›llar sonra Chaim Greenberg adl› bir radikal Siyonist, Jewish Frontier
adl› Siyonist yay›n organ›nda bu ilginç mant›¤› flöyle özetleyecekti: "‹yi
bir Siyonist olmak için bir parça antisemit olmak gerekir".6

Lenni Brenner bu konuda flöyle diyor: 

E¤er bir insan ›rk safl›¤› kavram›na inan›yorsa, bir baflkas›n›n ›rkç›l›¤›n› red-

dedemez. Ve e¤er bir ›rk›n ancak ve ancak kendi geleneksel vatan›nda rahat

edebilece¤ini düflünüyorsa, baflkalar›n›n da kendi topraklar› üzerindeki 'ya-

banc›' ›rklar› temizlemesine karfl› ç›kamaz. 7

Naziler ve radikal Siyonistler aras›ndaki ideolojik akrabal›¤a Texas
Üniversitesi'nde çal›flan Amerikal› tarih profesörü Francis R. Nicosia da
The Third Reich and the Palestine Question (III. Reich ve Filistin Sorunu) ad-
l› kitab›nda de¤inmektedir. Nicosia'ya göre, radikal Siyonistler yaln›zca
Nazilerle de¤il, onlar›n öncüleri olan 19. yüzy›l ›rkç›lar› ile de büyük bir
ideolojik yak›nl›¤a sahipti. Arthur de Gobineau bunlardan biriydi. 1902
y›l›nda, Dünya Siyonist Örgütü (WZO) taraf›ndan yay›nlanan Die Welt
gazetesinde, Gobineau'nun düflüncelerini öven ve onun Yahudilerin ›rk
safl›¤›na olan hayranl›¤›n› sayg›yla karfl›layan yaz›lar yay›nlanm›flt›. I.
Dünya Savafl› öncesi dönemde, önde gelen baz› Siyonistler Elias Auer-
bach ve Ignaz Zollschan, Gobineau ve Houston S. Chamberlain gibi ›rkç›
felsefecilerin teorilerinin ateflli savunucular› olmufllard›.8

Francis Nicosia, antisemitlerin Siyonizme olan sempatilerine de dik-
kat çeker. Durum öylesine ilginçtir ki, antisemitler henüz 19. yüzy›l›n bafl-
lar›nda, yani siyasi Siyonizmin aktif biçimde var olmad›¤› bir s›rada Av-
rupa Yahudilerinin Filistin'e transferini, yani Siyonizmi savunmufllard›r.
Faflizmin öncüsü say›lan ›rkç› Alman düflünürü Johann Gottlieb Fichte
bunlardan biridir. Alman Volksgeist'›n›n (ulusal ruh) sa¤lamlaflt›r›lmas›
için baflta Yahudiler olmak üzere tüm az›nl›klar›n temizlenmesini savu-
nan Fichte, Yahudilerin Almanlar ile ayn› sosyal haklara sahip olmalar›n›
bir felaket olarak görmüfl ve Yahudi sorununun tek çözümünün de bu ›r-
k›n topluca Filistin'e transfer edilmesi olabilece¤ini yazm›flt›r. Fichte'nin
bu düflünceleri, yüzy›l›n sonlar›nda h›zla ço¤alan takipçileri taraf›ndan
da aynen benimsenecektir. Eugen Dühring, bunlardan biridir.9



SOYKIRIM VAHfiET‹

52

Antisemitlerin Siyonizme olan bu sempatisi, I. Dünya Savafl› sonras›
Almanya'da (Weimar Cumhuriyeti döneminde) de devam etmifltir. Nico-
sia, Weimar Cumhuriyeti'ndeki; Wilhelm Stapel, Hans Blüher, Max
Wundt ve Johann Peperkorn gibi önde gelen antisemitlerin, Siyonizmin
Yahudi sorunu için en iyi çözüm oldu¤u yönündeki düflüncelerine dikkat
çeker. 

Burada bir noktan›n aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekir. Siyonizm, yal-
n›zca Filistin'e göç etmek isteyen Yahudilere destek ve yard›mc› olan bir
ak›m olarak de¤erlendirildi¤inde, bu durumda bir ola¤anüstülük yoktur.
Bu amaçla yola ç›kan bir grubun desteklenmesi de ola¤an kabul edilebi-
lir. Ancak antisemitler ve radikal Siyonistler aras›ndaki ifl birli¤i çok teh-
likeli planlar ve hedefler içermektedir. Öncelikle her iki grup aras›ndaki
ortak nokta, din ahlak›na hiçbir flekilde uygun olmayan, ›rkç›l›kt›r. Bu iki
grup birbirini ›rkç› amaçlar do¤rultusunda desteklemifl, bunun için ge-
rekti¤inde fliddete baflvurmaktan kaç›nmam›fllard›r. Radikal Siyonistlerin
hedeflerine ulaflabilmek için destekledikleri afl›r› gruplar›n uygulamala-
r›ndan en çok ma¤dur olan da yine kendi soydafllar› olmufltur. Ve ›rkç› Si-
yonistler bu ma¤duriyeti ço¤u zaman görmezlikten gelmifller, hatta iler-



leyen tarihlerde – kitab›n di¤er bölümlerinde ele al›naca¤› üzere- kendile-
ri bizzat ma¤duriyetin kayna¤› olmufllard›r. 

Radikal Siyonizm ile Nazizmin ‹fl Birli¤i Günleri

Siyonizm ile, Yahudi düflmanl›¤›yla yüklü olan Alman ›rkç›l›¤›n›n
aras›nda akrabal›k oldu¤unu söyledi¤inizde, bunu ilk duyan kifli büyük
olas›l›kla bunun mant›ksal bir çeliflki oldu¤unu düflünecektir. Bu ifl birli-
¤i, Siyonizmin ›rkç› ve radikal yorumlar›n› savunan kanad›yla Naziler
aras›ndad›r. Az önce göz att›¤›m›z bilgilerin bize gösterdi¤i gibi, iki taraf
aras›nda hedef birli¤i söz konusuydu. Bu Siyonistlerden biri olan Jacob
Klatzkin, 1925 y›l›ndaki bir yaz›s›nda bu mant›¤› flöyle aç›klam›flt›:

E¤er bizler antisemitizmin hakl› bir hareket oldu¤unu kabul etmezsek, ken-

di milliyetçili¤imizin hakl›l›¤›n› reddetmifl oluruz. E¤er bizim halk›m›z ken-

di öz kimli¤ini korumak ve kendine ait yaflam tarz›n› sürdürmek istiyorsa,

o halde aralar›nda yaflad›¤› uluslar içinde bir yabanc›d›r. Dolay›s›yla, kendi

ulusal bütünlüklerini korumak için bize karfl› savaflmak onlar›n hakk›d›r...

Bize düflen görev, Yahudilerin sosyal haklar›n› azaltmak isteyen antisemitle-

re karfl› mücadele etmek de¤il, Yahudilerin sosyal haklar›n› art›rmak (dola-

y›s›yla onlar› asimile etmek) isteyen dostlar›m›za karfl› mücadele etmektir.10

Radikal Siyonizmin antisemitizme olan sempatisi, kuflkusuz en bafl-
ta bu hareketin beyni olan Dünya Siyonist Örgütü (World Zionist Organi-
zation, WZO)'nün baz› saflar›nda yayg›nd›. WZO'nun Herzl'den sonraki
ikinci lideri olan Chaim Weizmann -ki daha sonra ‹srail'in ilk Devlet Bafl-
kan› oldu- antisemitizme olan sempatisini s›k s›k vurgulam›flt›. 1912 y›l›n-
da Alman Yahudilerine yapt›¤› bir konuflmada "her ülke, e¤er mide a¤r›-
lar› çekmek istemiyorsa, ancak belirli say›da Yahudi'yi hazmedebilir" de-
mifl ve eklemiflti; "Almanya'n›n zaten gere¤inden çok fazla Yahudisi var".
1914'de ‹ngiliz D›fl ‹flleri Bakan› Lord Balfour'la yapt›¤› bir söylefli s›ras›n-
da ise flöyle demiflti: "Kültürel antisemitlerle tamamen ayn› fikirdeyiz.
Bizce de 'Musevi inanc›na sahip Almanlar' kavram› son derece rahats›z
edici, demoralize edici bir fenomendir." 11

WZO'nun baz› kesimlerinde hakim olan bu düflünce yap›s›, örgütün
Almanya kolu olan Almanya Siyonist Federasyonu (Zionistische Vereini-
gung für Deutschland ZVfD)'ndaki baz› kimseler taraf›ndan da paylafl›l›-
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yordu. ZVfD, o y›llarda Almanya'daki iki büyük Yahudi örgütünden biriy-
di. Yahudi ‹nan›fl›na Ba¤l› Alman Yurttafllar› Merkez Birli¤i (Centralverein
CV) ise asimilasyonist Yahudilerin kurdu¤u di¤er Yahudi örgütüydü.
ZVfD ve CV do¤al olarak pek çok konuda anlaflam›yorlard›. Birisi Yahudi-
lerin bir ›rk, di¤eri ise yaln›zca dini bir cemaat oldu¤u inanc›ndayd›. 

En büyük anlaflmazl›k konusu ise antisemitizm hakk›ndayd›. CV'ye
ba¤l› asimilasyonistler için, antisemitizm olabilecek en büyük tehlikeydi.
Almanya'daki mutlu hayatlar›n› tehdit eden bu virüsü yok etmek için el-
lerinden gelen herfleyi yapt›lar. As›l virüsün asimilasyonizm oldu¤unu
düflünen baz› Siyonistler ise antisemitizmin yükseliflinden endifle duy-
mak bir yana, bunu son derece olumlu bir geliflme olarak alg›l›yorlard›.
ZVfD'nin önce genel sekreteri sonra da baflkan› olan Kurt Blumenfeld, an-
tisemitizm hayran› Yahudilerin bafl›nda geliyordu. Blumenfeld, Bren-
ner'›n ifadesiyle "Almanya'n›n Ari ›rka ait oldu¤unu ve bir Yahudinin Al-
manya'da resmi bir görev almas›n›n bir baflka halk›n ifllerine tecavüz ol-
du¤unu savunan antisemit görüflü tamamen kabul ediyordu."12

Sözünü etti¤imiz Alman antisemitleri, Nazilerdi elbette. Naziler
1920'li y›llar›n hemen bafl›nda Al-
man sokaklar›nda görünmeye bafl-
land›lar. Hitler, etraf›na toplad›¤›
e¤itimsiz, sald›rgan, psikolojik yön-
den dengesiz, ›rkç›, sadist ve zorba
çapulcularla birlikte bu y›llarda ün-
lü Birahane Darbesi'ni denedi. So-
kak gücü olarak kurulan SA'lar
(Sturm Abteilung-Y›ld›r›m K›talar›)
siyasi muhalifleri hedef almaya bafl-
lad›lar. 

‹flte Nazi hareketinin do¤du¤u
bu y›llarda, Nazi- radikal Siyonist ifl
birli¤i de bafllad›. Radikal Siyonist-
ler, az önce de¤indi¤imiz gibi, Nazi-
ler ve benzeri antisemitlere sürekli
yak›nlaflmaya çal›fl›yorlard›. Hitler
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de karfl› tarafa anlaml› mesajlar gönderdi. Nazi önderi, Francis Nico-
sia'n›n da dikkat çekti¤i gibi, 1920'lerin bafl›nda Yahudi sorunu ile ilgili
olarak yapt›¤› konuflmalar›n tümünde, çözümün yaln›zca Yahudilerin Al-
manya d›fl›na transfer edilmesi ile mümkün olabilece¤inden söz etmiflti.
Hitler'in bu çizgisi, Yahudilere sokak sald›r›lar› (pogromlar) düzenlemek-
ten baflka bir fley bilmeyen kaba ve cahil antisemitlerden oldukça farkl›y-
d›. 6 Nisan 1920'de Münih'te yapt›¤› bir konuflmada, Yahudi cemaatine
karfl› bir pogrom kampanyas› bafllatmaktansa, nasyonal sosyalizmin tüm
enerjisini Yahudilerin Almanya'dan ç›kar›lmas› için kullanmas› gerekti-
¤inden söz etmiflti. Hatta bunun nas›l yap›labilece¤i konusunda da aç›k
bir mesaj veriyordu. "Gerekirse bunun için fleytanla ifl birli¤i yapar›z" di-
yordu. Bununla, elbette ki ›rkç› Siyonistlerle ittifak› kastetmiflti. 29 Ni-
san'da yapt›¤› bir konuflmada ise, aynen flöyle diyordu: "Son Yahudi Al-
manya'dan ç›kart›l›ncaya kadar mücadelemizi sürdürece¤iz."13 Nazi lide-
ri, 16 Eylül 1919 tarihli bir mektubunda ise flunlar› yaz›yordu:

Duygusal dürtüler üzerine kurulu olan antisemitizm, kendisini her zaman

için pogromlar yoluyla ifade edecektir. Oysa, rasyonel bir antisemitizm, Ya-

hudilere verilen sosyal haklar›n iptali ve Yahudilerin ülkeden ç›kar›lmas›

için planl› ve sistemli bir program uygulamak zorundad›r.14

Hitler'in sözünü etti¤i Yahudilerin Almanya d›fl›na ç›kar›lmas› iflle-
mi, Nazilerin en önemli ideolo¤u Alfred Rosenberg taraf›ndan da hedef
olarak belirlendi ve en önemlisi, Rosenberg bu ifl için radikal Siyonizmle
ifl birli¤i yap›lmas› fikrinin mimar› oldu. Nazi ideolo¤u, henüz 1919
y›l›nda yay›nlad›¤› Die Spur'da "Siyonizm, Almanya'daki Yahudilerin ül-
ke d›fl›na ç›kart›larak Filistin'e gönderilmesi için aktif flekilde desteklen-
melidir" diye yazm›flt›.15 Lenni Brener kitab›nda konuyla ilgili olarak, "Ro-
senberg'in, Almanya'daki Yahudilerin toplumdan izole edilmesi ve ikinci
aflamada da Filistin'e yollanmas› için radikal Siyonizmle ifl birli¤i yapma
görüflünün Nazilerin iktidara gelifli ile birlikte gerçek bir ittifaka dönüfl-
tü¤ünü" söyler.16

Gerçekten de öyle oldu. Koyu bir Alman ›rkç›l›¤› ve ona ba¤l› bir an-
tisemitizmle yo¤rulmufl olan Nazi hareketi, bilindi¤i gibi 1929 ekonomik
krizi, Weimar Cumhuriyeti'nin zay›fl›¤› ve Alman toplumunun sosyo-psi-
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kolojik durumu gibi faktörlerin birleflmesiyle
önce siyasi gündemin merkezine sonra da
1933 y›l›nda iktidara oturdu. Nazilerin bu za-
feri, baz› Siyonistleri sanki kendileri iktidara
gelmifl kadar sevindirmiflti. 

Nazilerin ‹lk Y›llar› ve Radikal 

Siyonistler

Nazilerin iktidara geldi¤i s›ralarda Al-
man Yahudileri ülke nüfusunun %0.9'unu
oluflturuyorlard›. Ancak ekonomik yönden
çok daha önemliydiler. Ço¤unun refah sevi-
yesi yüksekti. %60'› ifl adam› ya da profesyo-
neldi. Di¤erleri ise esnaf, din adam›, ö¤renci
ya da çok az say›daki iflçilerden olufluyordu.
Say›lar› az olmas›na karfl›n, yine de Almanya'n›n en önemli ›rksal az›nl›-
¤› durumundayd›lar ve bu Yahudilerden kurtularak Alman ›rk›n› saf ha-
le getirmek, Nazi politikas›n›n önde gelen hedeflerinden biriydi. Irk safl›-
¤› Naziler için o kadar önemliydi ki, Hitler "ideal" vas›flardaki Alman
genç k›z ve erkeklerini "üreme çiftlikleri"ne doldurup yeni bir üstün Ari
nesil yaratmaya bile çal›flacakt›. Irk›n saf tutulabilmesi için de Yahudilerin
Almanlardan tecrit edilmesi ve ikinci aflamada da ülkeden ç›kar›lmas› ge-
rekiyordu. 

Dikkat edilirse, bu radikal Siyonistlerin de istedi¤i fleydi. Bu neden-
le Nazi hareketinin henüz iktidara yürüdü¤ü s›ralarda iki taraf aras›nda
ilginç iliflkiler kurulmaya baflland›. Bu iliflkilerin en çarp›c›lar›ndan biri,
ZVfD yönetim kurulundan Kurt Tuchler ile üst düzey SS'lerden Baron Le-
opold Itz Edler von Mildenstein aras›nda kurulmufltu. Tuchler, Mildens-
tein'a radikal Siyonizmin Nazi hareketine ne kadar paralel oldu¤u konu-
sunda uzun bir brifing vermifl ve onu, radikal Siyonizmi öven bir yaz› di-
zisini Nazi yay›n organlar›nda bast›rmas› için ikna etmiflti. SS subay› Mil-
denstein bununla kalmay›p Tuchler ile birlikte Filistin'e bir gezide bulun-
may› da kabul etmiflti. Hitler'in iktidara geliflinden sonra radikal Siyonist
Tuchler ile SS Mildenstein yanlar›na efllerini de alarak alt› ay süren bir Fi-
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listin gezisine ç›kt›lar. Mildenstein gezi dönüflü yazd›¤› yaz›larda radikal
Siyonizme övgüler ya¤d›rmaya devam etti.17 ‹yi niyet ziyaretleri de Nazi
iktidar›n›n ilk aylar›nda gerçekleflti. Mart 1933'te Hermann Goering, radi-
kal Siyonist liderlerden oluflan bir Yahudi heyeti ile görüfltü. 

Radikal Siyonistlerin Nazilere karfl› gelifltirdikleri bak›fl aç›s›n› en iyi
gösteren eylem ise, 21 Haziran 1933 günü ZVfD taraf›ndan Nazi yöneti-
mine gönderilen memorandumdu. 1962 y›l›na kadar gün ›fl›¤›na ç›kma-
m›fl olan bu belgede, radikal ve ›rkç› Siyonistler aç›k aç›k ifl birli¤i teklif
ediyorlard› Nazilere. Uzun mektubun baz› ilginç sat›rlar› flöyleydi: 

...Irk esas› üzerine kurulan yeni Alman Devleti içinde bizler de kendi cema-

atimizi genel yap›ya uydurmak ve bize ayr›lacak olan sahada Babayurdu

(Almanya) için faydal› olmak istiyoruz. Bizim Yahudi milliyetçili¤ine olan

ba¤l›l›¤›m›z, Alman ulusunun nasyonal ve ›rksal gerçekleri ile büyük bir

iliflki ve uyum içindedir. Çünkü bizler de kar›fl›k evlili¤e (Almanlar ve Ya-

hudiler aras›ndaki evliliklere) karfl›y›z ve Yahudi toplumunun kan safl›¤›n›n

korunmas›n› savunuyoruz... Dolay›s›yla bizim burada tarifini yapt›¤›m›z ve

ad›na konufltu¤umuz bilinçli Yahudilik, yeni Alman Devleti içinde uygun
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bir yer bulabilir... Bizler, cemaat bilincine sahip olan Yahudilerle Alman

Devleti aras›nda dürüst ve samimi bir ifl birli¤i kurulabilece¤ine inan›yoruz.

Siyonizm, pratik amaçlar› için Yahudilere düflman olan bir yönetimin dahi

deste¤ini kazanma ümidindedir.18

Lenni Brenner bu memorandum hakk›nda flöyle diyor: 

Alman Yahudilerine karfl› aç›k bir ihanet olan bu belgede, Alman Siyonistle-

ri Nazilere oldukça hesapl› bir ittifak önermektedirler. Bu ifl birli¤inin nihai

amac› bir Yahudi Devleti kurmakt›r. Nazilere söylenen fley ise basittir: Size

karfl› asla savaflmayaca¤›z, yaln›zca size karfl› koyanlarla savaflaca¤›z.19

Memorandumu kaleme alan radikal Siyonist ekipte yer alan haham
Joachim Prinz, sonraki y›llarda neden böyle bir fley yapt›klar›n› flöyle an-
latm›flt›r: 

Dünyada Yahudi sorununun çözümü için Almanya kadar çaba gösteren bir

baflka ülke daha yoktu. "Yahudi sorununun çözümü." Bu bizim Siyonist rü-

yam›zd› zaten! Biz hiçbir zaman Yahudi sorununun varl›¤›n› reddetmedik

ki! Disimilasyon. Bu bizim en büyük istedi¤imizdi zaten!...20

Prinz'in de belirtti¤i gibi, Naziler ve radikal Siyonistleri yaklaflt›ran
faktörlerin bafl›nda "Yahudi sorunu"nun varl›¤›na olan inançlar› geliyor-
du. Her iki taraf Avrupal› Yahudilerin varl›¤›n› bir sorun olarak alg›l›yor,
Yahudilerin Yahudi-olmayanlarla birarada yaflamalar›n›n mümkün olma-
d›¤›n› düflünüyordu. Buna karfl›n asimilasyonist Yahudiler böyle bir soru-
nun varl›¤›n› bile kabul etmek istemiyorlard›. Bu ise, radikal Siyonistlerin
gözünde aç›k bir ihanetti. Bu nedenle de Yahudi sorununun fliddetle çö-
zülmesi, bu sorunun varl›¤›n› bile kabul etmeyen, kimli¤ini yitirmifl Ya-
hudilerin zorla yola getirilmesi gerekti¤inden söz etmeye bafllad›lar.
ZVfD'nin haftal›k yay›n organ› Judische Rundschau'da asimilasyonistleri
yerden yere vuran yaz›lar ç›kmaya bafllad›. Derginin editörü Robert
Weltsch, bir keresinde flöyle yazm›flt›:

Tarihin kriz dönemlerinde Yahudi halk› hep kendi suçlar›n›n cezas›n› çek-

mifltir. En önemli dualar›m›zdan birinde 'günahlar›m›z yüzünden yurdu-

muzdan sürüldük' ifadesi kullan›l›r... Bugün de Yahudiler Theodor Herzl'in

(göç) ça¤r›s›n› duymazl›ktan gelmifl olduklar› için suçludurlar... Yahudilik-

lerini onurla ifade etmedikleri, Yahudi sorununu has›ralt› etmeye çal›flt›kla-
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r› için suçludurlar ve Yahudili¤i geriletmifl olman›n cezas›n› çekmelidirler.21

Radikal Siyonistlerin mant›¤› aç›kt›: Asimilasyonist Yahudiler kendi-
lerinin ça¤r›s›n› umursamamakla ve kendi ›rksal kimliklerini reddetmek-
le büyük bir günah ifllemifllerdi ve bunun cezas›n› da radikal Siyonistle-
rin müttefiki olan Nazilerin bask›s› ile ödeyeceklerdi. Nitekim Judische
Rundschau'da asimilasyonistlere fliddetle sald›ran yaz›lar ç›karken, bir
yandan da Nazizmin hakl›l›¤›n› anlatan yaz›lar ç›k›yordu. ZVfD Genel
Sekreteri Kurt Blumenfeld, Nisan 1933'teki bir yaz›s›nda flöyle diyordu:
"Bu topraklarda yabanc› bir ›rk olarak yaflayan bizler, Alman ulusunun
›rksal bilincine ve ›rksal ç›karlar›na büyük bir sayg› göstermekle yüküm-
lüyüz."22 Radikal Siyonist haham Joachim Prinz ise, Siyonistlerin ancak
kendileri gibi birer ›rkç› olan Nazilerle anlaflabilece¤ini flöyle anlat›yordu:
"Ulusun ve ›rk›n safl›¤› prensipleri üzerine kurulmufl olan bir devlet, ay-
n› prensiplere inanan Yahudilere ancak sayg› duyacakt›r."23

Naziler iktidara gelmelerinden k›sa bir süre sonra Yahudilerin baz›
toplumsal haklar›n› k›s›t-
layan yasalar ç›kard›lar.
Ancak bu politika radikal
Siyonistleri hiç rahats›z
etmedi. Zaten Naziler de
ç›kard›klar› bu anti-asi-
milasyonist yasalarla as-
l›nda Yahudilere iyilik et-
tiklerini düflünüyorlard›.
Nazilerin bas›n sorumlu-
su A.I.Berndt, Siyonist
yay›n organ› Judische
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Rundschau'ya verdi¤i bir demecinde flöyle diyordu:

Ç›kar›lan yeni (antisemit) kanunlar Yahudiler için de yararl› ve motive edi-

cidir. Almanya Yahudi az›nl›¤a kendi öz yaflam tarz›n› yaflama f›rsat› ver-

mekle, Yahudili¤e ulusal karakterini güçlendirmesi için yard›mc› olmakta

ve iki halk aras›ndaki iliflkilerin do¤ru bir zemine oturtulmas›na katk›da bu-

lunmaktad›r.24 

‹flte bu mant›k üzerinde tarihin en garip ittifaklar›ndan biri olan Na-
zi-radikal Siyonist ittifak› flekillendi. Nazi iktidar›n›n ilk aylar›nda iyi ni-
yet gösterileri ile bafllayan iliflkiler, k›sa bir süre sonra son derece somut
ve organize bir ifl birli¤ine dönüflecekti. 

Radikal Siyonistler, Nazilerin tafl›d›klar› Yahudi antipatisinin çok iyi
fark›ndayd›lar ve bunun tehlike oldu¤unu düflünmek bir yana, bunun
daha da artmas›n› istediler. Nazilerin Alman Yahudileri aleyhine ç›kar-
d›klar› her kanun onlar› daha da fazla memnun etti. Brenner flöyle diyor: 

Naziler Yahudiler üzerindeki viday› s›k›flt›rd›kça, Siyonistlerin Nazilerle ittifak

yapma yönündeki inançlar› daha da sa¤lamlaflt›. Onlara göre, Naziler Yahudi-

leri Alman toplumundan ne denli çok d›fllarlarsa, Yahudilerden kurtulmak için

Siyonizme de o kadar çok ihtiyaç duyacaklard›.25 

Alman Yahudilerine Hitler'e Oy Verme Ça¤r›s›!

fiimdiye dek s›k s›k Naziler konusunda asimilasyonistlerle radikal
Siyonistler aras›nda çok aç›k bir ayr›m oldu¤unu, radikal Siyonistlerin
Nazileri birer müttefik olarak görürken asimilasyonist Yahudilerin nasyo-
nal sosyalizme karfl› nefret beslediklerini vurgulad›k. Bu iki taraf aras›n-
daki fark, Almanya Siyonist Federasyonu (ZVfD) ile asimilasyonist Al-
man Yahudilerinin kurdu¤u Yahudi ‹nan›fl›na Ba¤l› Alman Yurttafllar›,
Merkez Birli¤i (CV) örgütlerinin Nazilere yönelik düflünce ve uygulama-
lar›ndan aç›kça görülmektedir. Radikal Siyonistler ile asimilasyonistler
aras›ndaki bu büyük fark, Nazi Almanyas›'ndan baflka ülkelerdeki faflist
rejimlere karfl› da belirmifltir. ‹lerleyen sayfalarda bunlara de¤inece¤iz.
Genel bir kural olarak, radikal Siyonistlerin faflist çevrelerle çok iyi anlafl-
t›¤›n›, asimilasyonistlerin ise bu gruplara tepki duydu¤unu söyleyebiliriz.

Ancak bu kural›n da istisnalar› vard›r; asimilasyonist Yahudiler için-
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de de, özellikle sol tehlikeden rahats›z olan burjuvazi aras›nda, faflistlerle
ittifak kuran ya da en az›ndan ittifak aray›fl›na girenler olmufltur. Alman-
ya'da asimilasyonist Yahudilerin kurdu¤u CV'den sonra ikinci önemli ör-
güt olan Ulusal Alman Yahudileri Birli¤i (Verband nationaldeutscher Ju-
den VnJ) bunun en belirgin örne¤idir. 1934 y›l›nda, VnJ yönetimi Hitler'in
iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmak için etkili bir kampanya bafllatt›. New York Ti-
mes, 18 A¤ustos 1934 tarihli say›s›n›n 2. sayfas›nda yapt›¤› haberde bu
kampanyay› haber veriyor ve VnJ'nin "tüm Alman Yahudilerini Hitler'in
Baflbakanl›¤› için oy vermeye davet eden" tebli¤ini aynen yay›nl›yordu: 

Biz 1921 y›l›nda kurulmufl Ulusal Alman Yahudileri Derne¤i olarak, savaflta

olsun, bar›flta olsun kendi ç›karlar›m›z› Alman halk›n›n ve Alman vatan›n›n

ç›karlar› üstünde tutmay›z. Bu nedenle bize s›k›nt› getirse de 1933 Oca-

¤›'nda Hitler'i iktidara getiren ayaklanmay› selaml›yoruz... Hitler'in Baflba-

kanl›¤›n› ve hareketinin özündeki tarihsel önemindeki büyüklü¤ü tamamen

onayl›yoruz. Alman Ulusu'na manen ve maddeten ba¤l› olan Yahudiler ola-

rak bizler, Almanya'dan baflka bir ulus tan›may›z. Hitler'in Baflbakanl›¤›n›

ve Baflbakanl›k kurumlar›n›n birlikteli¤ini destekliyoruz ve kendini Alman

hisseden tüm Yahudilerin 19 A¤ustos'da Hitler'e evet oyu vermelerini ›srar-

la tavsiye ederiz.26

Anti-Nazi Boykotun Radikal Siyonist Deste¤iyle Afl›lmas›

VnJ bir istisnayd› kuflkusuz. Onun tafl›d›¤› Nazi sempatisinin asimi-
lasyonist Yahudilerin ço¤unlu¤u için de geçerli oldu¤unu söylemek kufl-
kusuz mümkün de¤ildi. Almanya'dakilerin yan›nda di¤er Bat›l› ülkeler-
deki asimilasyonistler de Hitler'in Alman lideri oluflunu büyük bir tedir-
ginlikle izlediler. Ve radikal Siyonist soydafllar›n›n ifl birli¤i giriflimlerinin
aksine, Nazilere karfl› koyabilmek için yollar aramaya bafllad›lar. Faflizme
karfl› ç›kan di¤er gruplarla birlikte Nazilere karfl› etkili bir eylem yapma
aray›fl›na girdiler.

Nazi aleyhtar› boykot bu flekilde do¤du. ‹lk kez Jewish War Veterans
(JWV) adl› New Yorklu asimilasyonist bir Yahudi örgütü, 19 Mart 1933
günü Alman mallar›na boykot uygulanmas› ça¤r›s›nda bulundu ve dört
gün sonra da Nazi aleyhtar› büyük bir protesto mitingi düzenledi. Bu k›-
v›lc›m gittikçe büyüdü ve asimilasyonistler Non-Sectarian Anti-Nazi Le-
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ague adl› Anti-Nazi Birli¤i'ni kurdular ve tüm Amerikal›lar› Nazi mallar›-
n› boykot etmeye ça¤›rd›lar. Boykot bir süre sonra Avrupa'ya s›çrad› ve ol-
dukça da etkili oldu. Bu, at›l›m yapmaya çal›flan Alman endüstrisi için hiç
de olumlu bir geliflme de¤ildi. Nazilerin en büyük iki pazar› Amerika ve
Avrupa'yd› ve bu iki pazarda da asimilasyonistlerin bafl›n› çekti¤i boykot,
Alman mallar›n›n sat›fl›n› ciddi biçimde düflürüyordu. 

‹flte bu noktada birileri Nazilerin yard›m›na kofltu ve Nazi ekonomisi-
nin içine girdi¤i darbo¤az› büyük ölçüde geniflletti. Peki kimlerdi bunlar?

Radikal Siyonistler elbette. Evet, asimilasyonist Yahudiler Nazi eko-
nomisini çökertmek için boykot kampanyalar› düzenlerken, radikal Siyo-
nistler bu ilginç müttefiklerine yard›m eli uzatm›fllard›. 

Asl›nda radikal Siyonistler Nazi yanl›s› çabalar›n› henüz boykot bafl-
lamadan önce bafllatm›fllard›. Yahudi örgütleri taraf›ndan boykot ilan› ile
ilgili yap›lan tüm öneriler, söz konusu Siyonistler taraf›ndan ›srarla red-
dedilmiflti. 

Dünya Siyonist
Örgütü (WZO) de, ön-
ce boykotun ilan›n›
engellemeye çal›flt›.
Bunu baflaramay›nca

62

Nazilerin iktidara gelmesinin
hemen ard›ndan, baflta Ame-
rika olmak üzere Bat›l› de-
mokrasilerde etkili bir Nazi
aleyhtar› boykot bafllad›.
Asimilasyonist Yahudiler,
solcular ve liberaller taraf›n-
dan bafllat›lan boykot, Nazi
mallar›n›n sat›fl›n› büyük öl-
çüde düflürdü ve Reich eko-
nomisini s›k›nt›ya soktu. Bu
zor günlerde Nazilere boyko-
tu aflmak için yard›m edenler
ise, radikal Siyonistlerdi.
Yanda, boykot gösterileri
s›ras›nda Chicago'da yak›lan
bir Nazi bayra¤›.



da Nazi dostlar›n›n ekonomik s›k›nt›-
s›n› çözebilmek için u¤raflt›. Brenner
flöyle diyor: "WZO, yaln›zca Alman
mallar›n› sat›n almakla kalmad›, onla-
r›n sat›fl›na arac›l›k etti ve hatta Hitler
ve onu destekleyen sanayiciler için ye-
ni müflteriler buldu."27

WZO yönetimindeki bir k›s›m
kimselerin böyle davranmas›n›n ne-
deni, Hitler'i kendileri için sözde bir
lütuf olarak alg›lamalar›yd›. Radikal
Siyonizmin Hitler sayesinde büyük
bir destek elde etti¤ini, onun sayesin-
de ›rk bilinçlerini yitirmifl Yahudilerin
ak›llan›p Filistin'e göç edeceklerini
düflünüyorlard›. Dönemin etkin radi-
kal Siyonistlerinden dünyaca ünlü
yazar Emil Ludwig, WZO'nun bak›fl aç›s›n› flöyle ifade ediyordu:

Hitler ad› belki birkaç y›l sonra unutulacak olabilir. Ama Filistin'de muhte-

flem bir Hitler an›t› dikilece¤ine eminim... Yahudiliklerini yitirmifl olan bin-

lerce Yahudi, onun sayesinde kimliklerine geri döndürülebilmifltir. Bu yüz-

den ben flahsen ona karfl› büyük minnettarl›k besliyorum.28

Yine ünlü radikal Siyonistlerden biri olan Chaim Nachman Bialik ise
"Hitlerizm, asimilasyonun pençesindeki Alman Yahudili¤ini yok olmak-
tan kurtarm›flt›r" diyor, Hitler'le olan ideolojik akrabal›¤›n› da vurgulaya-
rak "ayn› Hitler gibi ben de kan düflüncesinin gücüne inan›yorum" diye
ekliyordu.29

WZO saflar›nda mücadele eden ‹talyan Yahudisi Enzo Sereni de ben-
zer ifadelerde bulunmufltu. "Hitler'in antisemitizmi Yahudilerin kurtulu-
fluna yarayacak" diyordu. Bir keresinde ise flu sözleri söylemiflti: 

Filistin'i infla etmek için Almanya'daki Yahudilerin karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar›

kullanmam›z hiç de utan›lacak bir fley de¤ildir. Eski liderlerimizin ve öncü-

lerimizin bize ö¤retti¤i bir fleydir bu: Diasporadaki Yahudilerin bafl›na gelen

felaketleri yeniden infla için kullanmak.30
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Radikal Siyonistler Alman Yahudilerinin karfl› karfl›ya kald›¤› "Nazi
çözümü"nden o denli memnundular ki, bunu baflka ülkelerdeki asimilas-
yonist Yahudilerin yola getirilmesi için de kullanmay› düflünüyorlard›.
Amerikal› haham Abraham Jacobson, 1936 y›l›ndaki bir konuflmas›nda
›rkç› Siyonistlerin söz konusu mant›¤›na tepki göstererek flöyle diyordu: 

Kim bilir kaç kere, Siyonizme tepkisiz kalan Amerikal› Yahudilerin de yola gel-

mek için bir Hitler'e ihtiyac› oldu¤u fleklindeki pervas›z laflar› duyduk. Söyle-

diklerine göre ancak o zaman Yahudiler, Filistin'e gitmeye ikna olurmufl...31

Nazilere bu denli s›cak bakan radikal Siyonistlerin onlarla ekonomik
ifl birli¤ine de girmesi kadar do¤al bir fley olamazd›. Öyle de oldu. ‹ki ta-
raf aras›ndaki en büyük ekonomik ifl birli¤i, Alman Yahudilerinin mal
varl›klar› ile birlikte Filistin'e transferini öngören Ha'avara adl› göç an-
tlaflmas›yd›. (‹lerleyen sat›rlarda buna daha ayr›nt›l› olarak de¤inece¤iz)
Bu anlaflmaya paralel olarak söz konusu Siyonistler, Alman mallar›n›n Fi-
listin'de sat›lmas›n› sa¤lad›lar. Bir süre sonra ifller daha da büyüdü. WZO,
Nazi gemilerini kullanarak Belçika ve Hollanda'ya portakal ihraç etmeye
bafllad›. 1936 y›l›nda ise, WZO yetkilileri Alman mallar›n› ‹ngiltere'de sat-
maya bafllad›lar. 

Radikal Siyonist-Nazi ifl birli¤i bu kadarla da kalmam›flt›. Baz› Siyo-
nistler, Alman silah yap›mc›lar›na döviz kayna¤› da sa¤lam›fllard›. Albert
Norden, So Werden Kriege Gemacht? isimli kitab›nda ayr› bir Nazi-radikal
Siyonist ticari ba¤lant›s›n› ortaya koyuyordu. Norden, Almanya için stra-
tejik önemi olan hammaddelerin, Siyonist International Nickel Trust adl›
flirket vas›tas›yla sa¤land›¤›na dikkat çekiyordu. Birkaç Siyonist sermaye-
dar›n denetiminde olan bu flirket, kapitalist ülkelerdeki nikel üretiminin
%85'ine sahip durumdayd›. Hitler'in iktidara gelmesinden bir y›l sonra, IG
Farben Industrie adl› Alman flirketi ile söz konusu flirket aras›nda bir ant-
laflma imzaland›. Antlaflma gere¤ince, Almanya'n›n nikel üretiminin yar›-
dan fazlas›n›n, International Nickel Trust taraf›ndan karfl›lanmas› öngörü-
lüyordu. Almanya böylece %50 oran›nda döviz tasarruf etmifl oldu. 

Hitler'in Radikal Siyonist Finansörleri

Bat›l› ülkelerdeki büyük baz› Siyonist sermayedarlar da Hitler'e
önemli finansal destekler verdiler. Kimi zaman WZO'nun arac›l›¤›yla ger-
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çekleflen bu finansal destekler, Nazi Almanyas›'n›n güçlenmesinde çok
büyük pay sahibiydi. Hitler'e baz› Yahudiler taraf›ndan verilen bu destek
daha sonras›nda baflta Yahudiler olmak üzere pek çok insan için büyük
bir kabusa dönüflmüfltür. Bir k›s›m Yahudilerin radikal görüfllerini hayata
geçirebilmek, bir k›sm›n›n da s›rf maddi gelir elde edebilmek için izledik-
leri bu politika pek çok soydafllar›n›n hayatlar›na mal olmufltur.

Hitler'in bilinmeyen ba¤lant›lar› çeflitli kaynaklarda detayl› olarak
yer almaktad›r. Bu kaynaklara göre, Hitler'in finansman›nda önemli bir
rol oynayan isimlerden birisi; Amerika'n›n önde gelen zenginlerinden
Clarence Dillon (1882-1979)'d›r. Samuel ve Bertha Lapowski (ya da Lapo-
witz) adl› iki Amerikal› Yahudi'nin çocu¤u olarak dünyaya gelen Dillon,
I. Dünya Savafl› s›ras›nda ünlü Yahudi finansör Bernard Baruch'un "sa¤
kolu" olarak çal›flm›flt›r. Hitler'le iliflkiler ise II. Dünya Savafl› öncesi y›llar-
da kurulmufltur. Dillon, Reich'›n savafla haz›rlanmas›na büyük katk›larda
bulunmufltur.

Hitler'in destekçileri aras›nda Yahudi Samuel hanedan› taraf›ndan
kurulan ünlü petrol flirketi Royal Dutch Shell de yer almaktad›r. fiirketin
yöneticisi Sir Henry Deterding ile Nazilerin ünlü isimlerinden Alfred Ro-
senberg aras›nda May›s 1933'te Deterding'in ‹ngiltere'deki Windsor Kale-
si'nin 1 mil yak›n›ndaki büyük evinde gizli bir görüflme gerçekleflmifltir.
Daha sonra da süren iliflkiler sonucunda Yahudi Samuel ailesi, Deterding
arac›l›¤›yla Hitler'e toplam 30 milyon pound aktarm›flt›r.

Tüm bu bilgiler, bizlere Nazi hareketi ile birtak›m Yahudiler, daha
do¤rusu radikal Siyonizmi benimsemifl Yahudi sermayedarlar aras›nda
çok yak›n bir iliflki oldu¤unu, Alman "Führer"inin bu sermayedarlar tara-
f›ndan finanse edildi¤ini göstermektedir. ‹lginçtir, Hitler de bu gerçe¤i ka-
bul etmifl ve söz konusu Yahudiler taraf›ndan finanse edildi¤ini itiraf et-
mifltir. II. Dünya Savafl› öncesi dönemde Hitler'in yak›n dostlar› aras›nda
yer alan Hermann Rauschning, Hitler M'a Dit (Hitler Bana Dedi ki) adl›
kitab›nda Nazi liderinden flu cümleyi aktar›r: "Yahudiler bana mücade-
lemde önemli katk›larda bulundular. Hareketimizde çok say›da Yahudi
beni mali olarak destekledi."32

Her ne kadar bu kitap radikal gruplar›n kaynak olarak kulland›klar›
ve kendi sapk›n görüfllerine temel edindikleri bir eser olsa da, bu bilgi çok
dikkat çekicidir. 
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K›sacas› Hitler, radikal Siyonist ser-
mayedarlardan önemli finansal destek-
ler alm›flt›r ve bu da WZO ve onun Al-
manya kolu olan ZVfD içindeki baz›
isimlerle kurdu¤u ifl birli¤inin bir hedi-
yesidir. En büyük Yahudi düflman› ola-
rak tan›d›¤›m›z Hitler ile baz› Yahudiler
aras›nda kurulmufl olan bu iliflkiler, an-
ti-Nazi boykotun afl›lmas›nda ve Nazi
Almanyas›'n›n bir endüstri devi olarak
savafla girmesinde önemli rol sahibidir.

‹ngiliz Hükümeti asimilasyonist
Yahudilerin teflvikiyle anti-Nazi boyko-
tu destekleme karar› ald›¤›nda, ülkedeki
en büyük Hitler sempatizan› olan ‹ngiliz
Faflistler Birli¤i (British Union of Fascist
BUF) lideri Sir Oswald Mosley, yay›n or-
gan› Blackshirt'te flöyle yazm›flt›: 

fiimdi biz zavall› Yahudileri korumak için Almanya ile olan ticaretimizi ke-

siyoruz öyle mi?.. Ama Yahudiler kendileri, Almanlarla birlikte çok karl› ifl-

ler yap›yorlar. Almanya ile olan dostça iliflkilerimizi kesmek isteyenler için

bundan iyi bir cevap olamaz herhalde.33

Radikal Siyonistlerin Nazi Almanyas› ile birlikte yapt›klar› "karl›
ifl"lerin en önemlisi ise, az önce de belirtti¤imiz gibi, Alman Yahudilerini
Filistin'e transfer etmek için imzalanan göç anlaflmas›d›r. Bu anlaflma, Na-
ziler ile radikal ›rkç› Siyonistler aras›ndaki ittifak›n en önemli sonuçlar›n-
dan biri say›labilir.

Alman Yahudilerini Göç Ettirmek ‹çin Yap›lan 
Radikal Siyonist-Nazi Anlaflmas›

Baflta da belirtti¤imiz gibi, radikal Siyonistlerin Nazilerden bekledik-
leri en büyük eylem, Alman Yahudilerinin Filistin'e göçünün sa¤lanma-
s›yd›. Naziler de ülkelerindeki Yahudi az›nl›ktan bir an önce kurtulmak
istiyorlard›. Bu amaçla Nazilerin iktidara gelmesinden çok k›sa bir süre
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"Hitler Selam›n›n Gerçek Anlam›: 
Milyonlar Benim Arkamda. Yönlendirici-

‹dareci S›n›flar›n Suç Ortakl›¤›"



sonra, Alman Yahudilerinin Filistin'e göçünü mümkün k›lacak ilginç bir
göç anlaflmas› imzaland›. WZO'ya ba¤l› Anglo-Filistin Bankas› ile Reich
Maliye Bakanl›¤› aras›ndaki anlaflma, hem Yahudilerin mal varl›klar›yla
birlikte Filistin'e transfer edilmesine imkan veriyor, hem de Alman sana-
yi mallar›n›n sat›fl› için pazar yaratm›fl oluyordu. ‹rlandal› tarihçi ve poli-
tikac› Conor Cruise O'Brien, anlaflman›n detaylar›n› flöyle anlat›yor:

Anglo-Filistin Bankas› ile Alman ‹ktisat Bakanl›¤› aras›nda 25 A¤ustos

1933'de imzalanan anlaflma arac›l›¤›yla Yahudi mal varl›¤›, Filistin'de gerekli

fleylerin sat›n al›nmas› amac›yla kullan›lacakt›. Bu anlaflma Yahudilerin res-

mi yoldan göçünün ana dayana¤› oldu. Naziler ve Siyonistler, Yahudilerin

Almanya'dan Filistin'e mallar›n›n bir bölümüyle göç etmelerini sa¤lamak

için beraber çal›flt›lar.

1933 y›l›nda Anglo- Filistin Bankas›, Tel-Aviv'de Trust and Transfer Office

Ha'avara Ltd. adl› bir flirket kurdu. Dört Yahudi bankerin önderli¤inde

Hamburg'dan Max Warburg ile M. M. Warburg, Berlin'den Siegmund Was-

sermann ile A. E. Wassermann Berlin'de bu flirketin bir uzant›s› kuruldu.

Berlin'deki söz konusu Yahudilere ait olan Palastina Treuhandstelle zur Be-

ratung Deutscher Juden isimli bu flirkete verilen görev ise, Filistin'e göç et-

mek isteyen Alman Yahudileri'nin Alman makamlar›ndaki sorunlar›n› hal-

letmekti.

1933-1939 aras›nda 50.000 Yahudi Ha'avara vas›tas›yla Almanya'y› terk ede-

rek Filistin'e göç etti. Yine, 1933-1939 aras›nda 63 milyon sterline yak›n bir

sermaye Filistin'e transfer edildi... 1933-1939 aras›nda yürürlükte olan gerçek

Alman politikas› da, Filistin'deki Yahudileri Araplara karfl› desteklemekti.34

Ha'avara adl› göç anlaflmas› ile hem bir k›s›m Siyonistlerin en büyük
hedefi olan Filistin'e Yahudi göçü gerçeklefltirilmifl, hem de boykot nede-
niyle s›k›nt›da olan Nazi ekonomisi rahatlat›lm›fl oluyordu. Göç eden Ya-
hudilerin mal varl›¤› ile Alman sanayi ürünleri sat›n al›n›yor, bunlar Filis-
tin'de sat›l›yor ve elde edilen karla da göç eden Yahudinin Almanya'da b›-
rakt›¤› para karfl›lan›yordu. 

Dünya Siyonist Örgütü'nde baz› kesimler, Yahudi boykotunu k›r-
makla kalmad›, ayn› zamanda Nazi mallar›n›n Ortado¤u ve Kuzey Avru-
pa'daki en büyük da¤›t›mc›s› oldu. WZO, Tel-Aviv'de, kurdu¤u Trust and
Transfer Office Ha'avara adl› flirketle, Filistin'e getirilen Alman mallar›n›n
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temel sat›fl hakk›n› ald›. Alman-Yahudi zenginlerinden temin edilecek pa-
rayla, büyük miktarlarda Nazi mal› sat›n al›nacakt›. Böylece WZO, Orta-
do¤u bölgesinde, Nazilerin genifl pazar olanaklar›na kavuflmas›n› sa¤la-
m›fl oldu. Döviz ifllemleriyle ilgilenen Alman Bürosu, 7 Aral›k 1937'de, flu-
nu aç›kl›yordu: "D›fl sat›ma dayal› transfer ifllemleri, Filistin'e 1933'ten be-
ri 70 milyon alt›n mark kar getirmifltir."

Radikal Siyonist liderler ile Nazilerin aras›nda var olan bu iliflkiler,
özellikle de Ha'avara göç anlaflmas›, baflka birçok kitapta da uzun uzad›-
ya incelenmifltir. Örne¤in: Lenni Brenner Zionism in the Age of Dictators
(Diktatörler Ça¤›nda Siyonizm)'da Ha'avara göç anlaflmas›n› anlat›r. ‹sra-
il'de Moshe Shanfield taraf›ndan yay›nlanan The Holocaust Victims Accuse,
Documents and Testimony on Jewish Criminals (Soyk›r›ma Maruz Kalanlar
Suçluyor, Yahudi Kriminaller Hakk›nda Belgeler ve ‹fadeler) ya da Amerikal›
tarihçi Francis R. Nicosia taraf›ndan kaleme al›nan The Third Reich and the
Palestine Question (III. Reich ve Filistin Sorunu) isimli kitaplarda da Naziler
ve radikal Siyonistler aras›ndaki göç anlaflmas› konu edilmektedir. 

Wilhelmstrasse'nin gizli arflivleri de, Hitler ‹mparatorlu¤u ile Yahu-
di Ajans› aras›nda, Alman Yahudilerinin Filistin'e göçlerini kolaylaflt›r-
mak amac›yla bir antlaflma imzaland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Alman D›fl
‹flleri Bakanl›¤›'na ait 22 Haziran 1937 tarihli bu belge, Nazilerin önayak
olmas›yla bir Yahudi Devleti'nin kurulabilece¤ini flöyle not eder: 

‹ç politika koflullar›n›n dikte ettirdi¤i bu Alman tedbiri, hiç kuflkusuz Yahu-

dili¤in Filistin'de kuvvetlenmesine yard›m edecek ve bu ülkede bir Yahudi

devletinin kurulufluna yard›mc› olacakt›r. 35

Ayn› belgede Yahudi göçünün Hitler taraf›ndan koordine edildi¤i,
Alman diktatörünün konu ile özel olarak ilgilendi¤i de vurgulanmaktad›r.

Bugün bunlar pek çok kifliye flafl›rt›c› gelen bilgilerdir. Bunun nedeni,
tarihin bu ilginç ittifak›n›n resmi tarih taraf›ndan özenle gizlenmifl olmas›d›r.
‹fl birli¤inin en h›zl› biçimde yürütüldü¤ü y›llarda bile radikal Siyonistler ve
Naziler bu ittifak› gizli tutmak için çal›flm›fllar ve iki taraf aras›ndaki iliflkiler
dünya kamuoyunun gözlerinden gizli tutulabilmifltir. Yaln›zca baz› söylenti-
lerin dolaflmas› engellenememifltir. Amerikal› yazar Edward Tivnan, ülkesin-
deki Yahudi lobisinin politik gücünü inceledi¤i The Lobby: Jewish Political Po-
wer in US Foreign Policy (Lobi: ABD D›fl Politikas›nda Yahudilerin Siyasi Gücü)
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adl› kitab›nda, bir k›s›m Siyonistler ile Nazilerin yapt›¤› ittifak ile ilgili olarak
1930'lar›n sonunda Amerikal› Yahudiler aras›nda söylentiler dolaflt›¤›n› ve
bunun büyük bir huzursuzluk do¤urdu¤unu not ediyor.36

Göç anlaflmas› 1933'ten savafl›n patlak verdi¤i 1939 y›l›na dek kesin-
tisiz uygulamada kalm›flt›r. Göç iflleminin 1939'da durmufl olmas›n›n ne-
deni de, iki taraf aras›ndaki herhangi bir anlaflmazl›k de¤il, savafl flartlar›-
n›n Alman gemilerinin ‹ngiliz mandas› olan Filistin'e gidiflini mümkün
k›lmay›fl›d›r. Bu dönem boyunca da 60 bine yak›n Alman Yahudisi Filis-
tin'e transfer edilmifltir. 

Aral›k 1937'de Alman ‹ç ‹flleri Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan bir ra-
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por, Ha'avara'n›n sonuçlar›n› flöyle anlatmaktad›r:

Ha'avara anlaflmas›n›n Filistin'in 1933 y›l›ndan bu yana yaflad›¤› h›zl› geli-

flimde çok büyük pay› oldu¤una kuflku yoktur. Anlaflma sayesinde Filistin'e

hem en büyük para kayna¤›, hem de en zeki ve entelektüel göçmenler yö-

neltilmifltir. Ülkenin geliflimi için gerekli olan makinelerin ve endüstri ürün-

lerinin büyük k›sm› da yine Ha'avara ile ulaflt›r›lm›flt›r.37

Anlaflmay› sekteye u¤ratan tek fley, II. Dünya Savafl›'n›n patlak ver-
mesidir. Aksi halde Nazi- radikal Siyonist ifl birli¤iyle yürütülen Yahudi
göçünün artarak devam edece¤ine kuflku yoktur. Nitekim 1938 ve 39 y›l-
lar›nda göç eden Yahudi say›s› eskiye oranla daha da artm›flt›r. 10 bin Al-
man Yahudisinin ise Ekim 1939'da Filistin'e transfer edilmesine karar ve-
rilmifl, ancak Eylül ay›nda savafl›n bafllamas›yla bu "rezervasyon" iptal
edilmifltir. Ha'avara uygulamas› 1941'e kadar kesintili olarak sürmüfltür.
Sonuçta 1933-41 y›llar› aras›nda 60 bin Alman Yahudisi Nazi-radikal Siyo-
nist ifl birli¤i ile Filistin'e transfer edilmifltir ki, bu da o dönem Filistin'de-
ki Yahudi nüfusunun %15'ini oluflturmaktad›r. Ha'avara'n›n ekonomik
sonuçlar› da, az önce vurgulad›¤›m›z gibi, oldukça önemlidir. Tarihçi Ed-
win Black, Ha'avara'y› konu edinen The Transfer Agreement (Transfer
Sözleflmesi) adl› kitab›nda Ha'avara'n›n Filistin'de "ekonomik bir patlama
yaratarak, ‹srail Devleti'nin kurulufluna büyük bir katk›da bulundu¤unu"
yazmaktad›r.38

Nürnberg Kanunlar› ve 'Juden Raus! Auf Nach Palastina!'

(Yahudiler Defolun! Do¤ruca Filistin'e) 

Naziler Alman Yahudilerini göç ettirmek için baz› Siyonistlerle ortak
programlar düzenlerken, bir yandan da yine birtak›m Siyonistlerin tasdi-
ki ile Alman Yahudilerinin ›rk bilincini art›racak politikalar uygulad›lar.
Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da Nazilerin ›rkç› politikala-
r›n›n sözkonusu Siyonistleri ne denli sevindirdi¤ini s›k s›k vurgular. Ör-
ne¤in Nazilerin 1935'te yay›nlad›¤› Almanlar ve Yahudiler aras›ndaki ev-
lilikleri yasaklayan Nürnberg kanunlar› bunlar›n bafl›nda gelmektedir.

1935 Eylülü'nde aç›klanan Nürnberg kanunlar›, Yahudilerin Alman
toplumundan çok keskin bir biçimde izole edilmesine yöneliktir. "Alman
Kan› ve Onurunun Korunmas› Yasas›" bafll›kl› düzenleme ile Yahudiler
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Alman yurttafll›¤›ndan ç›kar›lm›fl ve sosyal haklardan mahrum paryalar
haline getirilmifllerdir. Yahudilerin resmi dairelerde çal›flmalar›, ö¤ret-
menlik, gazetecilik, çiftçilik yapmalar›, radyo, tiyatro ve filmlerde yer al-
malar› yasaklanm›flt›r. Yahudiler ile Almanlar aras›ndaki evlilik de yasak-
lar aras›ndad›r. Yasaklar aras›nda, bir Yahudi'nin Alman bayra¤› dalga-
land›rmas› da vard›r. Tüm bunlar, Yahudilerin kesinlikle Alman olmad›k-
lar›n› düflünen bir zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, en az Naziler kadar
baz› Siyonistler taraf›ndan da paylafl›lmaktad›r. 

Brenner, Nürnberg kanunlar› ile ilgili olarak o dönemin Alman gaze-
tecilerinden Alfred Berndt'in ilginç bir yorumunu aktar›r. Berndt, bu ka-
nunlar›n yay›nlanmas›ndan yaln›zca iki hafta önce Dünya Siyonist Örgü-
tü'nün (WZO) tüm dünya Yahudilerine yönelik bir deklarasyon yay›nla-
d›¤›n› ve onlar› nerede yaflarlarsa yaflas›nlar, ayr› bir millet, farkl› bir halk
olduklar›n› unutmamaya ça¤›rd›¤›n› hat›rlatm›fl ve flöyle demifltir: "Hit-
ler'in yapt›¤› fley, Yahudilere ›rksal bir az›nl›k statüsü vererek WZO'nun
iste¤ini yerine getirmek olmufltur." Lenni Brenner, bu nedenle Nazi Al-
manyas›'nda yaln›zca "iki bayra¤›n dalgalanmas›na izin verildi¤ini" söy-
ler: Gamal› haçla süslü Nazi bayra¤› ve ortas›nda Siyon y›ld›z› bulunan
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mavi-beyaz Siyonist bayra¤›! 39 O s›ralar Amerikal› Siyonist lider Haham
Stephen Wise, kendi yay›n organ› Congress Bulletin'de konu hakk›nda flu
yorumu yapm›flt›r:

Hitlerizm, en büyük hedefi olan Alman ulusunu içindeki Yahudi elementten

kurtarma iste¤i sayesinde Siyonizmle olan 'akrabal›¤›n›' keflfetti. Bu neden-

le Siyonizm, Nazi Partisi d›fl›nda, Reich s›n›rlar› içindeki tek legal parti ha-

line geldi. Siyonist bayrak da, Nazi bayra¤› d›fl›nda, Reich s›n›rlar› içinde le-

gal olarak dalgalanabilen tek bayrak oldu.40

Lenni Brenner, Naziler'in konu hakk›ndaki politikalar›n› "philo-Zi-
onism" (Siyonizm sevgisi, Siyonizm taraftarl›¤›) olarak adland›rarak he-
men her konuda radikal Siyonistlere destek olduklar›n› yazar. Örne¤in
Naziler, Yahudilerin asimilasyondan kurtulmalar› ve kendi ›rksal kimlik-
lerinin bilincinde olmalar› için çeflitli kanunlar ç›karm›flt›r. 1936 y›l›nda
yay›nlanan bir kanun, hahamlar›n sinagoglardaki ayinlerde Almanca kul-
lanmalar›n› yasaklam›fl ve daha da önemlisi, ‹branice kullan›lmas› zorun-
lulu¤unu getirmifltir. Bu, tüm dünya Yahudilerini Filistin'e toplayarak
hepsini art›k unutulmaya bafllanan bir dil olan ‹braniceyi konuflmaya zor-
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layan baz› Siyonistler için büyük bir destektir elbette.41

Nazilerin Alman Yahudilerine ›rk bilinci kazand›rmak için yapt›kla-
r› çal›flmalar bununla s›n›rl› de¤ildir. Brenner'›n yazd›¤›na göre, 1934 Ba-
har›'nda Nazi Almanyas›'n›n Hitler'den sonraki en güçlü adam› olan SS
fiefi Heinrich Himmler'e yak›n kurmaylar› taraf›ndan bir rapor sunulur.
Durum Raporu-Yahudi sorunu bafll›kl› raporda, Alman Yahudilerinin
önemli bir k›sm›n›n hala kendilerini "Alman" olarak hissettikleri bildiril-
mekte ve bu sorunun çözümü için de baz› yöntemler önerilmektedir. Bu
yöntemler nedir dersiniz? Brenner flöyle yaz›yor:

Raporda Yahudilerin 'Alman' kalmakta gösterdikleri direncin k›r›lmas› için,

onlar›n kültürel kimliklerinin vurgulanmas› gerekti¤i yaz›l›yd›. Bunun için

de sistemli bir biçimde özel 'Yahudi okullar›' aç›lmas›, ‹branice sanat ve mü-

zik faaliyetlerinin teflvik edilmesi, sportif faaliyetler düzenlenmesi önerili-

yordu.42

Brenner'›n yazd›¤›na göre, 27 Ekim 1938 gecesi Hanofer kentinde Ya-
hudilere karfl› yap›lan gösteri s›ras›nda Hitler'in SA'lar› taraf›ndan "Juden
Raus! Auf nach Palästina!", yani "Yahudiler defolun! Do¤ruca Filistin'e!"
slogan› ›srarla kullan›lm›fl ve daha sonra da bu slogan tüm ülkeye yay›l-
m›flt›. Bu slogan, tüm Yahudileri Almanya'dan ç›kar›p Filistin'e yollamak
isteyen baz› Siyonistlerle Nazilerin ne denli iyi anlaflt›klar›n›n çok özlü bir
ifadesidir.

SS-Radikal Siyonist ‹fl Birli¤i

Nazi Partisi ve devlet ayg›t› içinde en radikal, en fanatik ve en ac›ma-
s›z kadronun, Hitler'e ba¤l› devlet-üstü bir örgütlenme olan SS'ler oldu¤u
s›k s›k söylenir. Schutzstaffel (Koruma Birlikleri) isminin bafl harfleriyle
an›lan SS'ler, Hitler'in emri ile Heinrich Himmler taraf›ndan örgütlenmifl
ve Nazi sisteminin beyin kadrosu olarak ifllev görmüfltür. 

Lenni Brenner SS'lerin birtak›m Siyonistlerle olan iliflkilerini ise flöy-
le anlat›yor:

1934 y›l›nda SS örgütü Nazi Partisi içindeki en Siyonist-yanl›s› kanat haline

geldi. Öteki Naziler onlar›n Yahudilere karfl› fazla 'yumuflak' olduklar›n›

söylüyorlard›. SS subay› Baron von Mildenstein, 6 ayl›k Filistin gezisinden
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ateflli bir Siyonist sempatizan› olarak dönmüfltü. K›sa süre sonra SS'lerin

Güvenlik Servisi'ndeki Yahudi departman›n›n bafl›na getirildi. ‹branice ö¤-

renmeye ve ‹branice plaklar dinlemeye bafllad›; Siyonist dostu Kurt Tuchler

ile Filistin'e yapt›¤› gezi s›ras›nda dinledi¤i Yahudi müziklerini çok sevmifl-

ti. SS karargah›nda Siyonizmin Almanya'daki h›zl› ve sevindirici geliflimini

gösteren haritalar as›l›yd›.43

Mildenstein radikal Siyonizmi öven yaz›lar yazmakla kalmad›, Go-
ebbels'i ikna etti ve Der Angriff (Hücum) adl› önde gelen Nazi yay›n orga-
n›nda ›rkç› Siyonizmi öven 12 bölümlük bir yaz› dizisi yay›nlanmas›n›
sa¤lad›. Bu dizi Der Angriff'in 26 Eylül-9 Ekim say›lar›nda yay›nland›. Ya-
z› dizisinde ›rkç› Siyonizmin Filistin'deki çabalar›na uzun övgüler yap›l›-
yordu. Yaz›lanlara göre radikal Siyonizm, SS'lere Yahudi sorununun nas›l
çözülece¤ini göstermiflti. "Toprak kendisini reforme etmifl, bu yeni Yahu-
di bambaflka bir Yahudi olacak" diyordu Mildenstein. Baron'un bu keflfi-
ni kutlamak üzere Goebbels, bir yüzünde gamal› haç, öteki yüzünde de
alt› köfleli Siyon y›ld›z›n›n yer ald›¤› bir madalyon yapt›rd›.44

May›s 1935'te ise o s›ralar SS Güvenlik Servisi'nin flefi olan Reinhardt
Heydrich, SS'lerin Das Schwarze Korps adl› resmi yay›n organ›nda ›rkç› Si-
yonizmi öven bir yaz› yazd›. Heydrich, Yahudiler aras›nda iki temel grup
(asimilasyonistler ve Siyonistler) oldu¤unu ve radikal Siyonistlerin de
kendileri gibi ›rk düflüncesine sahip oldu¤unu yaz›yordu. Ona göre asi-
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SS Güvenlik Servisi fiefi
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Siyonizm yanl›s› Naziler-
dendi. (sa¤da)



milasyonistler tehlikeliydi, ama ›rkç› Siyonistlerle ifl birli¤i yapmak çok
makuldü. Yaz›s›n›n sonunda söz konusu kendisi gibi düflünen Yahudilere
duygusal mesajlar vermiflti:

Filistin'in binlerce y›ld›r hasret oldu¤u k›zlar›na ve o¤ullar›na kavuflaca¤›

zaman uzak de¤ildir. Onlara tüm iyi dileklerimizle birlikte resmi deste¤imi-

zi de sunuyoruz.45

SS'ler Ad›na Casusluk Yapan Baz› Siyonistler

ve Bu Siyonistlere Gönderilen SS Silahlar›!..

K›sa süre sonra SS'ler ile silahl› Yahudi örgütlerinden baz›lar› aras›n-
da da yak›n iliflkiler kuruldu. Bu örgütlerin en önemlisi, WZO'ya ba¤l›
olan Jewish Agency'nin Filistin'deki silahl› kolu olan Haganah't›. (Haga-
nah, ‹srail Devleti'nin kurulmas›yla birlikte ‹srail Ordusu'nun çekirde¤ine
dönüflmüfltür. Moshe Dayan, Yithzak Rabin gibi ‹srail liderleri eski birer
Haganah üyesidirler.) 1937 y›l›nda Haganah ile SS'lerin Güvenlik Servisi
SD (Sicherheitsdienst) aras›nda gizli görüflmeler bafllad›. 26 fiubat'ta Haga-
nah'›n Filistin'deki ajanlar›ndan Feivel Polkes, gizlice Berlin'e geldi ve
SD'nin Yahudi göçü sorumlusu olan SS Subay› Adolf Eichmann ile görüfl-
tü. Eichmann, üstü olan Baron von Mildenstein gibi ateflli bir radikal Siyo-
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nizm yanl›s›yd›; Herzl'in kitaplar›n› okuyor ve bir yandan da ‹branice ö¤-
reniyordu. Eichmann ile Polkes aras›ndaki görüflmelerin kay›tlar›, Eich-
mann'›n üstü olan Franz-Albert Six'e bir rapor halinde sunulmufltu. Savafl
sonras›nda SS arflivlerinde bulunan bu belgeye göre, Polkes, radikal Siyo-
nistlerin Nazilere yeni petrol kaynaklar› bulabileceklerini söylemifl ve Al-
manya'dan Filistin'e düzenlenen Yahudi göçünün daha da artarak devam›-
n› istemiflti. Six, Polkes'un söylediklerinden hofllanm›fl ve birtak›m Siyo-
nistlerle olan iliflkilerin daha da geniflletilmesi gerekti¤ine karar vermiflti.
SS komutan›, konu hakk›ndaki düflüncelerini flöyle yaz›yordu:

Almanya'dan göç eden Yahudilerin baflka herhangi bir ülkeye de¤il de, yal-

n›zca ve yaln›zca Filistin'e gitmelerini sa¤layacak baz› düzenlemeler yapa-

biliriz. Bu tür bir eylem tamamen Alman ç›karlar›na uygun sonuçlar do¤u-

racakt›r. Zaten Gestapo'nun son düzenlemeleri de bu yöndedir. Polkes'un

sözünü etti¤i Filistin'de bir Yahudi ço¤unlu¤u oluflturma hedefi de bu dü-

zenlemeler sayesinde gerçe¤e dönüfltürülebilir.46

Polkes'un Berlin'de yapt›¤› bu görüflmelerin "iade-i ziyaret"i de ayn›
y›l içinde gerçekleflti. 2 Ekim 1937 günü Romania adl› bir yolcu gemisi
Hayfa liman›na vard›. Yolcu listesinde gemide iki Alman "gazeteci"nin
var oldu¤u yaz›yordu. Oysa bu gazeteciler iki k›demli SS subay›yd›: Her-
bert Hagen ve Adolf Eichmann. Gemiden iner inmez Filistin'deki Nazi
ajanlar›ndan Reichert ile, birkaç saat sonra da Haganah'taki dostlar› Fe-
ivel Polkes ile bulufltular. Polkes iki SS'i yeni kurulan bir kibutza götürdü.
(Kibutz: ‹srail'in ilk y›llar›nda ‹srail'e göç edenYahudiler taraf›ndan kuru-
lan komünal tar›m çiftlikleri.) Eichmann gördüklerinden çok etkilenmiflti.
Y›llar sonra Arjantin'de teybe ald›¤› an›lar›nda Polkes ile yapt›¤› gezinin
izlenimlerini flöyle anlat›yordu:

Yahudi kolonicilerin yurtlar›n› infla edifllerine hayran olmufltum. Ben de bir

idealist oldu¤um için, yaflama azim ve h›rslar› beni çok etkilemiflti. Daha

sonraki y›llarda karfl›laflt›¤›m Yahudilere hep flunu söyledim: E¤er ben de

bir Yahudi olsayd›m, mutlaka fanatik bir Siyonist olurdum. Baflka bir ihti-

mal düflünemiyorum. Hiç kuflku yok, Siyonistlerin en atefllisi ben olur-

dum.47 

Haganah üyesi Polkes ile SS'ler aras›ndaki bu görüflme s›ras›nda Pol-
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kes da önemli sözler söylemiflti. "Afl›r› milliyetçi Yahudi çevrelerinde, ra-
dikal Alman politikas›na karfl› büyük bir sempati var. Bu sayede Filis-
tin'de bir Yahudi ço¤unluk oluflturulabilece¤i konufluluyor" diyen Polkes,
fiubat ay›nda Berlin'e yapt›¤› ziyaret s›ras›nda da, sözünü etti¤i Naziler
ad›na casusluk önerisini belirtmiflti. 

SS'ler ile radikal Siyonistler aras›ndaki yak›n iliflkiler, kuflkusuz en
üst düzeyde, yani "Führer" düzeyinde de geçerliydi. 1938 y›l›n›n ilk gün-
lerinden birinde, y›llard›r Naziler ile radikal Siyonistler aras›nda arac›l›k
yapan Otto von Henting, söz konusu Siyonist dostlar›n› arayarak "Führer
konuyla yak›ndan ilgilenerek Filistin'e göçü yavafllatan tüm engellerin
kald›r›lmas› için acil bir emir verdi" müjdesini vermiflti. 

Naziler baz› Siyonistlere verdikleri destekte o denli ileri gitmifllerdi
ki, Filistin'de Araplara karfl› savaflan militanlara silah bile veriyorlard›.
Amerikal› tarihçi Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Qu-
estion adl› kitab›nda, Dünya Siyonist Örgütü'nün Filistin'deki silahl› kolu
olan Haganah'a, SS'ler taraf›ndan Araplara karfl› kullanmalar› için silah
yard›m› yap›ld›¤›n› yazar.48

Yahudilerin Kaç›fl›n›n Radikal Siyonistlerce Engellenifli

Lenni Brenner Zionism in the Age of Dictators'da flöyle diyor: 

Alman Yahudilerinin önemli bir bölümünü Filistin'e istemediklerine göre,

Siyonistlerin bu kardeflleri için baflka güvenli s›¤›naklar bulduklar› san›labi-

lir. Ama hiç de öyle olmam›flt›r.49

Gerçekten de radikal Siyonistler, Alman Yahudilerinin Nazi zulmün-
den kurtulmalar› için hiçbir fley yapmam›fllard›r. Yahudi soyk›r›m› söy-
lentilerinin ayyuka ç›kt›¤› dönemlerde bile radikal Siyonistlerin tavr›nda
hiçbir de¤ifliklik olmam›flt›r. Hatta bu durum, konuyla ilgili çevrilen pek
çok filmde de ele al›nm›flt›r.

Ünlü Yahudi yazar Elie Wiesel de, David Wyman'›n L'Abandon des
Juifs (Yahudilerin Terk Edilifli) isimli kitab› için yazd›¤› önsözde, baz› Si-
yonist liderlerin Yahudi halk› kurtarmamas›ndan dolay›, "galeyana gelen-
ler"dendir: 

Yahudiler terk edilmiflti... Üzücü ve insan› galeyana getirecek baflka bir so-

Nazilerle-Radikal Siyonistler Aras›ndaki ‹fl Birli¤inin Anlat›lmam›fl Öyküsü

77



SOYKIRIM VAHfiET‹

nuç daha vard›: Büyük Yahudi organizasyonlar›, Yahudi cemaatinin önemli

flahsiyetleri bir kurtarma cephesi kurmay› istememifllerdi. 

David S. Wyman da, Elie Wiesel'in görüfllerini kitab›n›n ilerleyen
sayfalar›nda tasdik eder: 

Amerikan Yahudi cemaatlerinin hiçbiri Avrupa'daki Yahudileri kurtarmak

için bir operasyondan bahsetmediler. Hiçbiri, özellikle Yahudi cemaatleri,

Yahudileri kurtarmak istemiyorlard›... B'nai B'rith, 1943 Oca¤›'nda Pitts-

burg'da yap›lan toplant›da, Yahudilerin kurtar›lmas› yolunda yap›lan tüm

propagandalar›n, Filistin'de Yahudi Devleti kurulmas› yolunda bir propa-

gandaya dönüfltürülmesini istedi...

1938 y›l›nda WZO'nun Weizmann'dan sonraki ikinci adam› (ve son-
radan ‹srail'in ilk Baflbakan› olacak olan) David Ben Gurion, ‹ngiltere'de-
ki "Sosyalist ‹flçiler Toplant›s›"nda yapt›¤› konuflmada, bu radikal Siyonist
mant›¤› flöyle aç›klar: 

Bilsem ki, Almanya'daki bütün Yahudi çocuklar›n› kurtarmak için ya hepsi

‹ngiltere'ye nakledilecek ya da yar›s› ‹srail'e götürülecek; ben ikinci fl›kk› se-

çerim.50
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Dünya Siyonist Örgütü (WZO), Fi-
listin'de Araplara karfl› savaflmak
için Haganah adl› silahl› bir ör-
güt kurmufltu. Yanda 1938'de çe-
kilmifl bir foto¤rafta Haganah'›n
özel seçilmifl bir birli¤inin üç
önemli lideri: (soldan sa¤a) Mofle
Dayan, Yithzak Sadeh ve Yigal
Allon. Haganah, ‹srail Devleti'nin
kuruluflunun ard›ndan ‹srail Or-
dusu'nun çekirde¤ini oluflturdu.
Dayan ve Allon ise, ilerleyen y›l-
larda D›fl ‹flleri Bakanl›¤›na ka-
dar yükseldiler. 
Tüm bunlar›n yan›nda, Haganah
hakk›nda bilinmeyen bir fley var-
d›: Örgüt, Araplara karfl› kullan-
d›¤› silahlar›n bir k›sm›n› Nazi-
lerden temin ediyordu.



Asl›nda iflin en ilginç yan› radikal Siyonistlerin Yahudileri kurtarmak
için bir fley yapmam›fl olmalar› de¤ildir. As›l ilginç olan fley, radikal Siyo-
nistlerin Yahudilerin Almanya'dan Filistin harici üçüncü ülkelere göç et-
melerini de engellemifl olmalar›d›r. 

1943 y›l›nda, Alman Yahudilerinin kurtuluflunu engellemek için ün-
lü bir radikal Siyonist ortaya at›l›r: Haham Stephen Wise. Siyonizmin
Amerika'daki bafl sözcüsü olan Wise, Birleflik Devletler Kongresi'nde,
"Avrupa'da ölümle karfl› karfl›ya kalan Yahudileri kurtarma tasar›s›"n›n
aleyhinde bir konuflma yapar. Yine ayn› Haham Stephen Wise, 1938 y›l›n-
da, Amerikan Yahudi Kongresi'nin (AJC) lideri olarak yazd›¤› bir mek-
tupta, Yahudi halka Amerika'ya göç hakk› tan›nmamas›n› savunur. Wise,
"Yahudilere Amerika'da s›¤›nma hakk› tan›yacak" herhangi bir yasa de¤i-
flikli¤ine de karfl› oldu¤unu söyler.

Ayn› Amerika gibi ‹ngiltere'nin kap›lar› da yine radikal Siyonistler
taraf›ndan Alman Yahudilerine kapat›l›r:

Zor durumda olan Yahudilere, Britanya topraklar›nda s›¤›nma hakk› sa¤-

lanmas› için, ‹ngiliz Parlamentosu'nun 277 üyesi kendi hükümetlerine bir
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Radikal Siyonistler SS'lerle kur-
duklar› ifl birli¤ini devam ettirir-
ken, masum Yahudilerin pek ço¤u
Nazi zulmüne maruz kalmaktayd›. 
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ça¤r›da bulundular. Ne var ki, Yahudi olmayanlar›n, Yahudileri kurtarmak

iste¤i ile yapt›¤› bu teklif, Siyonist liderlerin h›flm›na u¤rad›: 27 Ocak 1943

y›l›nda, ‹ngiliz Parlamentosu'ndaki yüzü aflk›n H›ristiyan parlamenter, Ya-

hudileri kurtarmak için neler yapabileceklerini tart›fl›rken, bir Siyonist söz-

cü kalk›p bu önergeye esasta karfl› olduklar›n›, çünkü önergenin Filistin'in

sömürgelefltirilebilmesi için, gereken haz›rl›klar› içermedi¤ini söyleyebil-

miflti.51

Asl›nda radikal Siyonistlerin, Yahudilerin Nazilerden kaç›fl›n› engel-
lemelerinin de basit bir mant›¤› vard›r. E¤er Amerika ya da ‹ngiltere ka-
p›lar› Yahudilere aç›lsa, ›rkç› Siyonistlerin istemedikleri vas›fs›z Alman
Yahudileri yan›nda, Filistin'e göç ettirmeye çal›flt›klar› vas›fl› Yahudiler de
büyük olas›l›kla bu ülkelere yöneleceklerdir. Bu nedenle hedef kitleyi Fi-
listin'e götürebilmek için, di¤er Alman Yahudilerini Nazi bask›s› alt›nda
yaflamaya mahkum ederler.

Ve kuflkusuz bu hareket kendi halklar›na karfl› iflledikleri bir ihanet-
tir. Bunu görenlerden birisi, Slovakyal› Haham Dov Michael Weissman-
del, bu konuda önemli yorumlar yapm›flt›r. Weissmandel, savafl dönemi
boyunca Yahudilerin Nazi bask›s›ndan kurtar›lmas› için çabalar, ama ça-
balar› Siyonistler taraf›ndan baltalan›r. Hele (radikal Siyonistlerin yayd›-
¤›) Yahudi soyk›r›m› söylentileri üzerine Weissmandel iyice çileden ç›kar.
Bunun üzerine, 1944 y›l›n›n Temmuzu'nda radikal Siyonist liderlere yaz-
d›¤› mektupta flöyle isyan eder:

Neden flu ana kadar hiçbir fley yapmad›n›z? Bu korkunç ihmalin sorumlusu

kim? Siz de¤il misiniz? Yahudi kardefllerimiz! Sizler olanlar› böylesine so-

¤ukkanl› bir suskunlukla seyredebildi¤inize göre, insan de¤ilsiniz ve sizler

de katilsiniz, çünkü Yahudi insanlar›n›n yok edilmesini flu an, flu saat dur-

durabilecek ya da geciktirebilecek iken kollar›n›z› ba¤lam›fl oturuyor ve hiç-

bir fley yapm›yorsunuz. Sizler kardefllerimiz, ‹srailo¤ullar›, yoksa akl›n›z›

m› yitirdiniz? Bizleri saran cehennemin fark›nda de¤il misiniz? Paralar›n›z›

kimlere sakl›yorsunuz? Katillere mi?52

Weissmandel'in sezgileri güçlüydü. Gerçekten de radikal Siyonistler
"paralar›n› katillere sakl›yor", yani önceki sayfalarda inceledi¤imiz gibi,
Nazilere büyük finansal destekler veriyorlard›. Bir Yahudi devleti kura-
bilmek için Yahudi düflmanlar›yla ifl birli¤i yapman›n, onlar›n Yahudiler
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üzerinde uygulad›klar› bask›lar› desteklemenin gerekti¤ine inan›yorlard›.
Kendi soydafllar›na bask› yaps›nlar diye Nazilere kolayl›kla para verebili-
yorlard›. 

Mussolini ve ‹talyan Faflizminin 

Radikal Siyonistlerle ‹liflkileri

Radikal Siyonizm yaln›zca Alman antisemitleri, yani Naziler ile itti-
fak yapmakla kalmad›. Hareket, Avrupa'n›n, hatta dünyan›n dört bir ya-
n›ndaki Yahudileri Filistin'e götürmek istiyordu. Bu nedenle 1930'lu ve
40'l› y›llarda Almanya d›fl›nda daha pek çok ülkede baz› Siyonistler ile fa-
flist güçler aras›nda gizli iliflkiler kurulmufltur. Bunun en ilginç örnekle-
rinden biri de, Hitler'in en önemli müttefiki olan Mussolini'dir. 

1920'lerin bafl›nda ‹talya'n›n bafl›na geçerek "faflizm" ad›n› verdi¤i to-
taliter bir sistem uygulamaya bafllayan Mussolini, Akdeniz'le ve dolay›-
s›yla Ortado¤u'yla yak›ndan ilgileniyordu. Habeflistan'› iflgal etmesinin
nedenlerinden biri, eski Roma ‹mparatorlu¤u'nun topraklar› üzerinde ye-
ni bir ‹talyan etkinli¤i oluflturmakt›. Bu noktada Mussolini'nin Filistin so-
rununu görmezlikten gelmesi mümkün de¤ildi. Öyle de oldu. Faflist dik-
tatör, Filistin'le de ilgilendi ve radikal Siyonistlerin saf›nda yer tuttu. Ra-
dikal Siyonizmin önemli bir güç oldu¤unun fark›ndayd› ve bunun hami-
li¤ini ‹ngiltere'den devralmay› hesapl›yordu. 

Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da, Mussolini ile radikal
Siyonizmin her iki kanad› aras›ndaki iliflkileri ayr›nt›l› olarak anlat›r. Buna
göre, ilginç noktalar›n bafl›nda, Mussolini'nin partisindeki Yahudiler var-
d›r. Faflist hareketin kurucular› aras›nda 5 ‹talyan Yahudisi vard›r. Musso-
lini ilerleyen y›llarda ‹talyan Ticaret Bankas› Banca Commerciale Italiana'n›n
bafl›na da bir Yahudiyi getirmifltir. Mussolini'nin D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n›
yapm›fl olan iki isim, Sidney Sonnino ve Carlo Schanzar da Yahudi as›ll›-
d›rlar. 

1920'li y›llar›n ikinci yar›s›nda Dünya Siyonist Örgütü (WZO)’nün
baz› temsilcileri ile Mussolini aras›nda baz› görüflmeler yap›lm›flt›r. An-
cak bu görüflmelerle ilgili aç›k tutanaklar yoktur. Mussolini ile görüflme-
ler yapan Weizmann da bu konuyu ört-bas etmeye çal›flm›flt›r. Lenni Bren-
ner, kitab›n›n 39. Sayfas›nda, Weizmann'›n an›lar›nda Mussolini ile ilgili
bilgilerin "kas›tl› olarak örtülü ve hatta yanl›fl yönlendirici" oldu¤unu
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söyler. Ancak Mussolini ile Weizmann'›n oldukça iyi anlaflt›klar›na kuflku
yoktur. 17 Eylül 1926 günü Weizmann Roma'ya "Duce" ile görüflmeye
ça¤r›lm›fl, Mussolini görüflmede radikal Siyonistlere Filistin'de ekonomik
yard›m sözü vermifl, hemen ard›ndan da ‹talyan bas›n›nda radikal Siyo-
nizmi öven yaz›lar yay›nlanm›flt›r. Bir ay sonra bu kez WZO'nun ikinci
adam› Nahum Sokolow ‹talyan diktatör ile görüflmüfl ve Mussolini radi-
kal Siyonizme olan deste¤ini bir kez daha vurgulam›flt›r. 

Mussolini'nin Dünya Siyonist Örgütü'nden ayr›lan baz› Siyonistlerle
olan iliflkileri ise daha da kapsaml› ve verimliydi. Brenner, hem Zionism in
the Age of Dictators hem de The Iron Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky
to Shamir adl› kitaplar›nda bu ilginç iliflkileri anlat›r. Buna göre, söz konu-
su Siyonistler, WZO'dan ayr›ld›klar›nda ‹ngiltere yerine kendilerine yeni
bir müttefik arad›lar. ‹talya bu ifl için en uygun adresti. Jabotinsky, ‹talya
ile ittifak içinde yeni bir Akdeniz düzeni hayal ediyordu. 1935'te verdi¤i bir
demeçte, "Biz bir Yahudi ‹mparatorlu¤u istiyoruz, Akdeniz'de bir ‹talyan
‹mparatorlu¤u oldu¤u gibi, do¤uda da bir Yahudi ‹mparatorlu¤u olmal›-
d›r" demiflti... Bu "Yahudi ‹mparatorlu¤u" Filistin ile beraber Ürdün'ü de
içerecek, M›s›r'› ve Irak'› da k›smen kapsayacak s›n›rlara sahip olacakt›.
Kendisini Mazzini ya da Garibaldi'nin Yahudi versiyonu olarak görüyordu. 

Mussolini de Jabotinsky önderli¤indeki Siyonistlere büyük sempati
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radikal Siyonistlere flöyle seslenmiflti:

"Yahudi kardefllerimiz! Sizler olanlar›

böylesine so¤ukkanl› bir suskunlukla

seyredebildi¤inize göre, insan de¤ilsiniz ve

sizler de katilsiniz, çünkü Yahudi insan-

lar›n›n yok edilmesini flu an, flu saat dur-

durabilecek, ya da geciktirebilecek iken

kollar›n›z› ba¤lam›fl oturuyor ve hiçbir fley

yapm›yorsunuz. Sizler kardefllerimiz, ‹srai-

lo¤ullar›, yoksa akl›n›z› m› yitirdiniz?

Bizleri saran cehennemin fark›nda de¤il

misiniz? Paralar›n›z› kimlere sakl›yor-

sunuz? Katillere mi?"



duyuyordu. Onlar› "Siyon'un faflistleri" olarak tan›mlam›flt›. Kas›m
1934'te, Mussolini'nin emriyle, faflist partisinin milis gücü olan Karagöm-
lekliler'e ait olan Civitavecchia'daki bir askeri e¤itim merkezinde, reviz-
yonistlerin milis gücü olan Betar'a özel bir bölüm ayr›ld›. Betar militanla-
r› bu askeri merkezde Karagömlekliler'le birlikte uzun süre e¤itim gördü-
ler ve daha sonra Irgun saflar›nda savaflmak için Filistin'e gönderildiler. 

Jabotinsky ve taraftarlar› faflizme iyice ›s›nm›fllard›. Hareketin ön-
de gelen isimlerinden Abba Achimeir ve Wolfgang von Weisl, Jabo-
tinsky'nin kendi "Duce"leri oldu¤unu söylüyorlard›. Jabotinsky, kendi
liderli¤inde düzenlenen Siyonist Kongre'nin, faflist ‹talya'n›n Trieste
kentinde yap›lmas›n› istemiflti; bunun Bat› kamuoyundan fazla tepki
toplayaca¤› düflünüldü¤ü için kongreden vazgeçildi. 

Bu arada Jabotinsky liderli¤indeki Siyonistlerin Hitler'e ve Nazilere
büyük bir hayranl›k duyduklar›n› da not etmek gerekir. Hareketin önde
gelen isimlerinden Abba Achimeir bir konuflmas›nda flöyle demiflti: "Evet,
biz revizyonistler Hitler'e karfl› büyük bir hayranl›k besliyoruz. Hitler Al-
manya'y› kurtarm›flt›r. O olmasa, en geç dört y›l içinde ülke y›k›l›rd›." 53

Söz konusu kiflilerin Nazi sempatisi d›fl görünüfllerine bile yans›yor-
du. Betar üyeleri kendilerine üniforma olarak Hitler'in SA'lar›n›n giydi¤i
kahverengi üniforman›n ayn›s›n› yapt›rm›fllard›. 

Bu arada radikal Siyonistlerin Hitler ve Mussolini ile efl zamanl› ola-
rak kurduklar› iliflkiler, bir üçüncü ba¤lant› daha do¤urmufltu: Francisco
Franco. Cumhuriyetçilerle yapt›¤› iç savafl sonucunda 1939'da ‹spanya'da
iktidar› ele geçiren ve falanjizm olarak bilinen kendi faflizm versiyonunu
uygulamaya koyan Franco, Hitler-Mussolini ikilisinden büyük destek
görmüfltü. Bu durumda do¤al olarak radikal Siyonistler de Franco'nun
yan›nda saf tuttular. Franco'ya karfl› savaflan cumhuriyetçiler aras›nda
çok say›da Yahudi oldu¤u bilinir; ama bunlar›n hepsi asimilasyonist Ya-
hudilerdi. Oysa, Lenni Brenner'›n vurgulad›¤› gibi, radikal Siyonistler hiç-
bir zaman Franco'ya karfl› savaflan Yahudileri desteklememifl, aksine bu
Yahudilere fliddetle karfl› ç›km›fllard›r. 

Tüm bunlar, Hitler-Mussolini-Franco triosu ile radikal Siyonistler ara-
s›ndaki gerçek iliflkinin resmidir. Ancak Avrupa'daki ›rkç›lar Hitler ya da
Mussolini'den ibaret de¤ildi. ‹spanya'dan Avusturya'ya, Polonya'dan Ro-
manya'ya pek çok Avrupa ülkesinde kendilerine Hitler'i ya da Mussolini'yi
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örnek alan ve giderek de güçlenen faflist güçler vard›. Bu, ›rkç› Siyonizm
için yeni müttefikler anlam›na geliyordu. 

Avusturya, Romanya ve Japon Antisemitleriyle ‹ttifaklar

Avusturya'da Yahudilerin nüfus içindeki oranlar› ancak %2.8'di. An-
cak yine de bu ülkede I. Dünya Savafl› sonras›nda güçlü bir antisemitizm
geliflti. Yahudilerin ço¤unlu¤u sosyal demokratlara oy veriyorlard›. Buna
karfl›n Avusturya'da, özellikle Hitler'in de etkisiyle, güçlü bir antisemit
e¤ilim h›zla geliflti. H›ristiyan Sosyaller adl› sa¤c› partinin lideri ve de
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Mussolini, Hitler'in en büyük müttefikiydi. Ayn› ideolojiyi savunuyorlard›. Birlikte "Çe-
lik Pakt›"n› oluflturmufllar ve II. Dünya Savafl›'nda birbirlerini desteklemifllerdi. Birbi-
rine bu denli paralel olan iki faflistin radikal Siyonizm konusundaki politikalar› da bir-
birinin ayn› oldu. Mussolini de, ayn› Hitler gibi radikal Siyonizmi destekledi. Öyle ki
Siyonist Betar Örgütü'nün militanlar›, "Duce"nin Karagömlekliler denen faflist birlikle-
ri ile birlikte askeri e¤itim yapm›fllard›.



Baflbakan olan Engelbert Dollfuss ve onun 1934'teki ölümünden sonra ye-
rini alan Kurt von Schuschnigg, Nazilere paralel Yahudi aleyhtar› kanun-
lar ç›kard›lar. Asimilasyonistler bu uygulamalardan fazlas›yla rahats›z ol-
mufllard›. Irkç› siyonistler ise, tahmin edilebilece¤i gibi, Avusturya'da an-
tisemitizmin güçlenmesinden çok memnundular. WZO lideri Nahum So-
kolov, antisemit Baflbakan Dollfuss için "Siyonizmin Yahudi olmayan
dostlar›ndan biri" ifadesini kullanm›flt›.54

"Siyonizm dostu" Dollfuss, 1930'lar›n ortalar›ndan itibaren antisemit
kanunlar ç›karmaya bafllam›flt›. Yahudilerin hükümet kademelerinde ve
üst düzey resmi görevlerde bulunmalar› yasakland›. 1935 y›l›nda hükü-
met, bundan böyle okullarda Yahudi çocuklar›n H›ristiyanlarla birlikte
e¤itim göremeyeceklerini aç›klam›flt›. Asimilasyonist Yahudiler do¤al ola-
rak bu gettolaflt›rma karar›na tepki gösterdiler. Avusturya parlamentosu-
na seçilebilmifl tek Yahudi ve radikal Siyonist hareketin de liderlerinden
biri olan Robert Stricker ise, karardan dolay› birtak›m Siyonistlerin ne
denli sevindiklerini hükümete bildirmiflti. 

Tüm bu olaylar üzerine asimilasyonistler Bat› kamuoyunun dikkati-
ni çekebilmek için ülkede tehlikeli bir antisemitizm geliflti¤ini duyurdu-
lar. Ancak k›sa bir süre sonra Avusturya Siyonist Federasyonu'nun yay›n
organ› Der Stimme "Avusturya'da Yahudilere bask› yap›ld›¤› iddialar›n›
kesinlikle yalanl›yoruz" diyerek antisemit hükümete arka ç›kt›. Brenner'›n
yazd›¤›na göre, Avusturya Hükümeti, Yahudiler üzerine yeni hukuki k›-
s›tlamalar getirdi¤i günlerde, baz› Siyonistlerin deste¤i sayesinde ihtiyaç
duydu¤u baz› ekonomik yard›mlara kavuflabilmiflti.

Benzer fleyler Romanya'da da yaflanm›flt›. Yahudiler nüfusun
%5.4'ünü oluflturuyorlard›. Ülkede oldukça eskilere dayanan bir antisemi-
tizm gelene¤i vard› ve II. Dünya Savafl› öncesi atmosferde bu Yahudi düfl-
manl›¤› iyice kabard›. 1920'lerde antisemitler Yahudilere fiili sald›r›lar dü-
zenleyecek kadar ileri gitmeye bafllam›fllard›. 1933'te Hitler'in iktidara ge-
lifliyle birlikte ise antisemitler tümüyle sald›rgan bir e¤ilim içine girdiler. 

Romanya'daki antisemitizm, liderli¤ini Corneliu Codreanu'nun yap-
t›¤› Archangel Michael Lejyonu adl› faflist parti taraf›ndan körükleniyor-
du. Partinin Demir Muhaf›zlar ad› verilen bir milis gücü vard›. Demir
Muhaf›zlar 1929 ve 1932 y›llar›nda Yahudilere karfl› çeflitli sokak sald›r›la-
r› düzenlemifllerdi. Hitler'in iktidar›n›n etkisiyle de güçleri giderek artt›.
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Bu noktada Yahudi liderlere düflen fley, antisemitizm aleyhinde ciddi bir
kampanya bafllatmak ve anti-faflist güçlerle siyasi ittifak yapmakt›. Oysa
baz› liderler bu yönde bir tav›r almad›lar. Yahudi liderlerin ço¤u radikal
Siyonistti. WZO liderlerinin baz›lar› antisemitizmin ülkede iktidara gel-
mesinin faydal› olaca¤›n›, bu sayede Ha'avara'n›n bir benzerini de Ro-
manya'da uygulayabileceklerini düflünüyorlard›. Antisemitler "Jidanii in
Palestina!" (Yahudiler Filistin'e!) slogan›n› dillerine dolam›fllard›. Ayn› s›-
ralarda ise WZO'nun birtak›m liderleri, "Romanya'ya, s›n›rlar› içindeki çok
fazla say›daki Yahudiden kurtulmas› için yard›mc› olmak"tan söz ediyor-
lard›.55 1941 y›l›nda Demir Muhaf›zlar Bükrefl'te Yahudilere karfl› kanl› bir
sald›r› düzenlediler. 2 bin Yahudi öldürüldü. Bunlar›n 200 tanesinin bo¤a-
z› kesilmiflti. Ama radikal Siyonistlerden yine de hiçbir tepki gelmedi. 

Avusturya, Romanya gibi örneklerin yan› s›ra, radikal Siyonizm-an-
tisemitizm ittifak› Uzakdo¤u'ya kadar uzand›. Uzakdo¤u'nun en önemli
faflist gücü, I. Dünya Savafl›'n›n hemen ard›ndan yay›lmac› politikalar iz-
lemeye bafllayan ve bir süre sonra da Hitler-Mussolini pakt›na kat›lan Ja-
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Üstte, Mussolini, 1934 y›l›nda Bari kentinde kurulan radikal Siyonistlerin a¤›rl›kta oldu¤u merkeze yap-
t›¤› bir ziyaret s›ras›nda. "Duce"nin önündeki afiflte flunlar yaz›l›: "Siyonist rönesansa lay›k olmas› ama-
c›yla Filistin'de saf ve güçlü bir Yahudi jenerasyonu do¤uyor".



ponya'yd›. Japon rejimi ile Nazilerin aras› o kadar iyiydi ki, Hitler bu
Uzakdo¤u'lu ›rka "fahri Aryan'"l›k ünvan› bile vermiflti.

Radikal Siyonistlerin Japonya ile ittifak aramalar›na neden olan fley
ise, Japonya'n›n 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini iflgal etmesiydi. Man-
çurya'da büyük bir Yahudi cemaati yafl›yordu ve baz› Siyonistler, Hitler
ile yapt›klar› ittifak›n bir benzerini Mançurya Yahudilerini göç ettirebil-
mek için Japonlarla yapabileceklerini düflünmüfllerdi. Öyle de oldu; Ja-
ponya'n›n iflgal alt›ndaki Mançurya'da kurdu¤u "Mançukuo" rejimi, radi-
kal Siyonizmin Uzakdo¤u'daki ifl birlikçisine dönüfltü.

Lenni Brenner, Japon yönetiminde, özellikle orduda yayg›n bir anti-
semitizm oldu¤una dikkat çekiyor.56 Japon generalleri, tüm dünyay› sa-
ran bir "Yahudi komplosu" oldu¤una inan›yor ve yerel Yahudileri de bu
komplonun ajanlar› olarak alg›l›yorlard›. Bu nedenle Mançurya'daki Ya-
hudilerden bir an önce kurtulmak istiyorlard›. Çözüm olarak da Hitler'le
ayn› yolu izlemeyi, yani radikal Siyonizm'e destek olmay› düflündüler. 

1937 y›l›n›n Aral›k ay›nda Mançurya'n›n Harbin kentinde Uzakdo¤u
Yahudi Konseyi taraf›ndan bir konferans topland›. Konferans, as›l olarak
Harbin'deki Siyonistlerin lideri olan Abraham Kaufman taraf›ndan orga-
nize edilmiflti. Duvarlarda Japon, Mançukuo ve Siyonist bayraklar› yan-
yana as›l›yd›. Jabotinsky'nin kurdu¤u Siyonist Betar örgütüne ba¤l› baz›
yöneticiler de "fleref misafiri" olarak toplant›ya kat›lm›fllard›. fieref misa-
firleri aras›nda Japon ‹stihbarat Servisi'nden General Higuchi, antisemit
Beyaz Muhaf›zlar örgütünden General Vrashevsky ve Mançukuo'daki Ja-
pon kuklas› yönetimin üst düzey yetkilileri de vard›. Konferans sonucun-
da önemli bir karar al›nd› ve dünyan›n dört bir yan›ndaki büyük Yahudi
örgütlerine duyuruldu. Kararda Mançurya'daki bu Siyonistlerin "Asya'da
Yeni Düzen'in kurulmas› için Japonya ve Mançukuo yönetimleri ile ifl bir-
li¤i" yapacaklar› yaz›l›yd›. Japonya buna karfl›l›k radikal Siyonizmi ulusal
Yahudi hareketi olarak tan›yacak ve destekleyecekti. Nitekim k›sa bir sü-
re sonra Mançukuo yönetimi ile Betar aras›ndaki iliflkiler iyice geliflti. Be-
tar üyeleri, antisemit rejimin hemen her davetinde ve kutlamas›nda boy
gösteriyorlard›.57

Mançurya'daki bu ilginç ittifak›n sonucunda çok büyük bir fley elde
edilemedi. Ancak çok az say›da Mançurya Yahudisi Filistin'e transfer edi-
lebildi. 
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Polonya Antisemitleri ve Radikal Siyonistler

1920'li y›llarda Polonya'da 2.8 milyon Yahudi yafl›yordu. Avrupa'n›n
en büyük Yahudi cemaatini bar›nd›ran ülkede, radikal Siyonizm de ol-
dukça etkin ve güçlüydü. Ancak ülke nüfusunun %10'unu oluflturan Ya-
hudilere karfl› bir de oldukça yayg›n ve fanatik bir antisemitizm vard›.
Güçlü bir radikal Siyonizm ve güçlü bir antisemitizm... Bu ikili, art›k bir
kural oldu¤u üzere, birbirleriyle ifl birli¤i yapma durumundayd›lar.

Lenni Brenner Polonya antisemitleri ile radikal bir k›s›m Siyonistler
aras›ndaki iliflkileri ayr›nt›l› olarak anlat›yor. Buna göre, ilk temas, 1925
y›l›nda antisemit Baflbakan Wladyslaw Grabski ile ülkedeki radikal Siyo-
nist hareketin iki önemli ismi Leon Reich ve Osias Thon aras›nda gerçek-
leflmiflti. Temaslar sonucunda Ugoda ad› verilen bir pakt anlaflmas› imza-
land›. Pakt› imzalayan kifli, antisemit Baflbakan Wladyslaw Grabski idi.
Grabski Amerika'dan ekonomik destek bulma ümidindeydi ve radikal
baz› Siyonistlerle yapt›¤› anlaflman›n bu konuda kendisine yard›mc› ola-
ca¤›n› düflünmüfltü. Bu Siyonistler ise kendilerince önemli kazançlar elde
etmifllerdi. Lenni Brenner, antisemit Baflbakan ile yapt›klar› bu anlaflma
nedeniyle Reich ve Thon'un baz› Yahudilerce hain olarak görüldü¤ünü
yaz›yor.58
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Dünya Siyonist Örgütü lideri Nahum Sokolow taraf›ndan "Siyonizmin Yahudi olmayan
dostlar›ndan biri" olarak tan›mlanan Avusturya'n›n antisemit diktatörü Engelbert Dollfuss.



Ancak bu pakt uzun ömürlü olma-
d›, çünkü May›s 1926'da iktidar askeri
bir darbe ile de¤iflti. ‹ktidara el koyan
Josef Pilsudski bir dikta rejimi kurdu.
Pilsudski de önceki lider gibi bir antise-
mitti ve yine radikal baz› Siyonistlerle
yak›n iliflkiler kurdu. 26 Ocak 1934'de
Pilsudski Hitler ile on y›ll›k bir bar›fl ve
dostluk anlaflmas› imzalad›. Radikal Si-
yonistlerle olan dostlu¤u 12 May›s
1935'teki ani ölümüne kadar sürdü. Pil-
sudski'nin ölümü üzerine söz konusu
Siyonist hareketin önde gelenlerinden
Osias Thon ve Apolinary Hartglas Filis-
tin'de diktatörün an›s›na bir "Pilsudski
Orman›" kuracaklar›n› ilan etmifllerdi.
Filistin'deki Jabotinsky yanl›s› Siyonist-
ler ise diktatörün ad›na bir göçmen merkezi kuracaklar›n› aç›klad›lar.59

Pilsudski'nin ölümünden sonra ülkedeki antisemitizm daha da gelifl-
ti. Ordudaki albaylar aras›nda güçlü antisemitik e¤ilimler vard›. En fana-
tik antisemitler ise Naras (nasyonalist radikaller) adl› Nazi hayran› ›rkç›
partide toplanm›flt›. 1930'lar›n son y›llar›nda Yahudilere Naras taraf›ndan
organize edilen sald›r›lar bafllad›. Solcu asimilasyonist Yahudi örgütü
Bund, Naras'a karfl› mücadele etmek için sokak birlikleri oluflturuyor ve
bir yandan da propaganda yolunu kullan›yorlard›. Oysa radikal Siyonist-
ler hiçbir zaman Naras'a karfl› herhangi bir tepki göstermediler.

Çünkü Naras'›n söyledi¤i fleyler ifllerine çok yar›yordu. Naras mili-
tanlar›n›n en s›k kulland›klar› sloganlardan biri, "Moszku idz do Pa-
lestyny!", yani "Yahudiler Filistin'e!" fleklindeydi. Lenni Brenner, Polon-
ya'daki Yahudilerin radikal Siyonizme ilgi göstermeyifllerinin en önemli
nedenlerinden birinin, radikal Siyonizmin Naras taraf›ndan teflvik
edildi¤ini görmüfl olmalar› oldu¤unu yaz›yor. Brenner, ayr›ca ordu-
daki antisemit albaylar›n da en az Naras kadar "philo-sionist" (Siyo-
nizm taraftar›) olduklar›na dikkat çekiyor.60

Antisemitlerin radikal Siyonizm taraftar› oldu¤u kadar, radikal

Nazilerle-Radikal Siyonistler Aras›ndaki ‹fl Birli¤inin Anlat›lmam›fl Öyküsü

89

Mançurya'da kurulan Japon kuklas› Man-
çukuo Hükümeti, radikal Siyonistlerin il-
ginç antisemit müttefiklerinden biriydi.

Yukar›da, Mançukuo Devleti'nin  
kurulufl töreni görülüyor.
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baz› Siyonistler de antisemitizm taraftar›yd›lar. Ülkedeki en önde
gelen radikal Siyonist liderlerden biri olan Yitzhak Gruenbaum, Po-
lonya'da "bir milyon kadar fazla Yahudi yaflad›¤›n›" ve bu Yahudile-
rin "ülkeye fazla yük" olduklar›n› söylemiflti. Filistin'deki radikal Si-
yonist hareketin önderlerinden biri olan Abba Achimeir ise, daha da
ileri giderek günlü¤üne flu inan›lmaz cümleyi yazm›flt›: "Bir milyon
kadar Polonya Yahudisinin öldürülmesini çok isterdim. Belki bu sa-
yede bir getto içinde yaflad›klar›n›n fark›na varabilirler."61

Stern Çetesi'nin Nazilerle Askeri ‹ttifak Giriflimi

WZO'da hakim olan sol e¤ilime karfl› ›rkç› bir ideolojik taban
üzerine kurulan revizyonizm, 1930'lu y›llar›n sonlar›ndan itibaren
Filistin'deki silahl› faaliyetlerini art›rd›. Silahl› mücadele hem Arap-
lara hem de k›smen Yahudi göçüne s›n›rlamalar getiren ‹ngiliz man-
da yönetimine karfl›yd› ve Irgun adl› silahl› radikal Siyonist örgüt
taraf›ndan yönetiliyordu. Ancak II. Dünya Savafl›'n›n patlak verme-
siyle birlikte Irgun içinde iki ayr› fraksiyon belirdi. Jabotinsky'e ba¤-
l› olan birinci grup, onun direktifleri üzerine, savafl boyunca ‹ngilte-
re'ye karfl› askeri bir mücadele yap›lmayaca¤›na, bunun ancak savafl
sonras›nda yürütülebilece¤ine karar vermiflti. Daha küçük ve radi-
kal olan ikinci grup ise her durum ve flart alt›nda, egemen bir Yahu-
di Devleti kurulmas›na izin vermedikçe, ‹ngiltere'ye karfl› mücade-
leyi savunuyordu. Avraham Stern'in liderli¤ini yapt›¤› bu grup Ey-
lül 1940'da Irgun'dan ayr›ld› ve kendi örgütünü kurdu. Stern Çetesi
ad›yla bilinen bu en radikal Siyonist grup, daha sonra kendisine seç-
ti¤i LEHI (Lohamei Herut Yisrael: ‹srail'in Özgürlü¤ü Savaflç›lar›) is-
miyle de an›l›r. 

Örgütün oldukça iddial› hedefleri vard›. Avraham Stern'in 18
prensibinde belirtildi¤ine göre, örgütün hedeflerinin bafl›nda; Eski
Ahit'in Tekvin bölümünde belirtilen topraklar yani "Nil'den F›rat'a"
kadar üzerinde kurulacak bir Yahudi Devleti, bu topraklardan Arap-
lar›n sürülmesi ve Kudüs'teki Hz. Süleyman Mabedi'nin yeniden in-
fla edilmesi geliyordu.

Stern ‹ngiltere'ye karfl› mücadele karar›nda oldu¤u için, bir an
önce ‹ngiltere'nin düflmanlar›yla ittifak yapmay› düflündü. Eylül
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1940'ta, Irgun'dan ayr›lmalar›n-
dan yaln›zca birkaç hafta sonra,
Kudüs'teki bir ‹talyan ajan› ile
ba¤lant›ya geçtiler ve Mussoli-
ni'nin bir Yahudi devleti kurul-
mas› hedefine aktif olarak yar-
d›m etmesi karfl›l›¤›nda, faflist
‹talya ile askeri ittifak yapmay›
önerdiler. Ancak ‹talyanlar örgü-
tün gücünü pek önemsemedikle-
ri için net bir sonuç al›namad›.
Bunun üzerine Stern, örgütün
önde gelenlerinden Naftali Lu-
bentschik'i Beyrut'a Almanlarla
görüflmesi için yollad›. Lubentsc-
hik burada Rudolf Rosen ve Otto
von Hentig adl› iki Nazi ile ba¤-
lant› kurdu. Ve Lubentschik Na-

zilere oldukça kapsaml› bir askeri ittifak önerisi sundu. 
Lubentschik'in Stern Örgütü ad›na Nazilere yapt›¤› bu teklifin

metni, savafl sonras›nda Türkiye'deki Alman Büyükelçili¤i dosyala-
r›nda bulundu. Bu nedenle belgeye "Ankara Belgesi" denmifltir. An-
kara Belgesi'nin bir kopyas›, daha sonra III. Reich'›n gizli arflivlerini
araflt›ran Alman tarihçi Klaus Polkhe taraf›ndan da ortaya ç›kar›ld›.
Buna göre, 11 Ocak 1941 tarihinde, radikal Siyonist Stern Örgütü,
Nazi yönetimine resmi bir askeri antlaflma öneriyordu. Ankara Bel-
gesi'nde özetle flunlar yaz›l›yd›:

1- Yahudi kitlelerinin Avrupa'dan ç›kar›lmas› Yahudi sorununun çö-

zümü için ön kofluldur; ancak bunun gerçekleflebilmesi, bu kitlelerin

Yahudi halk›n›n ana vatan› olan Filistin'e yerlefltirilmesine ve tarihi s›-

n›rlar› içinde bir Yahudi Devleti'nin kurulmas›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla

Avrupa'da (Nazi egemenli¤inde) kurulacak olan Yeni Düzen, ortak ç›-

karlar oluflturabilir.

2- Yeni Almanya ile ‹brani alemi aras›nda bir ifl birli¤i mümkündür.

3- Ulusal ve totaliter temelde tarihi bir Yahudi Devleti'nin Alman Re-
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SOYKIRIM VAHfiET‹

ich'›yla yap›lacak bir antlaflma çerçevesinde kurulmas› gelecekte Orta-

do¤u'daki güçlü Alman ç›karlar› aç›s›ndan da gereklidir. Bu düflünce-

lerden yola ç›karak Filistin'deki Ulusal Askeri Örgüt (Stern-Irgun Ör-

gütü), ‹srail Özgürlük Hareketi'nin yukar›da belirtilen ulusal hedefle-

rinin Alman Hükümeti taraf›ndan tan›nmas› kofluluyla, savaflta Al-

manya'n›n yan›nda aktif olarak yer almay› teklif eder.62

Aral›k 1941'de Stern, bu kez örgütün önemli isimlerinden Nat-
han Yalin-Mor'u Nazilerle kontak kurmas› için Türkiye'ye yollad›.
Ancak Yalin-Mor yolda tutukland› ve planlanan görüflme gerçekle-
flemedi. Brenner'›n belirtti¤i gibi, Nazilerin bu teklife nas›l bir cevap
verdi¤ine dair arflivlerde herhangi bir bilgi bulunamam›flt›r. Büyük
olas›l›kla Naziler Stern'i küçük ve etkisiz bir örgüt olarak görmüfl ve
öneriyi fazla dikkate almam›fllard›r. Ancak burada önemli olan, radi-
kal Siyonist bir örgütün Nazilere, hem de Yahudi soyk›r›m›n›n bafl-
lang›ç tarihi olarak kabul edilen 1941 y›l›nda, askeri bir ittifak öne-
rebilmifl olmas›d›r. Nazilerin kurmak istedikleri Yeni Düzen ile Ya-
hudiler aras›nda önemli ortak ç›karlar oldu¤unu söyleyen Stern'in
çarp›k mant›¤›, kuflkusuz atlanmamas› gereken bir noktad›r. Yalin-
Mor, örgütünün Nazilerle ifl birli¤i aramas›n›n ard›nda yatan çarp›k
mant›¤›, 1942'de, savafl›n en k›zg›n oldu¤u günlerde flöyle özetle-
mifltir: "Yahudileri y›¤›nlar halinde göçe raz› etme projemiz, Alman-
ya'n›n hedeflerinden biri olan, Avrupa'y› Yahudilerden temizleme
amac›na uygun düflüyordu."63

Bir di¤er önemli ve ilginç nokta da Ankara Belgesi'nin Nazilere
verildi¤i s›ralarda Stern'in en üst birkaç yetkilisinden birisinin ‹sra-
illi olufludur. Bu kifli, Yithzak fiamir'dir. Evet, Nazilere askeri ittifak
öneren örgütün bafl›nda, 1977-92 y›llar› aras›ndaki Likud iktidar› s›-
ras›nda ‹srail'de önce D›fl ‹flleri Bakanl›¤›, sonra da Baflbakanl›k ya-
pacak olan Yithzak fiamir vard›r. 1940'l› y›llarda ayn› hocas› Mena-
hem Begin gibi sivillere yönelik pek çok sald›r›n›n ard›nda olan fia-
mir, Ankara Belgesi'nden birkaç y›l sonra da ‹ngiliz ve Arap hedef-
lerine düzenleyece¤i kanl› sald›r›lar ile de ad›n› duyuracakt›r. 

fiamir'in, Stern'in Nazilerle ittifak çabalar›ndaki rolünün ne ol-
du¤u kuflkusuz önemli bir konudur. fiamir y›llar sonra Ankara Bel-
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gesi'nin ortaya ç›kmas›yla birlikte kendisine yöneltilen sorular› ce-
vaps›z b›rakm›flt›r, ama konuyla ilgili hemen her kayna¤›n kabul et-
ti¤i gibi, Stern'in Nazilere yapt›¤› teklifin arkas›ndaki birkaç önemli
beyinden birisi odur. 

Yitzhak fiamir'in bu sicili, ilk defa 1989 y›l›nda kendi yurttaflla-
r› taraf›ndan ö¤renildi. Ankara Belgesi ile ilgili öykünün ‹srail'in en
büyük gazetelerinden biri olan Jerusalem Post'ta yay›nlanmas› tam
manas›yla bir flok yaflanmas›na sebep oldu. Bu "sak›ncal›" iliflkiler
üzerine konuflma yasa¤›, ilk defa delinmifl oluyordu. Hem de bir Ya-
hudi bas›n organ› taraf›ndan... Jerusalem Post'un bu haberi, 11 Mart
1989 tarihli Zaman Gazetesi arac›l›¤›yla bizim bas›n›m›za da yans›-
m›flt›. Haberin bafll›¤›, "‹srail'de Gerçe¤e ‹lk Ad›m, fiamir-Nazi ‹fl
Birli¤i Ortaya Ç›kar›ld›" idi. Zaman'›n Jerusalem Post'u ana kaynak
olarak gösterdi¤i bu haberde, önemli baz› bilgiler yer al›yordu: Ör-
ne¤in radikal Siyonizm-Nazizm ifl birli¤inin ilk defa yaz›l› olarak
1989 y›l›nda ortaya konabildi¤i, bu tarihe kadar, bu konudan bahse-
dilmesinin, yani baz› Siyonist liderler ile ileri gelen Nazi devlet
adamlar›n›n aras›ndaki ifl birli¤ini gündeme getirmenin ‹srail Devle-
ti taraf›ndan yasaklanm›fl bir konu oldu¤u yaz›lm›flt›. 

Bugün konuyla ilgili kitaplar›n önemli bir k›sm›nda Ankara Bel-
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gesi'nden söz edilir. Ancak ço¤u yazar, en baflta da Yahudi yazarlar,
Stern-Nazi iliflkisini tarihin anlafl›lamaz çeliflkilerinden biri olarak
yorumlar. Örne¤in ‹srail Ordusu'ndan emekli subay Yehoshafat Har-
kabi Israel's Fateful Hour (‹srail'in Kader An›) adl› kitab›nda, bu olay›
"Yahudi tarihinin anlafl›lamaz bir kesiti" olarak yorumlar. Oysa ola-
y›n hiçbir yönü "anlafl›lamaz" de¤ildir. Bu tür yorumlar yap›lmas›-
n›n nedeni, ço¤u kiflinin Nazi-radikal Siyonist ittifak› ile ilgili olarak
yaln›zca Stern'in girifliminden haberdar olufludur. Çünkü bir tek
Stern dosyas› kamuoyuna aç›kça anlat›lm›flt›r. Önceki sayfalarda in-
celedi¤imiz WZO-Nazi iliflkileri ise hala pek çok kimse taraf›ndan
hiç duyulmam›flt›r. 

Bu konuda göz at›lmas› gereken son bir kaynak, ayn› Brenner
gibi "anti-Siyonist" bir Yahudi olan Hannah Arendt'in Eichmann in Je-
rusalem (Eichmann Kudüs'te) adl› kitab›d›r. Çünkü Arendt, Adolf
Eichmann'› merkez alarak, Nazilerle baz› radikal Siyonistler aras›n-
daki ifl birli¤inin daha önce de¤inmedi¤imiz baz› yönlerine de¤inir. 

Adolf Eichmann'›n Öyküsü

Hannah Arendt'in yazd›¤› Eichmann in Jerusalem: A Report on the
Banality of Evil (Eichmann Kudüs'te: fieytanili¤in Basitli¤i Üzerine
Bir Rapor) adl› kitap radikal Siyonistlerle Nazi iliflkilerinden söz
eden kaynaklar›n en önemlilerindendir. Kitap önemlidir, çünkü ya-
zar› Bayan Arendt, Amerikan Yahudi toplumunun önde gelen isim-
lerinden biri ve ünlü bir siyaset bilimcidir. 

Arendt, kitab›nda as›l olarak, Nazi Subay› Adolf Eichmann'›n
(ya da ona benzer bir figüran›n), 1960 y›l›nda Mossad ajanlar› tara-
f›ndan Arjantin'de yakalan›p ‹srail'e götürülmesiyle kurulan mahke-
meyi ve Eichmann'›n mahkemedeki ifadelerini konu edinir. Önceki
sayfalarda da birkaç kez de¤indi¤imiz Eichmann çok önemli bir
isimdir, çünkü Gestapo flefi Heydrich'in emri alt›nda "Yahudi soru-
nu"nu çözmekle özel olarak görevlendirilen kiflidir. Adolf Eich-
mann'›n ilginç bir hikayesi vard›r. 

Arendt, kitab›nda baz› ilginç gerçeklere de¤inir. ‹lk olarak, kita-
b›n hemen giriflinde, Nazilerin 1935'te yay›nlad›klar› Nürnberg Ka-
nunlar›'ndaki ilginç hükme dikkat çeker: Kanunlar, önceki sayfalar-
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da de¤indi¤imiz gibi, Yahudileri Alman toplumundan tümüyle izo-
le etme amac›na yöneliktir. Arendt, bunun "‹srail Evi'nin birli¤ini
korumaya çal›flan" baz› Yahudiler aç›s›ndan hiç de olumsuz bir fley
olmad›¤›n› söyleyerek, ‹srail'de de bugün ayn› kanunun yaz›l› olma-
sa da geçerli oldu¤unu, bir Yahudinin bir "goyimle" (Yahudi olma-
yan) evlenmesinin yasak kabul edildi¤ini hat›rlat›r.64

Arendt, ilerleyen sayfalarda Eichmann'›n geçmiflinden söz eder-
ken de ilginç bilgiler vermekte, onun gençli¤inde hiçbir zaman antise-
mit olmad›¤›n›, hatta baz› Yahudilerle çok yak›n iliflkileri oldu¤unu
(örne¤in Austrian Vacuum Oil Company'nin müdürü olan Yahudi Bay
Weiss'le) anlat›r. Arendt'in bildirdi¤ine göre Eichmann, masonlu¤a da
ilgi duymufl, bir süre Schlaraffia Locas›'na gidip gelmifltir. 

Ama Eichmann'›n as›l görevi, 1934 y›l›nda SS'ler içinde kurulan
özel ve gizli bir bölüm olan SD'ye girmesiyle bafllar. SS flefi Himm-
ler'in kurdurdu¤u SD, bir istihbarat servisidir ve Gestapo flefi Heyd-
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Nazilere askeri ittifak öneren Stern Örgütü'nün en
önemli birkaç yöneticisinden biri Yitzhak fiamir'di.
Yanda, fiamir'in terörist olarak arand›¤› 1940'l› y›llar-
daki bir kimli¤i yer al›yor.
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rich taraf›ndan yönetilmektedir. Eichmann, k›sa süre sonra servisin
"Yahudi departman›"na girer ve zamanla da bir "Yahudi uzman›"
olur. Eichmann bu y›llarda Almanya'daki baz› Siyonist liderlerle ilk
görüflmelerini yapar.65 Arendt, o dönemde Eichmann'›n bir de The-
odor Herzl'in yazd›¤› Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adl› kitab›
okudu¤unu, kitaptan çok etkilendi¤ini ve böylece Siyonizmi benim-
sedi¤ini flöyle anlat›yor:

Eichmann, Albert Speer'in kendine verdi¤i Der Judenstaat'› okuduktan

sonra Siyonizme ba¤land›. O tarihten sonra, s›k s›k Yahudi sorununa

'siyasi çözüm' aranmas› gerekti¤ini savunmaya bafllad› ve 'amac›m,

Yahudilere, ayak basabilecekleri sa¤lam bir toprak verebilmektir' dedi.

Bu düflüncelerini de, broflürler da¤›tarak ve sözlü telkinlerde buluna-

rak di¤er SS'ler aras›nda yaymaya bafllad›. ‹branice ö¤rendi. Daha son-

ra Siyonizmin temel eserlerinden biri olan Adolf Böhm'ün History of

Zionism adl› kitab›n› da okudu. Hayat› boyunca gazeteden baflka bir

fley okumam›fl biri için oldukça büyük bir baflar›yd›.66

Eichmann'›n Siyonizme olan bu yak›nl›¤›, radikal Siyonistlerin
hedefleriyle Nazi amaçlar› aras›ndaki paralelli¤i görmesinden kay-
naklan›yordu. Radikal baz› Siyonistler de ayn› Naziler gibi tüm Ya-
hudileri Reich s›n›rlar›ndan ç›karmak istiyorlard›. Bu Naziler için
Reich'›n Judenrein ("Yahudiden ar›nd›r›lm›fl") olmas› anlam›na geli-
yordu; ayn› fley baz› Siyonistler için bir Yahudi Devleti demekti. 

Asl›nda Eichmann'›n baz› Siyonistlerle paylaflt›¤›n› söyledi¤i ve
"idealizm" diye adland›rd›¤› fley, ›rkç›l›kt›. Her iki taraf›n da ›rkç›la-
r›, Almanlar›n ve Yahudilerin birarada yaflamalar›n› istemiyorlar ve
bu nedenle de kendilerince çok iyi bir asgari müflterekte anlafl›yor-
lard›. Nazilerin Filistin'e Yahudi göçü için büyük destek vermesi,
buna dayan›yordu.

Eichmann, radikal Siyonistlerle böyle yak›n iliflkiler kurdu¤u
dönemlerde bir yandan da Alman Yahudilerini tedirgin edecek ey-
lemler düzenliyordu. Ba¤l› oldu¤u SS Güvenlik Servisi SD (Sicherhe-
itsdienst), Yahudilerin dükkanlar›n›n ya¤malanmas›yla patlak veren
Kristallnacht (Kristal Gecesi) gibi ayaklanmalar› k›flk›rt›p organize
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ediyordu. Amaç, Yahudileri asi-
milasyondan kurtarmak ve gö-
çe ikna etmekti. 

Tüm bu bilgileri inceledik-
ten sonra, önemli bir gerçe¤i
yeniden hat›rlamak gerekir: Ya-
hudilerin vatan sahibi olmalar›
do¤al haklar›d›r, bunun için
atalar›n›n topra¤› olan Filistin'e
göç etmeyi istemeleri de son
derece do¤ald›r. Siyonizm de
meflru çerçeveler içinde Yahu-
dilerin bu haklar›n› savundu¤u
müddetçe makul bir ideolojidir.
Ancak baz› radikal Siyonistle-
rin bu topraklar› yaln›zca ken-
dilerine ait olarak düflünmeleri,
üstelik buna ek olarak bölgede-
ki di¤er baz› topraklar› da iflgal
etmeyi planlamalar›, dünya ha-
kimiyeti hedefi gütmeleri ve
buna göre bir politika izlemele-
ri hem tarihi gerçeklere hem
günümüz koflullar›na ayk›r›d›r. Filistin topraklar› Yahudiler için ol-
du¤u gibi Müslümanlar ve H›ristiyanlar için de kutsald›r. Bu toprak-
larda her üç dinin mensuplar› da birarada huzur içinde yaflayabil-
meli, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilmeli, arad›klar› gü-
venli¤i bulabilmelidir. Bir toplumun di¤erini yok saymas›, en temel
insani haklar›n› görmezden gelmesi, birbirlerine yaflam hakk› tan›-
mayan bir anlay›fl›n olmas› ise kabul edilebilir de¤ildir. 
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Nazi Subay› Adolf Eichmann, SS Güvenlik Servisi
SD'nin "Yahudi iflleri sorumlusu" olarak atand›ktan
sonra, radikal Siyonizme özel bir ilgi duymaya bafl-
lad›. Baflta Herzl olmak üzere Siyonist yazarlar›n ki-
taplar›n› okudu. ‹branice bile ö¤rendi. Hareketin
felsefesini ve amaçlar›n› çok be¤enmiflti. Dolay›-
s›yla Nazilerin radikal Siyonistlerle yapt›¤› ittifak›n
da en önemli mimarlar›ndan biri oldu. 





1933 y›l›nda tüm Almanya'ya karanl›k çöktü. Y›llard›r sokak çat›fl-
malar›, kin ve nefret mitingleri, ›rkç› sald›r›lar ve savafl ç›¤›rtkanl›¤› ile
Almanya'y› sarsan Nazi Partisi, iktidara geldi. Nazi lideri Hitler, seçim-
lerde en yüksek oyu alarak fiansölye ilan edildi. K›sa sürede, Alman-
ya'n›n tart›fl›lmaz diktatörü haline gelecekti.

1933'ten 1945'e kadar geçecek olan 13 zorlu y›l, dozu giderek artan
bir vahflete sahne olacakt›. Naziler önce siyasi rakiplerini öldürmeye bafl-
lad›lar. Sonra kendi saçma ›rk teorilerine göre "zararl›" bulduklar› ma-
sum insanlar› (ak›l hastalar›n› ve sakatlar›) katletmeye girifltiler. Bir yan-
dan da Yahudilere ve Almanya'da yaflayan di¤er az›nl›klara karfl› bask›
ve iflkence yapmaya bafllad›lar. Bask› ve iflkence, 1939 y›l›ndan itibaren
toplu katliamlara dönüfltü. Naziler kurduklar› korkunç "çal›flma kampla-
r›"nda toplam 11 milyon insan› göz k›rpmadan öldürdüler. Bu kamplar,
teknolojinin sistemli olarak insan öldürebilmek için kullan›ld›¤›, küçü-
cük çocuklar›n, kundaktaki bebeklerin, yafll›, hasta, zavall› insanlar›n sa-
distçe katledildi¤i birer soyk›r›m makinesine dönüfltü. Naziler, hastal›kl›
ideolojileri u¤runa bafllatt›klar› II. Dünya Savafl› boyunca da, iflgal ettik-
leri her ülkede, özellikle de kendilerince "afla¤› ›rk" olarak gördükleri Do-
¤u milletlerinin topraklar›nda say›s›z toplu cinayet gerçeklefltirdiler. Bu
savaflta toplam 55 milyon insan öldü ve bunlar›n en az 30 milyonu Nazi-
ler taraf›ndan öldürülen sivil insanlard›. 

K›sacas› 1933 ve 1945 y›llar› aras›nda, dünya daha önce benzerini
görmedi¤i bir vahflete sahne oldu. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM
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Benzer cinayet ve soyk›r›mlar›n bir daha asla yaflanmamas›n›, ay-
n› hastal›kl› fikirlerin bir kez daha güçlenmemesini sa¤lamak tüm insan-
l›¤›n üzerine bir borçtur. Bunun için de, Nazi vahfletini dünyan›n her ye-
rinde ve her f›rsatta yeniden hat›rlamak, bu vahfletin masum kay›plar›n›
anmak ve elbette bu vahfletin fikri dayanaklar›n›n ne kadar saçma ve çü-
rük oldu¤unu aç›klamak gerekmektedir. Kitab›n bu bölümünde iflte bu
konu ifllenecektir.

Nazi ‹deolojisi ve Düflmanlar›

Nazi Partisi 1920'li y›llarda kuruldu ve geliflti. Hitler ve di¤er Nazi
kurmaylar› da bu y›llarda ortaya ç›kt›lar. Ancak kuflkusuz bu partinin
ideolojisinin önemli baz› öncüleri vard›.

Nazizm'in en temel ö¤retisi, ›rkç›l›k yan›lg›s›yd›. Bütün ideoloji, Al-
man ›rk›n›n üstün oldu¤u, bu üstünlü¤ün afla¤› ›rklar taraf›ndan tehdit
edildi¤i, bu tehdidin kald›r›lmas› için de eyleme geçilmesi gerekti¤i flek-
lindeki ›rkç› bir flablona dayan›yordu. Bu hastal›kl› ideolojinin kayna¤›
ise, "sosyal-Darwinizm" olarak bilinen bir 19. yüzy›l icad›yd›.

Sosyal-Darwinizm, Darwin'in evrim teorisinin sosyal bilimlere
uyarlanmas›ndan baflka bir fley de¤ildi. Darwin 1859 y›l›nda yay›nlanan

Türlerin Kökeni ve ard›ndan 1871 y›l›ndaki ‹nsan›n Tü-
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‹nsan ırklarını farklı hayvan türleri olarak
gören Sosyal Darwinizmin sapk›n ö¤reti-
leri, hayvanlar arasındaki fliddetin insan-
lar arasında da uygulanmasını son derece
makul bulur.



reyifli adl› kitaplar›nda, canl›lar›n bir "›rk mücadelesi" sonucunda gelifl-
tiklerini ve do¤an›n güçlü ›rklar› di¤erlerine üstün k›ld›¤›n› ileri sürmüfl-
tü. Darwin do¤ada ‹lahi bir düzen ve uyum oldu¤u gerçe¤ini inkar et-
mifl, tüm canl›lar›n ve canl› "›rklar›n›n" daimi bir çat›flma içinde oldukla-
r› yalan›n› öne sürmüfltü. Dahas› beyaz ›rk›n di¤er ›rklardan üstün oldu-
¤u ve onlar› yak›n gelecekte yeryüzünden silece¤i gibi ak›l ve mant›k d›-
fl› bir görüflü savunmufltu. Bu görüfl, bilimsel bir kan›t› olmamas›na ra¤-
men, ideolojik nedenlerle birtak›m çevreler taraf›ndan benimsendi ve
desteklendi.

Darwin'in teorisi, ›rkç›l›¤›n bir anda Avrupal› baz› fikir çevrelerin-
den revaç bulmas›na neden oldu. Bu çevreler genellikle din ahlak›n›n ya-
flanmas›na karfl› olanlard›. Herbert Spencer adl› ‹ngiliz düflünür, Dar-
win'in daha ziyade biyolojik terimlerle ifade edilmifl olan teorisini top-
lum bilimlerine adapte etti ve "sosyal-Darwinizm"i oluflturdu. Sosyal-
Darwinizm yan›lg›s›n›n en ateflli savunucular›, modern ›rkç›l›¤›n babas›
say›lan Frans›z yazar Arthur Gobineau ve onun ›rkç› teorilerini daha da
fanatik bir noktaya sürükleyen ‹ngiliz yazar Houston Stewart Chamber-
lain'di. Chamberlain, ‹ngiliz olmas›na ra¤men bir Alman hayran›yd›. Ari
›rk›n (Hint-Avrupa kökenli beyaz ›rklar›n) Semitik ›rka (Yahudiler ve
Araplar gibi Ortado¤ulu ›rklara) göre üstün olduklar› aldatmacas›n› sa-
vunan Chamberlain, koyu bir Yahudi düflman›yd›. Chamberlain ‹srail
soyunu, Almanlar›n putperest atalar›na göre kendince geri görüyor ve
onlardan nefret ediyordu. 

Chamberlain 1927 y›l›nda öldü. Ölüm döfle¤inde ünlü bir ziyaretçi-
si vard›: Adolf Hitler. Hitler, Chamberlain ve benzeri sosyal-Darwinist
ideologlar›n yan›lg›lar›ndan etkilenerek Nazi ideolojisini oluflturmufltu.
Irkç› görüfllerini aç›klad›¤› Kavgam isimli kitab›n›n bafll›¤›n› sosyal-Dar-
winizm'in "›rklar aras› çat›flma" tezinden alm›flt›. Hitler'in sapk›n mant›-
¤›na göre tüm dünya tarihi Alman ›rk›na göre flekilleniyordu:

1) Hitler, Alman ›rk›n›n hem fiziksel hem de zihinsel ve kültürel ola-
rak di¤er ›rklardan üstün oldu¤u yalan›na inanm›flt›. Özellikle de Semi-
tik ve Slav ›rklar›n afla¤› oldu¤u gibi hastal›kl› bir düflünceye sahipti.
Onun sapk›n görüfllerine göre Alman ›rk›n›n daha fazla "yaflam alan›"na
ihtiyac› vard› ve bunu, Almanya'n›n do¤usundaki Semitik ve Slav halk-
lar› (Yahudiler, Polonyal›lar, Ruslar vs.) yok ederek kazanmal›yd›.

Yahudi Soyk›r›m›
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2) Hitler, kendince Alman ›rk›n›n "saf" kalmas›na büyük önem veri-
yordu. Hitler'in ak›l d›fl› düflüncelerine göre ›rk›n sözde saf kalmas› için
hem fiziksel önlemler al›nmal› (yani Almanlar ile baflka ›rktan insanlar›n
evlenmeleri engellenmeli) hem de kültürel tedbirler uygulanmal›yd›.
("Alman olmayan fikirler ve inançlar" yok edilmeliydi.)

3) Hitler'in sapk›n ›rk safl›¤› kavram›, ayn› zamanda Alman ›rk›n›n
adeta bir hayvan türü gibi "›slah" edilmesi, bu amaçla kal›tsal hastal›kla-
ra sahip insanlar›n toplumdan d›fllanmas› ve son olarak yok edilmesi gi-
bi insanl›k d›fl› bir eylemi de öngörüyordu.

4) "Alman olmayan fikirlerin yok edilmesi", Nazi ideolojisine uygun
düflmeyen fikir ve inançlar›n da yok edilmesi anlam›na geliyordu. Din-
dar H›ristiyanlar, liberaller veya farkl› dini mezhepler, Nazilerin sapk›n
inan›fllar›na göre yok edilmeleri gereken unsurlard›.

‹flte bu sosyal-Darwinist, ›rkç› ve ac›mas›z ideoloji, dünyan›n gördü-
¤ü en büyük soyk›r›m ve katliamlar› do¤urdu. ‹lerleyen sayfalarda Nazi
vahfletinin masum kay›plar›n›n hikayesini inceleyece¤iz. Önce Nazilerin
en büyük hedefi olan Yahudileri, ard›ndan da Yahudiler kadar ac› çekme-
lerine ra¤men ço¤u kez göz ard› edilen di¤er insanlar›, yani "unutulan
soyk›r›m"lar›n kay›plar›n› ortaya ç›karaca¤›z.

Yahudi Soyk›r›m›n›n Ayak Sesleri

Naziler iktidara geldikten sonra düflman olarak gördükleri toplum
kesimlerine karfl› sistemli bir bask› bafllatt›lar. Nazilerin sapk›n ideoloji-
sinde "dünyadaki kötülüklerin kayna¤›" olarak tasvir edilen Yahudiler,
bu toplum kesimlerinin bafl›nda geliyordu. 

Nazilerin SA'lar (Y›ld›r›m K›talar›) ad› alt›nda örgütledikleri sokak
çeteleri, iktidara gelmeden önce de ülkedeki Yahudilerin evlerine ve ifl
yerlerine sald›r›lar düzenliyorlard›. ‹ktidarla birlikte SA taflk›nl›klar› da-
ha da artt›. Sokaktan geçen yafll› bir Yahudi veya okuluna giden küçük
bir Yahudi çocuk, SA'lar ve di¤er Nazi çeteleri taraf›ndan kolayl›kla taciz
edilir hale geldi. Ayn› y›l içinde Naziler Yahudi dükkanlar›na ve ifl yerle-
rine yönelik bir boykot bafllatt›lar. "Yahudilerin mallar›n› sat›n almay›n"
sloganlar›yla ve Yahudileri çirkin ve korkunç gösteren resimlerle dolu
posterler, Almanya'n›n dört bir yan›na as›ld›. Ayn› y›l›n Eylül ay›nda ya-
y›nlanan bir kanun, Yahudilerin toprak sahibi olmas›n› yasaklad›. Kas›m
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ay›nda, Yahudilerin gazete editörü
olmalar› yasakland›.

1934 y›l›nda Yahudileri sendika-
lardan, sa¤l›k sigortas›ndan, avukat-
l›k ve hakimlikten d›fllayan kanunlar
yay›nland›. 1935 y›l›nda ordudaki
tüm Yahudiler at›ld›lar. 

1935'te yay›nlanan Nürnberg
Kanunlar› ise, Yahudilerin Alman
toplumunun pek çok mevkisinde ça-
l›flma ve ifl bulma imkan›n› sona er-
dirdi. Yahudilerin Almanlarla evlen-
meleri yasakland› ve bir suç haline
getirildi. 1937 y›l›nda "Alman halk›n›
fikren veya bedenen zehirleyecekleri"
gerekçesiyle, Yahudilerin ö¤retmen,
doktor veya diflçi olmalar› yasakland›. Ayn› y›l›n Kas›m ay›nda Eternal
Jew (Ezeli Yahudi) isimli antisemik film tüm Almanya'da gösterilmeye
baflland›. 

Okullarda ise ö¤retmenler ö¤rencilerini sözde "Yahudi tehlikesi"ne
karfl› e¤itiyorlard›. Derslerde Yahudileri hem fiziksel hem de manevi
yönden afla¤›layan telkinler veriliyordu. Afla¤›da yer alan bir an›, Nazi
Almanyas›'nda toplumun beyninin nas›l y›kand›¤›n› göstermesi aç›s›n-
dan ibret vericidir:

Bugün, Mr. Birgmann'›n 7. sene s›n›f›nda bir canl›l›k var. Ö¤retmen, Yahu-

diler hakk›nda konufluyor. Mr. Birgmann, tahtaya baz› flekiller çizmifl ve

bunlar, herkesin inan›lmaz ilgisini çekmifl. ... Mr. Birgmann, saate bakar: 

"Ö¤len oldu çocuklar. fiimdi önceden ö¤rendiklerimizin bir özetini yapma-

l›y›z. En son neler konuflmufltuk?" 

Herkes parmaklar›n› kald›r›r ve Mr Birgmann da, ön s›rada oturan Karl

Scholtz'a söz verir. 

"Yahudileri nas›l tan›yaca¤›m›z› ö¤renmifltik..." 

"Güzel! Peki biraz daha açar m›s›n?' 

Küçük Karl, aya¤a kalkar ve tahtadaki flekilleri göstererek devam eder: 

"Yahudileri, burunlar›ndan tan›mak çok kolayd›r. Burunlar›, '6' say›s›na
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Hitler Almanyas›'nda çocuklar da antisemitist
ö¤retilerle yetifltiriliyorlard›. Üstte, Yahudileri
afla¤›layan sloganlar ö¤renen çocuklar
görülmektedir.
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benzer ve 'Yahudi alt›s›' denir. Yahudi olmayan baz› insanlar›n da kemerli

burnu vard›r, fakat onlar›nki yukar› do¤ru k›vr›lm›flt›r, afla¤› do¤ru de¤il.

Böyle burunlar kanca burun veya kartal burundur, Yahudi burnuyla alaka-

s› yoktur." 

"Çok güzel" der ö¤retmen... "Evet flimdi de Richard buraya gelip Yahudile-

ri ay›rman›n yollar›ndan bahsetmeye devam edebilir." 

Güleç yüzlü sar›fl›n Richard, tahtaya kalkar: "Bir Yahudi hareket ve davra-

n›fllar›ndan da anlafl›labilir. Yahudi kafas›n› sürekli ileri geri sallar. Yürüyü-

flü de bir gariptir, sa¤a sola sallan›r. Konufltu¤u zaman el hareketleri yapar.

Sesi de gariptir, sanki burnundan konuflur. Kötü, tatl›ms› bir kokusu vard›r.

Burnunuz iyi koku al›yorsa, bir Yahudi'yi kokusundan da tan›rs›n›z."

Ö¤retmen tatmin olmufltu. 

"‹flte böyle çocuklar. Dikkatli olun! E¤er okuldan ç›kt›¤›n›zda bunlar› akl›-

n›zda tutup dikkat ederseniz, Yahudiler sizleri aldatamaz!" 

Ö¤retmen tahtan›n arkas›n› çevirir ve ö¤rencilerden biri de tahtada yazan

fliiri okur: 

Bir Yahudi'nin yüzünden, 

Kötü fleytan bize konuflur 

Her bir ülkede 

Bulafl›c› bir veba olan fleytan Yahudilerden kurtulal›m 

Yeniden nefleli ve mutlu olal›m 

Tüm gençler savaflmal› 

Bu fleytanlar› aldatmal›!1

Bu telkinlerle "e¤itilen" Alman toplumu içinde Yahudi düflmanl›¤›
giderek artt›. Nazilerin Yahudiler üzerine uygulad›klar› her yeni bask›,
toplumdan onay görüyordu. 1938 y›l›nda Yahudilere ait tüm mal, mülk
ve para fifllendi ve yeni yapt›r›mlar getirildi. 

9-10 Kas›m 1938 gecesi yaflanan Kristallnacht (Kristal Gecesi) olay›
ise, Yahudilere yönelik zulmün yeni bir dönemini bafllat›yordu. Bu olay,
7 Kas›m günü, ailesine Naziler taraf›ndan eziyet edilmifl olan Herschel
Grynszpan adl› 17 yafl›ndaki Polonyal› bir Yahudi gencin, Paris'teki Al-
man Büyükelçili¤i'ndeki bir görevliyi vurmas›n›n ard›ndan patlak verdi.
Bu olay› bir provokasyon malzemesi olarak kullanan Naziler, tüm Al-
manya çap›nda Yahudi ibadethanelerine, evlerine ve ifl yerlerine yönelik
sald›r›lar düzenlettiler. 
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Bir gecede 1350 sinagog yak›l›p y›k›ld›. 90'dan fazla Yahudi öldürül-
dü. 30 bin Yahudi, toplama kamplar›na gönderildi. 7000 Yahudi ifl yeri
ya¤maland›, binlerce Yahudi evine de zarar verildi. Geceye "Kristal Ge-
cesi" denmesinin nedeni ise, ya¤malanan binalar›n k›r›lan camlar›n›n or-
taya ç›kard›¤› görüntüydü. Bütün bunlar›n üzerine bir de Alman Hükü-
meti, bu olaylardan Yahudileri sorumlu tuttu ve "k›r›lan camlar›n karfl›-
l›¤›" olarak Alman Yahudilerine 1 milyar mark gibi ak›l almaz bir tazmi-
nat ç›kard›.
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Yahudilerin evleri-
nin ve ifl yerlerinin
ya¤maland›¤› Kris-
tal Gecesi'nde ya-
k›l›p y›k›lan yüzler-
ce sinagogtan biri
de, Fasanenstrasse
Sinagogu idi. 
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Kristal Gecesi'nin ard›ndan Yahudilere yönelik bask› ve iflkenceler
artt›. Almanya'n›n 1938'de Avusturya ile birleflmesiyle birlikte, say›lar› 55
bin kadar olan Alman Yahudilerine 200 bin kadar da Avusturya Yahudi-
si eklendi ve tüm bu insanlar Nazilerle ifl birli¤i içinde olan bir grup Si-
yonist hariç korku dolu bir yaflam sürmeye bafllad›lar. 

Ancak as›l vahflet, savaflla beraber bafllayacakt›.

Savafl Y›llar› ve Soyk›r›m›n Bafllang›c›

Nazi ordular› 15 Mart 1936'da Çekoslovakya'y› iflgal ettiler. Ayn› y›-
l›n 1 Eylül günü Polonya'y› iflgal ettiklerinde ise, ‹ngiltere ve Fransa Al-
manya'ya savafl ilan etti ve II. Dünya Savafl› bafllam›fl oldu. Polonya'n›n
iflgali, Nazilerin "Yahudi sorunu" dedikleri saplant›lar›na yeni bir boyut
getiriyordu. Ülkenin Almanya taraf›ndan iflgal edilen bölgesinde (kalan
bölgeyi ise Sovyetler Birli¤i iflgal etmiflti) 1 milyondan fazla Yahudi yafl›-
yordu. Naziler birbiri ard›na ç›kard›klar› kararnamelerle bu Yahudileri
ya dev gettolara (kapal› alanlara) ya da yeni kurulan toplama kamplar›-
na kapatt›lar. Tüm Yahudilerin, kimliklerini belli eden sar› renkli ve alt›
köfleli y›ld›z fleklinde bir iflaret takmalar› emredildi. 

Gestapo fiefi Heydrich, SS Einsatzgruppen
(SS Özel Aksiyon Birlikleri) olarak an›lan

ölüm mangalar›na, tüm iflgal alt›ndaki
bölgelerde Yahudileri tek tek arama-
lar› için emirler verdi. Gettolarda ve
kamplarda Yahudileri ya ölüm ya da

ölümden beter bir yaflam bekliyordu. 
Nazi ordular› 1940 sonbahar›na

dek; Danimarka, Norveç, Fransa, Belçi-
ka, Hollanda, Lüksemburg, Bulgaristan,

Yugoslavya ve Yunanistan'› da iflgal etti-
ler. Daha önce Nazi Almanyas›'yla ittifak

yapm›fl olan ‹talya ve Japonya'ya ilave ola-
rak Macaristan, Romanya ve Slovakya da Alman
müttefiki olduklar›n› ilan ettiler. Nazi ordular›
en büyük iflgal operasyonunu ise 22 Haziran
1941'de Sovyetler Birli¤i'ne sald›rarak bafllatt›.

Nazi Almanyas›'nda Yahudiler
kimliklerini belirten bu arma-
y› k›yafetlerinin üzerine tak-
mak zorundayd›lar. 



Alman Ordusu 12 haftada Kiev'i ele geçirdi, bundan bir ay kadar sonra
ise Moskova yak›nlar›na kadar ilerledi. 

K›sacas› II. Dünya Savafl›'n›n ilk iki y›l›nda, Fransa sahillerinden
Moskova'ya, Danimarka'dan Yunanistan'a kadar neredeyse tüm k›ta Av-
rupas› Hitler'in veya müttefiklerinin eline geçti. Naziler 1945 y›l›ndaki
çöküfle dek, tüm iflgal ettikleri bölgelerde ac›mas›z bir soyk›r›m bafllatt›-
lar. En baflta Yahudiler, sonra da ileride inceleyece¤imiz di¤er etnik veya
dini gruplar, Naziler taraf›ndan sistemli bir biçimde öldürülmeye bafllan-
d›. Almanya'n›n savafl› kaybedece¤i 1944 y›l›nda aç›kça ortaya ç›kt›ktan
sonra bile, Naziler soyk›r›m› sürdürdüler. Hatta savafl›n bu son evresin-
de Yahudileri ve di¤er sözde "afla¤› ›rk" olarak görülen Çingene, Leh ve
Slavlar› yok etmek, Nazilerin birinci amac› haline geldi. Hitler, savafl›
kaybedece¤ini biliyor, ama bundan önce tüm Yahudileri yok etmek isti-
yordu. Bu soyk›r›m›n birkaç ana "uygulama alan›" vard›:

1) Gettolar: Yahudilerin zorla hapsedildikleri bu aç›k hava hapisha-
neleri, insanlar› yavafl yavafl öldürmek için kullan›ld›.

2) Toplama Kamplar›: Söz konusu kamplar önce Yahudileri ve di¤er
tutuklular› "köle iflçi" olarak kullanmak için kurulmufltu. Ancak 1942 y›-
l›n›n bafl›ndan itibaren bu kamplarda tutuklular›n toplu olarak imhas›na
baflland›. Toplam 11 milyon insan (5.5 milyon Yahudi ve buna ilave ola-
rak 500 bin Çingene, 3 milyon Polonyal›, 400 bin özürlü, yüz binlerce
Rus, Slav ve di¤er milletlerden savafl esiri) bu kamplarda sistemli biçim-
de öldürüldü.

3) ‹flgal edilen bölgelerdeki toplu k›y›mlar: Baflta "Yahudileri bul-
mak ve öldürmek"le sorumlu olan SS Einsatzgruppen birlikleri olmak
üzere, Alman Ordusu'nun özel birlikleri, pek çok yerde sivil halk› kurflu-
na dizdi. 

Gettolarda Yaflam ve Ölüm

Gettolar›n en büyü¤ü, Varflova Gettosu'ydu. 
Naziler gelmeden önce, Varflova'n›n 1 milyonluk nüfusunun yakla-

fl›k üçte biri Yahudilerden olufluyordu. Nazi iflgalinin ard›ndan kente
baflka bölgelerden de Yahudiler transfer edildi ve önce 330 bin olan Ya-
hudi nüfusu 450 bine ç›kt›. Ancak Naziler, bu kadar kalabal›k bir nüfusu
flehrin, etraf› duvarlarla çevrilen %2.3' lük bölümünde s›k›flt›rd›lar. fieh-
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rin en fakir mahallesi Yahudilere ayr›ld› ve tüm di¤er semtlerdeki Yahu-
diler zorla buraya getirildiler. ‹çeriye girmeden önce üzerlerindeki tüm
para ve de¤erli eflyalara el kondu.

Gettoda yaflam çok feci flartlardayd›. Bir odaya ortalama 7 aile s›k›-
fl›yordu. ‹çeriye çok az yiyecek veriliyordu ve herkes ölüm s›n›r›nda ya-
fl›yordu. Binalar fare ve böcek doluydu. Gettoda yaflayanlar Nazilerden
her an dayak, alay, küfür gibi muamelelere maruz kalabiliyorlard›. Nazi-
ler yürüyemeyecek kadar bile çökmüfl durumda olan yafll› Yahudilere so-
kaklar› su ve sabunla y›kat›r, çektikleri s›k›nt›ya gülerlerdi. Gettodaki in-
sanlara rastgele dayak at›l›r, Naziler yafll›lar›n dini inançlar› gere¤i uzat-
t›klar› perçemlerini veya sakallar›n› keserek bununla e¤lenirlerdi. Günde
ortalama 100 kifli açl›ktan, hastal›ktan veya dayak ve iflkenceden dolay›
yaflam›n› yitiriyordu. Varflova Gettosu'ndaki aç, sefil, hasta çocuklar›n re-
simleri, buradaki masum insanlara ne gibi ac›lar çektirildi¤ini tüm aç›k-
l›¤›yla hissettirir. 

Varflova Gettosu'nda yaflam›fl olan bir Yahudi'nin afla¤›daki an›lar›,
flehirdeki durumu gözler önüne sermesi aç›s›ndan önemlidir: 

Zulüm, Almanlar flehre girer girmez, 34 masum Yahudi'yi vahflice öldür-

düklerinde bafllam›flt›. Alman SS'ler Yahudileri öldürmek için öylesine ba-

haneler ar›yorlard›. SS, Yahudi olmayan birine, Yahudilerin nerelerde yafla-

d›klar›n› sordu. O, Itzhak Goldfliess'in evini iflaret etti. SS, arkadafl›m›n evi-

nin içine girdi, anne-babas›n›, kar›s›n› ve 2 çocu¤unu öldürdü. ‹flgalin ilk
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Kamplara toplanan Yahudi-
lerin öncelikle üzerlerindeki
para da dahil olmak üzere
herfleylerine el konuyordu. 

1943'deki Varflova Gettosu ayaklanmas›na kat›lan tüm
Yahudiler toplu olarak katledildiler. Bu Yahudiler, get-
todan ç›kar›ld›ktan k›sa bir süre sonra öldürüldüler. 



Açl›¤›n, sefaletin ve yoklu¤un hakim oldu¤u Varflova Gettosu'nda yüz binlerce
masum Yahudi katledildi. 
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fiabat'›nda, Almanlar tüm Yahudileri toplam›fl ve flehrin merkezine büyük,

genifl bir çukur kazmalar›n› emretmifllerdi. Sonra da bu çukurlar› doldur-

mak için kovalarla moloz ve umumi tuvaletlerden kanalizasyon suyu getir-

melerini emretmifllerdi. Daha sonra eve gidip, fiabat giysilerini giydikten

sonra, ö¤le vakti yeniden orada toplanmalar› söylenmiflti. Herkesin flaflk›n

bak›fllar› içinde, Yahudiler, pislik dolu çukurlar›n içine sokulup s›raya geçi-

rildiler. Yahudileri, i¤renç kanalizas-

yon pislikleriyle dolu çukurda 1 gün

boyunca durmaya zorlam›fllard›. Al-

manlar, onlar› sopalarla dövüyor, ba-

zen de eli sopal›, odunlu, t›rm›kl› Uk-

raynal›lara Yahudilere sald›rmalar›

için f›rsat veriyorlard›. Ne zaman bi-

risi çukurdan ç›kmaya çal›flsa, hemen

Alman SS subaylar› veya Ukraynal›

siviller taraf›ndan dövülür, geriye

düflmesi sa¤lan›rd›.2

1942 y›l› boyunca gettoda
bulunan 300 bin kifli yaflam›n› yi-
tirdi. Baz›lar› açl›k ve salg›n has-
tal›klardan dolay› öldü, di¤erleri
de gönderildikleri toplama
kamplar›nda katledildi. Nisan
1943'te gettoda kalan yaklafl›k 60
bin Yahudi'den bir k›sm›, ümitsiz
bir ayaklanma bafllatt›lar. Hemen
hiçbir silahlar› olmad›¤› halde
tam 3 hafta boyunca Nazilerle gö-
¤üs gö¤üse çarp›flt›lar. Sonunda
Naziler tekrar kontrolü ele geçir-
di ve gettodaki tüm Yahudileri öl-
dürdüler. Sonuçta Varflova Getto-
su'nun ilk baflta 500 bin olan nü-
fusundan, sadece bir avuç insan
hayatta kalabildi.
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Varflova Gettosu'nda son kalan Yahudiler, 1943'de
Nazi zulmüne karfl› ayaklanma bafllatt›lar. Ancak Na-
zilerin bu ayaklanmay› bast›r›fl› çok kanl› oldu. 



Naziler taraf›ndan kurulan di¤er gettolarda da yüzbinlerce Yahudi
sefalet, açl›k, korku ve iflkence alt›nda yaflad›ktan sonra katledildi. 

"Nihai Çözüm" ve Toplama Kamplar›n›n Kurulmas›

1942 y›l›n›n bafllar›nda, Hitler ve kurmaylar› Yahudiler konusunda
"Nihai Çözüm"e varmay› kararlaflt›rd›lar. Nihai Çözüm, tüm Yahudilerin
sistemli bir biçimde katledilmesi, Nazi yönetimi alt›ndaki topraklarda
tek bir Yahudi'nin bile sa¤ b›rak›lmamas› anlam›na geliyordu.

Toplama kamplar› bu karar uyar›nca birer "imha kamp›"na dönüfl-
türüldü. Sonra da Almanya'n›n kendi topraklar›ndaki Yahudiler baflta ol-
mak üzere, Polonya, Fransa, Çekoslovakya, H›rvatistan, Romanya, S›r-
bistan, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Macaristan gibi Nazi iflgali alt›nda-
ki ülkelerde Yahudiler bu ifl için görevlendirilmifl özel SS birliklerinin de-
netiminde söz konusu kamplara transfer edilmeye baflland›lar. Yahudile-
re kamplarda iflçi olarak çal›flacaklar› söyleniyordu. Oysa kamplara var-
d›klar›nda ço¤u hemen öldürülecek, di¤erleri ise iflçi olarak sömürül-
dükten sonra katledilecekti. 

Yahudilerin toplama kamplar›na götürülme süreci bile, Nazilerin ne
denli insanl›k d›fl› bir zulüm uygulad›klar›n› göstermeye yeterlidir. Evle-
rinden veya kapat›ld›klar› gettolardan silah zoruyla, dövülüp sövülerek
sökülüp ç›kar›lan Yahudi aileler, daha önceden hayvan veya yük tafl›mak
için kullan›lan trenlere doldurulmufllard›r. Bu trenlere bindirilmek için
götürülen insanlar›n yüzlerindeki korku ve onlara emirler ya¤d›ran Na-
zilerin sadist nefreti, bu olaylar› belgeleyen foto¤raflarda aç›kça okun-
maktad›r. Küçük çocuklar, zor-
lukla yürüyen yafll› kad›n veya
erkekler, hamile kad›nlar; bun-
lar›n hepsi Naziler taraf›ndan
ac›mas›z ve vicdans›z bir biçim-
de ite kaka, silah zoruyla, kor-
kutularak ve hatta k›rbaçla-
narak sürüklenmifllerdir. 

Soyk›r›mdan canl› kurtula-
bilmifl bir Yahudi'nin afla¤›daki
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Naziler iflgal ettikleri hemen her yerde toplu katliamlar
yap›yorlard›. 
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an›lar›, Yahudilerin yaflad›klar› yerlerden transfer edilme sürecinin bile ne
kadar zalimce gerçeklefltirildi¤ini gösterir:

Bizi sabah saat 9'da toplam›fllard›, Chortkow'a vard›¤›m›zda ise akflam ol-

mufltu. Bütün günü, aç olarak, hiç mola vermeyerek ve karda yürüyerek ge-

çirmifltik. Herkes yorgunluktan bitkindi. 

Sonra bizi hapise götürdüler. Orada bir s›ra SS subay› ve Ukraynal› polisin

önünden geçmek zorundayd›k, her biri elinde bir sopayla herhangi bir Ya-

hudinin kafas›na vurmak için sab›rs›zl›kla bekliyordu. Neredeyse 80 kifli

kadard›lar ve bir Yahudi'nin 80 kiflilik bir s›radan dövülerek geçebilmesi

epey uzun zaman al›yordu... Hücreme sokuldu¤umda her taraf›m morar-

m›flt› ve kanlar içindeydi. Acaba Almanlar bizi öldürmek mi istemifllerdi,

yoksa sadece e¤leniyorlar m›yd›? 

Bu olaydan sonra, 60 kifliyle dolu küçücük bir hücreye t›k›lm›flt›m. Otura-

cak, uzanacak hiçbir yer yoktu. S›k›fl›k bir flekilde, her taraf›m›zdan kanlar

akarken, aç, susuz ve a¤r›lar içinde ayakta durmak zorundayd›k...

Sabah olunca bizleri d›flar› ç›kartacaklar›ndan ve biraz yiyecek verecekle-

rinden emindik. Fakat yan›l›yorduk. Sabah, hiçbir fley de¤iflmedi. ‹kinci

gün boyunca, hatta gece de aynen ayakta ve s›k›fl›k biçimde kald›k...

Birçok insan, ölmeden önce söylenmesi gereken fiema Yisrael duas›n› m›r›l-

danmaya bafllam›flt›. Tam o s›rada Almanlar kap›lar› açt›lar ve bizi hücre-

lerden d›flar› ç›kartt›lar. Herkes, vücudunu oynatmaya ve derin nefes alma-

ya çal›fl›yordu... Sonra, Alman askerlerinden biri, yemek masas›ndan sokak

köpeklerine yiyecek atarm›fl gibi bizlere ekmek parçalar› f›rlatmaya baflla-

d›. ‹nsanlar, hayvanlar gibi ekmeklere sald›r›yordu ve baflkas› onu kapama-

dan a¤›zlar›na t›k›flt›r›yorlard›. Bir küveti suyla doldurmufllard› ve hepimiz

inekler gibi oradan su içtik. Su içmeye tam bafllam›flken, bir asker gelip bi-

zi dövmeye bafllad›: "Haydi, haydi ilerleyin!"...

Hapishaneden 1 kilometre uzakl›ktaki tren yoluna bizleri koflturdular. Yol

boyunca, Alman askerleri ellerindeki sopalarla istedikleri herfleyi yapabili-

yorlard›. Her an, birisi, boynuna yiyece¤i bir sopayla veya karn›na yiyece-

¤i bir tekmeyle yere y›¤›labilirdi. Bu yüzden o zay›f halimize ra¤men, ko-

flabildi¤imiz kadar h›zl› koflmaya çal›fl›yorduk. Tren istasyonuna vard›¤›-

m›zda, tren yolunda s›¤›r vagonlar›n› gördük. Kap›lara giden hiçbir merdi-

ven veya rampa yoktu, bu nedenle SS askerleri öndeki insanlar›, merdiven
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oluflturmalar› ve di¤er insanlar›n onlar›n üstüne basarak trene binebilmele-

ri için "Yere e¤ilin, yere e¤ilin" diyerek dövüyorlard›...

Almanlar, yeterince insan›n vagonlara dolduruldu¤una inan›nca, içeri bir-

kaç ekmek att›lar ve kap›lar› kapad›lar. Bizi d›flar›dan kitlediklerini duy-

duk. O zamanlar, benim kasabamda, Auschwitz veya Majdanek ölüm

kamplar› hakk›nda bir fley duymam›flt›k, 'Nihai Çözüm'ün ne oldu¤unu da

bilmiyorduk. Bildi¤imiz, Almanlar›n Yahudileri ifl hayvan› olarak kullan-

mak istemeleriydi. Katliam planlar›ndan habersizdik.3

Trenler

Nazilerin tutuklad›klar› insanlar› toplama kamplar›na tafl›mak için
kulland›klar› trenler de ayr› bir iflkence arac› olmufltur. Küçük bir yük va-
gonunun içine kad›n, erkek, çocuk, yafll› onlarca insan t›ka basa sokul-
mufl, üzerlerinden kap›lar kilitlenmifl ve günler süren yolculuk boyunca
su ve yemek verilmeksizin, hava almalar›na dahi f›rsat tan›nmaks›z›n
yolculuk sürdürülmüfltür. Birkaç dakika bile bulunman›n insana büyük
bir s›k›nt› verece¤i bu ›zd›rap ortam›nda, çok say›da insan açl›k, susuz-
luk ve nefes darl›¤›ndan ölmüfltür. Di¤erleri, en sevdikleri yak›nlar›n›n
cesetleri hemen yanlar›nda oldu¤u halde hiçbir fley yapamadan yolculu-
¤a devam etmek zorunda kalm›fllard›r. 

Bu korkunç flartlar› yaflayan bir görgü tan›¤›n›n ifadeleri, Nazi vah-
fletini tüm detaylar›yla gösterir:

"Polisler, silahlar›n› s›rayla sa-

vurup ateflleyerek, hala daha

fazla insan›, zaten dolmufl olan

arabalara s›k›flmaya zorluyor-

lard›. Silah sesleri devam edi-

yor, büyük kalabal›k öne do¤-

ru itiliyordu. Trene en yak›n

olanlar dayan›lmaz bir bask›

alt›nda eziliyorlard›… Öndeki

bu insanlar, üstlerinde tüm

a¤›rl›¤› hissettiklerinden çare-
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siz durumdayd›lar ve destek için saçlar›n›, giysilerini çekifltiren, boyunlar›-

n›, yüzlerini, omuzlar›n› çi¤neyen, kemiklerini k›ran, ba¤›r›p ça¤›ran insan-

lara ac› dolu inlemelerle karfl›l›k veriyorlard›. Vagonlar, normal kapasitele-

rini çoktan aflm›fl olmalar›na ra¤men, birçok adam, kad›n ve çocuk bu fle-

kilde binebiliyorlard›. Daha sonra polisler, demir parmakl›klardan nere-

deyse f›flk›racak, s›k›flt›r›lm›fl insanlar›n yüzüne kap›lar› kapatt›. 

Almanlar, hayvan vagonlar›na 120 Yahudi'yi bal›klar gibi s›k›flt›rmadan ev-

vel, her vagonu 7 cm kal›nl›¤›nda yak›c› kireçle kapl›yorlard›. Normalde,

yap› ifllerinde kullan›lan bu kireç, tene de¤di¤i anda yak›yordu. Bu yüzden,

yüzlerce Yahudi daha Belzec'e gelmeden önce ölmüfltü bile...

"Vagonlar›n taban›, kal›n, beyaz bir tozla kapl›yd›. Bu, sönmemifl kireçti.

Kirece temas eden ç›plak deri, hemen su kaybedip yan›yordu. ‹çerdeki in-

sanlar, gerçek anlamda yand›klar›ndan çoktan ölüyorlard›. Kemiklerin et-

raf›ndaki et, eriyip gidiyordu. Kireç de, cesetlerin hastal›k yaymalar›n› ön-

lüyordu. 

Her bir kompartmanda iki kova bulunurdu. Birinde su vard›. Di¤eri ise,

mümkünse, ayaklarla itile itile tuvalet olarak kullan›ld›.4

Bu flartlarda günlerce süren yolculuktan sonra var›lan yer ise
Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Belsen gibi korkunç ölüm kamplar›yd›:
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Almanlar, "Los scnell! Los schnell!" diye ba¤›r›yorlard›. "Çabuk olun, çabuk

olun!" Bir yandan da bizlere sopalarla ve tüfeklerle vuruyorlard›. Merdiven

veya rampa olmad›¤›ndan, trenden 1-1.5 metre yukar›dan atlayarak ç›k›-

yorduk. Hemen yan›m›zda bekleyen Alman askerlerinin tekmelerinden

kurtulmak için de çarçabuk aya¤a kalkmaya çabal›yorduk. Açl›ktan ölü-

yorduk, susuzduk ve çok zay›f düflmüfltük. Yine de, vagonlar boflald›kla-

r›nda, çal›flma kamp›na do¤ru 2 kilometre boyunca koflturulduk. Baz› kifli-

ler, korkudan, baz›lar› ise rahatlamadan dolay› a¤l›yordu. Kendimizi o ka-

dar kapt›rm›flt›k ki, manzaray› fark etmemifltik bile. Kampa ulaflt›¤›m›zda,

tüm grup sessizli¤e büründü. Bak›p, dikkatlice dinledik. Tüm alan, inan›l-

maz sessizdi. Karfl›m›zda duran kampa ölüm sessizli¤i hakimdi.5

Ölüm Kamplar›

Nazi vahfletinin en büyük uygulama alan›, kuflkusuz yaklafl›k 11
milyon insan›n can verdi¤i korkunç ölüm kamplar›d›r. Bu kamplar, din
ahlak›ndan yüz çeviren, vicdan›n› yok eden insanlar›n ne kadar ac›mas›z
ve cani olabildiklerinin tarihi bir kan›t›d›r. 

Bu kamplar öncelikle birer "çal›flma kamp›" olarak kurulmufltur.
Baflta Auschwitz olmak üzere hemen hepsi büyük endüstri kompleksle-
rinin yan›nda aç›lm›fl ve kamplara getirilen tutsaklar Alman savafl en-
düstrisine köle ifl gücü olarak hizmete koflulmufltur. Ancak habis Nazi
ideolojisi bu "pragmatik" zulümle kalmam›fl ve bu kamplar› birer ölüm
kamp›na dönüfltürerek "istenmeyen ›rklar›n imhas›"na giriflmifltir. 1941
y›l›n›n son aylar›ndan 1944 y›l›n›n sonlar›na kadar geçen 3 y›la yak›n bir
süre boyunca, bu kamplarda 5.5 milyonu Yahudi olan toplam 11 milyon
insan; gaz odalar›nda ve di¤er toplu imha araçlar›yla katledilmifl ya da
açl›k, hastal›k ve iflkence sonucunda yaflam›n› yitirmifltir. Naziler, küçük
bebeklere, masum çocuklara, yafll› ve zavall› insanlara, sakat veya hasta-
lara dahi hiç ac›mam›fllar, sadist bir vahfletle tarihin en büyük k›y›m›n›
gerçeklefltirmifllerdir.

Toplama kamplar›nda Ziklon B gaz› kullan›l›p kullan›lmad›¤›na da-
ir tart›flmalar vard›r. Ancak burada önemli olan, bu kamplarda masum
insanlar›n katledilip katledilmedi¤idir. Bu ac›mas›z katliam için nas›l bir
yöntem kullan›ld›¤› ise neticeyi de¤ifltirmemektedir. Hangi yöntem uy-
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Auschwitz baflta olmak üzere, Avrupa'n›n çeflitli yerlerinde bulunan ölüm kamplar›nda
yaflanan afla¤›lanma ve zulüm tarihte efline az rastlan›r nitelikteydi. 



gulanm›fl olursa olsun milyonlarca mazlum ve zavall› insan vahflice yok
edilmifltir. Neticede ortada çok büyük bir Nazi vahfleti ve bir Yahudi soy-
k›r›m› bulundu¤u kesindir. Toplama kamplar›n›n müttefikler taraf›ndan
kurtar›ld›¤› s›rada görüntülenmifl olan insan cesetleri ve cesetten farks›z
olan zavall› insanlar, yaflanan ak›l almaz trajediyi ispatlamak için yeter-
lidir. 

Soyk›r›m, tutsaklar kamplara ad›m att›klar› andan itibaren fiili ola-
rak bafllam›flt›r. Bu insanlara reva görülen "yaflam", zaten yavafl yavafl
ölümden farkl› bir fley de¤ildir. Kamionka toplama kamp›ndan kurtula-
bilmifl bir Yahudi tutsa¤›n an›lar›, kamplardaki "yaflam standard›"n› göz-
ler önüne serer:

Kamp›n kap›s›ndan yürüdü¤üm zaman, baz› korkunç sahneler gördüm.

Alman askerleri, ellerinde makinal› tüfeklerle, gözetleme kulelerinden biz-

leri izliyorlard›. ‹çeride bulunan herkes, 50 kadar Rus, 100 kadar Polonyal›

ve bin kadar da Yahudi korkunç bir haldeydi. Herkesin üstünde, 5 santime

5 santimetre kare bir kumafl parças› vard›. Ruslar'›n ve Polonyal›lar›nki k›r-

m›z›, Yahudilerinki ise sar›yd›. Herkes o kadar zay›ft› ki, neredeyse yar› ölü

say›l›rlard›. Adamlar, pislik dolu bahçede uykuda gezer gibi dolafl›yordu.

Ço¤unun, vücutlar› hala yaflad›¤› halde, ruhlar› tamamen ölmüfltü. Bizim

grubumuz giriflte durmufltu ve uzun boylu bir Alman asker önümüzdeydi.

Sürekli bizi izliyordu. Bize seslenmeden önce bo¤az›n› temizledi: 

"Üstünüzdeki saatleri, de¤erli eflyalar›, mücevherleri teslim edin! E¤er üs-

tünüzde herhangi bir fley bulunursa, hemen vurulacaks›n›z." 

Onun pis yüzüne ve güçlü silah›na bak›nca, dediklerine uymaktan baflka

çarem olmad›¤›n› anlad›m. Saatimi ç›kar›p, cebimdeki bozukluklar› arar-

ken, Alman askerler midelerimize sopalar›yla vurmaya veya suratlar›m›za

tokat atmaya bafllam›fllard› bile. Bu sadist e¤lenceden hiç vazgeçmiyorlard›... 

O ilk gece, bir bardak 'çorba' içtikten sonra, barakalara götürüldük. O yerin

zavall›l›¤›n› anlatmak çok zor. Asl›nda hayvanlar için yap›lm›flt› ve insan-

lar için yap›lan tek de¤ifliklik ah›rlara, 2-3 katl› tahtadan bitmemifl yatakla-

r›n eklenmifl olmas›yd›. Rüzgar, duvarlardaki çatlaklardan içeri giriyordu.

Her yer pirelerle doluydu ve birkaç gün içinde pireler hepimize bulaflm›fl-

t›! K›sa zamanda, pirelerle yaflamaya al›flt›m. Pireler, tifüs tafl›d›klar› halde,

kamp›n di¤er sorunlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, çok da önemli de¤illerdi... 
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Sabah saat 5:30'da uyand›r›ld›ktan sonra, bize giyinmemiz için 2 dakika

verdiler. Haz›rlanamayan biri olursa, dövülecekti. Ancak herkes haz›r ol-

duktan sonra, bir bardak kahve alabilmek için s›raya girebiliyorduk. Kah-

ve dedikleri asl›nda çok pis s›cak sudan baflka birfley de¤ildi. Bunun yan›n-

da bir dilim ekmek de verirlerdi; unun kumla kar›flt›r›lm›fl oldu¤u sert, ye-

nilmesinin çok zor oldu¤u bayat bir dilim… Bunlar bütün gün için verilen

tek yiyecek oldu¤undan, baz›lar› ekmeklerinin bir bölümünü 'ö¤le yeme¤i'

için saklard›, baz›lar›ysa açl›¤a dayanamayarak o an hepsini çi¤neyip yer-

di. Ben bir bölümünü günün geri kalan› için saklard›m. Bütün gün çal›flt›-

r›laca¤›m›z›, tüm fiziksel kuvvetimin eriyip gidece¤ini ve açl›¤›m›n daha

da dayan›lmaz boyutlara ulaflaca¤›n› biliyordum.6

Di¤er tüm toplama kamplar›nda da bundan farkl› bir yaflam stan-
dard› yoktur. Çal›flt›r›lan insanlara hiçbir ac›ma ve merhamet gösterilme-
mifl, sadist Nazi subaylar›n›n keyfi hakaretleri, tehditleri, iflkenceleri al-
t›nda, açl›ktan ve yorgunluktan bitap flekilde y›llarca köle hayat› sürmüfl-
lerdir. 

Baz› toplama kamplar›nda tutsaklar üzerinde çok daha korkunç ifl-
kenceler de yap›lm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda, en büyük ölüm kamp› olan
(yaklafl›k 1.5 milyon insan›n katledildi¤i) Auschwitz'in cani doktoru Jo-
sef Mengele'nin insanlar üzerinde yapt›¤› deneyler gelir. Mengele, kamp
tutsaklar› aras›ndan "kobay" olarak seçilen yetiflkinler ve çocuklar üze-
rinde, insan vücudunun ac›ya veya so¤u¤a ne kadar dayanabildi¤ini an-
lamak için korkunç denemeler yapm›flt›r. So¤uk k›fl gününde buz dolu
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Kamplardan kobay olarak seçilen insanlar (afla¤›da) üze-
rinde, canice deneyler yapan Josef Mengele (sa¤da). 



sulara zorla sokulup bekletilen insanla-
r›n, donmadan önce kaç dakika yaflaya-
bildikleri test edilmifltir. Mengele'nin,
denekleri üzerinde hiçbir anestezi yap-
madan cerrahi operasyonlar yürüttü¤ü,
örne¤in insanlar›n kollar›n›, bacaklar›n›
veya midelerini canl› canl› kesti¤i bilin-
mektedir. 

Mengele'nin en zalim deneyleri ise,
kampa gelen ikiz çocuklar üzerinde ol-
mufltur. Mengele kampa gelen tüm ikiz-
leri di¤er tutsaklardan ay›rm›fl ve
üzerlerinde farkl› denemeler yaparak
kal›t›msal faktörlerin etkisini ölçmüfltür.
Ancak kulland›¤› metodlar inan›lmaz
derecede zalimdir. ‹kizlerin kan›n› birbi-
rine enjekte ederek tepkiyi ölçmüfl, ço¤unda ikizlerin biri veya ikisi flid-
detli a¤r›lar ve yüksek atefl yaflam›flt›r. Mengele göz renginin kal›tsal ola-
rak de¤ifltirilip de¤ifltirilmeyece¤ini ölçmek istemifl ve bu amaçla ikizle-
rin gözlerine mavi mürekkep enjekte etmifltir. Ço¤u denek büyük ac›lar
çekmifl ve bir k›sm› kör olmufltur. Küçük çocuklara çeflitli hastal›klar›n
mikroplar› enjekte edilmifl ve bu hastal›klara ne kadar dayanabildikleri
ölçülmüfltür. Pek çok masum çocuk, Mengele adl› bu Nazi canavar›n›n
elinde iflkence çekmifl, sakat kalm›fl veya ölmüfltür.

Kamplardaki korkunç vahflet, ancak müttefiklerin savafl›n sonlar›n-
da Nazi ordular›n› yenmesi ve kamplar›n bulundu¤u bölgeleri kontrol
alt›na almas› ile ortaya ç›km›flt›r. Kamplar› kurtaran Sovyet, ‹ngiliz ve
Amerikan birlikleri, karfl›laflt›klar› korkunç manzara karfl›s›nda floke ol-
mufllard›r. Bergen-Belsen kamp›n› kurtaran ‹ngiliz birliklerinin düfltü¤ü
kay›t flöyledir:

Buras›, ünlü Belsen Toplama Kamp›'d›r.

‹ngilizler taraf›ndan 15 Nisan 1945'te kurtar›lm›flt›r.

Burada 10 bin gömülmemifl ölü bulunmufltur.
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13 bin insan da o zamandan bu yana dek ölmüfltür.

Hepsi, Avrupa'daki Alman "Yeni Düzen"inin birer eseridir,

Ve Nazi kültürünün birer örne¤idir. 

Einsatzgruppen: Nazilerin Ölüm Mangalar›

Gettolar ve toplama kamplar›ndan baflka Yahudi soyk›r›m›n›n bir
baflka uygulama alan›, daha önce de sözünü etti¤imiz ölüm mangalar›d›r.

Bu mangalar, Nazilerin Polonya'y› iflgal etmesinin ard›ndan, Hit-
ler'in talimat› ile Gestapo fiefi Heydrich'e verilen bir yetkiyle kurulan
"Einsatzgruppen" timleridir. Bu özel birliklerin görevi, iflgal edilen bölge-
lerde düzenli ordunun ard›nda hareket ederek, imha edilmesi gereken
gruplar› bulmak ve öldürmektir. Bu gruplar›n bafl›nda Yahudiler gelmek-
tedir. Einsatzgruppe (ço¤ulu Einsatzgruppen) timleri, önce Polonya'da,
ard›ndan da iflgal edilen Soyvet topraklar›nda flehirleri ve köyleri didik
didik arayarak Yahudi av›na ç›km›fllar, bulduklar› insanlar› kad›n-çocuk
ayr›m› yapmadan ac›mas›zca kurfluna dizmifllerdir. 

Einsatzgruppe komutanlar› taraf›ndan Berlin'e verilen "baflar› ra-
kamlar›", ifllenen cinayetlerin çap›n› gözler önüne sermektedir. Bu ra-
kamlara göre Polonya ve Ukrayna a¤›rl›kl› olmak üzere, Nazi iflgalinde-
ki bölgelerde toplam 1 milyonun üzerinde Yahudi kurfluna dizilerek öl-
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dürülmüfltür. Einsatzgruppe, bir flehre girdi¤inde oradaki Yahudileri bi-
raraya toplam›fl, sonra topluca flehir d›fl›na götürmüfl, burada onlara dev
bir çukur kazd›rm›fl, sonra da çukurun bafl›nda hepsini kurfluna dizerek
cesetleri toplu mezar fleklinde gömmüfllerdir. Baz› kifliler çukura düfltük-
lerinde henüz ölmemifl olduklar› için, topra¤›n alt›nda havas›zl›ktan bo-
¤ularak can vermifltir. 

Kiev kentinin 19 Eylül 1941 günü iflgal edilmesinin ard›ndan, bu
kentteki Yahudilere karfl› gerçeklefltirilen Einsatzgruppe infaz›, uygula-
nan vahflete dair bir fikir verebilir. 29 Eylül günü kentte anonslar yap›l-
m›fl ve Yahudiler "yeniden yerlefltirme yap›laca¤›" ilan edilerek flehrin d›fl
mahallelerindeki bir mezarl›¤a ça¤r›lm›flt›r. Yanlar›na yemek, s›cak tuta-
cak giysiler, evraklar, para ve de¤erli eflyalar›n› da almalar› emredilmifl,
böylece olay›n bir katliam oldu¤unun anlafl›lmamas› sa¤lanm›flt›r. Ola-
y›n geliflimi, daha sonra yarg›lanan Nazi ifl birlikçisi Ukraynal› bir subay
taraf›ndan flöyle anlat›lmaktad›r:

Bir tür toplu göç gibi olmufltu... Yahudiler dini flark›lar söyleyerek yürüyor-

lard›. Tren yoluna gelindi¤inde ellerindeki yiyecekler ve eflyalar onlardan

topland›. Sonra da Almanlar onlar› itekleyerek daha dar flekilde s›ralad›lar.

Çok a¤›r hareket ediyorlard›. Uzun bir yürüyüflten sonra iki taraf› Alman

polisleri taraf›ndan çevrili bir koridora getirildiler. Burada sopalar ve k›r-

baçlarla dövüldüler ve baz› polisler yanlar›ndaki polis köpeklerini Yahudi-

lerin üzerine sald›rtt›lar... Yahudilerin ço¤u kan ve yara içinde kald›lar. Al-

manlar onlar› biraz daha yürüttüler ve Babi Yar'a getirdiler. Önlerinde de-

rin vadi uzan›yordu. Ukrayna milisleri, Almanlar›n talimat›yla, Yahudilere

k›yafetlerini tamamen ç›karmalar›n› emretti. Reddedenlere, karfl› koyanlara

sald›rd›lar ve k›yafetlerini parçalad›lar. Vücutlar›ndan kan akan ç›plak in-

san bedenleri her taraftayd›. Ç›¤l›klar ve kahkahalar birbirine kar›fl›yordu.7

Bundan sonra ise Yahudiler topluca kurfluna dizilmifl ve cesetleri
derin vadinin içine at›lm›flt›r. Kay›tlar o gün yaklafl›k 33.700 kiflinin bu
flekilde katledildi¤ini göstermektedir.

Einsatzgruppe timlerinin infazlar›, soyk›r›m›n varl›¤›n› reddeden
"revizyonist"lerin genelde görmezden geldikleri bir konudur. Soyk›r›m
konusundaki iddialar›n› genellikle gaz odalar›n›n teknik kapasitesi veya
Ziklon B gaz›n›n fonksiyonu üzerinde odaklamakta, ancak gettolardaki
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vahfleti ve Einsatzgruppe cinayetlerini konu edinmemektedirler. Oysa
sadece bu timlerin varl›¤› bile, Nazilerin Yahudilere yönelik bir soyk›r›m
amaçlad›klar›n› ve uygulad›klar›n› göstermeye yeterlidir. Masum insan-
lar› kad›n, çocuk ayr›m› yapmadan kurfluna dizen, bu katliam› gerçeklefl-
tirmek için özel timler kuran bir rejimin, ayn› insanlara toplama kampla-
r›nda neler yapabilece¤i ortadad›r.

Nazilerin Din Düflmanl›¤›

Yahudi soyk›r›m› de¤erlendirilirken, önemli bir soruya cevap bul-
mak gerekir: Nazilerin Yahudilerden bu kadar nefret etmelerinin nedeni
nedir?

Bu sorunun cevab›, sapk›n Nazi ideolojisinde gizlidir. Bu kitab›n gi-
rifl k›sm›nda da belirtti¤imiz gibi, Nazizm, "yeni paganl›k" (yeni putpe-
restlik) olarak tan›mlanabilecek bir harekettir. Hitler ve Rosenberg gibi
Nazi ideologlar›, Alman milletinin H›ristiyanl›k öncesi bat›l pagan kültü-
rüne özlem duyma cehaletini göstermifllerdir. Bu pagan kültürün temel
vas›flar›, sapk›nca kibiri, savafl› ve fliddeti yüceltmesidir; H›ristiyanl›k ise
tevazuyu, bar›fl› ve merhameti yücelten ahlak anlay›fl› ile buna tamamen
z›t bir kültür getirmifltir. Söz konusu H›ristiyanl›k nefreti, ilk baflta Ni-
etzsche ile do¤mufl, onun takipçisi olan Martin Heidegger ile devam et-
mifl ve bu iki ideolo¤un bat›l fikirlerini devralan Hitler ve Rosenberg'de
doru¤a ç›km›flt›r.

H›ristiyanl›k nefretinin do¤al bir sonucu ise Yahudi düflmanl›¤›d›r.
Çünkü Naziler kendilerince H›ristiyanl›¤› "Yahudi kültürünün Avrupa'y›
istila etmesi" olarak yorumlam›fllard›r. Bunun nedeni, H›ristiyanl›¤›n
gerçekte Yahudili¤in içinden do¤mufl bir din olmas›d›r. H›ristiyanlar›n
inand›¤› Kitab-› Mukkades'in büyük bölümü (Eski Ahit k›sm›) Yahudile-
rin de kutsal kitap olarak kabul etti¤i "Tora"dan oluflur. Yahudi peygam-
berlerinin hepsini H›ristiyanlar da sever ve benimserler. Dahas› Hz. ‹sa
ve onun havarileri de Yahudi soyundand›r. Tüm bunlar, Naziler ve ben-
zeri yeni paganlar›n H›ristiyanl›¤› kendilerince bir "Yahudi komplosu"
olarak görmelerine neden olmufltur. Naziler bu ›rkç› nefrete bir de Yahu-
dileri ›rk yönünden afla¤› gören sosyal-Darwinist bir nefret eklemifller,
böylece son derece fanatik bir Yahudi düflmanl›¤› formüle etmifllerdir. 

Nazi zulmüne maruz kalan Yahudilerin an›lar›nda, Nazilerin Yahu-
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di düflmanl›¤›n›n asl›nda bir "din düflmanl›¤›"n›n sonucu oldu¤unu gös-
teren pasajlar vard›r. Nazilerin Yahudilerin dini sembollerine ve dini
inançlar› nedeniyle giydikleri giysilere veya uzatt›klar› saç ve sakallar›na
olan sald›r›lar› bunun en bilinen örnekleridir. Pek çok dindar Yahudi,
özellikle de yafll› insanlar, SS'ler ve di¤er Nazi gruplar› taraf›ndan sokak
ortas›nda çevrilmifl, dini inançlar› gere¤i uzatt›klar› sakallar› ve perçem-
leri makasla kesilmifltir. Yahudilerin dini kitaplar› yak›lm›fl ve parçalan-
m›flt›r. Varflova Gettosu'nda yaflanan bir olay, görgü tan›¤› bir Yahudi'nin
ifadelerinde flöyle anlat›lmaktad›r:

Bir ö¤len, eve dönerken, bir grup genç insan›n elleri havada duvar kenar›n-

da s›raya geçtiklerini gördüm. 

Bu da neydi? Merak edip biraz yaklaflt›m. Acaba bir h›rs›zl›k m› olmufltu?

Bu çocuklar ne yapm›flt›? Almanlar, bu kiflileri bu flekilde neden s›raya sok-

mufllard›? 

Orada, parlak siyah botlar›yla elinde bir kamç› tutan bir SS subay› duruyor-

du. Görünüflü bana, h›rs›n› karfl›s›ndakinin ac›s›n› görerek tatmin eden bir

köpek e¤itimcisini ça¤r›flt›rm›flt›. Di¤er bir SS görevlisi, elinde makas›yla,

ac› dolu kanayan suratlardan sakallar› kesmekle u¤rafl›yordu.8

Nazilerin söz konusu din düflmanl›¤›, gerçekte Nazi zulmünün ta-
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rihte Firavun, Nemrud, Neron gibi pek çok örnekleri görülmüfl olan din-
siz despotlar›n yeni bir örne¤i oldu¤unu göstermektedir. Naziler, kendi
ideolojilerini kabul etmeyen herkesi, özellikle de dindarlar› yok etmeye
u¤raflm›fllard›r. Bu dindarlar aras›nda Yahudiler oldu¤u gibi, Katolikler
veya Yehova fiahitleri de vard›r. Bunun detaylar›n› ilerleyen sayfalarda
inceleyece¤iz. 

Nazi zulmüne maruz kalan dindar Yahudilerin de onlar› Firavun'la
özdefl olarak görmüfl olmalar› anlaml›d›r. Toplama kamplar›nda çal›flm›fl
bir Yahudi'nin afla¤›daki an›lar›, bu konuda oldukça dikkat çekicidir:

…T›rm›klar› çamura sapl›yor, tekrar ç›karmaya çal›flt›¤›m›zda ise a¤›rl›kla-

r›ndan ürküyorduk. El arabas›na do¤ru yaklafl›rken, çamur, t›rm›¤›n diflle-

ri aras›ndan ak›yor, geriye az›c›k kal›yordu. Yeniden daha kal›n bir çamur

parças›n› hedefleyerek e¤iliyorduk. Yine de, el arabas›na varana kadar pek

az› kal›yordu. Tekrar ve tekrar zay›f vücutlar›m›z› zorluyorduk. Bu i¤renç,

mant›ks›z ve umutsuz ifli yaparken arkadafllar›m› gözlüyordum ve akl›m-

da trajik bir sahne canlan›yordu: M›s›r'da Firavun'un flehirlerini kuran esir

Yahudiler… 

Yahudiler açl›k s›n›r›nda yaflamaya çal›fl›yorlard›. Günlük ö¤ünleri; baflpar-

ma¤› kal›nl›¤›ndaki bir dilim siyah ekmekten, bir parçac›k margarinden ve

çorba oldu¤u iddia edilen bir kap s›v›dan ibaretti. Ara s›ra içinde yüzen bir-

fleylere belki rastlanabilirdi. 24 saat için tüm yiyecek buydu. 

‹lkel dara¤açlar› kurulmufltu. Platformda, 6 genç adam durmaktayd›. Cel-

lat, ipleri boyunlar›ndan geçirmekteydi. Genç adamlardan ikisini tan›d›¤›-

m› zannettim: Bunlar Spielman'›n

kardeflleri de¤iller miydi? Evet,

gerçekten de onlard›! Bu onlar›n

'daha merhametli ' cezalar›yd›. 

"Herkes baks›n!" diye her taraftan

emirler ya¤d›. Ürperdim. 

Birden Spielmanlar'dan birinin ko-

nufltu¤unu duydum. Nazilere

meydan okuyarak, ölümün yüzü-

ne gururla bakt›: "Siz bizi öldürebi-

lir, binlerce Yahudi'yi de yok edebi-

lirsiniz. Fakat Yahudi ulusunu asla
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yok edemeyeceksiniz! Her zaman oldu¤u gibi hayatta kalmay› baflaracak-

lar, ...."Bununla, fiema ‹srael'i söylemeye bafllad›lar: Ölmeden önce m›r›l-

danmay› baflarabildiler: "Aflem Ehad-Allah birdir."9

Soyk›r›m Y›llar›nda Radikal Siyonistler

Bu bölüm boyunca inceledi¤imiz gerçekler, II. Dünya Savafl› y›lla-
r›nda korkunç bir Yahudi soyk›r›m› yafland›¤›n› aç›kça göstermektedir.
Tarihin en büyük zulümleri aras›nda yer alan bu büyük trajediyi fliddet-
le ve nefretle k›namak, her vicdan sahibi insan›n görevidir.

Ancak ne ilginçtir ki, baz› insanlar, hem de Yahudilerin içinden ç›k-
m›fl baz› insanlar, bu vahflete karfl› ç›kmak yerine, bu vahfletin sorumlu-
su olan Nazilerle ifl birli¤i yapm›fllard›r. Bu kifliler, kitab›n ilk bölümün-
de inceledi¤imiz gibi, radikal Siyonistlerdir. Filistin'de bir Yahudi Devle-
ti kurmak için Nazi Almanyas› ile kirli bir ifl birli¤i yapan baz› Siyonist-
ler, soyk›r›m y›llar›nda bile Nazilerle dirsek temas›n› korumufllar, daha-
s› Yahudilerin Nazi zulmünden kurtar›lmas› için en ufak bir giriflimde
bulunmam›fllard›r.

Bu, tarihsel kan›tlarla belgelenmifl bir gerçektir. Amerikal› Yahudi
tarihçi Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators adl› kitab›nda, II.
Dünya Savafl› s›ras›nda asimilasyonist Yahudi organizasyonlar›n›n Nazi
iflgali alt›ndaki ülkelerdeki Yahudileri kurtarmak için ellerinden gelen
herfleyi yapt›klar›n› yazar. Ancak Brenner'›n özellikle vurgulad›¤› gibi,
birtak›m Siyonistler Nazilerin elindeki Yahudilerin kurtar›lmas› konusu
ile hiç ilgilenmemifller, hatta bu konudaki çabalar›n bir k›s›m›n› engelle-
mifllerdir. Brenner, WZO'nun (Dünya Siyonist Örgütü) bu konudaki tep-
kisizli¤i karfl›s›nda, pek çok Yahudi'nin "Avrupal› kardefllerimiz katledi-
lirken, siz nas›l buna s›rt çevirebilirsiniz?" mant›¤› ile isyan etti¤ini ya-
zar.10 Polonyal› Siyonist lider ‹zak Gruenbaum, bu konuda baz› Siyonist-
lere yöneltilen suçlamalar› ve kendilerinin cevab›n› 1943'teki bir yaz›s›n-
da flöyle anlat›r:

fiu içinde bulundu¤umuz dönemde, Erez ‹srail'de baz› yorumlar yap›l›yor.

Bize, 'Erez ‹srail'i (‹srail topraklar›n›) flu zor günümüzde öncelikli hedef

yapmay›n, Yahudiler yok edilirken yaln›zca Filistin ile ilgilenmeyin' diyor-

lar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve insanlar bize 'Keren Hayesod'dan (Filis-
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tin'deki Siyonist fon) Avrupal› Yahudi-

leri kurtarmak için para ay›ramaz m›s›-

n›z?' diye soruyorlar. Ben de 'Hay›r' di-

yorum. Tekrar ediyorum, 'Hay›r'... Ben-

ce Siyonist hareketi ikinci s›raya koy-

maya çal›flan bu e¤ilime karfl› ç›kmal›-

y›z. Ve bu yüzden insanlar bize 'antise-

mit' diyorlar, Yahudileri kurtarma iflle-

rine öncelik tan›mad›¤›m›z için.11

Gruenbaum, yaz›s›n›n sonunda ise
"Siyonizm herfleyin üzerindedir" diyordu. 

Radikal Siyonistlerin mant›¤› aç›kt›:
Onlara göre, Avrupal› Yahudileri kurtarmakla u¤raflmak Siyonizme ihanet
olurdu. Ellerindeki tüm güç ve imkan› Filistin'de bir Yahudi devleti kur-
mak için kullan›yorlard› ve Avrupal› Yahudileri Nazilerin elinden kurtar-
mak için hiçbir giriflimde bulunmayacaklar›n› aç›kça ifade ediyorlard›. 

Peki neden kendi soydafllar›na karfl› bu denli ac›mas›z davranabili-
yorlard›? Siyonist HeChalutz Örgütü'nün ‹sviçre temsilcisi Nathan
Schwalb'›n Siyonist dostlar›na yazd›¤› bir mektup bu sorunun cevab›n›
bulmak aç›s›ndan oldukça de¤erlidir. fiöyle yazm›flt›r Schwalb:

Ayn› I. Dünya Savafl›'ndan sonra oldu¤u gibi, bu savafl bitti¤inde de galip

devletler dünya co¤rafyas›n› yeniden belirleyeceklerdir. Dolay›s›yla, savafl

sonunda Erez ‹srail'in ‹srail Devleti'ne dönüflmesi için elimizden gelen her-

fleyi yapmal›y›z. Ancak flunu bilmeliyiz ki, savafl s›ras›nda müttefik ülkele-

rin çok kan› dökülmüfltür ve dökülmektedir. Bu durumda, e¤er bizim hiç

kan›m›z dökülmezse, savafl sonunda kurulacak pazarl›k masas›nda nas›l

ne hakla toprak isteyebiliriz?.. Yaln›zca kan›m›z› ak›tarak topra¤a sahip ol-

mam›z mümkündür.12

K›sacas› baz› Siyonistler Yahudilerin topluca öldürülmesinin, savafl
sonras›nda Filistin'i isterken kendilerine büyük bir hakl›l›k kazand›raca-
¤›n› düflünmüfllerdir. Bu nedenle Avrupal› Yahudileri soyk›r›mdan kur-
tarmak için hiçbir giriflimde bulunmam›fllard›r.

Bunun pek çok kan›t› vard›r. Örne¤in Amerika'da Siyonist hareke-
tin önderi olan Stephen Wise, asimilasyonist Yahudiler ve insan haklar›
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savunucular› taraf›ndan kurulan "Avrupa Yahudilerini Kurtarmak ‹çin
Acil Komite" (Emergency Committee to Save the Jewish People of Euro-
pe) adl› kuruluflun Nazi topraklar›ndaki Yahudileri bir an önce güvenli
bölgelere kaç›rma çabalar›na fliddetle karfl› ç›km›flt›r. Çünkü bu kurtar›-
lacak Yahudiler Filistin'e de¤il, baflka herhangi bir yere transfer edilecek-
tir. Bunun üzerine çileden ç›kan Komite yöneticilerinden Peter Bergson,
Wise'a flöyle demiflti: "E¤er yanan bir evin içinde olsayd›n›z, d›flardaki in-
sanlar›n ne diye ba¤›rmalar›n› isterdiniz; 'flu yananlar› kurtar›n' diye mi,
yoksa 'flu yananlar› Waldorf Astoria Oteli'ne götürerek kurtar›n' diye
mi?"13

K›sacas› birtak›m Siyonist liderler, Nazi vahfleti alt›nda zulüm gören
ve can veren soydafllar›na aç›kça ihanet etmifllerdir. Bugün bu gerçek, ra-
dikal Siyonizme karfl› ç›kan Yahudiler taraf›ndan ›srarla dile getirilmek-
te ve ihanetin hesab› sorulmaktad›r.

Soyk›r›m›n Baz› Siyonistlerce Sömürülmesi

Yahudi soyk›r›m› bir gerçektir. Asla unutulmamas›, asla küçümsen-
memesi gereken büyük bir insanl›k trajedisidir. Bu, sadece Yahudilerin
de¤il, tüm insanl›¤›n ac›s›d›r ve bu flekilde görülmesi gerekir.

Ancak soyk›r›m gerçe¤inin siyasi amaçlar veya ekonomik ç›karlar
u¤runa sömürülmesi, propaganda malzemesi yap›lmas› asla kabul edile-
mez. Bu, soyk›r›mda hayatlar›n› kaybedenlerin an›s›na yap›labilecek bir
ihanettir. Hem de bunu yapanlar, bir zamanlar Nazilerle ifl birli¤i yapm›fl
olan radikal Siyonistler olunca...

‹srail'in resmi söylemlerine bak›ld›¤›nda, neyi kastetti¤imiz anlafl›-
labilir. ‹srail, bilindi¤i gibi, 1967'den bu yana Arap topraklar›n› iflgal al-
t›nda tutan bir devlettir. Dahas› bu iflgali son derece ac›mas›z yöntemler-
le korumufl, özellikle Filistin halk›na karfl› uzun vadeli bir zulüm poli-
tikas› yürütmüfltür. ‹srail'in bu tutumlar› aleyhinde Birleflmifl Milletler'de
ç›kar›lan pek çok karar vard›r.

‹srail söz konusu politikas›n› dengelemek, dünya kamuoyunda
sempati kazanmak içinse, kimi zaman soyk›r›m› öne sürmektedir. Nazi-
ler taraf›ndan katledilmifl olan 5.7 milyon Avrupa Yahudisi'nin trajedisi,
baz› radikaller taraf›ndan kendi suçlar›n› hafifletmek için sözde psikolo-
jik bir dayanak gibi kullan›lmaktad›r. 
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Bu yöntem, sadece ‹srail yönetimindeki baz› kesimler taraf›ndan de-
¤il, Bat›l› ülkelerdeki birtak›m "‹srail lobileri" taraf›ndan da kullan›lmak-
tad›r. Bu durum, konuya daha samimi yaklaflan Yahudiler taraf›ndan da
elefltirilmektedir.

Örne¤in Fransa'daki Ecole Pratique des Hautes Etudes adl› e¤itim ku-
rumundaki Ça¤dafl Yahudi Tarihi Kürsüsü'nün Baflkan› Esther Benbassa,
11 Eylül 2000 tarihli Liberation gazetesinde yay›nlanan yaz›s›nda, "Yahu-
di soyk›r›m›n›n neredeyse bir din haline getirildi¤ini" belirtmifl ve flöy-
le yazm›flt›r: "Kendini soyk›r›m ma¤duru konumuna sokma, her Yahu-
diyi elefltiriye karfl› güvence alt›na al›yor ve böylelikle ‹srail'i de elefl-
tirilere karfl› güvence alt›na al›yor."14

Yahudi soyk›r›m›n›n siyasi ve ekonomik bir propaganda arac› hali-
ne geldi¤i gerçe¤ini vurgulayan en önemli çal›flma ise, New York Üniver-
sitesi'nden Yahudi as›ll› tarihçi Norman G. Finkelstein'in The Holocaust
Industry: Reflections on the Explotation of Jewish Suffering (Soyk›r›m En-
düstrisi: Yahudilerin Ac›lar›n›n Sömürülmesi Üzerine Düflünceler) adl›
kitab›d›r. Kendi öz anneannesi de Nazi toplama kamplar›nda tutsak ola-
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rak yaflam›fl bir soyk›r›m ma¤duru olan Finkelstein, 2000 y›l› bas›m› olan
kitab›nda, soyk›r›m kavram›n›n gerek ‹srail gerekse Bat›'daki Yahudi ör-
gütleri taraf›ndan tam anlam›yla sömürüldü¤ünü anlatmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan kurulan uluslararas›
mahkemelerin karar›yla, Almanya Nazi ma¤duru tüm Yahudilere büyük
bir tazminat ödemifltir. Milyar dolarlarla ifade edilen bu tazminat›n tak-
sitleri, Almanya taraf›ndan ‹srail'e ve dünyan›n farkl› ülkelerindeki Ya-
hudilere on y›llard›r ödenmifltir ve halen ödenmeye devam etmektedir.
Sadece Almanya de¤il, baflta ‹sviçre olmak üzere çeflitli Avrupa ülkeleri,
‹sviçre'nin birer finans imparatorlu¤u niteli¤indeki uluslararas› bankala-
r›, hatta Nazi iflgali s›ras›nda Yahudilere yard›m etmeyen Do¤u Avrupa
ülkeleri de defalarca Nazi ma¤duru Yahudilere "tazminat" ödemifllerdir.

Finkelstein, Holokost Endüstrisi adl› kitab›nda, tüm bu tazminatlar›n
kullan›lmas›nda çok büyük yolsuzluklar yap›ld›¤›n›, Nazi ma¤duru Ya-
hudilere verilmek üzere Almanya ve benzeri hükümetlerden çok büyük
paralar al›nd›¤›n›, ancak bunlar›n gerçek sahiplerine, yani Nazi ma¤du-
ru Yahudilere de¤il, radikal Siyonist örgütlerin finansman›na kullan›ld›-
¤›n› anlatmaktad›r.

Örne¤in Yahudi örgütleri geçti¤imiz y›llarda "Nazi kamplar›nda kö-
le iflçi olarak çal›flt›r›lan Yahudilerin emeklerinin tazminat›" olarak Al-
manya'dan yeni bir ödeme istemifllerdir. Bu ödemeden yararlanacak Ya-
hudilerin say›s› olarak verdikleri rakam ise 135 bindir. Oysa Finkelstein,
resmi istatistiklere dayanarak, Nazi kamplar›nda iflçi olarak çal›flt›r›lm›fl
olup halen hayatta bulunan Yahudilerin say›s›n›n 14-18 bin civar›nda ol-
du¤unu aç›klamaktad›r. Arada kalan büyük fark, "tazminat" ad› alt›nda
Siyonist örgütlerin kasas›na aktar›lmaktad›r.15

Soyk›r›m›n sömürülmesine yönelik benzer bir elefltiri de, Amerikan
Soyk›r›m Anma Müzesi'nde (US Holocaust Memorial Museum) görevli
olan Tim Cole taraf›ndan yaz›lan Selling the Holocaust: From Auschwitz to
Schindler, How History is Bought, Packaged and Sold (Soyk›r›m› Satmak:
Auschwitz'ten Schindler'e, Tarih Nas›l Sat›n Al›n›yor, Paketleniyor ve Sa-
t›l›yor) isimli kitapta yap›lmaktad›r. Cole, 1999 bas›m› kitab›nda, soyk›r›-
m›n ticari bir meta haline getirildi¤ini anlatmakta ve bunu fliddetle elefl-
tirmektedir. 

Yahudi Soyk›r›m›
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Sonuç

Bu bölümde Nazi Almanyas›'n›n Yahudilere karfl› yürüttü¤ü soyk›-
r›m› ana hatlar›yla inceledik. Kuflkusuz bu konuda daha yüzlerce cilt ki-
tap yaz›labilir ve Nazi vahfletinin detaylar› aç›klanabilir. Ancak burada
özetledi¤imiz bilgiler dahi, Yahudi soyk›r›m›n›n tarihin büyük zulümle-
rinden biri oldu¤unu göstermeye yeterlidir.

Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekir. Çünkü birileri, söz konu-
su zulmü sömürerek kendi siyasi veya ekonomik hedefleri için kullanma
çabas›ndad›r. Bunlar›n böyle bir fley yapmaya hiç haklar› yoktur, çünkü
1930'lu y›llar boyunca Nazilerle ifl birli¤i yaparak antisemitizmi körükle-
yen, soyk›r›m bafllad›¤›nda ise Avrupa Yahudilerini yüzüstü b›rakanlar
onlard›r. Onlar, yani radikal Siyonistler, soyk›r›m› kullanarak yeni bir
soyk›r›ma (‹srail'in Filistinlilere karfl› yürüttü¤ü etnik temizli¤e) daya-
nak bulmak amac›ndad›rlar ki, bu asla kabul edilemez. 

Radikal Siyonist propagandan›n geçersizli¤ini göstermek içinse, iki
önemli fleyi yapmak gerekir:

1) Nazilerle baz› Siyonistler aras›ndaki ifl birli¤ini ortaya ç›karmak
2) II. Dünya Savafl› y›llar›nda yaflanan soyk›r›m›, "sömürü malzeme-

si" olmaktan kurtarmak, tarihteki gerçek yerine oturtmak
Elinizdeki kitab›n ilk bölümünde, Nazi- radikal Siyonist ifl birli¤ini

detaylar›yla incelemifltik. Bu bölümde ise, II. Dünya Savafl› y›llar›nda ya-
flanan soyk›r›m› ele ald›k. Ancak hem tarihsel gerçeklerin anlafl›lmas›
hem de konunun bir sömürü malzemesi olmaktan kurtar›lmas› için,
önemli bir gerçe¤i daha belirtmek gerekmektedir: Nazi vahfletinin ma¤-
durlar›, sadece Yahudiler de¤ildir. 
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Soyk›r›m›n anlat›m›ndaki yanl›fllar›n bafl›nda, Nazi vahfletinin Ya-
hudiler d›fl›ndaki hedeflerinin göz ard› edilmesi gelir. Oysa Naziler sa-
dece Yahudilere de¤il; Çingeneler, Polonyal›lar ve Slavlar gibi etnik
gruplara, ak›l hastalar›na, sakatlara ve Katolikler veya Yehova fiahitle-
ri gibi dini cemaatlere karfl› da soyk›r›m yürütmüfllerdir. Bu bölümde,
söz konusu gruplara karfl› yürütülen, ancak ço¤u zaman konusu bile
edilmeyen "unutulan soyk›r›m"lar› inceleyece¤iz.

Zavall› ‹nsanlara Korkunç Bir Vahflet: Özürlülerin Soyk›r›m›

Ço¤u insan, Nazi soyk›r›m›n›n Yahudilerin katledilmesi ile baflla-
d›¤›n› zanneder. Oysa Nazi katliamlar›na Yahudilerden daha önce ma-
ruz kalm›fl bir grup vard›r: Alman toplumu içindeki ak›l hastalar›, sa-
katlar ve kal›tsal hastalar. Tarihçi Henry Friedlander The Origins of Na-
zi Genocide (Nazi Soyk›r›m›n›n Kökenleri) isimli kitab›nda flöyle de-
mektedir:

Savafl sonras› dünyada, Auschwitz 20. yüzy›ldaki katliam›n sembolü ha-

line geldi. Ama Auschwitz, Nazilerin sadece en son ve en kusursuz imha

merkeziydi. Gerçekte tüm imha operasyonu, daha önce, Ocak 1940'ta, en

çaresiz insanlar›n katledilmesi ile bafllam›flt›; bunlar özürlü hastalard›.1

Bu soyk›r›m›n nedenini anlamak için, Nazi ideolojisine bakmak
gerekir. Bilindi¤i gibi, Nazizmin temelini ›rkç›l›k oluflturur. Irkç›l›¤›n
pratikteki uygulamalar›ndan biri ise, "öjeni" sapk›nl›¤›d›r. ‹nsan ›rk›-
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n›n aynen bir hayvan türü gibi "›slah" edilmesini öngören bat›l öjeni
teorisi uyar›nca, Naziler kendilerince "›rka zararl›" olarak kabul ettik-
leri tüm sakat ve kal›tsal hastal›k sahibi insanlar› yok etmeye karar
vermifllerdir.

Öjeni kavram›, Darwin'in evrim teorisiyle birlikte do¤mufltu. Dar-
win, Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, bölümler boyunca "hayvan ›rklar›-
n›n ›slah›"ndan söz etmifl, ‹nsan›n Türeyifli adl› kitab›nda ise insanlar›n
da bir hayvan türü oldu¤u yalan›n› öne sürmüfltü. Darwin'in kuzeni
Francis Galton ise, amcas›n›n bu sapk›n iddialar›n› bir ad›m ileri gö-
türmüfl ve öjeni teorisini formüle etmifltir. 

Galton yan›lg›lar›n› ilk olarak 1869'da yay›nlanan Heredity Genius
(Kal›tsal Deha) adl› kitab›nda aç›klad›. Kitapta ‹ngiliz tarihinde tespit
etti¤i baz› sözde "deha"lardan söz ediyor ve bunlar›n kendilerine has
›rksal özellikler tafl›d›¤› yan›lg›s›n› öne sürüyordu. Galton bu iddias›-
n›n ard›ndan, ‹ngiliz milleti içinde genetik olarak di¤erlerinden üstün
olan ayr› bir kan›n bulundu¤u ve bu kan›n korunmas› için önlemler
al›nmas› gerekti¤i bat›l düflüncesini ileri sürüyordu. Galton'a göre, bu
sapk›n teori sadece ‹ngilizler için de¤il, tüm ›rklar için de geçerliydi. 

Öjeni sapk›nl›¤›n›n Galton'dan sonra en hararetli savunucusu ise,
Nazilerin fikri öncülerinden biri olarak kabul edilen Alman Darwinist
biyolog Ernst Haeckel oldu. Haeckel, öjeni amac›yla cinayet ifllenmesi
vahfletini ilk kez aç›k aç›k dile getirdi: Wonders of Life (Yaflam›n
Harikalar›) adl› kitab›nda, "sakat do¤an bebeklerin hiç vakit yitiril-
meden öldürülmesi" gibi insanl›k d›fl› bir düflünceyi savundu ve bu
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bebeklerin henüz bir bilince sahip olmad›klar›n› ileri sürerek sözde
"bunun bir cinayet say›lmayaca¤›n›" iddia etti.2 Haeckel sadece sakat
do¤an bebeklerin de¤il, toplumun sözde evrimine engel olan tüm has-
ta ve sakat insanlar›n "evrim yasalar›" gere¤ince ay›klanmas› gibi bir
vahfleti istemifltir. Hastalar›n tedavi edilmesine karfl› ç›km›fl, kendince
bu tedavinin do¤al seleksiyonu engelledi¤ini ileri sürerek flöyle yaz-
m›flt›r:

‹yileflmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örne¤in ak›l hastalar›,

cüzzaml›lar, kanser hastalar› yapay olarak hayatta tutulmakta, ama bu

kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir... Bu

kötülükten kurtulabilmek için, yetkili bir komisyonun karar› ve gözle-

miyle hastalara h›zl› ve etkili bir zehir verilmelidir.3

Haeckel'in teorisini kurdu¤u bu vahflet, Nazi Almanyas› taraf›n-
dan uygulamaya konacakt›.

Naziler, sosyal-Darwinizm aldatmacas›n›n kusursuz uygulay›c›-
lar› olarak, öjeni sapk›nl›¤›n› da aynen benimsediler. Nazilerin özürlü
ve hasta insanlara karfl› yürüttükleri soyk›r›m› anlatan ve Disability
Rights Advocates (Özürlü Haklar› Savunucular›) adl› uluslararas› ku-
rulufl taraf›ndan haz›rlanan Forgotten Crimes (Unutulmufl Suçlar) adl›
raporda, Nazilerin bu mazlum insanlar hakk›ndaki cani bak›fl aç›s›
flöyle anlat›l›r:

Özürlülü¤ü her toplumda var olan yaflam›n do¤al bir yönü olarak kabul

etmek yerine, Alman (Nazi) ideolojisi özürlülü¤ü bir tür dejenerasyon

iflareti olarak görüyor ve neredeyse tüm özürlü insanlar› "yaflamaya hak-

k› olmayan hayatlar" olarak tan›ml›yordu. Her türlü özürlü insan; dep-

resyon geçirenler, felçliler, kanserliler, organlar› eksik özürlüler, "yavafl

ö¤renenler" (zeka özürlüler), sa¤›rlar ve körler, bunlar›n hepsi Naziler

taraf›ndan "faydas›z yiyiciler" olarak damgalanm›flt›. (Bu) özürlü insan-

lar, Hitler'in üstün bir ›rk yaratma çabas›n›n ilk hedefi oldular. Özürlü

insanlar›n yok edilmesi, Nazilerin Aryan ›rk›n› "saflaflt›rma" plan›n›n

merkezi bir ö¤esi oldu.4

Nazilerin özürlü insanlara karfl› uygulad›¤› soyk›r›m›n ilk aflama-
s›, "k›s›rlaflt›rma" oldu.
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1933'ten II. Dünya Savafl›'n›n bafllad›¤› 1939 y›l›na kadar, söz ko-
nusu k›s›rlaflt›rma politikas› büyük bir ac›mas›zl›kla yürütüldü. Yüz
binlerce özürlü insan, kald›klar› hastane veya kliniklerden veya evle-
rinden toplanarak "sterilizasyon merkezleri"ne götürüldü ve zorla
ameliyat edildi. Son derece ac›mas›z ve hoyratça yürütülen bu operas-
yonlar sonucunda baz› hastalar ölmüfl, ço¤u aylar süren korkunç ac›-
lar yaflam›fl, dahas› pek ço¤u da yaflad›klar› olay›n psikolojik etkisin-
den y›llar boyu kurtulamam›flt›r. Savafl sonras›nda yap›lan bir araflt›r-
ma, k›s›rlaflt›rma ma¤durlar›n›n baz›lar›n›n, olaydan on y›l kadar son-
ra bile fliddetli sanc›lar çektiklerini, üçte birinin de hala fliddetli bir psi-
kolojik travma yaflad›klar›n› göstermifltir.5 

K›s›rlaflt›rman›n ard›ndan, Hitler'in kurmaylar›na verdi¤i ve Akti-
on T-4 olarak bilinen bir talimatla özürlülerin katledilmesine baflland›:

Hitler'in stratejisi aflama aflama ilerledi. Önce k›s›rlaflt›rma bafllad›.

1933'ten itibaren 400 binden fazla özürlü insan zorla k›s›rlaflt›r›ld›... Da-

ha sonra Aktion T-4 olarak bilinen resmi öldürme program› bafllad›. Bu

program özel olarak özürlü insanlar için tasarlanm›flt›. Nazilerin Yahu-

diler için kullanacaklar› imha yöntemleri, örne¤in "dufl odalar›"na soku-

lan insanlar›n burada karbon monoksit ile zehirlenmesi, ilk önce özürlü-

lere yönelik programda gelifltirilmifl ve en verimli hale getirilmiflti. So-

nuçta, Aktion T-4 program› çerçevesinde 275 binden fazla özürlü insan

katledildi. Bu rakama, Aktion T-4 resmen sona erdikten sonra toplama

kamplar›nda yaflamlar›n› yitiren özürlüler dahil de¤ildir. Savafl s›ras›nda

da, say›lar› bilinmeyen daha pek çok özürlü insan Naziler taraf›ndan ifl-

gal ve istila edilen bölgelerde öldürüldü. Naziler hakimiyetleri alt›ndaki

bölgeleri büyüttükçe, ›rklar›na, dinlerine ve siyasi görüfllerine ald›r›fl et-

meksizin, özürlü erkekleri, kad›nlar› ve çocuklar› katlettiler.6 

Nazi ideolojisi ile beyni y›kanm›fl olan doktorlar ve di¤er pek çok
resmi görevli, bu ak›l almaz vahfleti adeta bir "görev bilinci" ile gerçek-
lefltirmifltir. Nazizmin özündeki sosyal-Darwinist ö¤retinin toplumda
yayg›nlaflmas›n›n, din ahlak›n›n insanlara emretti¤i flefkat, merhamet
gibi ahlaki erdemlerin kaybolmas›n›n do¤al bir sonucu olmufltur bu
durum. Afla¤›daki al›nt›, Nazilerin Aktion T-4 program› çerçevesinde
özürlüleri katletmek için kurduklar› alt› merkezden biri olan Hada-
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mar'da yaflanan bir olay› aktarmakta ve Nazi ideolojisinin Alman top-
lumunu ne hale getirdi¤ini gözler önüne sermektedir:

Örne¤in (alt› temel katliam merkezinden biri olan) Hadamar'da özürlü-

lere yönelik katliam, bürokratik bir düzen ve "verimlilik" içinde gerçek-

lefltirilmifltir. Bu operasyonun yürütülmesi için moralin yüksek tutulma-

s›na önem verilmifltir. Hem "verimlili¤in" yüksek tutulmas› hem de has-

tane görevlilerinin moral düzeyinin optimumda korunmas› için, hastane

yöneticileri öldürme program›n›n önemini s›k s›k vurgulam›fllard›r. 1941

yaz›nda, Hadamar'›n sa¤ taraf›ndaki lobide yap›lan seremoni, öldürme

program›nda önemli bir kilometre tafl› oluflturur. Tüm hastane personeli

davete kat›lm›fl, kendilerine içki ikram› yap›lm›flt›r. Girifl e¤lencelerin-

den sonra, tüm kat›lanlar hastanenin bodrum kat›na davet edilmifl ve

"on bininci hastan›n yak›lmas›" an›s›na yap›lan törene dahil olmufllard›r.

Maktulün cesedi taze çiçeklerle ve küçük Nazi bayraklar›yla süslenmifl

ve doktorlardan biri Hadamar'da yürütülen iflin önemi hakk›nda kat›-

l›mc›lara k›sa ve duygusal bir konuflma yapm›flt›r. Daha sonra ceset ya-

k›lm›fl, baz› kat›l›mc›lar, ölen kiflinin ruhuna yönelik ancak alayc› "anma

konuflmalar›" yapm›fllar, di¤erleri bunlar› gülerek dinlemifl sonra da Pol-

ka müzi¤i eflli¤inde bir parti verilmifltir.7

Sakat ve zeka özürlü çocuklara ve bebeklere karfl› yürütülen kat-
liam ise ayr› bir felakettir. Her ne kadar bu yönde bir "çal›flma"
1933'ten beri yürütülüyor olsa da, bu konu as›l olarak Ciddi Kal›tsal
Hastal›klar Hakk›nda Bilimsel Araflt›rma ‹çin Reich Komitesi (Reich
Committee for Scientific Research of Serious Illness of Hereditary and
Protonic Origin) adl› kurumun 18 A¤ustos 1939'da yay›nlad›¤› "çocuk
ötenazisi" isimli kararla h›z kazanm›flt›r. Bu kararda, "ciddi kal›tsal
hastal›klara" sahip oldu¤undan flüphe duyulan 3 yafl›n alt›ndaki tüm
bebeklerin ve yeni do¤anlar›n komiteye bildirilmesi emredilmifltir. Söz
konusu "ciddi kal›tsal hastal›klar", Down Sendromu, fiziksel defor-
masyonlar, felç gibi kategorileri içermektedir. Bu hastal›klara sahip ol-
duklar› flüphesiyle "rapor edilen" bebekler, doktor kontrolünden geçi-
rilmifl ve ço¤unun hastal›¤› tespit edilerek, evraklar› (+) iflaretiyle ifla-
retlenmifl ve öldürme merkezlerine gönderilmifllerdir. Dönemin Nazi
doktorlar›ndan Dr. Karl Brandt "bu bebekleri toplaman›n amac›, onla-
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r› do¤umlar›ndan hemen sonra ola-
bildi¤ince çabuk flekilde imha etmek-
ti" demektedir. Almanya'n›n farkl›
bölgelerindeki hastanelerde toplam
30 "çocuk ötenazi bölümü" aç›ld›¤› ve
bunlar›n her birinde yüzlerce bebe¤in
katledildi¤i bilinmektedir.

Bebeklerin öldürülmesi, bazen
kalbe zehir enjekte edilmesiyle ger-
çeklefltirilmifltir. Ancak baz› Nazi
doktorlar› daha da canavarca davran-
m›fl ve bebekleri aç b›rakarak yavafl
yavafl ve ac› çekerek ölmelerini sa¤la-
m›fllard›r. Bunlardan biri olan Dr.
Hermann Pfannmuller'in, yöneti-
mindeki hastaneyi üstlerine gezdirir-

ken, açl›ktan can çekiflmekte olan bir bebe¤i ayaklar›ndan tutarak ha-
vaya kald›rd›¤› ve "bunun daha birkaç günü var" dedi¤i aktar›lmakta-
d›r.8

Bu insanl›k d›fl›, fleytani vahfletin en kötü yönlerinden biri ise, bü-
yük ölçüde "unutulmufl" olmas›d›r. Disability Rights Advocates (Özür-
lü Haklar› Savunucular›) adl› kuruluflun raporunda, bu gerçek flöyle
vurgulanmaktad›r:

Soyk›r›m hakk›nda son y›llarda büyük ölçüde artm›fl olan ilgiye ra¤men,

Nazi rejiminde özürlü erkeklere, kad›nlara ve çocuklara yap›lan büyük

vahfletler konusunda hala sessizlik sürmektedir. Nazi döneminde özürlü

insanlara yap›lan gaddar ve sistemli zulüm, hem tarihsel araflt›rmalarda

hem de soyk›r›m hakk›ndaki kollektif haf›zam›zda büyük ölçüde göz ar-

d› edilmifl ve önemsizlefltirilmifltir. Bunun sonucu, bu vahfletler hakk›n-

da yayg›n bir bilgisizliktir ve bu bilgisizlik politikac›lar›n, akademisyen-

lerin ve medyan›n ilgisizli¤i ile beslenmektedir... Baz› insanlar, çok yan-

l›fl bir flekilde, katledilen özürlü say›s›n›n göreceli olarak az oldu¤unu

sanmaktad›r. Oysaki kesin deliller, hem Almanya'da hem de Naziler ta-

raf›ndan ele geçirilen bölgelerde özürlü insanlar›n köle iflçi haline getiril-
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Özürlü do¤an bebeklerin do¤ar do¤maz topla-
n›p katledilmesini savunan Dr. Karl Brandt. 



di¤ini, mallar›n›n ya¤maland›¤›n› ve katledildi¤ini göstermektedir. Di-

¤er katledilenlerin, örne¤in Yahudilerin, ac› çekti¤i ve kaybetti¤i gibi,

özürlüler de ac› çekmifl ve kaybetmifltir... 

(Ancak) bugün dünyada özürlülerin soyk›r›m›n› özel olarak ele alan bir

müze ve an› merkezi yoktur... Dahas›, yüzlerce uluslararas› soyk›r›m

müzesi bulunmas›na ra¤men, bunlar›n içinde özürlüler hakk›nda birkaç

cümleden baflka bilgi veren kaynak dahi yok gibidir. Ço¤u soyk›r›m s›ra-

s›nda özürlülere uygulanan vahfletlerden tek kelime dahi söz etmemek-

tedir... Özürlüler hiçbir savafl tazminat› da almam›fllard›r.9

K›sacas› Nazi vahfletinin önemli bir boyutunu oluflturan "özürlü
soyk›r›m›" büyük ölçüde unutulmufl durumdad›r. Bunun tehlikeli so-
nuçlar›ndan biri, bu konudaki hassasiyetin kaybolmas›d›r ve Nazi ci-
nayetlerini tekrarlama hayalleri kuran neo-Naziler bu boflluktan ya-
rarlanmaya çal›flmaktad›rlar. Dahas›, özürlülere yönelik olumsuz ba-
k›fl aç›s›n›n temeli olan sosyal-Darwinist sapk›n mant›k hala hakimdir
ve bu da durumu ciddilefltirmektedir. Disability Rights Advocates
(Özürlü Haklar› Savunucular›) adl› kuruluflun Forgotten Crimes
(Unutulmufl Suçlar) adl› raporunda (bu rapor daha sonra kitap haline
getirilmifltir), "özürlü düflmanl›¤›"n›n Almanya'da ne yaz›k ki hala et-
kili oldu¤u flöyle aç›klanmaktad›r:

Günümüzdeki Alman toplumunda da, pek çok özürlü insan ikinci s›n›f

vatandafl muamelesi görmekte ve ekonomik bir yük ve bir huzursuzluk

nedeni say›lmaktad›rlar. Bu ayr›mc› bak›fl aç›s›, özürlüleri hedef alan flid-

det olaylar›na yol açm›flt›r ki, bunlar toplum içinde tartaklama, hakaret,

taciz, sald›r›, dövme ve hatta öldürmelere kadar varabilmektedir. Neo-

Naziler (Dazlaklar) bu sald›r›lar› yürütenlerdir. Raporlar, dazlaklar›n kör

bir adam› öldüresiye dövdüklerini, befl sa¤›r çocu¤u döverek ciddi flekil-

de yaralad›klar›n›, tekerlekli sandalye kullanan bir adam› merdivenler-

den afla¤› yuvarlad›klar›n› ve "Dachau'da sizi unutmufl olmal›lar" veya

"Hitler olsayd›, flimdiye çoktan gaz (odalar›na) gitmifltiniz" fleklinde slo-

ganlar att›klar›n› bildirmektedir. ‹ngiliz Özürlü ‹nsanlar Organizasyonlar›

Konseyi dergisinin bildirdi¤ine göre, 1000 kadar özürlü Alman vatandafl›

bir y›l içinde fiili olarak veya sözle sald›r›ya u¤ram›flt›r.10

Bu ac› gerçekler bizi önemli bir sonuca götürür. Özürlü soyk›r›m›
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Her türlü özürlü insan; depresyon geçirenler, felçliler, kanserliler, zeka gerili¤ine sahip
olanlar, sa¤›rlar ve körler, bunlar›n hepsi Naziler taraf›ndan sözde "faydas›z yiyiciler" ola-
rak damgalanm›flt›. Bugün bu sapk›n ideoloji neo-Naziler taraf›ndan sürdürülmektedir.



asla unutulmamal›, "bir daha asla" slogan› özürlüler için de zihinlere
yerlefltirilmeli, özürlülerin haklar›n›n korunmas› için tüm dünya ça-
p›nda çok daha etkili bir strateji yürütülmelidir.

Çingene Soyk›r›m›

Unutulan bir baflka soyk›r›m, Çingenelere yönelik Nazi vahfletidir. 
Nazilerin ›rkç› ideolojisi, sadece Yahudileri de¤il, Çingeneleri de

"yok edilmesi gereken sözde afla¤› ›rklar" kategorisine dahil ediyordu.
Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte, Almanya'da yaflayan Çingeneler
üzerinde de bask› politikas› bafllad›. Sanat yetenekleriyle ve özgün ya-
flam tarzlar›yla dünyan›n pek çok ülkesinde kültürel bir renk olarak
kabul edilen ve hoflgörülen Çingeneler, Nazi Almanyas›'nda insanl›k
d›fl› bir nefretin hedefi oldular.

Nürnberg Kanunlar›'n›n haz›rlay›c›lar›ndan olan Dr. Hans Globke
1936 y›l›nda yapt›¤› aç›klamayla, "Çingenelerin yabanc› bir ›rk" oldu-
¤unu söyledi. 14 Aral›k 1937'de yay›nlanan bir karar ise Çingeneleri
"iflah olmaz suçlular" olarak tan›mlad› ve Alman toplumundan izole
edilmelerini karara ba¤lad›. 1938'in bafl›ndan itibaren, Çingeneler Na-
zi görevlileri taraf›ndan yakalan›p toplama kamplar›na gönderilmeye
bafllad›lar. Daha sonra Alman Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Irk Araflt›rmalar›
Bölümü'nden Eva Justin haz›rlad›¤› bir doktora tezinde, Çingeneleri
"Alman ›rk›n›n safl›¤› için çok büyük bir tehlike" olarak tan›mlad›.
Buchenwald kamp›nda Çingeneler için özel bir bölüm oluflturuldu.
Mauthausen, Gusen, Dautmergen, Natzweiler ve Flossenburg kampla-
r›na gönderilen Çingenelerin de ço¤u buralarda katledilecekti. 

Bir yandan da Çingenelere yönelik zoraki bir k›s›rlaflt›rma prog-
ram› uygulamaya kondu. Dusseldorf-Lierenfeld'teki bir hastanede ya-
p›lan ameliyatlarda, Çingene olmayan erkeklerle evlenen Çingene ka-
d›nlar zorla k›s›rlaflt›r›ld›. Baz›lar›  k›s›rlaflt›rma s›ras›nda hayatlar›n›
yitirdiler. Özellikle de hamile kad›nlar üzerinde yap›lan k›s›rlaflt›rma
ameliyatlar›n›n ço¤unda hastalar öldü.11

1938 y›l›nda Nazi Almanyas›'n›n ikinci adam› olan SS fiefi Himm-
ler "Çingene sorunu"na el koydu ve daha önceden Münih'te bulunan
Çingene ‹flleri Merkezi'ni Berlin'e tafl›tt›. Bundan sonra Çingenelerin
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Üstteki resimde Buchenwald ölüm kamp›ndaki mahkumlar
görülmektedir. Mahkumlar aras›nda ünlü Nobel ödüllü ya-
zar Elie Weisel de bulunmaktad›r. Bu kampta Yahudilerin
yan› s›ra binlerce Çingene de katledilmiflti.

imhas› da, ayn› Yahudilerin imhas› gibi, Nazi Almanyas›'n›n hedefle-
rinden biri haline gelecekti.

Çingenelerin toplu imhas› 1941 Yaz›'nda bafllad›. Bu dönemde
Çingeneleri bulmak, öldürmek ya da toplama kamplar›na göndermek
için özel Einsatzgruppe timleri kuruldu. Almanya'dan on binlerce Çin-
gene (kad›n, yafll›, çocuk ve bebek dahil) Polonya'ya ve oradan Belzec,
Treblinka, Sobibor ve Majdanek toplama kamplar›na gönderildiler.
Hollanda, Fransa ve Belçika'dan yola ç›kar›lan 30 bine yak›n Çingene
de Auschwitz'e gönderildi. Bu insanlar›n çok büyük bir bölümü Nazi-
ler taraf›ndan öldürüldü. Auschwitz Müzesi Tarih Bölümü Müdürü
Dr. Franciszek Piper'e göre, Auschwitz'in bir parças› olan "Birkenau'ya
23 bin Çingene transfer edilmifl ve bunlar›n 21 bini öldürülmüfltü.
Auschwitz kumandan› Rudolf Hess'in an›lar›nda yazd›¤› gibi, öldürü-
len bu Çingenelerin aras›nda "çok say›da çocuk, yafl› neredeyse yüze
varan ihtiyarlar ve hamile kad›nlar" vard›.

Çingeneler de ayn› Yahudiler gibi Nazilerin toplu imha plan›n›n
hedefi oldular. Yahudilere uygulanan tüm katliam araçlar› Çingenele-
re de uyguland›. Einsatzgruppe timleri, Çingeneleri de bulduklar› yerde
öldürdüler. UNESCO yay›nlar› aras›nda yer alan "Nazi Terörünün
Ma¤duru Çingeneler" bafll›kl› bir makalede, bu konuda flu bilgiler verilir:
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Polonya'da ve Sovyetler Birli¤i toprakla-

r›nda Çingeneler hem ölüm kamplar›nda

hem de aç›k arazide katledilmifllerdir... Na-

zilerin geçtikleri her yerde Çingeneler tu-

tuklanm›fl, sürülmüfl ve öldürülmüfltür. Yu-

goslavya'da Yahudilerin ve Çingenelerin

idamlar› 1941 Ekimi'nde ormanl›k alanlar-

da yürütülmüfltür. Köylüler, idam yerlerine

götürülmek için kamyonlara yüklenen ço-

cuklar›n a¤lay›fllar›n› ve ç›¤l›klar›n› hala

hat›rlamaktad›rlar.12

Ne kadar Çingene'nin Naziler taraf›n-
dan öldürüldü¤ünü tespit etmek zordur. Yi-
ne de rakamlar bir fikir vermektedir. Tarih-
çi Raoul Hilberg'e göre soyk›r›m öncesinde Almanya'da 34 bin Çinge-
ne vard›r ve bunlar›n çok büyük bölümü öldürülmüfltür. Rusya, Uk-
rayna ve K›r›m'daki katliamlardan sorumlu olan Einsatzgruppen ra-
porlar›na göre ise, bu ülkelerde yaklafl›k 300 bin Çingene katledilmifl-
tir. Yugoslav makamlar›na göre, sadece S›rbistan s›n›rlar› içinde 28 bin
Çingene öldürülmüfltür. Polonya'da katledilenler içinse tahmin dahi
yap›lamamaktad›r. Tarihçi Joseph Tenenbaum, toplamda en az 500 bin
Çingenenin Naziler taraf›ndan öldürüldü¤ünü bildirmektedir. 

Bu büyük trajediye ra¤men, Çingene soyk›r›m› ço¤u zaman gör-
mezden gelinmektedir. Soyk›r›m› anlatan kitaplarda, filmlerde, maka-
lelerde Çingene soyk›r›m› ya hiç belirtilmemekte veya önemsiz bir ko-
nu gibi geçmektedir. ABD Texas'taki "Roman (Çingene) Arfliv ve Dokü-
mantasyon Merkezi"nden Ian Hancock'un belirtti¤i gibi, "Çingene soy-
k›r›m›n› küçültmeye yönelik bir e¤ilim" vard›r.13 

Oysa Çingenelere yap›lan muamele ile Yahudilere yap›lan mu-
amele aras›nda fark yoktur. Her iki grup da 1936'daki Nürnberg Ka-
nunlar› taraf›ndan Alman toplumundan d›fllanm›flt›r. Nazilerin toplu
imha karar› da yine her iki grubu birden hedef alm›flt›r. Soyk›r›m ko-
nusunda en yetkili Nazilerin aras›nda yer alan Adolf Eichmann, "Ya-
hudi sorunu ile Çingene sorununun birlikte ve ayn› anda çözülmesi
gerekti¤ini" yazm›flt›r ki, bu her iki halk›n da yok edilmesi anlam›na

Auschwitz kumandan› 
Rudolf Hess



SOYKIRIM VAHfiET‹

142

gelmektedir. Gerek toplama kamplar›nda gerekse iflgal alt›ndaki böl-
gelerde, Çingeneler de ayn› Yahudiler gibi ac›mas›zca katledilmifltir.14

Polonyal›lara Yönelik Soyk›r›m

Nazilerin toplu imha politikas›na en çok hedef olan uluslardan bi-
ri de Polonyal›lard›r. II. Dünya Savafl› boyunca Naziler toplam 6 mil-
yon Polonya vatandafl›n› öldürmüfllerdir. Bunlar›n 3 milyonu Yahudi,
di¤er 3 milyonu ise Katolik Polonyal›lard›r. Ancak Katolik Polonyal›-
lar›n dram›, ço¤u kez unutulmakta veya göz ard› edilmektedir.

Hitler'in Polonyal›lara olan nefreti, hem onlar› kendince "afla¤› in-
sanlar" (Untermenschen) olarak kabul etmesi hem de Almanlar›n "ya-
flam alan›n›" (Lebensraum) iflgal ettiklerini düflünmesinden kaynakla-
n›yordu. Bu nedenle ilk askeri sald›r›s›n› da Polonya'ya karfl› bafllatt›.
22 A¤ustos 1939 günü, Alman Ordular› aniden Polonya'y› iflgal etme-
ye bafllad›lar ve zaten bu da II. Dünya Savafl›'n›n bafllang›c› oldu. Hit-
ler iflgalden birkaç gün önce komutanlar›na flu emri vermiflti: "Hiç ac›-
maks›z›n, Polonya kökenli veya Lehçe konuflan tüm erkekleri, ka-
d›nlar› ve çocuklar› öldürün. Sadece bu flekilde ihtiyaç duydu¤umuz
yaflam alan›n› elde edebiliriz."15

Nazi ordular› Polonya'y› birkaç haftada tamamen ele geçirdiler ve
Hitler'in emri uyar›nca sistemli bir soyk›r›ma girifltiler. Tüm toprak sa-
hipleri mallar›ndan edildi ve karne uygulamas› getirildi. Alman ›rk›na
benzer özellikler tafl›yan Polonyal› çocuklar ailelerinden zorla al›nd›
ve asker olarak e¤itilmek için Almanya'ya gönderildi. Buna karfl›n Po-
lonya'n›n entelektüel kesimine karfl› tam bir katliam bafllad›. Yüzlerce
cemaat lideri, belediye baflkan›, bürokrat, rahip, ö¤retmen, hakim, se-
natör ve doktor halk önünde idam edildi. Di¤er on binlerce e¤itimli in-
san toplama kamplar›na gönderildi ve buralarda yaflam›n› yitirdi. Sa-
vafl boyunca Polonya doktorlar›n›n %45'ini, avukatlar›n›n %57'sini,
ö¤retim üyelerinin %40'›n›, teknisyen ve mühendislerinin %30'unu ve
din adamlar› ile gazetecilerinin çok büyük bölümünü kaybetti. 

Hitler bir yandan da Polonya kültürünü yok etmek istiyordu.
Tüm ortaokullar ve kolejler kapat›ld›. Lehçe yay›n yapan tüm gazete-
ler kapat›ld›. Kütüphaneler ve kitap dükkanlar› yak›ld›. Polonya kül-



türüne ait tüm yaz›l› kaynaklar ve sanat eserleri tahrip edildi. En çok
da Polonyal› din adamlar› hedef al›nd›. Kiliseler ve di¤er dini kurum-
lar yak›l›p-y›k›ld›. Rahiplerin büyük bölümü tutuklanarak toplama
kamplar›na gönderildi. Cadde ve flehir isimleri bile de¤ifltirildi; eski
Lehçe isimlerin yerine yeni Almanca isimler verildi. Hitler, Polonya'ya
ait olan herfleyi yok etmek istiyordu. 

Sonuçta Naziler tam 6 milyon Polonya vatandafl›n› katlettiler.
Bunlar›n yar›s›n› Yahudiler, di¤er yar›s›n› da Katolik Polonyal›lar olufl-
turuyordu. Auschwitz ve di¤er ölüm kamplar›nda ilk hayat›n› kaybe-
denler, söz konusu Katolik Polonyal›lard›. 

Tarihçi Richard C. Lukas, "o kadar çok Polonyal› toplama kamp-
lar›na gönderilmifltir ki, neredeyse her Polonyal› ailenin bu kamplarda
iflkence görmüfl veya öldürülmüfl bir yak›n› vard›r" diye yazmakta-
d›r.16

Polonyal› Katolikler d›fl›nda, Almanya'daki pek çok dindar Kato-
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Nazi soyk›r›m›n›n en yo¤un yafland›¤› ülkelerden biri de Polonya'd›r. Resimde Naziler taraf›n-
dan dövülen bir Polonyal› Yahudi görülmektedir. Ülkede, Yahudilerle birlikte 3 milyon Katolik
Polonyal› da katledilmifltir. 
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lik, özellikle de rahipler Nazi soyk›r›ma hedef olmufllard›r. H›ristiyan-
l›ktan nefret eden ve Alman toplumunu H›ristiyanl›k öncesi putperest
kültüre döndürmek isteyen Naziler, Katoliklere bafltan beri antipatiyle
bakm›fllar, iktidara geldikten sonra da pek çok din adam›n› toplama
kamplar›na göndermifllerdir. Dachau toplama kamp›nda din adamlar›
için özel bir bölüm oluflturulmufl ve buraya binlerce rahip gönderil-
mifltir. Bu insanlar›n çok az› kurtulabilmifltir; baz›lar› vurulmufl, ço¤u
da hastal›k veya açl›ktan yavafl yavafl ölerek can vermifltir. Ayn› flekil-
de Yehova fiahitleri de, Nazi Almanyas›'na ba¤l›l›k yemini etmeyi
inançlar›na ayk›r› bulduklar› için, Almanya'da veya Almanya'n›n iflga-
li alt›ndaki bölgelerde yakalanm›fl, toplama kamplar›na gönderilmifl
ve katledilmifllerdir.17

Tüm Di¤er Hayat›n› Kaybedenler

Buraya kadar incelediklerimizin de gösterdi¤i gibi, Nazi vahfleti
sadece Yahudileri de¤il, di¤er pek çok etnik grubu da hedef alm›flt›r.
Bunun temelinde, Hitler'in "Lebensraumpolitik" ad› verilen ›rkç› teori-
si yatar. Bu kavram, "yaflama alan› politikas›" anlam›na gelmektedir.
Kastedilen "yaflama alan›", Alman nüfusu için gerekli oldu¤u düflünü-
len yeni topraklard›r: Hitler Almanya'n›n, Alman milletine yeterli bir
toprak oluflturmad›¤›n›, Ari ›rk›n burada "s›k›flt›¤›n›" ileri sürmüfl ve
Do¤u ülkelerinin topraklar›n›n ele geçirilmesi ve burada Almanlar için
yeni bir "yaflama alan›" kurulmas› gerekti¤ini iddia etmifltir. Söz konu-
su yaflama alanlar› için seçilen topraklar ise, Polonya, Ukrayna gibi
Do¤u ülkeleridir. Bu ülkelerin genelde Slav kökenli olan halklar›, Al-
manlar için "yaflama alan›" aç›lmas› için imha edilecektir. 

Nazi dokümanlar›, sadece Sovyetler Birli¤i s›n›rlar› içinde kalan
"yaflam alanlar›"n›n 75 milyon kiflilik bir nüfusa sahip oldu¤unu ve
Nazilerin bu nüfusu 30 milyona indirmeyi hedeflediklerini göstermek-
tedir. Bu 30 milyon, "yaflam alanlar›"na yerlefltirilecek olan Almanlar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere köle iflçi olarak çal›flt›r›lacakt›r. Naziler,
geriye kalan "fazla" 45 milyon insan› ise daha do¤uya sürmeyi veya
farkl› imha yöntemleriyle öldürmeyi amaçlam›fllard›r. 

Nazilerin iflgal ettikleri bölgelerde sivil halka karfl› gerçeklefltir-
dikleri katliamlar, bu plan› uygulamaya koyduklar›n› göstermektedir.
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Bu katliamlar›n bir gerekçesi, sivil halk›n "partizanlara destek verme-
leri"dir. (Partizanlar, iflgal edilen ülkelerde Nazilere karfl› kurulan dire-
nifl birlikleridir.) Herhangi bir köy veya kasaba nüfusunun tümü, parti-
zanlara destek olduklar› iddia edilerek topluca öldürülmüfltür. Tarihçi
H. Kuhnrich'in hesaplamas›na göre, "anti-partizan savafl›" sonucunda
5.900.225 kifli öldürülmüfltür. Bunlar›n 4.5 milyonu Ukraynal›d›r. 

1939 ve 1945 y›llar› aras›nda savafl haricinde öldürülen Polonyal›-
lar›n say›s› 6 milyonu aflmaktad›r. (Bunlar›n 3 milyonu Yahudi, 200 bi-
ni Çingene, kalan› Polonyal› H›ristiyan Slavlard›r.) Polonyal› entelek-
tüellerin neredeyse tümü katledilmifltir. Yugoslavya'da öldürülen sivil
say›s› 1.2 milyon civar›ndad›r ki, bu da ülke nüfusunun %9'unu olufl-
turmaktad›r. (Savafl s›ras›nda öldürülen 300 bine yak›n Yugoslav asker
veya milis bu rakam›n d›fl›ndad›r.)

Unutulan Soyk›r›mlar
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Sovyetler Birli¤i en a¤›r kay›plar› vermifltir. 10 May›s 1943'e dek
Naziler toplam 5 milyon 400 bin Sovyet askerini tutuklam›fllard›r ve
bunlar›n 3.5 milyonu açl›ktan, so¤uktan donarak, vurularak, as›larak
veya toplama kamplar›nda imha edilerek yaflamlar›n› yitirmifltir. Al-
manlar 1944'te Sovyet topraklar›ndan tamamen çekildiklerinde, Uk-
rayna'n›n daha önceden 42 milyon olan nüfusu 27.4 milyona inmifltir
ki, bu da 14.6 milyonluk bir fark anlam›na gelir. Bu rakam, göçler ve
savafl s›ras›nda tutsak al›n›p sonradan hayatta kalanlar ç›kar›l›rsa,
yaklafl›k 7 milyon ölü anlam›na gelmektedir. Toplamda Sovyetler Bir-
li¤i s›n›rlar› içinde yaflayan 11 milyon insan, Nazilerin toplu imha ve
soyk›r›m politikas› neticesinde hayatlar›n› kaybetmifllerdir.18

Sözünü etti¤imiz tüm bu katliamlar hesapland›¤›nda ise, Nazile-
rin sivil insanlara yönelik katliamlar› sonucunda, toplam 26 milyon
insan›n hayat›n› yitirdi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu 26 milyonun 6 mil-
yonu Yahudi, 750 bin kadar› Çingene, kalan k›sm› ise Polonya, Ukray-
na, Rusya, Yugoslavya gibi ülkelerde yaflayan Slavlard›r. 

II. Dünya Savafl›'ndaki tüm can kay›plar›n›n toplam› ise, 55 mil-
yon gibi ak›l almaz bir rakama ulaflmaktad›r. (Bu rakam sivil ve asker
tüm kay›plar› içermektedir.) 

‹flte bu nedenledir ki, baz› araflt›rmac›lar›n "Yahudi d›fllamac›l›¤›"
dedikleri yaklafl›m, yani Nazi vahfletini sadece Yahudilere yönelik gibi
gösteren ve di¤er ma¤durlar› göz ard› eden yorum, son derece yanl›fl-
t›r. Bu yorum, baflta belirtti¤imiz gibi, soyk›r›m trajedisinden siyasi bir
ç›kar elde etmeyi amaçlayan radikal Siyonist hareketin bir ürünüdür
ve son derece gayriahlakidir. (Bu radikal Siyonistlerin, Nazilerle olan
ifl birli¤i de unutulmamal›d›r.)

Bizce, soyk›r›m konusundaki do¤ru yaklafl›m, flu temel gerçeklere
dayanmal›d›r:

1) Nazi Almanyas› tarihin gördü¤ü en zalim ve ac›mas›z rejim-
lerden biridir. Bu rejimi ortaya ç›karan ›rkç› ve faflist ideolojinin bir
kez daha hortlamamas›, insanl›¤a tekrar felaketler getirmemesi için
dünya çap›nda bir ifl birli¤i yürütülmelidir.

2) Yahudiler, Nazi vahfletinden en çok pay›n› alan gruptur. Na-
ziler 5.7 milyon masum Yahudiyi kad›n-çocuk ayr›m› gözetmeksizin
alçakça katletmifllerdir. Benzeri bir trajedinin asla yaflanmamas› için
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Tarihi kaynaklar Nazilerin yaln›z Yahudileri de¤il, daha milyonlarca insan› soyk›r›ma tabi
tuttuklar›n› göstermektedir. Nazi vahfleti nedeniyle yaklafl›k 26 milyon insan hayat›n›
kaybetti. Bu 26 milyonun 6 milyonu Yahudiler, di¤erleri ise Çingeneler ve Polonya, Yugos-
lavya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerde yaflayan Slavlard›.
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yine tüm dünya çap›nda bir ifl birli¤ine gidilmeli, Yahudi düflmanl›¤›
yapan gruplara karfl› ortak bir kültürel kampanya yürütülmeli, bu ha-
bis ideoloji ebediyen yok edilmelidir.

3) Nazi vahfletinin di¤er ma¤durlar› asla unutulmamal›, "Yahu-
di d›fllamac›l›¤›" ad› verilen yoruma itibar edilmemelidir. Naziler
ak›l hastalar›, sakatlar, Çingeneler, dindar Katolikler, Polonyal›lar,
Slavlar gibi pek çok farkl› inanç ve milletten insan› da yok etmeye ça-
l›flm›fllard›r. Hepsi ayn› flekilde an›lmal›d›r. Herhangi bir grubun ac›s›
bir di¤erinden daha az veya önemsiz de¤ildir.

4) Hiç kimse, soyk›r›m› siyasi amaçlar› için kullanmaya çal›fl-
mamal›d›r. Bundan kas›t, özellikle baz› Siyonistler ve ‹srail devleti
içinde yer alan birtak›m radikal gruplard›r. Nazilerin 5.7 milyon Yahu-
di'yi katletmifl olmalar›, Yahudilere baflka insanlar› (örne¤in Filistinli-
leri) katletme hakk› vermez. Soyk›r›m trajedisi, ‹srail'in Ortado¤u'da
oluflturdu¤u trajedileri affettirmek için kullan›lamaz. Bu flekilde dav-
ranmak, soyk›r›mda hayatlar›n› kaybedenlerin an›s›na yap›labilecek
en büyük sayg›s›zl›kt›r.

5) ‹srailliler ve dünyan›n di¤er ülkelerinde olup da radikal Si-
yonist ideolojiyi benimseyen Yahudiler, "Soyk›r›m›n Perde Arka-
s›"ndaki gerçek ile yüzleflmelidirler: Soyk›r›m döneminin radikal Si-
yonistleri, Naziler ile ifl birli¤i yapm›fllard›r. Kendi menfaatleriyle uy-
gun düfltü¤ü durumlarda Nazileri el alt›ndan desteklemifller, Yahudi-
lerin soyk›r›mdan kurtulmas›n› ise "Yahudi kan› akmas›, savafl sonra-
s›nda bize gerekecektir" diyerek engellemifllerdir. Baz› dindar Yahudi-
ler veya Yahudi entelektüeller taraf›ndan dile getirilen ve hesab› soru-
lan bu gerçek, daha aç›k bir biçimde ortaya konmal› ve tart›fl›lmal›d›r. 

O takdirde, ‹srail yönetiminde yer alan baz› çevrelerin de dünya
görüfllerini sorgulamalar› ve Filistinlilere yaflam hakk› tan›mayan ›rk-
ç› bir Siyonizm anlay›fl› yerine, Filistinlilerle bar›fl içinde yaflamay› ön-
gören bar›flç›l ve insanc›l bir Siyonizm anlay›fl›n› kabul etmeleri gerek-
lidir. Ortado¤u bar›fl›na giden yol, buradan geçmektedir. 
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Kitab›n bu bölümünde ‹srail Devleti'nin izledi¤i baz› politikalar›
ele alaca¤›z. Bu konuyu detayl› olarak incelemeye geçmeden önce flunu
hat›rlatmak gerekir ki, ‹srail Devleti'nin politikalar›n› bir bütün olarak
ele almak ve bir bütün olarak elefltirmek çok do¤ru bir yaklafl›m de¤il-
dir. Di¤er pek çok devlet için geçerli oldu¤u gibi, ‹srail Devleti'nin po-
litikas›n› da yönlendiren çok farkl› unsurlar vard›r. Burada ele al›nan
ve deflifre edilen politika ve uygulamalar ise ‹srail derin devletinin için-
de yer alan radikal çevrelerin sapk›n faaliyetleridir. Bu çevreler, radikal
Siyonist ideolojinin etkisi alt›nda kalan, Muharref Tevrat'›n yanl›fl yo-
rumlar›na dayanarak Yahudiler d›fl›ndaki tüm insanlar› afla¤›l›k gören,
onlara zulmetmeyi makul karfl›layan, dünyaya hükmetme hedefinde
olan, tüm bu nedenlerle de bar›fl›n önündeki en önemli engeli teflkil
edenlerdir. Dolay›s›yla bu bölümde yer verilen bilgilerin de bu bak›fl
aç›s›yla incelenmesi gerekir. 

Kitab›n ilk bölümünde, siyasi Siyonizmin baz› önderlerinin ‹srail
Devleti'ni kurabilmek için 20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren uygulamaya
koyduklar› radikal Siyonizm-antisemitizm ifl birli¤ini incelemifltik.
Kuflkusuz bu ifl birli¤inin en çarp›c› örne¤i Nazi Almanyas› ve birtak›m
Siyonistler aras›ndaki iliflkilerdi. Söz konusu Siyonistlerin amac›, her
ne pahas›na olursa olsun Avrupal› Yahudileri Filistin'e göndermek ve
orada bir Yahudi Devleti'nin kurulmas›n› sa¤lamakt›.

Bu politika iki ayr› boyutta baflar›ya ulaflt›. Öncelikle, gerçekten de
çok say›da Yahudi, Nazilerin antisemitizm politikas›n›n bir sonucu ola-

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

‹srail'in
Antisemitizm Politikas›
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Do¤u Kudüs'ün ‹srail tanklar› taraf›ndan iflgali 



rak Filistin'e göç etti. Baflar›n›n ikinci boyutu ise, psikolojik yöndeydi:
Tüm dünya, II. Dünya Savafl› s›ras›nda tarihin gördü¤ü en büyük kat-
liama u¤rayan Yahudilerin, Filistin'de bir ulusal devlet kurmas›n› ka-
bullenebilir hale gelmiflti. 

Sonuçta 1948 y›l›nda ‹srail Devleti kuruldu. Ama bu küçük devlet,
baz› Siyonist liderlerin hayalindeki devlet de¤ildi. Birleflmifl Milletler,
Filistin'i yaklafl›k %50 topra¤a sahip iki ayr› devlete; bir Yahudi bir de
Arap devletine bölmüfltü. Ancak ‹srail Devleti ilan edilir edilmez bafl-
layan Arap-‹srail Savafl›'n›n ard›ndan Yahudi Devleti topraklar›n› ge-
niflletti ve Bat› fieria ile Gazze fieridi hariç tüm Filistin topraklar›n› 1948
y›l› içinde ele geçirdi. 1967'deki Alt› Gün Savafl›'nda ise, Bat› fieria, Gaz-
ze, Do¤u Kudüs dahil olmak üzere tüm Filistin topraklar› iflgal edildi.
Ayr›ca Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri ve M›s›r'a ait olan Sina Yar›ma-
das› da ‹srail iflgali alt›na girdi. 1982 y›l›nda bu kez Lübnan, Yahudi
Devleti taraf›ndan iflgal edildi. ‹flgalin ard›ndan ‹srail Lübnan'›n güne-
yinde tek tarafl› bir "güvenlik kufla¤›" ilan ederek toprak iflgalini sür-
dürdü. 

Tüm bu iflgal politikas›, baz› ‹srail liderlerinin hayalindeki "Büyük
‹srail" hedefinin bir sonucuydu. Bu hedef, Muharref Tevrat'ta yer alan
baz› aç›klamalar›n yanl›fl yorumlanmas›ndan kaynaklan›yordu. Bu
yanl›fl yoruma göre Ortado¤u topraklar›n›n büyük ço¤unlu¤u ‹srailo-
¤ullar›'na vaat edilmekteydi. Radikal çevreler de tüm bu topraklar› ele
geçirmeyi ve bu topraklar›n Arap nüfusundan temizlenerek Yahudilefl-
tirilmesini öngörüyorlard›. ‹srail, yönetiminde etkin olan bu tarz radi-
kal görüfller nedeniyle, iflgal etti¤i topraklar› mümkün oldu¤unca elin-
den b›rakmad›. Özellikle de "Vadedilmifl Topraklar"›n en önemli parça-
lar›n› içeren Bat› fieria'y› iflgal alt›nda tuttu ve Yahudilefltirmeye çal›flt›.
"Yahudilefltirme" için iflgal alt›ndaki topraklara Yahudi yerleflimciler
yerlefltirmek gerekiyordu. Bu yerleflimcilerin bir k›sm›, bu ifli dini bir
misyon olarak gören radikal Yahudilerdi. Ama bu topraklara as›l yerlefl-
tirilecek olan Yahudiler, diasporadan ‹srail'e göç ettirilen Yahudilerdi. 

K›sacas› ‹srail, kuruldu¤u tarihten itibaren diaspora Yahudilerinin
göç etmesine ihtiyaç duydu. 1948 y›l›na dek Filistin'e göç ettirilen Ya-
hudiler, hala dünya Yahudilerinin küçük bir bölümüydü. Yahudilerin
ço¤unlu¤u diasporada yaflamakta ›srar ediyorlard›. Baz› ‹srail liderleri,
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hayallerindeki "Büyük ‹srail"i oluflturabilmek için bu Yahudileri ‹srail'e
göç ettirmeyi hedeflediler. Ancak her geçen y›l biraz daha hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rad›lar. Her dönemde bir göç miktar› hedef olarak tespit edili-
yor, ama ilerleyen y›llarda bu hedefi yakalaman›n ancak bir ütopya ola-
ca¤›n› anl›yorlard›. 1951-1961 dönemi için, Ben Gurion'un koydu¤u 4
milyonluk hedefe ulafl›lamad›; ça¤r›s›na yaln›z 800 bin kifli karfl›l›k ver-
di. Ayn› on y›l›n son döneminde, göçmen miktar› y›lda 30 bine kadar
düfltü. 1975 ve 1976'da ‹srail'den göç edenlerin toplam›, ‹srail'e olan gö-
çü aflt›. 

Jerusalem Post'un 7 Ekim 1978 tarihli say›s›nda, "The General with
a Phantom Army" (Fantom Ordulu General) bafll›kl› yaz›da, Meir Mer-
hav, Yahudi halk›n›n ‹srail'e göç etme konusundaki isteksizli¤ini flöyle
dile getiriyordu:

Siyonizm ve ‹srail Devleti'nin tarihinde hiçbir zaman çok büyük bir göç

olmam›flt›r. Dindar veya Siyonist olan Yahudiler her zaman küçük say›-

larda gelmifllerdir. Bunlar›n ço¤u idealist oldu¤u için gerçekler hayalle-

rindekiyle uyuflmay›nca ‹srail'i terk etti. Tüm Yahudi topluluklar› en zor

anlar›nda bile, ‹srail'e de¤il, baflka yerlere gitmeyi tercih ettiler. Alman-

ya'daki 300 bin Yahudi'nin en fazla 60 bini 1933-39 döneminde ‹srail'e ge-

lebilirdi. Fakat bunlar›n ço¤unlu¤u ‹srail'e gitme ihtimalini bile göz önü-

ne almad›. Bu di¤er Yahudi topluluklar› için de geçerlidir. En fazla bask›-
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ya u¤rayan Rus Yahudilerinin %50-60'› bile, ‹srail d›fl›nda bir yere gitme-

yi düflünmektedir. Gerçekleri be¤enmiyoruz, ama bunlar› inkar edeme-

yiz. Bir fleyi anlamal›y›z ki, hiçbir zaman diasporadan büyük bir göç ya-

flanmayacakt›r.

K›sacas› diaspora Yahudileri, ‹srail'in kuruluflunun ard›ndan da,
ayn› 1920'li, 30'lu y›llarda oldu¤u gibi göç etmekte direndiler. Peki bu
Yahudileri ‹srail'e getirmek için ne yap›lmal›yd›?.. Bu sorunun cevab›
basitti: Daha önce ne yap›lm›flsa, o yap›lmal›; yani diaspora Yahudileri
antisemitizm tehlikesi körüklenerek ‹srail'e göç etmeye ikna edilmeliy-
diler. Nitekim baz› Siyonistler bunu aç›k aç›k söylüyorlard›. Amerikan
Yahudi Kongresi'nde, Leo Pfeffer'in sundu¤u formüle göre, Yahudili¤in
devam› için Yahudi düflmanl›¤› gerekiyordu. "Yahudili¤in bekas› için
antisemitizm gereklidir" demiflti Pfeffer.1 Dünya Siyonist Örgütü Bafl-
kan› Nahum Goldman ise, 1958 y›l›nda, Siyonizmin antisemitizme olan
kaç›n›lmaz ihtiyac›n› vurgulam›fl ve flu uyar›y› yapm›flt›: "Antisemitiz-
min gerilemesi Yahudili¤in bekas› için yeni bir tehlike oluflturabilir."2

"Yahudili¤in bekas›" için daha önce Naziler kullan›lm›flt›. fiimdi de
benzeri yerel antisemitlerle ba¤lant› kurulabilir ya da do¤rudan ‹srail
taraf›ndan düzenlenecek eylemlerle yapay bir antisemitizm oluflturula-
bilirdi. Öyle de yap›ld›. ‹lerleyen sayfalarda Yahudi Devleti'nin diaspo-
ra Yahudilerine karfl› giriflti¤i bu savafl›n de¤iflik cephelerini birlikte in-
celeyece¤iz.

‹srail Liderlerinden Diaspora Yahudilerine Tehditler

‹lk ‹srail Baflbakan› David Ben Gurion, göreve geldi¤i andan itiba-
ren ‹srail'e göçü yo¤unlaflt›rabilmek için her türlü yolu denedi. Bir grup
Amerikal›'n›n ‹srail'e ziyareti nedeniyle 31 A¤ustos 1949'da yapt›¤› bir
konuflmada flöyle diyordu:

Bir Yahudi Devleti kurma rüyam›z› gerçeklefltirmifl olmam›za karfl›n, he-

nüz iflin bafl›nday›z. Yahudi halk›n›n büyük bir k›sm› hala d›flarda; bugün

‹srail'de yaln›z 900 bin Yahudi var. Gelecekte bütün Yahudiler ‹srail'de

toplanmal›d›rlar. Ana babalar›, çocuklar›n› buraya getirmeye ça¤›r›yoruz.

Yard›m etmeyecek olurlarsa, gençli¤i ‹srail'e biz getirece¤iz. Ancak uma-

r›m ki, buna gerek kalmaz.3 
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1960 y›l›n›n Aral›k ay›nda, Kudüs'te yap›lan 25. Dünya Siyonist
Kongresi'nde, Ben Gurion yapt›¤› konuflmada, yine ‹srail'e göç etmek-
te direnen Yahudileri aforoz ediyordu. ‹srail'in d›fl›nda yaflayan Yahu-
dileri, kendince "Tanr›s›z Yahudiler" olarak tan›ml›yor, "Amerikal› Ya-
hudilerin, bir Yahudinin ne demek oldu¤undan dahi haberdar olma-
d›klar›n›" söylüyordu. 

‹lerleyen y›llarda, Yahudi halk›n›n her ne flekilde olursa olsun, ‹s-
rail'e göç ettirilmesi gerekti¤ini düflünenlerin aras›na ünlü bir isim, Mo-
fle Dayan da kat›ld›. Dayan, 1968 y›l›n›n Temmuz ay›nda yapt›¤› bir ko-
nuflmada göç edenlerin say›s›n› yeterli gören Yahudilere karfl› sert bir
tav›r ortaya koyuyordu: "Her gün daha çok Yahudiyi buraya getirmeyi
amaç edindik. Hiçbir Yahudinin yolun sonuna geldi¤imizi söylemesine
izin vermeyiz."4

Yahudi iflleri dan›flmanlar›ndan Simon Rifkind ve Louis Levinthal
ile Siyonist lider Haham Philip Bernstein'in önayak olmas›yla, 2 May›s
1948'de Amerikan Yahudi Konferans› topland›. ‹flte bu konferansta ra-
dikal Siyonist lider Haham Klausner sundu¤u ünlü raporunda, Yahudi
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BEN GURION: "Sürgün süprüntülerini kurtarmal›y›z.
Ayr›ca onlar›n mülklerini de kurtarmak zorunda-
y›z. Bu iki fley olmadan, bu ülkeyi kuramay›z."

ISRAEL GOLDSTEIN: "Amerikal› Yahudiler daha ne
bekliyorlar? Bir Hitler'in kendilerini zorla kovmas›-
n› m›? Öteki ülkelerdeki Yahudileri göç etmeye zor-
layan trajedilerin kendi bafllar›na gelmeyece¤ini
mi zannediyorlar? Kurtulacaklar›n› m› san›yorlar?"



halk›n› aç›ktan aç›¤a tehdit etti. Yahudi halk›n› göçe zorlamak için,
radikal Siyonist liderlerce yarat›lan bask› politikas›n›n dün uyguland›-
¤›n› itiraf eden Klausner, bugün de uygulanmaya devam edilmesini ha-
raretle flöyle savunuyordu: 

Halk›n Filistin'e gitmeye zorlanmas› gerekti¤i kan›s›nday›m... 'Zor' sö-

zünden bir program› kastediyorum. Bu yeni bir program de¤il, daha ön-

ce ve yak›n geçmiflte de kullan›lm›flt›... Böyle bir programda ilk ad›m, flu

ilkenin kabul edilmesidir: Dünyadaki Yahudi toplumu Filistin'e gitmeye

ikna edilmelidir. Bu program› gerçeklefltirmek için Yahudi toplumunun

politikas›n› de¤ifltirmek ve yersiz kalan Yahudi halk› rahat ettirmek yeri-

ne, mümkün oldu¤u kadar rahats›z etmek gerekir... 'Amerikan Ortak Da-

¤›t›m Komitesi'nin yard›mlar› kesilmelidir... Daha sonra, Yahudileri tedir-

gin edecek Haganah türünde bir örgüt kurmak gerekebilir. ‹srail d›fl›nda-

ki Yahudiler, ne yapacaklar› kendilerinden sorulacak de¤il, kendilerine

söylenmesi gereken hasta insanlard›r... Program kabul edilmedi¤i takdir-

de Amerikan Yahudi toplumunu, politikas›n› gözden geçirmek ve burada

önerilmifl olan de¤ifliklikleri yapmak zorunda b›rakacak bir kaza meyda-

na gelebilir, o zaman çok daha fazla ac› çekilmifl olur.5

Klausner'in yukar›da da itiraf etti¤i gibi, ‹srail derin devletinin
politikas›, ‹srail'e göçü sa¤lamak için Yahudi halk›n› "zor kullanarak ik-
na etme"ye dayal›yd›. "Zor kullanarak ikna" yönteminin pratikteki uy-
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Radikal Siyonist Haham JOSEPH KLA-
USNER:
"Halk›n Filistin'e gitmeye zorlanmas›
gerekti¤i kan›s›nday›m... Dünyadaki
Yahudi toplumu Filistin'e gitmeye ik-
na edilmelidir... Bu program› gerçek-
lefltirmek için yersiz kalan Yahudi
halk›n› mümkün oldu¤u kadar rahat-
s›z etmek gerekir... Daha sonra, Ya-
hudileri tedirgin edecek Haganah tü-
ründe bir örgüt kurmak gerekebilir...
‹srail d›fl›ndaki Yahudiler, ne yapa-
caklar› kendilerinden sorulacak
de¤il, kendilerine söylenmesi
gereken hasta insanlard›r... "
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gulan›fl›n›n nas›l olaca¤›n› aç›klamakta bir sak›nca görmüyordu Klaus-
ner: "Yahudi halk›n› mümkün oldu¤unca rahats›z ve tedirgin etmek."
Tüm bunlara ra¤men, yine de ‹srail'e beklenen göçün gerçekleflmemesi
durumunda, Klausner taraf›ndan öngörülen son çare, Yahudi halk›n›n
bafl›na nelerin gelece¤ini haber veriyordu: Yahudiler, "çok fazla ac› ve-
recek bir kaza" ile karfl› karfl›ya kalabilirlerdi. Daha önce de, 1940'lara
kadar göç etmemekte direnen Yahudi halk›na karfl›, II. Dünya Sava-
fl›'nda, radikal Siyonistler ile Nazilerin ifl birli¤i neticesinde yarat›lan
"kaza" gibi.

Nitekim Siyonist lider Dr. Israel Goldstein de, Yahudi halk›n›n ha-
len ‹srail'e göç etme konusunda gösterdi¤i gevfleklikten ötürü bir yan-
dan yak›n›yor, bir yandan da örtülü, imal›, tehditkar mesajlar savuru-
yordu: 

Amerikal› Yahudiler daha ne bekliyorlar? Bir Hitler'in kendilerini zorla

kovmas›n› m›? Öteki ülkelerdeki Yahudileri göç etmeye zorlayan trajedi-

lerin kendi bafllar›na gelmeyece¤ini mi zannediyorlar? Kurtulacaklar›n›

m› san›yorlar? 6

Ben Gurion, ‹srail için, "Yahudileri rehinden kurtarman›n dinsel
bir zorunluluk" oldu¤unu iddia ediyordu. 1949'daki ‹srail seçimlerin-
den sonraki bir konuflmas›nda ise, ‹srail d›fl›nda yaflayan Yahudileri bi-
rer "süprüntü" olarak gösterecek kadar ileri gidebiliyordu: 

"Sürgün süprüntülerini kurtarmal›y›z. Ayr›ca onlar›n mülklerini de kur-

tarmak zorunday›z. Bu iki fley olmadan, bu ülkeyi kuramay›z."7

Ben Gurion'un bu sözleri, ‹srail Devleti'nin gelecekteki politikas›-
n› belirliyordu. ‹srail'e zorla göç ettirilecek ilk "sürgün süprüntüleri",
Nazi toplama kamplar›ndan kurtulan Yahudiler oldu.

Savafl Sonras›nda Toplama Kamplar›nda 

Radikal Siyonistlerin Yahudilere Karfl› Uygulad›¤› Terör

II. Dünya Savafl› sona erdikten sonra, Nazi toplama kamplar›nda-
ki Yahudiler serbest b›rak›lm›flt›. Ancak gidecek herhangi bir yerleri ol-
mad›¤› için kendileri için aç›lan "Yersiz ‹nsanlar Kamplar›"nda (Displa-
ced Persons Camps) kalmaya mecbur oldular. Bu kamplar›n idari yöne-
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timinde baz› Siyonist lider-
ler etkin konumdayd›. II.

Dünya Savafl› boyunca,
göç etmedikleri için birta-
k›m Siyonist liderlerce ce-
zaland›r›lan Avrupal› Ya-
hudi halk›n dram› henüz
sona ermemiflti. Savafl bit-
miflti, fakat yaflam flartla-
r›nda en ufak bir de¤iflik-
lik olmam›flt›. Nazilerin
yerini art›k neredeyse on-
lar kadar ac›mas›z olan
radikal Siyonist liderler
alm›flt›, o kadar.

Haham Klausner'in Yahudilerin Filistin'e göçe zorlanmas› gerekti-
¤ini öne süren az önce de¤indi¤imiz raporu, "Yersiz ‹nsanlar Kampla-
r›"nda, radikal Siyonist örgüt Irgun vas›tas›yla Yahudi halka karfl› uy-
gulanan çeflitli terör yöntemlerinin kayna¤› oldu. Radikal Siyonist li-
derlerin Yahudi halk›na karfl› giriflti¤i bu bask› politikas›, daha sonraki
y›llarda gün ›fl›¤›na ç›kacakt›. K›sa ad› OMGUS olan (Office of Military
Government for Germany/U.S.) Alman/Amerikan Askeri ‹daresi Ofi-
si'nin raporlar›nda, Irgun'un para toplamak ve Filistin'de Araplarla sa-
vaflmalar› için zorla Yahudi halktan adam toplamak gibi uygulad›¤›
fliddet içeren taktikler, tekrar tekrar bildiriliyordu. ‹flte OMGUS'un ha-
z›rlad›¤› bu raporlar›n baz›lar›:

Irgun, bu kamplardaki yönetimi kontrol alt›nda tutuyordu. Örgüt, bu

kamplardaki polis gücünü de etkisi alt›na alm›flt›. Irgun ve kamp polisi

korkutarak, tehdit ederek, e¤er gerekirse kan dökerek fliddet yöntemleri

kulland›lar... 1948 y›l›nda Polonya'dan Berlin'e yerleflmek için gelen Ya-

hudiler, Irgun'un 'Yahudi toplama' iflleminden kurtulmak için Amerika'ya

göç etmiflti. Duppel Göçmen Kamp›'nda, Filistin'de Araplarla savaflmaya

gitmek için gönüllü olmayan Yahudiler, Irgun üyeleri taraf›ndan dövül-

müfl, gitmek istemeyenler ise ölümle tehdit edilmifllerdi. Bu tip askere ya-
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Naziler taraf›ndan kamplara toplanan Yahudilerin bir k›sm›
savafl sona erdikten sonra da gidecek bir yerleri olmad›¤›
için Yersiz ‹nsanlar Kamp› olarak adland›r›lan kamplarda
yaflamak zorunda kald›lar. 



SOYKIRIM VAHfiET‹

z›lmalara Yahudi halk› zorlan›rken, kamplar›n ana kap›lar› kaç›fllar› önle-

mek için kapat›l›yordu.8

Haganah militanlar› da Yahudilere karfl› zor kullan›yordu. Ameri-
kal› yazar Stephen Green de konuyla ilgili flunlar› yaz›yor:

Baz› kamplar, Haganah'›n da Irgun gibi fliddet taktikleri uygulad›¤›n› ra-

por etmekteydi. Haganah'›n içinde 'Sochnut' adl› elit ve askerüstü bir gru-

bun tehdit, korkutma ve dövme gibi yöntemler kulland›¤› sürekli bildiril-

mekteydi. Bu olay fark edilmesine ra¤men, Irgun taraf›ndan çok uzun bir

süredir uygulanmaktayd›. Nazi terörünün ma¤durlar›, bu sefer de Siyo-

nist terörden kaçmak için, tekrar ailelerini ve arkadafllar›n› terk etmek zo-

runda kalm›fllard›.9

Alman-Amerikan Askeri ‹daresi'nde, istihbarat ofisinin flefi olan
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K›sa ad› OMGUS olan, "Office of Military Government for Germany / U.S." (Alman / Amerikan
Askeri ‹daresi Ofisi)nin haz›rlad›¤› 10 Temmuz 1948 tarihli ve 113 numaral› haftal›k rapor.
Belgede, 3 Temmuz 1948 tarihli, 112 numaral› rapora göndermeler yap›larak, "Terörist Tak-
tikler" bafll›¤› alt›nda, terör örgütü IRGUN'un Yahudi halk›na fliddet kullanarak, onlar› zorla
vaat edilmifl topraklara göç ettirmeye çal›flt›¤› ayr›nt›lar›yla dile getiriliyor.



Peter Rodes, radikal Siyonistlerin Yahudi kamplar›nda yapt›klar›ndan
oldukça rahats›z olmufl ve bu radikallerin bask›lar›ndan flöyle söz et-
miflti: "300 kifli ‹srail'e gitmek için Tikwah'dan ayr›ld›. Bu say›n›n %65'i ‹srail'e

gitmeleri için de¤iflen fliddette bask›lara maruz kald›."10 

1948 y›l›n›n ortalar›nda, Amerikan ve Alman Askeri ‹daresi Ofisi
(OMGUS)'nin raporlar›, kamplarda yap›lanlar›, "terörist taktikler" ola-
rak tan›mlad›. Bu "terörist taktiklerin" de, Haganah ve Irgun taraf›ndan
kullan›lan standart bir toplama prosedürü oldu¤unu rapor etti. Bavya-
ra'n›n Traunstein bölgesindeki "Kriegslazarett Kamp›"›nda ise çarp›c›
bir olay yaflanm›flt›:

Kamp polisi, herhangi birinin girifl ç›k›fl›n› önlemek için binan›n etraf›n›

kordonla sard›. 14 Haziran'daki Yahudi bayram›nda, ‹srail'e gitmeyi red-

deden Yahudilerin sinagoga gelmemeleri istendi ve uyar› yap›ld›. Aksi

takdirde zorla sinagogdan ç›kart›lacaklard›...

‹srail'in kuruluflundan beri Kriegslazarett Kamp›'ndan yaklafl›k bir düzi-

ne kifli gönüllü olarak ayr›ld›. Bu gönüllülere 'Ghuis' deniyordu. Bu

adamlar›n alt› ya da yedisi birkaç gün sonra geri döndü. Kamplarda kal-

d›klar› süre içinde ‹srail'e gitmek istemeyen di¤er gençlere terör uygula-

d›lar. ‹srail Devleti kurulunca, Filistin'de yaflayan Yahudi kesim, ‹srail'e

göçe raz› etmek için, kamplarda yaflayanlar aras›nda terörü organize et-

ti.11

"Yersiz ‹nsanlar Kamplar›"nda, her türlü bask›ya maruz b›rak›lan
Yahudi halk›n›n tek suçu, radikal Siyonizmi benimsememesiydi. Bu in-
sanlar›n, "Vadedilmifl Topraklar"a göç etmelerini sa¤layabilmek için, ra-
dikal Siyonist liderlerin yapmalar› gereken ifllem, onlar› zorla da olsa bi-
rer radikal Siyoniste dönüfltürmekti. Bu nedenle, "Yurtsuzlar Kampla-
r›'nda, radikal Siyonist olmayanlara ve anti-Siyonist Yahudilere karfl›
fliddet ve ayr›m eylemlerine giriflildi."12 

Birtak›m Siyonist liderlerin, bu kamplarda yaflayan Yahudilere yö-
nelik uygulad›¤› bask› politikas›n›n art›k gizlisi sakl›s› kalmam›flt›.
Aç›ktan aç›¤a düzenlenen "fliddet özendirici" kampanyalarla, Yahudi
halk›na yönelik yarat›lan bu terör, hummal› bir propagandaya dönüfl-
türüldü. Amerikan The New Leader dergisi, 21 A¤ustos 1948 tarihli say›-
s›nda flu bilgileri veriyordu:
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'Uluslararas› Kad›n Giyim Sendikas› Baflkan Yard›mc›s›' ve 'Örgü Ürünler

‹flçileri Sendikas› Yöneticisi' Louis Nelson, önemli bir Amerikal› iflçi önde-

ridir. Louis Nelson genel bir kampanya yürütmektedir. Yersiz kalm›fl in-

sanlar› Siyonizmi kabul etmeye zorlamak, onlar› Yahudi Ordusu'na kat›l-

maya 'ikna etmek', düzenlenen bu kampanyan›n amaçlar›ndand›." 

Siyonist idareci Louis Nelson'un bafllatt›¤› bu kampanya, kamplar-
da yaflayan Yahudilerin hayatlar›nda, son derece olumsuz de¤ifliklikler
meydana getirecekti:

Günlük tay›nlara el koyma, iflten ç›kartma, yurtsuzlar›n zanaat e¤itimi

için Amerikal›lar›n gönderdikleri makineleri parçalama, muhalefet eden-

leri yasal korumadan ve vize haklar›ndan yoksun etme biçiminde oluyor,

hatta onlar› kamplardan atma noktas›na kadar var›yordu. Bir keresinde,

böyle birisi herkesin önünde k›rbaçland›. Bunlardan baflka, ABD'de de

yap›lan 'pogrom'lara (pogrom: Yahudilere yap›lan sald›r›) dair hikayeler

anlat›l›yor, yurtsuzlar tedirgin ediliyorlard›.13 

Baz› Siyonist yöneti-
cilerin yürüttükleri bu
çok yönlü bask› politika-
s›, bir dönem sonra mey-
velerini verdi. Zaten sa-
vafl boyunca psikolojik
olarak y›pranm›fl Yahudi
halk›n üzerinde, y›ld›r›c›
bir etki yaratt›. Söz konu-
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1950 y›llar›nda, ‹srail'in Yahudileri
Kutsal Topraklar'a göç ettirmek için
kulland›¤› propaganda posteri: "‹sti-

kamet: ‹brani diyar›". Bir yanda,
günlük günefllik ayd›nl›k bir ‹srail

görüntüsü, öte yanda, toplama
kamplar›, karanl›k ve tehlikeli dias-

pora ülkeleri.



su Siyonistler sayesinde, bu kamplardan
kurtulan (!) Yahudi halk, zorunlu olarak,
bafllar› önünde, ‹srail'in yolunu tuttu. "Yurt-
suzlar›n Kamplar› boflalt›ld›ktan sonra, bu
Yahudilerin ço¤unun göç etmeye niyeti yok-
ken, bask› ve propaganda kar›fl›m›, buna
zorland›lar."14

Radikal Siyonist idareciler, bir yandan
bu kamplardaki Yahudilere göç etmeleri
için bask› yap›yorlar, bir yandan da, II.
Dünya Savafl› sonras›nda yersiz kalan bu
Yahudilerin ma¤duriyetlerini, uluslararas› siyasi platformda politik bir
malzeme olarak kullanmaktan da geri kalm›yorlard›.

‹srailli yazar Amos Perlmutter flöyle diyor:

Ben Gurion ve di¤er Siyonistler, soyk›r›m ve ba¤›ms›zl›¤›, yersiz

Yahudilerin ve kamplardan sa¤ kurtulanlar›n içinde bulunduklar› zor du-

rumu ayr›lma kavram› ile birlefltirmeye karar verdiler... Yurtlar›ndan

edilen insanlara yönelik bir politika, Siyonistlerin bafll›ca amaçlar›ndan

biri olmam›flt›. Baz› tarihçiler ne kadar bunda ›srar etseler de böyle bir fley

yoktur. Sonra 1946'da, ‹ngiliz kamplar›ndaki yersiz kimselerin içinde bu-

lunduklar› kötü durum pragmatik politikalarla çeflitli yönlerden uyufltu.

Siyonist ideal için, ‹srail'e dönmek her zaman en önemli hedefti.15 

‹srail'in liderleri, Araplara karfl› kazand›klar› 1948 savafl› ile Birlefl-
mifl Milletler'in kendilerine ülkenin kuruluflunda verdi¤i topraklar› (Fi-
listin'in yaklafl›k %50'si) çok daha büyütmüfllerdi. Bu yay›lma, baz› ‹s-
rail liderlerine çok daha fazla Yahudiyi Vadedilmifl Topraklar'a getirme
cesareti verdi. 1949 y›l›nda, tüm dünya Yahudileri ‹srail'e göç etmeye
resmen ça¤r›ld›lar. Ertesi y›l ise, bu ça¤r› bir kanunla desteklendi: Geri
Dönüfl Kanunu. Kanun, dünyan›n neresinde olursa olsun, ‹srail'e göç
etmek isteyen "gerçek" (Yahudi bir anneden do¤mufl) bir Yahudinin, ül-
keye göçe hakk› oldu¤unu ve ne olursa olsun ‹srail'de bar›nd›r›laca¤›-
n› ilan ediyordu. 

Geri Dönüfl Kanunu, y›llard›r ‹srail'de tart›flma konusudur. Kimi
entelektüeller, kanunun aç›k bir "›rkç›l›k" örne¤i oldu¤unu söylemekte-
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‹srailli liderlerden fiimon Peres 
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dir. Ancak bu konudaki resmi politika asla de¤iflmez. ‹srail resmi ide-
olojisinin bu konuya bak›fl aç›s›n›, fiimon Peres, Davar gazetesinin 25
Ocak 1972 tarihli say›s›ndaki bir demecinde ortaya koymufltur: 

Askeri yönetim temelini teflkil eden 125 say›l› kanunun (Geri Dönüfl Ka-

nunu) kullan›l›fl› Yahudileri bu topraklara yerlefltirmek ve göçe zorlamak

için giriflilen savafl›n bir devam›d›r.

Peres'in ifade etti¤i gibi, "Yahudilerin toplanmas›" gerçekte bir sa-
vaflt›r. Çünkü ‹srail yönetiminde etkin olan baz› çevreler dünya Yahu-
dilerini, bu Yahudilerin aksi yöndeki isteklerine ra¤men toplam›flt›r ve
toplamaktad›r. Bu nedenle de bu çevrelerin savafl›, yaln›zca düflman ül-
kelere ya da düflman örgütlere karfl› de¤il, ayn› zamanda ›rk bilincini
yitirdi¤i öne sürülen ve radikal Siyonizme yüz çevirmifl dünya Yahudi-
lerine de karfl›d›r. 

Mossad'›n Göç Organizatörü: Aliyah Bet

Haham Klausner, 2 May›s 1948'de Amerikan Yahudi Konferans›'na
sundu¤u ünlü raporunda, az önce de de¤indi¤imiz gibi, diaspora Ya-
hudilerinin Filistin'e gitmek için zorlanmalar› gerekti¤inden söz etmifl-
ti. Yahudileri mümkün oldu¤unca rahats›z etmenin gere¤inden söz edi-
yordu. Ayr›ca Klausner radikal Siyonist hareket içinde çok önemli bir
isimdi, hatta ‹srail'in ilk Cumhurbaflkanl›¤› seçiminde aday gösteril-
miflti. Bu nedenle Klausner'in "Yahudileri zorlama" yönündeki düflün-
celeri, kiflisel bir görüfl de¤il, radikal Siyonist hareketin genel politikas›
olarak anlafl›lmal›d›r. Nitekim, ayn› dönemde Israel Goldstein, hatta
David Ben Gurion gibi baz› liderlerin de benzer aç›klamalarda bulun-
mufl olmalar› önemli bir göstergedir.

K›sacas›, ‹srail yönetimi içinde yer alan birtak›m kimseler ilk y›lla-
r›ndan itibaren diaspora Yahudilerini göçe zorlamak için sofistike bir
plan gelifltirdi ve uygulad›. Bu programda kastedilen "rahats›z etme
yöntemi" ise öncelikle yapay antisemitizm hareketleridir. Antisemitizm
bu çevreler taraf›ndan teflvik edilecek, hatta üretilecekti. Bunun en etki-
li yöntemi, Mossad ve özellikle bu ifl için kurulmufl olan Mossad'›n alt
bölümü yeralt› gizli ifller servisi Aliyah Bet taraf›ndan gerçeklefltirilen
operasyonlarla, sinagoglara ve Yahudilerin topluca bulunduklar› yerle-
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re sald›r›lar düzenlemekti. Bu flekilde yaflad›klar› ülkede tehlike içinde
olduklar›na inand›r›lan Yahudilerden, "kurtuluflu göçte bulmalar›" bek-
leniyordu. 

Aliyah Bet, ‹srail'e göç etme konusunda istekli olmayan Yahudile-
ri, "Vadedilmifl Topraklar"a döndürmeye çal›fl›rken, halk›na karfl› in-
sanc›l yöntemlere ra¤bet etmeyecekti. Prof. Türkkaya Ataöv, Siyonizm
ve Irkç›l›k adl› kitab›nda flöyle diyor:

‹srail'e göçenlerin %80'inden fazlas›, Do¤u Avrupa ülkeleri ile Arap Orta-

do¤usu ve Kuzey Afrika'dan gelmiflti. Bu Yahudilerin ço¤unun göçmeye

niyeti yokken, bask› ve propaganda kar›fl›m›, onlar› buna zorlad›. Heye-

canl› ça¤r›lar ve afl›lanan korkularla, Irak, Yemen, Suriye, Tunus, Cezayir

ve Fas'tan ç›kar›lan 700 bin kifliye kat›lma konusunda gönülsüz olan M›-

s›rl› Yahudiler ise, art›k kendilerini son derece tehlikeli bir durumda gö-

rüyorlard›.16

‹srail'in en güçlü servisi olarak görev yapan Aliyah Bet, birçok kir-
li operasyonla ‹srail d›fl›nda yaflayan binlerce Yahudinin "Vadedilmifl
Topraklar"a göç etmesini sa¤lad›. ‹flte, Aliyah Bet Örgütü'nün, Yahudi
halklara yönelik yapt›¤› bu karanl›k operasyonlar›n en kirlileri: 
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• 1949-1950 y›llar› aras›nda, 50 bin Yemen Yahudisini, "Mesih ‹sra-
il'de yeryüzüne indi" yalan›yla kand›ran Aliyah Bet örgütü, bu operas-
yonuna "Sihirli Hal› Operasyonu" ad›n› verdi.

• 1950-1959 y›llar› aras›nda, 120 bin Irak Yahudisi, Aliyah Bet'in
Ba¤dat'taki sinagoglara yönelik yapt›¤› bombal› sald›r›lar neticesinde,
kurtuluflu (!) ‹srail'e göç etmekte buldu. Aliyah Bet yapt›¤› bu operas-
yona "Ali Baba Operasyonu" ad›n› verdi. 

• 1984 y›l›nda, 7 bin Etiyopya Yahudisi, Aliyah Bet taraf›ndan ha-
va yolu ile Do¤u Sudan'dan ‹srail'e "Musa Operasyonu" ad› alt›nda kir-
li bir operasyonla kaç›r›ld›. 

• 1991 y›l›nda, 15 bin Etiyopya Yahudisi, ülke liderlerinden adeta
köle gibi sat›n al›narak, "Solomon Operasyonu" ile Aliyah Bet taraf›n-
dan ‹srail'e kaç›r›ld›.

Aliyah Bet Örgütü taraf›ndan yönetilen bu kirli operasyonlar, is-
tenen etkiyi sa¤lad› ve genifl bir Yahudi kitlesi "kurtuluflu" (!) ‹srail'e
göç etmekte buldu. ‹srailli gazeteciler Dan Raviv ve Yossi Melman, Ali-
yah Bet'ten flöyle söz ediyorlar:

Aliyah Bet'in gizli ajanlar›na teflekkürler. Kuruluflunun ilk dört y›l›nda ‹s-

rail nüfusunu iki kat›na ç›kard›lar... ‹stihbarat üyeleri, terörist taktikleri

kulland›klar›n› reddediyorlard›. Fakat bulduklar› yeni ve orijinal metot-

larla Yahudileri ‹srail'e göç ettirecekleri için gurur duyuyorlard›. Her fle-

ye ra¤men onlar yeni kurulan Yahudi Devleti'nin yaflamas› için mücade-

le veriyorlard›.17

Aliyah Bet ajanlar› kuruluflunun ilk dört y›l›nda ‹srail nüfusunu
iki kat›na ç›kartacak bir baflar› göstermifllerdi. Ancak radikal Siyoniz-
min daha önceki göç ettirme operasyonlar›nda oldu¤u gibi, kirli yön-
temlerle sa¤lanm›fl bir baflar›yd› bu.

Irak Yahudilerine Mossad Bombalar›, 

ya da Ali Baba Operasyonu

Bat›l› Yahudileri göçe zorlamak için baz› Siyonist liderler taraf›n-
dan sistemli bir flekilde uygulanan bask› politikas›, herfleye ra¤men
beklenen yo¤unlukta bir "göç transferi" yaratamam›flt›. Bu sonuç, söz
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konusu Siyonist liderleri Yahudi halka karfl› daha da radikal önlemler
almaya itti. Prof. Türkkaya Ataöv'ün Siyonizm ve Irkç›l›k'ta dedi¤i gibi,
"Bat›l› Yahudilerin beklenen ak›fl› gerçekleflmeyince, ‹srail d›fl›ndaki Ya-
hudilerin bafl›na dertler açarak onlar› göç ettirmek, Filistinli Araplar›n
terk etti¤i yerleri iflgal ettirmeye ikna etmek hatta zorlamak, radikal Si-
yonistlerin hesapl› politikas› oldu."18 

Ve böylece, göçe zorlamak için "bafl›na dert aç›lmas›na" karar veri-
len ilk Yahudi cemaati, birtak›m ‹srail liderlerince tespit edildi: Irak Ya-
hudileri. Irak Yahudileri, Babil'e sürülen ve 2500 y›ldan beri orada ya-
flayan bir topluluktu. Say›lar› 150 binlere varan ve 60 kadar havraya sa-
hip olan bu insanlar, Müslümanlarla bar›fl içerisinde yaflamlar›n› sür-
dürüyorlard›, ta ki Mossad ajanlar› Irak'a gelinceye kadar...

1950 y›l›nda ç›kart›lan Göç Kanunu'na ra¤men, Irak Yahudileri ‹s-
rail'e göç etme konusunda istekli de¤ildi. Irak Yahudilerinin isimlerini
göçmen listelerine yazd›rmada acele etmediklerini gören Mossad ajan-
lar›, "tehlikede olduklar›n› kendilerine anlatmak" maksad›yla üzerleri-
ne bomba ya¤d›rmaktan çekinmediler. Masouda Shemtov Sinagogu'na
yöneltilen bir bombal› sald›r› sonucunda, üç Irak Yahudisi öldü, on ta-
nesi de yaraland›. Yahudi halka karfl› giriflilen bu bombal› sald›r›n›n so-
rumlular›n›n Mossad ajanlar› oldu¤u, ilerleyen günlerde ortaya ç›ka-
cakt›. Siyonizm ve Irkç›l›k kitab›nda "Ba¤dat'taki Masauda Shemtov Si-
nagogu'nun bombalanma olay›nda suç failleri olarak ‹srail ajanlar› ç›k-
t› ve yarg›land›" deniyor.19 Ayn› konu, ‹srailli gazeteciler Dan Raviv ve
Yossi Melman'›n yazd›¤› Mossad'› konu edinen Every Spy a Prince (Her
Casus Bir Prenstir) adl› kitapta da anlat›l›r. 

Irak Yahudilerinin maruz kald›¤› bu olay› bizzat yaflam›fl olan,
Irak Yahudisi David Reuben, Ali Baba Operasyonu'nu daha sonralar›
flöyle anlatm›flt›:

Siyonistler, bask›l› bir psikolojik savafl bafllatt›lar... Irak'taki yaflam›n be-

lirsizliklerinden do¤an do¤al korkular kurnazca istismar edildi. 'Müslü-

manlardan sat›n almay›n' bafll›kl› broflürler havralarda da¤›t›l›yor ve

Müslümanlar›n eline geçerek Yahudi aleyhtarl›¤› yaratmalar› isteniyor-

du...

Irak'taki Yahudilerin pani¤e kap›lmas› için sürdürülen Siyonist çabalar

hem bir itiflin hem de bir çekiflin gerekli oldu¤u teorisine dayan›yordu.
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‹tiflin kayna¤›, Irak'taki Yahudilerin u¤rad›¤› bask› olacakt› ki, bu bir uy-

durmayd›. Çekiflin kayna¤› ise, bütün Yahudiler için ana yurdun, ‹srail ol-

du¤u konusunda sürekli yap›lan Siyonist duyurulard›...

Gazetelerde, bir havra da dahil olmak üzere, Yahudilerin s›k s›k gittikleri

yerlerin bombalanmas›yla ilgili hikayeler anlat›l›yordu. Bu bombalamalar

sonucunda hiç ölü olmamas› ve fazla zarar vermemesi kuflku çekiciydi...

Bombalamalar›n alt›nda radikal Siyonistlerin oldu¤u bence çok aç›kt›.

Yapmak istedikleri, Yahudileri korkutmak ve Müslümanlar›n kendilerine

karfl› harekete geçti¤ine Yahudileri inand›rmakt›. 

Bombalamalar›n çok az fiziksel zarar vermesi, kimi zaman da hiç zarar

vermemesine karfl›n bunlar, Irakl› Yahudiler üzerinde genel olarak etki

yapt›. Baz› Siyonistlerin evlerinde ve havralarda büyük miktarlarda silah-

lar ele geçmeye bafllad›. Hükümet, Yahudi ma¤aza ve kahvelerinde çok az

zarara neden olan bombalar›n, Yahudi konutlar›nda ve havralarda bulu-

nan cephanelerle ayn› kaynaktan oldu¤una ve sorumlulu¤un da ayn› ki-

flilerde bulundu¤una karar verdi.20

‹srail derin devleti içinde yer alan radikal Siyonistlerin Yahudi hal-
k› hedef ald›klar› bu karanl›k olay, daha sonra gün ›fl›¤›na ç›km›fl ve ‹s-
rail tarihinin kirli s›rlar›ndan biri olan bu kanl› göç operasyonu ‹srail
bas›n›nda konu edilmifltir. Haftal›k ‹srail gazetesi Ha'olam Hazeh 20 Ni-
san ve 1 Haziran 1966 tarihli say›lar›nda; günlük Yedioth Aharonot ise, 8
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Kas›m 1977 tarihli say›s›nda bombalamalar›n Mossad taraf›ndan ger-
çeklefltirildi¤ini yazm›fl; Yahudi yazar Ilan Halevi de La Question Juive
(Yahudi Sorunu) adl› 1981 bas›m› kitab›nda konuya de¤inmifltir. Ali Ba-
ba Operasyonu, ayr›ca 1972 A¤ustosu'nda Kokhavi Shemesh taraf›n-
dan, ‹srail'de yay›mlanan Siyah Panterler gazetesinde de do¤rulanm›fl-
t›r. Ayr›ca, 7 Kas›m 1977 de, Tel-Aviv Büyük Mahkemesi'nin arac›l›¤›y-
la, gazeteci Baruch Nadel taraf›ndan eski bakanlardan ‹srail taraf›ndan
Irak’a gönderilen ajanlardan biri ve daha sonra da Knesset üyesi olacak
olan Mordechai Ben Porat'a yöneltilen sorulara verilen cevaplarla da
aç›kl›k kazanm›flt›r.

Mossad'›n bombalar› sonucunda kayg›ya düflen Irak Yahudileri,
"kurtuluflu" (!) ‹srail'e göç etmekte bulacaklard›. Irakl› Yahudi halk›n ‹s-
rail'e zorla göç ettirilmesini konu alan ve ad›na da "Ali Baba Operasyo-
nu" denilen bu kirli operasyon, iflte böylece radikal Siyonist liderlerce
bafllat›lm›fl oldu. Operasyon sonucunda 1950-59 y›llar› aras›nda toplam
120 bin Irak Yahudisi ‹srail'e transfer edildi.

Irakl› Yahudilerin ‹srail'e getiriliflinde rol oynayan bir di¤er faktör
ise, ‹srail derin devleti ile Irak Hükümeti içindeki baz› kimseler aras›n-
da kurulan bir dizi karanl›k diplomatik iliflkilerdi. Aliyah Bet ajanlar›,
dönemin Irak Hükümeti Baflbakan›'na rüflvet vererek Irakl› Yahudileri
sat›n alm›fllard›.

Kendisini, '‹ngiliz ifl adam› Richard Armstrong' olarak tan›tan,
Shlomo Hillel isimli göçten sorumlu Aliyah Bet ajan›, Amerika'daki Ya-
k›n Do¤u Hava Tafl›mac›l›¤› fiirketi ad›na Irak Hükümeti'yle konuflma-
lar yapmaya gitti. 1950 y›l›n›n Mart ay›nda, Richard Armstrong'un et-
kisiyle Irak Parlamentosu, isteyen her Yahudinin ülkeyi terk edebilece-
¤ine dair bir kanun ç›kard›. Baflbakan Tevfik el-Savidi idi. Bu, ‹srail'e
savafl açm›fl ve yüzlerce Yahudiyi Siyonist hareketler yüzünden tutuk-
lam›fl bir hükümet için sürpriz olarak göründü. Bu sürpriz geliflmenin
aç›klamas›, Baflbakan'a kap›lar› açmas› için sunulan fleylerde yat›yordu.
Baflbakan, ayn› zamanda Irak Turlar›'n›n da baflkan› idi ve tesadüf ese-
ri olmayarak Yak›n Do¤u Hava Tafl›mac›l›¤› fiirketi'ne vekil olarak se-
çilmiflti. Di¤er bir deyiflle, Irak Hükümeti'nin bafl›, ‹srail ‹stihbarat Tefl-
kilat›'ndan rüflvet, komisyon al›yordu. Bu karanl›k Amerikan hava flir-
keti, ‹srail Hükümeti ile olan yak›n ba¤lar›n› gizlemek için gerçek yü-
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zünü itina ile sakl›yordu. Daha önce 1948-1949'da da bu flirket arac›l›-
¤›yla, 50 bin Yemen ve Aden Yahudisi ‹srail'e uçuruldu.21

‹srail'e göçe zorlanan Irakl› Yahudi halka karfl› uygulanan bask›
politikas›n›, Naeim Giladi, bugünlerde yazd›¤› kitaplarda dile getir-
mektedir. Naeim Giladi, gençli¤inde aktif bir radikal Siyonistti. O za-
manlar, radikal Siyonist liderlerin emrinde olan Naeim Giladi, Irak'ta
Yahudi halka karfl› uygulanan fliddete de bizzat flahit oldu. Naeim Gi-
ladi'nin bugün anlatt›klar›n›n hepsi birer itiraf niteli¤indedir ve o gün-
leri yaflam›fl canl› bir tan›k olmas› aç›s›ndan da oldukça önemlidir. New
American View dergisi, Naeim Giladi için yapt›¤› özel haberde, konu ile
ilgili flu bilgileri aktar›yor: 

Naeim Giladi (Khalaschi), 1930'da Irak'ta do¤mufl bir Yahudidir. ‹ngiliz-

ler taraf›ndan, 1941 y›l›nda, Ba¤dat'ta organize edilen Yahudi katliam›n-

dan sonra yeralt› Siyonist hareketine kat›ld›. II. Dünya Savafl›'ndan sonra,

Yahudilerin Irak'tan ‹srail'e kaç›r›lmalar›yla u¤raflt›. Giladi, 1992 y›l›nda

Ben Gurion's Scandals: How the Haganah of the Mossad Eliminated Jews (Ben

Gurion'un Skandallar›: Mossad'›n Haganah'› Yahudileri Nas›l Yok Etti)

isimli bir kitap yazd›. Giladi, yazd›¤› bu kitab›nda, Irak'taki yeralt› Siyo-

nist örgütünde yaflad›¤› tecrübelerini anlatt›. Ayr›ca Irakl› Yahudilerin

Ba¤dat'tan ‹srail'e göçünü sa¤layan, Siyonist yeralt› ajan› Ben Porat hak-

k›nda da bilgiler verdi. Giladi'ye göre, Ben Porat, Yahudilerin 2500 y›ld›r

bar›fl ve zenginlik içinde yaflad›klar› Irak'› terk etmeleri için teröre baflvu-

rup onlar› korkutmufltu. Giladi, Mossad teröristlerinin Yahudilerin git-

tikleri kafe ve sinagoglar›, onlar› ‹srail'e göçe zorlamak için bombalad›k-

lar›n› ve Ben Porat gibi Siyonistlerin bu olaydan Irakl›lar› (Müslümanlar›

kastediyor) suçlad›klar›n› iddia ediyordu. Plan ifllemiflti, Yahudiler ‹sra-

il'e uçmufllard›. Fakat ‹srail'i kontrol eden Avrupal› Yahudiler taraf›ndan

ezilen, ikinci s›n›f vatandafllar konumunda kendisini bulmufltu Irakl› Ya-

hudi halk›.22

Gerçekten de, binlerce y›ld›r yaflad›klar› vatanlar› olan Irak'tan
zorla kopart›larak ‹srail'e göç ettirilen Irakl› Yahudi halk Naeim Gila-
di'nin yukar›da da belirtti¤i gibi yeralt› örgütlerine sahip radikal Siyo-
nistlerce ikinci s›n›f vatandafl konumuna düflürülmüfltür. Irak'tan göç
etmeye zorlan›rken s›k›nt›ya sokulan Irakl› Yahudi halk›n›n dram›, bu-
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gün de ‹srail'de devam etmektedir: 

‹srail'de Irakl› Yahudiler hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fllard›. Avrupa do¤umlu

olan ve ‹srail Devleti'ni yöneten Yahudi liderleri, kendilerini ilkel konut-

larda ve kulübelerde, çok az ifl ve ev bulma ümidi ile zorla getirdikleri

için suçluyorlard›. Böylece yöresel olarak getirilen bu yeni göçmenlerin

üstlerine böcek ilac› s›k›lmas› ve kendilerine de baflka bir seçim hakk› ta-

n›nmamas› üzerine, kendilerini afla¤›lanm›fl hissettiler.23 

Etiyopyal› Yahudilerin Yurtlar›ndan Sökülmesi,                        
ya da Musa ve Solomon Operasyonlar›

Etiyopya'da as›rlard›r yaflayan siyah derili Yahudiler (Falaflalar) da
‹srail derin devletinin "sürgünleri toplama" program›ndan paylar›n› al-
d›lar. Falaflalar'›n ‹srail'e göç ettirilmesi, Aliyah Bet taraf›ndan düzenle-
nen, 1984 y›l›ndaki "Musa Operasyonu" ile 1991 y›l›ndaki "Solomon
Operasyonu" arac›l›¤›yla gerçeklefltirildi. 

1984'teki operasyon için ‹srailliler Etiyopya yönetimine yüklü mik-
tarda rüflvet vermifllerdi. ‹srail derin devleti sadece Etiyopya liderine
rüflvet vermekle kalmad›, ayn› zamanda Yahudilerin Sudan üzerinden
tafl›nabilmesi için devrik Devlet Baflkan› ile yak›n yard›mc›lar›na da
rüflvet sundu. Sudan Baflkan› Cafer Nimeyri ile Baflkan Yard›mc›s›
Ömer El Tayid ve her türlü yasa d›fl› iflleme kar›flmakla ünlendi¤i için
ad› 'Bay Yüzde 10'a ç›kan özel dan›flman Baha ‹dris, ‹srail derin devle-
tinden Falaflalar›n Sudan üzerinden nakledilmesine göz yummalar›
karfl›l›¤›nda 56 milyon dolar ald›lar. K›sacas› Etiyopya ve Sudan lider-
leri ile yap›lan pazarl›klar sonucu, Falaflalar radikal Siyonist liderlerce
sat›n al›nm›fllard›; sahibinden sat›n al›nan köleler gibi. Bu pazarl›¤a
oturan taraflar, Etiyopya Yahudilerine nerede yaflamak istediklerini da-
hi sorma gere¤i duymam›fllard›. Etiyopya liderlerine paras› ödenen Fa-
laflalar, yurtlar›ndan sökülüp düzenlenen seri uçak seferleri ile ‹srail'e
götürüldüler. Nokta dergisi, uçaktan inen Falaflalar'›n dramatik görü-
nümlerini flöyle dile getiriyordu:

Al›nlar›na yap›flt›r›lm›fl numaralar›yla uçaktan inen Falaflalar, insanda ol-

dukça genç, yitik ve kolayca incinebilir bir izlenim b›rak›yorlar. Say›lar›

14 bini bulan bu insanlar, Zion'a ayak basarken, tafl›d›klar› numaralar, is-
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ter istemez y›llar önce bileklerine dövme yap›lan Nazi kamplar›ndaki Ya-

hudi tutsaklar› an›msat›yor.24

Falaflalara yap›lan bu uygulama, birtak›m uluslararas› kuruluflla-
r›n dikkatinden kaçmad›. Örne¤in Frans›z Dayan›flma Birli¤i adl› insan
haklar› örgütü ‹srail Hükümeti'ne tepki gösterdi ve Etiyopyal› Yahudi-
lerin Vadedilmifl Topraklar'a göç ettiriliflinde insanc›l amaçlar güdül-
medi¤ini ilan etti:

Frans›z Dayan›flma Birli¤i, ‹srail Hükümeti'nin Etiyopyal› Yahudileri in-

sanc›l amaçlarla ‹srail'e nakletmedi¤ini öne sürerek kurtarma operasyo-

nunun esas amac›n›n iflgal alt›ndaki topraklarda yeni yerleflim merkezle-

ri kurmak, böylelikle ‹srail'in yay›lmac› politikas›n› sürdürmek oldu¤unu

iddia etti. Bu arada binlerce Falaflan›n gizlice ‹srail'e kaç›r›lmas› olay›n›n

yaratt›¤› tepkiler sürüyor. Olay›n kopard›¤› gürültü nedeniyle ‹srail Hü-

kümeti göçü durdurmak zorunda kald›.25

1991 y›l›nda ise bu kez "Solomon Operasyonu" ile bir di¤er grup
Falafla ‹srail'e transfer edildi. Bu göç operasyonunun mimarlar›, Uri
Lubrani baflkanl›¤›nda ‹ran Yahudisi David Alliance ile Irak Yahudisi
Sami Shamoon'du. Ve yine gerekli yerlere rüflvet verilmiflti; operasyon,
göçü gerçeklefltiren Uri Lubrani ile Etiyopya'n›n Baflkan› Mengistu Ha-
ile Mariam aras›ndaki para pazarl›¤› sonucunda gerçekleflmiflti. Uri
Lubrani, Etiyopyal› Baflkan Mengistu Haile ile görüflerek 15 bin Yahu-
dinin ‹srail'e al›nmas› için izin istedi. Görüflmeler Mengistu'nun 100
milyon dolar teklif etmesiyle bafllam›flt›. Lubrani, limiti 25 milyon do-
lar olarak belirtse de Mengistu 57.5 milyon dolar›n alt›na inmeyece¤ini
söyledi. En sonunda 30 milyon dolara anlaflt›lar. Pazarl›k sonucunda,
25 May›s 1991'de, 36 saat süren hava köprüsü transferi ile gerçeklefltiri-
len "Solomon Operasyonu" ile ‹srail'e 14 binden fazla Etiyopya Yahudi-
si gönderildi.

Asl›nda, Falaflalar›n gerçek dram› ‹srail'de bafllayacakt›. Baz› Siyo-
nist liderler, içinde hayvanlar›n bile güçlükle bar›nabilece¤i son derece
sa¤l›ks›z bir ortam›, Etiyopyal› dindafllar›na yaflamalar› için uygun bul-
dular. Bin bir parlak vaatle kand›rd›klar› dindafllar› için toplama kamp-
lar›n› reva gördüler. 

Etiyopyal› Yahudilerin ‹srail'e getirildikten sonra kabusa dönen
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yaflamlar›yla ilgili olarak Gündem gazetesinin yay›mlad›¤› bir yaz› son
derece ilgi çekiciydi. 10 Ekim 1992 tarihli ve "Vadedilmifl Topraklarda-
ki Etiyopyal› Yahudilerin Getto Kabusu" bafll›kl› haberde flunlar yaz›-
l›yd›:

Vadedilmifl Topraklar'da bir trajedidir yaflamak... Okul ve ifl olanaklar›n›n

çok uzaklar›nda, çölün kenar›ndaki topraklar üzerine kurulmufl karavan-

larda çile dolduran ve adeta çürümeye terk edilen binlerce Etiyopyal› Ya-

hudinin yaflam› bir kabusa dönüflmüfl. Art›k onlar›n yaflad›¤› bu döküntü

yerler, birer siyah getto durumunda.

Geçen y›l yirmi iki saatlik bir hava harekat›yla, apar topar uçaklara tafl›-

nan ve ‹srail topraklar›na getirilen 14 bin siyah Yahudiden hiçbirine sü-

rekli yaflayabilece¤i bir konut verilmedi. Bunlar›n bin kadar› yurtlarda,

geri kalan 13 bini ise karavanlarda yaflamlar›n› sürdürüyorlar. Karavanlar

‹srail toplumundan tamamen yal›t›lm›fl durumda... Toplulu¤un liderleri

sosyal bir felaket olarak dile getirdikleri bu koflullar›n de¤iflmesi için bir

fleyler yap›lmas› gerekti¤ini söylüyorlar. 'Karavanlar t›pk› gettolar gibi'

diyen Etiyopyal› siyahlar›n liderlerinden Rahamim Elazar, '‹srail, bu si-

yah Yahudileri toplumdan yal›tt›¤› için bütün dünya taraf›ndan ›rkç› bir

ülke olarak de¤erlendirilecektir' yorumunu yap›yor.

Kendi karavanlar›yla Güney Afrika'n›n siyah yerleflim yerlerini karfl›lafl-

t›ran Elazar, 'Karavanlar o kadar kirli ve altyap›dan o kadar uzak ki, bun-
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21 Eylül 1984 tarihli Günayd›n'›n haberinde, Fa-
laflalar›n ‹srail'de karfl›laflt›klar› uygulamalar
flöyle anlat›l›yordu:
"BURASI B‹R NAZ‹ KAMPI DE⁄‹L... Durumun Na-
zi kamplar›ndan farks›z olmas›na ra¤men ma¤-
durlar›n siyah derili olmas› di¤er Yahudilerin
durumu görmezlikten gelmelerine neden olu-
yor... Siyah arkadafllar›n›n yok olmalar›n› ade-
ta memnunlukla izliyorlar".



lara modern Soweto demeye dilim varm›yor' derken, gelecekten pek

umutlu olmad›¤›n› ifade ediyordu. Befl çocuk annesi Maaritesh Kandia,

'Yaz›n bunalt›c› berbat bir s›cak, k›fl›n ise dondurucu berbat bir so¤uk ya-

flan›yor. Keflke kalabilece¤imiz normal bir yerimiz olsayd›' diyor. 

1991 y›l›nda, 'Solomon Operasyonu' ile getirilen 13 bin Etiyopyal›, kum-

lar›n karfl›s›na s›ra s›ra dizilmifl 400 karavanda yafl›yor. Maaritesh Kandia

ve di¤erleri, böyle tecrit edilmifl bir durumda yaflamaktan ve çocuklar›n›n

Kudüs'teki okula gitmek için iki saat yolculuk yapmak zorunda olmas›n-

dan flikayet ediyor.26 

Falaflalar›n ‹srail'e getirilmelerinin ard›ndan yaflad›klar› dram o
denli aç›kt› ki, bu durumu ilgili ‹srail makamlar› bile kabul etmifl, ha-
z›rlad›klar› resmi raporlarla bu dram onaylanm›flt›. fialom bu konuda
flunlar› yazm›flt›:

‹srail Göç ve Uyum Bakanl›¤›'n›n araflt›rmalar›na göre, 5 y›l önce Musa

Operasyonu ile Etiyopya'dan ‹srail'e gelen Yahudilerin üçte biri devaml›

bir ikametgaha sahip de¤il. Ayn› bakanl›k, do¤u fleridindeki Kiryat Arba
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flehrine yerlefltirilen göç-

menlerin pek iyi durumda

olmad›klar›n› bildiren ra-

porlar› onaylad›.27

‹srail'e getirilmele-
rinin üzerinden 10 sene
gibi uzun say›labilecek
bir süre geçmifl olmakla
birlikte, kendilerini ‹sra-
illi Yahudilerden çok
Araplara yak›n hisseden
Etiyopyal› Yahudilerin
dram›n› konu alan bir

haber de Arap Elmecelle
dergisinde yay›mland›.
Söz konusu haberde Fala-
flalar›n ‹srail'de karfl› kar-

fl›ya kald›klar› ay›r›mc› politikalardan flikayetçi olduklar›na flöyle dik-
kat çekiliyordu:

Etiyopya Yahudileri ‹srail'e geldikleri ilk günden bu yana kendilerinin

'Falafla' olarak adland›r›lmas›n› reddediyorlar. Çünkü 'Falafla' Etiyopya

dilinde 'Di¤erleri-Ötekileri' anlam›na geliyor. Ayr›ca maruz kald›klar›

ay›r›mc› uygulamalar›n, sakin ve huzurlu bir hayat sürdükleri Etiyop-

ya'da de¤il, ‹srail'e ulaflt›klar›nda bafllad›¤›n› ifade ediyorlar... ‹srail Or-

dusu'nda teknisyen olarak çal›flan Yusuf Minkafla 'bir gün muhakkak ‹s-

rail'i terk edip Etiyopya'ya geri dönece¤ini' belirtiyor... ‹lk çocu¤una ha-

mile kalan bir Etiyopyal› han›m ise flöyle diyor: '‹srailliler her türlü iliflki-

de, bizi kendilerinden farkl› gördüklerini ispatlad›lar. Kendimi Araplara

daha yak›n hissediyorum ve Arap bir doktorun beni tedavi etmesini ter-

cih ederim, çünkü o bana sayg› duyar ve o flekilde muamele eder.28

Yaflad›klar› yerleflik kurulu düzenden kopart›larak zorla ‹srail'e
kaç›r›lan Etiyopyal› Yahudiler, ilerleyen günlerin y›prat›c›l›¤›yla psiko-
lojik floka girmifltir. fialom, "Musa Harekat›'n›n 5. y›l›nda Etiyopyal› Ya-
hudilerin Yüzü Gülecek mi?" sorusuyla verdi¤i haberde flöyle yaz›yor:
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21 Eylül 1984 tarihli Günayd›n, Falaflalar›n ‹srail'deki durumla-
r›n› "Toplama Kamplar›nda Yafl›yorlar" bafll›¤›yla verdi¤i bir ha-
berde konu etmiflti. Üstte, söz konusu "toplama kamp›"ndan bir
görüntü.



Bu toplumun en önemli sorunu, Etiyopya'da kalan ailelerine duyduklar›

özlemdir. Bu özlemin yaratt›¤› mutsuzluk, Etiyopyal›lar aras›nda birçok

intihar olay›na s›k s›k rastlanmas›na yol açmaktad›r. Bugüne kadar inti-

har eden Etiyopyal›lar›n say›s› 25'tir. Etiyopyal› Yahudiler 'Mivtsa Moshe'

(Musa Operasyonu) ile büyük bir toplumsal flok geçirmifller, çok farkl› bir

uygarl›ktan bir di¤erine geçifl kendilerinde bir bunal›ma neden olmufltur.29

16 Haziran 1991 tarihli Nokta dergisi, intihar eden Falafla say›s›n›n
50'yi buldu¤unu yazm›flt›. ‹ntihar vakalar›, sonra da devam etmifltir.

Etiyopya Yahudilerinin durumu, ‹srail'deki baz› Siyonist idarecile-
ri zerre kadar ilgilendirmiyordu. ‹flte bu yüzden ‹srail'e kaç›r›lan Fala-
flalar›n tutunacak dallar› kalmam›fl, çareyi Amerikal› Yahudilerden yar-
d›m istemekte bulmufllard›. Birtak›m ‹srailli liderlere duyduklar› sitemi
ifade eden bir mektup yazarak Amerikal› Yahudilere yollad›lar. Söz ko-
nusu mektup, 16 Eylül 1988 tarihinde The Jerusalem Post'da yay›mlan›r-
ken, fialom da ayn› haberi kaynak göstererek, "Amerikan Yahudilerine,
Etiyopya Yahudilerinin Çektikleri Ac›lar› Anlatan Aç›k Mektup: Sus-
kunluk Cinayettir" bafll›¤› ile 16 Kas›m 1988 tarihinde yay›mlam›flt›.
Söz konusu mektupta flu sat›rlar yer al›yordu:

Gün geçmiyor ki ac› ç›¤l›klar› bizlere ulaflmas›n. Mektuplar ölümden ve

açl›ktan bahsetmektedir. Mektuplar yaln›z kad›nlardan, açl›ktan ölen ço-

cuklardan, yok olmakta olan köylerden bahsetmektedir. Fakat dört y›l› afl-

k›n zamand›r ailelerimiz adeta suskunlu¤a terk edilmifl, açl›k ve yokluk-

tan ölüme mahkum edilmifllerdir. Buna maruz kalanlar Habeflistan Yahu-

dileridir. Ailelerimizi birlefltirmeye yard›mc› olmalar› için Amerikan Ya-

hudilerine yanaflt›k. Amac›m›z, ailelerimizle ilgilenecek daha genifl bir

topluma seslenmektir.

‹srail'in Antisemitizm Politikas›

175



SOYKIRIM VAHfiET‹

… bu suskunlu¤a sebep, Musa Operasyonu'na son veren hatan›n tekrar

edilmek istenmemesidir. Demek ki Yahudi liderler, Habeflistan Yahudile-

ri konusunda kat› kötü niyeti sürdürmeye kararl›d›rlar. Bu ça¤ d›fl› man-

t›k Etiyopya Yahudilerini ikinci kez ölüme mahkum etmektedir. Bu so-

rumsuz davran›fl liderli¤e yak›fl›r m›? Münakafla konusu, parçalanm›fl ai-

lelerin birleflmesi için, beynelminel seviyede talepte bulunmay› destekle-

yip desteklememekti. Talep dilekçesi, afla¤›da zikredilenlere flöyle de¤in-

mektedir: 

'Yaflam›n de¤iflik kesitlerinden olup afla¤›da imzas› olan bizler Etiyopya

Hükümeti'nin, Etiyopya Yahudilerinin en tabii haklar› olan, çocuklar›, ba-

balar›, analar› ve di¤er yak›nlar› ile birleflmelerini kabul etmemesini hay-

ret ve esefle karfl›lad›¤›m›z› bildiririz.' En basit bir insani hak, Etiyopyal›

Yahudilere tan›nmamaktad›r. Ailelerimiz bölünmüfltür. Duyarl›l›¤› kuv-

vetlendiren temel fiil olan, dilekçe imzalamak dahi, reddedilmifltir. Bu Ya-

hudi liderlerin hiç vicdan› yok mudur? Halen diaspora Yahudi liderleri-

ne hakim olan tav›r, ailelerimizi ayr›l›k ve ölüme mahkum etmektedir.

filome Mula (Etiyopyal› Yahudi Ö¤rencileri Derne¤i Baflkan›)

Rahim Elazar (‹srail'deki Etiyopyal› Yahudiler Derne¤i Baflkan›)

Uri Tekele (Beta Israel Derne¤i Baflkan›)

Yisrael Yitzhak (Etiyopyal› Mülteciler Derne¤i Baflkan›) 

Radikal görüfle sahip ‹srailliler, Etiyopyal› Yahudilere kötü dav-

ranmakla kalm›yor, Falaflalar›n Etiyopya'da maruz kald›klar› bask›lar›

da örtbas ediyorlard›. 1987 y›l›nda Etiyopya Hükümeti'nin elinde bir

k›s›m Falafla tutuklu vard›. Ve bu tutuklu Etiyopyal› Yahudiler hapiste

iflkence görüyordu. Radikal ‹srailliler Etiyopya'daki dindafllar›n›n kar-

fl› karfl›ya kald›klar› durumdan haberdar olmalar›na ra¤men herhangi

bir kurtarma faaliyeti içine girmekten kaç›n›yorlard›. Nitekim bu ko-

nuyla ilgili olarak, Etiyopyal› Göçmenler Derne¤i Sekreteri Mesfin Am-

baw, "‹srail Devleti bizimle hiç ilgilenmiyor; köylerde insanlar öldürü-

lüyor ve çok kötü fleyler meydana geliyor" demiflti.30

Birtak›m ‹sraillilerin gösterdikleri bu vurdumduymazl›¤›n sebebi,
ileride ‹srail'e düzenleyecekleri bir göç operasyonunu dünya kamu-
oyunun gözünde meflru bir zemine oturtmak, ayr›ca Falaflalara kendi
r›zalar›yla Etiyopya'dan kurtulmay› istetecek kadar yo¤un bir s›k›nt›
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ortam›n›n olgunlaflmas›n› beklemekti. 16 Haziran 1991 tarihli Nokta,
olay› flöyle özetliyordu: 

O dönemdeki ‹srail Hükümeti ise Falaflalara yönelik Etiyopya Hükümeti-

'nin tavr› karfl›s›nda sessiz kalmay› ye¤liyordu. Bunun nedeni de daha

fazla Etiyopyal› Yahudiyi getirmek istemesiydi. 

‹srailliler Falaflalar› tam Yahudi saym›yorlard›; göç ettirilmek is-
tenmelerinin nedeni de, iflgal alt›ndaki Arap topraklar›na yerlefltirile-
cek olmalar›yd›. Dolay›s›yla ‹srail'in Falaflalara yönelik politikas› hiçbir
zaman insanc›l olmad›. 1984 y›l›nda, gerçeklefltirilen Musa Operasyonu
ile 7000 Falafla baz› Siyonist liderlerce ‹srail'e kaç›r›lm›flt›. Her ne kadar
‹srailli yöneticiler bu göç operasyonunu bir "kurtarma" operasyonu
olarak tan›mlay›p dünya kamuoyunu ferahlatmaya çal›flsalar da, asl›n-
da yaflanm›fl gerçekler hiç de öyle "pembe" de¤ildi. Falaflalar bu göç ile
iddia edildi¤i gibi kurtulamam›fl, aksine birço¤u bu operasyon s›ras›n-
da can vermiflti. Nitekim fialom da bu gerçe¤i itiraf ediyor, Musa Ope-
rasyonu'nu, "son yüzy›l›n en büyük Etiyopyal› Yahudi kayb›" olarak ta-
n›mlamak zorunda kal›yordu:

Musa Operasyonu'nun 1000 Etiyopyal› Yahudinin ölümüne neden oldu-

¤u belirtilirken, bu ölümlerin yüzy›l›n en büyük Etiyopyal› Yahudi kayb›

oldu¤u vurgulan›yor. Ölümlerin ço¤unun Sudan'a geçifl s›ras›nda vuku

buldu¤u biliniyor.31 

"Mesih ‹srail'de Yeryüzüne ‹ndi" Yalan›yla Kand›r›lan 

Yemen Yahudileri ya da Sihirli Hal› Operasyonu

Göçü suni olarak körüklemek için, antisemitizmi ortadan kald›r-
mak de¤il, tam tersine her gün bu yolda yeni senaryolar haz›rlamak ge-
rekiyordu. Zaten en bafl›ndan beri, Filistin'e göç, suni bir flekilde yara-
t›lm›flt›. Bunun en çarp›c› örneklerinden biri de, 1948'den önce, önemli
bir do¤u cemaati görünümündeki Yemen Yahudilerinin kand›r›larak ‹s-
rail'e getirilmeleriydi. 

O dönemde ‹srail'de, Arap iflçileri yüksek ücretlerle ziraat, endüst-
ride kol gücü, ev temizli¤i gibi en yorucu ifllerde çal›fl›yorlard›. Mali-
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1949-1950 y›llar›nda, "Sihirli Hal› Operasyonu" ile 45 bin Yemen Yahudisi, "Mesih ‹srail'de yeryüzüne in-
di" yalan›yla ‹srail'e götürüldü. Üstte Yemenli Yahudilerin bu "Sihirli Hal› Operasyonu" s›ras›nda ‹srail'e
kaç›r›l›rken uçakta çekilmifl bir foto¤raf› yer al›yor. Yüzlerde ayn› flaflk›nl›k, endifle ve mutsuzluk... Ne
bafllar›na gelenler, ne de yüzlerindeki ifade bu insanlar›n "kurtar›ld›¤›n›" do¤ruluyor.



yetleri düflürmek ve Arap nüfusunu böl-
geden tasfiye etmek için yeni bir formül
bulmak gerekiyordu. Nitekim bulunmufl-
tu da... Dünya Siyonist Örgütü (WZO)'ne
ba¤l› olan Yahudi Ajans›'ndan Dr. Thon,
henüz 1908'de konuya flöyle bir çözüm ge-
tiriyordu: 

Sadece do¤u Yahudileri, Araplar›n ald›-

¤›ndan daha düflük ücretlerle çal›flabilir-

ler. Böylece ‹srail'e getirilecek do¤u Yahu-

dileri, Siyonizmin '‹brani el eme¤i' hedefi-

ne yard›m edecekleri gibi, Filistin el eme-

¤inin de tasfiye edilmesine yol açacaklar... E¤er Yemenli ailelerin, göç böl-

gelerine devaml› olarak yerleflmelerini sa¤layabilirsek, bir problemi daha

çözümlemifl olaca¤›z: Yemenlilerin k›zlar› ve kad›nlar› flu s›rada hemen

hemen her göçmen ailede hizmetçi olarak çal›flmakta olan Arap kad›nla-

r›n›n yerlerini alabilecektir. Araplar ayda 20 veya 25 frank gibi çok yük-

sek bir ücret al›yorlar.32

Evet, teoride soruna çözüm getirilmiflti: Yemen Yahudilerinin er-
kekleri amele, kad›nlar› da hizmetçi olarak, hem de en düflük ücretler-
le, en yorucu ifllerde çal›flt›r›lacaklard›. fiimdi üzerinde düflünülmesi
gereken nokta, bu Yahudilerin ‹srail'e göç etmesine nas›l ikna edilece-
¤iydi. Bu sorun da ‹srail derin devletinin kirli tarihine yak›flacak bir fle-
kilde halledildi.

1910 y›l›nda Yemen'e yalanc› bir vaiz gönderildi. Sosyalist Siyonist
Warshevki, günün flartlar›na uygun biçimde vaftiz edilerek Haham
Yavni'éli oldu. Haham Yavni'éli Yemenli Yahudilere, Mesih'in ‹srail'de
yeryüzüne indi¤ini müjdeliyor ve ‹srail'in üçüncü krall›¤›n›n Kudüs'te
kuruldu¤unu haber veriyordu. Bu tarihten çok sonra, 1948'de Yemenli
göçmenler, 'Sihirli Hal›' ad› verilen bir operasyonla ‹srail'e do¤ru yol al-
d›klar› s›rada uçakta, Ben Gurion'un ad›na 'David! David! ‹srail Kral›'
flark›s›n› söylüyorlard›. Operasyon iki kademede gerçeklefltirilmiflti. 1948
y›l›n›n Aral›k ay›ndan, 1949 Mart›'na ve 1949 Temmuzu'ndan 1950 Eylü-
lü'ne kadar devam eden tafl›ma ifline 5.5 milyon dolar harcanm›flt›.33
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'Sihirli Hal› Operasyonu' ile 1948-1949 y›llar› aras›nda, toplam 50
bin Yemen Yahudisi ‹srail'e transfer edildi. Yemen Yahudileri, iflte böy-
lesine kirli bir yöntemle kand›r›ld›. Ancak dramlar› daha yeni bafll›yor-
du. Çünkü, "Vadedilmifl Topraklar"da zannettikleri gibi uhrevi ve rahat
bir yaflam kendilerini beklemiyordu. Aksine, onlar› bekleyen, bu top-
raklar›n en pis ve angarya iflleriydi: 

Göçmen Yahudilerin ço¤unlu¤u, ya sanayi ve nakliye iflçisi ya da tar›mc›

oldu. Ve batakl›klar tar›ma elveriflli hale getirilirken birçok genç bu batak-

l›klarda yaflam›n› yitirdi.34

‹srail yönetimi içinde yer alan radikal kesimler ilerleyen y›llarda
da Yemen'de kalan di¤er Yahudileri ‹srail'e getirebilmenin yollar›n› ara-
d›. Yemen'den Vadedilmifl Topraklar'a suni olarak yeni bir Yahudi gö-
çü meydana getirmeyi hedefleyen ‹srail ajanlar› bölgede dolafl›yordu.
21 A¤ustos 1982 tarihli Zaman gazetesi flunlar› yaz›yordu:

Yemen'de faaliyetlerine devam eden ABD Yahudilerinden Listen Bismir-

ka'n›n, Yemen Yahudileri aras›nda dolaflarak onlar› ‹srail'e göçe teflvik et-

ti¤i bildirildi. Efl-fiark ül Evsat gazetesinde yer alan bir haberde, Listen Bis-

mirka'n›n Yemen'in da¤l›k bölgelerinde faaliyet göstererek, öncelikle din

adamlar›n› ‹srail'e göçe ikna etmeye çal›flt›¤› ifade edildi. Bu suretle, Ye-

men Yahudilerinin tamam›n›n ‹srail'e göç ettirilmesinin hedeflendi¤i bil-

dirildi. 

Radikal ‹srailliler, Yemen'de yürüttükleri bu yeni faaliyetlerinde
k›smen baflar›l› oldular. Ancak yine olan, kand›r›lan Yemenli Yahudile-
re olmufl, parlak vaatlerle göçe ikna olan bu Yahudiler, yeni yaflamlar›n-
da son derece büyük s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Zaman, ay-
n› haberinde flöyle ekliyordu:

Yemen'den aldat›lmak suretiyle ‹srail'e göç ettirilen ailelerin s›k›nt› içinde

bulundu¤u bildirildi. Yemen Hükümeti yetkililerine özel bir mektup gön-

deren iki Yemenli Yahudi ailesi, burada s›k›nt› içinde bulunduklar›n› be-

lirttiler. Yemen'e dönmek istediklerini kaydeden Yahudi aileler, 'Burada

zor durumday›z. Elimizde bulunan 25 bin dolar param›z› ve pasaportla-

r›m›z› ald›lar. Bize pasaport ve ülkemize dönüfl bileti gönderin.' fleklinde

dert yand›lar.
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Yemenli Yahudilerin ‹srail'deki yeni yaflamlar›nda son derece bü-

yük s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kald›klar› gerçe¤i, o denli aç›kt› ki, Yahu-

di bas›n organlar› birer birer konuyla ilgili haberler yapt›lar. Fransa'da

yay›mlanan Tribune Juive dergisinden al›nt› yapt›¤› haberde, fialom, ‹s-

rail'de Yemenli Yahudilerin bafl›na gelenleri flöyle itiraf ediyordu:

Herfley 'Sihirli Hal› Operasyonu' ile bafllar. 48 bin kifli ‹srail'de alelacele

kurulan 'Maaborat'lara yerlefltirilir. Ama ne yaz›k ki, bu kamplarda ölüm

oran› çok yüksektir. Kötü beslenme flartlar›, ‹srail'e varana kadar yap›lan
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y›prat›c› yolculuk, bunca mülteci karfl›s›nda yetersiz kalan sa¤l›k kuru-

lufllar› bu ac›kl› durumun bafll›ca nedenleridir.

1949 y›l›n›n k›fl›nda hüküm süren dondurucu so¤uklarda Rosh Hasim

Kamp›'nda tuhaf sahnelere tan›k olunur: Kaybolan bebeklerini arayan an-

neler ve babalar... Bu senaryo muntazam bir flekilde tekrarlan›r. 12-18 ay-

l›k bebeklere herhangi bir hastal›k teflhisi konur, hastaneye yat›r›l›r ya da

ailesinden uzaklaflt›r›l›r. ‹kinci aflamada, aile çocu¤un ölümünden haber-

dar edilir. Ama sadece birkaç aileye bir ölüm belgesi verilir. Dahas›, aile

çocu¤un gömülü oldu¤u yeri bir türlü ö¤renemez. 'Bebek hastal›¤›n bu-

laflmas›n› önlemek için hemen oldu¤u yerde gömüldü' denir, ac›l› anne

babaya... 

Bir tan›¤a göre, çocu¤u ne yap›p edip son bir kere görmek için mücadele

veren bir anne, çocu¤unu hastaneden sapasa¤lam bir flekilde ç›karmay›

baflarm›flt›r. Hastane yetkilileri, 'Kay›tlarda bir yanl›fll›k oldu' diye, ondan

özür dilemekle yetinmifltir. Bundan böyle, 'Maaborat'larda bir söylenti

yay›l›r: Bebekler hastanelerde kaybolup gidiyormufl. Bu garip flartlar al-

t›nda kaybolan bebeklerin say›s› 500'ün üzerinde diye tahmin edilir.35

30 sene sonra, yani 1980'lerde kaybolan yüzlerce bebe¤in esrar› çö-
zülecekti. Ayn› tarihli fialom'dan ö¤reniyoruz:

‹srail bas›n›nda bir haber Yemen cemaatini oldukça heyecanland›rd›:

'Bizler 30 y›l önce ‹srail'e gelen Yemenli mültecilerin ellerinden al›nan ço-

cuklar›y›z...' ABD'li aileler taraf›ndan bebeklik ça¤lar›nda evlat edinilmifl
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insanlar, ‹srail'de yaflayan Yemen as›ll› gerçek ebeveynlerini aramaya ko-

yulmufllar. 

fialom, yukar›daki haberinden tam 9 sene sonra, "‹srail'de Yemen
Yahudileri Haklar›n› Ar›yorlar" bafll›¤› ile verdi¤i bir di¤er haberde, es-
rarengiz bir flekilde kaybolan Yemenli bebeklerin hikayesine flöyle de-
vam ediyordu: 

Hala yan›ts›z kalan ilk sorular› flu: Ailelerinden ayr›l›p daha 'geliflmifl' ai-

lelerin yan›na verilen 613 Yemenli çocu¤un akibeti ne olmufltur? Bu ço-

cuklar›n bir yerlerde var oldu¤u biliniyor, ne var ki ‹srail Hükümeti arafl-

t›rmalara pek yard›mc› olmam›flt›r.36

Bu olay› özetlemek gerekirse, ‹srail derin devleti içinde yer alan
baz› idareciler bir kere daha Yemenli Yahudilere darbe vurmufltur. ‹lk
önce, mutlu bir yaflam sürdükleri Yemen'den kopart›lm›fllard›r. Bunun-
la yetinmeyen bu ‹srailli yöneticiler, daha sonra da, bebeklerini de Ye-
menli Yahudilerin ellerinden alm›fl, "bebe¤iniz öldü" yalan›yla bir kere
daha onlar› kand›rm›fllard›r ve bu bebekleri ABD'li Yahudilere yolla-
m›fllard›r. 

‹srailli baz› liderlerin, Yemen Yahudilerine yapt›klar› bunlardan
ibaret de¤ildir: Yemen Yahudilerinin son derece de¤erli el yazmas› bin-
lerce dini kitab› ellerinden al›nm›fl ve bir daha da kendilerine iade edil-
memifltir. Birtak›m ‹sraillilerin yapt›klar› bu gasp olay›, Yemenlilerin
uçaklarla ‹srail'e kaç›r›lmalar› s›ras›nda yap›ld›. Bu de¤erli dini kitap-
lar, uçaklarda fazladan yük oluflturduklar› bahanesi ve sonradan iade
edilecekleri vaadiyle, Yemenli Yahudilerin ellerinden al›nd›. Bir müd-
det sonra da, söz konusu ‹srailli yöneticiler, kitaplar›n depoland›¤› han-
gar›n yand›¤›n›, dolay›s›yla kitaplar›n da kül oldu¤unu bildirdiler.

Ancak sonraki y›llarda, Yemenlilere ait bu dini kitaplar, Vati-
kan'da, British Museum'da, Yeshiva Üniversitesi'nde yeniden ortaya
ç›kt›. Yemenli Yahudiler aç›s›ndan olay›n dramatik bir di¤er taraf› da,
bu kitaplar›n, ‹srailli baz› yöneticiler taraf›ndan aç›k artt›rma ile bir bir
sat›lmalar› oldu. Bu ‹sraillilerin Yemenli Yahudilerden gasp ettikleri di-
ni kitaplar ile ilgili olarak anlatt›¤›m›z bu skandal›, fialom, "‹srail'de Ye-
men Yahudileri Haklar›n› Ar›yorlar" bafll›¤› ile, 27 Kas›m 1991 tarihin-
de okuyucular›na haber vermiflti.
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Ancak Yemenli Yahudilerin yaflad›klar› dram tüm bunlarla da so-
na ermeyecekti. Baz› ‹sraillilerin Yemen Yahudileri üzerine ürettikleri
karanl›k politikalar›n ard› arkas› kesilmiyordu. Ne yap›p edip Ye-
men'deki Yahudilerin tamam› ‹srail'e getirilmeliydi.

Radikal baz› ‹srail liderleri, Yemen Yahudilerini ‹srail'e göç ettire-
bilmek için yeni bir yöntem denediler. Birdenbire Yemen'deki Yahudi-
lerin dinlerinden ötürü iflkence gördükleri ve öldürüldükleriyle ilgili
kayna¤› belirsiz söylentiler ortaya ç›kt›. Hatta bu konuyla ilgili, baz›
resmi raporlar bile ortada dolaflmaya bafllad›. Yahudilerin bu flekilde
Yemen'de kalarak güvenlikte olamayacaklar› ve kurtulabilmeleri için
de çözümün ancak ‹srail'e göç etmek olaca¤› yolunda kamuoyu olufltu-
rulmak isteniyordu. Ancak ilerleyen günlerde, bir kere daha ‹srail yö-
netiminin kirli tuza¤› gün ›fl›¤›na ç›kacakt›. Çünkü bu yan›lt›c› propa-
gandan›n ard›nda ‹srail derin devletinin parma¤› vard›. Söz konusu
söylentiler de, raporlar da gerçekleri yans›tm›yordu; hepsi düzmecey-
di. ‹srail derin devleti aç›s›ndan son derece güven sars›c› olan böyle bir
olay›n gün ›fl›¤›na ç›kmas› karfl›s›nda hemen bir "önlem" al›nd›: Suç Ye-
men Yahudilerinin üzerine at›ld›; as›ls›z söylentiler ile düzmece rapor-
lar›n kayna¤›n›n asl›nda Yemen Yahudileri oldu¤u iddia edildi.37

Ancak Yemen Yahudilerinin yap›sal özellikleri, uzun bir süredir
içinde bulunduklar› sakin taflra yaflam›, böylesine provokatif, aflamal›
bir organizasyonu beceremeyeceklerini gösteriyordu. Üstelik Yemen'de
de son derece mutlu bir yaflamlar›, kurulu bir düzenleri vard›. Dolay›-
s›yla böyle bir fleye ihtiyaçlar› yoktu.

Nitekim her ne kadar, radikal baz› ‹srailliler düzenledikleri kirli
göç operasyonunu temize ç›karmak için, bugün Yemen Yahudilerinin
‹srail'e gelmeden önce dinlerinden ötürü bask›, iflkence gördüklerini ve
bu yüzden Yahudilerin kurtar›lmas› için bu operasyonu düzenlemek
zorunda kald›klar›n› iddia etseler de, fialom, bu kiflilerin bu operasyon
"mazeretini" adeta yalanlamaktad›r: 

Kuzey Yemen'deki 1000-1100 Yahudinin gerçek durumu flöyledir: Dinin

tüm gereklerini özgürce yerine getirme hakk›na sahipler. Halen Yemen'de

aç›k olan ve kullan›lan birçok sinagog mevcut.38
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‹srail'in Baflka Sat›n Alma Yöntemleri;
Romen Yahudileri ve Lüksemburg Antlaflmas›

‹srail'e göç etmek zorunda b›rak›lan Yahudi halklardan biri olan
Romanyal› Yahudilerin bafl›na gelenler, ülke yöneticilerinden rüflvet
yoluyla sat›n al›nan Etiyopyal› Yahudilere benziyordu. Tek fark, bu de-
fa ‹srail gizli devleti içindeki malum çevrelerin, Romanya'da da rüflvet-
le Yahudileri ‹srail'e transfer etmek için direkt olarak yöneticilerle ba¤-
lant› kurmam›fl olmalar›yd›. Bu sefer arada hat›r› say›l›r bir "arac›" var-
d›: Romanya'daki Yahudilerin lideri Baflhaham Moses Rosen. ‹flte Ro-
manya Hükümeti'nde, özellikle de Çavuflesku döneminde son derece
büyük bir nüfuza sahip olan Moses Rosen'in Romanyal› Yahudileri göç
ettirme hikayesi:

Exodus-The Last Jews of Romania (Ç›k›fl-Romanya'n›n Son Yahudileri) adl›

kitab›nda, Andrew Billen isimli araflt›rmac›-yazar, Romanya'n›n Baflhaha-

m› olan, Mosses Rosen hakk›nda bizi bilgilendiriyor. Moses Rosen Ro-

manya'daki Yahudi halk›n›n say›s›n› azaltm›fl, ‹srail'e göç etmelerini sa¤-

lam›flt›. Yahudiler ile güçlü ba¤lant›lar› oldu¤u bilinen Çavuflesku, bu gö-

çü engelleyememiflti. Çavuflesku'nun ayr›ca ‹srail ile diplomatik iliflkileri

‹srail'in Antisemitizm Politikas›
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de vard›. Haham Rosen flöyle diyor: 'En gurur duydu¤um baflar›m Yahu-

dilerin %97'sinin buradan ayr›lmas›n› sa¤lamak oldu.' ‹lginç olan bir bafl-

ka nokta da Haham Rosen'in, 1957 y›l›ndan beri Romanya Parlamento-

su'nda yer almas›yd›. Bu, kendisinin Çavuflesku hükümdarl›¤›yla ba¤lan-

t› kurmas›n› kolaylaflt›r›yordu. ‹srailli radikaller Romanya'dan Yahudile-

ri sat›n al›yorlard›. Güvenlik dairesinin bafl› Ion Pacepa'ya göre, 1978'e ge-

lindi¤inde, her eyaletten al›nan Yahudi vatandafl karfl›l›¤›nda toplanan

para, 2 bin dolar ila 50 bin dolar aras›nda de¤ifliyordu.39

Romanyal› Yahudilerin ‹srail'e göç ettirilmesi politikas›n›n mimar-
lar›ndan birisi de, Ana Pauker'di. Romanya'n›n önde gelen komünist li-
derlerinden, eski D›fl ‹flleri Bakan› olan Ana Pauker, Siyonist Zalman
Rabinsohn’nun ablas›yd›. Siyonistlere sa¤lad›¤› destek gerekçesiyle, 20
Kas›m 1952’de Komünist Parti taraf›ndan Prag Duruflmalar›'nda içle-
rinden 11’i Yahudi olan 13 komünist liderle birlikte yarg›land›.
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‹srail'in Ça¤dafl Nazilerle Kurdu¤u Gizli ‹liflkiler

II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan ‹srailliler, savafl s›ras›nda soyk›r›ma
u¤rat›lan Yahudilerin intikam›n› almak için "Nazi av›" bafllatt›lar. An-
cak baz› ‹srailli liderler için Nazi av›n›n gerçek bir adalet aray›fl›ndan
ziyade, bir tür propaganda malzemesi oldu¤unu söylemek mümkün-
dür. Bunun çarp›c› bir göstergesi, söz konusu kiflilerin, Nazilerin önem-
li baz› isimlerinin pefline hiç düflmemifl olmalar›d›r. Pefline düflülenler,
Eichmann gibi yaln›zca ünlü ve sansasyon yaratan Nazilerdir. 

SS Generali Kurt Becher bu konuda ilginç bir örnektir. Becher'in
savafl s›ras›ndaki görevi "toplama kamplar› genel komiserli¤i"dir. Yani
e¤er ‹srailliler bir düflman arayacaklarsa, Becher "kara liste"nin bafl›na
yerlefltirilmelidir. Oysa baz› ‹srailliler hiç de böyle düflünmemektedir-
ler. Becher'i yakalay›p cezaland›rmak bir yana dursun, ‹srail derin dev-
leti içinde odaklanm›fl birtak›m çevreler dünün Nazi generali ile aç›k
aç›k ekonomik iliflki içine girmifltir. Yahudi as›ll› Amerikal› araflt›rmac›
Ralph Schoenman eski Nazi ile bu kimseler aras›ndaki iliflkiyi flöyle an-
lat›yor: 

Dünün Nazi toplama kamplar›n›n komiseri olan SS Komiseri Kurt Becher,

bugün pek çok flirketin baflkan› olarak ‹srail'e bu¤day sat›fl›n›n bafl›nda

bulunmakta. Ayn› zaman-

da, kendi flirketi olan 'Co-

logne-Handel Gesellschaft'

da, bugün ‹srail Hükümeti

ile ifl yapmaktad›r.40 

Güney Afrika'n›n ›rkç›
"apartheid" rejiminin li-
derleri de hem eski birer
Nazi hem de çok yak›n
birer ‹srail dostuydular.
Hele Güney Afrika'n›n
›rkç› lideri John Vors-
ter'in ‹srail'le olan iliflki-
leri oldukça ilginç bir
görüntü çiziyordu. Ku-
düs ‹brani Üniversite-
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si'nde psikoloji profesörü olan Yahudi yazar Benjamin Beit-Hallah-
mi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why (‹srail Ba¤lant›-
s›: ‹srail Kimi Neden Silahland›r›yor) adl› kitab›nda Vorster'in ge-
zisinden flöyle söz ediyordu:

Birçok ‹srailli için, Vorster'›n ziyareti sadece bir yabanc› lider taraf›ndan

yap›lan bir di¤er resmi ziyaretti. Vorster, ‹srail bas›n› taraf›ndan, ‹srail'in

yak›n bir dostu ve Kutsal Topraklar'a kutsal gezi yapan dindar bir adam

gibi gösterilmiflti. Sadece, ‹srail'in New York Times'› say›lan Haaretz gazete-

sinin editörü, Vorster'›n bir Nazi ifl birlikçisi oldu¤unu ve ‹srail kanunu-

na göre tutuklanmas› ve ‹srail topraklar›na ayak bast›¤› anda yarg›lanma-

s› gerekti¤ini yazd›. Oysa Vorster Tel-Aviv Hava Alan›'na indi, yere k›rm›-

z› hal›lar serildi ve ‹srail'in Baflbakan› Yitzhak Rabin onu s›cak bir flekilde

karfl›lad›. ‹srail bas›n›nda birçok s›cak karfl›lama haberi ç›kt›.

Hallahmi, bu bilgilerin ard›ndan flöyle diyor: "Güney Afrikal›lar›n

‹srail'den ald›klar› ilk ve en önemli fley ilhamd›r. ‹kincisi askeri at›l›m-

lar›n›n her ad›m›nda gördükleri yard›m ve destektir." Ve ‹srail'e hay-

ranl›k besleyen söz konusu Güney Afrikal› liderlerin büyük bir bölü-

mü, Hallahmi'nin de vurgulad›¤› gibi Nazi kökenlidirler. Bir Güney Af-

rikal› yazar Breyten Breytenbach, bu ilginç durumu flöyle vurguluyor:

Afrikanerlerin (Güney Afrikal› beyazlar) ‹srail'le olan iliflkileri son derece

gariptir. Çünkü bu ülkede her zaman için güçlü bir antisemitizm var ol-

mufltur ve dahas› bugünkü Güney Afrika liderleri de Nazi ideologlar›n›n

mirasç›lar›d›rlar. Ve bu liderler ‹srail'e karfl› da en büyük hayranl›¤› bes-

leyen insanlard›r. Kendilerini ‹srail'le özdefllefltirirler: Kendilerini, ayn›

‹srailliler gibi Tanr›'n›n Kutsal Kitap'ta seçti¤i insanlar olarak görürler ve

yine ayn› ‹srailliler gibi bir düflman deniziyle çevrili savaflç›, modern bir

ülke olarak alg›larlar.41

Tüm bunlar ‹srail derin devletinin gerçek Nazilerle oldu¤u kadar

ça¤dafl Nazilerle de çok iyi anlaflt›¤›n›n bir göstergesidir. Radikal Siyo-

nizm ile faflizm, genelde bilinenin aksine, birbirleriyle son derece uyum-

lu iki ideolojidir ve bu uyum her uygun flartta aktif bir ifl birli¤ine dönüfl-

mektedir.
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Kitab›n bafl›ndan bu yana inceledi¤imiz bilgiler, bizlere radikal Siyonizm ve
bu ideolojinin ‹srail derin devletinin politikalar› üzerindeki etkisi hakk›nda çok
önemli bir gerçe¤i gösteriyor. ‹srail'i kuran baz› Yahudi liderler, hem kendi soydafl-
lar›n›n önemli bir bölümünü Filistin'e göç etmeye zorlamak, hem de dünya kamu-
oyunu Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulmas› için ikna etmek için oldukça
"kirli" bir yöntem kullanarak antisemitizmi körüklemifllerdir. Bu politika, ‹srail
Devleti'nin kurulmas›n›n ard›ndan da zaman zaman devam etmifltir. 22 y›l Ame-
rikan Kongresi'nde üyelik yapan Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and
Institutions Confront Israel's Lobby (Konuflmaya Cesaret Ettiler: ‹nsanlar ve Kurum-
lar ‹srail Lobisiyle Karfl› Karfl›ya) adl› kitab›nda bu konuya dikkat çeker. Yahudi lo-
bisinin Amerika'daki ola¤anüstü gücünü konu edinen kitapta, Findley, soyk›r›m›n
kimi zaman baz› Yahudiler taraf›ndan bir silah olarak kullan›ld›¤›n› anlat›r ve ge-
rek ‹srail'in gerekse ‹srail lobisinin karfl›lar›na ç›kan herkesi "neo-Nazi" ya da "anti-
semit" olarak tan›mlayarak susturduklar›na dair pek çok örnek verir. Birçok politi-
kac›, gazeteci, akademisyen ya da din adam› bu yolla susturulmufltur. K›sacas› ‹s-
rail ve onun diasporadaki uzant›lar›, soyk›r›m vahfletini kullanarak, büyük bir po-
litik güç elde etmektedir. 

Tüm bu kitap boyunca inceledi¤imiz bilgiler bizlere aç›kça göstermektedir ki,
baz› Yahudi liderleri, kendi soydafllar›na karfl› terör uygulayabilmekte, onlar› yurt-
lar›ndan, evlerinden sürüp ç›karabilmekte, onlara karfl› Yahudi düflmanlar› ile ifl
birli¤i yapabilmekte, hatta gerekti¤inde bir k›sm›n› öldürebilmektedirler.

Allah ‹srailo¤ullar›'n› "kan dökmekten, birbirlerini yurtlar›ndan sürüp ç›kar-
maktan" k›saca yeryüzünde kargafla ve bozgunculuk ç›karmaktan kesin olarak

Sonsöz
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men etmifltir. Buna ra¤-
men, Yahudilerin bir k›s-
m› peygamberlerin ken-
dilerini davet etti¤i do¤ru
yoldan sap›p ayr›lm›fl ve
Allah'›n kendilerine ya-
saklam›fl oldu¤u tav›r ve
davran›fllara geri dön-
müfllerdir. Kuran'da flöyle
bildirilmektedir: 

Hani sizden (‹srailo-
¤ullar›'ndan) 'Birbi-
rinizin kan›n› dök-
meyin, birbirinizi
yurtlar›n›zdan ç›karmay›n' diye söz alm›flt›k. Sonra sizler bunu onaylam›flt›n›z, ha-
la da buna flahitlik ediyorsunuz. Sonra yine siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümü-
nüzü yurtlar›ndan sürüp ç›kar›yor ve günah ve düflmanl›kla aleyhlerinde ittifak-
lar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyelefliyorsunuz. Oysa onla-
r› (yurtlar›ndan) ç›karmak size haram k›l›nm›flt›.
Yoksa siz, Kitab'›n bir bölümüne inan›p da bir bölümünü inkar m› ediyorsunuz?
Sizden böyle yapanlar›n dünya hayat›ndaki cezas› afla¤›l›k olmaktan baflka de¤il-
dir. K›yamet gününde de azab›n en fliddetli olan›na u¤rat›lacaklard›r. Allah yap-
t›klar›n›zdan gafil de¤ildir. (Bakara Suresi, 84-85)

Temennimiz, Kudüs'ün, Filistin topraklar›n›n ve tüm Ortado¤u'nun, Yahudiler
ve Müslümanlar aras›nda kal›c› bir bar›fl ve dostlukla huzura kavuflmas›d›r. ‹srail'in bu
bar›fl ve dostlu¤un önünde önemli bir engel olan radikal Siyonist ideolojiden kurtulma-
s›, Filistinli Müslümanlar›n haklar›n› tan›mas›, bu bar›fl›n sa¤lanmas›ndaki en önemli
ad›m olacakt›r. 

Din ahlak› insanlar›n hoflgörülü,
merhametli ve yumuflak huylu ol-
malar›n› gerektirir. Allah'a iman
eden tüm insanlar›n dünya bar›fl›
ve güvenli¤i için ittifak etmeleri
gerekir ve bu, Müslümanlar ve H›-
ristiyanlar gibi Yahudilerin de üst-
lenmesi gereken bir sorumluluk-
tur. 



Tüm bu kitap boyunca önce radikal Siyonizmin, sonra da onun dev-
lete s›zm›fl halinin Naziler ve benzeri faflistlerle olan iliflkilerini inceledik.
Bu iliflkiler kuflkusuz ço¤u insan için son derece flafl›rt›c› iliflkilerdir. En az
bu kadar flafl›rt›c› olan bir baflka gerçek ise, ‹srail yönetimi içinde yer alan
baz› radikal çevrelerin, Nazilerle oldu¤u kadar ça¤dafl faflistler ile de çok
önemli ba¤lant›lar içinde olufludur. So¤uk Savafl döneminde Üçüncü
Dünya'da mantar gibi ço¤alan faflist diktatörlük ve cuntalar, ‹srail yöneti-
mi içindeki baz› çevrelerle son derece gizli, ama son derece de detayl› ilifl-
kiler kurmufllard›r. 

"‹srail yönetiminde etkin olan bu çevrelerin dünyadaki tüm faflist re-
jim ve örgütleri destekledi¤i" ‹srailli yazar Benjamin Beit-Hallahmi'nin
The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why? (‹srail Ba¤lant›s›: ‹srail,
Kimi Neden Silahland›r›yor?) adl› kitab›nda çok ayr›nt›l› bir biçimde an-
lat›l›yor. Buna göre, ‹srail, dünyan›n dört bir yan›nda bask›c› rejimleri
destekleyerek "istikrar"›n korunmas›n› sa¤lam›flt›r. 

‹srail'in Afrika'daki müttefikleri, ‹di Amin, Bokassa, Mobutu gibi za-
lim ve hatta "yamyam" faflist diktatörleri, faflist örgütleri ve tüm sömürge-
ci güçleri içerir. Afrika, Hallahmi'nin bildirdi¤ine göre, ‹srail'in ilgi alan›-
na 1950'li y›llarda girmifl, ‹srail bu tarihten sonra k›tadaki tüm faflist rejim-
leri desteklemifl, silahland›rm›fl, onlar›n güvenlik kuvvetlerini askeri da-
n›flmanlar› ile e¤itmifltir. Angola'daki faflist UNITA ve FNLA gerillalar›;
‹di Amin ve Bokassa'n›n özel koruma birlikleri; Cezayir ba¤›ms›zl›¤›na
karfl› "kontr-gerilla" operasyonlar› düzenleyen Frans›z OAS komandolar›;

B‹R‹NC‹ EK

‹srail, Üçüncü Dünya Faflistleri 
ve Gladio

191



SOYKIRIM VAHfiET‹

Mozambik'in ba¤›ms›zl›k savafl›na karfl› kanl› bir sömürgeci savafl veren
Portekiz birlikleri; "Etiyopya ‹mparatoru" Haile Selassie'nin ölüm manga-
lar› ve en önemlisi Güney Afrika'daki ›rkç› beyaz rejimin eli kanl› "güven-
lik güçleri" ‹srailli askeri uzmanlar taraf›ndan e¤itilmifl ve silahland›r›l-
m›flt›r.1

‹srail devleti içindeki radikallerin müttefikleri aras›nda Orta ve Latin
Amerikal› faflistler de önemli yer tutar. Bu radikal çevreler, bölgedeki tüm
faflist rejim ve örgütlerin, askeri cuntalar›n, uyuflturucu kartellerinin en
büyük destekçisi olmufltur. Benjamin Beit-Hallahmi'ye göre, ‹srail bölge-
de üç büyük rol oynam›flt›r: Faflist güçlere büyük oranlarda silah sa¤la-
m›fl, onlar› "e¤itmifl" (ki bu e¤itim gerilla ve karfl›-gerilla yöntemleri, sor-
gu ve iflkence metotlar›, toplumsal hareketleri bast›rma teknikleri gibi ko-
nular› içerir) ve de bu faflist güçlere "ilham kayna¤›" olmufltur. Hallahmi
flöyle diyor.

Latin Amerika ordular› her zaman için ‹sraillilerin sertli¤ine, ac›mas›zl›¤›-

na ve verimlili¤ine hayrand›rlar.2

‹srail yönetimindeki baz› radikal kesimlerin bölgedeki gizli mütte-
fikleri aras›nda, Guatemala'da uzun y›llar iktidarda kalan faflist cuntalar
vard›r. Bu kesimler, bu cuntalar›n bir numaral› silah kayna¤› olmufltur.
Ayr›ca bu faflist rejimlere toplumsal denetim sa¤lamalar› için de yard›m
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etmifl, Guatemala'n›n -ad› bile halka korku salan- gizli polisleri baz› ‹sra-
illi uzmanlarca e¤itilmifllerdir. Bu ‹srailli uzmanlar›n yard›m›yla Guate-
mala halk›n›n %80'i "fifllenmifl", bilgisayara aktar›lan bu bilgiler, ki bu çev-
reler bilgisayar sisteminde de Guatemala gizli polisine büyük yard›mda
bulunmufltur, incelenmifl ve "sak›ncal›" kifliler, ‹srailliler taraf›ndan e¤itil-
mifl olan "faflist ölüm timleri" taraf›ndan ortadan kald›r›lm›fllard›r.3 K›rka
yak›n ‹srailli uzman Guatemala gizli servislerinde çal›flm›fl, bu uzmanlar,
Hallahmi'nin deyimiyle "korkunç sorgulama yöntemleri" ö¤retmifltir Gu-
atemala gizli servislerine.4 Ayr›ca, Guatemala rejiminin yapt›¤› "insan
haklar› ihlalleri" (yani katliamlar) hakk›nda Amerikan Kongresi'nde yük-
selen sesler, ‹srail lobisinin Guatemala rejimine büyük destek vermesi sa-
yesinde susturulmufltur.5 Noam Chomsky, bu konuda flöyle der:

Guatemala'da ‹srailli dan›flmanlar görev yapmaktad›r. Korkunç katliamlar-

dan sorumlu olan Guatemala'daki rejim, baflar›s›n›, çok say›da ‹srailli dan›fl-

man›n sa¤lad›¤› güce borçludur. Guatemala'n›n kanl› Lucas Garcia rejimi,

‹srail'e model olarak duydu¤u hayranl›¤› aç›kça dile getirmifltir.6

Guatemala'n›n hemen güneyindeki El Salvador'un durumu da ku-
zeydeki komflusundan pek farkl› de¤ildir. El Salvador'u yak›p-y›kan dev-
let terörü Oliver Stone'un ünlü Salvador filmine konu olmufltu. Ülkedeki
terör, Chomsky'nin verdi¤i bilgilere göre "150 bin adet ceset, açl›ktan k›r›-
lan milyonlar, ›rz›na geçilmifl say›s›z kad›n ve iflkence görmüfl say›s›z in-
san"› kurban etti. 

Ve faflistlerin de¤iflmez müttefiki olan ‹srail yönetimindeki birtak›m
radikaller yine bu devlet terörünün arkas›ndayd›. 1980'lerde El Salvador
ile ‹srail aras›nda "anti-gerilla güvenlik yard›m›" hakk›nda gizli anlaflma-
lar yap›ld›. Salvador Demokratik Devrimci Cephesi temsilcisi Arnaldo
Romas, ‹srail'in El Salvador'da 50 askeri dan›flman bulundurdu¤unu söy-
lemiflti. Di¤er baz› raporlara göre ise, bu say› 100'dü.7 Hallahmi'nin yaz-
d›¤›na göre, ‹srail askeri uzmanlar›, Salvador Ordusu'nun gerillalara kar-
fl› uygulad›¤› takti¤in de¤iflmesine ve daha sald›rgan ve bask›c› taktikler
kullan›lmas›na öncülük ettiler. Baz› ‹srailli ak›l hocalar›ndan esinlenen Al-
bay Sigifredo Ochoa, sald›rgan bir taktik ustas› olarak ün kazand›. ‹srail,
ülkedeki devlet terörünün en büyük sorumlusu olan ve "ölüm mangala-
r›" ad›yla da an›lan karfl›-istihbarat ekiplerini e¤itiyordu.8 ‹ç ‹flleri Bakan›
yard›mc›s› Francisco Guerra y Guerra, 1979'da yap›lan bir röportajda vah-
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fletleriyle ünlü ANSESAL adl› ölüm mangalar›yla çal›flmak üzere ‹srailli
ajanlar›n Salvador'da istasyon kurduklar›n› belirtmiflti. ANSESAL birlik-
lerinde ‹srailliler taraf›ndan e¤itilen Roberto D'Aubisson, daha sonra afl›-
r› sa¤c› ARENA partisini kurdu. D'Aubisson, bu arada ülkedeki devlet te-
rörünü ve faili meçhulleri organize etmeye devam etti.9

Benzeri iliflkiler Orta ve Latin Amerika'daki tüm faflist güçler için söz
konusuydu. ‹srail derin devleti içinde odaklanm›fl bir grup; Honduras'ta-
ki faflist gerillalar›10; Arjantin'deki kanl› askeri cuntay›11; fiili'deki iflkence-
leriyle ünlü Pinochet diktas›n›12; Kolombiya'daki kokain kartellerinin kur-
du¤u terör timlerini13 silahland›rm›fl ve askeri e¤itimden geçirmifltir. 

Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection'da Latin ve Orta Ameri-
ka'y› "‹srail derin devletinin uzaktaki gölgesi" olarak tan›mlar ve flöyle der:

‹srail Latin Amerika'da sadece dostlar de¤il, ayn› zamanda hayranlar da ka-

zanm›flt›r. fiili'den General Augusto Pinochet, Guatemala'dan General Ro-

meo Lucas Garcia, El Salvador'dan Roberto D'Aubuisson ve Paraguay'dan

General Alfredo Stroessner ‹srail hayranlar›ndan birkaç›d›r. Nikaragua'daki

Anastasio Somoza Debayle de onlar gibidir. Latin Amerika askeriyesinin tü-

mü, ‹srail'in sertli¤ine, vahflili¤ine, ac›mas›zl›¤›na ve etkinli¤ine hayrand›r...

Orta Amerikal› generaller genelde ‹srail'e hayran olduklar›n› belirtir-
ler, çünkü gördükleri ‹sraillileri pratik, etkili ve sert olarak tan›mlarlar. ‹s-
rail'e hayran olufllar›n›n en büyük nedeni de, ‹srail'i kendi deyimleriyle
'insan haklar› saçmal›¤›n› umursamayan bir ülke' olarak görmeleridir.
Önde gelen afl›r› sa¤c› bir Guatemalal› politikac› bir röportaj›nda '‹srailli-
ler flu insan haklar› meselelerinin ifllerini engellemesine izin vermiyorlar'
demifltir, 'sen paray› ödüyorsun, onlar (silahlar›) getiriyorlar. Hiçbir soru
sorulmuyor, oysa gringolar hiç de öyle de¤il'.14 

‹srail'in Latin Amerika'daki en önemli müttefiklerinden biri ise, Ni-
karagua'daki kontra gerillalar› olmufltur. Somoza diktas›n› halk ve Kilise
deste¤iyle 1979 y›l›nda y›karak iktidara gelen Sandinista yönetimine kar-
fl› CIA taraf›ndan örgütlenen Kontralar, ‹srail derin devletinden silah ve
askeri e¤itim alm›fllard›r.15

‹srail derin devleti içindeki malum çevrelerin Avrupal› faflistler ve
neo-Nazilerle olan yak›n iliflkileri de az bilinen, ama do¤rulu¤unda kufl-
ku bulunmayan bir gerçektir. Livia Rokach, ‹srail eski Baflbakanlar›ndan
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Moshe Sharett'in özel günlü¤üne da-
yanarak yazd›¤› Israel's Sacred Terro-
rism (‹srail'in Kutsal Terörü) adl› kitap-
ta bu konuyla ilgili önemli bilgiler ak-
tar›r. Buna göre ‹srail, Avrupa'daki afl›-
r› sa¤c› örgütler ve kontrgerilla örgüt-
lenmeleri ile çok yak›n iliflkiler kur-
mufl ve onlar› farkl› yönlerden destek-
lemifltir.  ‹srail Devleti içinde yer alan
birtak›m gruplar›n, Bat› Alman gizli
servisinin flefi ve eski bir Nazi genera-
li olan Reinhard Gehlen'in arac›l›¤›yla
neo-Nazilerle kurdu¤u bu durumun
örneklerinden biridir.

Gehlen'in ‹srail ba¤lant›s›na ‹s-
railli yazarlar Dan Raviv ve Yossi
Melman, Mossad'› konu edinen Every
Spy a Prince adl› kitaplar›nda de¤inir-

ler. Kitapta anlat›ld›¤›na göre, Alman Gizli Servisi BND'nin flefi olan Geh-
len, Mossad'la çok yak›n iliflkiler kurmufl ve onun zaman›nda iki gizli ser-
vis aras›ndaki ifl birli¤i en üst düzeye ç›km›flt›r. ‹srail derin devleti Gehlen
arac›l›¤› ile Alman neo-Nazileriyle yak›n iliflkiler kurmufltur.16 Alman-
ya'daki kontr-gerilla hareketinin ad›n›n "Gehlen Harekat›" olmas› da bir
baflka ilginç noktad›r. Gehlen ve neo-Nazilerle kurulan bu ba¤lant›n›n ‹s-
rail cephesindeki mimar› ise oldukça tan›d›k bir isimdir; fiimon Peres. 

‹srail'in Avrupa'daki faflist ba¤lant›lar› aras›nda, ‹talya'daki ünlü P2
mason locas› ve locan›n yak›n iliflki içinde oldu¤u kontr-gerilla örgütü
Gladio da vard›r. Eski Mossad ajan› Victor Ostrovsky, çok yank› uyand›-
ran By Way of Deception (Aldatma Yoluyla) adl› kitab›ndan sonra 1994'te ya-
y›mlad›¤› The Other Side of Deception (Aldatman›n Di¤er Yüzü)'da, Mossad-
P2-Gladio ba¤lant›s›ndan söz eder. Ostrovsky'nin yazd›¤›na göre, Licio
Gelli, yani P2 mason locas›n›n ünlü üstad›, "Mossad'›n ‹talya'daki mütte-
fiki"dir ve Gelli'nin yönetti¤i P2 ile yine Gelli'yle yak›n iliflkisi olan Gladio
Örgütü de Mossad'la ittifak içindedir. Mossad, Gelli-P2-Gladio ba¤lant›-
lar›n› kullanarak 80'li y›llarda ‹talya üzerinden silah ticareti yapm›flt›r.17

‹srail, Üçüncü Dünya Faflistleri ve Gladio
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Ostrovsky'nin sözünü etti¤i Mossad-Gladio ba¤lant›s› son derece
önemlidir ve bizlere baflka ülkeler hakk›nda da önemli bir ipucu vermekte-
dir. Çünkü ‹talyan Gladio'su, So¤uk Savafl döneminde NATO ülkelerindeki
rejim muhaliflerini ortadan kald›rmak için kurulmufl olan büyük kontr-ge-
rilla a¤›n›n yaln›zca ‹talya'daki koludur. Ve e¤er kontr-gerilla a¤›n›n ‹talya
kolu "Mossad'›n müttefiki" ise ve Mossad'la ortak operasyonlar gerçekleflti-
riyorsa, bu ittifak›n kontr-gerillan›n di¤er ülkelerdeki versiyonlar› aç›s›n-
dan da geçerli oldu¤unu düflünebiliriz. Nitekim az önce de¤indi¤imiz Al-
man kontr-gerillas› Gehlen'in Mossad ile olan iliflkileri bunun bir örne¤idir.

Mossad-kontr-gerilla ba¤lant›s›n›n önemli bir baflka örne¤ini yine Vic-
tor Ostrovsky, The Other Side of Deception'da vermektedir.18 Eski Mossad aja-
n›, Belçika'daki Gladio ve bu Gladio'nun sivil kanad›n› oluflturan Westland
New Post (WNP) adl› faflist partinin Mossad'la çok yak›n iliflki içinde oldu-
¤unu anlat›r. Buna göre, Belçika Gladiosu'nun Belçika Gizli Servisi içindeki
uzant›lar› ve WNP, 1980'lerin ortalar›nda bir seri suikast ve bombalama ey-
lemini Mossad'›n yard›m› ile gerçeklefltirmifltir. Bu "destablizasyon" eylem-
lerinin amac›, sol çizgiye kaymaya bafllayan hükümeti baltalamakt›r; Gladio
taraf›ndan gerçeklefltirilen eylemler solcular›n üstüne at›lacak ve böylece
karfl› taraf›n arkas›ndaki halk deste¤i zay›flat›lacakt›r. Gerçeklefltirilen ey-
lemlerin aras›nda, Belçika Baflbakan›'n›n öldürülmesi ve çok say›da süper-
marketin bombalanmas› vard›r. Belçika Gladiosu'nun söz konusu eylemleri
gerçeklefltirmek için kurdu¤u gruptan üç kifli 1985'te ülkeyi terk etmek zo-
runda kalarak ‹srail'e kaçm›fl ve orada Mossad taraf›ndan kendilerine yeni
sahte kimlikler sa¤lanm›flt›r. Ostrovsky, bu sahte kimlik sa¤lama iflleminin,
Mossad ile Belçika afl›r› sa¤› aras›ndaki gizli anlaflman›n bir parças› oldu¤u-
nu yaz›yor. The Other Side of Deception'da verilen bir di¤er bilgi ise19, "Fran-
sa'daki faflist gruplar ile Mossad aras›ndaki ifl birli¤i"... 

Tüm bunlar, ‹srail derin devleti içinde bulunan radikal çevrelerin dün-
yan›n dört bir yan›ndaki faflist rejim ve örgütlerle gerçekte son derece gizli
ancak etkin bir ifl birli¤i içinde oldu¤unu gösteriyor. Nitekim ‹srailli profe-
sör Benjamin Beit-Hallahmi de bu gerçe¤i vurgulayarak, bu çevrelerin dün-
yan›n dört yan›ndaki faflistlere "bask›n›n mant›¤›"n› ihraç etti¤ini yazar.20 

Yeni Masonik Düzen adl› kitab›m›zda, ‹srail'in Üçüncü Dünya faflizmi
ile olan bu ba¤lant›s› daha ayr›nt›l› bir biçimde incelenmektedir.
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‹srail derin devleti ve onun gizli ideolojisi olan radikal Siyonizm ile 20.
yüzy›lda dünyan›n dört bir yan›nda geliflen faflist güçler aras›nda büyük
bir ifl birli¤i oldu¤unu biliyoruz. Bu durumda faflizmin, içinde bulundu¤u-
muz dönemdeki en güçlü temsilcilerinden biri olan S›rp faflizmi üzerinde
de durmak gerekir. Eski Yugoslavya'n›n 1991 y›l›nda parçalanmas›ndan
sonra, önce H›rvat sonra da Bosna-Hersek topraklar›n› iflgal eden, "Büyük
S›rbistan" hedefi için özellikle Bosna-Hersek'te korkunç bir "etnik temizlik"
program› uygulayarak 200 binin üzerinde Bosnal› Müslüman› katleden
S›rp (Çetnik) sald›rganl›¤›, faflizmin tüm temel vas›flar›na sahiptir: Irkç›l›k,
sald›rganl›k, fliddete tap›nma ve kan dökücülük. Buna bakarak, faflizmin
neredeyse standart bir özelli¤i sayabilece¤imiz "‹srail yönetimi içindeki ba-
z› radikallerle olan ba¤lant›s›"n›n, S›rplar için de geçerli olup olmad›¤›n› so-
rabiliriz. 

Bu soruya cevap olabilecek baz› önemli bilgiler, ‹srail ‹brani Üniversi-
tesi'nden profesör Igor Primorac'›n, Jerusalem Report dergisinin Ocak 1995
tarihli say›s›nda yazd›¤› bir makalede ortaya kondu. Primorac'›n yaz›s›, da-
ha sonra New York'ta yay›mlanan 9 fiubat tarihli Jewish Ledger dergisinde
yay›mland›. The Washington Report on Middle East Affairs dergisi ise Primo-
rac'›n makalesini Nisan/May›s 1995 tarihli say›s›nda "‹brani Üniversitesi
Profesörü, S›rplara ‹srail Deste¤ini Yaz›yor" bafll›¤›yla haber yapt›. Primo-
rac'›n makalesinin konusu, Washington Report'un bafll›¤›ndan anlafl›ld›¤› gi-
bi, Bosna-Hersek'te Müslüman katliam› yürüten S›rplar ile ‹srail derin dev-

‹K‹NC‹ EK
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leti aras›ndaki gizli silah iliflkileriydi.
Felsefe profesörü olan Yugoslav do¤umlu Yahudi Igor Primorac,

1980 y›l›na dek Belgrad Üniversitesi'nde çal›flm›fl ve o y›ldan sonra da ‹s-
rail'e göç ederek ‹brani Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürmüfl-
tü. Jerusalem Report'taki söz konusu yaz›s›nda ise eski ülkesi ile ‹srail ara-
s›ndaki gizli iliflkilerden söz ediyordu. Primorac'›n yazd›¤›na göre, Mos-
sad, ‹srailli silah tüccarlar›n› S›rbistan'a uygulanan silah ambargosunu
delmeleri için yönlendiriyor ve S›rplara önemli miktarda silah ve cepha-
ne yolluyordu. Profesör, ‹srail-S›rp ba¤lant›s›n› ortaya ç›karan bir olay› da

Irkç› S›rp milisleri, Bosna Savafl›'nda binlerce Müslüman›
katletti. Bosna'da yaflanan soyk›r›m›n finansörlerinin ba-
fl›nda ise ‹srail derin devleti içinde yer alan bir grup geli-
yordu.



aktar›yordu: Uluslararas› yard›m kurulufllar›na üye olan ‹srailli Joel
Weinberg, Saraybosna'da iken ilginç bir olay yaflam›fl ve bunu ‹srail'in Ka-
nal 2 televizyonunda anlatm›flt›. Buna göre, Weinberg Saraybosna'day-
ken, bir Birleflmifl Milletler görevlisi, Saraybosna Hava Alan›'na düflen bir
top mermisini bir türlü teflhis edememifl ve bir göz atmas› için Weinberg'i
ça¤›rm›flt›. Weinberg, mermiye bakar bakmaz üzerindeki garip yaz›lar› ta-
n›d›: Kapsülün üzerindeki yaz›lar ‹braniceydi ve top mermisi de ‹srail Or-
dusu (IDF) taraf›ndan üretilen ve kullan›lan 120 mm'lik standart bir mer-
miydi. Bu mermi uzun süre Saraybosna'n›n bombalanmas›nda kullan›l-
m›fl ve flehre yap›lan insani yard›m uçufllar› da uzunca bir süre bu bom-
balamalar nedeniyle sekteye u¤ram›flt›. Weinberg, ayr›ca S›rp sald›rganla-
r›n (Çetnikler) ‹srail yap›m› Uzi silahlar kulland›klar›na da defalarca flahit
oldu¤unu söylüyordu. 

Profesör Primorac, makalesinde Bosna'daki S›rplar›n ‹srail yap›m› si-
lahlar kulland›klar›na dair daha bunun gibi pek çok görgü tan›¤› oldu¤u-
nu, ancak ‹srailli yetkililerin bu gerçe¤i birkaç kez resmi olarak yalanlad›k-
lar›n› yaz›yordu. Primorac'›n makalesinde yer alan baz› sat›rlar flunlard›:

Hükümetlerinin S›rp yanl›s› tutumundan rahats›zl›k duyan ‹sraillilerin tep-

kisi, en son olarak S›rplar›n yapt›klar› 'etnik temizlik' ve katliamlar› ‹srail si-

lahlar›yla yürüttüklerinin ortaya ç›kmas›yla had safhaya ulaflt›... ‹srail Hü-

kümeti Yugoslavya'n›n parçalanmas›ndan bu yana, uluslararas› toplulu¤a

ters bir politika izledi. 1991 Sonbahar›'nda, S›rplar›n H›rvatistan'daki sald›-

r› ve katliamlar› sürerken, ‹srail Belgrad'dan gelen diplomatik iliflki kurma

teklifini kabul etti. Ancak BM yapt›r›mlar›, Kudüs'te bir S›rp Büyükelçili¤i

ve S›rbistan'da bir ‹srail Büyükelçili¤i yap›lmas›n› engelledi. Ama Tel-

Aviv'deki 'Yugoslav', yani S›rp Büyükelçili¤i BM yapt›r›mlar›ndan önce aç›l-

m›flt› ve halen faaliyetlerini sürdürüyor.

Profesör Primorac, "hem Likud'un hem de ‹flçi Partisi'nin S›rp yanl›-
s› bir çizgiye sahip olduklar›na" dikkat çektikten sonra, söz konusu S›rp-
‹srail yak›nl›¤›n›n tarihsel arka plan›ndan söz ediyordu:

Politikac›lar›m›z II. Dünya Savafl›'na at›fta bulunuyorlar. Bu savaflta S›rpla-

r›n Yahudilerin yan›nda yer ald›klar›n›, H›rvat ve Müslümanlar›n ise Yahu-

dilere karfl› Nazilerle ifl birli¤i yapt›klar›n› iddia ediyorlar. Bu, Yugoslav ta-

‹srail-S›rp Ba¤lant›lar›
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rihinin aç›kça çarp›t›lmas›d›r. Ancak yine de bu mant›ktan hareketle, bugün

de bizim S›rplar›n yan›nda yer almam›z, onlar›n Müslüman ve H›rvatlara

karfl› girifltikleri katliamlar› desteklememiz gerekti¤i söyleniyor. 

Primorac, S›rplarla ‹srail derin devletindeki baz› gruplar aras›ndaki
iliflki ile ilgili di¤er baz› detaylar da veriyordu. Buna göre, ‹srail derin
devleti yaln›zca S›rbistan'a de¤il, Bosna'daki katliam› do¤rudan yürüten
Bosnal› S›rplar'a da silah veriyordu: 

S›rplar ‹srail'le olan iliflkilerini hiçbir zaman gizlemeye çal›flmad›lar. Belg-

rad'daki eski bir Savafl Bakanl›¤› görevlisi olan Dobrila Gajic-Glisic, 1992'de

yay›mlad›¤› bir kitab›nda, 1991 Ekimi'nde, yani Birleflmifl Milletler'in Eski

Yugoslavya'ya silah ambargosu koymas›ndan bir ay sonra ‹srail ile S›rbistan

aras›nda büyük bir silah anlaflmas› yap›ld›¤›n› yazm›flt›. Bu anlaflman›n ya-

p›ld›¤› s›ralarda S›rplar çoktan Vukovar ve Dubrovnik gibi H›rvat kentleri-

ni bombalamaya bafllam›fllard›. Ayn› s›ralarda Yugoslav bas›n›n›n çeflitli ga-

zetelerinde ‹srail ile S›rplar aras›ndaki silah ba¤lant›lar› ile ilgili haberler ya-

y›mland›. 3 Haziran 1993 tarihli European gazetesinde ise, Bat›l› istihbarat ra-

porlar›na dayan›larak, Mossad ile Bosnal› S›rplar aras›nda yap›lan yeni bir

silah anlaflmas›n›n varl›¤›ndan söz edilmiflti.

Primorac, tüm bu bilgilerin ard›ndan S›rplar› Nazilere benzetiyor ve
"II. Dünya Savafl›'ndan bu yana Avrupa'da yürütülen ilk soyk›r›m›n ‹srail
silahlar› ile yürütüldü¤ünü" yaz›yordu. 

Gizli El Bosna'da: S›rplar›n Arkas›ndaki Anti-‹slami Enternasyonal'in Bi-
linmeyen Hikayesi adl› kitab›m›zda, S›rp sald›rganl›¤›n›n radikal Siyonizm,
‹srail derin devleti ve masonlukla olan gizli ba¤lant›lar› çok daha ayr›nt›-
l› bir biçimde incelenmektedir.



Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsa-

tadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadü-

fen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok aç›k bir

"tasar›m" bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u ger-

çe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayak-

ta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel

gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü

alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bi-

lim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özel-

likle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n ta-

mamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim

adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyo-

kimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim ada-

m›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k

"bilinçli tasar›m" (intelligent design) kavram›yla aç›klamaktad›rlar.

Evrim Yan›lg›s›
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Söz konusu "bilinçli tasar›m", tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu¤u-

nun bilimsel bir delilidir.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r. 

Darwin'i  Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar

uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n, kapsaml›

olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bi-

lim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli

geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda ya-

y›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Dar-

win bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl›

türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine

karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler

ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman için-

de küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hat-

ta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umu-

yordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer

dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

Charles Darwin
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1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar

y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldikleri-

ni iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca

kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleflmiflse, bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda neden buluna-

mad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde dur-

mak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana gel-

di¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonu-

cunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

Cans›z Maddeler  Hayat Oluflturamaz
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemifl-

ti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit

bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan
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"spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu

dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl

ve biraz beklendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi-

¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip

b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bak-

terilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda

yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› ke-

sin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonu-

cunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür.1

Evrim teorisinin savunucula-

r›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geli-

flen bilim, canl› hücresinin karma-

fl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, ha-

yat›n kendili¤inden oluflabilece¤i

iddias›n›n geçersizli¤i daha da

aç›k hale geldi. 

Frans›z biyolog
Louis Pasteur



20.  Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya

att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebile-

ce¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuç-

lanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef

hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k

noktay› oluflturmaktad›r."2

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›-

lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal›

kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953

y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya

atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gaz-

lar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek

ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, protein-

lerin yap›s›nda kullan›lan birkaç orga-

nik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir

aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli

olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.3

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤›

atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.4

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yü-

rütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü neokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle ka-

bul eder:
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Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›ya-
y›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?5

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile

inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi,

insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r.

Öyle ki, bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z

maddeler biraraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlan-

t›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl›

olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali 500 amino

asitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte

1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hüc-

renin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekü-

lü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilgi-

nin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 cilt-

lik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birta-

k›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda

gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana ge-

lebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, haya-

t›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San

Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,

Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i

flöyle itiraf eder:
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de, yukar›da temsili resmi gö-
rülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden
oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n›
kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye
u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak ni-
telendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun
olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik
asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal
olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n biri-
si olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla
insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün
olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r.6

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan

evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrim teorisini geçer-
siz k›lan gerçeklerden
bir tanesi, canl›l›¤›n
inan›lmaz derecedeki
kompleks yap›s›d›r.
Canl› hücrelerinin çe-
kirde¤inde yer alan
DNA molekülü, bunun
bir örne¤idir. DNA,
dört ayr› molekülün
farkl› diziliminden
oluflan bir tür bilgi
bankas›d›r. Bu bilgi
bankas›nda canl›yla
ilgili bütün fiziksel
özelliklerin flifreleri
yer al›r. ‹nsan DNA's›
ka¤›da döküldü¤ün-
de, ortaya yaklafl›k
900 ciltlik bir ansiklo-
pedi ç›kaca¤› hesap-
lanmaktad›r. Elbette
böylesine ola¤anüstü
bir bilgi, tesadüf kav-
ram›n› kesin biçimde
geçersiz k›lmaktad›r.



Evrimin Hayali  Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teoride

"evrim mekanizmalar›" olarak öne sürülen iki kavram›n da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksi-

yon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, ki-

tab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Selek-

siyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mü-

cadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta ka-

laca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan teh-

dit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta

kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacak-

t›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› bafl-

ka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici

güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin

Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al

seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.7

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyo-

log Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel

de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesle biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yaprakla-

r›n› yemek için çabalarken nesilden nesle boyunlar› uzam›flt›. 
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Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla bali-

nalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.8

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bili-

miyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki

nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al se-

leksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalm›fl oluyordu.

Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uzam›fl
ve zürafalara dönüflüvermifllerdi. Mendel'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m ka-
nunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n
mümkün olmad›¤›n› is-
patlam›flt›r. Böylece
Lamarck'›n zürafa
masal› da tarihe ka-
r›flm›flt›r.



Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun ya-

n›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n

genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonu-

cunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca can-

l› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z komp-

leks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal›

bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çare-

siz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› ge-

lifltirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak
meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mu-
tasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini göste-
rir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana
gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim ya etkisiz olacakt›r ya da zarar-
l›. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir de¤iflim kol saatini
gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi
ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›-
k›m getirir.9 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› ol-

du¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›"

olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden,
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sakat b›rakan gene-

tik olaylard›r. (‹n-

sanlarda mutasyo-

nun en s›k görülen

etkisi de kanserdir.)

Elbette tahrip edici

bir mekanizma "ev-

rim mekanizmas›"

olamaz. Do¤al se-

leksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olma-

d›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, ev-

rim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil  Kay›tlar› :
Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤u-

nun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm

Kimyasal silahlar›n kul-
lan›m›yla aç›¤a ç›kan
radyasyon, mutasyon-
lara neden olur. Yanda
kimsayal silah nede-
niyle mutasyona u¤ra-
m›fl Vietnaml› bir ço-
cuk görülüyor.



yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve ka-

deme kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z

"ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir

yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sü-

rüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›r-

ken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar or-

taya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sa-

kat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl ol-

duklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n›

verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa, bunlar›n

say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca, hatta milyarlarca olmas› gere-

kir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›kla-

m›flt›r:
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Yanda, 150-200 mil-
yon y›ll›k Yusufçuk
fosili (Jurassic -Re-
cent dönem), he-
men alt›nda ise gü-
nümüzde yaflayan
ve bu fosil ile bire-
bir ayn› özelliklere
sahip olan Yusuf-
çuk görülmektedir. 



E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl
çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n
kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.10

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›n-

da hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara-geçifl formlar›-

na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen

bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryü-

zünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›-

n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrim-

ci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,
türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle
karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde
oluflan gruplar görürüz.11

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin

yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve ku-

sursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl ol-

mas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›n-

dan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labile-
cek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen
mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle
olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde ken-
dilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek mey-
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltikleri-
ni iddia eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530
milyon y›l önce bafllayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlar-
ca canl› türü bir anda ortaya ç›km›flt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar
çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak
tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.
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dana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir bi-
çimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›n-
dan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.12

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni",

Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il, yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu,

insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün ya-

flayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini

varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern

insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir.

Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sa-

y›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley

de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngilte-

re ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnek-

leri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n

sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlar-

la hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.13

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani

insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› can-



l›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltu-

rurlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda

evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20.

yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.14

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Ho-

mo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonra-

kinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son

bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dün-

yan›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermek-

tedir.15
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‹nsan›n evrimi masal›n› destekleyen hiçbir fosil kal›nt›s› yoktur. Aksine, fo-
sil kay›tlar› insanlar ile maymunlar aras›nda afl›lamaz bir s›n›r oldu¤unu
göstermektedir. Bu gerçek karfl›s›nda evrimciler, gerçek d›fl› birtak›m çizim
ve maketlere umut ba¤lam›fllard›r. Fosil kal›nt›lar›n›n üzerine diledikleri
maskeleri geçirir ve hayali yar› maymun-yar› insan yüzler olufltururlar. 
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Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neanderta-

lensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan

yana bulunmufllard›r.16

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›-

n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi

paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olma-

s›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-
n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,
bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.17

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun-yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propa-

ganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu,

hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fo-

silleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n

bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy

a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel

olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bil-

gi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablo-

suna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar›

kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra

da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" sa-

y›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum

ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:



Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak var-
say›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil
tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir
kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki, teorileri-
ne kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda
kabul etmeleri bile mümkündür.18

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan bir-

tak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yo-

rumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, ister-

seniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de ço-

cuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir fle-

kilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflüne-

lim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›,

hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹ster-

seniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda sa-

vunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›-

na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulun-

mayan, ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri

kadar (do¤al flartlarda oluflumu mümkün olmayan) amino asit, iste-
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dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950

olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve

nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar.

Varillerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysun-

lar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetle-

fle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda bek-

lesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti-

¤ine inan›l›yorsa, hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak ne yapar-

larsa yaps›nlar, o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Züra-

falar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›,

yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, porta-

kallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incir-



leri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk

renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini

oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›kla-

r›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltura-

mazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art

arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi

hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri olufltura-

mazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r›

bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile

düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise, göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna

k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters

olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyal-

lerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi deni-

len küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllem-

den sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgi-

den sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar

karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir

dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki, 21. yüzy›l

teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r.
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Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n,

sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu ka-

dar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketi-

nin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r

binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için

fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar

ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu

anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite

fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir

görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izle-

mektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler, ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Ar-

ka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir

zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Ka-

merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

man›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size,

odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar bi-

raraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne

düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluur-

suz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan

alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün

de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de ge-

çerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla topla-

y›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendire-

rek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine



dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifl-

lemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi se-

se de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü

de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler be-

yinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonile-

rini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z.

Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse,

burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›-

l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses

kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan

müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknoloji-

ye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men ku-

la¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En bü-
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Gözü ve kula¤›, kamera
ve ses kay›t cihazlar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, bu or-
ganlar›m›z›n söz konusu
teknoloji ürünlerinden
çok daha kompleks, çok
daha baflar›l›, çok daha
kusursuz tasar›mlar ol-
du¤unu görürüz.
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yük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflü-

nün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da

olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha mü-

zik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur.

Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› ve-

ya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar.

Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses ciha-

z›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok bü-

yük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve 
Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri,

kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü,

ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a,

burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmakta-

d›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir

hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret ol-

du¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç



duymaz. Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki bir-

kaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu,

renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünmesi,

O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist  Bir  ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin haya-

t›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim

mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teori-

nin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak

bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli

evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›fl-

t›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hat-

ta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göster-

meye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de

do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için be-

nimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöy-

le itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul
edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist
bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kuralla-
r› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle,
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dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve
kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una
göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.19

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa

yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bi-

linçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl›

türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böcek-

lerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi

içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z

maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriy-

le "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savun-

maya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insan-

lar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bil-

gi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar›

yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi  Dünya Tarihinin 
En Etkili  Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideoloji-

nin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran

evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla

anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük

bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve

bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar ya-



pan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bi-

lim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n,

bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›-

na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adam-

lar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teori-

si için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kul-

lanmak yerinde olacakt›r. Çünkü dünya tarihinde insanlar›n bu dere-

ce akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›-

mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçek-

leri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, eski M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin to-

temlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavmi-

nin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yap-

t›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir kör-

lüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›z-

l›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri

görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmekte-

dir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için
fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n›
mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük
azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r
bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar
hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olan-
lard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar›
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-
yülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)
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Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›,

insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu

büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret

verici bir durumdur. Çünkü bir veya birkaç insan›n imkans›z senar-

yolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anla-

fl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve

cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organi-

zasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen

evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya

gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meyda-

na getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan ba-

z› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa

ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Mu-

sa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bil-

gin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söy-

ler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n

marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler

flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözleri-
ni büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük
bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyü-

leyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n or-

taya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydur-

duklar›n› yutmufl", yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›ve-
rince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-topar-
lay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmak-



ta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düfl-
müfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lma-

s› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddiala-

ra inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddi-

alardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve

"büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim evrimi

savunan ve ateist bir felsefeci olan Malcolm Muggeridge böyle bir

durumdan endiflelendi¤ini flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,
gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden
biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belir-
siz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle
karfl›layacakt›r.20

Bu gelecek, uzakta de¤ildir, aksine çok yak›n bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak

tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir

yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatma-

cas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n›

hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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... Sen yücesin, bize 

ö¤retti¤inden baflka

bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herfleyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olans›n.

(Bakara Suresi, 32)


