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ÖNSÖZ 
 
 
 
 
  Pek çok insan, ders kitaplarindan, gazetelerden, televizyondan ve diger benzeri bilgi 

kaynaklarindankendisine ulastirilan bilgilerin dogrulugundan hiçsüphelenmez. "Resmi" 
agizlardan ya da güvenilirgördügü yüksek tirajli medyadan duydugu seylerin 
yalanolabilecegini hiç tahmin etmez. Oysa olaylari dahabagimsiz bir bilinçle ve daha dikkatli 
bir sekildeincelersek, bu kayitsiz sartsiz inanma tavrinin sonderece yanlis oldugunu görürüz. 
Etrafimiz, belirlisiyasi amaçlar için bilinçli olarak üretilmisyalanlarla doludur. Dolayisiyla 
akilli bir insan, "herduyduguna inanma" yanlisina düsmemelidir.  

 
  Bu kitabin amaci ise, sözünü ettigimiz "siyasiamaçlar için bilinçli olarak üretilmis 

yalanlar"inönemli bir örnegini ortaya çikarmaktadir. Konu, Türkiye'de daha önce hiç 
yazilmamis bir konudur:Yüzyilimizin ilk yarisinda Nazi Almanyasi ile Siyonistliderler 
arasinda kurulmus olan gizli iliskiler vedaha da önemlisi, ünlü "yahudi soykirimi" 
efsanesininiçyüzü. Bu konu, son yillarda Bati'da sik sik gündemegeliyor. Naziler ve yahudi 
soykirimi hakkindaanlatilanlarda bir gariplik oldugunu hisseden bazitarihçi ve arastirmacilar 
konunun üzerine gidiyor veIsrail devleti ile Batili ülkelerdeki yahudiörgütlerini oldukça 
rahatsiz eden bir sonucavariyorlar. Konuyla ilgili belge ve deliller, II. Dünya Savasi sirasinda 
ve öncesinde Naziler ileSiyonist önderler arasinda gizli bir isbirligiyasandigini ve "yahudi 
soykirimi" denen seyin de iyikurgulanmis bir senaryo, bir tarih sahtekarligindanbaska bir sey 
olmadigini gösteriyor. Bu iddiayi önesürenlere karsin yahudi çevreleri tarafindankullanilan 
klasik bir iftira yöntemi vardir: 

 
Antisemitizm, yani yahudi aleyhtarligi suçlamasi.  Bugün Bati'da her kim "yahudi 

soykirimi" diye birseyin var olmadigindan söz etse, sözkonusu "antisemit"suçlamasiyla 
karsilasir. Gözü dönmüs bir yahudialeyhtari, iflah olmaz bir irkçi, laf anlamaz birfanatik ve 
kahrolasi bir neo-Nazi olarak damgalanir. Suçlamaya göre, "yahudi soykirimi" diye bir 
seyolmadigini bir takim deliller göstererek öne sürenkimse, yahudi ulusuna karsi duydugu 
psikopatça birnefret yüzünden böyle bir sey yapmaktadir. Soykirim vegaz odalari ile ilgili 
gerçeklerin ortaya çikmasindanrahatsiz olacak bazi çevreler, su anda elinizdetutugunuz bu 
kitap için de, yarin hemen, antisemitizmya da neo-Nazilik ithamlarinda bulunabilirler. 
NitekimIngiltere'de yayinlanan haftalik yahudi gazetesiJewish Chronicle, 5 Kasim 1993 
tarihli sayisinda, Bilim Arastirma Grubu tarafindan yayinlanan Yehova'ninOgullari ve 
Masonlar adli kitabi konu edinen"Anti-Jewish Publication in Turkey" baslikli haberindekitabi 
ve Bilim Arastirma Grubu'nu "antisemit" olmaklasuçlamisti. Kitabin "antisemit" olmasinin en 
önemlinedeni ise, Jewish Chronicle'a göre, içinde Hitler veMussolini'nin yahudilerle olan bazi 
finansaliliskilerinden söz edilmis olmasiydi. Oysa bu kitaptadaha ayrintili olarak 
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inceledigimiz gibi, Hitler veMussolini gibi fasistlerin Siyonistlerle olaniliskileri tarihsel bir 
gerçektir. Bu durumda, JewishChronicle'in temsil ettigi yahudi mantigina göre, tarihsel 
gerçekleri ortaya dökmek, "antisemit" olmakanlamina gelmektedir!. . .  

  Yahudi çevrelerinin bu klasik "kaçak güresme"yöntemi nedeniyle vurgulamakta yarar 
var: Biz bukitabi; yahudi irkina karsi anlamsiz bir nefretduydugumuz, yüzyilin basta gelen 
psikopatlari arasindayer alan Naziler'e herhangi bir sempati hissettigimiz, ülkemizdeki ya da 
bir baska ülkedeki yahudi cemaatinekarsi bir tepki olusturmak istedigimiz içinyazmiyoruz. 
Çünkü biz antisemit, yani yahudi aleyhtaridegiliz. Birer müslüman olarak, her seyi 
Kuran'inverdigi bakis açisindan degerlendirir, Kuran'ingösterdigi prensiplere göre düsünürüz. 
Dolayisiyla birirka karsi nefret duymamiz, insanlari soylarina göredegerlendirmemiz mümkün 
degildir. Ancak Yahudilikkonusunda "anti-Siyonist" düsünceyi kabul ettigimizisöyleyebiliriz. 
Anti-Siyonizm ise, Yahudiliginiçindeki irkçi ve saldirgan egilimlere-böyleegilimlerin varligi 
herkesçe malumdur-ve IsrailDevleti'nin irkçi, saldirgan, yayilmaci politikalarinakarsi 
çikmaktir. Dolayisiyla anti-Siyonist olmaklaantisemit olmak son derece farkli iki seydir. 
Yahudiolduklari halde anti-Siyonist düsünceyi savunan NoamChomsky, Israel Shahak, 
Benjamin Beit-Hallahmi, RuthBlau, Elmer Berger, Moshe Menuhin gibi yahudiler bununaçik 
bir göstergesidir.  

 
  Anti-semitizm ile anti-Siyonizmi ayni seyler gibigöstermek ise Siyonistlerin önemli bir 

taktigidir. Ünlü dilbilim profesörü ve siyasi yorumcu NoamChomsky, "antisemitizm" ile 
"anti-Siyonizm"in estutularak nasil elestirilerin susturuldugunu söyleanlatiyor: "Antisemitizm 
suçlamalarina basvurulmasi, Israil'e yönelik elestirileri susturmak için çok sikkullanilan ve 
çogunlukla da etkili bir yöntemdir. IsçiPartili saygin Israilli diplomat Abba Eban bile'Yahudi 
olmayan dünya ile diyaloglarimizda anagörevlerden biri anti-Siyonizm ile 
antisemitizmarasinda hiçbir ayrim olmadigini göstermektir' diyeyazabilmektedir. " 1 

 
  Bu nedenle konu, bir kisim yahudi çevrelerininkasitli olarak ürettigi antisemitizm 

yaygaralarinaaldirmadan, serinkanli ve tarafsiz bir biçimdeincelenmelidir. Elinizdeki kitap üç 
ana bölümdenolusuyor. Birinci bölümde Siyasi Siyonizm hareketininbaslangicindan II. Dünya 
Savasi'nin sonuna dek, Siyonist önderlerin Avrupa yahudilerini Filistin'e göçettirebilmek için 
ülkelerindeki yahudi azinliklardankurtulmak isteyen antisemitlerle ve özellikle deNaziler'le 
kurduklari gizli iliskiler anlatiliyor. Ikinci bölüm, "yahudi soykirimi"nin gerçekte hiç 
birzaman yasanmadigini, bu konuda ileri sürülen sözdedelillerin tümünün sahte ya da geçersiz 
oldugunu, "Holokost" adi verilen bu soykirim hikayesiningerçekte masa basinda üretilmis bir 
yalan oldugunuortaya koyuyor.  

 
  Üçüncü bölümde ise II. Dünya Savasi'ndan günümüzeuzanan dönemde Israil 

liderlerinin diasporayahudilerini Kutsal Topraklar'a göç ettirebilmek içinuygulamaya 
koyduklari çesitli kirli yöntemler konuediliyor. Kitap, umuyoruz ki, hem yahudiler hem 
deyahudi olmayanlar için son derece önemlidir. Dünyaninresmi tarihindeki gerçeklerin ortaya 
çikmasi, herkesiçin anlam tasimaktadir çünkü. Ayrica, bu kitapsayesinde Türk kamuoyu 
Israil'i daha iyi tanima sansielde edebilecektir. Çünkü son yillarda Türkiye ileIsrail'i birbirine 
yaklastirmak için büyük ve organizebir çaba sarfedilmekte, bunun için de 
Israil'in"Ortadogu'nun tek demokrasisi", tek barisçi ve medenidevleti oldugu telkini 
verilmektedir. Oysa Israil, ilerleyen sayfalarda birlikte görecegimiz gibi, göründügünden 
oldukça farkli bir devlettir.  
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G I R I S 
 
 
 
 
 
  Resmi tarih ve gerçek tarih Insanin sahip oldugukimligin en önemli dayanagi 

hafizasidir. Hepimiz kimoldugumuz sorusuna hafizamizdaki bilgiye dayanarakcevap veririz. 
Hayatimizin önceki kismindayasadiklarimiz ve ögrendiklerimiz kim oldugumuzubelirler. 
Hafizasini kaybeden bir insan ise kimliginiyitirir; kendisini taniyamaz, dostlarini 
vedüsmanlarini ayirt edemez. Dolayisiyla hafizasiniyitiren, ya da bir takim gerçekleri 
unutarak kismi birhafiza kaybina ugrayan kimse, bilinçli ve akilcidavranamaz. Bu nedenledir 
ki, insanlarin yegane gerçekyol göstericisi olan Kuran, insani, sik sik unuttuguseyleri 
hatirlamaya ve böylece bilinçlenmeye daveteder. Örnegin insan, "bir damla sudan 
yaratilmis"oldugunu, Allah'in kendisini yaratip büyüttügünübilmelidir. Insan, varliginin 
gerçek kaynagini veamacini ancak bu sekilde kavrayabilecektir. Aksi haldeise kim oldugunun 
ve ne için yaratildiginin bilincindeolmayan bir tür suursuz varlik ("gafil") olacaktir. Insanin 
hafizasi oldugu gibi toplumlarin da hafizasivardir. Buna "tarih" diyoruz. Tarih, ayni 
hafizanininsan için son derece önemli olusu gibi, toplumlariçin son derece önemlidir. Bir 
toplum, çogukarakterini sahip oldugu tarihten alir. Zihnindekitarihe dayanarak kimlerin dost, 
kimlerin düsmanoldugunu, kimlerin güvenilir, kimlerin tehlikelioldugunu belirler. Tarihte 
yasanan toplumsaltecrübeler de son derece önemlidir; bu tecrübelerdendersler çikararak daha 
dogruya ulasilir. Tarihkavramini yitiren bir toplum da, hafizasini yitirmisbir insan gibi 
kimliksizlesir, bilinçsizlesir. Bu türbir toplum yalnizca içinde bulundugu ani yasar; geçmisve 
dolayisiyla gelecekten habersizdir. Bu isehayvanlarin sahip oldugu yasam boyutundan pek 
defarkli degildir. Iste bu nedenle Kuran insanlarigeçmisteki olaylar üzerinde de düsünmeye 
çagirir.  

Içinde "hatirlayin. . . " ihtarinin geçtigi otuzunüzerinde ayet vardir. Ayrica yine Kuran'in 
içindeoldukça kapsamli bir tarih bilgisi verilir: Daha önceyasamis toplumlarin yasadigi 
önemli olaylar anlatilir. (Bunlardan bazilari Allah'a isyan etmis, bazilari iseO'na kulluk ve 
itaat etmistir. Karsilastiklari sonuçise izledikleri tutuma göre degismis; isyan edenlerhelak 
olmus, itaat edenler ebedi kurtulusaerismislerdir. ) Dolayisiyla hem birey hem de 
toplumolarak hafizamiza ve tarihimize dikkatle sahip olmakgerekmektedir. Madem hafiza bu 
kadar önemlidir, öyleyse bir insana yapilabilecek en büyükkötülüklerden biri, onun hafizasini 
yok etmek ya dadegistirmektir. Bunun "beyin yikama" teknikleri ilemümkün oldugunu, bazi 
insanlarin bu yöntemi kullanarakbaska insanlarin hafizasini kendi hedeflerine 
göredegistirebildiklerini biliyoruz. Ya da bu denlikarmasik yöntemlerle olmasa da bir insanin 
hafizasinintelkin yoluyla degistirilebildigi bir gerçektir.  

Böylebir yönteme maruz kalmis, beyni yikanmis bir insan, kusku yok ki tamamen 
bilinçsiz bir insan olur vebeynini yikayan kimselerin emrine girer. Insaninhafizasinin beyin 
yikama ve benzeri telkinyöntemleriyle degistirilebilmesi gibi, toplumlarinhafizasi da 
degistirilebilir. Bu, tarihin yok edilmesiya da yanlis bir biçimde yeniden yazilmasi 
yoluylayapilabilir. Ünlü Ingiliz romanci George Orwell, 1984adli ünlü romaninda bu tür bir 
sistem tasvir etmis vedevletlerin tarihi tümüyle kendi hedeflerine göredegistirerek insanlari 
egemenlik altindatutabilecegini öne sürmüstü. Romanda, "geçmisi denetimaltinda tutan, 
bugünü de yönetir, bugünü yöneten isegeçmise hükmedebilir" deniyordu. Benzer bir model, 



Nuri Özbudak : SOYKIRIM YALANI 

 

—    6    — 

birdiger Ingiliz yazar Aldous Huxley tarafindan Brave NewWorld (Cesur Yeni Dünya) adli 
ünlü kurgu-romanindayapilmisti. Huxley, 1932 yilinda yayinlanan romanindagelecekte tüm 
dünyaya egemen olacak totaliter biryönetimi, bir Dünya Devleti'ni anlatiyordu. 
DünyaDevleti'nin itaat saglamak için kullandigi baziyöntemler vardi. Öncelikle tarih 
tamamen yokedilmisti. Tarihle ilgili tüm bilgiler ortadankaldirilmisti ve Dünya Devleti'ni 
yöneten bir iki üstdüzey yöneticiden baska kimse tarihi bilmiyordu. Orwell ve Huxley'in 
romanlarindaki kadar geniskapsamli olmasa da, günümüzde bir takim güçodaklarinin tarihle 
oynadiklari ve kendi çikarlarinauygun yalan tarihler yazdiklari bir gerçektir. Bu isiyapanlar, 
yani yalan tarih (ya da yaygin deyimle"resmi tarih") yazdiranlar, çogu kez devletlerdir. Bazi 
devletler yalnizca tarihi degil, zaman zamangünümüzde yasanan olaylari da gizler ya 
dadegistirerek halka aktarirlar. Hem dünü, hem de bugünükontrol etme hedefindedirler çünkü. 
Devletlerinyaptigi bu tür resmi tarih ya da güncel yalan üretmeoperasyonlari çogu zaman halk 
tarafindan farkedilmez. Amerikali dilbilimci ve siyasi yorumcu Noam Chomsky, Medya 
Gerçegi adiyla Türkçe'ye de çevrilen NecessaryIllusions: Thought Control in Democratic 
Societies(Gerekli Ilüzyonlar: Demokratik Toplumlarda DüsünceKontrolü) kitabinda, 
demokratik toplumlarda resmitarih ve güncel yalan üretiminin nasil yapildiginidetaylariyla 
anlatir.  

Chomsky'nin bildirdigine göre, en özgür ve demokratik toplum olarak bilinen 
ABD'debile çok etkili bir "düsünce kontrolü" vardir. Bunagöre, Amerikan devleti, özellikle 
yüzyilin basindan buyana, totaliter yöntemler kullanmaktadir. ABD'ninyönetici elitlerini buna 
zorlayan sey, toplumun pekçok konuda kendilerinden farkli düsünmesidir. Özellikle dis 
müdahale konularinda Amerikan halkigeleneksel olarak isteksizdir; oysa silahtüccarlarindan 
uluslararasi sirketlere kadar pek çok"güç merkezi" ile birlikte (ve onlarin destegiyle)Beyaz 
Saray'da oturan politikacilar, dis müdahaleyiçogu kez bir zorunluluk olarak görürler. Bu 
durumda neyapilmalidir? Elbette politika "halka ragmen"olusturulacaktir, ama açik açik 
totaliter olandevletlerde oldugu gibi, halkin kafasini ezerek degil, beyin yikayici bir 
propaganda yoluyla "riza"siniolusturarak. Chomsky, "riza üretme" olarakadlandirdigi bu 
yöntemin çok sayida örnegini veriyor. Tüm bu yazdiklarimizla söylemek istedigimiz sey, 
kisacasi, bize anlatilan her seye inanmamamizgerektigidir. Eger bilincimizin önemli bir 
parçasiniolusturan hafizamizin ve tarihimizin bir takimsistemli yalanlarla degistirilmesine, 
kontroledilmesine karsi dikkatli olmazsak, bilinçsizlesmis, suurumuzu yitirmis oluruz. 
Allah'tan gelen bilgi(Kuran) disinda hiç bir bilgi kesin dogru degildir vebiz, "hakkinda bilgin 
olmayan seyin ardina düsme;çünkü kulak, göz ve kalb, bunlarin hepsi ondansorumludur" (Isra 
Suresi, 36) emrine göre, hiç birseye arastirip sorgulamadan inanmamakla yükümlüyüz. Insan 
ancak bu sekilde davranir, yani aklini tümsaptirici telkinlerden, beyin 
yikayicipropagandalardan, resmi tarih yalanlarindankoruyabilirse gerçek bir bilince ve 
anlayisa sahipolabilir. Ancak kuskusuz tüm dünyayi bir yalanlarbütünü olarak göremeyiz. Her 
bilginin potansiyel biryalan oldugu gibi bir sonuca da varamayiz. Bunu ayirtetmek için, bir 
noktayi öncelikle hatirda tutmakgerekir: Eger birileri yalan bir resmi tarih yaziyorya da 
güncel gerçekleri tamamen çarpitan bir yanlisbilgilendirme (dezinformasyon) üretiyorsa, 
mutlaka buyalani bir sekilde kendi çikarlari için kullanacaktir.  

Bu yalan, yaptiklari haksiz ve yanlis eylemlere mesrubir zemin hazirlamak ya da bunlari 
ört-bas etmek içinüretilmis olmalidir. Örnegin resmi tarih yazarak birtopragin aslinda kendi 
irkina ait oldugu yönündegerçek disi bir takim "deliller" öne süren bir devlet, mutlaka o 
topragi elde etme hevesindedir ve ürettigiyalanla bu ise kilif hazirlamaya çalismaktadir. 
Budurumda söyle bir sonuca varabiliriz: Eger bir güç, büyük olasilikla bir devlet, uyguladigi 
ya dauygulamaya niyetlendigi bir takim haksiz, mesruolmayan politikalari (örnegin isgal, 
tecavüz, sömürgecilik, bir baska ülke üzerinde hegemonya kurmagibi) hakli gibi göstermek 
için propagandaya veözellikle de tarihi bilgiye basvuruyorsa, bupropagandanin veya tarihi 
bilginin yalan olma ihtimalivardir. Bu tür bir bilgiye, arastirma yapmadangüvenmek akilci 
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olmaz. Resmi tarihi yikip yerinegerçek tarihi ortaya çikarmak kuskusuz son derece zorbir 
istir. Çünkü yalani üretenler, çogu kez onu ayaktatutacak bir takim önlemler de almislardir. 
Ancak yinede bu konuda israrli davranmak gerekir. Hiç bir yalansonsuza kadar ayakta 
duramaz çünkü.  

 
Israil'in iki yüzü 
 
  Iste tüm bunlarin ardindan "asil konu"yagirebiliriz: Yüzyilimizda dünyanin en 

sorunlubölgelerinin basinda Ortadogu gelir. Ortadogu'dakisorunun merkezinde ise Israil 
vardir. Israil Devleti, onyillardir tüm bir ulusu isgal altinda yasamayazorlayan dünyadaki 
yegane devlettir. 1948'de Filistintopraklarinin önemli bir bölümünü isgal etmis 
veFilistinlilerin bir kismini kendi yönetimi altindayasamaya zorlamis, bir kismini sürmüs, 
hatta birkismini da "imha" etmistir. 1967'de tüm Filistintopraklari Israil isgali altina girmistir. 
(Bugünküsözde "baris süreci" ile özerklik verilen sinirlibölgelerde ise, Israil gerçekte 
Filistinliler arasindabir iç savas körüklemektedir). Ayrica Israil; Misir, Suriye, Lübnan ve 
Ürdün topraklarini isgal etmis, yillarca bu topraklardan çekilmemistir. Israil'inisgal ettigi 
bölgelerdeki halka karsi uyguladigidevlet terörü ise oldukça ünlüdür. Israil ayricadünyanin 
baska bölgelerindeki acilarda da paysahibidir: Dünyanin dördüncü büyük askeri gücüne 
sahipolan Yahudi Devleti, Üçüncü Dünya'daki baskicidiktatörlere, fasist rejimlere destek 
olmus, onlarasilah satmis, onlarin ordu ve gizli polisleriniegitmistir. Pinochet, Idi Amin, 
Bokassa, Mobutu, Marcos, Noriega gibi eli kanli diktatörlerin tümü, Israil'in yakin birer 
müttefiki olmuslardir. Kisacasi, Israil, oldukça "kirli" bir devlettir. BirlesmisMilletler'de 
aleyhine en çok karar çikartilan, ama bukararlarin hemen hiç birini tanimayan Yahudi Devleti, 
dünyanin dört bir yanindaki pek çok insanin gözündesaldirgan, zorba ve küstah bir çete 
devletidir. AncakIsrail'in bir baska yüzü daha vardir. Daha dogrusuIsrail çogu zaman bir 
baska yüzle insanlarin karsisinaçikar. Bu yüz, Israil'in bir "çete devleti" degil, aksine bir 
"mazlumlar ve magdurlar yuvasi" olduguimajini verir.  

Bati'daki pek çok insan da Israil'i buyüzüyle tanir. Bu görüse göre, Israil, dünyanin 
dörtbir yaninda irkçilarin hedefi olan yahudilerin yeganesiginagidir. Bu düsünce, temelde 
"yahudi soykirimi"nadayanir: Buna göre Israil, Naziler'in Ibrani irkinayönelik korkunç 
iskence ve katliamindan kurtulanyahudiler tarafindan kurulmus bir siginaktir. Naziler6 milyon 
yahudiyi acimasizca öldürmüslerdir. Bu birdaha asla yasanmamalidir. "Bir daha asla" 
seklindesloganlasan bu mantik, Israilliler tarafindan sonderece ustalikla kullanilmakta ve üstte 
sözünüettigimiz tüm "kirli" isler, bu yolla hasir altiedilmektedir. Bu yolla Israil'in isgalleri ve 
devletterörü mesrulastirilir: "Israil, güvenligini saglamakzorunda, yeni bir soykirim mi 
yasansin?" mantigikullanilir. Ayni sekilde Israil'i elestirmek deengellenir: Israil'in 
politikalarini elestirenlere"neo-Nazi" damgasi vurulur. Batida pek çok politikaci, gazeteci, 
yazar ya da akademisyen bu ilginç yöntem ilesusturulmustur. Özellikle Amerika'da 
Israilpolitikalarini elestirmek neredeyse Nazi olmaklaesdegerdir. Israil Devleti sürekli olarak 
soykirimkonusunu gündemde tutmakta ve bunu varliginin birnumarali mesruiyet kaynagi 
olarak göstermektedir. Israil'i ziyaret eden her yabanci Devlet Baskani ya daBasbakan, ilk 
olarak Yad Vashem adli "SoykirimMüzesi"ne götürülür. Israilli yazar BenjaminBeit-
Hallahmi, bunun ardindaki amaci söyle açiklar:"Israil'e yapilan her resmi gezi Yad Vashem'e 
yapilanbir ziyaret ile baslar. Burasi, havaalanindanKudüs'teki herhangi bir otele giderken yol 
üstündedurulan ilk noktadir. Bu ayinin amaci, Israil'insoykirimla olan ilgisini ifade etmek ve 
ülkeyisoykirimdan kurtulanlar için bir cennet gibigöstermektir. Ikinci bir amaç ise ziyaretçide 
suçlulukduygusu olusturmaktir. " 1 

 
  Kisacasi Israil, "mazlum" yüzünü göstererek"çetedevleti" özelligini gizlemeye çalisir. 

Ama bizIsrail'in bir "çete devleti" oldugunu biliyoruz. Budurumda önemli bir soruyla karsi 
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karsiya kaliriz:Israil eger Nazi terörünün acilarini yasamis, 6 milyonkayip vermis bir 
"mazlum" ulusun devletiyse, nasilolmaktadir da ayni zamanda bir "çete 
devleti"olabilmektedir? Eger Israilliler, soykirima ugramisbir halk iseler, nasil olup da 
Filistinlilere onyillarboyu soykirim uygulayabilmislerdir? Iste bu noktada azönce 
degindigimiz kurali hatirlamakta yarar var: Egerbir devlet, uyguladigi ya da uygulamaya 
niyetlendigibir takim haksiz, mesru olmayan politikalari hakligöstermek için propagandaya ve 
özellikle de tarihibilgiye basvuruyorsa, bu propagandanin veya tarihibilginin yalan olma 
ihtimali vardir.  

 
Soykirim efsanesine giris 
 
  1995 yili Ocak ayinda yayinlanan Türk gazetelerinebir göz atarsaniz, ilgi çekici bir 

tabloyarastlarsiniz: Pek çok gazetede, özellikle de yüksektirajli ve "boyali" medyada, II. 
Dünya Savasi'ndayasanan "yahudi soykirimi" ile ilgili genis haberlererastlamak mümkündür. 
Bazilari bu konuya tam sayfaayirmislar, soykirim ile ilgili haberler günlercegazete sayfalarini 
isgal etmistir. Aslinda Türkbasinindaki bu kampanya, dünya basinindaki kampanyaninbir 
yansimasindan baska bir sey degildir. II. DünyaSavasi sirasinda Polonya topraklarinda 
kurulanAuschwitz Toplama Kampi'nin "kurtarilisinin" 50. yilianisina düzenlenen aktivitelere 
tüm dünya basinindason derece büyük yer ayrilmis, Türkiye'deki medya daBatili benzerlerini 
taklit etmistir. Gerçekte medyaninbu konuda gösterdigi ilginç duyarlilik, Auschwitz'in50. 
yildönümünden de ibaret degildir; Batili medyaninve onlarin benzerlerinin büyük kisminda bu 
konu siksik gündeme gelir. Sözkonusu "yahudi soykirimi"kavramina büyük olasilikla 
medyanin yanisira II. DünyaSavasi ile ilgili filmlerde de rastlamissinizdir. Hemen hepsi 
Hollywood yapimi olan bu filmlerde hepayni konu vardir: Naziler, yahudilerden nefret 
etmisve dünyanin kurtulusunun da bu irki yok etmektengeçtigine inanmislardir.  

Bu saçma inanç ugruna da 6milyon Avrupa yahudisini toplama kamplarina 
doldurmussonra da kadin-çocuk ayrimi yapmadan gaz odalarindaacimasizca öldürmüslerdir. 
Bu, tarihin gördügü enbüyük katliamdir. Evet verilen mesaj budur vedogrusunu söylemek 
gerekirse çok da ustacaverilmektedir. Propagandanin etkisinde kalanmilyonlarca insan, II. 
Dünya Savasi sirasinda bir"yahudi soykirimi" yasandigini, kesin, ispatli, tartisilmaz bir gerçek 
sanmakta ve Nazilerinyahudilere olan düsmanliklari konusunda da en ufak birkusku 
duymamaktadir. Oysa bu insanlar yalnizcayahudiler tarafindan yapilan bir propaganda ile-
Batibasininda yahudilerin çok etkin oldugu, özellikleAmerika'daki büyük medya 
kuruluslarinin çogununsahibinin yahudi oldugu bilinen bir gerçektir-bukonuya 
inandirilmislardir. Bu konuda yaptiklariherhangi bir arastirma yoktur. Peki bu 
konuda"arastirma" yapilirsa nelerle karsilasilabilir? Bu sonderece önemli bir sorudur ve 
cevabi da oldukçailginçtir. Çünkü bu konuda biraz arastirmayaptiginizda, klasik "soykirim" 
propagandasi ile hiçuyusmayan bazi bilgilerle karsilasmaya baslarsiniz. Örnegin Amerikali 
yahudi yazar Lenni Brenner'inZionism in the Age of Dictators (Diktatörler 
DevrindeSiyonizm) adli kitabini okursaniz son derece garipbaglantilar ögrenirsiniz. 
Bunlardan bir tanesi 1941yilinda Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak içinçalisan Stern adli 
yahudi örgütünün Nazi Almanyasi'ylaisbirligini öngören bir teklif getirdigini gösteren"Ankara 
Belgesi"dir. Resmi tarihte, Naziler'in II.  

 
Dünya Savasi'nin baslamasi ile yahudi aleyhtaripolitikalarini siddetlendirdikleri ve isgal 

ettikleribölgelerdeki yahudileri birer ölüm kampi olan toplamakamplarina yollamaya 
basladiklari anlatilir. 1941yili, yahudilerin toplama kamplarindaki gaz odalarindatopluca imha 
edilmesi anlamina geldigi söylenen "NihaiÇözüm" (Final Solution) kararinin alindigi yildir. 
Ancak "yahudi soykirimi"nin baslangici oldugu söylenenbu tarihte, Siyonist Stern örgütü, 
Naziler'e"isbirligi" teklifinde bulunmaktadir. Hem de buteklifi götüren üç Stern 
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yöneticisinden biri, IzakSamir'dir; yani 1977-1992 yillari arasindaki Likudiktidari sirasinda 
önce Disisleri Bakanligi sonra daBasbakanlik yapan Israil lideri. "Soykirim"gerçeklesirken, 
Siyonistler Nazilerle isbirligiaramaktadirlar. Sizce bu iste bir gariplik yok mudur?Aslinda 
ortada daha pek çok "gariplik" vardir. Ilerleyen sayfalarda ayrintili olarak 
inceleyecegimizbilgiler, Stern-Nazi iliskisinin yalnizca buzdaginingörünen kismi oldugunu, 
Almanya'yi ve hatta Avrupa'yiJudenrein (yahudiden arindirilmis) yapmak isteyenNazilerle, 
tüm bu yahudileri Avrupa'dan Filistin'eyollamak isteyen Siyonistler arasinda dev birisbirligi 
oldugunu göstermektedir. Bu, tarihi birgerçektir ve Lenni Brenner gibi "anti-Siyonist" 
biryahudi gazeteci ve hatta Hannah Arendt gibi ünlü biryahudi düsünür tarafindan kabul 
edilmektedir. Konuylailgili daha pek çok güvenilir kaynak da vardir. Pekibu durumda "yahudi 
soykirimi"ni nasil açiklayacagiz?Isbirligi yapan iki gücün bir digerini birden biresoykirima 
ugratmasinin bir mantigi var midir? Kuskusuzbunun bir mantigi yoktur. Ve bu durumda bizler 
tarihinen mantiksiz, anlasilamaz, saçma olayi ile karsilasmisoluruz. Ama eger az önce 
sordugumuz sorunun biraz dahagerisine gidersek belki bu kördügüm çözülebilir. Sormamiz 
gereken soru, bir "yahudi soykirimi"ninyasanip yasanmadigidir.  

Çünkü "yahudi soykirimi"hakkinda bildiklerimizin hepsi, yahudiler ve özelliklede Israil 
Devleti tarafindan organize edilen birpropagandadan kaynaklanmaktadir. Bu 
türpropagandalarin yalan olma ihtimalinin varliginibildigimize göre, konuyu tarafsiz 
kaynaklarin verdigibilgilerle yeniden incelemek gerekmektedir. Iste bunoktada son derece 
çarpici bir tablo ile karsilasiriz:Belki bizlere medya yoluyla her gün "soykirim" 
telkiniyapiliyor olabilir; ama Batida yüzlerce tarihçi ya daarastirmaci, II. Dünya Savasi 
sirasinda sistemli bir"yahudi soykirimi" yasanmadigini, bize "kanit" olarakgösterilenlerin göz 
boyayici birer dekordan öteyegitmedigini ve özellikle de soykirimin can alicinoktasi olan "gaz 
odalari"nin gerçekte hiçbir zamanvar olmadigini söylemekte ve bu konuda son derecetutarli 
deliller öne sürmektedirler. Buna karsin, soykirim yasandigini savunan çevrelerin (ya da 
kisacasoykirimcilarin) elinde iddialarini ispatlayan hiç birtutarli delil yoktur. Delil olarak 
gösterilen seylerinde çogu birer sahtekarlik ürünüdür. Örnegin soykirimefsanesinin en önemli 
sembolü olan ve içinde yaklasik1. 5 milyon yahudinin öldürüldügü söylenen 
Auschwitzkampinda, "gaz odasi" olarak gösterilen binalargerçekte böyle bir is için 
kullanilmaya uygundegildir; ancak savas sonrasinda bu yapilar üzerindebir takim mimari 
tahrifatlar yapilarak gaz odasi süsüverilmek istenmistir. Kitabin ilerleyen bölümlerindebu ve 
buna benzer örnekleri ayrintili olarakinceleyecegiz. Kisacasi, karsimizda çok ilginç birresmi 
tarih durmaktadir. Bu tarih, Israil Devleti'ninve onun Batili uzantilarinin uyguladigi mesru 
olmayanpolitikalari, "kirli" eylemleri aklamak içinuydurulmus bir yalandir. Bu tarihi çözüp 
gerçegiortaya çikardigimizda ise, Israil'in ve Siyonizm'intarihinin, sandigimizdan daha da kirli 
oldugu ortayaçikmaktadir. Simdi bu kirli tarihi birlikte kesfetmeyebaslayabiliriz.  

 
 
Nazi-Siyonist isbirliginin anlatilmamis öyküsü 
 
1935 yilinin baslarinda, Almanya'nin Bremerhavenlimanindan Filistin'in Hayfa kentine 

gitmek üzere biryolcu gemisi denize açildi. Sancak kisminda Ibraniceharflerle geminin adi 
yaziyordu: Tel-Aviv. Ancakgeminin direginde dalgalanan bayrak, ortasinda gamalihaç yer 
alan Nazi bayragiydi. Benzer bir paradoksgeminin sahipleri ve kullanicilari için de geçerliydi. 
Tel-Aviv gemisinin sahibi Cermen topraklarindakiSiyonist hareketin önde gelenleri arasinda 
yer alanbir Alman yahudisiydi. Gemiyi kullanan ise NasyonalSosyalist (Nazi) Partisinin bir 
üyesiydi. Gemidekiyolculardan biri, onyillar sonra Tel-Aviv'in içindebulundugu konumu 
"metafizik bir çeliski" olarakyorumlayacakti. Oysa Tel-Aviv gemisinde simgelesenNazi-
Siyonist isbirligi hiçbir sekilde bir çeliskiolusturmuyordu. Aksine, gemi, resmi tarihi 
yazanlarinbizlerden özenle gizlemeye çalistiklari bir gerçeginküçük bir örnegiydi. Nazi 
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bayrakli Tel-Aviv gemisininbu ilginç yolculugu, Amerikali revizyonist tarihçiMark Weber'in 
The Journal of Historical Reviewdergisinin Temmuz/Agustos 1993 tarihli sayisindayazdigi 
bir makalenin girisinde anlatilir. Weber, Zionism and the Third Reich (Siyonizm ve III. 
Reich)baslikli makalesinde daha pek çok delil göstererekNaziler ve Siyonistler arasindaki 
gizli ittifaki günisigina çikarmaktadir. Peki ilk duyuldugu andainanilmasi zor gelen bu garip 
ittifakin mantigi nedir?Bu sorunun cevabini bulmak için biraz gerilere uzanmakgerekiyor.  

 
Diasporadan Siyonizm'e 
 
Tarihin en eski uluslarindan biri olan yahudiler, MS70 yilina dek, asirlardir Filistin ve 

çevresindeyasiyorlardi. 70 yilinda Roma ordulari Filistin'i veKudüs'ü ele geçirdiler, ulusun en 
önemlisembollerinden biri sayilan Kudüs'teki SüleymanTapinagi'ni yiktilar ve yahudilerin 
çogunu da ülkedensürdüler. O tarihten sonra da, yahudiler için asirlarsürecek olan diaspora 
dönemi basladi. Dünyanin farkliköselerine dagildilar. Çok sayida yahudi basta Ispanyave 
Dogu Avrupa olmak üzere Avrupa'nin farkliköselerine yerlesti. Burada dikkat çekici olan, 
yahudilerin dagildiklari ülkelerde hemen hiç asimileolmamalariydi. Yahudilerin asimile 
olmayislarinin ikiayri nedeni vardi. Birincisi, M. Tevrat'a eklenmisolan "Seçilmis Halk" 
inanci nedeniyle kendilerinidiger toplumlardan üstün görmeleriydi. Kendileriniüstün bir halk 
olarak algiladiklari için, diger"asagi" irklara karismak, onlarin içinde erimekyahudilere kabul 
edilemez bir boyun egis gibigeliyordu. Asimile olmayislarinin son derece önemlibir ikinci 
nedeni ise, yanlarinda yasadiklaritoplumlarin yahudilere bakis açisiydi. ÖzellikleAvrupalilar 
yahudilere pek sicak bakmiyorlardi. Hiristiyanlar, Ortaçag boyunca, Hz. Isa'yi tanimamisve 
sonra da Romalilara gammazlamis olan yahudilereciddi bir antipati beslediler. Katolik 
Avrupa düzeniyahudileri, yahudiler de Katolik Avrupa düzeninisevmediler. Bu durum 
yahudilere ilginç bir sosyolojikkonum kazandirdi. Kurulu düzenden memnun degildiler 
vedaha da önemlisi bu düzeni degistirmek içinkullanilabilecek bir güce sahiptiler.  

Bu güç, özellikle paraydi. Paranin kaynagi ise, Ortaçag veYeniçag boyunca Avrupali 
yahudilerin bir numaralimeslegi olan tefecilikti. Kilise Hiristiyan inancinagöre haram olan 
faizle borç verme isini, yanitefeciligi kendi baglilarina yasaklamisti. Oysayahudi-olmayanlara 
faizle borç vermek, yasak olmak biryana, yahudi inanisinin önemli parçalarindan biriydi. 
Avrupali yahudiler, bu noktadan hareketle Ortaçagboyunca tefecilikle özdeslestiler. Babadan 
ogulaaktarilan bu meslek sayesinde de, büyük bir parabirikimine kavustular. Öyle ki 
Ortaçag'in sonlarindayahudi tefeciler prenslere, hatta krallara faizle borçverir hale gelmislerdi. 
Yahudilerin elde ettigi buekonomik güç, az önce de belirttigimiz gibi, Avrupa'daki kurulu 
düzenin yikilmasi için kullanildi. Yahudiler, Ortaçag'in sonlarinda baslayan ve 
ProtestanReformu ile doruga çikan Kilise aleyhtari hareketleredestek oldular. Jan Huss, 
Luther, Calvin, Zwingli gibiKatolik Kilise'sine karsi doktrinler gelistiren dinadamlarinin 
yahudilerle iyi iliskiler içinde olmasi veKatolik Kilisesi'nin bunlari "yari-yahudi" ya da"gizli-
yahudi" olarak tanimlamasi bunun birerörnegidir. Protestan Reformu Katolik 
Kilisesi'ningücünü azaltti ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeyahudilere bir takim haklar 
ve ayricaliklarkazandirdi. Ama kendilerini "Seçilmis Halk" olaraktanimlayan ve tüm diger 
uluslardan üstün görenyahudilerin çogu için bu yeterli degildi. Yahudiler, ekonomik güce 
sahiptiler fakat siyasi güçtenyoksundular. Siyasi güç Kilise, krallar ve aristokrasiarasinda 
paylasiliyordu. Bu noktada yahudilerin bu üçsinifa da dahil olmayan yeni bir sosyal sinifin, 
yaniyaygin deyimle burjuvazinin önemli bir parçasi halinegeldigini söyleyebiliriz. Öyle ki 18 
ve 19. yüzyildayahudi bankerler Avrupa'nin en önemli ekonomik gücühaline geldiler. 
Özellikle Rothschild hanedaninin eldeettigi ekonomik güç, 19. yüzyilda efsanevi bir 
boyutaulasmis, Rothschildlar Avrupa'nin ekonomikimparatorlari olarak anilir olmuslardir.  

Içindeyahudilerin bu denli önemli bir yer tuttugu burjuvazisinifinin siyasi güce 
kavusmasi bilindigi gibi FransizDevrimi ve onu izleyen reform ve devrimlerlegerçeklesti. 
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Fransiz Devrimi'nin altyapisini olusturanAydinlanma akiminin önde gelen düsünürleri, 
dinintoplum hayatinda yönetici bir rol oynamasina karsiçikmislar, ayrica monarsi rejimini 
kötüleyerekdemokrasiyi savunmuslardi. Dinin toplum hayatindançikarilmasi, insanlarin 
dinlerine bakilmaksizinmuamele görmesini gerektiriyordu ve bu da yahudileriçin 
hiristiyanlarla tamamen esit haklara sahip olmakanlamina geliyordu. Nitekim Fransiz 
Devrimi'ni izleyendönemde, yahudiler Avrupa'nin dört bir yanindahiristiyanlarla esit haklar 
elde etmeye basladilar. Avrupa ülkelerinin büyük çogunlugunda yahudilerüzerindeki hukuki 
ve toplumsal kisitlamalarkaldirildi. Avrupa artik Hiristiyan bir düzenle degil, seküler (din-
disi) bir düzenle yönetiliyordu veyahudiler de bu düzen içinde hiristiyanlarla esithaklara sahip 
olmuslardi. Artik onlar da devletkademelerinde yükselebilir, siyasi güce eluzatabilirlerdi. 
Nitekim öyle de oldu. Ilk kezIngiltere'de bir yahudi, banker Rothschild LordlarKamarasi'na 
girdi. Bir süre sonra bir baska yahudi, Benjamin Disraeli Ingiltere Basbakanligi 
koltugunaoturdu. Bu arada hiristiyan kültürünün toplum içindekietkisi eridikçe, Avrupa 
toplumlarinda yahudilere karsieskiden beridir varolan önyargi ve antipatiler deeriyordu. 
Özellikle basta Ingiltere olmak üzere KuzeyAvrupa ülkelerinde geleneksel yahudi 
antipatisininyerine, yahudilere karsi sempatiyle bakan ve onlarin"haklarini" savunan bir akim 
gelisti. Bu "haklar"inbasinda da, yahudilerin asirlardir en büyük rüyasiolan Filistin'e dönüs 
projesi geliyordu. Evet, yahudiler Romalilar tarafindan Filistin'densürüldükleri 70 yilindan 
sonra, hiç bir zaman butopraklara olan duygusal baglarini yitirmemislerdi. Avrupa'da 
yasadiklari uzun yüzyillar boyunca, aslindayabanci bir toprakta yasadiklarini, bir gün 
mutlakaanayurtlarina döneceklerini düsünmüslerdi.  

 
Yilbaslarinda yaptiklari ayinlerde hep "gelecek yilKudüs'te!" temennisinde 

bulunurlardi. Kendilerini"Seçilmis Halk" olarak gördükleri için, herhangi birtoprak üzerinde 
degil, "Tanri'nin yahudiler içinseçtigi" Kenan diyarinda, yani Filistin ve çevresindeyasamalari 
gerektigini düsünüyorlardi. Ancak yahudilerasirlar boyunca Filistin'e dönüsün, ancak Mesih 
adiniverdikleri bir kurtarici sayesinde mümkün olacaginidüsünmüslerdi. Oysa 19. yüzyilin 
ortalarinda iki hahambu konuya farkli bir yorum getirdiler. Yahudilerinsiyasi güce 
kavustuklarini ve Avrupa'nin da yahudilereyardim etmeye hazir oldugunu gören bu iki 
haham, JudahAlkalay ve Zevi Hirsch Kalisher, yahudilerin Mesih'ibeklemelerine gerek 
olmadigini öne sürdüler. Onlaragöre yahudiler kendi ekonomik ve siyasi güçlerinikullanarak 
ve büyük Avrupa devletlerinin desteginialarak Filistin'e dönebilirlerdi. Bu hareket, 
Mesih'ingelis sürecinin de ilk asamasi olurdu. Bu iki hahaminyaptigi yorum, bir süre sonra 
dindar olmayan ancak irkbilinci sayesinde kendilerini yeterince yahudihisseden genç 
milliyetçilere etki etti. Bunlarin enönemlisi kuskusuz Theodor Herzl adli genç 
Avusturyaligazeteciydi.  

Herzl, iki hahamin yaptigi öneriyi aktifbir siyasi harekete dönüstürerek Siyasi 
Siyonizmhareketini kurdu. Siyonizm, adini Kudüs'teki kutsalSiyon dagindan almisti ve uzun 
bir program sonucundatüm dünya yahudilerini Filistin'e döndürmeyiamaçliyordu. Herzl, 1898 
yilinda Isviçre'nin Baselkentinde I. Siyonist Kongre'yi topladi. Burada DünyaSiyonist Örgütü 
kuruldu. Bu örgüt, Israil'inkurulusuna dek Siyonizm hareketini sabir ve inatlayürütecekti. 
Örgütün iki büyük hedefi vardi;Filistin'i yahudi yerlesimi için uygun hale getirmekve basta 
Avrupadakiler olmak üzere diasporadakiyahudileri buraya göç ettirmek. Birinci hedef, 
1917yilinda büyük bir asama kaydetti. Ingiliz hükümeti, ünlü Balfour Deklerasyonu'nu 
yayinlayarak I. DünyaSavasi ile Osmanli'nin elinden almis olduguFilistin'de bir "yahudi 
vatani" kurma hedefinidestekledigini açikladi. Bu, Siyonistler için büyükbir basariydi. 
Dünyanin en büyük askeri ve politikgücü olan Ingiltere açikça onlari destekledigini 
ilanetmisti. Deklarasyon, Siyonizm'i kuru bir hayal olarakgören pek çok kisiye-bunlarin 
arasinda çok sayidayahudi de vardi-hareketin gerçekte ne denli güçlüoldugunu gösterdi. 
Ancak ayni basari Siyonistlerinikinci hedefi, yani diaspora yahudilerini Filistin'etransfer etme 
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hedefi için geçerli degildi. Bu sorun, Siyonistlerin karsisina büyük bir problem çikardi. Dünya 
Siyonist Örgütü'nün tüm çagrilarina ragmen, diaspora yahudileri, özellikle de Siyonistlerin en 
çokönem verdikleri Avrupa yahudileri Filistin'e göçprojesine sirt çevirdiler. Bu sirt çevirisin 
nedenibasit bir umursamazlik degildi. Bu nedenle çözümü debasit olmayacakti.  

 
Siyonizmin karsilastigi asimilasyon sorunu 
 
Avrupa yahudilerinin Siyonizmin göç çagrisina sirtçevirmelerinin nedeni, yaklasik bir 

yüzyildir içindebulunduklari asimilasyon süreciydi. Asimilasyon, azönce sözünü ettigimiz 
yahudilerin hiristiyanlarla esithaklar kazanmasi sürecinin bir sonucu olarak ortayaçikmisti. 
Önceki sayfalarda yahudilerin Ortaçagboyunca bir takim kisitlamalar altinda bir tür ikincisinif 
insan statüsünde yasadiklarina deginmistik. Yahudi liderler bu kisitlamalar kalktigi 
zamanyahudilerin politik güce kavusacagini ve böyleceüstünlük iddialarini ve Filistin'e göç 
projelerinigerçege dönüstürebileceklerini düsünmüslerdi. Bunedenle de Katolik Avrupa 
düzeninin yikilmasi içinçabalamislardi. Böylece geleneksel Kilise-monarsidüzeninin 
yikilmasinda ve yerine modernizmingelmesinde önemli rol oynadilar. Ancak modernizmin 
hiçhesaplamadiklari bir etkisi oldu. Avrupa toplumlarindadinin önemi azalir ve yahudiler 
üzerindeki dinikökenli kisitlamalar ortadan kalkarken, yahudilerikapali bir toplum halinde 
asirlar boyu asimile olmadantutan temel faktörlerden biri de ortadan kalkmisoluyordu. Iste bu 
noktada yahudiler asimile olmaya, yani içinde bulunduklari Avrupa toplumlarinin 
içindeerimeye basladilar. Yahudiler hiristiyanlarla esithale gelmeye basladikça, yahudi 
olduklari bilincindende uzaklasiyorlardi. 19. yüzyilin sonuna gelindiginde, Batili ülkelerdeki 
yahudilerin önemli bir bölümüasimilasyondan paylarini almis durumdaydilar.  

Kendilerini Ingilizlerden, Almanlardan ya daFransizlardan ayri bir ulus olarak degil, 
Museviinancina bagli Ingilizler, Almanlar ya da Fransizlarolarak algilamaya baslamislardi. 
Oysa Siyonistler çokfarkli düsünüyorlardi. Onlara göre Yahudilik bir inançmeselesinden öte, 
bir irk meselesiydi. YahudilerAvrupali irklardan tamamen farkli bir irka, Samiirkina 
bagliydilar ve dolayisiyla Avrupalilar içindeasimile olmalari kabul edilemezdi. Onlarin 
gözünde"Musevi Alman" ya da "Musevi Fransiz" kavrami birsafsatadan ibaretti. Yahudiler 
ister Musevi inancinabagli olsunlar, isterse ateist olsunlar-ki Siyonistleriçinde ateistlerin 
sayisi da hayliyüksekti-Avrupalilardan ya da baska herhangi birirktan kesin çizgilerle ayrilmis 
insanlardi. Bunedenle de yahudilerin diger irklar arasina karisarakyasamalari patolojik bir 
durumdu. Yahudiler mutlakakendilerine ait bir devlete sahip olmaliydilar. Budevletin yeri de, 
ulusun geleneksel vatani olanFilistin olmaliydi. Kisacasi asimile olan yahudiler, Siyonistlerin 
gözünde, tedavi edilmeleri gereken birerhastaydilar. Modernizmin nimetleri ile sarhos olmus, 
kendilerini Avrupali toplumlardaki diger insanlarlaayni sanan bu hasta yahudilerin tedavisinin 
ise bir anönce yapilmasi gerekiyordu. Aksi halde, bir yahudidevleti rüyasi, rüya olarak 
kalmaya mahkumdu. Pekitedavi nasil yapilabilirdi? Bunun kolay bir isolmadigi kisa sürede 
ortaya çikti. Çünkü asimilasyonusavunan (asimilasyonist) yahudiler, Siyonistlerintelkinlerine 
bir biri ardina sert cevaplar vermeyebasladilar. Asimilasyonist yahudi örgütlerinin birçogu, 
Siyonist iddialari siddetle reddeden açiklamalaryaptilar. Kendilerinin yalnizca dini bir 
cemaatoldugunu, bunun disinda yasadiklari ülkenin sadikbirer yurttasi olduklarini, Filistin 
çöllerine göçetmeye de hiç niyetleri olmadigini ilan ettiler. Theodor Herzl, Avrupa'da 
Siyonizmin propagandasinagiristigi sirada, Amerika'da Pittsburg Konferansitoplaniyor ve 
Reforme Edilmis Yahudiligin SekizPrensibi isimli bir bildiri kabul ediliyordu. Asimilasyonist 
Amerikalilar, bu bildiriyle dünyayasunlari ilan ediyordu: 

"Biz, kendimizi bir milletolarak degil, bir din toplulugu olarak kabulediyoruz. . . 
Dolayisiyla ne Kudüs'e geri dönmeyi, neAoron'un çocuklarinin kurban dininin 
yenidendüzenlemesini, ne de bir Yahudi Devleti'nin kurulusunudesteklemiyoruz. . . " 1 Bu ve 
benzeri eylemlersonucunda, Siyonistler asimilasyonist irkdaslariniyalnizca sözle ikna 
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edemeyeceklerini kisa süredeanladilar. Peki yahudilere diger irklardan ayri birirk olduklari, 
Avrupa toplumlari içinde aslinda bireryabanci olduklari nasil ispat edilebilirdi? 
Modernizmöncesinde bu sorun kendiliginden halloluyordu;Avrupalilar dini inançlari 
nedeniyle yahudilereantipati duyuyor ve yahudiler üzerine koyduklarikisitlamalar ile dolayli 
olarak yahudi kimligininkorunmasina katkida bulunuyorlardi. Avrupa toplumlariasimilasyona 
karsiydilar ve bu da yahudilerin asimileolmasini engelliyordu. Ancak simdi modernizm 
dinitoplum hayatindan büyük ölçüde çikardigina göre, artikyahudilere karsi önemli boyutta 
dini kökenli antipative kisitlama bulmak mümkün degildi. Ama baska bir seybulunabilirdi. 
Dinin yerini artik ideolojiler aldiginagöre, asimilasyonu durduracak bir 
ideolojidenyararlanilabilirdi.  

 
19. yüzyil irkçiligi ve modern antisemitizm 
 
Iste bu noktada Siyonistler çok önemli bir seykesfettiler: Avrupa toplumlari içinde 

yahudilerinasimile olmasina siddetle karsi çikan yeni birideoloji hizla güçleniyordu. Bu 
ideoloji, 19. yüzyilpozitivizmine dayanan ve Darwin'in Evrim teorisiylegüç bulan modern 
irkçilikti. 19. yüzyilda Avrupa'nindört bir yaninda mantar gibi irkçi düsünür yetismisti. Bu 
düsünürler, insanoglunun farkli irklardan olusmusolmasini herseyden çok önemsiyor ve 
insanin en önemlikimliginin de irki oldugunu düsünüyorlardi. Bir irkinkarsi karsi oldugu en 
büyük tehlike ise, digerirklarla karisarak "safligini" yitirmekti. Bu aradabasta Alman irkçilari 
olmak üzere pek çok irkçidüsünür, bir yandan da antisemit düsüncelergelistirdiler. Aryan ve 
Sami irklari arasindakifarktan söz eden bu irkçi düsünürler, yahudilerin, kendi irklari arasinda 
yasayarak, irklarinin"safligini" bozduklarini söylüyorlardi. Onlara göre, yahudiler tecrit 
edilmeli ve kendi irklariylakarismalari önlenmeliydi. Bu düsünürlerin yahudileritecrit etmeye 
yönelik düsüncelerinden güç bulanfanatik yahudi aleyhtarligina ise, "modernantisemitizm" 
dendi. Bu antisemitizm "modern"di; çünküOrtaçag'in aksine, yahudilere dinleri nedeniyle 
degil, irklari nedeniyle antipati duyuyordu. Özellikleyahudilerin elde ettikleri servete paralel 
olarakyükselen antisemitizm, 19. yüzyilin sonundaki ünlüDreyfus olayi ile doruga tirmandi. 
Ancakantisemitizmle bezenmis olan 19. yüzyil irkçiligininparadoksal bir yönü vardi. Hareket, 
yahudialeyhtarligi içeriyor, ama bir yandan da yahudigelenegine gizli bir hayranlik duyuyor 
ve yahudikaynaklarindan yararlaniyordu. Irkçi doktrinerlerin enönde gelenlerinden biri olan 
ve Insan IrklarininEsitsizligi Üzerine adli kitabiyla ünlenen Arthur deGobineau, yahudi 
kaynaklarindan etkilenenlerin basindageliyordu. Insan irklarini bir "merdiven" teorisi 
ilesiniflara ayiran ve merdivenin en alt basamaginasiyahlari yerlestiren Gobineau, bu irkin, 
"insanliginen asagi örnegini olusturduklarini" öne sürüyor ve "buirk en geri zeka düzeyini 
asamamistir" diyordu. Ikinciolarak "sari irk"in varligindan söz eden Gobineau, buirkin da 
siyahlardan daha gelismis olmasina ragmen, yine de güçsüz ve iradesiz olduklarini iddia 
ediyordu. Irkçi ideolog, "beyaz irk"in üstünlügünü ise söyleanlatiyordu: 

 "Güzeli eksiksiz anlatmak mümkün olmadigiiçin, onun karakteristikleri bu kadar 
kisaözetlenemez. . . Onur, bu irkin eyleminin özgündinamigini olusturur". Gobineau, bu 
ayrimin ardindan, "beyaz irk"in digerlerinden kesin olarak üstünoldugunu ve bu üstünlügü 
politik alanda yansitmasininda (yani ötekilere tahakküm etmesinin) gayet dogaloldugunu 
söylüyordu. Ve isin en ilginç yani, Gobineau'nun bu irkçi safsatalarina dayanak olarakEski 
Ahit'i (M. Tevrat) kullanmasiydi. FransizAkademisyen François de Fontette, Gobineau'nun 
irklariayirirken, M. Tevrat'taki "Nuh'un ogullari" kissasinikendine referans olarak aldigini 
bildiriyor. 2 Yineayni kaynakta bildirildigine göre, Gobineau, etkisindekaldigi Eski Ahit'in 
asil sahiplerini de övmekten gerikalmiyor ve yahudileri "özgün, güçlü, zeki veinsanliga tüccar 
kadar hekim de vermis bir halk"olarak tanimliyordu. 3 19. yüzyilda mantar gibiçogalan 
irkçilarin ilginç özelliklerinden biri de, yahudilerin "irklarini koruma" yetenegine 
duyduklarihayranlikti. Çünkü irkçilarin en büyük amaci, kendiirklarini baska irklarla 
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karismasini engellemek ve"saf irklar" üretmekti. Ve yahudiler bu isi asirlardirmükemmel bir 
sekilde basaran tek irkti. Yahudilerin bubasarisina hayran olanlarin basinda da 
Almanirkçiliginin en önemli kuramcisi (ve Hitler'in de akilhocasi) olan Houston S. 
Chamberlain geliyordu.  

François de Fontette, "üstünlüklerini yeniden üretmekiçin Kan Yasasi'ni uygulamakta 
gösterdikleri beceridendolayi yahudiler, Chamberlain'in hayranligina mazharolmuslardir. 
(Chamberlain'e göre) Onlar, ana kaynagiel degmemis durumda korumuslardir, ona bir damla 
bileyabanci kan karistirmamistir" diyor. 4 Iste 19. yüzyilirkçiliginin böyle garip bir özelligi 
vardi. Hareket, felsefi temelini Ibrani ögretisindeki "üstün irk"kavramindan aliyor ve 
yahudilerin asirlardir sahipoldugu irk bilincine ulasmaya çalisiyordu. Yahudilerinbu yöndeki 
yeteneklerinden dolayi da, onlara hayranlikbesliyordu. Öte yandan, kendi irklarini 
"saf"tutabilmek için, Avrupa ülkelerindeki en büyük azinlikolan yahudileri tecrit etmeye 
çalisiyorlardi. Çünkü, az önce de vurguladigimiz gibi, yahudiler politik vehukuki esitlik 
kazanmalarinin ardindan kendi "irkbilinçlerini" yitirmeye ve Avrupa toplumlari içindeasimile 
olmaya baslamislardi. Bu noktada çok ilgiçekici bir gerçekle karsilasiyoruz: 
Yahudilerinasimilasyonundan rahatsiz olanlar, yalnizca Avrupaliirkçilar degildi. Yahudilerin 
asimilasyonundanrahatsiz olan, Avrupali irkçilardan baska, ikinci birgrup daha vardi. Bu 
grup, önceki sayfalardadegindigimiz gibi, yahudilerin Avrupali halklar içindeasimile olmaya 
baslamasindan, "yahudi irki" adinarahatsiz olanlardi. Yani Tevrat'in, "baskalarina 
kizvermeyeceksiniz ve onlardan kiz almayacaksiniz"hükmüne siki sikiya bagli olan irkçi 
dindarlar veonlarin laik partnerleri olan Siyonistler. . . Ortayailginç bir tablo çikmisti. Bir 
taraf, yahudilerinkendi irklarina karismamasini istiyordu. Öteki tarafise kendi irklari olan 
yahudi irkini, diger irklardanayri tutabilmenin ve "yahudi bilinci"ni 
koruyabilmeninderdindeydi. Görüldügü gibi, yapmak istedikleriaslinda ayni seydi. Aralarinda 
bir felsefi paralellikde vardi. Peki neden bu isi hep birlikteyapmasinlardi? Bu soruya ilk açik 
cevap Siyonizm'inkurucusu Theodor Herzl'den geldi.  

 
Herzl'in antisemitizm karti 
 
Yahudilerin önlenemeyen bir asimilasyon sürecinegirmis olmalari ve dolayisiyla 

Siyonizm'in israrliçagrilarina sirt çevirmeleri, Siyonistleriantisemitlerle isbirligi yapmaya 
yöneltti. Bu karariuygulamaya koyan kisi, hareketin ilk lideri olanTheodor Herzl'di. Theodor 
Herzl, çok iyi farketmistiki, yahudileri bulunduklari ülkelerden ayrilarakIsrail'e göç etmeye 
zorlamak için Siyonizmin "yahudidüsmanligi"na ihtiyaci vardi. Bu nedenle, göçe iknaplani bu 
temel üzerine kurulmaliydi. Bu arada, 19. yüzyildaki irkçiliga paralel olarak 
doganantisemitizm, zaten, çogu yahudinin, bundan böyleAvrupa'da hiçbir kisitlama altinda 
kalmadanyasayacaklari yönündeki umutlarini yok etmeyebaslamisti. Theodor Herzl, bu 
konuyu israrlaisleyerek, antisemitizmin bir tür hastalik oldugunu, bu hastaligin tedavisinin 
bulunmadigini, yahudileriçin tek kesin kurtulusun Filistin'de bir devletkurmakta yattigini ilan 
edecekti. Herzl'in "Yahudilerve yahudi olmayanlar kalitimsal olarak uyum içinde birarada 
yasayamazlar" seklindeki tezi, aslindayahudi-aleyhtari irkçilarin teziyle büyük birparalellik 
gösteriyordu. Herzl iste bu nedenleSiyonist tez ile Avrupali antisemit irkçilararasindaki büyük 
paralellige deginerek söyle demisti:"Antisemitizm, bizim isteklerimize sahane bir 
yardimciolacaktir. " "Herzl, 'Bütün antisemitler bizim en yakindostlarimizdir' diyordu. 
Böylelikle göçkolaylasacakti.  

Herzl 9 Haziran 1895'te günlügüne isesöyle not düsüyordu: 'Ülkesindeki yahudilerin 
orayiterketmesi için, önce Çar'la görüsecegim, sonra AlmanKayzeri'yle, sonra 
Avusturyalilarla sonra da Fas'takiyahudiler için Fransizlarla'. " 5 Herzl, yahudileri 
göçettirmek için yalnizca diplomatik temaslarlayetinmedi. Ünlü Fransiz düsünür Roger 
Garaudy, Türkçe'ye Siyonizm Dosyasi adiyla çevrilen kitabinda, Herzl'in bu politikasi ile 
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ilgili olarak sunlarisöylüyor: "Herzl'e göre yahudiler ayri bir din ve ayribir kültür yerine ayri 
bir devlet meydana getirmekamaciyla, içinde bulunduklari diger uluslardanayrilmalidirlar. Bu 
amaca ulasmak için Herzl konustuguherkese karsi, yahudilerin teskil ettikleri 
tehlikeyianlatmak ve bir an önce çikip gitmeleri gerektiginiizah etmek için en asiri kelimeleri 
kullanmaktançekinmemistir. Herzl Almanya Disisleri Bakani Von Blowve II. Guillaume, Rus 
Içisleri Bakani Plehve ve ÇarII. Nicola ve en ileri yahudi düsmanlarina karsi hepayni dili 
kullanmistir. 1903 Nisani'nda yahudilerekarsi en korkunç katliamlardan biri olan 
KichinevKesimi'nin sorumlusu Plehve bunlarin arasinda en zalimolanidir. Mayis ayinda 
Plehve'ye mektup yazan Herzl, Siyonizmin ihtilali önleyici bir antidot oldugunuileri 
sürüyordu. Plehve bu mektuba Agustos ayindacevap vererek Herzl'den Siyonist hareketin 
kendisinidestekledigine dair bir mektup istedi. Plehve bumektubu aldi. Mektupta Yahudilerin 
göç etmesinisaglayacak bir Siyonizm akiminin desteklenecegi vaatediliyordu. " 6 Herzl, Rus 
Içisleri Bakani Plehve'ye, eger yahudilerin Filistin'e gönderilmesine yardimederse, o dönemde 
Çar'a karsi düzenlenen Bolsevikayaklanmasinda büyük rol oynayan yahudileri iknaedecegini 
ve Bolsevik ayaklanmasini bastirabileceginivaad etmisti.  

Herzl'in uygulamaya koyduguantisemitlerle isbirligi yönündeki plan, bu tarihtenitibaren 
yahudi liderlerin en sik kullandigi yöntemhaline gelecekti. Böylece Herzl 
antisemitikhareketlerin en hararetli savunucusu olmustu. Roger Garaudy sunlari yaziyor: 
"Herzl, 1895'te kitabiniyayinlamadan önce onu elestirenlerden biri yüzünekarsi sunlari 
söylüyordu: 'Yahudileri korkunç birzarara soktunuz. 'Herzl, buna söyle cevap 
vermektençekinmiyordu: 'Bütün yahudi düsmanlari içinde en büyükolmaya hak kazaniyorum. 
. . Yahudi düsmanlari bizim enileri dostlarimiz olacaklar. . . Yahudi düsmani ülkeleren yakin 
müttefiklerimiz arasina girecekler. . . Theodor Herzl çok iyi bilmektedir ki, Yahudileri 
bulunduklariülkelerden kaçarak Israil'e göç etmeye ikna etmekiçin, Siyasi Siyonizmin 'yahudi 
düsmanligi' kavraminaihtiyaci vardir. Herzl'in bu fikrinin, Siyasi Siyonizmtarafindan, bu 
günlere, kadar nasil degismez bir temelolarak korundugunu ilerde görecegiz. . . Bu 
davranisYahudileri içlerinde yasadiklari halkin yabancisiolarak göstermek, böylece 'Yahudi 
düsmanliginin' ençok ihtiyaci oldugu gidayi ona sunmak ve göçühizlandirmak için iskence 
iddialarina kuvvetkazandirmaktir. Herzl'in Yahudi düsmanligininkabarmasindan korkmak bir 
yana, onu hareketlendirmekiçin giristigi çabalarin sirri buradadir. Bununlabirlikte Herzl'e 
yönelen uyarilarin da ardi arkasikesilmemistir. Avusturya Parlamentosu Baskani, Baron 
Johann Von Cholemski Herzl'e sunlari yaziyordu: 'Egeregiliminizin ve propagandanizin emeli 
yahudidüsmanligini körüklemekse bunda basarili olacaksiniz. Tamamiyla inandim ki böyle 
bir propagandanin sonucundaYahudi düsmanligi çig gibi büyüyecek ve siz irkinizibir 
katliama dogru sürükleyeceksiniz'. "  

7 Herzl vediger Siyonistler, antisemit irkçilarla, az öncesözünü ettigimiz ortak payda 
altinda anlasiyorlardi. Çünkü Siyonistler yahudilerin hepsini toplayipFilistin'e götürmek 
niyetindeydiler ve bu, irklariniyahudilerle karismaktan kurtarip "saf" olarak korumakisteyen 
irkçilar için de mükemmel bir çözümdü. Öyleki, sonradan Deutsch-Soziale Blatter adini 
alacak olanve bir yahudi aleyhtari yayin olarak kabul edilenAntisemitische Correspondenz 
dergisinin yayimcisi, ünlü antisemit Theodor Fritsch, I. Siyonist Kongre'nintoplanmasini 
alkisliyor ve Kongre'ye "yahudilerin biran önce Almanya'dan ayrilarak Filistin'e 
yerlesmeleritasarisinin uygulanmasi için en iyi dileklerini"gönderiyordu. Yahudilerin 
yasadiklari ülkelerdekendilerini huzurlu hissetmelerinin siyonizme zararverecegini düsünen 
Theodor Herzl, Garaudy'ninyazdigina göre, bu görüsünü de söyle ifade ediyordu:"Yahudiler, 
uzun bir dönem süresince kendileriningüvenlik içinde yasadiklarina inanirlarsa, herhangibir 
toplumun içinde eriyebilirler. Bu gerçek hiçbirzaman bize yarar saglamayacaktir. " Bu 
yüzden, Siyonistliderlerin görüsüne göre alinmasi gereken ilk önlem, bu ülkelerde yapay bir 
yahudi düsmanligi ajitasyonuyaratmakti. Daha sonra da, yahudileri bu psikolojikgerilim 
içinde tutarak, onlari provokatif, sözdeantisemit saldirilarla sürekli huzursuz 
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etmekgerekiyordu. Tüm bu uygulamalarin neticesinde iseSiyonist liderlerin beklentisi, yahudi 
halki güvenliyerlerde yasamadiklarina ve sadece "Kutsal Topraklara"göç ederek 
kurtulabileceklerine ikna etmekti. Herzl, antisemitizmi körüklemek için çok ilginç bir 
yöntemdaha denemis ve günlügüne, antisemitleri bir "yahudikomplosu"nun varligina 
inandiracak ve onlari yahuditoplumlarina karsi kiskirtacak ifadeler eklemisti.  

1922 ve 1923 yillarinda, Almanya'da Herzl'ingünlügünün üç cildi yayinlanmisti. 
Avusturyali yazarve Oesterreichische Wachenschrift gazetesininyayincisi Joseph Samuel 
Bloch, Herzl'i yakindantanimis bir kisi olarak günlük hakkinda sunlariyaziyordu: "Rothschild 
ve Baron Hirsch'e yazilan veYahudilerin bulunduklari ülkelerde kurulu iktidarlarakarsi bas 
kaldirdiklarini ve ihtilallerekatildiklarini öne süren iddia, Yahudi halki yok etmekiçin yeterli 
bir sebeptir. Herzl, Yahudilerindüsmanlarina, 'Yahudi problemini' halletmek için ensaglam 
temeli göstermistir. Onlara gelecektekiçalismalarinda izleyecekleri yolu tarif etmistir. 
Buyüzden bu 'günlük' korkunç bir belgedir. " Herzl, yasamini yitirdigi 1905 yilina dek 
antisemitizmikörüklemek ve antisemitlerle ittifaklar kurmak içinugrasti. Ancak bu çabalari 
pek önemli bir sonuçdogurmadi. Avrupali yahudilerin çogu, KutsalTopraklar'a göç 
etmemekte direndiler.  

 
Siyonizme karsi yahudi direnisi!. . .  
 
Herzl'in kurdugu ve onun 1904'deki ani ölümünden sonragiderek daha da büyüyen 

Dünya Siyonist Örgütü (World Zionist Organization - WZO), kendine bir numarali 
hedefolarak yahudileri Filistin'e götürmeyi belirlemisti. Ancak örgütün birçok ülkede 
yahudilere yönelik yaptigitüm tesviklere ragmen, göçler beklenen düzeydegerçeklesmiyordu. 
Hatta, 1925 yilindan sonra göçlerdeani bir düsüs bile gözlemlenmisti. Bu da yetmiyormusgibi 
göç edenlerden geri dönenlere bile rastlandi. 1926-31 yillari arasinda, yilda ortalama 3. 200 
Yahudi Filistin'i terkediyordu. 1932 yilinda Filistin'de 770. 000 Arap nüfusa karsilik, 181. 000 
Yahudi nüfusuvardi. Araplar hala bu bölgede ezici çogunluktaydi. Siyonist liderler, bu kadar 
az bir Yahudi nüfusu iledevlet kuramayacaklarini çok iyi biliyorlardi. Öteyandan, 1897'den 
1930'lara ulasildiginda, Avrupali Yahudiler, Filistin topraklarina dönmemektedirenmislerdi. 
Özellikle Almanya, Fransa ve Amerikagibi ülkelerde yasayan Yahudiler zenginlesmis ve 
eldeettikleri yüksek yasam düzeyini ve kurulu düzenlerinibirakip, Filistin topraklarina göç 
etmeyi gözealamamislardi. Yahudi halkinin Siyonizme karsi açtigibu direnise, dünyaca ünlü, 
dönemin taninmis pek çokyahudisi de katiliyordu; Fizikçi Albert Einstein, filozof Martin 
Buber, Kudüs Ibrani Üniversitesibirinci baskani Profesör Judah Magnes gibi. . . Entellektüel 
yahudilerin yanisira, genis yahudi halkkitleleri de, Siyonist liderler tarafindan dayatilangöçe 
karsi çikiyorlardi.  

Rusya'da küçük bir kesimdisinda neredeyse bütün yahudiler Siyonizmireddettiler. 
Gidenlerin bir bölümü de, Filistin'dekiyasam kosullarinin umduklari gibi 
çikmamasikarsisinda, Rusya'ya geri döndü. 1920'lerde, Siyonist liderlerin hepsi, 1917'de 
yayinlanan ve Filistin'debir yahudi devletine yesil isik yakan Balfour Deklarasyonu'nun 
Filistin'e göçü hizlandiracaginisanmislardi. Oysa, ilerleyen yillarda, evdeki hesabinçarsiya 
uymadigina büyük bir hayal kirikligi yasayaraksahit olacaklardi. 1920'lerde Filistin'deki 
Yahudinüfusu iki katina çikarak 160. 000'e ulasti. Fakat göçedenlerin sayisi sadece 100. 000 
kadardi ve bunlarin%75'i de Filistin'de kalmadi. Yani, göçlerin toplamiyilda 8. 000 
civarindaydi. Hatta 1927 yilinda sadece2. 710 kisi geldi ve 5. 000 kisi de ayrildi. 1929'da 
iseIsrail'e gelenler ile gidenlerin sayisi ayniorandaydi. En kisa sürede en fazla yahudiyi, zorla 
daolsa, bir sekilde Filistin'e getirmeyi hedefleyen Siyonizm açisindan, yasanan bu olumsuz 
gelisme, gerçekten de dev bir fiyaskoydu. WZO'nun yogunpropagandasina ragmen, Kutsal 
Topraklar'a göçfaaliyeti çok zayif kalmisti. 19. yüzyilin sonundaFilistin'de 50. 000'den az 
yahudi yasamaktaydi. Burakam, Filistin halkinin % 7'sini olusturmaktaydi. Bununla birlikte, 



Nuri Özbudak : SOYKIRIM YALANI 

 

—    17    — 

1917 Balfour Bildirisi'nden iki senesonra, nüfus hala 65. 000'in üzerine çikamamisti. 1920ile 
1932 arasinda geçen 12 yil içinde, sadece 118. 378yahudi bir sekilde Filistin'e getirtilmisti ki, 
bu dadünya yahudi toplumunun yüzde biri bile degildi. Belliki bu is böyle olmayacakti. Göçe 
direnen yahuditoplumunu ikna etmek için, bir-iki antisemit hareketyetmiyordu. Bu nedenle, 
Siyonist liderler, Herzl'inaçilisini yaptigi ilginç yöntemi daha etkin birbiçimde kullanma 
yoluna gittiler.  

Yahudileri, özellikle de kurulmasi hedeflenen Israil Devleti içingerekli olduklari 
düsünülen "kalifiye" Avrupayahudilerini daha çok "rahatsiz" etmek gerekiyordu. Yani, 
antisemitizm daha da güçlenmeliydi. Siyonizm ve Nazizm'in ideolojik akrabaligi Herzl'in 
yahudiler inasimilasyon sürecini durdurmak ve tersine çevirmekiçin antisemitlerle ittifak 
yapma teorisi, onu izleyen Siyonistler tarafindan Avrupa'nin hatta dünyanin farkli 
ülkelerindeki irkçilara karsi kullanildi. Ancakbunlar içinde en önemli olani kuskusuz Alman 
irkçilaridir. Nazi hareketinin öncüleri olan Almanirkçilari, hem siyasi güçleri hem de 
ideolojik katiliklari sayesinde Siyonistlerin aradiklarimüttefik modeline tamamen uyuyorlardi. 
Iki tarafarasindaki ideolojik paralellik ise dogrusu oldukçaçarpiciydi. Kendisini anti-Siyonist 
bir yahudi olaraktanimlayan Amerikali tarihçi Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators 

(1) (Diktatörler Devrinde Siyonizm) adli kitabinda, Siyonistler ile antisemitlerarasindaki 
ittifakin bilinmeyen tarihini gözler önüneserer. Brenner'in vurguladigi gibi, Siyonistler 
ileantisemit irkçilar arasindaki yakinlik, daha Siyonizmhareketinin ilk yillarinda kendini 
göstermeyebaslamistir.  

Örnegin Siyonist hareketin Herzl'densonra ikinci adami olan Max Nordau, 21Aralik 
1903 günüFransa'nin ünlü antisemiti Eduard Drumont ile birsöylesi yapmis ve biri yahudi 
digeri de Fransizsovenizmini temsil eden bu iki irkçi arasindakikonusmalar, Drumont'un La 

Libre Parole adli antisemitik gazetesinde yayinlanmistir. Nordau söyledemektedir: "Siyonizm 
bir din degil, tamamen bir irksorunudur ve bu konuda hiç kimseyle Bay Drumont ileoldugum 
kadar fikir birligi içinde degilim". Brenner'in kitabin basinda dikkat çektigi konulardanbiri, 
Alman irkçilari ile Siyonistler arasindakiideolojik paralelliktir. Buna göre, I. Dünya 
Savasiöncesinde Alman entellektüel çevrelerinde hizlayayginlasan Blut und Boden fetisizmi, 
Siyonistleriniddialariyla tam bir uyum içindedir. Bu ideolojiyegöre, Alman irki kendine has 
bir kana (blut) sahiptive kendine ait bir toprak (boden) üzerindeyasamaliydilar. Yahudiler 
Alman kanindan degildiler, Alman halkinin (volk) bir parçasi olamazlardi vedolayisiyla 
Alman topraklari üzerinde yasamaya haksahibi degildiler. Brenner'in vurguladigi gibi, 
Siyonistler Blut und Boden irkçilarinin tümargümanlarini içtenlikle desteklemislerdi.  

Siyonistlere göre de yahudiler Alman halkinin (volk)bir parçasi degildi, dolayisiyla 
Alman kaniylakarismamali, yani Almanlar'la evlenmemeliydiler. Yapmalari gereken en dogru 
sey ise kendi öztopraklarina (boden) dönmekti; yani Filistin'e. Kuskusuz Siyonistler Alman 
irkçiliginin iddialarinipaylasirken, antisemitizmi de onaylamis oluyorlardi. Çünkü madem 
yahudiler Alman halkinin bir parçasidegildiler, Alman irkçilari yahudileri tecrit 
etmekistemekte hakliydilar, onlari sürmek istemekte dehakliydilar. Siyonist düsünceye göre, 
antisemitizminvarligi, yahudilerin kendi suçuydu. Kendilerine aitolmayan bir toprak üzerinde 
israrla yasayarak, kendilerine yabanci bir irka karismaya çalisarakyahudiler kendileri 
antisemitizmi kiskirtiyorlardi. Suç antisemitlerin degil, asimile olan yahudilerinsuçuydu. 
Yillar sonra Chaim Greenberg adli birSiyonist, Jewish Frontier adli Siyonist yayinorganinda 
bu ilginç mantigi söyle özetleyecekti: "Iyibir Siyonist olmak için bir parça antisemit 
olmakgerekir". 8 Lenni Brenner bu konuda söyle diyor: "Egerbir insan irk safligi kavramina 
inaniyorsa, birbaskasinin irkçiligini reddedemez. Ve eger bir irkinancak ve ancak kendi 
geleneksel vataninda rahatedebilecegini düsünüyorsa, baskalarinin da kenditopraklari 
üzerindeki 'yabanci' irklari temizlemesinekarsi çikamaz. " 9 Naziler ve Siyonistler 

                                                
1  Görmek : http://aaargh. com. mx/fran/livres/livres. html  
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arasindakiideolojik akrabaliga Texas Üniversitesi'nde çalisanAmerikali tarih profesörü 
Francis R. Nicosia da The Third Reich and the Palestine Question (III. Reich ve Filistin 
Sorunu) adli kitabinda deginmektedir. Nicosia'ya göre, Siyonistler yalnizca Naziler'ledegil, 
onlarin öncüleri olan 19. yüzyil irkçilari ilede büyük bir ideolojik yakinliga sahipti.  

Öncekisayfalarda degindigimiz Arthur de Gobineau bunlardanbiriydi. 1902 yilinda, 
Dünya Siyonist Örgütü (WZO) tarafindan yayinlanan Die Welt gazetesinde, Gobineau'nun 
düsüncelerini öven ve onun yahudilerinirk safligina olan hayranligini saygiyla 
karsilayanyazilar yayinlanmisti. I. Dünya Savasi öncesi dönemde, önde gelen Siyonistler 
Elias Auerbach ve Ignaz Zollschan, Gobineau ve Houston S. Chamberlain gibiirkçi 
felsefecilerin teorilerinin atesli savunuculariolmuslardi. 10 Francis Nicosia, antisemitlerin 
Siyonizm'e olan sempatilerine de dikkat çeker. Durumöylesine ilginçtir ki, antisemitler henüz 
19. yüzyilinbaslarinda, yani Siyasi Siyonizm'in aktif biçimde varolmadigi bir sirada Avrupa 
yahudilerinin Filistin'e transferini, yani Siyonizm'i savunmuslardir. Fasizm inöncüsü sayilan 
ünlü irkçi Alman düsünürü Johann Gottlieb Fichte bunlardan biridir. Alman volksgeist'inin 
(ulusal ruh) saglamlastirilmasi içinbasta yahudiler olmak üzere tüm 
azinliklarintemizlenmesini savunan Fichte, yahudilerin Almanlarile ayni sosyal haklara sahip 
olmalarini bir felaketolarak görmüs ve yahudi sorununun tek çözümünün de buirkin topluca 
Filistin'e transfer edilmesiolabilecegini yazmistir. Fichte'nin bu "Siyonist"düsünceleri, 
yüzyilin sonlarinda mantar gibi çogalantakipçileri tarafindan da aynen benimsenecektir. 
Eugen Dühring, bunlardan biridir. 11 Antisemitlerin Siyonizm'e olan bu sempatisi, I. Dünya 
Savasi sonrasi Almanya'da (Weimar Cumhuriyeti döneminde) de devametmistir. Nicosia, 
Weimar Cumhuriyeti'ndeki; Wilhelm Stapel, Hans Blüher, Max Wundt ve Johann Peperkorn 
gibi önde gelen antisemitlerin, Siyonizm'in Yahudi Sorunu için en iyi çözüm oldugu 
yönündekidüsüncelerine dikkat çekiyor.  

 
Siyonizm ile Nazizm'in flört günleri 
 
Yahudi ulusçulugunu temsil eden Siyonizm ile yahudidüsmanligi ile yüklü olan Alman 

irkçiliginin arasinda akrabalik oldugunu söylediginizde, bunu ilk duyan kisibüyük olasilikla 
bunun mantiksal bir çeliski oldugunudüsünecektir. Oysa az önce göz attigimiz bilgilerinbize 
gösterdigi gibi, iki taraf arasinda kendi içindeson derece mantikli olan bir paralellik 
sözkonusuydu. Siyonist hareketin önemli ideologlarindan Jacob Klatzkin, 1925 yilindaki bir 
yazisinda bu mantigisöyle açiklamisti: "Eger bizler antisemitizmin haklibir hareket oldugunu 
kabul etmezsek, kendimilliyetçiligimizin hakliligini reddetmis oluruz. Egerbizim halkimiz 
kendi öz kimligini korumak ve kendineait yasam tarzini sürdürmek istiyorsa, o 
haldearalarinda yasadigi uluslar içinde bir yabancidir. Dolayisiyla, kendi ulusal bütünlüklerini 
korumak içinbize karsi savasmak onlarin hakkidir. . . Bize düsengörev, yahudilerin sosyal 
haklarini azaltmak isteyenantisemitlere karsi mücadele etmek degil, yahudilerinsosyal 
haklarini artirmak (dolayisiyla onlari asimileetmek) isteyen dostlarimiza karsi mücadele 
etmektir. "12 Siyonizmin antisemitizme olan sempatisi, kuskusuzen basta Siyonist hareketin 
beyni olan Dünya SiyonistÖrgütü (World Zionist Organization-WZO) saflarindayaygindi. 
WZO'nun Herzl'den sonraki ikinci efsanevilideri olan Chaim Weizmann-ki daha sonra 
Israil'in ilk Devlet Baskani oldu-antisemitizme olan sempatisini siksik vurgulamisti. 1912 
yilinda Alman yahudilerin eyaptigi bir konusmada "her ülke, eger mide agrilariçekmek 
istemiyorsa, ancak belirli sayida yahudiyihazmedebilir" demis ve eklemisti; "Almanya'nin 
zatengereginden çok fazla yahudisi var".  

 
1914'de Ingiliz 
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Disisleri Bakani Lord Balfour'la yaptigi bir söylesisirasinda ise söyle demisti: "Kültürel 
antisemitler letamamen ayni fikirdeyiz. Bizce de 'Musevi inancinasahip Almanlar' kavrami 
son derece rahatsiz edici, demoralize edici bir fenomendir". 13 WZO'da hakim olanbu 
düsünce yapisi, dogal olarak örgütün Almanya koluolan Almanya Siyonist Federasyonu 
(Zionistische Vereinigung für Deutschland-ZVfD) tarafindan dapaylasiliyordu. ZVfD, o 
yillarda Almanya'daki ikibüyük yahudi örgütünden biriydi. Yahudi Inanisina Bagli Alman 
Yurttaslari Merkez Birligi Centralverein-CV) ise asimilasyonist yahudilerin kurdugu diger 
yahudi örgütüydü. ZVfD ve CV dogalolarak pek çok konuda anlasamiyorlardi. 
Birisiyahudilerin bir irk, digeri ise yalnizca dini bircemaat oldugu inancindaydi. En büyük 
anlasmazlik konusu ise antisemitizm hakkindaydi. CV'ye bagliasimilasyonistler için, 
antisemitizm olabilecek enbüyük tehlikeydi. Almanya'daki mutlu hayatlarinitehdit eden bu 
virüsü yoketmek için ellerinden gelenherseyi yaptilar. Asil virüsün asimilasyonizm 
oldugunudüsünen Siyonistler ise antisemitizmin yükselisindenendise duymak bir yana, bunu 
son derece olumlu birgelisme olarak algiliyorlardi. ZVfD'nin önce genelsekreteri sonra da 
baskani olan Kurt Blumenfeld, antisemitizm hayrani yahudilerin basinda geliyordu. 
Blumenfeld, Brenner'in ifadesiyle "Almanya'nin Ariirka ait oldugunu ve bir yahudinin 
Almanya'da resmibir görev almasinin bir baska halkin islerine tecavüzoldugunu savunan 
antisemit görüsü tamamen kabulediyordu. " 14 Sözünü ettigimiz Alman antisemitleri, 
Naziler'di elbette. Naziler 1920'li yillarin hemenbasinda Alman sokaklarinda görünmeye 
baslandilar. Hitler, etrafina topladigi; egitimsiz, saldirgan, psikolojik yönden dengesiz, irkçi, 
sadist ve zorbaçapulcularla birlikte bu yillarda ünlü Birahane Darbesi'ni denedi. Sokak gücü 
olarak kurulan SA'lar (Sturm Abteilung-Yildirim Kitalari) siyasi muhalifleri (komünistler, 
liberaller, vs. ) hedef almayabasladilar.  

Iste Nazi hareketinin dogdugu bu yillarda, Nazi-Siyonist flörtü de basladi. Siyonistler, 
az öncedegindigimiz gibi Naziler ve benzeri antisemitleresürekli kur yapiyorlardi. Hitler de 
karsi tarafaanlamli mesajlar gönderdi. Nazi önderi, Francis Nicosia'nin da dikkat çektigi gibi, 
1920'lerin basindaYahudi Sorunu ile ilgili olarak yaptigi konusmalarintümünde, çözümün 
yalnizca yahudilerin Almanya disinatransfer edilmesi ile mümkün olabileceginden sözetmisti. 
Hitler'in bu çizgisi, yahudilere sokaksaldirilari (pogromlar) düzenlemekten baska bir 
seybilmeyen kaba ve cahil antisemitlerden oldukçafarkliydi. 6 Nisan 1920'de Münih'te yaptigi 
birkonusmada, yahudi cemaatine karsi bir pogromkampanyasi baslatmaktansa, Nasyonal 
Sosyalizm'in tümenerjisini yahudilerin Almanya'dan çikarilmasi içinkullanmasi gerektiginden 
söz etmisti. Hatta bununnasil yapilabilecegi konusunda da açik bir mesajveriyordu. 
"Gerekirse bunun için Seytan'la isbirligiile yapariz" diyordu. Bununla, elbette ki Siyonistlerle 
ittifaki kastetmisti. 29 Nisan'dayaptigi bir konusmada ise, aynen söyle dedi: "Sonyahudi 
Almanya'dan çikartilincaya kadar mücadelemizisürdürecegiz. " 15 Nazi lideri, 16 Eylül 1919 
tarihlibir mektubunda ise sunlari yaziyordu:  

"Duygusaldürtüler üzerine kurulu olan antisemitizm, kendisiniher zaman için pogromlar 
yoluyla ifade edecektir. Oysa, rasyonel bir antisemitizm, yahudilere verilensosyal haklarin 
iptali ve yahudilerin ülkedençikarilmasi için planli ve sistemli bir programuygulamak 
zorundadir. " 16 Hitler'in sözünü ettigiyahudilerin Almanya disina çikarilmasi islemi, 
Naziler'in en önemli ideologu Alfred Rosenberg tarafindan da hedef olarak belirlendi ve en 
önemlisi, Rosenberg bu is için Siyonizm'le isbirligi yapilmasifikrinin mimari oldu. Nazi 
ideologu, Die Spur'da henüz1920 yilinda yayinlanan bir yazisinda "Siyonizm, Almanya'daki 
yahudilerin ülke disina çikartilarak Filistin'e gönderilmesi için aktif sekildedesteklenmelidir" 
diye yazmisti. 17 Amerikali tarihçi Francis Nicosia, "Rosenberg'in, Almanya'dakiyahudilerin 
toplumdan izole edilmesi ve ikinci asamadada Filistin'e yollanmasi için Siyonizm'le 
isbirligiyapma görüsünün Naziler'in iktidara gelisi ilebirlikte gerçek bir ittifaka dönüstügünü" 
söyler. 18 Gerçekten de öyle oldu. Koyu bir Alman irkçiligi veona bagli bir antisemitizmle 
yogrulmus olan Nazihareketi, bilindigi gibi 1929 ekonomik krizi, Weimar Cumhuriyeti'nin 
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zayifligi ve Alman toplumunun sosyo-psikolojik durumu gibi faktörlerin birlesmesiyleönce 
siyasi gündemin merkezine sonra da 1933 yilindaiktidara oturdu. Naziler'in bu zaferi, 
Siyonistler isanki kendileri iktidara gelmis kadar sevindirmisti.  

 
Naziler'in ilk yillari ve Siyonistler 
 
Naziler'in iktidara geldigi siralarda Alman yahudileriülke nüfusunun % 0. 9'unu 

olusturuyorlardi. Ancakekonomik yönden çok daha önemliydiler. Çogunun refahseviyesi 
yüksekti. % 60'i isadami ya da profesyoneldi. Digerleri ise esnaf, din adami, ögrenci ya da 
çok azsayidaki isçilerden olusuyordu. Sayilari az olmasinakarsin, yine de Almanya'nin en 
önemli irksal azinligidurumundaydilar ve bu yahudilerden kurtularak Almanirkini saf hale 
getirmek, Nazi politikasinin öndegelen hedeflerinden biriydi. Irk safligi Naziler içino kadar 
önemliydi ki, Hitler "ideal" vasiflardakiAlman genç kiz ve erkeklerini "üreme 
çiftlikleri"nedoldurup yeni bir üstün Ari nesil yaratmaya bileçalisacakti. Irkin saf 
tutulabilmesi için deyahudilerin Almanlardan tecrit edilmesi ve ikinciasamada da ülkeden 
çikarilmasi gerekiyordu. Dikkatedilirse, bu Siyonistlerin de istedigi seydi. Bunedenle Nazi 
hareketinin henüz iktidara yürüdügüsiralarda iki taraf arasinda ilginç iliskilerkurulmaya 
baslandi. Bu iliskilerin en çarpicilarindanbiri, ZVfD yönetim kurulundan Kurt Tuchler ile 
üstdüzey SS'lerden Baron Leopold Itz Edler von Mildenstein arasinda kurulmustu. Tuchler 
Mildenstein'a Siyonizm'in Nazi hareketine ne kadar paralel oldugukonusunda uzun bir brifing 
vermis ve onu Siyonizm'i öven bir yazi dizisini Nazi yayin organlarindabastirmasi için ikna 
etmisti. SS subayi Mildenstein bununla kalmayip Tuchler ile birlikte Filistin'e birgezide 
bulunmayi da kabul etmisti. Hitler'in iktidaragelisinden sonra Siyonist Tuchler ile SS 
Mildensteinyanlarina eslerini de alarak alti ay süren bir Filistin gezisine çiktilar. Mildenstein 
gezi dönüsüyazdigi yazilarda Siyonizme övgüler düzmeye devametti. 19 Iyi niyet ziyaretleri 
de Nazi iktidarinin ilkaylarinda gerçeklesti. Mart 1933'te Hermann Goering Siyonist 
liderlerden olusan bir yahudi heyeti ilegörüstü. Siyonistlerin Naziler'e karsi 
gelistirdikleribakis açisini en iyi gösteren eylem ise, 21 Haziran1933 günü ZVfD tarafindan 
Nazi yönetimine gönderilenmemorandumdu. 1962 yilina gün isigina çikmamis olan 
bubelgede, Siyonistler açik açik isbirligi teklifediyorlardi Naziler'e. Uzun mektubun bazi 
ilginçsatirlari söyleydi:  

". . . Irk esasi üzerine kurulanyeni Alman devleti içinde bizler de kendi 
cemaatimizigenel yapiya uydurmak ve bize ayrilacak olan sahada Babayurdu (Almanya) için 
faydali olmak istiyoruz. Bizim yahudi milliyetçiligine olan bagliligimiz, Almanulusunun 
nasyonal ve irksal gerçekleri ile büyük biriliski ve uyum içindedir. Çünkü bizler de 
karisikevlilige (Almanlar ve Yahudiler arasindakievliliklere) karsiyiz ve yahudi toplumunun 
kansafliginin korunmasini savunuyoruz. . . . Dolayisiylabizim burada tarifini yaptigimiz ve 
adina konustugumuzbilinçli yahudilik, yeni Alman devleti içinde uygunbir yer bulabilir. . . 
Bizler, cemaat bilincine sahipolan yahudilerle Alman devleti arasinda dürüst vesamimi bir 
isbirligi kurulabilecegine inaniyoruz. Siyonizm, pratik amaçlari için yahudilere düsman 
olanbir yönetimin dahi destegini kazanma ümidindedir. " 20 Lenni Brenner bu memorandum 
hakkinda söyle diyor: "Alman yahudilerine karsi açik bir ihanet olan bubelgede, Alman 
Siyonistleri Naziler'e oldukça hesaplibir ittifak önermektedirler. Bu isbirliginin nihaiamaci bir 
Yahudi Devleti kurmaktir. Naziler'e söylenensey ise basittir: Size karsi asla savasmayacagiz, 
yalnizca size karsi koyanlarla savasacagiz. " 21 Memorandumu kaleme alan Siyonist ekipte 
yer alan haham Joachim Prinz, sonraki yillarda neden böyle bir seyyaptiklarini söyle 
anlatmistir: "Dünyada Yahudi Sorununun çözümü için Almanya kadar çaba gösteren birbaska 
ülke daha yoktu. Yahudi Sorununun çözümü? Bubizim Siyonist rüyamizdi zaten! Biz hiçbir 
zaman Yahudi Sorununun varligini reddetmedik ki! Disimilasyon. Bu bizim en büyük 
istedigimizdizaten!. . . " 22 Prinz'in de belirttigi gibi, Naziler ve Siyonistleri yaklastiran 
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faktörlerin basinda "Yahudi Sorunu"nun varligina olan inançlari geliyordu. Her ikitaraf 
Avrupali yahudilerin varligini bir sorun olarakalgiliyor, yahudilerin yahudi-olmayanlarla 
biraradayasamalarinin mümkün olmadigini düsünüyordu. Bunakarsin asimilasyonist 
yahudiler böyle bir sorununvarligini bile kabul etmek istemiyorlardi.  

Bu ise, Siyonistlerin gözünde açik bir ihanetti. Bu nedenle de Yahudi Sorunu'nun 
siddetle çözülmesi, bu sorununvarligini bile kabul etmeyen kimligini yitirmis yahudilerin 
zorla yola getirilmesi gerektiginden sözetmeye basladilar. ZVfD'nin haftalik yayin organi 
Judische Rundschau'da asimilasyonistleri yerden yerevuran yazilar çikmaya basladi. Derginin 
editörü Robert Weltsch, bir keresinde söyle yazmisti: "Tarihin krizdönemlerinde yahudi halki 
hep kendi suçlarinincezasini çekmistir. En önemli dualarimizdan birinde'gün ahlarimiz 
yüzünden yurdumuzdan sürüldük' ifadesikullanilir. . . Bugün de yahudiler Theodor Herzl'in 
(göç) çagrisini duymazliktan gelmis olduklari içinsuçludurlar. . . Yahudiliklerini onurla 
ifadeetmedikleri, Yahudi Sorunu'nu hasiralti etmeyeçalistiklari suçludurlar ve Yahudiligi 
geriletmisolmanin cezasini çekmelidirler. " 23 Siyonistlerin mantigi açikti: Asimilasyonist 
yahudiler Siyonizm'in çagrisini umursamamakla ve kendi irksal kimliklerinireddetmekle 
büyük bir günah islemislerdi ve bununcezasini da Siyonistlerin müttefiki olan 
Nazilerinbaskisi ile ödeyeceklerdi. Nitekim Judische Rundschau'da asimilasyonistlere 
siddetle saldiranyazilar çikarken, bir yandan da Nazizmin hakliliginianlatan yazilar çikiyordu. 
ZVfD genel sekreteri Kurt Blumenfeld, Nisan 1933'teki bir yazisinda söylediyordu: "Bu 
topraklarda yabanci bir irk olarakyasayan bizler, Alman ulusunun irksal bilincine veirksal 
çikarlarina büyük bir saygi göstermekleyükümlüyüz. " 24 Siyonist haham Joachim Prinz ise 
Siyonistlerin ancak kendileri gibi birer irkçi olan Naziler'le anlasabilecegini söyle anlatiyordu: 
"Ulusunve irkin safligi prensipleri üzerine kurulmus olan birdevlet, ayni prensiplere inanan 
yahudilere ancak saygiduyacaktir. " 25 Naziler iktidara gelmelerinden kisabir süre sonra 
yahudilerin bazi toplumsal haklarinikisitlayan yasalar çikardilar. Ancak bu politika 
Siyonistleri hiç rahatsiz etmedi. Zaten Naziler deçikardiklari bu anti-asimilasyonist yasalarla 
aslindayahudilere iyilik ettiklerini düsünüyorlardi.  

Nazilerin basin sorumlusu A. I. Brandt, Siyonist yayinorgani Judische Rundschau'ya 
verdigi bir demecindesöyle diyordu: "Çikarilan yeni (antisemit) kanunlaryahudiler için de 
yararli ve motive edicidir. Almanyayahudi azinliga kendi öz yasam tarzini yasama 
firsativermekle, Yahudilige ulusal karakterini güçlendirmesiiçin yardimci olmakta ve iki halk 
arasindakiiliskilerin dogru bir zemine oturtulmasina katkidabulunmaktadir. " 26 Iste bu 
mantik üzerinde tarihin engarip ittifaklarindan biri olan Nazi-Siyonist ittifakisekillendi. Nazi 
iktidarinin ilk aylarinda iyi niyetgösterileri ile baslayan iliskiler, kisa bir süresonra son derece 
somut ve organize bir isbirliginedönüsecekti. Bu satirlari okuyanlar, belki, Siyonistlerin ileri 
görüslülükten yoksun olduklariiçin böyle ittifaka giristiklerini ve Naziler'in nedenli fanatik 
birer yahudi aleyhtari olduklarinianlayamadiklarini düsünebilir. Nitekim bu ittifakiört-bas 
etmeye çalisanlar da konuyu bu argümanikullanarak geçistirmeyi denemektedirler. 
Oysagerçekler hiç de böyle degildir. Siyonistler Naziler'in tasidiklari yahudi antipatisinin çok 
iyifarkindaydilar ve bunun tehlike oldugunu düsünmek biryana, bunun daha da artmasini 
istediler. Naziler'in Alman yahudileri aleyhine çikardiklari her kanunonlari daha da fazla 
memnun etti. Brenner söyle diyor: "Naziler yahudiler üzerindeki vidayi sikistirdikça, 
Siyonistlerin Naziler'le ittifak yapma yönündekiinançlari daha da saglamlasti. Onlara göre, 
Nazileryahudileri Alman toplumundan ne denli çok dislarlarsa, bu yahudilerden kurtulmak 
için Siyonizm'e de o kadarçok ihtiyaç duyacaklardi. " 27 

 
 
Alman yahudilerine Hitler'e oy verme çagrisi! 
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Simdiye dek sik sik Naziler konusundaasimilasyonistlerle Siyonistler arasinda çok açik 
birayirim oldugunu, Siyonistler'in Naziler'i birermüttefik olarak görürken asimilasyonist 
yahudilerin Nasyonal Sosyalizm'e karsi nefret beslediklerinivurguladik. Bu iki taraf 
arasindaki fark, Almanya Siyonist Federasyonu (ZVfD) ile asimilasyonist 
Almanyahudilerinin kurdugu Yahudi Inanisina Bagli AlmanYurttaslari Merkez Birligi (CV) 
örgütlerinin Naziler'eyönelik düsünce ve uygulamalarindan açikçagörülmektedir. Siyonistler 
ile asimilasyonistlerarasindaki bu büyük fark, Nazi Almanyasi'ndan baskaülkelerdeki asiri 
sagci rejimlere karsi dabelirmistir. Ilerleyen sayfalarda bunlara deginecegiz. Genel bir kural 
olarak, Siyonistlerin asiri sagci, fasist elementlerle çok iyi anlastigini, asimilasyonistlerin ise 
bu gruplara tepki duydugunusöyleyebiliriz. Ancak bu kuralin da istisnalarivardir; 
asimilasyonist yahudiler içinde de, özelliklesol tehlikeden rahatsiz olan burjuvazi arasinda, 
asirisagcilarla ittifak kuran ya da en azindan ittifakarayisina girenler olmustur. Almanya'da 
asimilasyonistyahudilerin kurdugu CV'den sonra ikinci önemli örgütolan Ulusal Alman 
Yahudileri Birligi (Verbandnationaldeutscher Juden-VnJ) bunun en belirginörnegidir. 1934 
yilinda, VnJ yönetimi Hitler'iniktidarini saglamlastirmak için etkili bir kampanyabaslatti. New 

York Times, 18 Agustos 1934 tarihlisayisinin 2. sayfasinda yaptigi haberde bu 
kampanyayihaber veriyor ve VnJ'nin "tüm Alman Yahudilerini Hitler'in Basbakanligi için oy 
vermeye davet eden"tebligini aynen yayinliyordu: "Biz 1921 yilindakurulmus Ulusal Alman 
Yahudileri Dernegi olarak, savasta olsun, barista olsun kendi çikarlarimizi Alman halkinin ve 
Alman vataninin çikarlari üstündetutmaktayiz. Bu nedenle-bize sikinti getirse de-1933 
Ocagi'nda Hitler'i iktidara getiren ayaklanmayiselamliyoruz. . .  

Hitler'in Basbakanligi'ni vehareketinin özündeki tarihsel önemindeki 
büyüklügütamamen onayliyoruz. Alman Ulusuna manen ve maddedenbagli olan yahudiler 
olarak bizler, Almanya'dan baskabir ulus tanimayiz. Hitler'in Basbakanligini ve Basbakanlik 
kurumlarinin birlikteligini destekliyoruzve kendini Alman hisseden tüm yahudilerin 19 
Agustos'da Hitler'e evet oyu vermelerini israrlatavsiye ederiz. " Anti-Nazi boykotun Siyonist 
destegiyle asilmasi VnJ bir istisnaydi kuskusuz. Onuntasidigi Nazi sempatisinin 
asimilasyonist yahudilerin çogunlugu için de geçerli oldugunu söylemek kuskusuzmümkün 
degildi. Almanya'dakilerin yaninda diger Batiliülkelerdeki asimilasyonistler de Hitler'in 
Almanlideri olusunu büyük bir tedirginlikle izlediler. Ve Siyonist soydaslarinin isbirligi 
girisimlerininaksine, Naziler'e karsi koyabilmek için yollar aramayabasladilar. Fasizme karsi 
çikan diger gruplarla(sosyal demokratlar, komünistler, liberaller gibi)birlikte Naziler'e karsi 
etkili bir eylem yapmaarayisina girdiler. Nazi aleyhtari boykot bu sekildedogdu. Ilk kez 
Jewish War Veterans (JWV) adli New York'lu asimilasyonist bir yahudi örgütü 19 Mart 1933 
günü Alman mallarina boykot uygulanmasi çagrisindabulundu ve dört gün sonra da Nazi 
aleyhtari büyük birprotesto mitingi düzenledi. Bu kivilcim gittikçebüyüdü ve solcularin da 
destegini alanasimilasyonistler Non-Sectarian Anti-Nazi League adli Anti-Nazi Birligi'ni 
kurdular ve tüm Amerikalilari Nazi mallarini boykot etmeye çagirdilar. Boykot birsüre sonra 
Avrupa'ya siçradi ve oldukça da etkilioldu. Bu, atilim yapmaya çalisan Alman endüstrisi 
içinhiç de olumlu bir gelisme degildi. Naziler'in en büyükiki pazari Amerika ve Avrupa'ydi ve 
bu iki pazarda daasimilasyonistlerin basini çektigi boykot, Almanmallarinin satisini ciddi 
biçimde düsürüyordu. Iste bunoktada birileri Naziler'in yardimina kostu ve Naziekonomisinin 
içine girdigi darbogazi büyük ölçüdegenisletti. Kimlerdi bunlar dersiniz?. . .  

Siyonistlerelbette. Evet, asimilasyonist yahudiler Nazi ekonomisini çökertmek için 
boykot kampanyalaridüzenlerken, Siyonistler bu ilginç müttefiklerineyardim eli uzatmislardi. 
Aslinda Siyonistler Naziyanlisi çabalarini henüz boykot baslamadan öncebaslatmislardi. 
Yahudi örgütleri tarafindan boykotilani ile ilgili yapilan tüm öneriler Siyonistlertarafindan 
israrla reddedilmisti. Amerika'da doganboykotu engellemek için en çok ugrasmis olan kisi, 
Siyonist hareketin Amerika'daki en büyük lideri ve Baskan Franklin D. Roosevelt'in de yakin 
dostu olan Stephen Wise'di. WZO'nun Amerika kolu sayilan American Jewish Congress'in 
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(AJC) baskani olan Wise, Naziler'den nefret eden asimilasyonist soydaslarininboykot ilan 
etme çabalarini suya düsürmek içinugrasmisti. Bir keresinde Siyonist bir dostunayazarken 
"burada kitlelere karsi koymak için neleryapiyorum bilemezsin", diye yazmisti, 
"(Nazialeyhtari) büyük sokak gösterileri yapmak istiyorlar. "28 

 
Wise'in bagli oldugu Dünya Siyonist Örgütü (WZO) de, önce boykotun ilanini 

engellemeye çalisti. Bunubasaramayinca da Nazi dostlarinin ekonomik sikintisiniçözebilmek 
için ugrasti. Brenner söyle diyor: "WZO, yalnizca Alman mallarini satin almakla kalmadi, 
onlarin satisina aracilik etti ve hatta Hitler ve onudestekleyen sanayiciler için yeni müsteriler 
buldu. "29 WZO yönetimin böyle davranmasinin nedeni, Hitler'ikendileri için Allah'in bir 
lütfu olarakalgilamalariydi. Siyonizmin Hitler sayesinde büyük birdestek elde ettigini, onun 
sayesinde bilinçleriniyitirmis yahudilerin akillanip Filistin'e göçedeceklerini düsünüyorlardi. 
Dönemin etkin Siyonistlerinden dünyaca ünlü yazar Emil Ludwig, WZO'nun bakis açisini 
söyle ifade ediyordu: "Hitleradi belki bir kaç yil sonra unutulacak olabilir. AmaFilistin'de 
muhtesem bir Hitler aniti dikilecegineeminim. . . Yahudiliklerini yitirmis olan binlerceyahudi 
onun sayesinde kimliklerine geridöndürülebilmistir. Bu yüzden ben sahsen ona karsibüyük 
minnettarlik besliyorum. " 30 

 
Yine ünlü Siyonistlerden biri olan Chaim NachmanBialik ise "Hitlerizm, asimilasyonun 

pençesindeki Alman yahudiligini yokolmaktan kurtarmistir" diyor, Hitler'le olan ideolojik 
akrabaligini da vurgulayarak"ayni Hitler gibi ben de kan düsüncesinin gücüneinaniyorum" 
diye ekliyordu. 31 WZO saflarinda mücadeleeden Italyan yahudisi Enzo Sereni de benzer 
ifadelerdebulunmustu. "Hitler'in antisemitizmi yahudilerinkurtulusuna yarayacak" diyordu. 
Bir keresinde ise susözleri söylemisti: "Filistin'i insa etmek için Almanya'daki yahudilerin 
karsilastigi sikintilarikullanmamiz hiç te utanilacak bir sey degildir. Eskiliderlerimizin ve 
öncülerimizin bize ögrettigi birseydir bu: Diasporadaki yahudilerin basina gelenfelaketleri 
yeniden insa için kullanmak. " 32 

 
Siyonistler Alman yahudilerinin karsi karsiya kaldigi "Nazi çözümü"nden o denli 

memnundular ki, bunu baskaülkelerdeki asimilasyonist yahudileri yola getirilmesiiçin de 
kullanmayi düsünüyorlardi. Amerikali haham Abraham Jacobson, 1936 yilindaki bir 
konusmasindaSiyonistlerin sözkonusu mantigina tepki gösterereksöyle diyordu: "Kimbilir kaç 
kere, Siyonizm'e tepkisizkalan Amerikali yahudilerin de yola gelmek için birHitler'e ihtiyaci 
oldugu seklindeki pervasiz laflariduyduk. Söylediklerine göre ancak o zaman yahudiler 
Filistin'e gitmeye ikna olurmus. . . " 33 

 
Naziler'e bu denli sicak bakan Siyonistlerin onlarlaekonomik isbirligine de girmesi 

kadar dogal bir seyolamazdi. Öyle de oldu. Iki taraf arasindaki en büyükekonomik isbirligi, 
Alman yahudilerinin mal varliklariile birlikte Filistin'e transferini öngören Ha'avaraadli göç 
anlasmasiydi (birazdan buna daha ayrintiliolarak deginecegiz). Bu anlasmaya paralel olarak 
Siyonistler Alman mallarinin Filistin'de satilmasinisagladilar. Bir süre sonra isler daha da 
büyüdü. WZO, Nazi gemilerini kullanarak Belçika ve Hollanda'yaportakal ihraç etmeye 
basladi. 1936 yilinda ise, WZO yetkilileri Alman mallarini Ingiltere'de satmayabasladilar. 
Siyonist-Nazi isbirligi bu kadarla dakalmamisti. Siyonistler, Alman silah yapimcilarinadöviz 
kaynagi da saglamislardi. Albert Norden, So Werden Kriege Gemacht? isimli kitabinda ayri 
bir Nazi-Siyonist ticari baglantisini ortaya koyuyordu. Norden, Almanya için stratejik önemi 
olanhammaddelerin, Siyonist International Nickel Trustadli sirket vasitasiyla saglandigina 
dikkat çekiyordu. Siyonist sermayedarlarin denetiminde olan bu sirket, kapitalist ülkelerdeki 
nikel üretiminin %85'ine sahipdurumdaydi. Hitler'in iktidara gelmesinden bir yilsonra, IG 
Farben Industrie adli Alman sirketi ile sözkonusu Siyonist sirket arasinda bir anlasma 
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imzalandi. Anlasma geregince, Almanya'nin nikel üretimininyaridan fazlasinin, Siyonist 
International NickelTrust tarafindan karsilanmasi öngörülüyordu. Almanya böylece %50 
oraninda döviz tasarruf etmis oldu.  

 
Hitler'in Siyonist finansörleri 
 
Batili ülkelerdeki büyük Siyonist sermayedarlar daHitler'e önemli finansal destekler 

verdiler. WZO'nunaraciligiyla gerçeklesen bu finansal destekler, Nazi Almanyasi'nin 
güçlenmesinde çok büyük pay sahibiydi. Amerikali arastirmaci Eustace Mullins, The World 

Order: Our Secret Rulers adli kitabinda Hitler'inyahudi finansörlerle savas öncesinde ve 
savassirasinda kurdugu baglantilarla ilgili son dereceönemli bilgiler veriyor. "Hitler'i savasa 
sokmak içinona top güllesi ve petrol konularinda garanti vermekgerekiyordu. Isveç Enskilda 
Bankasi'ndan yahudi Jacob Wallenberg, 'SKF' top güllesi üretim fabrikasinikontrol ediyordu 
ve Nazilere savas boyunca gülle topmermisi sagladi" diyen Mullins ayrica Amerikali 
yahudifinans hanedani Rockefeller'in sahibi oldugu Standard Oil petrol sirketinin, Nazi 
gemilerine vedenizaltilarina Ispanya ve Latin Amerika'da kiistasyonlariyla petrol sagladigini 
bildiriyor. Ayrica, II. Dünya Savasi baslamadan önce, Ethyl-Standardsirketi, 500 tonluk etil 
kursununu yahudi Warburg hanedaninin perde arkasinda sahip oldugu I. G. Farben 
araciligiyla Reich Hava Kuvvetleri Bakanligi'nagönderiyor. Ödeme 21 Eylül 1938 tarihli bir 
teminatla Brown Bros Harriman tarafindan gerçeklesiyor. 34 Mullins, kitabinda Hitler'in 
bilinmeyenbaglantilarindan söz etmeye devam ediyor. Hitler'infinansmaninda önemli bir rol 
oynayan isimlerdenbirisi; Amerika'nin önde gelen zenginlerinden Clarence Dillon (1882-
1979). Samuel ve Bertha Lapowski (ya da Lapowitz) adli iki Amerikali yahudinin çocugu 
olarakdünyaya gelen Dillon, I. Dünya Savasi sirasinda ünlüyahudi finansör Bernard 
Baruch'un "sag kolu" olarakçalisiyor. Hitler'le iliskiler ise II. Dünya Savasiöncesi yillarda 
kuruluyor. Dillon, Reich'in savasahazirlanmasina büyük katkilarda bulunuyor. 35 Mullins'in 
kitabinda verilen en ilginç bilgilerdenbiri de Führer ile Dulles kardesler arasinda yapilangizli 
toplanti. Buna göre, 4 Ocak 1933 günü Allen Dulles (mason, CFR üyesi, sonradan CIA sefi 
oldu) veJohn Foster Dulles (CFR üyesi, sonradan DisisleriBakani oldu) Baron Kurt von 
Schroder'in Cologne'dekievinde Hitler'le gizli bir görüsme yapiyorlar. Dulles kardesler, 
toplantida Amerika'nin dev yahudisirketlerinden Kuhn, Loeb Co. 'nin temsilcisi 
sifatinitasiyorlar ve Hitler'le Almanya'ya verilen kisa vadelikredilerin vadesinin uzatilmasi 
konusunu görüsüyorlar. Toplanti, olumlu sonuçlaniyor. 36 Mullins Hitler'indestekçileri 
arasinda yahudi Samuel hanedanitarafindan kurulan ünlü petrol sirketi Royal Dutch Shell'i de 
sayiyor.  

Sirketin yöneticisi Sir Henry Deterding ile Naziler'in ünlü isimlerinden Alfred 
Rosenberg arasinda Mayis 1933'te Deterding'in Ingiltere'deki Windsor Kalesi'nin 1 mil 
yakinindakibüyük evinde gizli bir görüsme gerçeklesiyor. Dahasonra da süren iliskiler 
sonucunda yahudi Samuelailesi, Deterding araciligiyla Hitler'e toplam 30milyon pound 
aktariyor. 37 

 
Tüm bu bilgiler, bizlere Nazi hareketi ile yahudiler, daha dogrusu Siyonizmi 

benimsemis yahudi sermayedarlar arasinda çok yakin bir iliski oldugunu, Alman "Führer"inin 
bu sermayedarlar tarafindan finanse edildigini göstermektedir. Ilginçtir, Hitler de bugerçegi 
kabul etmis ve yahudiler tarafindan finanse edildigini itiraf etmistir. II. Dünya Savasi 
öncesidönemde Hitler'in yakin dostlari arasinda yer alan Herman Rauschning, Hitler m'a dit 
(Hitler Bana Dediki) adli kitabinda Nazi liderinden su cümleyi aktarir: "Yahudiler bana 
mücadelemde önemli katkilardabulundular. Hareketimizde çok sayida Yahudi beni maliolarak 
destekledi. " 38 
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Hitler m'a dit 1939 yilinda savasin patlak vermesindenkisa bir süre önce basilmistir. 
Herhangi bir maksatlaveya siyasi-ideolojik bir endiseyle kalemealinamayacak kadar erken bir 
zaman olan bu baskitarihi, eserin önyargisiz ve saglikli bir kaynakoldugunu ortaya koymakta. 
Nitekim, Ultra isimli dergide, Subat 1992 tarihli sayisinda, Hitler m'a dit kitabindan "son 
derece güvenilir bir kaynak" olarakbahsetmisti. Hitler m'a dit kitabini, belge kilan ayribir 
nokta da yazarinin, Hitler'e en yakin, sayili davaarkadaslarindan birisi olmasidir. Kitabin 
yazari Herman Rauschning, Nazi Almanyasi'nin çekirdek-kadromimarlarindan ve Danzig 
Hükümeti'nin eski Nasyonal Sosyalist lideridir. Kisacasi Hitler, Siyonistsermayedarlardan 
önemli finansal destekler almistir vebu da WZO ve onun Almanya kolu olan ZVfD ile 
kurduguisbirliginin bir hediyesidir. En büyük yahudi düsmaniolarak tanidigimiz Hitler ile 
yahudiler arasindakurulmus olan bu iliskiler, anti-Nazi boykotunasilmasinda ve Nazi 
Almanyasi'nin bir endüstri deviolarak savasa girmesinde önemli rol sahibidir. Ingilizhükümeti 
asimilasyonist yahudilerin tesvikiyle anti-Nazi boykotu destekleme karari aldiginda, ülkedeki 
en büyük Hitler sempatizani olan IngilizFasistler Birligi (British Union of Fascist-BUF) lideri 
Sir Oswald Mosley, yayin organi Blackshirt'tesöyle yazmisti: "Simdi bir zavalli yahudileri 
korumakiçin Almanya ile olan ticaretimizi kesiyoruz öylemi?. . Ama yahudiler kendileri 
Almanlar'la birlikte çokkarli isler yapiyorlar. Almanya ile olan dostçailiskilerimizi kesmek 
isteyenler için bundan iyi bircevap olamaz herhalde. " 39 Siyonistlerin Nazi Almanyasi ile 
birlikte yaptiklari "karli is"lerin enönemlisi ise, az önce de belirttigimiz gibi, Alman 
yahudilerini Filistin'e transfer etmek için imzalanangöç anlasmasidir. Bu anlasma, Naziler ile 
Siyonistlerar asindaki ittifakin en önemli sonuçlarindan birisayilabilir.  

 
Alman yahudilerini göç ettirmek için yapilan 
Siyonist-Nazi anlasmasi 
 
Basta da belirttigimiz gibi, Siyonistlerin Naziler'denbekledikleri en büyük eylem, 

Alman yahudilerininFilistin'e göçünün saglanmasiydi. Naziler deülkelerindeki yahudi 
azinliktan bir an önce kurtulmakistiyorlardi. Bu amaçla Naziler'in iktidaragelmesinden çok 
kisa bir süre sonra, Alman yahudilerinin Filistin'e göçünü mümkün kilacak ilginçbir göç 
anlasmasi imzalandi. WZO'ya bagli Anglo-Filistin Bankasi ile Reich maliye 
bakanligiarasindaki anlasma, hem yahudilerin mal varliklariylabirlikte Filistin'e transfer 
edilmesine imkan veriyorhem de Alman sanayi mallarinin satisi için pazaryaratmis oluyordu. 
Alman arastirmaci Conor Cruise O'Brien, anlasmanin detaylarini söyle anlatiyor: "Anglo-
Filistin Bankasi ile Alman Iktisat Bakanligiarasinda 25 Agustos 1933'de imzalanan 
anlasmaaraciligiyla yahudi malvarligi, Filistin'de gerekliseylerin satin alinmasi amaciyla 
kullanilacakti. Buanlasma Yahudilerin resmi yoldan göçünün ana dayanagioldu. Naziler ve 
Siyonistler, Yahudilerin Almanya'dan Filistin'e mallarinin bir bölümüyle göç 
etmelerinisaglamak için beraber çalistilar. 1933 yilinda, Anglo-Filistin Bankasi, Tel-Aviv'de 
Trust and Transfer Office Ha'avara Ltd. adli bir sirket kurdu. Dörtyahudi bankerin 
önderliginde-Hamburg'dan Max Warburgile M. M. Warburg, Berlin'den Siegmund 
Wassermann ile A. E. Wassermann-Berlin'de bu sirketin bir uzantisikuruldu. Berlin'deki söz 
konusu Yahudilere ait olan Palastina Treuhandstelle zur Beratung Deutscher Juden isimli bu 
sirkete verilen görev ise Filistin'e göçetmek isteyen Alman Yahudileri'nin 
Almanmakamlarindaki sorunlarini halletmekti. 1933-1939 arasinda 50. 000 yahudi Ha'avara 
vasitasiyla Almanya'yiterkederek Filistin'e göç etti.  

Yine, 1933-1939 arasinda 63 milyon sterline yakin bir sermaye Filistin'e transfer edildi. 
. . 1933-1939 arasindayürürlükte olan gerçek Alman politikasi da, Filistin'deki Yahudileri 
Araplara karsidesteklemekti. " 40 Ha'avara adli göç anlasmasi ile hem Siyonistlerin en büyük 
hedefi olan Filistin'e yahudigöçü gerçeklestirilmis, hem de boykot nedeniylesikintida olan 
Nazi ekonomisi rahatlatilmis oluyordu. Göç eden yahudilerin malvarligi ile Alman 
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sanayiürünleri satin aliniyor, bunlar Filistin'de satiliyorve elde edilen karla da göç eden 
yahudinin Almanya'dabiraktigi para karsilaniyordu. Dünya Siyonist Örgütü, Yahudi 
boykotunu kirmakla kalmadi, ayni zamanda Nazimallarinin Ortadogu ve Kuzey Avrupa'daki 
en büyükdagitimcisi oldu. WZO, Tel-Aviv'de, kurdugu Trust and Transfer Office Ha'avara 
adli sirketle, Filistin'egetirilen, Alman mallarinin temel satis hakkini aldi. Alman-Yahudi 
zenginlerinden temin edilecek parayla, büyük miktarlarda Nazi mali satin alinacakti. Böylece 
WZO, Ortadogu bölgesinde, Nazilerin genis pazarolanaklarina kavusmasini saglamis oldu. 
Dövizislemleriyle ilgilenen Alman Bürosu, 7 Aralik 1937'de, sunu açikliyordu: "Dis satima 
dayali transferislemleri, Filistin'e 1933'ten beri 70 milyon altinmark kar getirmistir. " Siyonist 
liderler ile Nazilerinarasinda var olan bu iliskiler, özellikle de Ha'avaragöç anlasmasi, baska 
birçok kitapta da uzun uzadiyaincelenmistir: Lenni Brenner da Zionism in the Age of 

Dictators'da Ha'avara göç anlasmasini anlatir.  
Israil'de Moshe Shonfield tarafindan yayinlanan The Holocaust Victims Accuse, 

Documents and Testimony on Jewish Criminals, ya da Amerikali tarihçi Francis R. Nicosia 
tarafindan kaleme alinan The Third Reich and the Palestine Question baslikli kitaplarda da 
Nazilerve Siyonistler arasindaki göç anlasmasini konuedilmektedir. Wilhelmstrasse'nin gizli 
arsivleri de, Hitler Imparatorlugu ile Yahudi Ajansi arasinda, Alman Yahudileri'nin Filistin'e 
göçlerini kolaylastirmakamaciyla bir antlasma imzalandigini ortayakoymaktadir. Alman 
Disisleri Bakanligi'na ait 22 Haziran 1937 tarihli bu belge, Nazilerin önayakolmasiyla bir 
Yahudi Devletinin kurulabilecegini söylenot eder: "Iç politika kosullarinin dikte ettirdigibu 
Alman tedbiri, hiç kuskusuz Yahudiligin Filistin'dekuvvetlenmesine yardim edecek ve bu 
ülkede bir Yahudidevletinin kurulusuna yardimci olacaktir. " 41 Aynibelgede yahudi göçünün 
Hitler tarafindan koordineedildigi, Alman diktatörünün konu ile özel olarakilgilendigi de 
vurgulanmaktadir. Bugün bunlar bugünpek çok kisiye sasirtici gelen bilgilerdir. Bununnedeni, 
tarihin bu ilginç ittifakinin resmi tarihtarafindan özenle gizlenmis olmasidir. Isbirliginin 
enhizli biçimde yürütüldügü yillarda bile Siyonistler ve Naziler bu ittifaki gizli tutmak için 
çalismislar veiki taraf arasindaki iliskiler dünya kamuoyunungözlerinden gizli tutulabilmistir. 
Yalnizca bazisöylentilerin dolasmasi engellenememistir. Amerikali yazar Edward Tivnan, 
ülkesindeki yahudi lobisinin politik gücünü inceledigi The Lobby: Jewish Political Power in 

US Foreign Policy adli kitabinda, Siyonistlerile Naziler'in yaptigi ittifak ile ilgili olarak 
1930'larin sonunda Amerikali yahudiler arasindasöylentiler dolastigini ve bunun büyük bir 
husursuzlukdogurdugunu not ediyor. 42 Göç anlasmasi 1933'tensavasin patlak verdigi 1939 
yilina dek kesintisizuygulamada kalmistir. Göç isleminin 1939'da durmusolmasinin nedeni de, 
iki taraf arasindaki herhangi biranlasmazlik degil, savas sartlarinin Alman gemilerininIngiliz 
mandasi olan Filistin'e gidisini mümkünkilmayisidir. Bu dönem boyunca da 60 bine yakin 
Almanyahudisi Filistin'e transfer edilmistir.  

Hem deoldukça hos sartlar altinda. 1933 EkimindeHamburg-Güney Amerika Denizcilik 
Sirketi, Hayfa'yadirek seferler düzenlemis ve yolda da yolculara Hamburg hahambasiliginin 
denetimi altinda hazirlanmis Koser (yahudilerce helal) yemek servisi sunmustur. 43 Bölümün 
ilk basinda sözünü ettigimiz Tel-Aviv gemisinin yolculugu, iste bu "Koser 
yemekli"seferlerden biridir. Amerikali revizyonist tarihçi Mark Weber de The Journal of 

Historical Review dergisinin Temmuz/Agustos 1993 tarihli sayisindayayinlanan Zionism and 

the Third Reich (Siyonizm veIII. Reich) baslikli makalesinde Ha'avara'dan sözeder. Buna 
göre, Aralik 1937'de Alman Içisleri Bakanligi tarafindan yayinlanan bir rapor, Ha'avara'nin 
sonuçlarini söyle anlatmaktadir: "Ha'avara anlasmasinin Filistin'in 1933 yilindan buyana 
yasadigi hizli gelisimde çok büyük payi oldugunakusku yoktur. Anlasma sayesinde Filistin'e 
hem enbüyük para kaynagi, hem de en zeki ve entellektüelgöçmenler yöneltilmistir. Ülkenin 
gelisimi içingerekli olan makinalarin ve endüstri ürünlerinin büyükkismi da yine Ha'avara ile 
ulastirilmistir. " Weber'inde vurguladigi gibi, anlasmayi sekteye ugratan teksey, II. Dünya 
Savasi'nin patlak vermesidir. Aksihalde Nazi-Siyonist isbirligiyle yürütülen yahudigöçünün 
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artarak devam edecegine kusku yoktur. Nitekim 1938 ve 39 yillarinda göç eden yahudi sayisi 
eskiyeoranla daha da artmistir. 10 bin Alman yahudisinin ise Ekim 1939'da Filistin'e transfer 
edilmesine kararverilmis, ancak Eylül ayinda savasin baslamasiyla bu "rezervasyon" iptal 
edilmistir. Ha'avara uygulamasi 1941'e kadar kesintili olarak sürmüstür. Sonuçta 1933-41 
yillari arasinda 60 bin Alman yahudisi Nazi-Siyonist isbirligi ile Filistin'e transferedilmistir 
ki, bu da o dönem Filistin'deki yahudinüfusunun % 15'ini olusturmaktadir. Ha'avara'nin 
ekonomik sonuçlari da az önce vurguladigimiz gibioldukça önemlidir. Tarihçi Edwin Black, 
Ha'avara'yikonu edinen The Transfer Agreement adli kitabindaHa'avara'nin Filistin'de 
"ekonomik bir patlamayaratarak, Israil Devleti'nin kurulusuna büyük birkatkida 
bulundugunu" yazmaktadir. 44 

 
Nuremberg kanunlari ve 'Juden Raus! Auf nach Palästina! ' 
 
Naziler Alman yahudilerini göç ettirmek için Siyonistlerle ortak programlar 

düzenlerken, bir yandanda yine Siyonistlerin tasdiki ile Alman yahudilerininirk bilincini 
artiracak politikalar uyguladilar. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da 
Naziler'inirkçi politikalarinin Siyonistleri ne denlisevindirdigini sik sik vurgular. Örnegin 
Naziler'in 1935'te yayinladigi Almanlar ve Yahudiler arasindakievlilikleri yasaklayan 
Nuremberg kanunlari bunlarinbasinda gelmektedir. 1935 Eylülünde açiklanan Nuremberg 
kanunlari, yahudilerin Alman toplumundan çokkeskin bir biçimde izole edilmesine yöneliktir. 
"AlmanKani ve Onurunun Korunmasi Yasasi" baslikli düzenlemeile, yahudiler Alman 
yurttasligindan çikarilmis vesosyal haklardan mahkum paryalar halinegetirilmislerdir. 
Yahudilerin resmi dairelerde çalismalari, ögretmenlik, gazetecilik, çiftçilikyapmalari, radyo, 
tiyatro ve filmlerde yer almalariyasaklanmistir. Yahudiler ile Almanlar arasindakievlilik ve 
hatta cinsel iliski de yasaklararasindadir. Yasaklar arasinda, bir yahudinin Almanbayragi 
dalgalandirmasi da vardir. Tüm bunlar, yahudilerin kesinlikle Alman olmadiklarini düsünen 
birzihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, en az Naziler kadar Siyonistler tarafindan da 
paylasilmaktadir. Brenner, Nuremberg kanunlari ile ilgili olarak o dönemin Alman 
gazetecilerinden Alfred Berndt'in ilginç bir yorumunuaktarir. Bernt, bu kanunlarin 
yayinlanmasindanyalnizca iki hafta önce Dünya Siyonist Örgütü'nün (WZO) tüm dünya 
yahudilerine yönelik bir deklarasyonyayinladigini ve onlari nerede yasarlarsa yasasinlar, ayri 
bir millet, farkli bir halk olduklariniunutmamaya çagirdigini hatirlatmis ve söyle demistir: 
"Hitler'in yaptigi sey, yahudilere irksal bir azinlikstatüsü vererek WZO'nun istegine yerine 
getirmekolmustur. "  

Lenni Brenner, bu nedenle Nazi Almanyasi'nda yalnizca "iki bayragin 
dalgalanmasinaizin verildigini" söyler: Gamali haçla süslü Nazibayragi ve ortasinda Siyon 
yildizi bulunan mavi-beyaz Siyonist bayragi! 45. O siralar Amerikali Siyonistlider Haham 
Stephen Wise, kendi yayin organi Congress Bulletin'de konu hakkinda su yorumu yapmistir: 
"Hitlerizm, en büyük hedefi olan Alman ulusunuiçindeki yahudi elementten kurtarma istegi 
sayesinde Siyonizmle olan 'akrabaligini' kesfetti. Bu nedenle Siyonizm, Nazi partisi disinda, 
Reich sinirlariiçindeki tek legal parti haline geldi. Siyonist bayrakda, Nazi bayragi disinda, 
Reich sinirlari içinde legalolarak dalgalanabilen tek bayrak oldu. " 46 Lenni Brenner, 
Naziler'in konu hakkindaki politikalarini "philo-Zionism" (Siyonizm sevgisi, 
Siyonizmtaraftarligi) olarak adlandirarak hemen her konuda Siyonistlere destek olduklarini 
yazar. Örnegin Naziler, yahudilerin asimilasyondan kurtulmalari vekendi irksal kimliklerinin 
bilincinde olmalari içinçesitli kanunlar çikarmistir. 6 Aralik 1936 tarihindeyayinlanan bir 
kanun, hahamlarin sinagoglardakiayinlerde Almanca kullanmalari yasaklamis ve daha 
daönemlisi, Ibranice kullanilmasi zorunlulugunugetirmistir. Bu, tüm dünya yahudilerini 
Filistin'etoplayarak hepsini artik ölmeye baslayan bir dil olan Ibranice'yi konusmaya zorlayan 
Siyonistler için büyükbir destektir elbette. 47 Naziler'in Alman yahudilerine irk bilinci 
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kazandirmak için yaptiklariçalismalar bununla sinirli degildir. Brenner'inyazdigina göre, 1934 
Bahari'nda Nazi Almanyasi'nin Hitler'den sonraki en güçlü adami olan SS Sefi Heinrich 
Himmler'e yakin kurmaylari tarafindan birrapor sunulur. Durum Raporu-Yahudi Sorunu 
baslikliraporda, Alman yahudilerinin önemli bir kisminin halakendilerine "Alman" olarak 
hissettikleri bildirilmekteve bu sorunun çözümü için de bazi yöntemlerönerilmektedir. Bu 
yöntemler nedir dersiniz? Brennersöyle yaziyor:  

"Raporda yahudilerin 'Alman' kalmaktagösterdikleri direncin kirilmasi için, 
onlarinkültürel kimliklerinin vurgulanmasi gerektigiyaziliydi. Bunun için de sistemli bir 
biçimde özel'yahudi okullari' açilmasi, Ibrani sanat ve müzikfaaliyetlerinin tesvik edilmesi, 
sportif faaliyetlerdüzenlenmesi öneriliyordu. " 48 Tüm bunlar, Naziler'in Siyonistler'in 
güttügü "ulus yaratma" hedefine nedenli büyük bir sempati duyduklarini göstermektedir. 
(Ulus bilincinin zihinlerde olusturulmasinda, kültüreltelkinlerin, egitim, sanat, müzik, spor 
gibiaktivitelerin önemli rol oynadigi bilinir. ) Kendilerini irk yönünden "saf" bir ulus 
yaratmayaadayan Naziler, yahudi fikirdaslari olarak Siyonistlerle oldukça iyi anlasmislardir. 
Brenner'inyazdigina göre, 27 Ekim 1938 gecesi Hanofer kentindeyahudilere karsi yapilan 
gösteri sirasinda Hitler'in SA'lari tarafindan "Juden Raus! Auf nach Palästina!" yani 
"Yahudiler defolun! Dogruca Filistin'e!" sloganiisrarla kullanilmis ve daha sonra da bu slogan 
tümülkeye yayilmisti. Bu slogan, tüm yahudileri Almanya'dan çikarip Filistin'e yollamak 
isteyen Siyonistlerle Naziler'in ne denli iyi anlastiklarininçok özlü bir ifadesidir. . .  

 
SS-Siyonist flörtü 
 
Nazi parti ve devlet aygiti içinde en radikal, enfanatik ve en acimasiz kadronun Hitler'e 

baglidevlet-üstü bir örgütlenme olan SS'ler oldugu sik siksöylenir. Schutzstaffel (Koruma 
Birlikleri) ismininbas harfleriyle anilan SS'ler, Hitler'in emri ile Heinrich Himmler tarafindan 
örgütlenmis ve Nazi sisteminin beyin kadrosu olarak islev görmüstür. Konuyla ilgili olarak 
yazilan kitaplarda ya daçevrilen filmlerde de hep SS'lerin yahudilere karsiçok acimasiz 
davrandiklari, "yahudi soykirimi"ninbasta gelen sorumlulari olduklari temasi islenir. 
Oysagerçekler daha farklidir. Lenni Brenner SS'lerin Siyonistlerle olan iliskilerini söyle 
anlatiyor: "1934 yilinda SS örgütü Nazi partisi içindeki en Siyonist-yanlisi kanat haline geldi. 
Öteki Nazileronlarin yahudilere karsi fazla 'yumusak' olduklarinisöylüyorlardi. SS subayi 
Baron von Mildenstein 6 aylik Filistin gezisinden atesli bir Siyonist sempatizaniolarak 
dönmüstü. Kisa süre sonra SS'lerin Güvenlik Servisi'ndeki yahudi departmaninin basina 
getirildi. Ibranice ögrenmeye ve Ibranice plaklar dinlemeyebasladi; Siyonist dostu Kurt 
Tuchler ile Filistin'eyaptigi gezi sirasinda dinledigi yahudi müzikleriniçok sevmisti. SS 
karargahinda Siyonizm'in Almanya'dakihizli ve sevindirici gelisimini gösteren 
haritalarasiliydi. " 49 Mildenstein Siyonizm'i öven yazilaryazmakla kalmadi, Goebbels'i ikna 
etti ve Der Angriff' te (Hücum) adli önde gelen Nazi yayinorganinda Siyonizmi öven 12 
bölümlük bir yazi dizisiyayinlanmasini sagladi. Bu dizi Der Angriff'in 26 Eylül-9 Ekim 
sayilarindan yayinlandi. Yazi dizisinde Siyonizm'in Filistin'deki çabalarina uzun 
övgülerdüzülüyordu. Yazilanlara göre Siyonizm SS'lere yahudisorununun nasil çözülecegini 
göstermisti. "Toprakkendisini reforme etmis, bu yeni yahudi bambaska biryahudi olacak" 
diyordu Mildenstein. Baron'un bukesfini kutlamak üzere Goebbels, bir yüzünde gamalihaç, 
öteki yüzünde de alti köseli Siyon yildizinin yeraldigi bir madalyon yaptirdi. 50 Mayis 
1935'te ise osiralar SS Güvenlik Servisi'nin sefi olan Reinhardt Heydrich, SS'lerin Das 
Schwarze Korps adli resmi yayinorganinda Siyonizmi öven bir yazi yazdi. Heydrich, 
yahudiler arasinda iki temel grup (asimilasyonistlerve Siyonistler) oldugunu ve Siyonistlerin 
de kendilerigibi irk düsüncesine sahip oldugunu yaziyordu.  

 Onagöre asimilasyonistler tehlikeliydi, ama Siyonistler leisbirligi yapmak çok 
makuldü. Yazisinin sonunda yahudikafadarlarina duygusal mesajlar vermisti: 
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"Filistin'inbinlerce yildir hasret oldugu kizlarina ve ogullarinakavusacagi zaman uzak 
degildir. Onlara tüm iyidileklerimizle birlikte resmi destegimizi desunuyoruz. " 51 

 
SS'ler adina casusluk yapan Siyonistler ve Siyonistlere gönderilen SS silahlari!. . .  
 
Kisa süre sonra SS'ler ile silahli yahudi örgütleriarasinda da yakin iliskiler kuruldu. Bu 

örgütlerin enönemlisi, WZO'ya bagli olan Jewish Agency'nin Filistin'deki silahli kolu olan 
Haganah'ti. (Haganah, Israil devletinin kurulmasiyla birlikte Israilordusunun çekirdegine 
dönüsmüstür. Moshe Dayan, Izak Rabin gibi Israil liderleri eski birer Haganahüyesidirler). 
1937 yilinda Haganah ile SS'lerin Güvenlik Servisi SD (Sicherheitsdienst) arasinda 
gizligörüsmeler basladi. 26 Subat'ta Haganah'in Filistin'deki ajanlarindan Feivel Polkes, 
gizliceBerlin'e geldi ve SD'nin yahudi göçü ile sorumlusuolan SS Subayi Adolf Eichmann ile 
görüstü. Eichmann, üstü olan Baron von Mildenstein gibi atesli bir Siyonizm yanlisiydi; 
Herzl'in kitaplarini okuyor vebir yandan da Ibranice ögreniyordu. Eichmann ile Polkes 
arasindaki görüsmelerin kayitlari, Eichmann'inüstü olan Franz-Albert Six'e bir rapor 
halindesunulmustu. Savas sonrasinda SS arsivlerinde bulunanbu belgeye göre, Polkes, 
Siyonistlerin Naziler'e yenipetrol kaynaklari bulabileceklerini söylemis ve Almanya'dan 
Filistin'e düzenlenen yahudi göçünün dahada artarak devamini istemisti. Six, 
Polkes'unsöylediklerinden hoslanmis ve Siyonistlerle olaniliskilerin daha da genisletilmesi 
gerektigine kararvermisti. SS komutani, konu hakkindaki düsüncelerinisöyle yaziyordu: 
"Almanya'dan göç eden yahudilerinbaska herhangi bir ülkeye degil de, yalnizca veyalnizca 
Filistin'e gitmelerini saglayacak bazidüzenlemeler yapabiliriz. Bu tür bir eylem tamamen 
Alman çikarlarina uygun sonuçlar doguracaktir. Zaten Gestapo'nun son düzenlemeleri de bu 
yöndedir. Polkes'un sözünü ettigi Filistin'de bir yahudiçogunlugu olusturma hedefi de bu 
düzenlemelersayesinde gerçege dönüstürülebilir. " 52 Polkes'un Berlin'de yaptigi bu 
görüsmelerin "iade-i ziyaret"i deayni yil içinde gerçeklesti. 2 Ekim 1937 günü Romania adli 
bir yolcu gemisi Hayfa limanina vardi. Yolculistesinde gemide iki Alman "gazeteci"nin var 
olduguyaziyordu. Oysa bu gazeteciler iki kidemli SS subayiydi: Herbert Hagen ve Adolf 
Eichmann. Gemideniner inmez Filistin'deki Nazi ajanlarindan Reichertile bulustular, bir kaç 
saat sonra da Haganah'takidostlari Feivel Polkes ile. Polkes iki SS'i yenikurulan bir kibutza 
götürdü. (Kibutz: Israil'in ilkyillarda Siyonistler tarafindan kurulan komünal tarimçiftlikleri).  

 
Eichmann gördüklerinden çok etkilenmisti. Yillar sonra Arjantin'de teybe 

aldigianilarinda Polkes ile yaptigi gezinin izlenimlerinisöyle anlatiyordu: "Yahudi 
kolonicilerin yurtlariniinsa edislerine hayran olmustum. Ben de bir idealistoldugum için, 
yasama azim ve hirslari beni çoketkilemisti. Daha sonraki yillarda karsilastigimyahudilere 
hep sunu söyledim: Eger ben de bir yahudiolsaydim, mutlaka fanatik bir Siyonist olurdum. 
Baskabir ihtimal düsünemiyorum. Hiç kusku yok, Siyonistlerin en ateslisi ben olurdum. " 53 
Haganahüyesi Polkes ile SS'ler arasindaki bu görüsmesirasinda Polkes da önemli sözler 
söylemisti. "Milliyetçi yahudi çevrelerinde, radikal Alman politikasina karsi büyük bir 
sempati var. Bu sayedeFilistin'de bir yahudi çogunluk olusturulabilecegikonusuluyor" diyen 
Polkes, Subat ayinda Berlin'eyaptigi ziyaret sirasinda sözünü ettigi Naziler adinacasusluk 
önerisini yenilemisti. Hatta, Brenner'in notettigine göre, Siyonistlerin "iyi niyet"lerinin 
birisareti olarak, Almanya'daki komünistlerinfaaliyetleri ve Berlin'de toplanan Pan-Islamik 
Dünya Kongresi'nin komünistlerle iliskisi konularinda ikiönemli istihbarat raporu Polkes 
tarafindan Eichmann ve Hagen'e verilmisti. SS'ler ile Siyonistler arasindakiyakin iliskiler, 
kuskusuz en üst düzeyde, yani "Führer" düzeyinde de geçerliydi. 1938 yilinin ilkgünlerinden 
birinde, yillardir Naziler ile Siyonistlerarasinda aracilik yapan Otto von Henting 
Siyonistdostlarini arayarak "Führer konuyla yakindanilgilenerek Filistin'e göçü yavaslatan 
tüm engellerinkaldirilmasi için acil bir emir verdi" müjdesinivermisti. Brenner'in yazdigina 
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göre, ayni siralardaFilistin'de Siyonistlerle kanli-biçakli düsman olan Kudüs Müftüsü de 
Naziler'e yaklasmaya çalisiyor amahep çok ters cevaplar aliyordu. Müftü, 
Naziler'inantisemitizmine bakarak onlarla ittifak yapabileceginidüsünmüstü ama yaniliyordu. 
Naziler'e yakinlasmayaçalistigi siralarda Naziler Filistin'e yapilan yahudigöçünü daha da 
artirmanin çabasi içindeydiler. Dolayisiyla, savas sonrasi dönemde Siyonistlerindillerine 
doladiklari Müftü-Nazi iliskileri, gerçektekoskoca bir hiçti; "Müftü, Berlin'le ya da 
Roma'ylaolan iliskilerinden hiç bir sey elde edemedi. " 54 Naziler Siyonistler'e verdikleri 
destekte o denliileri gitmislerdi ki, Filistin'de Araplara karsisavasan Siyonist militanlara silah 
bile veriyorlardi.  

Amerikali tarihçi Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question adli 
kitabinda, Dünya Siyonist Örgütü'nün Filistin'deki silahli kolu olan Haganah'a SS'ler 
tarafindan Araplara karsikullanmalari için silah yardimi yapildigini yazar. 55 Nicosia, ayrica 
SS'ler ile bugünkü Mossad'in çekirdegiolan Mossad le Aliyah Bet arasindaki Filistin'e 
illegalyahudi göçü düzenleme konusunda anlasmalar yapildiginive bu anlasmalarin da 
uygulamaya geçtigini yazar. Göç "illegal"dir, çünkü Ingiltere'nin yahudi göçü içinkoydugu 
kotalari asmaktadir. Bir baska deyisleIngilizlerin (Arap tepkisinden çekindikleri için) yahudi 
göçüne getirdikleri sinirlamalar SS'ler ve Siyonistlerin isbirligi sonucunda asilabilmistir.  

 
Siyonizmin seçicilik politikasi 
 
Önceki sayfalarda Naziler'in antisemit uygulamalarinin Siyonistler tarafindan büyük bir 

sempatiylekarsilandigina degindik. Bunun mantigi ise basitti: Avrupa'daki yasamlari ne kadar 
baski ve sikintialtinda geçerse, yahudiler Filistin'e göçe o kadarkolay ikna olacaklardi. Savas 
sonrasinda Siyonistler antisemitizmi baska türlü kullandilar ve yahudihalkinin bu büyük 
tehlikeden güvenlikte olmasinin tekyolunun kendine ait bir devlet sahibi olmasigerektigini 
dünya kamuoyuna empoze ettiler. Zaten dahasonraki dönemde de Israil devleti, bir tür 
"mazlumlarülkesi" olarak tanitildi; antisemitizmin korkunçkiskacindan kaçan zavalli 
yahudiler için bir siginakolarak gösterildi. Oysa Israil'in mazlum yahudileriçin bir siginak 
olarak tanitilmasi, yüzsüzce biryalandan baska bir sey degildi. Böyle söylememizinnedeni, 
Siyonizmin seçicilik politikasidir. Seçiciliközetle suydu: Siyonistler belki tüm 
Avrupayahudilerine etki edecek bir antisemitizm körüklüyorlardi, ama bu yahudilerin 
yalnizca birkismini Filistin'e götürmeyi düsünüyorlardi. Filistin'de gereksiz "kalabalik" 
olusmasiniistemiyorlardi. Götürmek istedikleri yahudiler, oradaise yarayacak yahudilerdi. 
Yani zengin, egitimli, gençve ideolojik yönden bilinçli yahudiler. Buna karsinalt kültür 
gruplarina bagli, egitimsiz ve özellikle deyasli yahudilerin Filistin'e göç etmesini hiç mi 
hiçistemiyorlardi. WZO tarafindan "No Nalevki" (Nalevki'ye Hayir) olarak bilinen bir 
mantikuygulaniyordu. Nalevki, Warsova'daki büyük yahudigettosuydu ve büyük ölçüde 
egitimsiz, bakimsiz, yaslive güçsüz Polonya yahudilerinden olusuyordu. WZOliderleri 
Filistin'de yeni bir Nalevki yaratmakistemediklerini söylüyorlardi. Peki Nalevki'ninyahudileri 
ya da onlara benzeyen diger "vasifsiz"yahudiler ne olacakti? Siyonistlerin destegi 
ilekendilerine baski uygulayan Naziler'in elinde daha çokezilecek, daha çok aci çekeceklerdi 
elbette. Siyonistler kendi soydaslarinin bir kismini göçettirebilmek için digerlerini baski ve 
taciz altindayasatabiliyorlardi kolaylikla. Brenner Zionism in theAge of Dictators'da söyle 
diyor: 

 "Siyonistlerin yahudikitlelerden yüz çevirmelerinin nedeni, 'No Nalevki'politikasiydi. 
Bu kitleler, Filistin'de gerekli olanyetenek ve kaynaklara sahip degildiler ve 
dolayisiylaSiyonizm hiç bir sekilde onlarla ugrasamazdi. Göçmenler Siyon'un ihtiyaçlarina 
göre çok kati birkritere göre seçilecekti. WZO, bununla kalmayarak, Filistin'deki issiz 
yahudilerin de geriye göçettirilmesine karar verdi. . . Naziler'in Mart 1933'tekizaferinin 
ardindan yahudilere karsi sokak terörüpatlak vermis ve bunun sonucunda da yahudiler 
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Berlin'deki Filistin'e göç merkezi önünde uzunkuyruklar olusturmuslardi. Ama Siyonistlerin 
Filistin'i bir mülteci siginagi haline getirmeyeniyetleri yoktu. Göç, yalnizca Siyonizm'in 
ihtiyaçlarina göre düzenlenecekti. Yalnizca genç, saglikli, kaliteli ve bilinçli yahudiler 
isteniyordu. Siyonist gençlik örgütü Ha Chalutz, Filistin'ekontrolsüz bir yahudi göçüne izin 
vermenin 'Siyonistbir suç' olacagini açiklamisti. " 56 WZO'nun lideri Chaim Weizmann, 
seçicilik politikasinin önde gelenmimariydi. 1934 yilinda bu konuda bir rapor hazirlamisve 
göçmenleri seçmek için gerekli standartlaribelirlemisti. Buna göre, 30 yasini asmis, 
maddivarligi olmayan ve herhangi bir kalifiye özelliktasimayan yahudiler Filistin'e 
alinmayacakti. Alman yahudilerinin çogu da bu tanima göre Filistin içinuygun degildiler. Ya 
çok yasliydilar, ya ülkeningerektirdigi mesleki özelliklere sahip degildiler, Ibranice 
bilmiyorlardi ve ideolojik olarak dabilinçlendirilmis degildiler. Bu nedenle de Naziler'inbaski 
politikasi boyuna ancak çok az sayidaki"seçilmis" yahudi Filistin'e götürüldü. Weizmann, 
1937 yilindaki Siyonist Kongre'de söyle diyordu: "Avrupa'daki 6 milyon Yahudi'nin umutlari 
göçte. Banasordular: '6 milyon Yahudi'yi Filistin'e götürebilirmiyiz' diye. Cevabim: 'Hayir' 
oldu. Filistin'egötürmek için kurtarmak istediklerim genç insanlar. Yaslilar gelip geçicidir. 
Yazgilarina katlanacaklar yada katlanamayacaklar. Hayatta kalacak olan sadece gençdallardir. 
Bunu böyle kabullenmek zorundalar. " 57 Bubakis açisi hiç degismedi. Siyonist 
liderlertarafindan, sözde Avrupa Yahudileri'nin durumunuincelemek üzere kurulan "Yahudi 
Kurtarma Komitesi"nin Baskani olan Izak Gruenbaum 1943 yilinda yaptigi birkonusmada, 
söyle diyecekti:  

"Bize iki degisik planlagelseler ve deseler ki, Avrupa'daki yahudi kitlelerimi kurtarmali, 
yoksa vatani mi (Israil'i mi)? Tercihimhiç duraksamadan 'vatan' olur. " 58 Dünya Siyonist 
Örgütü, 1933'den 1935'e kadar, göçmen kagidi alabilmekiçin basvuran Alman Yahudilerinin 
üçte ikisini gereklivasiflara sahip olmadiklari için geri çevirdi. Siyonist, Davar gazetesinin 
editörü, Berel Katznelson, bu yahudilerin geri çevrilmesinin nedenlerini isesöyle siraliyordu: 
"Alman Yahudileri Filistin'de çocukdoguramayacak kadar yasliydilar, Siyonist bir 
sömürgeolusturmaya yetecek kadar mesleki bilgileri yoktu, Ibranice bilmiyorlardi ve Siyonist 
degillerdi. "Kisacasi Filistin kapilari Siyonistlerin begenmedikleri Alman yahudilerine 
kapaliydi. Onlar daher geçen gün daha da artan Nazi baskisi karsisindabaska ülkelere göç 
etmek istediler. Amerika'ya ya daIngiltere'ye göç ederek antisemitizm 
belasindankurtulabileceklerini düsünmüslerdi. Oysayaniliyorlardi. Siyonistler, yalnizca 
Filistin'indegil, Amerika'nin, Ingiltere'nin ya da baska herhangigüvenli bir ülkenin de 
kapilarini kapatmislardi çünkü. Bu, tarihte liderlerinin bir halka yaptigi en büyükihanetlerden 
biriydi.  

 
Yahudilerin kaçisinin Siyonistlerce engellenisi 
 
Lenni Brenner Zionism in the Age of Dictators'da söylediyor: "Alman yahudilerinin 

önemli bir bölümünüFilistin'e istemediklerine göre, Siyonistlerin bukardesleri için baska 
güvenli siginaklar bulduklarisanilabilir. Ama hiç de öyle olmamistir. " 59 Gerçektende 
Siyonistler Alman yahudilerinin Nazi baskisindankurtulmasi için hiç bir sey yapmamislardir. 
Yahudi Soykirim söylentilerinin ayyuka çiktigi dönemlerdebile Siyonistlerin tavrinda hiç bir 
degisiklikolmamistir. Ünlü yahudi yazar Elie Wiesel de, David Wyman'in L'Abandon des 

Juifs (Yahudilerin Terkedilisi) isimli kitabi için yazdigi önsözde, Siyonistliderlerin Yahudi 
halki kurtarmamasindan dolayi, "galeyana gelenler"dendir: "Yahudiler terkedilmisti. . . Üzücü 
ve insani galeyana getirecek baska bir sonuçdaha vardi: Büyük yahudi organizasyonlari, 
yahudicemaatinin önemli sahsiyetleri bir kurtarma cephesikurmayi istememislerdi. " David S. 
Wyman da, Elie Wiesel'in görüslerini kitabinin ilerleyen sayfalarindatasdik eder: "Amerikan 
Yahudi cemaatlerinin hiçbiri Avrupa'daki Yahudileri kurtarmak için bir operasyon 
danbahsetmediler. Hiçbiri, özellikle Yahudi cemaatleri, yahudileri kurtarmak istemiyorlardi. . 
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. B'nai B'rith, 1943 Ocagi'nda Pittsburg'da yapilan toplantida, Yahudilerin kurtarilmasi 
yolunda yapilan tümpropagandalarin, Filistin'de Yahudi Devleti kurulmasiyolunda bir 
propagandaya dönüstürülmesini istedi. . . "1938 yilinda WZO'nun Weizmann'dan sonraki 
ikinci adami (ve sonradan Israil'in ilk basbakani olacak olan) David Ben Gurion, Ingiltere'deki 
"Sosyalist Isçiler Toplantisi"nda yaptigi konusmada, Siyonist mantigisöyle açiklar: "Bilsem 
ki, Almanya'daki bütün Yahudi çocuklarini kurtarmak için, ya hepsi Ingiltere'y enakledilecek, 
ya da yarisi Israil'e götürülecek; benikinci sikki seçerim. " 60 Aslinda isin en ilginç yani 
Siyonistlerin yahudileri kurtarmak için bir seyyapmamis olmalari degildir. Bunun belli bir 
açiklamasiolabilir çünkü; tüm yahudi enerjisini Filistin'de yogunlastirmak istedikleri 
söylenebilir. Asil ilginçolan sey, Siyonistlerin yahudilerin Almanya'dan Filistin harici üçüncü 
ülkelere göç etmeleriniengellemis olmalaridir. 1943 yilinda, Alman yahudilerinin kurtulusunu 
engellemek için ünlü bir Siyonist ortaya atilir: Haham Stephen Wise. Siyonizmin 
Amerika'daki bas sözcüsü olan Wise, Birlesik Devletler Kongresinde, "Avrupa'da ölümle 
karsi karsiya kalan Yahudileri kurtarma tasarisi"nin aleyhinde bir konusmayapar. Yine ayni 
Haham Stephen Wise, 1938 yilinda, Amerikan Yahudi Kongresi'nin (AJC) lideri 
olarakyazdigi bir mektupta, yahudi halka Amerika'ya göçhakki taninmamasini savunur. Wise, 
"yahudilere Amerika'da siginma hakki taniyacak" herhangi bir yasadegisikligine karsi 
oldugunu söyle ifade eder:  

"Birkaç hafta önce gelen tüm Yahudi örgütlerinin liderlerininkatildigi toplantida alinan 
karara göre, hiçbir Yahudi örgütü, su asamada, göçmen yasalarini herhangi birsekilde 
degistirecek bir tasariya destekvermeyecektir. " Ayni Amerika gibi Ingiltere'ninkapilari da 
yine Siyonistler tarafindan Almanyahudilerine kapanir: "Zor durumda olan Yahudilere, 
Britanya topraklarinda siginma hakki saglanmasi için, Ingiliz Parlamentosu'nun 227 üyesi 
kendi hükümetlerinebir çagrida bulundular. Ne var ki, Yahudiolmayanlarin, Yahudileri 
kurtarmak istegi ile yaptigibu teklif, Siyonist liderlerin hismina ugradi: 27Haziran 1943 
yilinda, Ingiliz Parlamentosu'ndaki yüzüaskin Hiristiyan parlamenter, Yahudileri 
kurtarmakiçin neler yapabileceklerini tartisirken, bir Siyonistsözcü kalkip bu önergeye esasta 
karsi olduklarini, çünkü önergenin Filistin'in sömürgelestirilebilmesiiçin, gereken hazirliklari 
içermediginisöyleyebilmisti. " 61 Aslinda Siyonistlerin yahudilerin Naziler'den kaçisini 
engellemelerinin de basit birmantigi vardir. Eger Amerika ya da Ingiltere kapilariyahudilere 
açilsa, Siyonistlerin istemediklerivasifsiz Alman yahudileri yaninda Filistin'e göçettirmeye 
çalistiklari vasifli yahudiler de büyükolasilikla bu ülkelere yöneleceklerdir. Bu nedenlehedef 
kitleyi Filistin'e götürebilmek için, diger Alman yahudilerini Nazi baskisi altinda 
yasamayamahkum ederler. Ve kuskusuz bu hareket kendihalklarina karsi isledikleri bir 
ihanettir. Bunugörenlerden birisi, Slovakyali Haham Dov Michael Weissmandel, bu konuda 
önemli yorumlar yapmistir. Weissmandel, savas dönemi boyunca yahudilerin Nazi 
baskisindan kurtarilmasi için çabalar, ama çabalari Siyonistler tarafindan baltalanir. Hele 
(Siyonistlerinyaydigi) Yahudi Soykirimi söylentileri üzerine Weissmandel iyice çileden çikar. 
Bunun üzerine, 1944yilinin Temmuzunda Siyonist liderlere yazdigi mektuptasöyle isyan eder: 
"Neden su ana kadar hiçbir seyyapmadiniz? Bu korkunç ihmalin sorumlusu kim? Sizdegil 
misiniz? Yahudi kardeslerimiz! Sizler olanlar iböylesine sogukkanli bir 
suskunluklaseyredebildiginize göre, insan degilsiniz ve sizler dekatilsiniz, çünkü Yahudi 
insanlarinin yok edilmesinisu an, su saat durdurabilecek, ya da geciktirebilecekiken kollarinizi 
baglamis oturuyor ve hiçbirseyyapmiyorsunuz.  

 Sizler kardeslerimiz, Israilogullari, yoksa aklinizi mi yitirdiniz? Bizleri saran 
cehenneminfarkinda degil misiniz? Paralarinizi kimleresakliyorsunuz? Katillere mi?" 62 
Weissmandel'insezgileri güçlüydü. Gerçekten de Siyonistler "paralarini katillere sakliyor", 
yani öncekisayfalarda inceledigimiz gibi Naziler'e büyük finansaldestekler veriyorlardi. Bir 
yahudi devleti kurabilmekiçin yahudi düsmanlariyla isbirligi yapmanin, onlarinyahudiler 
üzerinde uyguladiklari baskilaridesteklemenin gerektigine inaniyorlardi. Kendisoydaslarina 
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baski yapsinlar diye Naziler'e kolayliklapara verebiliyorlardi. Ama bazen de bunun 
tersisözkonusuydu: Siyonistler, "kalifiye" yahudilerinFilistin'e göçüne özel bir önem veriyor 
ve Naziler'dende bunlara karsi çok yardimsever davranmalariniistiyorlardi. Bunun bir örnegi, 
1943'te Nazilertarafindan kasitli olarak toplama kamplarinagötürülmeyen 7 bin Danimarka 
yahudisidir.  

 
Naziler, Danimarka yahudilerini neden kurtardi? 
 
1943 yilinin 1 Ekimi'nde, saat 22:00 sularinda, 7binden fazla Danimarka yahudisi, 

Zealand Adasi'nindogu kiyilarindan küçük teknelerle Isveç'ekaçabilmislerdi. 1943'den bugüne 
degin 50 yil geçti vegünümüze kadar herkes, bu kaçirma operasyonunu Danimarkalilar'in 
gerçeklestirdigini zannetti. Oysa, bu büyük kaçisin gerçek mimarlarinin Danimarkalilardegil 
de Nazilerin oldugunun ortaya çikmasi, sonzamanlarda gün isigina çikan belgelerle, 50 
yilgecikmeyle de olsa ispatlandi. Henry Kamm, 28 Eylül 1993 tarihli New York Times'ta 
yayinlanan birhaberinde olayin içyüzünü söyle anlatmisti: "Isgalüzerinde uzmanlasan 
tarihçilerin ortaya çikardigi sonbelgeler, operasyonun gerçeklesmesinde, yalnizca 
Danimarkalilarin yahudileri savunmalarinin degil, bazi Alman yetkililerinin de parmagi 
oldugunu gösteriyor. Bu yetkililerden biri, Hitler'in Danimarka'daki enönemli temsilcisi, SS 
görevlisi General Werner Best. Danimarkali tarihçiler ile Israil ve Almanya'dan 
akademisyenlerin derledigi belgeler kaçisin, operasyonu önlemek için hiçbir girisimde 
bulunmayangeneral dahil, üst düzey Alman görevlilerinin gözleriönünde gerçeklestigini 
ortaya koyuyor. Operasyon dakaçmayi basaranlarla yahudiler de bu belgeleridogruluyor. 
Kurtarma harekatinin anisina bir sergidüzenleyen, 'Özgürlük Savasi' adli direnis 
müzesininmüdürü Esben Kjeldbaek, 'Çogu gözlerini yumdu' diyor. 1943 yilinda, çocuklarini 
anne babasina birakarakYahudi karisi Ruth ile birlikte kaçan yazar veyayimci, 76 yasindaki 
Ulf Ekman, 'Almanlar gözyummasaydi, operasyon basarisizlikla sonuçlanirdi. Teknelerimizin 
hareket ettigi yerin hemen kuzeyinde Alman gözcüleri vardi. Hareket halindeki 
teknelerigörebilirlerdi' diyor. " Bugün, Politika gazetesinineditörü olan 66 yasindaki yahudi 
Herbert Pundik, 50sene önce Nazilerin kendilerini nasil kurtardiklarini New York Times'in 
haberinde anlatirken, "kiyiya gidentek bir demiryolu vardi ve vagonlar yahudi- 
dengeçilmiyordu" diyor, ancak "Alman yetkililerin, kimlikkontrolü yapmaya çalistiklari 
hiçbir olayin kaydageçirilmedigini" de sözlerine ekliyor.  

Yahudilerin kurtarilmasinin perde arkasinda Nazilerin bulunduguortaya çikmasina 
çikmisti, ama bu öylesine kolay yeniryutulur bir gerçek degildi arastirmacilar için. Konuyla 
ilgili uzman tarihçiler, yahudi düsmani olan Nazilerin nasil olup da yahudileri 
kurtarabildiklerisorununu çözümleyemediler. Bir büyük çikmaza dönüsenbu sorunu, New 

York Times söyle ifade ediyordu: "Kopenhag Üniversitesi'nde isgal tarihi 
konusundauzmanlasan Prof. Hans Kirchoff, 'Nazi Subayi SS Best, gerçekten karmasik bir 
sorun' diyor. . . Best ve bütün Avrupa'da yahudilerin yerlerinin degistirilmesindensorumlu 
olan SS Adolf Eichmann'in, tutuklanip Çekoslovakya'daki Theresiensdat Kampi'na gönderilen 
481 Danimarka yahudisi için niye istisnai bir kararaldigi bilinmiyor. Arastirmacilarin ortaya 
çikardigiyeni kanitlar, kafalarda ister istemez su soruyuuyandiriyor: SS generali Reinhard 
Heydrich'in birzamanlar sag kolu saydigi Best, niye Danimarkayahudilerinin büyük bir 
çogunlugunu kurtardi?" Konuile ilgili uzman tarihçiler tarafindan bir türlüaçiklanamayan 
Nazilerin yahudileri kurtarmasihadisesi, aslinda hiç de karmasik degil; aksine bastanberi 
anlattiklarimizi sadece tasdik etmekte. Danimarka'daki sözkonusu yahudiler eger 
Nazilertarafindan kurtarilarak güvenli bölgelereulastirilmasalardi, toplama kamplarina 
gideceklerdi. Toplama kamplarinda resmi tarihin yazdigi gibi imhaedilecek degillerdi, ancak 
yine de Siyonistler buyahudileri toplama kamplarinin zor sartlarinagöndermek istememislerdi. 
Çünkü bu yahudiler zengin venitelikli yahudilerdi.  
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 New York Times sözkonusuyahudilerin "hemen hepsinin baskent Kopenhag'da 
yasadigini, kadinlarin bütün mücevherleriniüzerlerinde tasidiklarini" yazmis-ti. 
Siyonistleronlari toplama kamplarinin kötü sartlarinda harcamakdegil, Filistin'e transfer 
etmek istiyorlardi. Naziler'e bu isteklerini bildirdiler ve iki tarafbirlikte hareket ederek bu 
zengin yahudileri toplamakamplarina gitmekten kurtardi. Buna karsi çok dahayüksek sayidaki 
"siradan yahudiler" toplama kamplarinagönderildiler ve Reich endüstrisine isçi olarakkatkida 
bulundular. Bu arada Filistin'e göçe direnmisolmalarinin cezasini da çekmis oluyorlardi. 50 
yilönce Nazilerce kurtarilan Yahudi Herbert Pundik'e, "Bugerçegin su yüzüne çikmasi niye 50 
sene gecikti?" diyesoruldugunda, Pundik verdigi cevapta "yahudisoykirimini" özellikle ayakta 
tutulmaya çalisilan birefsane olarak tanimlayarak" bu insanlarin yikmakistemedigi bir efsane" 
diyor. Danimarkali yahudiler olayinda da gördügümüz gibi, Naziler ve Siyonistlerarasindaki 
isbirligi, savas öncesi dönemde oldugugibi, II. Dünya Savasi yillarinda da sürdü. 
Ilerleyensayfalarda savas yillarindaki isbirligi örneklerine (Nazi himayeli otonom yahudi 
devleti planlarini, Madagaskar projesini) deginecegiz. Kitabin ikincibölümünde ise yahudi 
soykirimi efsanesinin içyüzünü, Nazi toplama kamplarinin gerçek amaçlarini ve sözde "gaz 
odalarini" birlikte inceleyecegiz. Ancakbunlardan önce, savas öncesi dönemde 
Siyonistlerinkurdugu diger bazi ilginç iliskilere göz atmakta yararvar. Çünkü Siyonistlerin 
ittifak yaptiklariantisemitler, yalnizca Naziler'le sinirli degil. Bunlari incelemeden önce ise, 
Siyonist hareketin içyapisindaki bölünmelere bir göz atmak gerekiyor.  

 
Siyonizm'in kendi içindeki bölünmeler ya da iyi polis-kötü polis oyunu 
 
Siyonist hareket, önceden de belirttigimiz gibi, asilolarak I. Siyonist Kongre'de kurulan 

Dünya Siyonist Örgütü (WZO) tarafindan yönetildi. Herzl'in 1905'tekiölümünün ardindan 
1911'e dek David Wolffsohn, otarihten 1920'ye dek ise Otto Warburg WZO'yu yönetti. Bu 
tarihten sonra ise, WZO'nun liderligi 1946 yilinadek-1931-35 yillari arasindaki Nahum 
Sokolow dönemihariç-ünlü Chaim Weizmann tarafindan yürütüldü. Weizmann'in sag kolu ise 
David Ben Gurion'du. Zaten buikili Israil devletinin kurulmasiyla birlikteCumhurbaskanligi 
ve Basbakanlik koltuklarinipaylastilar. WZO, genel olarak sosyaldemokrat/sosyalist 
egilimliydi. Buna karsin WZO liderlerinin en yakin iliskiler içinde oldugu ülkehemen her 
zaman Ingiltere olmustur. (WZO'nun Almanyakolu olan ZVfD'nin Naziler'le olan isbirligi 
kuskusuzmümkün oldugunca gizli bir biçimde yürütülmüstü). Ancak zamanla WZO içinde 
muhalif bir kanat gelisti. Bukanat, örgütte yaygin olan solcu egilime karsin sagci, hatta asiri 
sagci egilimlere sahipti ve örgütünIngiltere'ye olan sempati ve bagliliginibenimsemiyordu. 
Liderligini Vladimir Jabotinsky adlibir Rus yahudisinin yaptigi bu akim, kisa süre sonra 
Revizyonist Siyonizm olarak anilmaya baslandi. 1920'lerin ortalarinda baslayan görüs 
ayriliginingiderek büyümesi sonucunda, Revizyonistler 1933yilinda WZO'dan ayrilarak Yeni 
Siyonist Örgüt (New Zionist Organization-NZO) adli kendi örgütlerinikurdular. Jabotinsky, 
Filistin'e yapilan yahudi göçüne Arap tepkisi nedeniyle sürekli kisitlamalar koyanIngiltere'ye 
karsi sert bir mücadele yürütülmesinisavunuyordu. WZO'dan çok daha radikal ve sert 
birideolojisi vardi. Hatta o dönemlerde asiri sagcifikirleri nedeniyle Vladimir Jabotinsky'e 
"Vladimir Hitler" diyenler vardi. Revizyonist Siyonizminkurucusu, ideolojisini söyle 
özetliyordu "Günümüzahlak kurallari içinde çocuksu hümanizmin etkisiyoktur. Dünya siyasal 
yasamini sekillendirecek olgu, sadece ve sadece güçtür. Komsusu ne kadar iyi vecandan 
olursa olsun, ona inananlar aptaldirlar. Adalete inananlar da aptaldirlar. Adalet, bilegi 
güçlüolanin ve bu bilegi büyük bir israrla isteklerinigerçeklestirmek için kullananindir. " 63 
Jabotinskygerçekten de 1920'li ve 30'lu yillarda yükseliste olan Fasizm ve Nazizm'in yahudi 
versiyonuydu.  

Bunu ifadeetmekten de çekinmiyordu. Betar adli milis örgütünükurdugunda model 
olarak Hitler'in SA'larini ve Mussolini'nin Karagömlekliler'ini seçmisti. Betarüyeleri 
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birbirlerini fasist selamla selamliyorlardi. 1930'larin sonlarinda ise Revizyonistler Filistin'deki 
Araplara ve ilerleyen yillarda da Ingilizlere karsisavasacak olan Irgun Zvei Leumi (Ulusal 
Askeri Örgüt) ya da kisaca Irgun adli silahli yeralti örgütünükurdular. Irgun ve 1940 yilinda 
ondan Avraham Stern'inkurdugu LEHI (Lomamei Herut Yisrael-Israil'in Özgürlügü 
Savasçilari), Araplar'a ve Ingilizlere karsikanli terör eylemleri gerçeklestirdiler (LEHI 
kurucusunun adindan dolayi Stern Çetesi olarak daanilir). Israil'in sagci Likud partisinin iki 
büyüklideri olan Menahem Begin Irgun'a, Izak Samir'de Stern'e bagli iki aktif teröristti o 
siralar. Siyonizmiçindeki bu sag-sol ayrimina bakarak-ki bu ayrim Israil'in kurulusunun 
ardindan da solcu Isçi partisive sagci Likud partisi ayrimiyla sürmüstür-her ikikanadin da 
kendine uygun müttefikler buldugunudüsünebiliriz. Nitekim resmi tarih de bizlere 
böylesöylemektedir. Siyonist kaynaklarin anlatimina göre, WZO Ingiltere yaninda taraf 
tutmus, Revizyonistler iseIngiltere'ye karsi çikarken, Mussolini ile yakiniliskiler gelistirmistir. 
Oysa gerçekler hakkindakibiraz daha detayli bir arastirma, iki taraf arasindakiayirimin pek 
inandirici olmadigini gösteriyor. Bununnedeni, her iki tarafin, özellikle WZO'nun, 
görünüsteki ideolojisine uymayan ittifaklar kurmusolmasidir. Önceki sayfalarda inceledigimiz 
WZO-Nazibaglantilari bunun bir örnegidir. Birazdan WZO'nun daaslinda ayni Revizyonistler 
gibi Mussolini ilebaglantilar kurdugunu inceleyecegiz. Bu durum, ikitaraf arasindaki ideolojik 
ayrima inanmayi pek mümkünkilmamaktadir. Her iki taraf da Fasistler ve Naziler'le iliski 
kurduguna göre, bir tarafin sagciötekinin solcu olmasinin ne anlami olabilir? Amerikali 
Ortadogu uzmani Richard Curtiss, editörü oldugu Washington Report on Middle East Affairs 
dergisininHaziran 1995 sayisinda yazdigi "Baris Sürecini ÖldürenIyi Polisler ve Kötü 
Polisler" baslikli makalesindeüstteki soruya tutarli bir cevap öne sürmüstü.  

 
Curtiss'e göre Israil'in siyasi tarihindeki iki farklikanat-Sol Siyonizm ve Revizyonizm-

arasindaki ayirim, gerçekte iyi polis-kötü polis numarasindan baska birsey degildi. Sözkonusu 
iyi polis-kötü polis oyunu, dünyanin dört bir yaninda emniyet birimlerincekullanilan eski ve 
ünlü bir numaradir. Sorgulanacakkisi bir odaya alinir ve biraz sonra sinirli vekorkutucu bir 
polis içeriye girer. Tutukluyu korkutur, tartaklar. Sonra odadan çikar ve biraz sonra 
dahainsafli görünen bir ikinci polis odaya girer. "Az önceseni korkutan çok tehlikeli ve 
acimasiz, psikopatinteki, "der ve devam eder, "ne biliyorsan bana anlat daseni ötekinin 
iskencesinden kurtarayim". Kuskusuz tümbunlar bir senaryodur; iyi polis ve kötü 
polisbirbiriyle anlasmalidir ve önceden belirledikleri gibihareket etmektedirler. Bu sayede saf 
tutuklularirahatlikla kandirabilirler. Iyi polis-kötü polisnumarasi özetle budur ve Amerikali 
Ortadogu uzmani Richard Curtiss'e göre, Israil'in iki rakip siyasihareketi 1930'li yillardan bu 
yana tüm dünyaya buoyunu oynamaktadirlar. Curtiss'e göre, iyi polis-kötüpolis taktiginin ilk 
örnekleri, 1940'li yillardagörülmüstü. 16 Eylül 1948 günü ise Revizyonist Sternörgütünün 
teröristleri, Birlesmis Milletler'inFilistin arabulucusu olan ve Siyonistlerin isgalpolitikalarini 
elestirmesiyle taninan Kont Folke Bernadotte'u Kudüs'te öldürdüler. Yeni kurulmus olanIsrail 
Devleti'nin Basbakani Ben Gurion, Revizyonistmilitanlarca gerçeklestirilen suikasti lanetledi 
ve Bernadotte'un BM karargahindaki cenazesine dekatilarak taziyelerini sundu. Suikastin 
sorumlusu olan Stern üyeleri ise kayiplara karistilar. Ancak bir süresonra bu militanlar ortaya 
çiktilar, hem de çok ilginçbir biçimde. . . Bernadotte'u vuran Joshua Cohen adlitetikçi, 
Basbakan Ben Gurion'un özel korumasi oluverdibirden bire. ! Suikast emrini verenlerden Izak 
Samirise, Mossad'in Avrupa masasi sefligine getirildi. Ben Gurion'un basbakanliginin 
sürdügü bu dönemde, Samir'inde katkisiyla, çok sayida "Israil düsmani" Mossadajanlarinca 
Avrupa'da öldürüldü. Tüm bunlarin tek biraçiklamasi vardi: Ben Gurion'un Bernadotte 
içindöktükleri ancak timsah gözyasiydi. Israil'in IsçiPartili Basbakani, Revizyonist 
militanlaringerçeklestirdigi suikastten gerçekte son derecememnundu.  

Yalnizca, dünya kamuoyuna "iyi polis-kötüpolis" numarasi yapiyordu. Richard Curtiss, 
Revizyonist Siyonistler ile sol-kanat Siyonistlerarasindaki bu tür danisikli dövüslerin 
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Israildevletinin tarihindeki baska örneklerine de deginiyor. Bunlar simdilik konumuz disinda. 
Bizim buradakiamacimiz, neden 1930'li yillarda Siyonist hareketiniçinde ayri bir fraksiyon 
dogdugu ve bu ayri görüntüyeragmen her iki tarafin da Naziler ve Fasistler ileisbirligi 
yaptigidir. Bu sorunun cevabi, Ingiltere'dir. Çünkü iki taraf arasindaki tek gerçekayrim-iki 
taraf da Nazi ve Fasistlerle isbirligiyaptigina göre-Ingiltere'ye karsi olan tavirlaridir. Filistin'in 
yönetimini elinde bulunduran Ingiltere1930'larin ortasindan itibaren Arap tepkisi 
nedeniyleyahudi göçüne kisitlamalar getirmis ve bu daSiyonistleri çileden çikarmisti. 
Ingiltere'ye karsibir seyler yapmak gerekiyordu. Ama bu büyük güçtamamen küstürülürse, bu 
kez siyonizm büsbütün batagasaplanabilirdi. Bu nedenle Siyonizm Ingiltere'ye karsiiyi polis-
kötü polis oyununu oynadi ve WZO Ingiltereile iyi iliskilerini korurken, 
Jabotinsky'ninögrencileri Ingiliz hedeflerini bombalamayabasladilar. WZO bu saldirilarin 
"gözü dönmüsfanatikler" tarafindan düzenlendigini ve aslindaSiyonistlerin hep Ingiltere 
yanlisi oldugunusöylüyordu. Ingiltere bu nedenle Siyonizm'e tepkivermedi, ama 
Revizyonistlerle ugrasmaktan yorularakFilistin'i terketti. Bu sayede de 1947 yilinda 
BMkarariyla Filistin'in yarisinda bir Yahudi Devletikuruldu. Iyi polis-kötü polis ittifaki bu 
iseyaramisti. Jabotinsky'nin kurdugu NZO'nun 1946 yilindakendini fesh ederek WZO 
saflarina yeniden katilmisolmasiyla da iyi ve kötü polisler birbirlerine yenidenkavustular. Iste 
Revizyonist Siyonizm ile WZO'nuntemsil ettigi sol-kanat Siyonizm arasindaki ayrimingerçek 
hikayesi budur. Bu durum, her iki kanadin, Ingiltere disindaki politikalarinin birbiriyle 
ayniolusundan çok iyi anlasiliyor. Mussolini Italyasi, basta da belirttigimiz gibi, bunun en iyi 
örnegidir.  

 
Mussolini ve Italyan Fasizminin Siyonistlerle iliskileri 
 
Siyonizm yalnizca Alman antisemitleri, yani Nazilerile ittifak yapmakla kalmadi. 

Hareket, Avrupa'nin, hatta dünyanin dört bir yanindaki yahudileriFilistin'e götürmek 
istiyordu. Bu nedenle 1930'lu ve40'li yillarda Almanya disinda daha pek çok 
ülkedeSiyonistler ile asiri sagci/fasist güçler arasindagizli iliskiler kurulmustur. Bunun en 
ilginçörneklerinden biri de, Hitler'in en önemli müttefikiolan Mussolini'dir. 1920'lerin basinda 
Italya'ninbasina geçerek "Fasizm" adini verdigi asiri sagcitotaliter bir sistem uygulamaya 
baslayan Mussolini, Akdeniz'le ve dolayisiyla Ortadogu'yla yakindanilgileniyordu. 
Habesistan'i isgal etmesininnedenlerinden biri, eski Roma Imparatorlugu'nuntopraklari 
üzerinde yeni bir Italyan etkinligiolusturmakti. Bu noktada Mussolini'nin Filistinsorununu 
görmezlikten gelmesi mümkün degildi. Öyle deoldu. Fasist diktatör, Filistin'le de ilgilendi 
veSiyonistlerin safinda yer tuttu. Siyonizmin önemli birgüç oldugunun farkindaydi ve bunun 
hamiliginiIngiltere'den devralmayi hesapliyordu. Lenni Brenner, Zionizm in the Age of 

Dictators'da, Mussolini ile Siyonizmin her iki kanadi arasindaki iliskileriayrintili olarak 
anlatir. Buna göre, ilginç noktalarinbasinda, Mussolini'nin partisindeki yahudiler vardir. Fasist 
hareketin kuruculari arasinda 5 Italyanyahudisi vardir. Mussolini ilerleyen yillarda 
ItalyanTicaret Bankasi, Banca Commerciale Italiana'nin basinada bir yahudiyi getirmistir. 
Mussolini'nin Disisleri Bakanligi'ni yapmis olan iki isim, Sindey Sonnino ve Carlo Schanzar 
da yahudi asillidirlar. 1920'liyillarin ikinci yarisinda Dünya Siyonist Örgütü (WZO) 
temsilcileri ile Mussolini arasinda bazi görüsmeleryapilmistir. Ancak bu görüsmelerle ilgili 
açiktutanaklar yoktur. Mussolini ile görüsmeler yapanWeizmann da bu konuyu ört-bas 
etmeye çalismistir. Lenni Brenner, Weizmann'in anilarinda Mussolini ileilgili bilgilerin 
"kasitli olarak örtülü ve hattayanlis yönlendirici" oldugunu söyler (s. 39). Ancak Mussolini ile 
Weizmann'in oldukça iyi anlastiklarinakusku yoktur. 17 Eylül 1926 günü Weizmann Roma'ya 
"Duce" ile görüsmeye çagrilmis, Mussolini görüsmede Siyonistlere Filistin'de ekonomik 
yardim sözü vermis, hemen ardindan da Italyan basininda Siyonizm'i övenyazilar 
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yayinlanmistir. Bir ay sonra bu kez WZO'nunikinci adami Nahum Sokolow Italyan diktatör 
ilegörüsmüs ve Mussolini Siyonizm'e olan destegini birkez daha vurgulamistir.  

Mussolini, bir kaç yil sonrabir baska Siyonist heyetle görüsmesi sirasinda, Weizmann'la 
yaptigi görüsmelerin verimini veSiyonizm'e olan destegini söyle ifade eder: "Bir Yahudi 
Devleti kurmalisiniz. Ben kendim bir Siyonistimve bunu Dr. Weizmann'a da söyledim. 
Gerçek birdevletiniz olmali. Ingilizlerin size lütfettigi millibir ev degil. Bir Yahudi Devleti 
kurmanizda sizeyardim edecegim. " 64 Mussolini'nin Revizyonistler leolan iliskileri ise daha 
da kapsamli ve verimliydi. Brenner, hem Zionism in the Age of Dictators hem de The Iron 

Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir adli kitaplarinda bu ilginç iliskileri 
anlatir. Buna göre, Revizyonistler, WZO'dan ayrildiklarindaIngiltere yerine kendilerine yeni 
bir müttefikaradilar. Italya bu is için en uygun adresti. Jabotinsky, Italya ile ittifak içinde yeni 
bir Akdenizdüzeni hayal ediyordu. 1935'te verdigi bir demeçte, "Biz bir Yahudi 
Imparatorlugu istiyoruz, Akdeniz'debir Italyan Imparatorlugu oldugu gibi, doguda da 
birYahudi Imparatorlugu olmalidir" demisti... Bu "Yahudi Imparatorlugu" Filistin ile beraber 
Ürdün'ü deiçerecek, Misir'i ve Irak'in da kismen kapsayacaksinirlara sahip olacakti. Kendisini 
Mazzini ya daGaribaldi'nin yahudi versiyonu olarak görüyordu. Mussolini de Revizyonistlere 
büyük sempati duyuyordu. Onlari "Siyon'un fasistleri" olarak tanimlamisti. Kasim 1934'te, 
Mussolini'nin emriyle, Fasistpartisinin milis gücü olan Karagömlekliler'e ait olan 
Civitavecchia'daki bir askeri egitim merkezinde, Revizyonistlerin milis gücü olan Betar'a özel 
birbölüm ayrildi. Betar militanlari bu askeri merkezde Karagömlekliler'le birlikte uzun süre 
egitim gördülerve daha sonra Irgun saflarinda savasmak için Filistin'e gönderildiler. 
Revizyonistler Fasizm'eiyice isinmislardi. Hareketin önde gelen isimlerinden Abba Achimeir 
ve Wolfgang von Weisl, Jabotinsky'ninkendi "Duce"leri oldugunu söylüyorlardi. Jabotinsky, 
ilk Revizyonist Siyonist Kongre'nin Fasist Italya'nin Trieste kentinde yapilmasini istemisti; 
bunun Batikamuoyundan fazla tepki toplayacagi düsünüldügü içinvazgeçildi. Mussolini, 
1935'te sonradan Roma bashahamiolacak olan David Prato'yla konusurken sunlarisöylemisti:  

"Siyonizmin basariya ulasmasi için biryahudi devletine, yahudi bayragina ve yahudi 
dilineihtiyaciniz var. Bunu en iyi anlayan kisi ise sizinfasistiniz, Jabotinsky. "65 Bu arada 
Revizyonistlerin Hitler'e ve Naziler'e büyük bir hayranlik duyduklarinida not etmek gerek. 
Hareketin önde gelen isimlerinden Abba Achimeir bir konusmasinda söyle demisti: "Evet, biz 
Revizyonistler Hitler'e karsi büyük bir hayranlikbesliyoruz. Hitler Almanya'yi kurtarmistir. O 
olmasa, en geç dört yil içinde ülke yikilirdi." 66 Revizyonistlerin Nazi sempatisi dis 
görünüslerine bileyansiyordu. Betar üyeleri kendilerine üniforma olarak Hitler'in SA'larinin 
giydigi kahverengi üniformaninaynisini yaptirmislardi. 1931 yilinda Amerika'daki 
Revizyonist yayin organi Betar Monthly söyleyaziyordu: "Bize, Revizyonistlere ve Betar 
üyelerine' Hitlerciler' dendiginde hiç rahatsiz olmuyoruz... Eger Herzl bir fasistse ve 
Hitlerciyse, eger Ürdün'ünher iki yakasinda da bir yahudi çogunlugu istemek Hitlercilikse, 
öyleyse hepimiz Hitlerciyiz. " 67 Siyonizmin kötü polisleri olan Revizyonistler, busekilde 
açik açik Hitlercilik oynuyorlardi. Iyi polis WZO ise, önceki sayfalarda inceledigimiz gibi, 
Naziler'le olan baglantilarini son derece gizli veörtülü bir biçimde sürdürdü. Ayni sey 
Mussolini içinde geçerliydi. Bu arada Siyonistlerin Hitler ve Mussolini ile eszamanli olarak 
kurduklari iliskiler, bir üçüncü baglanti daha dogurmustu: Francisco Franco. Solcu 
cumhuriyetçilerle yaptigi iç savas sonucunda1936'da Ispanya'da iktidari ele geçiren ve 
Falanjizmolarak bilinen kendi Fasizm versiyonunu uygulamayakoyan Franco, Hitler-
Mussolini ikilisinden büyükdestek görmüstü. Bu durumda dogal olarak Siyonistlerde 
Franco'nun yaninda saf tuttular. Franco'ya karsisavasan cumhuriyetçiler arasinda çok sayida 
yahudioldugu bilinir; ama bunlarin hepsi asimilasyonistyahudilerdi. Oysa, Lenni Brenner'in 
vurguladigi gibi, Siyonistler hiç bir zaman Franco'ya karsi savasan yahudileri desteklememis, 
aksine bu yahudileresiddetle karsi çikmislardir.  
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Bunun bir nedeni deFranco'nun kimligi olabilir: Türk yahudileriningazetesi Salom, 29 
Nisan 1992 tarihli sayisinda Franco'nun gerçekte yahudi asilli oldugunu, bir"converso" 
(Ispanya'daki yahudi dönmelerine verilenad) ailesinden geldigini yaziyor. Amerikali tarihçi 
Eustace Mullins de The World Order adli kitabinda Franco'nun yanisira onun en büyük 
finansörü olan Juan March'in da bir converso oldugunu yazmaktadir. 68 Tümbunlar, Hitler-
Mussolini-Franco triosu ile Siyonistler arasindaki gerçek iliskinin resmidir. Ancak 
Avrupa'daki asiri sagcilar Hitler ya da Mussolini'denibaret degildi. Ispanya'dan Avusturya'ya, 
Polonya'dan Romanya'ya pek çok Avrupa ülkesinde kendilerineHitler'i ya da Mussolini'yi 
örnek alan ve giderek degüçlenen fasist güçler vardi. Bu, Siyonizm için yenimüttefikler 
anlamina geliyordu.  

 
Avusturya, Romanya ve Japon antisemitleriyle ittifaklar 
 
Avusturya'da yahudilerin nüfus içindeki oranlari ancak% 2. 8'di. Ancak yine de bu 

ülkede I. Dünya Savasi sonrasinda güçlü bir antisemitizm gelisti. Yahudilerin çogunlugu 
Sosyal Demokratlara oy veriyorlardi. Bunakarsin Avusturya saginda, özellikle Hitler'in 
deetkisiyle, güçlü bir antisemit egilim hizla gelisti. Hiristiyan Sosyaller adli sagci partinin 
lideri ve deBasbakan olan Engelbert Dollfuss ve onun 1934'tekiölümünden sonra yerini alan 
Kurt von Schuschnigg, Naziler'e paralel yahudi aleyhtari kanunlarçikardilar. 
Asimilasyonistler bu uygulamalardanfazlasiyla rahatsiz olmuslardi. Siyonistler ise, tahmin 
edilebilecegi gibi, Avusturya'da antisemitizmingüçlenmesinden çok memnundular. WZO 
lideri Nahum Sokolov, antisemit Basbakan Dollfuss için "Siyonizmin yahudi-olmayan 
dostlarindan biri" ifadesinikullanmisti. 69 "Siyonizm dostu" Dollfus, 1930'larinortalarindan 
itibaren antisemit kanunlar çikarmayabaslamisti. Yahudilerin hükümet kademelerinde ve 
üstdüzey resmi görevlerde bulunmalari yasaklandi. 1935yilinda hükümet bundan böyle 
okullarda yahudiçocuklarin hiristiyanlarla birlikte egitimgöremeyeceklerini açiklamisti. 
Asimilasyonist yahudiler dogal olarak bu gettolastirma kararina tepkigösterdiler. Avusturya 
parlamentosuna seçilebilmis tekyahudi ve Siyonist hareketin de liderlerinden biriolan Robert 
Stricker ise karardan dolayi Siyonistlerinne denli sevindiklerini hükümete bildirmisti. Tüm 
buolaylar üzerine asimilasyonistler Bati kamuoyunundikkatini çekebilmek için ülkede 
tehlikeli birantisemitizm gelistigini duyurdular. Ancak kisa birsüre sonra Avusturya Siyonist 
Federasyonu'nun yayinorgani Der Stimme "Avusturya'da yahudilere baskiyapildigi iddialarini 
kesinlikle yalanliyoruz" diyerekantisemit hükümete arka çikti. Brenner'in yazdiginagöre, 
Avusturya hükümeti, yahudiler üzerine yenihukuki kisitlamalar getirdigi günlerde, 
Siyonistlerindestegi sayesinde ihtiyaç duydugu bazi ekonomikyardimlara kavusabilmisti. 
Benzer seyler Romanya'da dayasanmisti. Yahudiler nüfusun % 5. 4'ünüolusturuyorlardi. 
Ülkede oldukça eskilere dayanan birantisemitizm gelenegi vardi ve II. Dünya Savasi 
öncesiatmosferde bu yahudi düsmanligi iyice kabardi.  

1920'lerde antisemitler yahudilere fiili saldirilardüzenleyecek kadar ileri gitmeye 
baslamislardi. 1933'te Hitler'in iktidara gelisiyle birlikte ise antisemitler tümüyle saldirgan bir 
egilim içinegirdiler. Romanya'daki antisemitizm, liderligini Corneliu Codrenau'nun yaptigi 
Archangel Michael Lejyonu adli fasist parti tarafindan körükleniyordu. Partinin Demir 
Muhafizlar adi verilen bir milis gücüvardi. Demir Muhafizlar 1929 ve 1932 
yillarindayahudilere karsi çesitli sokak saldirilaridüzenlemislerdi. Hitler'in iktidarinin 
etkisiyle degüçleri giderek artti. Bu noktada yahudi liderleredüsen sey, antisemitizm 
aleyhinde ciddi bir kampanyabaslatmak ve anti-fasist güçlerle siyasi ittifakyapmakti. Oysa hiç 
de öyle olmadi. Yahudi liderlerinçogu Siyonistti. Ve Brenner'in yazdigina göre, 
"Romanya'daki Siyonist hareketin hiç bir kanadi, antisemitizme karsi hiç bir mücadele 
vermedi". 70Aksine, WZO liderleri antisemitizmin ülkede iktidaragelmesinin faydali 
olacagini, bu sayede Ha'avara'ninbir benzerini de Romanya'da uygulayabilecekler 
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inidüsünüyorlardi. Antisemitler "Jidanii in Palestina!" (Yahudiler Filistin'e!) sloganini 
dillerinedolamislardi. Ayni siralarda ise WZO liderleri, "Romanya'ya, sinirlari içindeki çok 
fazla sayidakiyahudiden kurtulmasi için yardimci olmak"tan sözediyorlardi. 71 1941 yilinda 
Demir Muhafizlar Bükres'teyahudilere karsi kanli bir saldiri düzenlediler. 2 binyahudi 
öldürüldü. Bunlarin 200 tanesinin bogazikesilmisti. Ama Siyonistlerden yine de hiç bir 
tepkigelmedi. Avusturya, Romanya gibi örneklerin yanisira, Siyonizm-antisemitizm ittifaki 
Uzakdogu'ya kadaruzandi. Uzakdogu'nun en önemli fasist gücü, I. Dünya Savasi'nin hemen 
ardindan yayilmaci politikalarizlemeye baslayan ve bir süre sonra da Hitler-Mussolini paktina 
katilan Japonya'ydi. Japonrejimi ile Naziler'in arasi o kadar iyiydi ki, Hitlerbu Uzakdogu'lu 
irka "fahri Aryan'"lik ünvani bilevermisti. Siyonistlerin Japonya ile ittifakaramalarina neden 
olan sey ise, Japonya'nin 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini isgal etmesiydi. 
Mançurya'dabüyük bir yahudi cemaati yasiyordu ve Siyonistler, Hitler ile yaptiklari ittifakin 
bir benzerini Mançurya yahudilerini göç ettirebilmek için Japonlar layapabileceklerini 
düsünmüslerdi.  

Öyle de oldu, Japonya'nin isgal altindaki Mançurya'da kurdugu "Mançukuo" rejimi, 
Siyonizm'in Uzakdogu'dakiisbirlikçisine dönüstü. Lenni Brenner, Japonyönetiminde, özellikle 
orduda yaygin bir antisemitizmolduguna dikkat çekiyor. 72 Japon generalleri, tümdünyayi 
saran bir "yahudi komplosu" olduguna inaniyorve yerel yahudileri de bu komplonun ajanlari 
olarakalgiliyorlardi. Bu nedenle Mançurya'daki yahudilerdenbir an önce kurtulmak 
istiyorlardi. Çözüm olarak daHitler'le ayni yolu izlemeyi, yani Siyonizm'e destekolmayi 
düsündüler. 1937 yilinin Araliginda Mançurya'nin Harbin kentinde Uzakdogu Yahudi 
Konseyitarafindan bir konferans toplandi. Konferans, asilolarak Harbin'deki Siyonistlerin 
lideri olan Abraham Kaufman tarafindan organize edilmisti. Duvarlarda Japon, Mançukuo ve 
Siyonist bayraklari yanyanaasiliydi. Jabotinsky'nin kurdugu Siyonist Betarörgütüne bagli bazi 
yöneticiler de "seref misafiri"olarak toplantiya katilmislardi. Seref misafirleriarasinda Japon 
Istihbarat Servisi'nden General Higuchi, antisemit Beyaz Muhafizlar örgütünden General 
Vrashevsky ve Mançukuo'daki Japon kuklasi yönetiminüst düzey yetkilileri de vardi. 
Konferans sonucundaönemli bir karar alindi ve dünyanin dört bir yanindakibüyük yahudi 
örgütlerine duyuruldu. Kararda Mançurya Siyonistlerinin "Asya'da Yeni Düzen'in kurulmasi 
içinJaponya ve Mançukuo yönetimleri ile isbirligi"yapacaklari yaziliydi. Japonya buna 
karsilik Siyonizm'i ulusal yahudi hareketi olarak taniyacak vedestekleyecekti. Nitekim kisa 
bir süre sonra Mançukuoyönetimi ile Betar arasindaki iliskiler iyice gelisti. Betar üyeleri, 
antisemit rejimin hemen her davetindeve kutlamasinda boy gösteriyorlardi. 73 
Mançurya'dakibu ilginç ittifakin sonucunda çok büyük bir sey eldeedilemedi. Ancak çok az 
sayida Mançurya yahudisi Filistin'e transfer edilebildi. II. Dünya Savasi'ninsonlarinda 
Kizilordu Mançurya'ya girdiginde diger Japon isbirlikçileri ile birlikte Kaufman'i ve digerbazi 
Siyonistleri tutuklayarak Sibirya'ya sürdüler.  

 
Polonya antisemitleri ve Siyonistler 
 
1920'li yillarda Polonya'da 2. 8 milyon yahudi yasiyordu. Avrupa'nin en büyük yahudi 

cemaatini barindiran ülkede, Siyonizm de oldukça etkin ve güçlüydü. Ancak ülke nüfusunun 
% 10'unu olusturan yahudilere karsi bir de oldukça yaygin ve fanatik bir antisemitizm vardi 
ve o yillarin atmosferinden güç bularak gittikçe yükseliyordu. Güçlü bir Siyonizm ve güçlü 
bir antisemitizm... Bu ikili, artik bir kural oldugu üzere, birbirleriyle isbirligi yapma 
durumundaydilar. Öyle de oldu. Lenni Brenner Polonya antisemitleri ile Siyonistler 
arasindaki iliskileri ayrintili olarak anlatiyor. Buna göre, ilk temas, 1925 yilinda antisemit 
Basbakan Wladyslaw Grabski ile ülkedeki Siyonist hareketin iki önemli ismi Leon Reich ve 
Osias Thon arasinda gerçeklesmisti. Temaslar sonucunda Ugoda adi verilen bir pakt 
anlasmasi imzalandi. Pakti imzalayan kisi, yani Siyonistlerin yeni müttefiki, antisemit 
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Basbakan Wladyslaw Grabski idi. Grabski Amerika'dan ekonomik destek bulma ümidindeydi 
ve Siyonistlerle yaptigi anlasmanin bu konuda kendisine yardimci olacagini düsünmüstü. 
Siyonistler ise kendilerince önemli kazançlar elde etmislerdi. Ordudaki yahudiler için özel 
koser mutfaklar kurulacak ve okullarda yahudi ögrenciler cumartesi günleri yazi yazmak 
zorunda birakilmayacaklardi. (Yahudi dininde Cumartesi günü is yapmak yasaktir). Lenni 
Brenner, antisemit Basbakan ile yaptiklari bu anlasma nedeniyle Reich ve Thon'un bazi 
yahudilerce hain olarak görüldügünü yaziyor. 74 Ancak bu pakt uzun ömürlü olmadi çünkü 
Mayis 1926'da iktidar askeri bir darbe ile degisti. Iktidara el koyan Josef Pilsudski bir dikta 
rejimi kurdu. Pilsudski de önceki lider gibi bir antisemitti ve yine Siyonistlerle yakin iliskiler 
kurdu. 26 Ocak 1934'de Pilsudski Hitler ile on yillik bir baris ve dostluk anlasmasi imzaladi. 
Siyonistlerle olan dostlugu 12 Mayis 1935'teki ani ölümüne kadar sürdü. Pilsudski'nin ölümü 
üzerine Siyonist hareketin önde gelenlerinden Osias Thon ve Apolinary Hartglas Filistin'de 
diktatörün anisina bir "Pilsudski Ormani" kuracaklarini ilan etmislerdi. Filistin'deki 
Revizyonistler ise diktatörün adina bir göçmen merkezi kuracaklarini açikladilar. 75 
Pilsudski'nin ölümünden sonra ülkedeki antisemitizm daha da gelisti. Ordudaki albaylar 
arasinda güçlü antisemitik egilimler vardi. En fanatik antisemitler ise Naras (Nasyonalist 
Radikaller) adli Nazi hayrani asiri sagci partide toplanmistir. 1930'larin son yillarinda 
yahudilere Naras tarafindan organize edilen saldirilar basladi.  

Solcu asimilasyonist yahudi örgütü Bund, Naras'a karsi mücadele etmek için sokak 
birlikleri olusturuyor ve bir yandan da propaganda yolunu kullaniyorlardi. Oysa Siyonistler 
hiç bir zaman Naras'a karsi herhangi bir tepki göstermediler. Çünkü Naras'in söyledigi seyler 
islerine çok yariyordu. Naras militanlarinin en sik kullandiklari sloganlardan biri, "Moszku 
idz do Palestyny!", yani "Yahudiler Filistin'e!" seklindeydi. Lenni Brenner, Polonya'daki 
yahudilerin Siyonizm'e ilgi göstermeyislerinin en önemli nedenlerinden birinin, Siyonizm'in 
Naras tarafindan tesvik edildigini görmüs olmalari oldugunu yaziyor. Brenner, ayrica 
ordudaki antisemit albaylarin da en az Naras kadar "philo-Zionist" (Siyonizm taraftari) 
olduklarina dikkat çekiyor. 76 Antisemitlerin Siyonizm taraftari oldugu kadar, Siyonistler de 
antisemitizm taraftariydilar. Ülkedeki en önde gelen Siyonist liderlerden biri olan Izak 
Gruenbaum Polonya'da "bir milyon kadar fazla yahudi yasadigini" ve bu yahudilerin "ülkeye 
fazla yük" olduklarini söylemisti. Filistin'deki Revizyonist hareketin önderlerinden biri olan 
Abba Achimeir ise daha da ileri giderek günlügüne su inanilmaz cümleyi yazmisti: "Bir 
milyon kadar Polonya yahudisinin öldürülmesini çok isterdim. Belki bu sayede bir getto 
içinde yasadiklarinin farkina varabilirler. " 77 

 
Stern Çetesi'nin Naziler'le askeri ittifak girisimi 
 
Önceki sayfalarda Revizyonist Siyonizm'e deginmistik. WZO'da hakim olan sol egilime 

karsi sagci, hatta asiri sagci bir ideolojik taban üzerine kurulan Revizyonizm, 1930'lu yillarin 
sonlarindan itibaren Filistin'deki silahli faaliyetlerini artirdi. Silahli mücadele hem Araplara 
hem de kismen yahudi göçüne sinirlamalar getiren Ingiliz manda yönetimine karsiydi ve 
Irgun adli silahli Revizyonist örgüt tarafindan yönetiliyordu. Ancak II. Dünya Savasi'nin 
patlak vermesiyle birlikte Irgun içinde iki ayri fraksiyon belirdi. Jabotinsky'e bagli olan 
birinci grup, onun direktifleri üzerine, savas boyunca Ingiltere'ye karsi askeri bir mücadele 
yapilmayacagina, bunun ancak savas sonrasinda yürütülebilecegine karar vermisti. Daha 
küçük ve radikal olan ikinci grup ise her durum ve sart altinda, egemen bir Yahudi Devleti 
kurulmasina izin vermedikçe, Ingiltere'ye karsi mücadeleyi savunuyordu. Avraham Stern'in 
liderligini yaptigi bu grup Eylül 1940'da Irgun'dan ayrildi ve kendi örgütünü kurdu. Stern 
Çetesi adiyla bilinen bu en radikal Siyonist grup, daha sonra kendisine seçtigi LEHI (Lohamei 

Herut Yisrael-Israil'in Özgürlügü Savasçilari) ismiyle de anilir. Örgütün oldukça iddiali 
hedefleri vardi. Avraham Stern'in 18 prensibinde belirtildigine göre, örgütün hedeflerinin 
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basinda; Eski Ahit'in Tekvin bölümünde belirtilen topraklar-yani "Nil'den Firat'a" kadar-
üzerinde kurulacak bir Yahudi Devleti, bu topraklardan Araplarin sürülmesi ve Kudüs'teki 
Hz. Süleyman Mabedi'nin yeniden insa edilmesi geliyordu. Stern Ingiltere'ye karsi mücadele 
kararinda oldugu için, bir an önce Ingiltere'nin düsmanlariyla ittifak yapmayi düsündü. Eylül 
1940'ta, Irgun'dan ayrilmalarindan yalnizca bir-kaç hafta sonra, Kudüs'teki bir Italyan ajani ile 
baglantiya geçtiler ve Mussolini'nin bir yahudi devleti kurulmasi hedefine aktif olarak yardim 
etmesi karsiliginda, fasist Italya ile askeri ittifak yapmayi öner-diler. Ancak Italyanlar örgütün 
gücünü pek önemsemedikleri için net bir sonuç alinamadi. Bunun üzerine Stern, örgütün önde 
gelenlerinden Naftali Lubentschik'i Beyrut'a Almanlar'la görüsmesi için yolladi. Lubentschik 
burada Rudolf Rosen ve Otto von Hentig adli iki Nazi ile baglanti kurdu. Ve Lubentschik 
Naziler'e oldukça kapsamli bir askeri ittifak önerisi sundu. Lubentschik'in Stern örgütü adina 
Naziler'e yaptigi bu teklifin metni, savas sonrasinda Türkiye'deki Alman Büyükelçiligi 
dosyalarinda bulundu.  

Bu nedenle belgeye "Ankara Belgesi" denmistir. Ankara Belgesi'nin bir kopyasi, daha 
sonra III. Reich'in gizli arsivlerini arastiran Alman tarihçi Klaus Polkhe tarafindan da ortaya 
çikarildi. Buna göre, 11 Ocak 1941 tarihinde, Siyonist Stern Örgütü, Nazi yönetimine resmi 
bir askeri antlasma öneriyordu. Ankara Belgesinde özetle sunlar yaziliydi:  

"1- Yahudi kitlelerin Avrupa'dan çikarilmasi Yahudi sorununun çözümü için ön 
kosuldur; ancak bunun gerçeklesebilmesi, bu kitlelerin yahudi halkinin anavatani olan 
Filistin'e yerlestirilmesine ve tarihi sinirlari içinde bir Yahudi devletinin kurulmasina baglidir. 
Dolayisiyla Avrupa'da (Nazi egemenliginde) kurulacak olan Yeni Düzen, ortak çikarlar 
olusturabilir.  

2- Yeni Almanya ile Ibrani alemi arasinda bir isbirligi mümkündür.  
3- Ulusal ve totaliter temelde tarihi bir Yahudi Devleti'nin Alman Reich'iyla yapilacak 

bir anlasma çerçevesinde kurulmasi gelecekte Ortadogu'daki güçlü Alman çikarlari açisindan 
da gereklidir. Bu düsüncelerden yola çikarak Filistin'deki Ulusal Askeri Örgüt (Stern-Irgun 
Örgütü), Israil Özgürlük hareketinin yukarida belirtilen ulusal hedeflerinin Alman Hükümeti 
tarafindan taninmasi kosuluyla, savasta Almanya'nin yaninda aktif olarak yer almayi teklif 
eder. " 78 Aralik 1941'de Stern, bu kez örgütün önemli isimlerinden Nathan Yalin-Mor'u 
Naziler'le kontak kurmasi için Türkiye'ye yolladi. Ancak Yalin-Mor yolda tutuklandi ve 
planlanan görüsme gerçeklesmedi. Brenner'in belirttigi gibi, Naziler'in bu teklife nasil bir 
cevap verdigine dair arsivlerde herhangi bir bilgi bulunamamistir. Büyük olasilikla Naziler 
Stern'in küçük ve etkisiz bir örgüt olarak görmüs ve öneriyi fazla dikkate almamislardir. 
Ancak burada önemli olan, Siyonist bir örgütün Naziler'e, hem de sözde "yahudi 
soykirimi"nin baslangiç tarihi oldugu söylenen 1941 yilinda, askeri bir ittifak önerebilmis 
olmasidir. Naziler'in kurmak istedikleri Yeni Düzen ile yahudiler arasinda önemli ortak 
çikarlar oldugunu söyleyen Stern'in mantigi, kuskusuz atlanmamasi gereken bir noktadir.  

Yalin-Mor, örgütünün Naziler'le isbirligi aramasinin ardinda yatan mantigi, 1942'de, 
savasin en kizgin oldugu günlerde söyle özetlemistir: "Yahudileri yiginlar halinde göçe razi 
etme projemiz, Almanya'nin hedeflerinden biri olan, Avrupa'yi Yahudilerden temizleme 
amacina uygun düsüyordu. "79 Bir diger önemli ve ilginç nokta da Ankara Belgesi'nin 
Naziler'e verildigi siralarda Stern'in en üst bir kaç yetkilisinden birisi olan bir kisinin 
kimligidir: Izak Samir!... Evet, Naziler'e askeri ittifak öneren örgütün basinda, 1977-92 yillari 
arasindaki Likud iktidari sirasinda Israil'de önce Disisleri Bakanligi sonra da Basbakanlik 
yapacak olan Izak Samir vardir. 1940'li yillarda ayni hocasi Menahem Begin gibi eli kanli bir 
terörist olan Samir, Ankara Belgesi'nden bir kaç yil sonra da Ingiliz ve Arap hedeflerine 
düzenleyecegi kanli saldirilar ile adini duyuracaktir. Samir'in Stern'in Naziler'le ittifak 
çabalarindaki rolünün ne oldugu kuskusuz önemli bir konudur. Samir yillar sonra Ankara 
belgesinin ortaya çikmasiyla birlikte kendisine yöneltilen sorulari cevapsiz birakmistir, ama 
konuyla ilgili hemen her kaynagin kabul ettigi gibi, Stern'in Naziler'e yaptigi teklifin 



Nuri Özbudak : SOYKIRIM YALANI 

 

—    42    — 

arkasindaki bir-kaç önemli beyinden birisi odur. Lenni Brenner, Adolf Hitler'in müttefiki 
olmaya çalismis bir kisinin Yahudi Devleti'nde Basbakanlik koltuguna oturmus olmasinin 
tarihin ilginç çeliskilerinden biri oldugunu söylüyor. Izak Samir'in bu kirli sicili, ilk defa 1989 
yilinda kendi yurttaslari tarafindan ögrenildi. Ankara Belgesi ile ilgili öykünün Israil'in en 
büyük gazetelerinden biri olan Jerusalem Post'ta yayinlanmasi tam manasiyla bir sok 
yasanmasina sebep oldu. Bu "sakincali" iliskiler üzerine konusma yasagi, ilk defa delinmis 
oluyordu. Hem de bir yahudi basin organi tarafindan. Jerusalem Post'un bu haberi, 11 Mart 
1989 tarihli Zaman araciligiyla bizim basinimiza da yansimisti. Haberin basligi, "Israil'de 
Gerçege Ilk Adim, Samir-Nazi Isbirligi Ortaya Çikarildi" idi. Zaman'in Jerusalem Post'u ana 
kaynak olarak gösterdigi bu haberde, önemli bazi bilgiler yer aliyordu: Örnegin, Siyonizm-
Nazizm isbirliginin ilk defa yazili olarak 1989 yilinda ortaya konabildigi, bu tarihe kadar, bu 
konudan bahsedilmesinin, yani Siyonist liderler ile ileri gelen Nazi devlet adamlarinin 
arasindaki isbirligini gündeme getirmenin Israil Devleti tarafindan yasaklanmis bir konu 
oldugu yazilmisti. Bugün konuyla ilgili kitaplarin önemli bir kisminda Ankara Belgesi'nden 
söz edilir.  

Ancak çogu yazar, en basta da yahudi yazarlar, Stern-Nazi iliskisini tarihin anlasilamaz 
cilvelerinden biri olarak yorumlar. Örnegin Israil ordusundan emekli subay Yehoshafat 
Harkabi Israel's Fateful Hour adli kitabinda, bu olayi "yahudi tarihinin anlasilamaz bir kesiti" 
olarak yorumlar. Oysa olayin hiç bir yönü "anlasilamaz" degildir. Bu tür yorumlar 
yapilmasinin nedeni, çogu kisinin Nazi-Siyonist ittifaki ile ilgili olarak yalnizca Stern'in 
girisiminden haberdar olusudur. Çünkü bir tek Stern dosyasi kamuoyuna açikça anlatilmistir. 
Önceki sayfalarda inceledigimiz WZO-Nazi iliskileri ise hala çok kimse tarafindan hiç 
duyulmamistir. Bu sayede Israil liderleri ya da çagdas Siyonistler Ankara Belgesini "ilginç bir 
paradoks" diyerek geçistirebilmektedirler. Çünkü ne de olsa Stern asiri radikal ve Naziler'e 
sempati duymasi dogal karsilanabilecek kadar asiri sagci bir örgüttür. Siyonizmin kötü 
polisidir bir baska deyisle. Oysa ayni geçistirmeyi "sosyalist" WZO için, iyi polis rolü 
oynayan Weizmann, Ben-Gurion ve benzerleri için söylemek mümkün degildir kuskusuz. 
Biz, önceki sayfalarda incelediklerimiz sonucunda, en "solcu" Siyonistin bile aslinda fasist 
egilimli oldugunu, çünkü Siyonizm'in kendisinin bir tür fasizm ve irkçilik oldugunu ve 
dolayisiyla yalnizca Stern gibi radikal bir fraksiyonun degil, tüm Siyonist hareketin Naziler ve 
benzeri fasistlerle isbirligi yaptigini biliyoruz. Stern, buzdaginin yalnizca görünen kismidir. 
Buzdaginin görünmeyen kismini önceki sayfalarda incelemistik. Bu konuda göz atilmasi 
gereken son bir kaynak, ayni Brenner gibi "anti-Siyonist" bir yahudi olan Hannah Arendt'in 
Eichmann in Jerusalem adli kitabidir. Çünkü Arendt, Adolf Eichmann'i merkez alarak, Nazi-
Siyonist isbirliginin daha önce deginmedigimiz bazi yönlerine deginir.  

 
Adolf Eichmann'in öyküsü 
 
Hannah Arendt'in yazdigi Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil 

(Eichmann Kudüs'te: Seytaniligin Basitligi Üzerine Bir Rapor) adli kitap Siyonist-Nazi 
iliskilerinden söz eden kaynaklarin en önemlilerindendir. Kitap önemlidir, çünkü yazari 
Bayan Arendt, Amerikan yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden biri ve ünlü bir siyaset 
bilimcidir. Arendt, kitabinda asil olarak, Nazi Subayi Adolf Eichmann'in (ya da ona benzer 
bir figüranin), 1960 yilinda Mossad ajanlari tarafindan Arjantin'de yakalanip Israil'e 
götürülmesiyle kurulan mahkemeyi ve Eichmann'in mahkemedeki ifadelerini konu edinir. 
Önceki sayfalarda da bir kaç kez degindigimiz Eichmann çok önemli bir isimdir, çünkü 
Gestapo sefi Heydrich'in emri altinda "yahudi sorunu"nu çözmekle özel olarak 
görevlendirilen kisidir. Israil Devleti, Eichmann mahkemesi yoluyla, tüm dünyaya sözde 
yahudi soykiriminin ve Naziler'in kendilerine verdikleri zararlarin (!) propagandasini 
yapmistir. Oysa Adolf Eichmann'in ilginç bir hikayesi vardir ve bu hikaye, Israillilerin 
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propagandalari ile hiç mi hiç uyusmamaktadir. Arendt, kitabinda sik sik resmi tarihin 
kabullerini tekrar etse de, zaman zaman bazi ilginç gerçeklere de deginir. Ilk olarak, kitabin 
hemen girisinde, Naziler'in 1935'te yayinladiklari Nuremberg Kanunlari'ndaki ilginç hükme 
dikkat çeker: Kanunlar, önceki sayfalarda degindigimiz gibi, yahudileri Alman toplumundan 
tümüyle izole etme amacina yöneliktir. Arendt, bunun "Israil Evi'nin birligini korumaya 
çalisan" yahudiler açisindan hiç de olumsuz bir sey olmadigini söyleyerek, Israil'de de bugün 
ayni kanunun-yazili olmasa da-geçerli oldugunu, bir yahudinin bir "goyimle" (yahudi 
olmayan) evlenmesi ya da iliskiye girmesinin yasak kabul edildigini hatirlatir. 80 Arendt, 
ilerleyen sayfalarda Eichmann'in geçmisinden söz ederken de ilginç bilgiler vermekte, onun 
gençliginde hiç bir zaman antisemit olmadigini, hatta bazi yahudilerle çok yakin iliskileri 
oldugunu (örnegin Avustrian Vacuum Oil Company'nin müdürü olan yahudi Bay Weiss'le) 
anlatir. Arendt'in bildirdigine göre Eichmann, masonluga da ilgi duymus, bir süre Schlaraffia 
Locasi'na gidip-gelmistir.  

Ama Eichmann'in asil görevi, 1934 yilinda SS'ler içinde kurulan özel ve gizli bir bölüm 
olan SD'ye girmesiyle baslar. SS sefi Himmler'in kurdurdugu SD, bir istihbarat servisidir ve 
Gestapo sefi Heydrich tarafindan yönetilmektedir. Eichmann, kisa süre sonra servisin "yahudi 
departmani"na girer ve zamanla da bir "yahudi uzmani" olur. Eichmann bu yillarda 
Almanya'daki Siyonist liderlerle ilk görüsmelerini yapar. 81 Arendt, o dönemde Eichmann'in 
bir de The-odor Herzl'in yazdigi Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adli kitabi okudugunu, 
kitaptan çok etkilendigini ve böylece Siyonizm'i benimsedigini söyle anlatiyor: "Eichmann, 
Albert Speer'in kendine verdigi Der Judenstaat'i okuduktan sonra Siyonizm'e baglandi. O 
tarihten sonra, sik sik yahudi sorununa 'siyasi çözüm' aranmasi gerektigini savunmaya basladi 
ve 'amacim, yahudilere, ayak basabilecekleri saglam bir toprak verebilmektir' dedi. Bu 
düsüncelerini de, brosürler dagitarak ve sözlü telkinlerde bulunarak diger SS'ler arasinda 
yaymaya basladi. Ibranice ögrendi. Daha sonra Siyonizm'in temel eserlerinden biri olan Adolf 
Böhm'ün History of Zionism adli kitabini da okudu. Hayati boyunca gazeteden baska bir sey 
okumamis biri için oldukça büyük bir basariydi. " 82 Eichmann'in Siyonizm'e olan bu 
yakinligi, Siyonistlerin hedefleriyle Nazi amaçlari arasindaki paralelligi görmesinden 
kaynaklaniyordu. Siyonistler de ayni Naziler gibi tüm yahudileri Reich sinirlarindan çikarmak 
istiyorlardi. Bu Naziler için Reich'in Judenrein ("yahudiden arindirilmis") olmasi anlamina 
geliyordu; ayni sey Siyonistler için bir Yahudi Devleti demekti. Eichmann, bu nedenle 
Yahudi Devleti'nin kurulmasina destek vermenin önemini vurgulayarak, "amacim, yahudilere, 
ayak basabilecekleri saglam bir toprak verebilmektir" diyordu. O dönemde, önceden de 
degindigimiz gibi, Almanya'da yahudi liderler arasinda iki ekol vardi: Siyonistler ve 
asimilasyonistler. Ikinci grup, yahudilerin Filistin'e gitmesine karsi çikiyor ve Alman toplumu 
içinde asimile olmalarini savunuyorlardi. Ve Eichmann, Siyonistleri çok sevmis, 
Asimilasyonistlerden ise nefret etmisti: "Eichmann'in yakin iliski kurdugu yahudi liderlerin 
hepsi dönemin ünlü Siyonistleri'ydi. Söyledigine göre, 'yahudi sorunu'na bu kadar yakindan 
egilmesinin nedeni kendi 'idealizmi'ydi; ve bu Siyonist yahudiler de ayni onun gibi 'idealist' 
idiler. Buna karsilik asimilasyonistlere hep antipati ile yaklasiyordu...  

 
Eichmann'in iliski kurdugu en 'idealist' yahudi ise Dr. Rudolf Kastner olmustu. Ikisi, 

Macar yahudilerinin yasal olmayan yollardan Filistin'e göç etmesi için isbirligi yapmislardi. . 
" 83 Aslinda Eichmann'in Siyonistlerle paylastigini söyledigi ve "idealizm" diye adlandirdigi 
sey, irkçilikti. Her iki tarafin da irkçilari, Almanlarin ve Yahudilerin bir arada yasamalarini 
istemiyorlar ve bu nedenle de çok iyi bir asgari müsterekte anlasiyorlardi. Naziler'in Filistin'e 
yahudi göçü için büyük destek vermesi, buna dayaniyordu. Eichmann, Siyonistlerle böyle 
yakin iliskiler kurdugu dönemlerde bir yandan da Alman yahudilerini tedirgin edecek 
eylemler düzenliyordu. Bagli oldugu SS Güvenlik Servisi SD (Sicherheitsdienst), yahudilerin 
dükkanlarinin yagmalanmasiyla patlak veren Kristallnacht (Kristal Gecesi) gibi 
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ayaklanmalari kiskirtip organize ediyordu. Amaç, yahudileri asimilasyondan kurtarmak ve 
göçe ikna etmekti. 1938'de Anschluss gerçeklestiginde (yani Almanya ve Avusturya 
birlestiginde) Reich'in, dolayisiyla da Eichmann'in gücünün sinirlari daha da büyümüstü. Ve 
"yahudi isleri sorumlusu" Eichmann, "idealist" uygulamalarina bir yenisini eklemekte 
gecikmedi. Anschluss'un hemen ardindan yeni bir zorunlu göç kanunu yayinlatti ve "tüm 
yahudilerin, kendi istekleri ya da vatandaslik haklari göz önünde bulundurulmaksizin göç 
etmelerini" emretti. 1938 Marti'nda, Avusturya'nin Viyana kentinde, Eichmann kanaliyla SD 
komutanina, ilk Zorunlu Yahudi Göç Merkezi kurma izni verildi. Daha sonra da, çesitli 
yerlerde ve Almanya'da benzer göç merkezleri kuruldu. Tüm bu Yahudi Göç Merkezleri'nin 
yönetiminde Eichmann vardi ve Gestapo komutani basdanisman olarak görev yapti. 18 aydan 
kisa bir süre içinde Avusturya'dan 150 bin yahudi sürüldü; çogu asamali bir göçten sonra 
Filistin'e yöneldi. Eichmann bu arada, Siyonist liderlere yahudilerin göç islemleri için 
kolayliklar gösteriyordu. 84 Eichmann, yahudileri göç ettirme operasyonu ile ilgili olarak 
daha sonra sunlari söyleyecekti: "Ben her iki tarafi da memnun edebilecek bir çözüm 
ariyordum... Çözüm, dedigim gibi, yahudilere üzerine basabilecekleri saglam bir toprak 
bulmaktan geçiyordu, böylece kendilerine ait bir topraklari olacakti.  

Ve ben bu yönde çalisiyordum. Bu yönde isbirligi yaptim, çünkü bu hedef, ayni 
zamanda yahudi halkinin arasindaki bazi hareketlerce de aynen benimseniyordu. Bu yüzden, 
bunun en uygun çözüm olacagi kanisina vardim. Ülkeden çikmak yahudilerin de yararinaydi; 
belki bazilari bunu anlamiyorlardi, ama öyleydi. Birisinin onlara yardim etmesi, bu isi 
organize etmeye çalisan aktif yahudi gruplarina destek vermesi gerekiyordu; ben de bunu 
yaptim. " 85 Eichmann'in bu cümlelerini aktaran Arendt, söyle diyor: "Sözkonusu 'aktif 
yahudi gruplari', Eichmann gibi 'idealist' olanlar, yani Siyonistlerse, gerçekten de Eichmann, 
onlara saygi gösterdi, isteklerini dinledi, destek istemelerini kabul etti ve onlara verdigi 
sözleri tuttu. " Arendt, bunlara ragmen, kitabinin ayni sayfasinda, Israil mahkemesinin 
Eichmann'in Siyonistlerle olan iliskileri üzerinde hiç durmadigini da bildiriyor. Yahudi yazar, 
Nazi politikasinin yahudi liderlerce benimsenmesine dair sunlari da ekliyor: "Hans Lamm, 
'Nazilerin yahudi politikasinin, ilk basta Siyonizme uygun düstügü tartisilmaz bir gerçektir' 
diyor. Gerçekten de bu yillarda Eichmann böyle düsünmektedir. Bu düsüncelerinde yalniz da 
degildir. Bazi Alman yahudileri, toplumlarinin içinde bulundugu asimilasyon sürecinin, 
Naziler'in baslattigi 'disimilasyon' süreci ile kirilabilecegini düsünmektedirler. . . Hitler'in 
iktidari ele geçirisi, Siyonistler tarafindan 'asimilasyonun sona erisi' olarak görülmüs ve 
sevinçle karsilanmistir. Dolayisiyla Siyonistlerle Naziler arasinda çesitli isbirlikleri 
kurulmustur. Siyonistler düsünmüslerdir ki, Nazilerin baslattigi 'disimilasyon' politikasi ve 
Filisitin'e göç bir arada oldugunda onlar için çok yararlidir ve bu nedenle de 'yahudi 
kapitalistleri' de devreye sokarak, iki taraf için de karli bir çözüm olusturma yoluna 
gitmislerdir. " 86 Arendt, Siyonistler'in "yahudi kapitalistleri devreye sokmalari"ndan söz 
ederken, önceki sayfalarda yogun olarak inceledigimiz bir gerçege, yani Hitler'in büyük 
yahudi finansörlerden aldigi dev yardimlara isaret ediyor. Hannah Arendt, ayrica Nazi 
politikasinin Alman yahudilerini Siyonizmi kabul etmeye hizla ittigini vurguluyor ve o 
dönemlerde Siyonist yayin organi Jüdische Rundschau'nun tirajinin besbinden kirkbine 
çiktigina dikkat çekiyor. Arendt, ayrica Eichmann ve diger Nazilerin, yalnizca WZO'ya bagli 
olan Yahudi Ajansi'yla (Jewish Agency) degil, bagimsiz bazi Siyonist gruplarla da çok iyi 
iliskiler kurduklarini, "Gestapo ve SS'lerin Siyonistlere çok yardimci olduklarini" söylüyor 
87.  

Ayni sayfada bildirdigine göre, sözkonusu Siyonistler, Eichmann'in kendilerine karsi 
oldukça "kibar" davrandigini söylüyorlar. Hatta Eichmann, bir keresinde, "genç yahudilere 
egitim alani" açmak için bir manastirda yasayan rahibelerin tümünü kovuyor, manastiri 
bosaltip Siyonist gruba veriyor. Bir baska olayda ise, Nazi Subaylari bir Siyonist gruba, 
"egitim alanlarina" rahat gidebilmeleri için bir tren tahsis ettiklerini söylüyor. (Arendt, 
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Siyonist grubun ne "egitim"i aldiklarini söylemiyor ama anlasilan silahli bir egitim 
sözkonusu. ) Evet, bu iliskiler ayni önceki sayfalarda incelediklerimiz gibi inanilmasi zor ve 
hayret verici iliskilerdir. Ama hepsi gerçektir. Kuskusuz kendisi de bir yahudi olan Hannah 
Arendt'in bunlari kabul etmesi ve yazmasi da son derece önemlidir. Ancak Hannah Arendt, 
Naziler ve Siyonistler arasindaki tüm bu iliskileri anlattiktan sonra, kitabinda ilginç bir dönüs 
yapar. Çünkü Arendt'e göre, Naziler ve Siyonistler arasindaki isbirligi, II. Dünya Savasi'nin 
patlak verdigi günlerde ani bir biçimde kesilmistir. Yazar dönüsümün tarihi olarak 1939 yilini 
belirler. Bu ani degisikligin nedeni ise, Arendt'e göre, Naziler'in yahudi sorununa yeni bir 
çözüm bulmus olmalaridir. Bu nokta, "yahudi soykirimi"nin baslangicidir. Ancak bu tabloda 
bir gariplik vardir. Arendt, kitabinda yaptigi bu açiklamaya samimi olarak inaniyor mu, 
bilemiyoruz. Ama, basindan beridir Siyonistlerle isbirligi yapmis, hatta Siyonistlerin sagladigi 
maddi destekle yükselmis bir hareketin neden birden bire fikrini degistirdigine dair ortada hiç 
bir açiklama yoktur. Naziler neden Siyonistlere ihanet etmek, yani bir anlamda "bindikleri 
dali kesmek" istesinler? Hem de tam bir Dünya Savasi'na girdikleri, yani büyük bir finansal 
destege ihtiyaç duyduklari anda? Onlara verilen misyon, yahudileri tedirgin etmek ve göçe 
ikna etmektir, toplayip hepsini öldürmek degil ki. Öyleyse neden herseyi alt-üst etmislerdir? 

 
Savas yillari ve Nazi himayeli otonom Yahudi Devletleri!. . .  
 
Üstteki sorunun cevabina geçmeden önce, bir kaç nokta üzerinde durmakta yarar var. 

Öncelikle dikkat çekici olan, Nazi Almanyasi'yla ilgili olarak bizlerden birseylerin 
saklandigidir. Evet, bir seyler saklanmaktadir, çünkü önceki sayfalarda inceledigimiz açik ve 
net Siyonist-Nazi iliskileri hiç bir resmi tarih kitabinda kesinlikle konu edilmez. Bize 
tekrarlanan hikaye, Naziler'in gözü dönmüs birer yahudi düsmani olduklarindan baska bir sey 
degildir. Bu durumda, Nazi Almanyasi'yla ilgili olarak resmi tarihin disinda bir de gerçek 
tarih bulundugunu farkettigimize göre, konunun ikinci kismina da dikkatli bakmak 
durumundayiz. Ikinci kisim, Arendt'in Nazi-Siyonist iliskilerinin kopmasina neden olarak 
gösterdigi kisimdir; yani Soykirim. Peki acaba Soykirim'la ilgili olarak bildiklerimiz de resmi 
tarih degil midir? Onlarin da yeniden ve farkli kaynaklar kullanilarak gözden geçirilmesi 
gerekmez mi? II. Dünya Savasi sirasinda, gerçekten bir "Yahudi Soykirimi" yasanmis midir? 
Bu sorunun cevabini bulmak için, II. Dünya Savasi yillarinda Naziler'in yahudilere karsi ne 
tür politikalar uyguladigina bakmak gerekiyor. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem'de, 
savasin basladigi günlerde, yani 1939'da Naziler'in yahudi politikasindaki birinci evrenin 
bittigini söyler. Bu birinci evre, Arendt'in deyimiyle "sürgün" evresidir; Naziler Siyonistlerle 
isbirligi içinde yahudileri Almanya ve Avusturya'dan sürmüs, Filistin'e yollamislardir. 
Arendt'e göre, savasla birlikte ikinci evre baslamistir, çünkü artik birinci evredeki yöntemin, 
yani yahudileri Filistin'e sürmenin imkani kalmamistir. Nedeni, Almanya'nin Ingiltere'yle 
savasiyor olmasidir; artik hiç bir Alman gemisi, Ingilizlerin hakim oldugu denizlerde Filistin'e 
yolcu tasiyamaz. Hem ayrica Filistin de bir Ingiliz mandasidir. Arendt, bu yeni durumu söyle 
özetliyor: "Yahudi sorununun resmi çözümü 'zorunlu göç'tü, ancak bu artik mümkün 
olamiyordu". 88 Bundan dolayi Nazi politikasinin degistigini söyleyen Arendt, ikinci evrenin 
"toplama" evresi oldugunu söyler. Yani yahudiler Avrupa'da bir araya getirilip tecrit 
edileceklerdir.  

Bu evrenin ardindan üçüncü evre, yani "Nihai Çözüm" (Final Solution) evresi gelecek 
ve toplanmis olan yahudiler imha edileceklerdir. Ancak Arendt, kitabinda bu tezine ters düsen 
bazi gerçekleri de yazmadan edemez. Bu ilginç gerçeklerin gösterdigi sonuç sudur: Naziler, 
savas sartlari nedeniyle yahudileri Filistin'e göndermeyi basaramadiklari için, yeni bir çözüm 
arayisina girmis ve küçük ve geçici Yahudi Devletleri kurmayi planlamislardir. Bu, Alman 
irkini yahudi irkindan, yahudi irkini da Alman irkindan ayri tutma seklindeki klasik Siyonist-
Nazi hedefinin yeni bir uygulamasindan baska bir sey degildir aslinda. Nazilerin Yahudi 
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Devleti kurma yönündeki ilk denemeleri, Arendt'in de yazdigina göre, Nisko Plani'dir. Plan, 
Nazilerin Polonya'yi isgali üzerine Eichmann ve onun bir üstü olan Franz Stahlecker 
tarafindan gelistirilmistir. Polonya'nin yalnizca bir bölümü Nazilerce isgal edilmistir (kalan 
kisim Rus isgalindedir) ve bu kisimda yasayan bir milyon yahudinin ne olacagi da Naziler 
tarafindan düsünülmektedir. Iste bu anda Eichmann ve Stahlecker, sözkonusu Nisko Plani ile 
ortaya çikarlar. Plan, Polonya'nin Nazi isgali altinda olan ama asil Reich topraklarina dahil 
sayilmayan Genel Hükümet (General Government) bölgesinde Nazi himayesinde otonom bir 
Yahudi Devleti kurulmasini öngörmektedir!... Arendt söyle diyor: "Bu, Eichmann'in, 
'yahudilere, üzerine basabilecekleri saglam bir toprak bulma' hedefinin geçici bir süre için de 
olsa gerçeklestirilmesiydi". 89 Arendt, ayrica planin öteki hazirlayicisi olan Stahlecker'den de 
söz ediyor ve onun "Viyana'dayken Siyonist liderlerle sikça el sikismaya alismis birisi" 
oldugunu söylüyor. 90 Eichmann ve Stahlecker'in plani Heydrich'ten de destek görür ve bir 
milyon Polonyali yahudi, ülkenin "otonom" bölgesinde toplanarak devletin çatisi atilir. 
Bölgede Naziler'in himayesinde "Yahudi Yaslilar (Bilgeler) Meclisi" kurulur ve Eichmann da 
özel bir "göç merkezi" organize eder. 91 SS'ler, otonom bölgeye giden yahudilere söyle 
derler: "Führer, yahudilere onlara yeni bir yurt verecegine dair söz verdi". Ama savas sartlari 
nedeniyle Plan fazla etkili olmaz ve gerçek bir Yahudi Devleti kurulamaz. Ama yahudiler bir 
kez tecrit edilmis ve bir araya getirilmislerdir; savas sonrasinda bunlari toplayip Fiistin'e 
götürmek Siyonistler için çok daha kolay olacaktir. Arendt'in bildirdigine göre, bu tür otonom 
yahudi devletleri, Reich'in baska bölgelerinde de kurulmaya çalisilir.  

Eichmann'in bir Yahudi Devleti kurma yolundaki ikinci girisimi ise 1941 yilinda olur. 
Bu girisim, Madagaskar Projesi olarak adlandirilir; çünkü Avrupa'dan dört milyon yahudinin 
Madgaskar'a götürülmesini ve adada Nazi himayesinde bir Yahudi Devleti kurulmasini 
öngörmektedir. Bu proje, aslinda Ingilizler'in daha önceleri gündeme getirdikleri Uganda 
Projesi'ne benzer. Uganda Projesi, Ingilizler'in bir "yahudi vatani" isteyen Siyonistlere Filistin 
yerine Uganda'yi önermesiyle gündeme gelmisti. Ingilizler, Filistin'deki Araplarin yaratacagi 
sorundan çekinerek böyle bir öneri getirmisler, ancak Siyonistlerce reddedilmisti. Simdi ayni 
seyi Naziler denemeye çalismaktadir. Filistin kendi ellerinde olmadigina göre, orayi önerme 
sanslari yoktur; ancak bir Fransiz kolonisi olan Madagaskar'i kolaylikla alacaklarini 
düsünmekte ve Siyonistlere bu yeni ilginç teklifi götürmektedirler. Naziler'in Avrupa içinde 
otonom Yahudi Devleti kurma çabalarina bir örnek de Heydrich'in Eichmann'in yardimiyla 
Bohemya ve Moravya'da yaptigi denemedir. Arendt'in anlattigina göre, Heydrich, kendisine 
Bohemya ve Moravya'nin yönetimi verildiginde, ülkeyi sekiz haftada Judenrein yapacagina 
söz verir. Bu isi nasil yapabilecegini Eichmann'a sordugunda, Eichmann, ülkede otonom bir 
Yahudi Devleti kurulmasini önerir. Heydrich kabul eder ve Theresienstadt bölgesindeki tüm 
yerli Çek nüfusun bosaltilmasini emreder. Bosalan yere ülkedeki yahudi nüfusunun büyük 
bölümü aktarilir. Bütün bunlar, Naziler'in yahudileri tecrit etme politikasinin savas yillarinda 
da, savas öncesi dönemden farkli olmadigini gösteriyor. Savas öncesi dönemdeki politika, 
Siyonistlerle isbirligi yaparak yahudileri kültürel ve fiziksel yönden tecrit etmek ve Filistin'e 
göndermekti. Savas sartlari Filistin'e gidisi mümkün kilmadiginda, tecrit yine devam ettirilmis 
ancak Filistin yerine baska yerlerde geçici "yahudi devletleri" olusturma yoluna gidilmistir. 
Ve bu politikanin hiç bir yani da Siyonistlere ters düsmemektedir. Bu noktada soruyoruz: 
Sizce bu tabloda bir soykirim havasi var midir? Nazi hareketinin en basindan beri 
Siyonistlerin destegi ile ve onlarla isbirligi içinde gelistigini biliyoruz. Bu isbirliginin 1941 
yilinda halen sürmekte oldugu da, Naziler'in Yahudi Devleti kurma çabalarindan açikça 
anlasilmaktadir. Siyonist Stern örgütünün ayni yil içinde Naziler'e askeri ittifak önermis 
olmalari da, yahudi soykirimi kavramiyla büyük bir çeliski olusturmaktadir.  

Baska ilginç bilgiler de vardir. Mark Weber'in "Zionism and the Third Reich" adli 
makalesinde 92 yazdigina göre, 1942 yilinda bir gözlemci, Almanya'da resmi izinle çalisan ve 
Filistin'e gidecek yahudi göçmenlere egitim veren Siyonist bir "kibutz" oldugunu rapor 
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etmistir. Weber, bu Siyonist merkezin muhtemelen 1942'den sonraki yillarda da aktif 
oldugunu yaziyor. Bir baska deyisle, savas öncesi dönemde Nazi-Siyonist iliskisinin temelini 
olusturan yahudi göçü politikasi, savas yillarinda da mümkün oldugu ölçüde devam etmistir. 
Siyonist-Nazi ittifaki hiç bir zaman sona ermemistir. Bir baska ilginç bilgiyi de Türkiyeli 
yahudilerin yayinladigi Salom gazetesi vermektedir. Salom'un haberine göre, ilk defa 1990 
Subat'inda gün isigina çikan 40. 000 sayfalik belgeden olusan Dogu Almanya'nin gizli 
arsivleri, Nazi Almanyasi'nda bazi yahudilerin ordunun stratejik noktalarinda görev aldigini, 
ayrica Hitler ile de kisisel dostluklar kurdugunu belgelemistir. Salom söyle yazar: "Nazi 
Partisi Sekreteri Martin Bormann'in 1942'de yazdigi bir mektup, Almanya'da yasayan ve 
yahudi kani tasiyan Arilerin, Alman ordusundaki durumlarina ve Hitler ile olan kisisel 
samimiyetlerine deginiyor. " 93 Kisacasi 1942 yilinda bazi Alman yahudileri-kuskusuz bunlar 
Siyonistlerdir-Hitler ile kisisel dostluklarini sürdürür durumdadirlar. Oysa resmi tarih bizlere, 
Hitler'in ve üst düzey Naziler'in 1941 yili içinde "yahudilerin fiziksel olarak imhasi"ni 
planladiklarini ve 1942'nin hemen basinda da bu korkunç plani Nihai Çözüm (Final Solution) 
adi altinda uygulamaya koyduklarini söylemektedir. Ya dünyanin en mantiksiz, en 
anlasilamaz ve en açiklanamaz olayiyla karsi karsiyayiz, ya da resmi tarihin bize anlattigi 
Soykirim hikayesinde garip bir seyler var. Daha dogrusu, gerçekten de Soykirim diye bir sey 
var mi? 

 
Soykirim diye bir masal ve gaz odalari yalani 
 
II. Dünya Savasi'nda, Naziler'in hem Alman topraklarinda, hem de isgalleri altindaki 

diger ülkelerde hapishaneler ve isçi kamplari zinciri kurduklari ve islettikleri tarihin 
tartismasiz bir gerçegidir. Bu kamplara yahudiler, savas tutuklulari, direnisçiler, çingeneler, 
homoseksüeller ve Alman Imparatorlugu'nun düsmani oldugu düsünülenlerin gönderildigi de 
bir gerçektir. Bu toplama kamplarina gönderilenler, Alman savas gücü için isçi olarak 
kullaniliyorlardi. Alman savas endüstrisinin damarlari bu esir isçilerin üretimi ile 
besleniyordu. Örnegin, bir merkez üzerine, 3 ana kamp ve yaklasik 40 kampçiktan olusan 
Haute-Silesie, önemli bir endüstri merkeziydi. Maden ocaklari, tarim, kömür madenleri, 
petrokimya, silah sanayi, endüstri, petrol, sentetik kauçuk, hayvancilik ve balikçilik 
alanlarinda çalistirilanlar, içlerinde yahudilerin de bulundugu savas esirleriydiler. Ancak 
cevabi bulunmasi gereken soru, bu toplama kamplarinda yahudilere yönelik sistemli bir 
soykirim politikasinin uygulanip uygulanmadigi sorusudur. Çünkü toplama kamplarinin 
varligi kesin bir gerçektir oysa, "soykirim" ispatlanmis, kesinlesmis bir gerçek degildir. 
Aksine, son yillarda ortaya çikan deliller, soykirimin bir efsaneden ibaret oldugunu 
gösteriyor. Hemen savasin bitimiyle baslatilan ve 40 sene boyunca da karsi bir muhalif sesin 
çikmamasindan güç alarak tirmandirilan Holokost (yahudi soykirimi) propagandasinin 
karsisina, son 10 senede birçok revizyonist (resmi tarihi kabul etmeyip, yeni tezler öne süren) 
tarihçi ve arastirmaci dikildi. Soykirimcilar (yani bir soykirim yasandigini savunanlar) 
açisindan "beklenmedik birer bela" olarak nitelendirilen bu gelisme, siyasi tarihin belki de en 
kritik konularindan birini açmis oldu: "Soykirim iddialari yasanmis tarihi bir gerçek midir, 
yoksa yaniltici siyasi bir propagandayla sisirilmis bir yalan midir?" Revizyonist tarihçilerin ve 
arastirmacilarin konu ile ilgili çalismalari ve bu çalismalara karsi aldiklari tepkiler, soykirimin 
delillere dayanan kesin bir gerçek degil, telkine, beyin yikamaya dayanan bir efsane oldugunu 
gösteriyor. Konu hakkindaki tek delil, yalanci sahitlerdir. Bunlara "yalanci" demek bir abarti 
degildir. Çünkü açikça gerçege aykiri ifadeler vermislerdir. Örnegin, Almanya'daki Dachau 
Toplama Kampi'nda herhangi bir gaz odasinin hiçbir zaman kullanilmamis oldugu, soykirimci 
çevreler tarafindan bile bugün artik kabul edilmektedir.  

Oysa, Dachau'da kaldigini söyleyen birçok kisi, bu kamptaki gaz odalarini gözleriyle 
gördüklerini söylemekte, ve oldukça dramatik hikayeler anlatmaktadirlar. Pek çok insan da bu 
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dramatik hikayelere dayanan soykirim filmlerinin etkisiyle olayi kesin bir gerçek olarak 
algilamaktadir. Oysa yahudilerin toplu olarak Nazilerce katledildiklerine dair, soykirimcilarin 
elinde somut olarak herhangi bir belge yoktur. Örnegin, toplu katliam yöntemi olarak ileri 
sürülen "gaz odalari" konusunda, adli açidan kanit olarak kabul edilebilecek tek bir somut 
delil dahi ortaya konamamistir. Bir gaz odasi olusturmak kolay degildir. Eger Almanlar 
milyonlarca insani öldürmek isteselerdi, müthis bir makine üretmeleri gerekirdi. Oysa, 
bugüne kadar, henüz böyle bir "katliam makinesinin" varligiyla ilgili tek bir delil de 
bulunabilmis degildir. Simdiye kadar hiç bulunmamis genel bir düzen, simdiye kadar hiç 
görülmemis bilgiler, çalismalar, kumandalar, planlar bulunmaliydi. Mimar, kimyager, doktor 
ve her türlü teknoloji uzmanlarindan olusan bir bilirkisi topluluguna sahip olmalari gerekirdi. 
Kisacasi, sistemli bir katliamin gerçeklesebilmesi için tüm bu siraladigimiz nitelikli teknik 
adam ve araca zorunlu bir ihtiyaç vardi. Oysa, dün yapilmis olmasi gereken tüm bu 
organizasyonlarin varligi ile ilgili olarak bugün tek somut delil dahi bulabilmek mümkün 
olamamistir. Öte yandan, soykirimcilarin "kanit" adi altinda ileri sürdükleri seylerin ise son 
derece zorlama ve ilgisiz, dolayli iddialar oldugunu da hatirlatmakta yarar var. Bu konuyla 
ilgili olarak, genç bir yahudi revizyonist arastirmaci olan David Cole sunlari söylüyor: 
"Yillardir süren arastirmalarimdan ve baskalarininkilerden biliyorum ki, Holokost'un delilleri 
çok az. Aslinda eldekiler sadece sahitlerin ifadeleri ve savas sonrasi itiraflar. Öldürücü gaz 
odalariyla ilgili hiçbir resim, plan ya da savas zamani belge, ya da yahudileri imha plani yok. 
'Almanlarin tüm delilleri yok ettigi' bahanesi de son derece akil disi gözükmektedir. Holokost 
hikayesini anlamanin yolu, ancak delil olarak geçen seylerin gerçek niteligini anlamaktan 
geçer. Holokost'un delili olarak kullanilan herseyin mükemmel derecede normal karsi bir 
açiklamasi var. Öte yandan soykirimcilarin bazi öne sürdükleri deliller aslinda görüslerine ters 
düsüyor. Örnegin, savas sirasinda müttefikler tarafindan Auschwitz'in uçaktan çekilmis bazi 
fotograflari var. Fotograflar, ölümlerin hiç durmaksizin gerçeklestigi iddia edilen bir zamanda 
çekilmis olmalarina ragmen, bu fotograflar ne insanlara herhangi bir gaz verilmesi olayini, ne 
de yanmakta olan vücutlari göstermiyor. Ama bunlardan hiç bahsedilmiyor. " 1 

 Revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish de Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence 
(Auschwitz: Bir Yargiç Delilleri Inceliyor) (2) adli kitabinda konuyla ilgili olarak söyle diyor: 
"Alman resmi makamlarinda, Auschwitz'de gaz odalarinin olduguna dair, tek bir doküman 
dahi bulunmadigi için, imha mitolojisine inananlar, baska dokümanlardan dolayli olarak, gaz 
odalarinin varligini kanitlamaya çalisiyorlar." 2 Ancak, bu yöntemin yeterince ikna edici 
olamayacagindan endise eden soykirimcilar, isi sansa birakmadilar. Ve bu "talihsiz" durum, 
Holokost'u "kanitlama" adina, soykirimcilari bir takim kirli arayislara sevketti. Nitekim, bu 
yöntemi uygulamada kisa sürede basari saglayan soykirimcilar, birçok hayali Holokost 
sahnelerinin oldugu filmleri, birçok yalanci sahidi, düzmece belgeleri ve tahrif edilmis 
tutanaklari alelacele propaganda sahnesine sürdüler. Ve kisa sürede, soykirimcilar yaptiklari 
bu yaniltici bilgi bombardimaniyla, II. Dünya Savasi'nda bir "yahudi soykiriminin" 
yasandigina dünya kamuoyunu ikna etmeyi basardilar. Gerçekten de kabul etmek gerekir ki, 
halk yiginlari üzerinde derin bir etki yaratan "soykirim" anlatimlari, hakkinda herhangi bir 
süpheye dahi yer vermemecesine, adeta, tartismasiz bir inandiricilik yaratabildi. Ancak 
yalnizca propaganda ile kabul ettirilmeye çalisilan bu efsane, bazi arastirmaci ve tarihçileri 
kuskulandirdi. Ve yaptiklari arastirmalar sonucunda "soykirim"in ileri sürdügü sözde deliller, 
kisa sürede birbirinin pesi sira yikildi, eridi gitti. Bu gelisme karsisinda, soykirimcilar 
tamamen köseye sikistilar ve teker teker, "Holokost" içerikli iddialarini birer birer geri almak 
zorunda kaldilar. Dün büyük bir heyecanla, içinde gaz odalari oldugu iddia edilen toplama 
kamplarini, bugün birer ikiser geri aliyorlar, "buralarda gerçekte gaz odalari hiç yoktu", 
diyorlar; dün 25 milyonla açilisi yapilan soykirim kurbanlarinin sayisi, bugün büyük bir hizla 

                                                
2  http://aaargh.com.mx/fran/livres/livres.html  
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kum gibi eriyor ve "soykirim kurbanlari" olarak medyaya sunulan milyonlar, artik yüzbinlere 
iniyor.  

 
"Gaz odalari" efsanesinin üniversite çevrelerinde sorgulanmasi 
 
Bir bilim dalinda, özellikle tarihte, yaygin olan genel görüsü benimsemeyen ve yeni bir 

tez öne süren kisilere revizyonist adi verilir. Holokost ve gaz odalarinin var olmadigi 
konusunda arastirma yapan tarihçilere de revizyonist denilmekte. Çünkü, bu tarihçiler de, 
mevcut sistem içinde, bugün için hakim olan soykirim ve gaz odalari görüsünü yargilamakta, 
dolayisiyla, bu çizgide arastirma yaparak da sistemi karsilarina almaktalar. Iste bu yüzden, 
Holokost ve gaz odalari konusunda arastirma yapan bilim adamlari yaptiklari çalismalardan 
ötürü, soykirima inanan sistem tarafindan "cezalandirilmaktalar". Iste, gaz odalarinin var 
olmadigiyla ilgili olarak basarili çalismalar ortaya koyan revizyonist tarihçilere bir örnek, 
Fransa'dan Henri Roques: Akademisyen bir tarihçi olan Henri Roques, gaz odalarinin var 
olmadigi konusunda, Fransa'daki Nantes Üniversitesi'ne bir doktora tezi sunar. Ve 15 Haziran 
1985 tarihinde, Roques'in doktora tezi üniversite tarafindan, "Çok Iyi" dereceyle kabul edilir. 
30 Nisan 1986 tarihinde, Ouest-France gazetesi, Roques'un doktora tezi ile ilgili olarak 
yaptigi haberi büyük puntolarla yayinlar. 5 Mayis 1986 tarihinde, yine ayni gazetede, Nantes 
Üniversitesi yöneticisi Paul Malvy, "Roques'in tezini okuduktan sonra allak bullak oldugunu" 
belirtir ve genel yorumunu söyle ifade eder:  

"Üzerinde çalisilan testlerin analizinden çikan sonuçta hiçbir anlasmazlik yok. "15 
Mayis 1986 tarihli La Tribune isimli haftalik sol gazete, Roques'un bu arastirmasi için, "gaz 
odalarini yalanlayan teze çok iyi derece" konulu üç sayfalik bir anket sununca, tüm radyo ve 
televizyonlar Henri Roques'un pesine düstü. Ve birbirini takip eden televizyon ve radyo 
programlarinda, Henri Roques, ilk defa farkli bir yaklasimla, gaz odalari konusunda 
kamuoyunu bilgilendirdi. Hazirlanan bu programlarin da sonucunda, olayin boyutu her geçen 
gün tirmandi. Tüm çevreler büyük bir saskinlik içindeydi. Ve en sonunda, Fransa'nin Devlet 
Bakani Alain Devaquet büyük bir basin toplantisi düzenleyerek konuyla ilgili açiklama 
yapmak zorunda kaldi. Bakan yaptigi bu açiklamada, "Roques'un tezini geçersiz 
kilmadiklarini, sadece birkaç maddesine katilmadiklarini" söyleyince, birdenbire, Henri 
Roques'un gaz odalarinin var olmadigi ile ilgili doktora tezinin dogrulugu, resmi bir agiz 
araciligiyla Fransiz Hükümeti'nce tescillenmis oldu. Ilerleyen günlerde de, arastirmacinin 
ortaya koydugu tezi çürüten, hiçbir ciddi "karsi-görüs" basina önerilemedi. Diger tarih 
profesörleri sadece saskinliklarini bildirdiler ve Roques'un tezinin içerigi, birçogunun derin 
inançlarini alt üst etti. Gaz odalarinin var olduguna inanan soykirimci görüs, Henri Roques'un 
bu çikisiyla, Fransa'da ilk defa akademik olarak büyük bir darbe almis oldu. Iste bu noktada 
bazi etkili güçler olaya el koydu ve 1986 yilindan itibaren, açilan mahkemelerle revizyonist 
akademisyen bilim adamlarinin "cezalandirilma" dönemi basladi.  

 
Leuchter Raporu: "Gaz odalari" için ilk adli sorusturma 
 
Gaz odalari konusunu arastirirken dikkati çeken en önemli kaynaklardan biri, kuskusuz, 

önsözünü ünlü tarihçi David Irving'in kaleme aldigi, The Leuchter Report: The First Forensic 

Examination of Auschwitz isimli kitap. Toplama kamplarinin en büyügü, Polonya'da kurulmus 
olan Auschwitz kampi hakkinda yapilan "ilk adli inceleme"nin, bir rapora dönüstürülmesiyle 
ortaya çikan bu kitabin yazari ise Fred A. Leuchter. Leuchter, uzun yillar Amerika'da 
kullanilan idam amaçli gaz odalarinda çalismis bir "gaz odasi uzmani"ydi. Soykirim 
konusuyla da önceden bir ilgisi yoktu. Bir gün Kanada'da yasayan bir Alman yurttasi ve 
soykirim masalini inandirici bulmayan bir revizyonist olan Ernst Zündel ile tanisti. Zündel, 
ona Holokost konusundaki gerçekleri, yani böyle bir seyin yasandigina dair hiç bir delilin 
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olmadigini anlatti. Ve sonuçta Zündel, bu "gaz odasi uzmani"ni gidip toplama kamplarinin en 
ünlüsü olan Auschwitz'deki "gaz odalari"ni incelemeye ikna etti. Leuchter Auschwitz'e, 
Birkenau ve Majdanek'e gitti, uzun incelemeler yapti ve "gaz odasi" olarak tanitilan yerlerin 
gerçekten bu amaçla kullanilmis olmasinin imkansiz oldugunu açiklayan ünlü raporunu yazdi. 
Bu raporu hazirlamadan önce, Fred Leuchter'in Holokost konusunu hiç sorgulamamis olmasi, 
ancak Auschwitz kampinda çok yönlü olarak yaptigi bilimsel incelemeler sona erdikten sonra 
bu konuda bir kanaate ulasabilmis olmasi, önemli bir nokta. Çünkü bu durum, yapilan 
arastirmanin herhangi bir ideolojik saplantiyla, pesin hükümle yürütülmedigini ortaya 
koyuyor. Konuyla ilgilenen ünlü akademisyen profesör Robert Faurisson, 23 Nisan 1988 
tarihinde, Fred Leuchter'in kitabini söyle degerlendiriyor: "Leuchter'in kitabi notlarla beraber 
192 sayfadir. Raporun sonucu son derece kesin ve net: Auschwitz, Birkenau ve Majdanek'de 
gaz odalari olmadigina dair kuvvetli deliller var. Revizyonist tarihçiler tarafindan yapilan 
arastirmalar, idam amaçli olarak gösterilen yerlerin hiçbir zaman böyle bir amaç için 
kullanilmadigini göstermisti. Nitekim, konunun uzmani olan Fred Leuchter, raporunu 
hazirlamak için Polonya'ya giderek, adli bir inceleme yapmis, raporunu yazarak bunu bir 
Kanada mahkemesinde, Mr. Ernst Zündel adina ispatlamistir. " 3 

 Kanada mahkemesinde de dogrulugu tescillenmis olan Fred Leuchter'in bu akademik 
raporu, yahudi çevrelerde sok etkisi yaratti. Uzun bir zamandir yalnizca bir iddia olarak 
görülen, gaz odalarinin tarihi bir yalan oldugu görüsü, Fred Leuchter'in bu raporuyla ilk defa 
belgeleniyordu. Hem de son derece bilimsel yöntemlerle elde edilen laboratuvar tahlil 
sonuçlari, "elle tutulur gözle görülür" dev bir gerçegi ortaya çikariyordu: Gaz odalari bilimsel 
olarak geçerli degildir. Son derece titiz bir çalismanin ürünü olan bu akademik raporun 
profilini, "Amaç - Özgeçmisi - Arastirma Alani - Özet ve Buluntular ve Sonuç" basliklari 
altinda Fred Leuchter söyle çiziyor: 

 
"AMAÇ: Bu raporun amaci Polonya'da Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de var 

oldugu iddia edilen gaz odalarinin ve yakma faaliyetlerinin Holokost literatüründe belirtildigi 
gibi olup olmadigini arastirmaktir.  

ÖZGEÇMISI: Bu raporun arastirmacisi ve yazari, hidrojen ile siyanürün bilesiminden 
meydana gelen hidro-siyenik gazinin ABD'de idamlarda kullanilmasi alaninda uzmandir. 
Arastirmaci, Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de ölçümler yapmis, adli örnekler almis ve 
Ziklon B gazinin idam prosedürlerine uygun bir sekilde kullanilip kullanilmadigini 
incelemistir.  

ARASTIRMA ALANI: Raporun arastirma alani olan Auschwitz, Birkenau ve 
Majdenek'de yapilan fiziksel arastirmalar ve önemli ölçüde veri toplanmasi ile bu çalisma 
yapilmistir. Üç kasabadaki müzelerden elde edilen yazilar, Krema ('gaz odasi') I, II, III, IV ve 
V'in mavi iz kopyalari, Degesch bit ayirma odalari ile ilgili dokümanlar, Krema'lardan alinan 
adli örnekler incelenmistir. Yukaridaki verilere dayanilarak arastirmaci bu çalismada 
asagidaki konulari incelemistir:  

(1) Auschwitz ve Birkenau'da Ziklon B gazi ile, Majdenek'de karbonmonoksit ile iddia 
edilen toplu insan kiyimi gerçekten gerçeklesmis midir?  

(2) Incelenen Krema'larin iddia edilen zaman sürecinde ve iddia edilen sayida insani 
yakma kapasitesi hakikaten var midir?  

ÖZET ve BULUNTULAR: Idam için kullanildigi ileri sürülen gaz odalarinin, iddia 
edilen faaliyetti gerçeklestirdiklerine dair yazar tek bir delil dahi bulamamistir, çünkü gerek 
dizayni, gerekse fabrikasyonu açisindan bu yerler, idam amaçli gaz odasi niteligi 
tasimamaktadir. Buna ek olarak, yakma faaliyetleri ile ilgili veriler, iddia edilen zaman içinde 
yakildigi iddia edilen ceset sayisi ile çelismektedir. Bu yüzden, yazarin mühendislik 
geçmisine de dayanarak ortaya çikan genel sonuç, incelenen faaliyetlerin hiçbiri insanlarin 
idam edilmesini kapsamamaktadir, ayrica ölü yakilan yerler olan krematoryumlar, iddia 
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edilen çalisma yükünü hiçbir sekilde dogrulayamamaktadir. SONUÇ: Auschwitz, Birkenau ve 
Majdenek'de yapilan tüm malzeme taralamalari ve gözlemler sonucunda yazar, su sasirtici 
sonuçlari elde etmistir:  

(1) Bu yerlerin hiçbirinde gaz odasi uygulamasi olmamistir.  
(2) Yazarin mühendislik tecrübelerine göre, iddia edilen gaz odalari, gaz odasi olarak 

kullanilmis olamaz. 5 Nisan 1988, Massachusetts, Fred Leuchter. " 4 
 
Fred Leuchter, bu ilk raporundan sonra, konuyla ilgili üç rapor daha yayinladi. Ikincisi, 

Dachau, Mauthausen ve Hartheim toplama kamplarindaki "gaz odalari" ile ilgiliydi. Bu 
raporun sonucu da ilkiyle ayniydi; sözkonusu kamplardaki "gaz odasi" iddialari gerçek 
disiydi. Üçüncü raporunda Amerika Mississippi'de idam amaçli kullanilan gerçek bir gaz 
odasini inceleyen ve bir gaz odasinda bulunmasi gereken sartlari yazan Leuchter, dördüncü 
raporunda da soykirimci yazar Jean-Claude Pressac'in Auschwitz'deki sözde gaz odalarini 
savunan Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers adli kitabindaki 
zorlamalari ve sahtekarliklari ortaya koydu. Pressac, Leuchter'e göre, "fizigin temel 
kurallarini bir kenara birakmis ve elindeki bilgilerden mantiksal olarak ulasilmasi mümkün 
olmayan sonuçlar üretmisti". Pressac'in tutarsiz iddialari, daha sonra da pek çok revizyonist 
çalismada alay konusu oldu.  

 
Teknik açidan en zor idam yöntemi: Gaz odalari 
 
Gaz odalari, günümüzün yüksek teknolojisinde dahi, beraberinde getirdigi birçok teknik 

sorundan ötürü bugün bile iyi bir idam yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Bugünün 
modern teknolojisinin dahi ortadan kaldiramadigi bu teknik aksakliklar göz önünde 
bulunduruldugunda, 50 sene öncesinin çok daha ilkel sartlarinda gaz odasi yönteminin toplu 
katliam için kullanilmis oldugu iddiasi, ciddi bir iddiadir ve ispat gerektirir ABD'nin gazla 
idam tarihine bir göz atildiginda gaz odasi yönteminin zorlugu anlasilmaktadir. ABD'de gazla 
idam ilk defa 8 Subat 1924 tarihinde, Nevada Eyaleti'nin Carson City sehrinde bulunan 
hapishanede gerçeklesmistir. Idamdan iki saat sonra da hapishanenin bahçesinde gaz 
kokusuna rastlaniyordu. Hapishane Müdürü M. Dickerson, "mahkuma uygulanan metodun 
simdiye kadar uygulananlarin en insancili oldugunu" belirtmekle birlikte, yine de gazla idam 
yöntemini elestiriyor ve tehlikesinden dolayi bu metodu birakacaklarini" özellikle 
vurguluyordu. Zira, gaz verilen ortama tanik olacak kadar yakin olan sahitlerin, bir an evvel 
olay yerinden uzaklasmak için, olanca hizlariyla kosarak kaçmalari bir zorunluluktu. 1924 
yilinda baslayan bu teknik problemler ilerleyen yillarda da çözümlenemedi. Nitekim, 
Amerika'daki gaz odalarinin yapimi konusunda uzman olan Fred Leuchter, gazla idam 
yönteminin kritigini yaparak söyle diyor: "Hidro-siyenik gazi ile idam ilk defa 1924'de 
ABD'de uygulanmis, ancak 1988'e kadar gaz odalarinin yapiminda sizinti dahil çok büyük 
sorunlar olmustur." 5 Gazla idam yöntemi, disaridan gözüktügü gibi basit degildir, aksine göz 
önünde bulundurulmasi gereken bir çok teknik ayrinti vardir; bu da uygulamayi son derece 
detayli ve kompleks bir hale sokmaktadir. Fred Leuchter, ünlü raporunda söyle der: "Missouri 
Devlet Hapishanesi yöneticisi, Bill Armontrout hidro-siyenik (hidrojen ile siyanürün 
birlesiminden meydana gelen gaz) gazin pratik uygulamasi ve prosedürlerini açikladiginda 
herkesin kafasinda söyle bir soru olustu: 'Eger bu gaz ile bir kisiyi öldürmek bu kadar zorsa, 
bu durumda Almanlarin Ziklon B ile binlerce kisiyi öldürmeleri nasil gerçeklesebilmistir?" 6 

 
Laboratuvar tahlilleri gaz odalarini reddediyor 
 
Gaz odalarinda tek bir yahudinin dahi öldürülmedigini gayet iyi bilen ileri gelen 

Siyonistler, bugüne kadar bu gerçegin ortaya çikmasindan korktular. Ancak içinde 
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bulundugumuz son yillarda gaz odalarinin var olduguna dair ileri sürülen tüm spekülasyonlara 
son veren önemli bir gelisme yasandi. Söz konusu odalar ilk defa adli olarak otopsi masasina 
yatirildi. Ve sonuçta, gaz odalari olarak gösterilen bu yerlerin tavan, zemin ve duvarlarindan 
alinan kesitlerle ilgili laboratuvar tahlil sonuçlarinin negatif çikmasi, "gaz odalari efsanesine" 
ölümcül darbeyi indirdi. Ticari ünvani Ziklon B olan hidro siyenik gazi, yüksek geçirgenli bir 
gaz oldugundan kullanildigi ortama kolayca yapisir ve yillar sonra bile nüfuz ettigi satihtan 
çikmaz. Iste bu teknik özellik, Nazi toplama kamplarinda yer alan ve gaz odalari oldugu iddia 
edilen yerlerde 50 sene önce Ziklon B gazinin kullanilip kullanilmadigini ortaya çikarmaya 
yetti. Bu odalarin duvarlarindan, tavanindan ve zemininden alinan 32 adet kesit, çok yönlü 
olarak laboratuvarda incelemeye alindi. Kisa bir süre sonra elde edilen laboratuvar tahlilleri, 
bu mekanlarin gaz odalari olarak kullanildigi iddialarini bilimsel olarak çürüttü. Leuchter 
Raporu'nda söyle yaziyor:  

"Massachusetts eyaletinin Ashland sehrinde 'Alpha Analiz Laboratuvarlari'nin müdürü 
olan, ayni zamanda Cernell Üniversitesi profesörlerinden Dr. James Roth, Auschwitz ve 
Birkenau'da varoldugu iddia edilen gaz odalarindan alinan duvar, yer, tavan örneklerini 
inceledi. Bunlarin sonucunda hidro-siyenik gazin izlerine ya hiç rastlanmadi, ya da son derece 
düsük seviyede rastlandi. Bu son derece düsük seviyede bulunan izler ise savas esnasinda 
atiklarin dezenfekte edilmesi sonucunda olusmustur. " 7 Son yillarda yasanan önemli bir 
gelisme ise, gaz odalari masalina son verme noktasinda, en az bahsettigimiz laboratuvar 
tahlilleri kadar önemli bir yer tutmaktadir: Ziklon B gazinin yogun olarak kullanildigi 
mekanlarin duvarlarinda açiga çikan açik mavi renkteki ize, gaz odalari olarak iddia edilen 
yerlerin duvarlarinda rastlanamamistir. Oysa, ayni dönemde, toplama kamplarinin 
hastanelerinde ayni Ziklon B gazi-hem de sözde "gaz odalari"na göre çok daha az oranlarda-
dezenfektan olarak kullaniliyordu. Bu hastane duvarlarinda Ziklon B'den açiga çikan açik 
mavi izi bugün dahi gözlemlemek mümkündür. Bu durum, Ziklon B gazinin hastanelerde 
dezenfektan olarak kullanildigini ortaya koyarken, öte yandan gaz odasi olarak iddia edilen 
yerlerde Ziklon B'nin kullanilmadigini ispatlamistir:  

"Ditlieb Felderer, gaz odalarinin kapilarinin ve pervazlarinin fotograflarini 
yayinlamistir; ancak duvarlarda olmasi gereken açik mavi rengin izine rastlanmamistir. " 8 
Yahudi olmasina karsin soykirim efsanesini reddeden genç revizyonist arastirmaci David 
Cole da gaz odalari olarak iddia edilen mekanlarda, iddiayi dogrulayacak Ziklon B'den arta 
kalan mavi lekeye rastlanmadigini vurguluyordu: "Eklemeliyim ki duvarlarda sürekli 
kullanim sonunda olmasi gereken ve halen dezenfekte odalarinda olan Ziklon B mavi lekesi 
yok. " 9 

 
"Ölüm gazi" temize çikti: Ziklon B gazi "dezenfektan" olarak kullanildi 
 
Ziklon B gazi, I. Dünya Savasi'ndan bugüne 80 yildir dezenfektan olarak 

kullanilmaktadir. Nitekim, "Ziklon B'nin Alman Ordusu'nda 1924'den beri kullanildiginin 
herkes tarafindan bilindigini" belirten Fransiz tarihçi Paul Rassinier, "II. Dünya Savasi 
sirasinda, bütün servis dallarinda oldugu gibi toplama kamplarinda da bu gazin dezenfektan 
olarak kullanildigini" hatirlatmakta. 10 Bu konuyla ilgili olarak, Auschwitz Soykirim 
Müzesi'ni ziyaret eden genç yahudi revizyonist David Cole sunlari söylüyor: "Gaz kabininin 
durumu neydi? Kimse elbise ve binalari dezenfekte etmek için Ziklon B gazinin kullanildigini 
inkar etmiyor. Ziklon B, o dönemde Avrupa'da kullanilan baslica tifüsü engelleme 
araçlarindan biriydi. Bu gaz, öldürücü gaz odasi bulunmadigi söylenen kamplar dahil birçok 
toplama kampinda bulunuyordu. Savas sirasinda Avrupa'da ve kamplarda yayginlasan tifüs 
salginina karsi zorlu yasam kontrol metotlari gerektiriyordu. " David Cole, Ziklon B gazinin 
kamplarda dezenfektan amaçli kullanildigini bugün soykirimcilarin da kabul ettigini söyle 
dile getiriyor: Klarsfeld Kurulusu tarafindan yayinlanan ve revizyonistlerin delillerini çürütme 
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amaci güden, Auschwitz Technique and Operation of the Gas Chambers isimli kitabin yazari 
olan Jean-Claude Pressac, kitabinda Almanlarca kullanilan Ziklon B gazinin %95'inin 
dezenfekte için oldugunu anlatiyor. Bu bir Holokost taraftarindan!" 11 II. Dünya Savasi 
sirasinda yasanan tifüs salginiyla mücadele ederken kullanilan dezenfektan, yine Ziklon B 
olmustur. Tifüs mikrobunun yayilmasinda tasiyici rol oynayan elbiselerin 
dezenfektasyonunda Ziklon B ile son derece önemli bir basari kazanilmis, ölüm oranlarinin 
daha da tirmanmasinin önü alinmistir. Toplama kamplarinda, tifüs salginina yönelik baslatilan 
bu mücadele için özel bir departman dahi kurulmustur: "Dezenfekte Departmani" Dezenfekte 
Departmani elbiselerin üstünde barinan ve tifüs mikrobunun tasiyicilari konumundaki pire ile 
bitleri yok etmek için Degesch Firmasi tarafindan özel olarak imal edilmis "gaz kabinlerini" 
kullaniyordu.  

Son derece küçük olan bu gaz kabinlerine elbiseler topluca atiliyor ve buharla açiga 
çikabilen Ziklon B gazi bu kabinlere verilerek elbiseler her türlü asalak hasarattan 
arindiriliyordu. Bu konuda Profesör Robert Faurisson bize sunlari anlatmakta: "Almanya'daki 
kamplarda baska bir tür gaz odasi vardi. Binalari bit ve pirelerden temizlemek için kullanilan 
bir gazdi bu. Bu odalarda hakkinda fantastik hikayeler üretilen Ziklon B kullaniliyordu. Bu 
gaz günümüzde de gemilerin, barakalarin ve mobilyalarin dezenfektasyonunda kullaniliyor." 
12 Savasin sona ermesiyle toplama kamplarina giren Amerikan askerlerince bu gaz 
kabinlerinin kapilarinin fotograflarinin çekilmesi ve dünya kamuoyuna, "iste, milyonlarca 
yahudinin topluca katledildigi gaz odalarinin kapilari" seklinde birer delil edasiyla 
tanitilmasiyla, milyonlarca insan gaz odasi masalina inandirildi. Sonuçta, sistemli olarak 
yürütülen siyasi propagandayla "gaz kabinleri" birer "gaz odasi"na dönüstürüldü, dolayisiyla 
kamptaki tutuklulari tifüsten korumaya yönelik kullanilan hasarat yok edici "hayat kurtarici 
dezenfektan" Ziklon B ise, yahudilerin topluca katledilmesinde kullanilan "korkunç bir ölüm 
gazi" olarak tanitildi. Sadece kapilarinin fotograflarinin gösterilmesi de, bu gaz kabinlerinin 
ne denli ufak hacimli olduklarinin anlasilmasini engelledi. Auschwitz Kampi'ni ilk defa 
olarak adli bir incelemeye alan, gaz odalari konusunda tartismasiz bir uzman olan Amerikali 
mühendis Fred Leuchter, Ziklon B gazinin bir "ölüm gazi" olarak kullanilmadigi, aksine 
ölümden kurtarici bir "dezenfektan gazi" olarak kullanildigi ile ilgili olarak sunlari söylüyor: 
"Hidro-siyenid gazi I. Dünya Savasi'ndan beri buharla dezenfekte araci olarak 
kullanilmaktadir. Sicak hava ve buharla beraber kullanilmis, II. Dünya Savasi'nda da ABD ve 
müttefikleri tarafindan D. D. T. ile birlikte kullanilmistir.  

HCN sodyum sinidin sülfürik asit ile kimyasal reaksiyona sokulmasiyla elde edilir. Bu 
karisim, gemi, bina ve özel dizayn edilmis odalarda bulasici hastalik ve hasereden korunmak 
için kullanilir. Kullanicilar (teknisyenler) için özel tedbirler alinir. Hidrojensinid buharla 
dezenfekte eden kimyasal maddeler arasinda en tehlikeli olanidir. HCN heryerde özellikle 
veba ve tifüs için kullanilir. I. Dünya Savasi'nda Avrupa'da, II. Dünya Savasi'ndan önce ve 
savas sirasinda Amerikan Göçmen Hizmetlerince New York limaninda kullanilmisti. Buharla 
dezenfekte odalarinin büyük bölümü Alman Degesch Firmasi'nca yapilmisti. Ziklon B içinde 
hidrojensinid asit bulunan ticari bir preparattir. 'Ziklon B' adi ticari bir ünvandir. Preparat 
vakumlu konteynira konur ve özel bir açacakla açilir. Kullanilacagi odanin 25. 7o C (78. 3o 
F) olmasi gerekir. Eger bu isi saglanmazsa dezenfekte islemi çok daha uzun bir zamanda 
gerçeklesir. Dezenfekte en az 24-48 saat sürer. Dezenfektasyondan sonra en az 10 saat 
havalandirma gerekir. Eger binanin havalandirmasi ya da penceresi yoksa çok daha uzun 
sürer. " 13 Kisacasi, ortada toplama kamplarina Ziklon B sevkiyatini gösteren faturalar vardir. 
Zaten kimse de bunlari reddetmemektedir. Ancak, önemli nokta, bu Ziklon B transferinin 
gerçek gerekçesinin, diger bir degisle gerçek kullanim sahasinin dogru olarak ortaya 
konmasidir. Ziklon B'nin kamplardaki kullanim sahasi, defalarca vurguladigimiz gibi, tifüs 
salginina karsi uygulanan sihhi bir önlemden ibarettir. Arastirmaci Jim Redden, bu konuya 
dikkat çekerken, "Almanlar savas sirasinda konsantrasyon kamplarina, bit ve diger hasarattan 
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kurtulmak için büyük miktarlarda Ziklon B yollamislardir" diyor ve ekliyor:"... hala 
kamplarin bir çogunda bit öldürme odalarinin olmasi birçok kisiyi sasirtmaktadir. "  

Soykirimcilar, toplama kamplarinda Ziklon B gazinin kullanildigini kanitlamak için, söz 
konusu gaz ile ilgili olarak gönderilen Ziklon B faturalarini mahkemelerde "delil" olarak 
kullandilar. Ancak, bu faturalar hiçbir zaman gaz odalarinin ve gazla öldürmenin delili 
olamazdi. Çünkü, Ziklon B gerçekten de toplama kamplarinca siparis edilmis ve Degesch 
Firmasi da yapilan bu siparislere binaen Ziklon B'yi kamplara sevketmisti. Ancak yukarida da 
vurguladigimiz gibi önemli olan bu gazin toplama kamplarina sevkedildigini ortaya koymak 
degildir, çünkü bu zaten bir sir degildir. Iddia sahibi olan soykirimcilarca adli açidan 
ispatlanmasi gereken, bu gazin sevkedildigini belgelemek degil, bu gazin öldürme amaçli 
kullanildigini ispatlamaktir. Çünkü toplama kamplarina yollanan Ziklon B'lerin faturalarinda, 
bu siparislerin "dezenfekte departmani"na, yani tifüs salginina karsi elbiselerin dezenfekte 
edildigi gaz kabinlerine yollandigi yazilidir. Bu gazlarin "gaz odalari"nda insanlari öldürmek 
için kullanildigini düsünmemizi gerektirecek hiç bir neden de yoktur. Bu konuda, Bernd 
Naumann bize sunlari aktarmaktadir: "Auschwitz'e yollanan Ziklon B gazinin, gaz odalarinda 
yahudileri zehirlemek için kullanildigini iddia etmek, tartismaya son derece açik bir konudur. 
Nuremberg davalarinda, bazi faturalar gaz vermenin gerçek olduguna delil olarak ileri 
sürülmüstür. Faturalara göre, 14 sandik Ziklon B Auschwitz'deki 'Dezenfekte Departmani'na 
yollanmistir. Frankfurt Auschwitz Mahkemesi sahitlerinden olup daha sonra mahkeme 
karariyla temize çikan, 'Dezenfekte Departmani'nin yöneticisi Arthur Breitwieser de bunun 
insan imhasiyla hiçbir ilgisi olmadigini söylemistir. "14 Ziklon B siparisi verilmis olan 
toplama kamplarinda bu gazin "ölüm gazi" olarak kullanilmadiginin bir baska delili daha 
ortaya çikmistir: Içlerinde "gaz odasi" olmadigi soykirimcilar tarafindan da kabul edilen diger 
toplama kamplari da Ziklon B gazini siparis etmislerdir ki, bu da bu gazin katliam için 
kullanilmadigini, tifüs salginina karsi diger kamplarda oldugu gibi "dezenfektan" olarak 
kullanildiginin ayri bir delilidir. Bizzat toplama kamplarinda tutsak olarak yasayan Fransiz 
tarihçi, Paul Rassinier de bu noktaya söyle dikkat çekmekte: "Gaz odalarinin olmadiginin 
kanitlandigi Oranienburg ve Bergen-Belsen Kamplari'nda da Ziklon B alindigini gösteren 
faturalar bulunmustur." 15 

 
Auschwitz türbesine düzenlenen turistik turlar ve ziyaretçilerden gizlenen 

gerçekler 
 
Auschwitz, Polonya'da kurulmus olan en büyük toplama kampidir. Ayni zamanda da, 

Holokost masalinda, soykirimci literatürce en "dramatik" sahnelerin canlandirildigi kamptir. 
Auschwitz olarak bilinen yerin üç bölümü var. Auschwitz I, Ikinci Dünya Savasi'ndan önce 
askeri barakalarin insa edildigi ana kamptir. Auschwitz II ise, Auschwitz-Birkenau olarak 
bilinir ve savas sirasinda ana kampin genislemesiyle olusmustur. Auschwitz III veya diger bir 
ismiyle Auschwitz-Monowitz ise birçok tutuklunun çalismaya zorlanmis oldugu 
endüstrilesmis büyük bir arazidir Iste bu üç bölümün, ilki olan Auschwitz Kampi bugün 
yasanan "Auschwitz turizminin" merkezi. Burasi, turistik turlarin büyük bölümünü olusturan 
bir müzeye dönüstürülmüs. Burada saat basi, Ingilizce, Almanca, Fransizca ve Lehçe olarak 
rehberlik ediliyor. Her yil 500. 000 kisi burayi ziyaret ediyor. Burasi bir oteli, bir restorani, 
hediye esyasi satan dükkani ve her çesit videoteyp, pil gibi tam donanimli video malzemesi 
satan bir dükkaniyla kaba ticaret ile duygusalligin biraraya geldigi ilgi çekici bir türbe 
görünümünde... Tabii bu noktada kurcalanmasi gereken kilit bir soru duruyor karsimizda: Tur 
boyunca insanlara neler gösteriliyor ve daha da önemlisi neler gösterilmiyor? Tur boyunca 
ziyaretçilere, eskiden "kamp hapishanesi" olan mekan, bugün "ölüm blogu" olarak 
gösteriliyor. Ayrica, "ölüm duvari" ile "ölüm blogunun" sagdaki kapisi gösteriliyor. 
Ziyaretçiler için özel olarak vizyona sokulan tüm bu gösterilerin amaci, gelen turistlere 
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anlatilan gaddarlik hikayelerini tasdik ettirmek. Tutuklanmanin "imha edilmek" anlamina 
geldigini ispatlama çabalari hemen farkediliyor. Auschwitz'i bir "ölüm makinasi" olarak tasvir 
etmek için, özel planlanmis sergiler dizisi ard arda insanlarin bilinçaltina enjekte ediliyor tur 
boyunca... "Peki tur boyunca neler gösterilmiyor?" Bu sorunun cevabini merak eden ilginç bir 
arastirmaci, 1992 Eylülünde Auschwitz'e yaptigi bir geziyle birlikte ortaligi ayaga kaldirdi. 
Arastirmaci ilginçti, çünkü kendisi bir yahudi olmasina karsin soykirim masalini inandirici 
bulmayan ve gerçekleri ortaya çikarmaya çalisan bir gençti: David Cole. Cole, soykirima 
inanan, ama inanmayanlara cevap vermek isteyen, bu yüzden de bilgilenmek isteyen idealist 
bir soykirimci kimligi ve görünümüyle Auschwitz'e gitti ve bu zekice plani sayesinde, 
Auschwitz Müze Müdürü Dr. Franciszek Piper ile yaptigi röportaji videoya kaydetmeyi 
basararak soykirimcilari can evinden vurdu. Çünkü, konustugu Müze Müdürü'nün agzindan 
aldigi ve birer itiraf niteligindeki açiklamalar, Auschwitz'in gaz odalari efsanesini sona 
erdirecek nitelikteydi. David Cole, hikayesine söyle basliyor:  

"1992 Eylülü'nde üzerinde bu kadar çalistigim Auschwitz'i bizzat görmek için gittim. 
Yahudi oldugumun herkes tarafindan farkedilmesi için kippami (yahudi takkesi) giydim. Bu 
sekilde, sorularimin beni revizyonist olarak göstermesini engelleyecegini hesapliyordum. 
Geçmiste revizyonistler, Auschwitz yetkililerinden cevap almakta basarili olamamislardi. 
Fakat ben 'Holokost yoktu' diyenleri cevaplamak isteyen bir yahudi olarak ortaya çikacaktim. 
16 Iste Cole bu sekilde müzeye gitti, ziyaretçilere normalde gösterilmeyen yerleri gördü, 
ziyaretçilere anlatilmayan seyleri duydu ve bunlari gizli kameraya alarak sonradan tüm 
kamuoyuna duyurdu. Ortaya çikan sonuç; Auschwitz'in bir "sahtekarlik müzesi" olduguydu. 
Öncelikle, kampin bazi "sakincali" bölümleri ziyaretçilere gösterilmiyordu. Örnegin dönemin 
salgin hastaligi olan tifüs ile mücadele etmek için kullanilan, tifüs tasiyicisi bitleri yok eden 
Ziklon B gazinin kullanildigi dezenfektasyon ünitesi, gaz kabinleri ziyaretçilere özellikle 
gösterilmiyordu. Son derece küçük hacimli bu gaz kabinlerinde gerçekten de Ziklon B gazi 
kullaniliyordu. Ama bu gaz kabinlerinin "kurbanlari" yahudiler degil, elbiselere ve siltelere 
yapismis olan tifüsü salgina dönüstüren bitler idi. Amaç ise, içinde yahudilerin de bulundugu 
tutuklularin sagligini muhafaza edebilmekti. Auschwitz müzesinin yöneticileri, bu kabinlerin 
amacini inkar etmiyorlar, sadece bahsetmekten hoslanmiyorlardi. Neden isleri karistirsinlardi 
ki!. Çünkü bu sefer insanlar soykirimcilara sormazlar miydi, "kamptaki bu yahudiler 
soykirima mi tabii tutuluyordu, yoksa hayatlari kurtarilmaya mi çalisiliyordu?" diye. Hazir 
insanlar soykirima iman etmeye veya imanlarini tazelemeye gelmisken, hiç böyle bir riske 
girmeye gerek yoktu. Soykirimcilarin en usta oldugu nokta buydu iste: Çarpitmaya müsait 
argümanlari ise yarar hale dönüstürmek, kendilerini yalanlayan, soykirimi reddeden deliller 
ortaya çikinca da bunlari hemen örtbas etmek, saklamak. David Cole'un bildirdigine göre, 
Auschwitz türbesini ziyarete gelen insanlara gösterilmeyen sadece "hayat kurtarici gaz 
kabinleri" degildi. Auschwitz Kamp Tiyatrosu da gelen ziyaretçilerden saklaniyordu. Bu 
tiyatro binasinda çekilmis en son fotograflar, insanlari 50 sene öncesine götürüyor ve bir ölüm 
kampi olarak gösterilen Auschwitz'in, aslinda içinde sosyal aktivitelerin bile yapilabildigi bir 
kamp oldugunu belgeliyordu.  

Bu fotograflarda piyanolari, kostümleri ve tutuklularin eserlerinin sahneye kondugu 
enstantaneleri görebilmek mümkündü. Tabii bu mekanda bilinci açik insanlarin kafasini 
karistirmasin diye, hemen soykirimcilar bazi önlemler aliyorlardi!... Ve bugün "Rahibe 
Manastiri" olarak geçistirilen bu Kamp Tiyatrosu'nun içinde ne hikmetse fotograf çekilmesine 
izin vermiyorlardi. Ve son olarak, Auschwitz yüzme havuzu da, turlarda bahsi açilmayan bir 
diger noktaydi. Soykirimcilara aslinda hak vermek gerekiyor. Çünkü düzenlenen tur 
esnasinda, böyle bir "saklama tedbiri" alinmasa, ziyaretçiler sormazlar miydi "Ölüm 
Kampi'nda yüzme havuzunun ne isi var" diye? Sorarlardi tabii. Iste bu yüzden, yüzme havuzu 
da es geçiliyordu. Havuzu görmek istiyorsaniz, David Cole gibi önceden var oldugunu 
ögrenmeniz gerekiyordu. Çünkü pek tabii ki, tur programinda yer almiyordu bu yüzme 
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havuzu. Havuz, tutuklu barakalarinin tam yaninda hapishane kompleksinin içinde yer 
aliyordu. Kulvar çizgileri ve yarislar için baslangiç bloklariyla oldukça güzel bir havuzdu. 
Peki bu havuzda kimler yüzüyordu?... Cevap: en basta yahudiler olmak üzere, toplama 
kampinda çalistirilan tutsaklar. Havuzda yalnizca yüzülmüyor, ayni zamanda su topu maçlari 
bile yapiliyordu. SS'ler tarafindan tesvik edilen baska sportif faaliyetler de vardi. Revizyonist 
tarihçi Robert Faurisson, bu konuda eski bir Auschwitz tutuklusu olan Strasbourg 
Üniversitesi'nden eczacilik profesörü Marc Clein'in anilarindan önemli bir alinti yapiyor. 
Clein, Auschwitz'de geçirdigi günlerini söyle anlatiyor: "Pazar günleri ögleden sonra kampta, 
kalabalik seyirci topluluklarinin izledigi futbol, basketbol ve su topu turnuvalari yapilirdi... SS 
yönetimi, kimi zaman hafta içi is günlerinde bile tutuklulara ait bu tür düzenli eglencelere izin 
verirdi. Bir sinema salonunda Nazi filmleri gösterilir, hatta duygusal filmler bile oynatilirdi. 
Oldukça basarili bir kabare grubu olusturulmustu ve bunlar SS'lerin de seyirci olarak katildigi 
basarili gösteriler yaparlardi. Bir de oldukça genis kapsamli bir orkestra kurulmustu. Orkestra 
önceleri agirlikli olarak Polonyali müzisyenlerden olusuyordu, ama bir süre sonra diger 
uluslardan ve en çok da yahudilerden gelen müzisyenlerin sayisi artti. " 17 Auschwitz'de 
aylarca kalan Marc Clein'in bu anlattiklari, bu kampin bir ölüm kampi olmadiginin bir baska 
delilidir.  

Kamptaki yahudilerin bir kaç gün sonra gaz odalarinda can vereceklerini bilirken, futbol 
ya da su topu turnuvalari, kabareler, orkestralar düzenlemeleri elbetteki mantiga aykiridir. 
Ama tüm bunlar Auschwitz'i ziyaret etmeye gelen insanlardan gizlenir. David Cole önemli bir 
gerçegi ortaya çikarmistir: "Hayat kurtarici gaz kabinleri", bir sosyal faaliyet olarak Kamp 
Tiyatrosu ve spor aktivitesi için yüzme havuzu, ustaca pas geçilmektedir Auschwitz 
turlarinda... Böylelikle ziyaretçiler, kafa karistirici, "vesvese verici" süphelere karsi 
soykirimcilar tarafindan korunmus olurlar. Tabii, yahudi tutuklular için bir tiyatro eserini 
oynayacaklari ortam hazirlandiktan sonra, tutup bu yahudileri gaz odalarina atmak, hiç 
açiklanabilir gibi degil. Veya, yine bu yahudi savas esirlerini, gaz odasina sokmadan önce, 
tutup yüzme havuzunda bir müsabaka düzenletmek de son derece komiktir. Ya da, ilk 
asamada yahudileri tifüsten korumak için elbiselerini özenle dezenfekte etmek, bu islemden 
sonra da tutup sterilize edilmis elbiselerini çikarttirip, bu yahudileri yine gaz odalarina atip 
soykirima tabii tutmak da, son derece mantiksiztir. Iste Auschwitz türbesinde yapilan bu 
turlarda, bir yandan "burada yahudilere soykirim uygulandi" demek, öte yandan da yukarida 
siraladigimiz, soykirim görüsünü reddeden, açiklamasi olmayan çeliskilere cevap verebilmek 
mümkün degil. Ama temelde zaten Holokosta inanan ve belki de bu görüse duygusal olarak 
bagli ziyaretçiler, düzenlenen bu turlar sirasinda, ard arda korku hikayeleri ile galeyana 
getiriliyor; turun en son duragi olan "gaz odalari sovu" ile de yasanmamis bir soykirima ikna 
ediliyorlar. Böylece, tur grubu duygusal olarak herseye inanacak bir sekilde hazirlaniyor. Ve 
bu sekilde iki saat boyunca isinma hareketleriyle, ziyaretçiler turda sovun basrolünü oynayan 
"gaz odasinin" havasina sokuluyor. Bu konuda, kitap boyunca aktardigimiz bilgilere sahip 
olmayan saf ziyaretçiler için gerçekten de "gaz odasi", turda duyduklari her seyin dogru 
oldugunu gösteren soykirimin objektif bir delili görünümünde.  

 
Gaz odasi dekorlarinin teknik iflasi 
 
Auschwitz'de yer alan ve gaz odalari oldugu iddia edilen Krema I, II, III, IV ve V isimli 

yapilar da Fred Leuchter tarafindan "adli" sorusturmaya tabii tutulan yerlerin basinda 
geliyordu. Arastirmanin sonucunda, bu yapilarin gaz odalarinda mutlaka olmasi gereken 
özelliklere sahip olmadiklari ortaya çikti. Ayrica, bu yerlerin birer gaz odasi olarak 
kullanilmasi durumunda, kampin tamamini tehlikeye sokacak kadar yetersiz yapisal 
özelliklere sahip oldugu anlasildi. Gaz odasi oldugu ileri sürülen bu yerlerin dizaynlari 
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itibariyle ölüm odalari olmaya elverisli olmadigini ortaya koyan Fred Leuchter, bu teknik 
eksiklikleri söyle siniflandiriyor:  

"-Kapi, pencere ve vantilatörlerde gazin kaçmamasi için önlem alinmamistir. Binanin 
sizintiyi önleyecek sivasi yoktur.  

-Gazin krematoryuma ulasmasini engelleyecek herhangi bir kapi yoktur. Bu durumdan 
ötürü, yanda bulunan krematoryumlar patlama tehlikesi arzetmektir.  

-Krema I, Auschwitz SS Hastanesi'nin hemen yanindadir ve hastaneye gazi sizdiracak 
birçok döseme baglantisi vardir. Hastanenin yanisira, kamptaki her binaya gazin gitmesini 
saglayacak kanallar vardir.  

- Gazi kullandiktan sonra havalandirmayi saglayacak vantilatör sistemi yoktur. 
Havalandirma sistemi olarak gösterilen sey tavandaki deliklerdir. Bunlar kullanilsa bile, bu 
durumda, hemen yolun karsisinda bulunan SS hastanesine gazin ulasmasiyla birlikte, personel 
ve hastalarin ölmesi gibi bir sonuçla karsi karsiya kalinacaktir.  

-Kullanilan biriket ve kireç, HCN'yi içinde barindiracak niteliktedir, bu yolla da uzun 
yillar insanlara tehlikeli bir mekan olusturacak bir özellige sahiptir. 

 -Binada, gazin dagitimini saglamak için gerekli olan bir devri-daim sistemi yoktur.  
-Odalar tamamen insanla doldugunda, HCN'nin sirkülasyonu (dolanimi) saglanamaz. 

Ayrica, eger gaz, odayi uzun bir zamanda doldurduysa, içerdekileri öldürme maksadiyla 
Ziklon B'yi damdan atanlar, HCN'ye maruz kalacaklarindan kendileri de ölürdü.  

-Ziklon B dam bosluklarindan birakilmis veya pencerelerden içeri atilmis dahi olsa, bu 
durumda gazin dagilmasi bile mümkün olmaz. . 

 -Ziklon B'nin gerektigi kadar birakilmasi için lazim olan yol (kanal) yoktur.  
-Tesisler her zaman rutubetli ve isitilmamistir. Bilindigi gibi Ziklon B gazi rutubetli 

ortamda hiçbir sekilde etkili olamaz.  
- Ziklon B gazini harekete geçirmek için gerekli olan isitici sistem yoktur.  
-Kapilar içeri açilmaktadir, bu durum cesetlerin disari çikarilmasina engel teskil 

etmektedir. Bu binayi gaz odasi olarak kullanmak intihar etmek anlamina gelir.  
Sonuç, patlama veya gaz sizintisi sonucunda bütün kampin gazla kaplanmasi olacaktir. 

Dahasi, eger oda bu sekilde kullanilirsa, her defasinda, 16 saat boyunca, Ziklon B gazini 410 
F'da muhafaza etmek gerekir. Degesch rakamlarina göre, agirligi 4 oz. veya 0. 25 lbs. / 1. 000 
cu. ft. olan Ziklon B gazini, bu isida muhafaza edilmesi için 30. 4 oz. veya 1. 9 lbs. 
agirliginda gaz kullanilir. (Ziklon B'nin brüt agirligi, Ziklon B gazinin üç katidir: yukarida 
siraladigimiz tüm bu rakamlar, Ziklon B gazi içindir. ) Odalarin en az 20 saat 
havalandirilmasi gerekir. Ayrica odanin güvenli olup olmadiginin arastirilmasi için test 
yapilmasi gerekmektedir. Havalandirma sistemi olmadan gazin bir hafta içinde temizlenip 
temizlenmeyecegi süphelidir. Tüm bu bulgular, bu odalarin gaz odalari olarak kullanilmasina 
tamamen aykiridir. Gaz odalari olarak iddia edilen yerlerin hiçbirinin, yillardir kullanilan 
saglikli odalar tarzinda yapilmadigi ortadadir. Bu odalarin hiçbiri, o dönemde ABD'de bilinen 
ve ispat edilmis yöntemlere göre yapilmis odalara uygunluk göstermemektedir. Ayrica, gaz 
odalari olarak iddia edilen bu yerleri yapan kisiler, o dönemin mahkumlarini idam etmek için 
gelistirilmis olan ABD teknolojisine, hiçbir sekilde danismamis veya göz önünde 
bulundurmamistir. " 18 Bir baska toplama kampi olan Majdanek Kampinin da Auschwitz'den 
eksik kalan yani yoktur. Majdanek Kampi'nda da Auschwitz'dekine benzer teknik eksiklikler 
vardir ve dizayn edilis tarzlari bu yerlerin de hiçbir zaman gaz odasi olarak 
kullanilmadiklarini ortaya koymaktadir. Fonksiyonel bir gaz odasinda, olmazsa olmaz 
cinsinden, kesin olarak bulunmasi gereken teknik donanima Majdanek Kampi'nda da 
rastlayamayan Fred Leuchter, tespit ettigi bu dizayn eksikliklerini söyle siraliyor:  

"-Iddia edilene göre, gerçekte varolmayan planlara dayanarak, bina tekrar insa 
edilmistir.  

-Tesis, gazin odada durmasina imkan saglamayacak sekilde insa edilmistir.  
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-Oda, öldürüldügü iddia edilen sayida kisiyi alamayacak kadar küçüktür.  
-Bina, Ziklon B gazinin etkili bir sekilde kullanilmasini engelleyecek derecede rutubetli 

ve soguktur. Gaz, firinlara ulastiginda teknisyenleri öldürecek bir patlamaya sebep olmasi 
gerekirdi. Böyle bir patlamanin ise, tüm binanin yikilmasina sebep olmasi gerekirdi.  

-Dahasi, bina beton yapisi itibariyle tesisteki diger binalardan tamamen farklidir.  
-Büyük olan oda HCN için dizayn edilmis olamaz. Çünkü bu oda CO ile idam 

prosedürüne uygun degildir, zira ölümcül konsantrasyonu saglamak için gerekli 4. 000 
ppm'nin 2. 5 atmosfer basincinda üretilmesi gerekir.  

 
Gaz odalari olarak ileri sürülen bu odalar vantilatör, isitma, sizinti ve dolasim için 

gerekli donanima sahip degildir. Tuglalar içten ve distan herhangi bir siva ile kaplanmamistir. 
Bu tesisin en önemli özelligi, bu odalarin üç taraftan beton bir yürüyüs yolu ile 
çevrelenmesidir. Bu, gaz odasi dizayni ile bagdasamayacak bir durumdur; çünkü, gaz sizintisi 
bu hendeklerin içinde gaz toplanmasini, rüzgarin gazi dagitici etkisini ortadan kalkmasini 
önleyecektir. Bu yüzden, bütün alan özellikle HCN etkisiyle bir ölüm tuzagi haline gelecektir. 
Kisacasi, bina iddia edilen amaç için kullanilmaz durumdadir ve gaz odasi özelliklerinin 
hiçbirine sahip degildir. Özetlemek gerekirse, bu odanin idam odasi olmadigi açikça bellidir. 
Hava dolasimi için tesisat vardir, ancak vantilatör için uygun bir araç yoktur. Diger tesisler 
gibi, bu odanin da idam amaçli bir gaz odasi olarak kullanilmasi mümkün degildir ve bu ise 
elverisli olarak dizayni yapilmamistir. " 19 

Gaz odalarinda yapildigi iddia edilen katliamlar fiziksel açidan kanitlanamaz. Bu gaz 
odalarinin çalismalarini saglayacak hiçbir malzeme günümüze kadar gelememistir. Hiçbir gaz 
odasinda, gazin disariya sizmasini önleyecek önlemler, ya da gazin içeriye püskürtülmesini 
saglayacak pompalar ve kurbanlar öldükten sonra, gazi disariya atacak vantilatör sistemleri 
yoktur. David Cole de gaz odasi olarak iddia edilen mekanlarin teknik donanimlarinin söz 
konusu iddiayi dogrulayamayacak özellikler tasidigini dile getirdi:"Büyük cam levhali 
dayaniksiz ahsap kapi, kapisiz bir antre. Krematoryum firinlarina uzanacak bir kapi için 
donanim yok. Ayrica gaz odasinin tam ortasindaki bir insanin geçisine uygun büyük bir 
delikten de bahsetmeliyim. " 20 Ünlü Fransiz revizyonist tarihçi Henri Roques da, gaz odasi 
olarak gösterilen yerlerin böyle bir amaca uygun olarak insa edilmedigini bildiriyor: 
"Herhangi bir gaz odasi hava geçirmez. Ancak toplama kamplarinda gösterilen odalar, hava 
geçirebilen odalardir. 'Gaz odasi' olarak kullanildigina dair hiçbir delil olmamasina ragmen, 
hâlâ bu mekanlar 'gaz odasi' olarak halka tanitiliyorlar. Daha uygun bir görüntü olsun diye, 
odalarda savastan sonra bir takim degisiklikler yapilmis. Aslinda bu mekanlar savas 
döneminde depo, bazen de garaj olarak kullanilmislardir. " 21 Nuremberg Mahkemesi'nde 
delil olarak ileri sürülen ve gaz odalari olarak iddia edilen II, III, IV ve V numarali bölümlerin 
planlari hakkinda, bizzat toplama kamplarinda esir olarak yasamis olan, Fransiz tarihçi Paul 
Rassinier su açiklamalarda bulunuyor: "'Gaz odalari' iddiasiyla gösterilen bu planlar, gerçekte 
'ceset hücreleri' ve 'dus odari'na aittir. " 22 Bir baska revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish ise 
Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence (Auschwitz: Bir Yargiç Delilleri Inceliyor) adli 
kitabinda söyle der: "Elimde Polonya Devlet Auschwitz Müzesi'nin resmi damgasini tasiyan 
planlarin kopyalari var. Ve bu kopya-planlar, bina planindan birçok önemli detay ile farklilik 
göstermekte ve bir gaz odasi için olmasi gereken hiçbir özellik tasimamaktadir. 'Ceset hücresi' 
olarak isaretlenen yerlerin, 7 metreye 30 metre olduklari tahmin ediliyor. Bu 210 m2'lik yer 
ise, orayi inceleyenler tarafindan, 'gaz verme' için uygun görülmüyor. Iddia edildigi gibi, bir 
kerede 2. 000-3. 000 insanin buraya sigmasi, özellikle mümkün degildir.  

Auschwitz Müzesi'ne göre, IV ve V numarali bölümlerde 'gaz odalari' olarak kullanilan 
3 oda vardir ve daha da küçük olan bu üç odanin toplam alani 236. 78 m2'dir. Ancak, planlar 
bu iddiayi desteklememekte ve her durumda, bu odalar konumlari itibariyle böyle bir 
kullanim amacina (gaz vermeye) uygun degildir. Planlar bu iddiaya destek verecek nitelikte 
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degil. Zaten konumlari itibariyle bu odalari böyle bir amaç için kullanmak imkansiz. Önemli 
olan nokta, bu odalar için yapilmis modelin, Auschwitz Müzesi ziyaretçilerine teshir etmek 
amaciyla hazirlanmamis olmasidir. Kamp için hazirlanmis literatürün hiçbir yerinde, IV ve V 
numarali krematoryumlarin 'gaz odalari' olduguna dair tam bir tanim dahi yoktur. Bugün bile, 
Auschwitz Müzesi ziyaretçilerine, kampin eski krematoryumu bir 'gaz odasi' olarak 
gösterilmekte. Fakat, -Fransiz akademist Robert Faurisson'un kesfettigi gibi- bu sadece bir 
'rekonstrüksiyon'dur, yani bu sonradan tasarlanan bir ilaveden ibarettir. Ancak, tabii ki, 
Auschwitz Müzesi'ne gelen turistler, bu konuda bilgilendirilmiyorlar. " 23 

 
Gaz odalarinda ceset enflasyonu 
 
Soykirimcilarin bir diger yanilgisi da, gaz odalari olarak iddia ettikleri mekanlarin 

sinirli bir kapasiteye sahip olmalari. Bununla birlikte, bu odalarin kullanildigi iddia edilen 
amaç için gösterilen sürenin kisitli olmasi, milyonlarla ifade edilen yahudilerin buralarda 
ölmelerini teknik olarak mümkün kilmiyor. Diger bir degisle, eger bu yapilarin "gaz odasi" 
olarak kullanildigini kabul etsek bile, bu denli yüksek sayida bir kiyimin bu denli kisa bir 
zaman sürecinde gerçeklestirilmesi teknik olarak imkansiz. Nitekim, Fred Leuchter de 
Birkenau Toplama Kampin'da öldürüldügü iddia edilen yahudi sayisinin "imkansizligi" 
üzerinde duruyor: "Uluslararasi Askeri Mahkemesi'nin L-022 isimli dokümanin iddiasina 
göre, '1942 Nisani ile 1944 Nisani arasinda 1. 765. 000 yahudi Birkenau Kampi'nda gaz 
verilme suretiyle öldürülmüstür. 'Ancak tam kapasite ile çalissa bile, daha genis bir zaman 
dilimi içinde dahi, öne sürülen gaz odalari, ancak 105. 688 kisi üzerinde etkili olabilir. " 24 

 
En fazla 94 kisi alabilen "gaz odalari" nasil 600 kisi alabildi?!!! 
 
Gaz odalari olarak gösterilen yerler, son derece dar boyutlarda olmasina ragmen, bu 

odalara alindigi iddia edilen kisilerin son derece kalabalik olmalari, soykirimcilari son derece 
komik bir duruma düsürmüstür. Gaz odasi savunuculari, gaz verilmek üzere her seferinde 
odalara 600 kisi alindigini iddia ettiler. Oysa, söz konusu odalarin en fazla 94 kisiyi alabilecek 
oranda küçük oldugunun ortaya çikmasi, iddia sahiplerini komik duruma düsürdü. Leuchter 
söyle diyor: "Gaz deviniminin saglanabilmesi için, kisi basina 0. 81 m2' lik (9 feet kare) bir 
alan düstügü göz önüne alinirsa, bir seferde odaya en fazla 94 kisi sigmasi gerekir. Ancak 
rapora göre odada 600 kisinin bulundugu bildirilmistir. " 25 Bu konuyla ilgili olarak, 
soykirimcilarin yaptigi ikinci isabetsiz ve "talihsiz" çikis, 2000 kisinin gaz verilmek üzere 210 
m2'lik bir odaya sigdirildigi iddiasidir. Soykirimci yazar Kazimierz Smolen Auschwitz 1940-
1945, adli kitabinda bu iddiayi önü sürmüstü. Bu durumda, 2000 kisi 210 m2'ye sigabiliyorsa, 
her m2 'ye 21 kisi düsmektedir ki, bu da hiçbir akil ve mantigin kabul edemeyecegi bir 
iddiadir. Nitekim, böylesine komik bir iddia, soykirim yalanlarinin belki de en talihsizi olarak 
tarihte yerini almis oldu. Soykirim iddialarini didik didik eden Wilhelm Staeglish, bu konuyla 
ilgili olarak sunlari söylüyor: "Polonya Devlet Auschwitz Müzesi'nin planlarinda, 'ceset 
hücresi' olarak isaretlenen yerlerin, 7 metreye 30 metre olduklari tahmin ediliyor. Bu 210 m2' 
lik yer ise, orayi inceleyenler tarafindan, 'gaz verme' için uygun görülmüyor. Iddia edildigi 
gibi, bir kerede 2. 000-3. 000 insanin buraya sigmasi, özellikle mümkün degildir. Auschwitz 
Müzesi'ne göre, IV ve V numarali bölümlerde 'gaz odalari' olarak kullanilan 3 oda vardir ve 
daha da küçük olan bu üç odanin toplam alani 236. 78 m2'dir. Ancak, planlar bu iddiayi 
desteklememekte ve her durumda, bu odalar konumlari itibariyle böyle bir kullanim amacina 
(gaz vermeye) uygun degildir. " 26 

 Bas Davaci Manfred Blank'in "Treblinka Kampi'ndaki gaz odalari" hakkinda naklettigi 
tarif de yine akillara durgunluk verecek derecede (!) Blank'in konu ile ilgili yaptigi sözkonusu 
tanim Basbakanlik "bulgularina" dayaniyordu: "Treblinka'da 6-10 tane gaz odasi 
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bulunuyordu, ve herbiri yaklasik olarak 4 X 8 X 2 metre idi, ayrica bu odalarin herbiri 400 ila 
700 kisilik bir kapasiteye sahip idi. " 27 Soykirimi ispatlama adina ortaya atilan bu iddia, 
matematiksel olarak imkansizdir. Engin bir hayal gücüne sahip olmakla birlikte, bu soykirim 
masalcisinin matematik bilgisinin ne denli kit oldugu ortada. Söyle ki, minumum 400, 
maksimum 700 kisi alan ve 2 metre yüksekligindeki bu odanin 32 m2 oldugu göz önünde 
bulundurulursa, her m2'ye en az 13, en fazla 21 kisi düsmesi gerekir. Kuskusuz bu 
imkansizdir... "Soykirim sahitleri" verdikleri tanik beyanatlarinda gaz verildigi iddia ettikleri 
odalara, en fazla yahudiyi doldurmak için adeta birbirleriyle yarisiyorlardi!... Ve içlerinden 
biri, SS Subayi Kurt Gerstein, tüm zamanlarin en komik rekorunu kirdi: Bu odalarin, her m2' 
sine 32 yahudi düsecek kadar kalabalik oldugunu açikladi!... Hersey 1979 senesinin basinda, 
Fransiz basininda ilk revizyonist bildiri olan, Robert Faurisson'un "Auschwitz Söylentisi" 
baslikli yazisinin, Le Monde'da yayinlanmasiyla basladi. Faurisson'un gaz odalarinin varligini 
reddeden bu yazisiyla ortalik karisti ve ayni gazetede Leon Poliakov ve Pierre Vidal-Naquet 
ile 32 akademisyen tarihçi adina, uzun bir "tarihçiler deklarasyonu" yayinlandi. Iste, biraz 
önce bahsettigimiz SS Subayi Kurt Gerstein'in o meshur, "her m2'ye 32 yahudi" beyanati, 
soykirimci tarihçiler tarafindan "gaz odalarinin bir numarali delili" olarak, 21 Subat 1979 
tarihinde yayinlanan bu "tarihçiler deklarasyonu"nda kullanilmisti: "Polonya'daki Belzec 
Kampi'ndaki gaz odalarinda, 700 ila 800 çiplak kisi 25 m2 ve 45 m3'lük bir alanda ayakta 
dikiliyor; kapilar kapaniyordu. " 28 Kurt Gerstein'in bu ifadesine göre, her m2'ye 28 ila 32 
kisi sigdirilmis oluyordu !... Tabii böylesine komik bir iddia gazetede yayinlaninca ortalik 
tekrar karisti. Bu sefer tepki, soykirimcilarin bu komik iddiasina yönelikti.  

Uyanik okuyucular gazetelerine mektup yollayarak, 28 ila 32 kisiyi, çocuk olsalar dahi 
bir metre kareye sigdirmanin imkansizligini yazdilar. 29 Fransiz basininda ilk defa gaz odalari 
reddedilince, soykirimci tarihçiler kiyameti kopartmis ve bir karsi kampanya ile cevap vermek 
istemislerdi. Ancak, gaz odalarini "ispatlamak" için gösterilen bu komik delillerin 
tutarsizligini, siradan gazete okuyuculari bile farkedince, soykirimcilarin bu çikisi tam bir 
fiyaskoya dönüstü. Daha önceleri, sadece akademi çevrelerinde malum olan, gaz odalarinin 
tarihte hiçbir zaman var olmadigi ile ilgili tarihsel gerçek, bu sefer de sokaktaki adam 
tarafindan farkedilmisti. Soykirimcilar, hiç hesaba katmadiklari bu skandali düzeltmeye 
çabaladikça büsbütün komik duruma düstüler. Önce, halktan, SS subayi Kurt Gerstein'in 
anlattiklarini birçok hatali ayrintiya ragmen kabul etmelerini rica ettiler! Ve yine ayni 
soykirimcilar, "SS Subayinin aritmetik bakis açisinin kuvvetli olmadigini" ileri sürdüler!. . 
(Oysa, SS Kurt Gerstein devlet mühendisi idi. ) Odanin alani ile odaya sokulanlar arasindaki 
komik çeliskinin yanisira, ayri bir tutarsizlik daha vardi Kurt Gerstein'in söz konusu 
iddiasinda: Odanin hacmi olarak verdigi 45 m3'e, 700-800 kisiyi sigdirmanin imkansizligi. 
Orta ölçülerde 3 kisi 1 m3'lük yer kapladigina göre, Gerstein'in odalara sokuldugunu iddia 
ettigi ortalama 750 kisi, en az 250 m3'lük hacimli bir odaya sigabilir, bu durumda bu denli 
kalabalik bir kitlenin 45 m3 gibi son derece sinirli bir hacime sigamayacagi ortadadir. 
Kisacasi, Gerstein'in gaz odasi için verdigi 45 m3'lük hacim ölçüsü, en az odanin alani için 
verdigi 25 m2 kadar komik ve matematiksel açidan imkansizdir. SS Subayi Kurt Gerstein'in, 
25 m2'lik bir alan ve 45 m3'lük hacimli odaya, 700 ila 800 kisinin gaz verilmek üzere 
sokulduklariyla ilgili iddiasi, ilk defa 1979 yilinda gündeme gelmedi. Kurt Gerstein, bu 
konuyla ilgili sahitligini ilk defa, savas sonrasinda kurulan Nuremberg Mahkemeler'inde 
yapmis ve bu yillardan sonra yayinlanan soykirim kitaplarinda ve gazete haberlerinde Kurt 
Gerstein'in bu ifadeleri, bir numarali bir soykirim delili olarak defalarca ve defalarca 
kullanilmisti.  

Ancak, her ne kadar Gerstein'in bu ifadesi, soykirimci çevrelerin vazgeçemedigi bir 
kaynak olsa da, soykirimcilarin kendileri de 25 m2'ye 700-800 kisinin sigmasinin mümkün 
olamayacagini biliyorlardi. Bu yüzden, Kurt Gerstein'i kaynak olarak kullandilar, ancak daha 
bir inanilir kilmak için ifadeleri üzerinde bir takim kasitli tahrifatlar yaptilar. Bu soykirimci 
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yazarlar, ya odanin alanini büyülterek degistirmis, ya insanlarin sayisini düsürmüs, ya da 
odanin hacmini degistirerek Gerstein'in komik iddiasini makul hale getirmek için 
çabalamislardir. Sirf bu olay bile, soykirim yazarlarinin samimi olarak yazdiklarina 
inanmadiklarini, siyasi endiselerle bu kitaplari kaleme aldiklarini ve bu ugurda gayet 
sogukkanli bir sekilde yalan söyleyebildiklerini ortaya koymaktadir. Iste Gerstein'in 
"itiraflari" üzerindeki "tashihler":  

-Leon Poliakov, 25 m2 yerine 93 m2 gibi yeni bir ölçü koydu ve 45 m3'ü atti. Ayrica 
anlatiminda insanlarin "ayakta" olduklari da hiç geçmiyordu. 28  

-Saul Friedlander ve François Delpech, Leon Poliakov'un yukaridaki tahrifatini aynen 
kopya ettiler. 29  

-Gideon Hausner, odanin alanini 25 m2 yerine 100 m2 yapti, böylece hem Gerstein'in 
verdigi alani tahrif etti, hem de Poliakov'un verdigi alani yuvarlaklastirdi. 30  

-Lucy S. Dawidowicz, 67. 5 m2 gibi hayali yeni bir alan ortaya atti ve 750 kisinin bu 
alana sigabilmeleri için her yahudinin 0, 093m2'ye sahip olmasi gerektigini yazdi!. . Ayrica, 
bu kitabin Fransizca çevirisi olan Guerre contre les Juifs de, her yahudi için 30 cm2 gibi yeni 
bir alan ölçüsü ortaya atildi!. . 31  

- Robert Neumann ise, odanin alaninda ve hacminde herhangi bir tahrifat yapmadi, 
ancak, bu soykirimci da bu sefer odada bulundugu iddia edilen kisilerin sayisinda bir 
"degisiklik" yapmayi uygun gördü!... Gerstein'in 700-800 kisisi, birden Neumann'in kitabinda 
170-180 kisiye iniverdi!... 32 

 
Gaz odasi masallari ve gerçekler 
 
Holokost efsanesini ayakta tutan en önemli dayanak, toplama kamplarindaki yahudilerin 

gruplar halinde gaz verilerek katledilmeleri iddiasidir. Dünya kamuoyuna yasanmamis bir 
soykirimin propagandasi yapilirken Holokost vitrinine hep bu dramatik gaz odalari mizanseni 
çikartilmistir. Ve "minareyi çalan kilifini önceden hazirlar" kurali geregi, soykirimcilar 
önceden ortaya attiklari bu iddiayi dogrulamak için bin dereden su getirtecek tarzda düzmece, 
hayali senaryolar kurgulamislardir, ancak is bu senaryolari teknik olarak ispatlamaya gelince, 
yalanlarini ellerine yüzlerine bulastirmislardir. Herseyden önce soykirimcilar, gazin ölüme 
neden olmasi için kaç dakika verilmesi gerektigi konusunda dahi bir fikir birligi saglayabilmis 
degiller. Birinin söyledigini digeri yalanliyor. Halbuki, yine soykirimcilarin iddialarina göre, 
gaz odalarina sahit olan çok sayida tanik bulunmaktadir. Madem ortada bu kadar fazla tanik 
var, o zaman bu sözde taniklar nasil oluyor da hepsinin ittifaken bilmeleri gereken böylesine 
önemli bir olayi açik bir sekilde ortaya koyamiyorlar? Soykirimcilar bir yandan toplama 
kamplarinda her gün gruplar halinde yahudilerin gaz odalarina alindiklarini ve imha 
edildiklerini iddia ediyorlar, öte yandan da kamptaki diger yahudilerin her gün sahit olmalari 
gereken böylesine rutin bir olay konusunda ihtilaf edebiliyorlar. Sadece bu olay bile, birden 
sahneye firlayan soykirim sahitlerinin ne denli güvenilir olduklarini gösteriyor. Gazla 
öldürme iddiasinda, soykirimcilarin açiklayamadigi bir diger uygulama asamasi da, Ziklon B 
gazinin odalara nasil atildigidir. Bu konuyla ilgili soykirimci görüsler hem birbiriyle çelisiyor, 
hem de iddia edilen bu görüslerin teknik olarak uygulanabilmesi mümkün degil. Bazi 
soykirimcilar Ziklon B gazinin odalarin damindaki küçük deliklerden içeri atildigini iddia 
ediyor, ama digerleri bu iddiayi yalanlayarak karsi çikiyorlar ve Ziklon B'nin küçük 
pencerelerden odalara atildigini söylüyorlar Ziklon B'nin pencereden atildigini iddia 
edenlerden biri olan Raul Hilberg isimli soykirimci tarihçi, bu konuda sunlari söylüyor: 
"Ziklon B ufak toplar halinde, kutularda paketlenmisti ve kokusuzdu. Maskeli SS'lerce küçük 
bir pencereden gaz odasina birbiri ardinca atilmistir. " 33 Ancak, soykirimci Raul Hilberg'in 
ortaya attigi bu iddiayi gerçek yasamda pratikte uygulamak teknik olarak söz konusu degildir. 
Ziklon B gazinin kendine has özelligi böyle bir eylemi mümkün kilmamaktadir:  
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"Raul Hilberg Ziklon B gazini tanimiyor, hatta hiç incelememis. Maskeli olsun veya 
olmasin SS askeri, merdivenin tepesine ulastiginda canli kalamazdi, henüz kutulari hareket 
ettirmeden önce, izleyenlerin hiçbiri de hayatta kalamazdi. " 34 Auschwitz Kampi'nda 
yasayanlarin elbiseleri düzenli olarak Ziklon B gazi ile dezenfekte ediliyordu. Bu islemden 
sorumlu olan bölüm ise "Dezenfekte Departmani" idi. Ve bu bölümün basinda bulunan Arthur 
Breitwieser, sorumlu oldugu görev itibariyle, Ziklon B gazini en iyi taniyan kisilerden biriydi. 
Breitwieser konu ile ilgili olarak yaptigi açiklamalarda, Ziklon B gazinin kullanildigi ortamin 
uzun süre havalandirilmasi gerektigini özellikle vurguluyor: "Ziklon B korkunç derecede hizli 
isliyordu. Hatirliyorum bir gün Unterscharführer Theurer, daha önceden Ziklon B ile 
dezenfekte edilmis bir eve girmisti. Zemin kat bir önceki gece havalandirilmis olmasina 
ragmen, ertesi sabah ikinci katin pencerelerini açmak zorunda kaldi. Çaresiz gazi içine çekti. 
Gazin yakici etkisinden dolayi çiglik atarak temiz hava almak için merdivenlerden asagi 
kosarak indi. " 35 Anlasildigi gibi, uzun süreli bir havalandirma yapmadan, Ziklon B verilen 
bir ortama girmek son derece tehlikelidir. Ancak soykirim savunucularinin iddialarina göre, 
gaz verildikten kisa bir süre sonra görevliler gaz odasina girmekte ve yeni bir grubu odaya 
alabilmek için cesetleri disari çikartmaktadirlar. Simdi soykirimcilarin teknik olarak imkansiz 
olan bu iddiayi ortaya atarken yaptiklari kurgulamalara bir göz atalim. Bir "soykirim sahidi" 
olan Rudolf Höss, söyle diyor: "Gaz verildikten yarim saat sonra kapilar açiliyor ve cesetleri 
disari çikartmak için islem derhal basliyordu. " 36 Rudolf Höss'ün yukarida kullandigi 
"derhal" kelimesine dikkat etmek gerekir. Biraz önce de özellikle vurguladigimiz gibi, Ziklon 
B verilen ortama havalandirma yapmadan girmek imkansizdir. Ancak her ne kadar gerçek 
buysa da, soykirimcilar cesetlerin "derhal" disari çikartildigini iddia etmekte, yani hiçbir 
havalandirma islemi uygulanmadigini iddia edebilmekteler. Oysa soykirimcilarin iddia 
ettikleri gibi, gerçekten cesetler derhal disari çikartilmis olsaydi, bu islemi yapanlari mutlak 
bir ölüm beklemis olacakti. Soykirimcilar bu iddialarini ortaya atarken bir takim detay 
bilgilerle de olayi süslemeyi ihmal etmediler. Bu sayede, ayrinti bir takim tasvirler yaparak, 
kendilerinin gerçeklerden bahsettiklerine dair bir izlenim vermeye çalistilar.  

Ancak ilave ettikleri bu detaylarla bir kere daha yakayi ele verdiler. Çünkü, yaptiklari 
bu ilavelerin de teknik olarak dogru olamayacagi ortaya çikti. Iste soykirimcilarin mutlak 
gerçeklerle çelisen bir baska iddiasi: "Gaz odalarindan cesetleri çikartanlar, bir yandan yemek 
yemeye ve sigara içmeye devam ediyorlardi. " 37 Soykirimcilar, cesetleri disari çikartanlarin 
yemek yemeyi ve sigara içmeyi sürdürdüklerini iddia ediyorlar. (Bunun hikayeye kattigi 
dramatizasyonu düsünün; ölü insanlari toplarken vicdansizca yemek yiyebilen caniler... ) Eger 
bu iddia dogruysa, yani, bu kisiler sigara içip, yemek yiyebiliyorlarsa, gaz maskesi 
takmadiklari ortaya çikiyor. Oysa Ziklon B gazi verildikten sonra bu kadar kisa bir süre 
içinde, gaz maskesi takmadan içeri girmek imkansizdir. Ayrica, Ziklon B gazi patlayici 
özelligi olan bir gazdir, dolayisiyla Ziklon B gazinin bulundugu bir ortama sigarayla girmek 
havaya uçmak demektir. Bu nedenle, sigara içerken cesetlerin disari çikartildiklari, tamamen 
hayal ürünü bir yalandir. Ziklon B gazinin bulundugu bir odaya, gaz maskesi takmadan, bu 
kadar kisa bir süre sonra girmenin tamamen imkansiz oldugu iki doküman tarafindan 
ispatlanmistir. Bu iki dokümandan biri, Ziklon B'yi böcek öldürücü olarak üreten ve satan 
Degesch isimli firmanin sattigi ürün ile ilgili olarak verdigi teknik talimatnamedir. Bu 
talimatnameye göre, "Ziklon B gazi için uygulanmasi gereken havalandirma islemi son derece 
zordur ve oldukça da uzun sürer; çünkü Ziklon B gazi, yüzeylere son derece kuvvetli bir 
sekilde yapisan bir gazdir." Bu durumda, Ziklon B dezenfekte edilen yerlere sinmekle ve 
cisimlere uzun bir süre yapismakla birlikte, gaz verilmis insanlarin cesetlerine de uzun bir 
süre yapisik olarak kalir. Bu yüzden, bu cesetlerle kurulacak herhangi bir iliski esnasinda 
kesinlikle gaz maskesi takilmalidir. Bu konuda, ikinci önemli doküman, NI-9912 kod adi ile 
anilan "Hasarat Yokedici Hidrosiyanik Asit olan Ziklon'un Kullanim Kilavuz-Bilgileri"dir. 
Bu kullanim kilavuzu, Ziklon B olan hazir ilacin nasil kullanilacagini anlatan bir tanitim 
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kitapçigidir. Bu kitapçiga göre, "Ziklon B'nin kullanimi sonrasinda havalandirma için en az 
20 saat gereklidir. Dezenfekte edilen odalara gaz maskesi takmadan girebilmek için 
havalandirmanin baslamasindan sonra 21 saat geçmesi gerekmektedir." Kitapçik hemen bir 
uyari ile devam ediyor:  

"Üstelik, gerek Ziklon B ile çalisirken, gerekse bu gaz ile odalar dezenfekte edilirken 
özel filtreli gaz maskeleri kesinlikle takilmalidir." Görüldügü gibi, dezenfekte edilen odalarin 
havalandirilmasi ile ilgili talimatlar son derece ciddi. Bahsedilen bu kullanim talimatlari 
konumuzla ilgili önemli bir noktayi da ortaya çikartiyor: Havalandirma islemi hiçbir sekilde 
kisaltilamaz, dolayisiyla 21 saat geçmeden gaz maskesi takmaksizin Ziklon B gazi verilmis 
bir odaya girmek mümkün degildir. Bahsettigimiz iki dokümanda da üstünde özellikle 
durulan bir nokta da Ziklon B gazini kullanabilmek ve bu gaz ile dezenfekte edilen bölgeleri 
havalandirabilmek için, özellikle egitimli personele ihtiyaç oldugudur. Ancak, gaz 
odalarindaki cesetleri disari çikartan görevlilerin yaptiklari is ile ilgili olarak, herhangi bir 
özel egitim aldiklarina dair hiçbir kaynakta bilgi bulunmamakta. Kisacasi, bahsettigimiz söz 
konusu iki doküman herseyi gayet açik bir sekilde ortaya koymakta: Soykirimcilarin iddia 
ettikleri gibi, gaz maskesi takmadan, 21 saat havalandirma yapmadan, Ziklon B'nin kullanimi 
ve havalandirmayla ilgili herhangi bir özel egitim almadan, gaz verilmis bir odaya sadece 
yarim saat gibi son derece kisa bir zaman sonra, yemek yiyerek, sigara içerek, üstlerine yogun 
olarak gaz yapismis olmasi gereken cesetlere temas etmek ve bunlari bu halde disari 
çikartmak, bahsettigimiz bilimsel gerekçelerden ötürü kesinlikle mümkün degildir. Bu 
durumda, soykirimcilarin bu konuyla ilgili olarak kurguladiklari mizansenin tamamen hayal 
ürünü bir yalan oldugu ortaya çikmaktadir.  

 
Soykirimcilardan birbirinden fantastik ölüm senaryolari 
 
Her ne kadar gaz vererek insanlari öldürmek yeterince dramatik de olsa, soykirimcilar 

Holokost hikayesini daha bir acikli hale sokmak için yeni arayislara girdiler. Insanlar daha 
fazla dehsete kapilmali, ve böylece yahudilerin ne denli büyük bir insanlik dramiyla karsi 
karsiya birakildiklarini büyük bir soka girerek yasamaliydilar!... Iste bu noktada, 
soykirimcilarin engin hayal güçleri devreye girdi ve tamamen hayal ürünü olan yeni alternatif 
ölüm senaryolari birbirinin pesi sira üretildi. Bu cinayet mizansenleri arasinda neler vardi, 
neler!... Canli canli firina atmalardan kaynar suyla haslamalara, buharla bogmadan elektrikle 
çarpmaya kadar, son derece zengin çesitlilikte bir yok etme politikasina tabii tutulmustu, 
yahudi kitleler!... Tabii tüm bu katliam türlerinin kamuoyuna sunuluslari çok çarpici 
olmaliydi; nitekim, herbiri için farkli, ayrintili hayali mizansenler tasarlandi. Iste 
soykirimcilarin kurguladigi birbirinden fantastik ölüm senaryolari... Dr. Stefan Szende isimli 
soykirimci yazar, "elektrikle yakma" senaryosunun mimari olarak, daha henüz savas sona 
ermeden, 1944 yilinda sahneye çikti.  

Tarihi kurgulayarak yazmayi tercih eden bu yazar, The Promise Hitler Kept adli 
kitabinda zemini çelik olan ve bir uçak hangari büyüklügünde bir mekandan bahsediyordu. 
Bir seferde, birkaç bin yahudinin bu mekana dolduruldugunu ve bir çesit su deposu veya bir 
yüzme havuzunun içine dogru, çelik zeminin bir asansör gibi indigini iddia eden Dr. Stefan 
Szende, senaryosunu oldukça etkileyici sonla noktaliyordu. Çelik zemin asagi ulastiginda, 
suya son derece büyük bir elektrik akimi veriliyor ve kurbanlar elektrikle idam ediliyorlardi. 
Daha sonra asansör yukari çikartiliyor, elektrigin etkisiyle metal zemin akkor haline 
dönüsüyor ve herkes yanip, kül haline dönüsüyordu. En son da zemin egiliyor ve küller asagi 
kayiyordu. Üzerinde herhangi bir kritik yapmaya degmeyecek kadar komik ve akilciliktan 
uzak, saçma bir hikaye... Bu fantastik senaryonun kahramani olan o müthis makinanin izine 
hiçbir yerde rastlanamadi, çünkü hiçbir zaman böyle bir makina var olmadi... Ancak, bu 
hikaye ile ilgili olarak üzerinde durulmasi gereken tek ilginç nokta, soykirimci 
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propagandacilarin daha savas sona ermeden ortaya çikip, yalan söylemeye baslamis 
olmalaridir.  

 
Ölü yakma firinlari olan krematoryumlarin ve ölü yakma çukurlarinin içyüzü 
 
Bilindigi gibi, bugün dahi birçok toplum, geleneksel kültürleri geregi ölülerini gömmek 

yerine, onlari yakarak yok etmeyi tercih ediyor. Bu yüzden, II. Dünya Savasi sirasinda 
uygulanan, cesetlerin yakilmasi isleminin pek de gayri ahlaki oldugu söylenemez. Kaldi ki, II. 
Dünya Savasi öncesinde de uygulanan bir yöntem olan "ölü yakma gelenegi"nin bir kaç bin 
yil gibi uzun bir süre öncesine de dayandigi biliniyor. Bununla birlikte, 18. yüzyilin ikinci 
yarisinda, Katolik Kilisesi'nin gösterdigi muhalefet neticesinde, cesetlerin yakilmasi islemine 
ara verilmistir. II. Dünya Savasi dönemine geldigimizde, toplama kamplarinda cesetlerin 
tekrar yakilmaya baslandigini görüyoruz. Ancak, bu dönemde cesetlerin yakilmasi, ne 
gelenek ve kültür için uygulanan bir islemdi, ne de Nazilerin yahudi toplumuna yönelik 
sistemlestirdigi siyasi bir politikaydi. Bu islem, savas dönemindeki teknik imkansizliklar ve 
toplama kamplarinin elverissiz kosullarindan kaynaklanan kaçinilmaz bir uygulamaydi. Sihhi 
sartlar ve teknik olanaksizliklardan ötürü, cesetlerin yakilarak yok edilmesi, sadece yahudilere 
yönelik olmayan, genel olarak uygulanan zorunlu bir islemdi. Bu islemi zorunlu kilan sey ise, 
toplama kamplarindaki çok sayida tutuklunun hayatina mal olan tifüs salginiydi. Tifüs 
yüzünden ölen cesetlere bulunacak en pratik çözüm ise onlari yakmak oldu. Bu sayede tifüs 
tasiyan bitler öldürülüyor ve hastaligin yayilmasi engelleniyordu. Kisacasi, yogun bir 
propaganda bombardimanina tutulup kandirilan pek çok insanin sandiginin aksine, yahudiler 
canli canli firinlara atilarak yakilmamislardir. II. Dünya Savasi'nda, firinlar sadece cesetlerin 
ortadan kaldirilmasi için kullanilmistir. Ünlü tarihçi Arthur Butz, Holokost efsanesini konu 
edinen "Yirminci Yüzyilin Aldatmacasi" tifüs salginindan kaynaklanan toplu ölümlerden 
ötürü, toplama kamplarinda ölü yakma firinlarinin insa edildigini anlatiyor:  

"O zamanlar, tifüs salgini nedeniyle Auschwitz'de ölüm oranlarinin çok yüksek oldugu 
bilinen bir gerçekti. Bu yüzden, hastaliktan kaynaklanan çok yüksek ölüm oranindan ötürü 
Birkenau Kampi'nda ölü yakma firini insa edilmisti. Tifüs salgininin araliksiz devam ettigi 
göz önünde bulundurulursa, bu denli yogun olarak ölü yakma firinlarinda bunlarin 
toplanilmasinin son derece dogal ve anlasilabilir ölçülerde oldugu ortadadir." 38 Fransiz 
tarihçi Prof. Robert Faurisson da toplama kamplarinda kurulan firinlarin kurulus gerekçesini 
söyle ifade ediyor: "Firinlar, tifüs salginina karsi önlem olarak kurulmustur." 39 Auschwitz 
Kampi'ni ilk defa adli bir incelemeye alan Fred Leuchter, cesetlerin yakilarak yok edilmesinin 
teknik olarak sagladigi avantajlari söyle siraliyor: "Cesetlerin yakilarak yok edilmesi, salgin 
olan tifüs hastaliginin kontrol altinda tutulmasi, kalabalik alanlarda ihtiyaç duyulan alandan 
kazanma ve topragin dahi dondugu kis döneminde cesetlerin gömülmesi külfetinden ve onlari 
bu sekilde depolama isleminden kurtulma konusunda avantaj saglar. "40 Kaldi ki, tifüs 
salgininda ölenlerin cesetlerinin firinlarda yakilarak yok edilmesi o dönemde yasayanlarin da 
bilgisi dahilinde olan bir uygulamaydi. Buna ragmen, soykirimcilar, cesetlerin firinlarda 
yakilmasinin Nazilerce sürekli örtbas edilmeye çalisildigi ve insanlarin bu uygulamayi 
ögrenmemeleri için çaba sarfedildigi gibi bir hava vermeye çalistilar. Soykirimcilar bir kere 6 
milyon yahudinin gaz odalarinda öldürüldügünü iddia edince, dogal olarak, bu öldürülenlerin 
firinlarda yakildigini da iddia etmek zorunda kaldilar. Yalniz bir kere daha evdeki hesap 
çarsiya uymadi: Çünkü is bu sefer de, o dönemdeki toplama kamplarinda bulunan firinlarin 
teknik olarak bu kadar cesedi yakip yakamayacaginin sorgulanmasina geldi. Sonuç bir kere 
daha soykirimcilarin foyasini açiga çikariyordu. Çünkü, bu konuda da yapilan akademik 
arastirmalar, tüm ölü yakma firinlarinin faaliyette oldugu dönemde, 24 saat "öldürme amaçli" 
çalistiklari farzedilse bile, yine de 6 milyon kisiyi, iddia edilen süre zarfinda teknik olarak 
ortadan kaldirabilecek kapasitede olamayacagini gösterdi. Iste, dün soykirimcilarin ölü yakma 
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firinlariyla ilgili olarak ortaya attiklari iddialar ve bugün bu konuyla ilgili ortaya çikan 
gerçekler:  

"Bir SS Subayi olan Karl Bischoff'un, 28 Haziran 1943 tarihli raporuna göre, Birkenau 
Kampi'nda günlük ceset yakma kapasitesi toplam 4. 756 idi." 41 Karl Bischoof'un yukarida 
bahsettigimiz raporu soykirimci çevrelerde sik sik kullanilmasina ragmen, bu raporun 
güvenilir olup olmadiginin denetlenebilmesi için gerekli olan bilgiler ortada yoktur. Örnegin, 
bu raporun kim tarafindan, nerede bulunduguna dair hiçbir kaynakta herhangi bir bilgi 
bulmak mümkün olamamistir. Bununla birlikte, konuyla ilgili teknik bilgiye sahip olduktan 
sonra, bu raporda iddia edilenlerin dogru olamayacagi ortaya çikmistir. Raporda, "bir günde 
toplam 4. 756 cesedin yakildigi" iddia edilse de, bu islem gerçekte teknik olarak 
uygulanamaz; çünkü, bugünün teknolojisi ile dahi, bu firinlarda "bir günde en fazla, toplam 
529 cesedin yakilabilmesi" mümkündür. Reimund Schnabel, SS dokümanlari üzerinde yaptigi 
çalismada söyle diyor: "Mauthausen Toplama Kampi'na gönderilen bir mektupta, Topf und 
Söhne firmasi ürettikleri firinlarin yakma kapasitesinden bahsediyor. Kok kömürü kullanilan 
'Topf' marka ölü yakma firinlarinda, 10 saatte 10 ila 35 ceset yakilabilmektedir." 42 
Sözkonusu mektubun, Topf und Söhne firmasindan Birkenau Kampi'na degil de Mauthausen 
Kampi'na yollandigina dikkat edilirse, akla hemen söyle bir soru takilabilir: Mauthausen 
Kampi'ndaki firinlarla Birkenau Kampi'nda kullanilan firinlarin ceset yakma kapasiteleri ayni 
midir? Çünkü, SS Subayi Bischoff'un raporunda, Mauthausen Kampi geçmektedir, Birkenau 
degil. Ancak, Topf und Söhne firmasinin tek tip ölü yakma firinlari ürettigi göz önünde 
bulundurulursa, ortada herhangi bir sorun kalmaz: "Topf und Söhne firmasinin ölü yakma 
makinalari tek tiptir ve tahmin edebilecegimiz gibi, Auschwitz, Mauthausen ve diger 
kamplara ayni tip makinalar yollanmistir. Ve firmanin yakma firinlari için aldigi Alman 
patent numarasi 861. 731'dir." 43 Birkenau'da bulunan 4 adet yakma makinesinin hepsinin en 
yüksek kapasiteyle, her gün 35'er ceset yaktigini kabul edersek, günlük ceset yakma 
kapasitesi 140 olabilir. Arthur Butz'un hesaplarina göre, "her bir cesedin yakilmasi için 1 
saate ihtiyaç vardir. Bu durumda, günlük yakma kapasitesi toplam 1058 ceset olabilir. "44 
Aslinda, bu sayi bile hala çok fazladir. Çünkü, "günümüzde bile, modern fabrikalarda bir 
cesedi kül haline getirebilmek için 1. 5 ila 2 saate ihtiyaç duyulmaktadir." 45 Dolayisiyla, 
Butz'un dediginin aksine, bir cesedin yakilabilmesi için 1 saat yeterli olamiyor ve bu islem 
bugün dahi 2 saat sürüyorsa, bu durumda, Butz'un tespit ettigi 1. 058 olan günlük ceset yakma 
kapasitesi, 529'a düsmektedir. Bu durumda, insan 50 sene önceki bir teknolojiyle, nasil daha 
iyi sonuçlar alindigini anlayamiyor !...  

Soykirimcilara su soruyu sormak gerekiyor: Günümüzün teknolojisiyle bile sadece 529 
ceset yakilabilirken, bugün için ilkel sayilabilecek, 50 sene öncesinin teknolojisinde 4756 
cesedin yakildigini iddia etmek komik olmuyor mu? Soykirimci tarihçilerin bu konuyla ilgili 
olarak yaptiklari bir diger iddia ise, Nazilerin firinlarda cesetleri 10 dakika gibi kisa bir süre 
içinde kül haline getirdikleri iddiasidir. Bu da teknik olarak mümkün olamayacak bir iddiadir. 
Çünkü, degil 10 dakika, 50 sene öncesinin firinlari, bir cesedi ancak 3. 5 ila 4 saat arasinda 
ancak kül haline getirebiliyordu. Fred Leuchter söyle diyor: "Direk ates uygulamali olmayan, 
hava itmeli eski tip firinlarda yakit olarak kok kömürü kullanilmaktaydi ve her bir cesedin kül 
haline getirilerek ortadan kaldirilabilmesi için 3. 5 ila 4 saat geçmesi gerekirdi. " 46 
Soykirimcilarin yaptiklari önemli bir sahtekarlik, yaniltici bir siyasi propaganda ise, toplama 
kamplarindaki ölü yakma firinlarinin bugün gelen ziyaretçilere "gaz odasi" olarak 
tanitilmasidir. Amerikan Savas Bakanligi'nin dava vekili olarak savastan sonra 17 Dachau 
Toplama Kampi'nda bulunan avukat Stephen F. Pinter, bu konuda söyle diyor: "Dachau'da 
gaz odasi bulunmadigini belirtirim. Ziyaretçilere gösterilen yakma ocaklari hatali olarak gaz 
odasi gibi tanitiliyor. " 47 Soykirimcilar, firinlarin yanisira kamplarda açilan bir takim özel 
çukurlarda da ölülerin yakildigini iddia etmektedir. Fakat, olay yeri olarak iddia edilen bu 
çukurlarda yapilan gözlem ve incelemelerin ortaya çikardigi sonuçlar, soykirimcilari bir kere 
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daha yalanlamistir. Fred Leuchter söyle diyor: "Içinde ölülerin yakildigi öne sürülen çukurlara 
gelince, bu çukurlarin dibi 45 cm. (1. 5 feet) yüksekliginde su ile ile kaplidir. Bu çukurlari 
yazar özel olarak incelemis ve fotograflarini çekmistir.  

Kitaplarda anlatilanlara bakilirsa, bu çukurlar 6 metre (19. 55 feet) su ile ile kaplidir. 
Cesetleri suni bir kimyasal madde (gaz) yardimiyla da olsa suda yakmak imkansizdir. 
Müzedeki haritalarda, resmi olarak gösterilen tüm çukurlar incelenmis, tahmin edildigi gibi, 
Birkenau bataklik üzerine kuruldugundan, tüm çukur yerlerinin 60 cm. (2 feet) su ile kapli 
oldugu görülmüstür. Bu yüzden yazara göre, Birkenau'da hiçbir zaman yakma çukuru 
bulunmamistir. " 48 Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz: Nazi toplama kamplarinda yer alan 
yakma firinlari birer "krematoryum", yani ölü yakma firinidir. Bunlar insanlari yakarak 
öldürmek için degil, tifüs sonucu ölmüs ve hastalik tasiyan ya da gömülemeyen cesetleri 
yakmak için kullanilmistir. Kaldi ki, eger bunlarin insanlari yakarak öldürmek için 
kullanildigini düsünsek bile, bu firinlarda soykirimcilarin iddia ettigi sayida insanin 
öldürülmüs olmasi kesinlikle mümkün degildir.  

 
Soykirima ugramayan 6 milyon yahudinin savas sonrasinda sag salim ortaya çikisi 
 
Toplam 55 milyon insanin öldügü II. Dünya Savasi'nda yahudilerden baska kimsenin 

sesi çikmadi. Bununla birlikte, dünya siyasi tarihinin belki de en büyük yalanlarindan biri 
olan, 6 milyon yahudinin öldürülerek soykirima tabii tutulduklari iddiasi, yogun bir yaniltici 
propagandayla dünya kamuoyunun bilinçaltina kazindi. Siyonist endiselerle birbiri ardinca 
çevrilen, tamamen hayal ürünü, duygu sömürüsü yapmaktan öteye gitmeyen, Holokost 
hezeyanlarinin sergilendigi filmlerle, sokaktaki insan "6 milyon yahudinin soykirima 
ugradigina" ikna edildi. Ancak bunlar sadece birer filmdi; tarihi gerçek ise anlatilanlardan 
tamamen farkliydi. II. Dünya Savasi öncesinde, Avrupa'da yasayan 6 milyon yahudinin 
esrarini çözmek için yapilmasi gereken tek sey var: Savas öncesi ve sonrasinda, yahudilerin 
dünyadaki dagilimlarini, karsilastirmali olarak istatistikler araciligiyla incelemek ve 
yorumlamak. New York Times'in 11 Ocak 1945 tarihli sayisinda verdigi bir arastirmaya göre, 
1933 yilinda, Avrupa yahudilerinin toplam sayisi, Rusya'da yasayanlar hesaba katilmadigi 
takdirde 5. 6 milyondu idi. Bu 5. 6 milyon yahudinin, en az 1 milyonu, 21 Haziran 1941 
tarihine kadar hiçbir olayin olmadigi Dogu Polonya'daki Molotov-Ribbentrop bölgesinde 
yasiyordu. Baseler Nachrichten Istatistikleri'ne göre de, Rusya'dakiler hariç Avrupa'da 5 
milyon yahudi yasiyordu. Fakat bu 5 milyonun içinde bulunan, tarafsiz ülkelerde yasayan 
yahudiler hesaba katilmamalidir. Çünkü, savas sirasinda bu yahudilere herhangi bir sey 
olmamistir. 1942 Dünya Yilligi'nin istatistik rakamlarina göre ise, Cebelitarik, Ingiliz Adalari, 
Portekiz, Ispanya, Isviçre, Isveç, Irlanda ve Türkiye'de yasayan yahudilerin toplam sayisi 4. 2 
milyon idi. Sonuç olarak, Nasyonal Sosyalizmin ulasabildigi yahudilerin sayisi, asla 4. 5 
milyondan fazla degildir. Yine ayni tarafsiz haber kaynagi, Baseler Nachrichten, 1933 ve 
1945 yillari arasinda hazirlanan yahudi istatistik bilgilerine dayanarak, Ingiltere, Isveç, 
Ispanya, Portekiz, Avusturalya, Çin, Hindistan ve Filistin'e 1. 5 milyon yahudinin göç ettigini 
bildiriyor. Bunlarin yanisira, Baseler Nachrichten'in istatistiksel raporu, Hitler'in Rusya'ya 
karsi harekete geçmesinden önce, 500 bin yahudinin Sibirya'ya kaçtigini bize haber veriyor. 
Yukarida bahsettigimiz tüm istatistik degerlerin analizi yapildiginda ortaya çikan son tabloya 
göre, Naziler'in ortadan kaldirdiklari iddia edilebilecek yahudi sayisi 2. 5 milyonu geçemez. 
Peki, bu 2. 500. 000 yahudinin tamami Naziler tarafindan öldürülmüs müdür?  

Bu soruya verilebilecek cevap, kesinlikle hayirdir. Çünkü, 1948 yilinda, yani Hitler'in 
ölümünden ve II. Dünya Savasi'nin bitiminden 3 sene sonra yapilan sayimlarda, Rusya hariç 
olmak üzere, Avrupa'da 1. 559. 600 yahudinin yasadigi anlasilmistir. Nokta dergisi de, 19 
Mayis 1985 tarihli sayisinda 1945 yilinda Avrupa'da 1. 5 milyon yahudinin hayatta kaldigini 
yazmisti. Öte yandan, Amerikali bazi yetkililer, toplama kamplarinda kesin olarak kaç kisinin 
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kayboldugunu ortaya çikarmak amaciyla, savastan sonra bir arastirma yaptilar. 1951 yilinda 
yayinlanan sözkonusu arastirmanin raporlarina göre, bu kamplarda 1. 2 milyon insan 
ölmüstür. Ancak bu sayi, sadece yahudileri içermemekte, Çingeneler, Ukraynalilar, 
homoseksüeller ve diger bazi gruplari da içine almaktadir. Tüm bu istatistiksel oranlar 
degerlendirildiginde, II. Dünya Savasi sirasinda kaybolan(ölen) yahudi sayisi 500 bin 
dolaylarindadir. Bu kadar suçsuz insanin toplama kamplarinda ölmüs olmalari elbette üzücü 
bir durumdur. Ancak II. Dünya Savasi'nda toplam 50 milyon insanin yasamini yitirdigi 
düsünülürse, yahudi ölümlerinin diger toplumlardan daha yüksek olmadigi, bir "yahudi 
soykirimi" yasanmadigi ortaya çikar. II. Dünya Savasinda 500 bin civarinda yahudi öldügüne 
göre cevap bekleyen soru, savas öncesinde sayilari 5. 6 veya 5 milyon olan Avrupali 
yahudilerin, savas sonrasindaki ayrintili dagilimlaridir. Bu sorunun cevabi savas sonrasi 
ortaya çikti. Savas sona erdiginde kalabalik yahudi topluluklari, dikkat çekici bir sekilde daha 
önce tenha olan bölgelerde birdenbire ortaya çikmaya basladilar. 1945 Sonbahari ile 1946 
ilkbaharinda, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan yeni bir isgal beklerken, 
nasil oluyor da o kadar büyük yahudi topluluklari buralarda bulunabiliyorlardi? 2 milyon 
kadar yogun bir yahudi kitlesi buralara ne zaman, nereden gelmislerdi? Kisa bir zaman önce 
buralarda olmadiklarina göre... Bu sorulara, eski Amerikan Yahudi Komitesi'nin Baskani 
Louis Levine doyurucu cevaplar vermekte. Louis Levine, savastan sonra tüm Rusya'yi 
dolasmis ve buralardaki yahudilerin durumunu anlatan bir rapor hazirlamisti. 30 Ekim 1946 
günü Sikago'da su açiklamalarda bulunuyordu: "Hitler tehdidi altinda bulunan bati 
bölgelerinden ilk bosaltilanlar arasinda yahudiler de vardi. Ve bu yahudiler Ural'larin 
dogusuna sag salim gönderildiler. 2 milyon yahudi böylelikle kurtuldu. " Dünya kamuoyuna 
duyurulan ve Nuremberg Mahkemeleri'nde "delil" olarak ileri sürülen 6 milyon hayali ölü 
yahudinin somut olarak izine rastlanan 2 milyonu, iste Louis Levine'in bahsettigi "sag salim 
olarak kurtulan yahudilerdir. " 

Bu 2 milyon yahudi Urallarin arkasindan ve Rusya'da saklandiklari diger emin 
yerlerden çikmislardir. Peki geri kalan 4 milyon yahudiye ne olmustur? Diger "ölü" yahudiler 
neredeydi? Amerika, Kanada ve Güney Amerika'da inanilmaz bir hizla sonradan türeyen, 
nereden geldikleri hep merak konusu olan, hizla büyüyen yahudi nüfusu bu soruya net bir 
sekilde cevap vermekte. Avrupa'dan 1945'te göç eden 1. 5 milyon yahudiden daha önce söz 
etmistik. II. Dünya Savasi boyunca ve daha önce ABD'ye göç edenlerin %27 ila %50'sini 
yahudiler olusturuyordu. II. Dünya Savasi'ni takip eden ilk bes yil boyunca Amerika'ya 
yahudi seli devam etti. Amerika'daki yahudi nüfusunda savastan sonra birdenbire 2 milyonluk 
bir patlama yasanmistir. 1950 Dünya Yahudi Kongresi'ne göre dünyadaki yahudilerin sayisi 
sadece 11. 473. 353 idi. Yahudi tarihçi ve Oxford Üniversitesi hocalarindan olan yahudi lider 
Dr. Cecil Roth, 18 Mart 1952'de Cansas City B'nai B'rith Jehuda Sinagogu'nda verdigi 
konferansta, dünya yahudi nüfusunun sanilanin aksine çok olmadigini söyle açikliyordu: 
"Bugün, (1952 yili itibariyle) dünyadaki toplam yahudi nüfusu sadece 10 milyondur. " Peki 
bu yahudi nüfusunun ne kadari Almanlarin kontrolü altindaki bölgelerde yasiyordu? Did Six 
Million Really Die? (Alti Milyon Gerçekten Öldü mü?) kitabinin yazari Barbara Kulazska, bu 
sorunun cevabini söyle veriyor: "Nazilerin 6 milyon yahudiyi imha ettiklerini iddia etmek 
mantiksizlik; çünkü Alman Hükümeti'nin böyle bir olanagi yoktu. Çünkü, Barbara 
Kulazska'nin gösterdigi gibi, Almanlarin kontrolü altinda yasayan yahudi nüfusu, o dönemde 
3 milyondan fazla degildi." 49 Ünlü Amerikali tarihçi Arthur R. Butz, The Hoax of the 
Twentieth Century (Yirminci Yüzyilin Aldatmacasi) isimli kitabinda, 6 milyon yahudinin 
gerçek hikayesini söyle anlatiyor:  

"Italyan, Fransiz, Belçikali ve Danimarkali yahudiler, hiçbir zaman zarar görmemis 
biçimde, 1946 yili sonlarinda yerlerinde bulunuyorlardi. Öte yandan, çogunlugunu 
Lüksemburg, Hollanda ve Çekoslovakya yahudilerinin olusturdugu bir topluluk savas 
öncesindeki yerlerinde bulunmuyorlardi, bu yahudileri batida bulmak mümkündü. Çogu savas 
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öncesinde göç eden, ancak kesin olarak hangi sayilarda göç ettiklerinin tespiti güç olan Alman 
ve Avusturya yahudileri konusunda is karismisti. Buralardaki yahudilerin çogunlugu artik 
eskiden kaldiklari yerlerde kalmiyorlardi. 'Yer Degistiren Insanlarin Kamplari' tamamen bu 
Alman ve Avusturya yahudileri ile doluydu. Ayrica, pek çok Avrupali yahudi de savas 
basladigi anda Amerika'ya, Filistin'e ve baska yerlere göç etmislerdi. 1946 yili sonlarindaki 
bu tablo, Nuremberg Mahkemeleri sirasindaki yaygin katliam iddialarini yalanlamaktadir. " 
50 

 
25 milyon ile baslatilip 750 binlere düsürülen soykirim efsanesi 
 
"Holokost tanigi" olarak Frankfurt Mahkemeleri'nde "itiraflarda" bulunan SS Subayi 

Kurt Gerstein, dogru söyledigine dair yemin ederek, soykirima ugrayan yahudilerin sayisini 
25 milyon olarak ilan etti. Ancak bu iddia, insanlari güldürürken soykirimcilari da zor 
durumda birakti. Çünkü, o dönemde degil Avrupa'da 25 milyon, tüm dünyada dahi bu sayida 
bir yahudi toplulugu yasamamaktaydi. II. Dünya Savasi öncesinde, Avrupa'da sadece 6 
milyon yahudi yasarken, tüm dünyada toplam 16. 6 milyon yahudi bulunmaktaydi. 51 Ama, 
her ne kadar o dönemde, dünyada sadece toplam 16. 5 milyon yahudi yasiyorsa da, "Holokost 
tanigi" Gerstein, sadece savasin yasandigi bölgede 25 milyon yahudinin "soykirima" 
ugradigina sahit olabilmisti!... Soykirimcilar her ne kadar Kurt Gerstein'i Holokost için bir 
"referans" olarak kabul etseler de, 25milyonlu bir soykirimi savunamayacaklari için, bu 
iddianin pesinden uzun süre gitmediler. Ve 25 milyondan 12 milyona inmeyi tercih ettiler!... 
II. Dünya Savasi sirasinda ölen yahudilerin sayisini tespit etmek üzere, 1945 yilinda bir 
"sorusturma" baslatildi. Ancak, kisa bir süre sonra bu arastirmanin tarafsiz kimseler 
tarafindan yürütülmedigi anlasildi. Ve Der Weg gazetesi, "sorusturmanin" Alman ve 
Amerikan yahudileri tarafindan yapildigini ortaya çikardi. "Sorusturmayi" yapan bu yahudiler 
arastirmalarini tamamladiklarinda, 12 milyon yahudinin Alman gaz odalarinda öldürüldügünü 
iddia ettiler! Bu sonuç, yahudi olan Walter Lippmann'a bile abartili göründü ve ünlü gazeteci 
New York Herald Tribune sütunlarinda, "böyle uydurma seylerle ancak kendilerine zarar 
verebileceklerini", yahudilere hatirlatti. Bu ikaz edici makaleden sonra, sözkonusu 
"sorusturmaci" yahudiler, 12 milyona ufak bir rötus yaptilar ve Almanlar tarafindan 
öldürüldügü iddia edilen yahudi sayisini 6 milyona indirmeyi uygun gördüler!... Soykirimcilar 
Auschwitz Toplama Kampi'nda öldürülen yahudilerin sayisini da 4. 1 milyon ile açtilar. 
Ancak, bu 4. 1 milyon, ayni soykirimci ekolün agizlariyla, önce 2. 5 milyona, sonra da 1. 35 
milyon civarina düsürüldü. Ancak Moskova'da ortaya çikan belgeler, bu rakamin da çok fazla 
oldugunu ortaya çikaracakti. Amerikan Spotlight dergisi söyle yaziyor "Auschwitz'deki gaz 
odalarindaki ölümler yillarca 4. 1 milyon kisi olarak bilinmekteydi.  

Ne var ki, arastirmacilar bu rakamlari göz önüne alinca resmi olarak 1. 1 milyona 
indirildi. Polonya Hükümeti rakamlari indirdikten sonra, uzun zamandir kayip olan 'ölüm 
defterleri' Moskova'da bulundu ve tarih boyunca Auschwitz'de ölenlerin gerçek sayisi ortaya 
çikti. Iki yillik kayitlar bulunamamasina ragmen, arastirmacilar ortalama 150. 000 kisinin 
öldügünü ve bunlarin hiçbirinin gaz odalarinda ölmedigini ortaya çikardi. " 52 

 
Kamplardaki yahudilerin gerçek ölüm nedeni: Tifüs salgini 
 
Savas boyunca yaygin tifüs salgini tüm Avrupa'yi kasip kavurdu. Agir savas sartlarinin 

getirdigi imkansizliklar ve bununla birlikte gelen yaygin bakimsizlik, toplama kamplarindaki 
tifüs salgininin sebep oldugu ölümleri çig gibi arttirdi. Tüm bunlarin üstüne, müttefikler 
tarafindan tüm yollar ve demiryolu raylari da bombalaninca, savasin sonuna dogru yemek ve 
tibbi erzak nakliyati felç oldu. Bunun sonucu olarak, toplama kamplarinda bas gösteren açlik 
ve ilaç yoklugu, tifüs salginiyla birlesince, toplama kamplarinda bulunan diger savas 
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esirleriyle beraber, ayni kaderi paylasan yahudiler de toplu ölümlerle karsi karsiya kaldilar. 
Bu agir sartlar altinda yasam mücadelesi veren 500. 000 dolayinda yahudi, maalesef, açlik, 
bakimsizlik ve tifüs gibi nedenlerden ötürü yasamlarini kaybetmistir. Meydan Larousse, tifüs 
hastaligi hakkinda su bilgileri veriyor: "Bulasici salgin bir hastalik olan tifüs, bitle geçen 
vücutta pembe lekelerle beliren atesli ve tehlikeli bir hastaliktir. Tifüsün sadece bitle geçmesi 
ve yorgun kötü beslenmis kisilerin enfeksiyonlara daha az dayanikli olmasi tifüsün savas 
sirasinda ortaya çikmasina yol açar. Birinci Dünya Savasinda, özellikle Alman ya'daki esir 
kamplarinda en büyük tahribati yapip Romanya'ya kadar yayilmistir. II. Dünya Savasi 
sonlarinda, 1944 ve 1945 de geri çekilen Alman ordularinin ve toplama kamplarinin korkunç 
durumu tifüs afetinin Almanya ve Polonya'da yeniden alevlenmesine sebep oldu. Bazi 
salginlarda ölüm orani %30'a kadar yükselir. Amerikan ordusu böcek öldürücü yeni ve güçlü 
bir ilaç (DTT) ile sistematik bir sekilde afetin önünü aldi. " 53 Tifüs, uzun süre banyo 
yapmayan ve iç içe yasayan insanlarin arasinda görülür. Özellikle saçlari ve elbiseleri istila 
eden bitler araciligiyla tifüs mikrobu tasinir. Toplama kamplarinin sartlarinda daha bir yaygin 
hale dönüsen tifüs salginina karsi Almanlar büyük bir mücadele veriyorlar, sürekli olarak 
elbiseleri Ziklon B gazi ile dezenfekte ederek tifüs tasiyicisi bitleri ortadan kaldirmaya 
çalisiyorlardi. Ancak tüm bunlara karsin, yine de çok fazla sayida yahudi ve diger milletten 
insanlar, bu tifüs salgininda yasamlarini yitirmislerdir.  

Yahudi revizyonist David Cole sunlari söylüyor: "Insanlarin kampta hasta oldugunu 
ispatlayan, her zamanki hasta tutuklularin fotografi var. Bir kere daha ekleyelim; kimse pek 
çok insanin ölümüyle sonuçlanan tifüs salginini inkar etmiyor. " 54 Lyon 2 Üniversitesi 
Profesörlerinden Robert Faurisson, kendisiyle yapilan röportajda"Tifüs Avrupa'nin büyük bir 
kismini kaplamisti. Bize gösterilen ceset resimlerinin çogu bu tür ölümlerdir" diyor. Arthur R. 
Butz ise "20. Yüzyilin Yalani" adli kitabinda söyle diyor: "O zamanlar tifüs salgini nedeniyle 
Auschwitz'de ölüm oraninin çok yüksek oldugu bilinen bir gerçekti. " 55 

 
Soykirimcilarin agzindan gaz odasi bulunmadigi ispatlanan toplama kamplari 
 
Soykirim mitolojisinin son derece büyük bir hizla eridiginin göstergesi olan bazi önemli 

gelismeler yasandi son yillarda. Dün soykirimcilar tarafindan pervasizca ortaya atilan komik 
iddialarin geçersiz olduklari, bugün revizyonist tarihçilerin yaptiklari akademik çalismalar ve 
adli sorusturmalarla ortaya kondu. Bu gelisme karsisinda soykirimci yahudi akademisyenler 
tamamen köseye sikistilar. Ve 25 milyonla açilisi yapilan soykirim kurbanlarinin sayisini 
bugün yüzbinlere indirmek zorunda kaldilar. Öte yandan, "soykirimcilarin itiraflari" 
hükmünde yasanan bir diger önemli gelisme de, toplama kamplarindaki gaz odalari 
iddialarinin, yine eski iddia sahiplerince bugün birer ikiser geri alinmasi oldu. Artik, soykirim 
iddiacilarinin baslari önlerine düstü ve "aslinda bu kamplarda hiçbir zaman gaz odalari 
olmamisti" diyerek itiraflarda bulunup, adeta günah çikartiyorlar. Dachau, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Oranienburg, Mauthausen, Theresienstadt, Gross-Rosen gibi toplama 
kamplarinda ve bunlarla birlikte Alman Topraklarinda kurulmus olan diger toplama 
kamplarinin hiçbirinde tek bir gaz odasinin dahi hiçbir zaman kurulmadigini bugün 
soykirimcilar bile kabul ediyor, itiraf ediyor. 19 Agustos 1960 tarihi, gaz odalari mitolojisinin 
çöküs tarihinde önemli bir yere sahip. Zira, o gün Die Zeit gazetesi, dünya kamuoyuna 
"Alman topraklarinin hiçbir noktasinda, tek bir gaz odasi dahi bulunmadigini" bildirdi, hem 
de ünlü bir soykirimci olan Martin Broszat'in agzindan. 1972 yilindan beri Münih Çagdas 
Tarih Enstitüsü Müdürü olan Martin Broszat, yazdigi birçok soykirim kitabiyla ünlenmisti. 
Ancak ilerleyen yillarda resmi ve geleneksel tarihin Holokost söyleminin gerçek yüzü ortaya 
çikmaya baslamis ve yapilan bilimsel, akademik arastirmalar gerçek tarihi bilgileri ortaya 
koymustu. Ve tüm bu gelismeler, Martin Broszat gibi kati bir soykirimci tarihçiye bile "tarihi 
gerçekleri" itiraf ettirmek zorunda birakti. Böylece, Martin Broszat 19 Agustos 1960 tarihinde 
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Die Zeit'e yazdigi mektup ile, ne Dachau Kampinda, ne de Alman topraklarinin hiçbir yerinde 
tek bir gaz odasinin dahi bulunmadigini itiraf ediverdi. Düzmece tutanaklar, yalanci sahitler, 
masal gibi kitaplar ve tarihi-kurgu filmlerle sisirilen Holokost balonunun patlamaya 
basladigini haber veriyordu soykirimcilarin bu itiraflari.  

Itirafçi soykirimcilar kervanina Nazi avcisi ve ünlü soykirimci Simon Wiesenthal dahi 
katilacakti ilerleyen yillarda. 1975 yilinin Nisan ayinda yayinladigi Books and Bookmen isimli 
kitabinda, Simon Wiesenthal "Alman topraklarinin hiçbir noktasinda, tek bir yahudinin dahi 
gaz odalarinda öldürülmedigini" kabul etti. Ünlü soykirimci Martin Brozat ve Simon 
Wiesenthal'in yanisira bir çok kaynakta da Dachau Toplama Kampi'nda hiçbir zaman gaz 
odasi olmadigi anlatilmakta, dolayisiyla biz de bu kampta gaz verilme suretiyle tek bir 
yahudinin dahi öldürülmedigini ögreniyoruz. Örnegin, Stephen F. Pinter isimli bir avukat, 
1959 yilinda Amerika'da yayinlanan bazi gazetelere yaptigi açiklamada, "Dachau Toplama 
Kampi'nda gaz odasi bulunmadigini" gözlemlerine dayandiriyordu: "Amerikan Savas 
Bakanligi'nin dava vekili olarak, savastan sonra 17 ay Dachau'da bulundum ve Dachau'da gaz 
odasi bulunmadigini belirtirim. Ziyaretçilere gösterilen yakma ocaklari hatali olarak gaz odasi 
gibi tanitiliyordu. Almanya'daki toplama kamplarinin hiçbirinde gaz odasi yoktur. " 56 
Soykirimcilarin 1960'lardan baslayarak Alman topraklarindaki toplama kamplarinda gaz 
odasi olmadigini itiraf etmelerinin nedeni, bu kamplarin "göz önünde" bulunmasiydi. Federal 
Almanya topraklari içinde bulunan Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Flossenburg gibi 
kamplar ya da Avusturya topraklari içindeki Mauthausen kampi, "demir perde"nin 
disindaydilar ve rahatlikla incelenebilir ve dolayisiyla içlerinde gaz odasi olmadigi görülebilir 
durumdaydilar. Buna karsin, "demir perde"nin öteki yaninda, Komünist Polonya 
topraklarinda yer alan Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec gibi 
kamplarin Batili arastirmacilarca özgürce incelenmesi mümkün degildi. Bu nedenle 
Soykirimcilar asil bu kamplarin birer "ölüm kampi" oldugunu öne sürdüler. II. Leuchter 
Raporu'nda vurguladigi gibi "garip bir tesadüf sonucu, tüm 'ölüm kamplari' komünist 
topraklardaydi".  

Nitekim Fred Leuchter'in 1988'de Auschwitz, Birkenau ve Majdanek'de yaptigi 
incelemeler zor sartlar altinda ve önemli bir bölümü gizlice gerçeklesti. Buna ragmen 
Leuchter, bu kamplarda da "gaz odalari" olmadigini gösteren yeterince delil elde etti. Bu, 
"demir perde"nin Soykirim efsanesini ayakta tutmaya yetmediginin resmiydi. Aslinda 
Auschwitz'deki "gaz odalari" Leuchter'den çok daha önce, savas yillarinda çürütülmüstü. 
Henüz savasin sona ermedigi dönemde baslatilan soykirim dedikodulari üzerine harekete 
geçen Uluslararasi Kizil Haç Örgütü hemen harekete geçmis, ortaya atilan bu iddialarin 
gerçek olup olmadigini ortaya çikarmak için olay yerinde incelemelerde bulunmus ve bu 
konuda hazirladigi bir rapor ile Auschwitz Toplama Kampi'nda gaz odasi bulunmadigini 
bizzat gözlemlediklerini ilan etmistir. "Auschwitz Toplama Kampi'nda 'gaz odalari'nin 
olmadiginin en önemli ayrintili delili, Kizil Haç delegeler heyetinin raporudur. Kizil Haç 
1944 Eylül'ünde Auschwitz Toplama Kampi'ni teftis etmis ve gaz odalari iddialarina el 
atmistir. Ancak, Uluslararasi Kizil Haç Örgütü, gaz odalari söylentisinin dogrulugunu 
kanitlayacak tek bir sey dahi bulamamistir. " 57 Savas sonrasinda Kizil Haç Örgütü'nün toplu 
olarak yayinladigi bu dokümanlar, 1974 yilinda Arolsen Tracing Service tarafindan 
Almanca'ya tercüme edilmistir. Bu dokümanlar topluca Almanca'ya tercüme edilirken orjinal 
ismine sadik kalinmistir: Die Tätigkeit des IKRK zu gunsten der in den deutschen 

Konzentrationslagern inhaftierten Zivilpersonen 1939-1945 Bergen-Belsen, Birkenau ve 
Oranienburg Toplama Kamplari'nda da gaz odalari bulunmadigi ilerleyen yillarda yapilan adli 
gözlemlerle ortaya çikti ve birçok kaynak da bu yeni tespiti dile getirdi. Wilhelm Staeglish 
söyle yaziyor: 

"Oranienburg ve Bergen-Belsen Kamplari'nda gaz odalari olmadigi kanitlanmistir... 
Birkenau Kampi'nda gaz odalarinin bulundugunu hiçbir arastirmaci delillerle 
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kanitlayamamistir. " 58 Bizzat toplama kamplarinda esir olarak yasamis olan Fransiz tarihçi 
Paul Rassinier ise, "ne Dachau Kampi'nda, ne Bergen-Belsen Kampi'nda, ne de Buchenwald 
Kampi'nda yahudi tutuklulara gaz verilmemistir" diyor. 59 Buchenwald Kampi'nda da gaz 
odasi bulunmadigi, savas sonrasinda yayinlanan ve içinde soykirimci iddialarinin bulundugu 
bir kitapta ortaya kondu. Söz konusu kitabi, De l'Université au Camp de Concentration. 

Témoignages strasbourgeois adi altinda yayinlayan Romen dili profesörü George S. , konuyla 
ilgili sunlari naklediyordu: "Buchenwald Kampi'nda gardiyan olan Lagerschutz isimli 
mahkumun bize söyledigine göre, görev yaptigi kampta gaz odasi bulunmamaktadir. " 

 
Mason locasinin hazirladigi rapor ile baslayan Auschwitz Mahkemeleri. . . .  
 
"Yahudi soykirimi" efsanesini "resmi" olarak yaratan ve dünya kamuoyunun 

dikkatlerini bu olaya yönelten olay, süphesiz Auschwitz Mahkemeleridir. "Savas boyunca 
yahudilere yapilan haksiz uygulamalarin hesabini sormak ve bu mazlum insanlarin 
magduriyetlerini bir ölçüde telafi etmek adina, adaletin gecikmeli de olsa saglanabilmesi" gibi 
son derece etkileyici bu mahkemeler kuruldu. Ve dünya kamuoyuna hep bu yönde bir hava 
verildi. Auschwitz Davalari'nin baslamasina sebep olan olayin hikayesi de oldukça ilginç. 
Anlatilanlara göre hersey, bassavci olan Fritz Bauer isimli bir yahudinin savas sonrasinda 
Almanya'ya dönmesiyle baslamisti. Ilerleyen günlerde Bauer'in evine içinde imzali 
dokümanlarin bulundugu bir paket gönderildi. Bu dokümanlar, Auschwitz'dekilerin 
"katillerinin" kimler oldugunu ortaya koyan bir rapor görünümünde hazirlanmisti. 
Kahramanimiz Fritz Bauer, bu nadide belgeleri(!) hiç vakit kaybetmeden kosa kosa Federal 
Mahkeme'ye teslim etti. Tabii olaylar hizla gelisti. Sahneye bu sefer yeni bir kahraman daha 
çikti: 

Emil Wulkan. Bir gazeteci olan Emil Wulkan, "sans eseri" bu dokümanlari "kesfetti". 
Buraya kadar bile son derece garip olan hikayemiz, Wulkan'in bu "dokümanlarin" kaynagi ile 
ilgili olarak yaptigi açiklamalar ile daha da garip bir hale büründü. Bernd Naumann, söyle 
yaziyor: "Auschwitz Kampi'ndaki tutuklularin ve burada görevli olan SS'lerin tam listesinden 
meydana gelen bu dokümanlar, yakin bir arkadasim tarafindan Breslau'daki Lessing Mason 
Locasi'ndan gönderilmistir. " 60 Anlatilan tüm bu hikayeler pek inandirici degil. Bir an için 
bu dokümanlari dogru kabul etsek bile, Auschwitz Kampi'ndaki bu dosyalar, nasil olur da 
Breslau'daki bir mason locasina gidebilir? Bu soruyu da pek kurcalamasak, nasil olur da 
kaynagi ile, ele geçirilisiyle, kisacasi herseyiyle son derece saibeli olan bu dosyalar, Federal 
Mahkeme gibi ciddi olmasi gereken bir kurum tarafindan "kesin bir delil" olarak kullanilabilir 
ve son derece büyük bir sansasyonla dünya kamuoyunun karsisina çikartilabilir? Bugüne 
kadar birisi ortaya çikip da, bu "dokümanlarin" ne denli güvenilir olup olamayacagi 
konusunda bir inceleme yapma geregi dahi duymadi. Dogal olarak, bu "dokümanlar" da, 
digerleri gibi, soykirim masalina yakisacak kadar "kirli" bir belge olarak, bugün de 
karsimizda durmakta.  

 
Düzmece belgeler, tahrif edilmis tutanaklar 
 
Yahudilerin toplu olarak Nazilerce katledildiklerine dair soykirimcilarin elinde somut 

olarak herhangi bir belge yoktur. Bu yüzden, soykirimcilarin "kanit" adi altinda ileri 
sürdükleri seyler, son derece zorlama ve ilgisiz, dolayli iddialardir. Revizyonist tarihçi 
Wilhelm Staeglish söyle diyor: "Alman resmi makamlarinda, Auschwitz'de gaz odalarinin 
olduguna dair, tek bir doküman dahi bulunmadigi için, imha mitolojisine inananlar, baska 
dokümanlardan dolayli olarak, gaz odalarinin varligini kanitlamaya çalisiyorlar. " 61 Ancak, 
bu yöntemin yeterince ikna edici olamayacagindan endise eden soykirimcilar, isi sansa 
birakmadilar. Bu "talihsiz" durum, Holokostu "kanitlama" adina, soykirimcilari bir takim kirli 
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arayislara sevketti. Nitekim, bu yöntemi uygulamada kisa sürede basari saglayan 
soykirimcilar, birçok hayali Holokost sahnelerinin oldugu filmleri, birçok yalanci sahidi, 
düzmece belgeleri ve tahrif edilmis tutanaklari alelacele propaganda sahnesine sürdüler. 
Ancak, konuyla ilgili akademisyenlerin yürüttükleri çok yönlü arastirmalar, soykirimi 
ispatlama adina yapilan bu sahtekarliklari adeta suçüstü yakaladi. Wilhelm Staeglish, "bazi 
raporlarda Birkenau'da gaz odalarina tanik olundugu iddia ediliyor. Fakat bu raporlar çok 
çeliskili ve delil olarak sunulmasi zor" diye yaziyor. 62 Sözkonusu çeliskili ifadelerin biri, 
Auschwitz'e ismarlanan krematoryumlar ve sözde gaz odalari ile ilgili olanidir: "Nuremberg 
IMT davasinda, Sovyet Savci Alexander Smirnov, Auschwitz Kampi kayitlarinda, Kamp 
yönetimiyle 'Topf und Sönhe' firmasinin karsilikli yazismalarina rastladigini iddia etti. Bu 
yazismalarin konusu, 'Birkenau Kampi için, dört adet firin ile gaz odalarinin yapilmasi ve bu 
siparislerin ise, 1943 baslarinda tamamlanmasi' idi. Sovyet Savcisi Smirnov'un kaynak aldigi 
dokümanin tarihi ise, 12 Subat 1943 idi. " 63 Nuremberg IMT davasinda geçen Birkenau 
Kampi'nda gaz odalarinin yapilmasiyla ilgili iddia, bir "dokümana" dayandirilmakla birlikte, 
sözkonusu "belge" düzmecedir.  

Çünkü, "12 Subat 1943 tarihinde, Birkenau savas tutuklulari kampi degildi. " 64 Ayrica, 
sözkonusu "belgenin" güvenilir olmadigi, hatta sahte oldugu yönünde baska deliller de vardir: 
"Bu dokümanda, 'bes tane üçlü ocak aleti ile kömürlü isitma tesisati' siparisi veriliyordu. 6 
Mayis 1945'de, 'Sovyet Savas Suçlulari Komisyonu', bu dokümanin diger bir örnegini buldu. 
Ancak, bu örnekte, 'bes tane ocak aleti ile kömürlü isitma tesisati' kelimeleri geçmiyordu. Öte 
yandan, söz konusu dokümanin kopyasinda, 'tertibat 10 Nisan 1943'de kullanima hazir 
olmalidir' seklinde bir talimat geçiyordu. Oysa, bu talimat cümlesi, Sovyet Savcisi 
Smirnov'un elinde bulunan dokümanda bulunmuyordu. " 65 Simdi, tüm bunlar göz önünde 
bulundurulursa, Sovyet Savcisi Alexander Smirnov'un iddiasinin aksine, söz konusu doküman 
son derece süpheli ve saibelidir. Soykirim literatüründe önemli bir yere sahip olan Wannsee 
Tutanaklari'nin da güvenilirlikten son derece uzak olduklari ilerleyen yillarda ortaya çikmistir. 
Oysa, soykirimcilar, yahudilerin topluca imha edilerek bir soykirima tabii tutulmalarina delil 
olarak bu Wannsee Tutanaklarini gösteriyorlardi. Wannsee Tutanaklari'nin öyküsü ilginçtir. 
Tutanaklar, 20 Ocak 1942'de, Berlin'in Gross Wannsee Caddesi'nde, 56/58 numarali binada, 
Heydrich'in baskanliginda yapilan bir toplanti sirasinda tutulmustur. Soykirimcilar bu 
konferansin tutanaklarinda yahudilerin imha edilmesine dair alinan sözde kararin delillerinin 
yer aldigini söylerler. Bu konferansin tutanaklari, Wannsee Protokolü adi altinda, Bassavci 
Robert M. W. tarafindan, NMT Wilhelmstasse davasinda, NG - 2586 Dokümani adi altinda, 
delil olarak sunulmustur. Oysa Wannsee Tutanaklari hiç bir sekilde belge sayilabilecek 
nitelikte degillerdir. Herseyden önce, bunlar tutanak degil, sadece bir takim notlardir, hem de 
daha geç bir tarihte kaleme alinmis notlar: "Bu tutanaklarin aslinda gerçek manada bir tutanak 
olmadiklarinin farkedilmesi gerekir. Institut für Zeitgeschicte'e göre, bunlar Eichmann ve 
meslektasi Rolf Gunther tarafindan sonradan alinan notlardir. " 66 Wilhelm Staeglish ise 
söyle yazar:  

"Sadece birtakim hatirlamalardan olusan ve tutanak olarak ileri sürülen bu bilgi, hiç 
kuskusuz Wannsee Konferansi'nin içerigini ve sonuçlarini inanilir kilmak için ortaya atilmisti. 
Yine de, söz konusu bu dokümanlarin Eichmann veya konferansa katilan bir kisi tarafindan 
yazilip yazilmadigi cevap bekleyen bir soru. " 67 Üstünde herhangi bir antet bulunmayan, seri 
numarasi, dosya numarasi, resmi damgasi, tarihi, imzasi olmayan, ilave ve iptal edilen 
paragraflariyla tahrif edilmis bir görünüme sahip, küçük kagit parçalarindan meydana gelen, 
dolayisiyla resmi belge özellikleri tasimayan, adina Wannsee Tutanaklari denilen kagitlar 
duruyor karsimizda. Ve 6 milyon yahudinin soykirima ugramasi gibi dev bir iddiayi, 
soykirimcilar iste bu çürük dayanak ile delillendirmeye çalisiyorlar: Profesör Paul 
Rassinier'nin de belirttigi gibi, Wannsee Tutanaklari'nda resmi bir damga, tarih ve imza 
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yoktur, bu "tutanaklar" bir daktilo ile küçük kagitlara yazilmistir. (3) Hatta, dokümanin bazi 
paragraflari eklenmis, bazilari çikarilmis veya degistirilmis gibi gözükmektedir. Yani, 
dokümanlar üzerinde sahtekarlik yapilmis olabilir. Bir baska uzman ise tutanaklar hakkinda 
sunlari yaziyor: "Wannsee Dokümani'nin üzerinde herhangi bir ajansin ismi bulunmadigi gibi, 
herhangi bir seri numarasi da bulunmamaktadir. Bu sebepten ötürü de, alisilagelen resmi 
evraklara benzememektedir. Ayica, tüm bu eksikliklere ragmen, bunlarin 'çok gizli' 
damgasiyla mühürlenmesi de anlasilamaz bir durum. Bir dosya numarasi dahi olmayan, 
hükümete ait oldugunu belli edecek bir belge özelligi tasimamasina ragmen, bu kagitlar çok 
gizli olarak tanimlaniyorsa, bu duruma son derece büyük bir süpheyle bakmamiz gerekiyor. 
Bassavci Kempner'in elindeki Wannsee Tutanaklari'nin kopyasinda bulunan 'D. III. 29 g. Rs' 
bir çesit resmi kayit gibi gözükebilir. Ancak, bu hiçbir seyi ifade etmiyor, çünkü, hükümet 
dokümanlarini bu sekilde numaralandirmiyordu. Bastan beri bahsettigimiz bu noktalar, 
Wannsee Tutanaklari'nin süpheli, saibeli oldugunu göstermektedir. " 68 Wannsee Tutanaklari 
böylesine süpheli bir yapiya sahip olmasina karsin, Alman resmi makamlari, güvenilirliklerini 
incelemek için bu tutanaklari bir teste tabi tutmamislardir. Ancak bu tutanaklar gerek 
Nuremberg mahkemelerinde, gerekse daha sonra büyük bir delil olarak islem görmüstür.  

Üstteki bilgiler, 6 milyon yahudinin öldürüldügü iddiasini kanitlayarak dünya 
kamuoyunda soykirimi "resmilestirme" amaciyla kurulmus olan Nuremberg durusmalarinda, 
ne tür "belge"lerin "kanit" olarak kullanildigini gözler önüne seren bir kaç örnek. Bununla 
birlikte, 42 ciltlik Nuremberg mahkemelerinde ve 15 ciltlik Amerikan mahkemelerinde ileri 
sürülen "dokümanlarin" ne denli saglikli olduklari, tek basina ayri bir kitap konusudur. Sonuç 
olarak söylenecek olan, II. Dünya Savasi sirasinda bir "yahudi soykirimi" yasandigini 
gösteren tek bir belgenin var olmadigidir. Savas sonrasinda onyillar süren arastirmalar 
sonucunda da soykirimcilar bu konuda hiç bir sey bulamamislardir. 1990 Subati'nda ilk defa 
gün isigina çikan Dogu Alman gizli arsivlerini de didik didik etmisler ama bu konuda tek bir 
delilin dahi bulamamislardi. Bu tarihi gelismeyi, Türk yahudileri'nin yayin organi olan Salom, 
söyle bildiriyor: "Geçtigimiz ay Dogu Almanya'nin arsivlerini Israil'e açmasiyla bu konudaki 
çalismalarin temeli atilmis oldu. Yaklasik 40. 000 sayfalik belge Yad Vashem'e gönderildi. 
Bunlar kataloglandiktan sonra, arastirmacilar için çok degerli birer belge haline gelecekler... 
Yad Vashem arsivinin yöneticilerinden olan Dr. Esther Aran söyle diyor: Hitler'in yahudilerin 
yok edilmesi hakkinda verdigi kesin bir emire rastlamadik. " 69 

 
Soykirimcilarin "delil" olarak kullandiklari fotograflar 
 
Toplama kamplarinda çekilmis, siska ceset yiginlarini gösteren birçok fotograf, 

soykirimcilar tarafindan "delil" olarak kullanilmaktadir. Soykirimcilar bu fotograflari 
insanlara gösterirken, "iste soykirima ugramis 6 milyon yahudiden geriye kalanlar" demekte 
ve dogal olarak, bu fotograflar insanlarin üzerinde oldukça etkili olmaktadir. Bu durumda, 
cevap verilmesi gereken soru ceset yiginlarini gösteren bu fotograflarin, gerçekten de 
soykirimin delili olup olamayacagi sorusu olmalidir. Herhangi bir fotografin üstüne veya 
altina bir baslik veya bir yorum ekleyerek, fotografin gerçekte verdigi mesajdan tamamen 
farkli, hatta zit bir mesaj verebilmek son derece kolaydir. Örnegin, savasta ölmüs bir asker 
fotografinin altina, "düsmanla çarpisirken öldürüldü" gibi bir yorum yazabileceginiz gibi, ayni 
fotografin altina, "düsmandan kaçarken vuruldu" da yazabilirsiniz; birinci yorumda kahraman 
olan asker, ayni fotografin altindaki ikici yorumla hain konumuna sokulmus olur. Demek 
istedigimiz, soykirimcilarin gösterdigi fotograflarin sahte olup olmadiklarindan ziyade, bu 
fotograflarla ilgili yapilacak yorumlarin ne olduklari önemlidir. Simdi, ortada bir takim ceset 
yiginlari var, ama önemli olan bu insanlarin ne sekilde öldükleri.  

                                                
3 http://aaargh.com.mx/turk/wannseeprot.pdf  
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Diger bir deyisle, bu insanlar öldürülmüsler midir? Yoksa ecelleriyle mi ölmüslerdir? 
Bu sorularin cevabini aramadan, bir fotografin altina hemen bir yorum koymak, sadece politik 
bir propaganda arayisini gösterir. Soykirimcilarin kendi ideolojilerini dogrulamak amaciyla 
kullandiklari bu fotograflarda yeralan cesetler, dikkat edilirse son derece zayif insanlara aittir. 
Bu, sözkonusu insanlarin gaz odalarinda öldügünü göstermez (gaz odasinin "zayiflatma" gibi 
bir etkisi yoktur). Aksine bu durum, ölen insanlarin savas döneminde ortaligi kasip kavuran 
yaygin tifüs salgini ve savasin sona ermesine yakin dönemde bas gösteren açlik sonucunda 
öldüklerini göstermektedir. Üzerinde önemle durulmasi gereken bir diger nokta da, 
soykirimcilarin gösterdigi ceset yiginlarinin bulundugu fotograflarin hepsinin toplama 
kamplarinda çekilmis fotograflar olmamasidir. Baska mekanlarda çekilmis fotograflar da 
diger fotograflarla birlikte kullanilmakta ve dolayisiyla, kasitli olarak, bu cesetlerin de 
yahudilere ait oldugu seklinde bir izlenim yaratilmaya çalisilmaktadir. Ayrica Alman kadin ve 
çocuklara ait olan ceset yiginlari da, kasitli olarak, soykirima ugramis yahudiler olarak 
gösterilmektedir.  

 
Soykirimcilar için yüzkarasi bir "sahit": Kurt Gerstein 
 
Önceki sayfalardan da hatirlayacaginiz gibi, Kurt Gerstein isimli SS Subayi yaptigi 

taniklik ifadesinde, gaz odalarina sahit oldugunu iddia etmisti. Ancak bu SS Subayi, 25 m2'lik 
son derece küçük bir alana sahip olan bu odalara 700-800 yahudi gibi kalabalik bir kitlenin 
gaz verilmek üzere sokulduklarini ifade edince, insanlari güldürmüs, öte yandan da kendisini, 
soykirimin bir numarali tanigi olarak lanse eden soykirimcilari da son derece zor duruma 
sokmustu. Çünkü, Kurt Gerstein'in "gaz odalarini ispatlayan bu tanikligina(!)" göre, her m2'ye 
32 yahudi düsmekteydi!... Kurt Gerstein'in matematiksel olarak uygulanabilmesi imkansiz 
iddialari bitmek tükenmek bilmedi. Ve itiraf adi altinda, ortaya öylesine komik yeni bir iddia 
atti ki, "m2'ye 32 yahudi" iddiasi neredeyse gölgede kaldi. Iste Gerstein'den yeni bir "itiraf": 
"Tarih 20 Agustos 1942. Birinci tren Lemberg'den geldi. 45 vagonda 6700 kisi vardi ki, 
bunlarin 1450'si daha önce ölmüstü... Kaybolmus üç yasinda bir yahudi çocugun kolunun 
altinda bir avuç ip vardi ve bu üç yasindaki çocuk, ipleri hayatta kalmis 5250 insana 
dagitiyordu. 35-40 metrelik ayakkabi yigininda, kimse ayakkabisinin tekini bulamayacagi 
için, ipleri ayakkabilari birbirine baglamasi için dagitiyordu. " 70 3 ve 5 numarali Frankfurt 
Mahkemeleri'nde Kurt Gerstein taniklik için aynen bu ifadeleri kullaniyordu. 5250 insana ait 
olan 35-40 metrelik bir ayakkabi dagi!... Evet, yanlis okumadiniz. 10-12 katlik bir apartman 
yüksekliginde bir ayakkabi kulesi!.. Ne de olsa ortada bir "soykirim" vardir ve anlatilacaklarin 
da bu "faciaya" yakisacak denli, alabildigine dramatik olmasi gerekmektedir!... Ancak, bu 
sefer de, yani Gerstein'in anlattigi bu "ayakkabidan gökdelen" hikayesinde de, soykirimcilar 
izah edilemeyecek denli bir yalanla tekrar kamuoyunun karsisina çikabilmislerdir. Gerstein'in 
verdigi rakamin iki-üç kati ayakkabi da toplasaniz, böyle bir "kule" olusmaz. Çünkü 
ayakkabilari birbiri üzerine atarak en fazla 4-5 metrelik bir yükseklik elde edilebilir. Sayi, 
ancak alani genisletir. Gerstein'in ifadesini okuyunca, ayakkabilari o kadar yüksege çikarmak 
için vinç mi kullandilar, diye sormak geliyor insanin aklina!...  

"Holokost tanigi" Kurt Gerstein, dogru söyledigine dair yemin ederek, soykirima 
ugrayan yahudilerin sayisini 25 milyon olarak ilan edince, bir defa daha insanlar güldü ve 
böylece, soykirimcilarin ipligi bir kere daha pazara çikmis oldu. Çünkü, o dönemde degil 
Avrupa'da, tüm dünyada 25 milyon yahudi yoktu. II. Dünya Savasi öncesinde, Avrupa'da 
sadece 6 milyon yahudi yasarken, tüm dünyada toplam 16. 6 milyon yahudi bulunmaktaydi. 
Ama, her ne kadar o dönemde, dünyada sadece toplam 16. 5 milyon yahudi yasiyorsa da, 
"Holokost tanigi" Gerstein, sadece savasin yasandigi bölgede 25 milyon yahudinin 
"soykirima" ugradigina sahit olabilmistir!... Iste, "soykirimin" gerçek diye tanitilan inanilmaz 
boyutunun, Gerstein'in agzindan "ispati"!... Kurt Gerstein'in soykirimi ispatlama ugruna 
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kirdigi potlar, bunlarla sinirli kalmayacakti. Bu "soykirim sahidinin" hemen her iddiasi bir 
skandala dönüstü. Kisacasi Gerstein yalan söylemeyi dahi beceremedi. Bu yalanlar, 
soykirimcilarin ne tür "tanikliklarla" soykirim masalini ispatlamaya çalistiklarini 
göstermektedir. Iste bu yüzden, Kurt Gerstein'in "itiraflarindaki" tutarsizliklara, çeliskilere 
daha yakindan bakmakta yarar var. SS Subayi Kurt Gerstein'in gaz odasi ve soykirim tanigi 
olarak anlattiklarinin bir de uzun bir hikayesi vardir. Gerstein, Mart 1941'de SS'e gönüllü 
olarak katilir; amaci, Nazilerin yahudilere yönelik uyguladiklarina bizzat sahit olup, tüm 
gördüklerini dünyaya anlatmaktir. Saglik ve Hijyen Servisi'nde basarilar gösterip, 1941 
Kasim'inda "Untersturmführer F" düzeyine yükselir. 1942 de Dezenfekte Servisi'nin basina 
getirilir. 8 Haziran 1942 tarihinde, yerini sadece kamyon sürücüsünün bildigi prüsik asidi 
Polonya'ya sevketmekle görevlendirilir. Gerstein büyük sayilarda elbise dezenfekte edecek ve 
dizel motorlari prüsik asit ile çalistiracaktir. Belzek, Treblinka ve Majdenek Kamplari'ni 
dolasir, Sobibor'a gitmez. Gerstein 3 kampta günde toplam 60. 000 insanin infaz edildigini 
söyleyecektir. Diger gün, 18 Agustos 1942 tarihinde, Belzek Kampi'na giderek bütün tesisati 
yerinde görür. 19 Agustos 1942 tarihinde, bir trenin kampa ulasmasina sahit olur. Gelenlerin 
elbisesiz olduguna, degerli esyalarini ellerinde tasidiklarina, kadinlarin saçlarinin kesildigine 
ve 25 m2'lik odaya 700-800 kisinin sikis-tikis sokulduguna "sahit" olur.  

Anlattigina göre gaz odasindaki dizel motor çalismaya basladiktan 32 dakika sonra is 
bitiyor, kadavralari görevli yahudiler disari çikartiyor ve altin disleri, degerli esyalari vücudun 
belirli bölgelerine saklanan yerlerden çikariyorlardi. Gerstein'in yaptigi "itiraf"larin en 
saibelisi, Almanlarin kendisine verdikleri "son derece gizli görev"le ilgili olanidir. Mahkeme 
tutanaklarinda sürekli olarak "çok gizli görev" olarak geçen bu talimata göre, Almanlar 
Gerstein'a yüksek oranda hidrosiyanik asidi Belzec Kampi'na nakletmesini emretmislerdir. 
Ancak Gerstein'in bu konuyla ilgili olarak Frankfurt Mahkemeleri'ne verdigi ifadeler 
birbiriyle çelisiktir. 1. Frankfurt Mahkemesi'ne "bana çok gizli bir görev için, 100 kg. asit 
prüsik getirmem Gunther tarafindan emredildi" diyen Gerstein, 4. Frankfurt Mahkemesi'nde 
birden ifade degistirmis ve "bana çok gizli bir sekilde, 260 kg. asit prüsik temin etmem 
Gunther tarafindan emredildi" demistir. 71 "Itiraflarinin" çikis noktasi olabilecek kadar, 
böylesine önemli bir olayi anlatirken Gerstein'in tutarsiz ifade vermesi anlattiklarinin dogru 
olmadigini yeterince ortaya koyuyor. Gerstein'in birer skandala dönüsen itiraflari, bunlarla 
sinirli kalmadi. Gerstein'in Mahkemeye delil olarak sundugu Degesch firmasinin faturalarinin 
düzmece oldugu ortaya çikinca soykirimci çevrelerde yeni bir sok yasandi. Fransiz 
akademisyen Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein (Kurt Gerstein'in 'Itiraflari') 
adli kitabinda söyle yaziyor: "Gerstein'in Fransiz arastirmacilara vermeyip Anglo-Amerikan 
arastirmacilara verdigi Degesch faturalari sahte gözüküyor. Degesch faturasinin numarasi 
yok. Öyleyse, Degesch faturalari hangi siraya göre dosyalaniyordu? Ordunun satin alma sira 
numarasi yok. Hiçbir tren ve araba servisinin numarasi yok. Hiçbir teslim numarasi yok. 
Faturalarda, ne satici Degesch, ne de alici olarak Gerstein ya da baska birinin imzasi var. Bu 
satis için Degesch ve askeriyede sorumlu konumunda kimse yok mu? Alman Ordusu'nda, bir 
kisinin kendi adi ve adresine yollanmak üzere, ordu adina bir sey satin almasi kanuni degildir. 
Bu yüzden, Gerstein kendi adina Ziklon B'yi satin alamaz, bir generalin kendi adina bir tank 
satin alamayacagi gibi... Yoksa, Gerstein, bazi Degesch faturalarini çalip onlari kendi mi 
doldurmustur?" 72 Kurt Gerstein"in "itiraflari" bu kadarla da kalmadi. . .  

Soykirimi ispatlayan o kadar fazla delili vardi ki, Gerstein hepsini bir bir anlatmak 
istiyordu!... Yalniz, her seferinde bir aksilik oluyor, anlattiklari Holokostun varligini 
kanitlamasi gerekirken, hep bir yerlerde hata yapiyordu! Gerstein öyle seyler anlatiyordu ki, 
insanlar yahudilerin soykirima ugradigina inanacaklari yerde, soykirimin varligindan süphe 
eder hale gelmislerdi. Bu durumda, Gerstein, çok çarpici oldugunu zannettigi yeni bir iddia ile 
ortaya çikti. O ana kadar birçok sey anlatmasina anlatmisti, ama soykirim edebiyatinin en 
önemli kismina sahit olma zamani artik gelmisti: Gerstein, "gaz odalarinda yahudilerin nasil 
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öldüklerine de sahit oldum" diyerek anlatmaya basladi "gördüklerini": "Diesel motorun 
söförü, motoru çalistirmaya çalisiyor. Fakat motor çalismiyor! Hauptmann Wirth geliyor, 
benim manzarayi gördügümü görünce korktugu anlasiliyor. Evet görüyor ve bekliyorum. 
Kronometrem hepsini tespit ediyor. 50 dakika, 70 dakika. Makina çalismiyor!... Adamlar gaz 
odalarinda bekliyorlar. Kronometrenin tespit ettigine göre, 2 saat 49 dakika sonra motor 
çalisti... Yeniden 25 dakika geçiyor; dogru, bir çoklari öldüler. Elektrikli lambalarin 
aydinlattigi odanin penceresinden, bir an için içerisi gözüküyor. 28. dakikanin sonunda 
yalnizca birkaçi yasiyor, 32 dakika sonra hepsi ölüyorlar!" 73 Kurt Gerstein yukaridaki 
ifadelerini, "bir gaz odasi taniginin itiraflari" olarak, 1. ve 3. Frankfurt Mahkemeleri'ne 
vermisti. Simdi, Gerstein'in anlattiklarini kisaca özetliyelim ve anlattiklarinin ne denli 
gerçekçi olup olmadigina bir göz atalim. Gerstein yahudilere gaz verilmesi sirasinda olay 
yerinde bulundugunu söylüyor. Uzun bir süre dizel motorun çalismadigini, ancak 2 saat 49 
dakika sonra motorun çalismaya basladigini bildiriyor. 28 dakika sonra çogu kurbanin, 32 
dakika sonra da tamaminin öldügünü söylüyor. Oysa Gerstein'in iddia ettigi gibi, 25 m2lik 
gaz odasinda 700-800 kisi bulunuyorsa, bu yahudilerin 2 saat 49 dakika gibi uzun bir süre 
oksijensizlik nedeniyle hayatta kalamamalari gerekirdi.  

Hayatta kaldiklarini kabul etsek bile, küçük bir pencereden bakan Gerstein, bu kadar dar 
bir alanda balik istifi gibi durmalari gereken bu yogunluktaki bir kitlenin içinden kaç kisinin 
yasadigini, kaç kisinin öldügünü nasil tespit edebiliyordu? Ölüler yere düsecek bir alana dahi 
sahip olamadigina göre, nasil oluyor da Gerstein, "28 dakika sonra birçogunun öldügünü" 
anlayabiliyor veya görebiliyordu? Gerstein'in anlattiklarinin dogru olmadigini ortaya koyan 
bir diger nokta da, yahudilerin öldürülmeleri için kullanildigini iddia ettigi dizel motorunun, 
28 veya 32 dakika gibi kisa sayilabilecek bir sürede öldürücü etki yapamayacaginin ortaya 
çikmasidir. Henry Roques söyle diyor: "Gerstein tüm 'itiraflarinda', eski bir dizel motorun 
kullanildigini söylüyor. Dizel, dahili bir tutusturucu motorudur ve kokusuz ve öldürücü bir 
gaz olan karbon monoksidi (CO) bir miktar açiga çikarir, fakat büyük oranda açiga çikan gaz 
karbon dioksittir (CO2) ki bu gaz insani sadece hasta eder, ancak çok uzun bir süre sonra 
ölüme sebep verir. Bu durumda, Gerstein'in öldürmek için kullanildigini söyledigi dizel motor 
28 veya 32 dakikada, gördügünü iddia ettigi sonuçlari dogurmasi mümkün degildir. 28 dakika 
sonra ölümün gelebilmesi için, dizel motor yerine, gazolin motorunun kullanilmasi daha 
mantikli olacakti. " 74 

 
Yalanci sahitler soykirimi "ispatlamak" için görev basinda! 
 
Nuremberg Mahkemeleri'nde belge olarak ileri sürülen dokümanlarin ne denli saibeli 

olduklarini gördükten sonra, bu mahkemelere çagrilan "taniklarin" üzerinde de durmakta 
yarar var. Çünkü, "taniklar" da en az yukarida anlattigimiz "belgeler" kadar inandiriciliktan 
uzak. Önceki sayfalarda krematoryumlari (ölü yakma firinlari) konu edinirken, SS Subayi 
Karl Bischoff'a atfedilen saibeli bir rapordan bahsetmistik. Kisaca özetlemek gerekirse, 
bugünün modern teknolojisi ile günde toplam ancak 529 cesedin yakilabilmesi mümkün iken, 
50 sene önce, bugün için ilkel sayilabilecek sartlarda 4756 cesedin yakildigini iddia etmisti 
Bischoff. Bunun yaninda, ortada esrarengiz bir baska durum daha var: SS Subayi Karl 
Bischoff Auschwitz Merkez Ofisi idarecisi olmasina ragmen, Savas Suçlulari Mahkemesi'ne 
"gaz odasi tanigi" olarak çagrilmamistir. Nuremberg Askeri Mahkemesi'nin Toplama Kampi 
Davasi'na, SS Subayi Karl Bischoff gibi "tanik" özelligi tasiyabilecek birisinin degil de, 
Auschwitz'i hayatinda görmemis kisilerin tanikligina basvurulmus olmasi süphe çekicidir. 
Paul Rassinier'nin yazdigina göre, "SS Subayi Karl Bischoff'un yerine, Nuremberg 
Mahkemesi'ne tanik olarak Wolfgang Grosch çagrilmistir. Ancak, bu 'tanik', 'kanit' olarak ileri 
sürdügü binalari hayatinda bir kere dahi görmemistir. " 75 Bu durumda, olaylara sahit 
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olmayan "taniklarin" mahkemelere çagrilmalari yüzünden, insanlarin aklina ister istemez 
söyle bir soru takiliyor:  

Acaba, soykirimcilar, Auschwitz'i gerçekten gören kisilerin tanikliklarinin "gaz 
odalarini" dogrulamayacagindan mi korkuyorlardi? Auschwitz-Birkenau'da yahudi soykirimi 
yapildigini iddia eden taniklar, bu olaylara sahit olduklarini iddia ediyorlardi. Nitekim bu 
"sahit"lerden biri oldugunu ileri süren Sigismund Bendel sunlari anlatiyordu: "Kalin ve siyah 
bir duman çukurdan yukari dogru yükseliyordu. Hersey o kadar çabuk oluyordu ki 
inanamadigim için hayal gördügümü düsündügüm oldu... Bir saat sonra hersey eski haline 
dönüyor, adamlar külleri topluyorlardi. Sonra baska bir grup 4. ölü yakma firinina 
getiriliyordu. " 76 Büyük ihtimal, Sigismund Bendel gerçekten de hayal görüyordu. Çünkü 
Bendel'in iddia ettigi gibi açikta yakilan cesetlerin kül haline gelmeleri bir saat gibi kisa bir 
sürede gerçeklesemez. Bendel daha da ileri giderek hayal ürünü olan yeni bir iddia ile 
"soykirim-sahitligi"ne devam etti: "Tutuklular yakilan yerden akan yaglari alip cesetlerin 
üstüne dökerek onlarin daha iyi yanmasini sagliyorlardi. " (Langbein, s. 221) Oysa, yanan 
vücutlardan akan yagin alinmasi fiziksel ve teknik olarak imkansizdir. Öte yandan sahit 
olundugu iddia edilen bir diger olay ise, gaz verildikten yarim saat sonra görevlilerin gaz 
maskesi takmadan odaya girdikleri ve cesetlerden altin disleri topladiklari iddiasidir. Ancak, 
bu da bir önceki gibi gerçeklesmesi imkansiz bir yalandir. Çünkü, gaz maskesi kullanmadan 
bunun yapilmasi mümkün degildir. Ziklon B verildikten sonra bu kadar kisa bir süre içinde 
gaz maskesi takmadan içeri girilemez.  

"Gaz odalarina" tanik oldugunu iddia eden yalanci sahitlerden birisi de, 10 sene 
öncesine kadar Tel-Aviv'de berberlik yapan 70 yasindaki Abraham Bomba idi. Savas 
sirasinda, Treblinka Toplama Kampi'nin berberi oldugunu ileri süren Abraham Bomba, söyle 
diyordu kendisiyle yapilan bir röportajda: "Gaz odasinin içinde onlari bekliyorduk. Sonra da 
60-70 kadinin saçlarini kesiyorduk. Bizi 5 dakika kadar gaz odasindan disari çikartiyorlardi. 
O zaman içeri gazi gönderiyorlar ve öldürüyorlardi. Gaz odasinin öbür yaninda bir komando 
cesetleri çikartiyordu. Iki dakikada heryer temizlenmisti. Bir sonraki grup girebilirdi artik. " 
77 Abraham Bomba isimli bu yalanci Holokost sahidinin anlattiklarinin gerçek olmasi 
bilimsel olarak mümkün degildir. Çünkü, bu yalanci sahit, gaz verildikten 5 dakika sonra bu 
odaya girip, ikinci grubun saçlarini kestigini iddia ediyor. Oysa, "Hasarat Yokedici 
Hidrosiyanid Asit olan Ziklon'un Kullanim Kilavuz-Bilgileri" isimli tanitim kitapçigina göre, 
Ziklon B'nin kullanim sonrasinda, havalandirma için en az 20 saat geçmesi gereklidir. 20 saat 
havalandirma gerektiren bu odaya 5 dakika sonra girmek, kesin ölümdür. Bu yalanci sahidin 
tanikliginda söyledigi ikinci yalan daha da tutarsizdir. Çünkü, "ölen 70 kadinin cesetlerini, 
görevli komandonun iki dakikada odadan disari çikarttigini" iddia edebilmektedir. Oysa iki 
dakika gibi son derece kisa bir süre zarfinda, 70 cesedin tek bir görevli tarafindan, bir odadan 
disari çikartilabilmesi mümkün degildir. Film yönetmeni Claude Lanzmann'in, Abraham 
Bomba isimli bu yalanci soykirim sahidinin anilarindan yararlanarak en ünlü Holokost 
filmlerinden biri olan "Shoah"i çevirdigini, yeri gelmisken hatirlatmakta yarar var. Claude 
Lanzmann, "kendisinin aslinda bir film degil, bir belgesel çevirdigini" iddia etmisti. Shoah 
filminin referansi olan anilarin, gerçekleri anlatan bir "taniga" ait olmadigi anlasilinca, 
sözkonusu filmin de yalanlardan bahsetmeye mahkum oldugu ortaya çikiyor. Yalanci 
Holokost sahidi Abraham Bomba'nin bu yalan anilari ile, belki bir belgesel degil ama, çok 
güzel yalan bir Holokost filminin çevrildigini kabul etmek gerekiyor. Soykirimi ispatlama 
ugruna "sahitlik" yapan, ancak ilerleyen yillarda anlattiklarinin dogru olmadigi ortaya çikan 
bir tanik daha vardi: Alman Protestan Kilisesi Konsey Baskani Pasteur Martin Niemöller. 
Niemöller'in o günlerde, gerçekmis gibi heyecanla anlattigi, ancak bugünün soykirimcilarinin 
dahi artik kabul etmedigi senaryolar sunlardir: 

"Martin Niemöller, 3 Temmuz 1946'da söyledigi, hatta 'Der Weg ins Freie' adi altinda 
yayinlanan konferansinda, Dachau'da 238. 756 kisinin sürgünde olduguna sahitlik etti, fakat 
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bugün bu sayinin 30. 000 oldugu bilinmekte. Niemöller ayrica, bu kampta bir gaz odasinin 
varligindan bahsetmisti, fakat bugün bunun da var olmadigi bilinmektedir. " 78 Son derece 
süpheli bir baska "soykirim belgesi" de, Savas Mültecileri Kürsüsü Raporu'dur. Rapor, 1944 
Kasimi'nda, WRB US War Refugee Board (Amerikan Savas Mültecileri Kürsüsü) tarafindan 
yayinladi. Bu brosürün kapsaminda, Auschwitz ve Birkenau toplama kamplari'nda, "görgü 
tanikligi" etmis kisilerin ifadeleri bulunuyordu. Bu yayin bütün dünyanin dikkatlerini üzerine 
çekti; ancak, kisa bir süre içinde, insanlar, rapora karsi yogun bir süphe beslemeye basladilar. 
WRB Raporu'ndaki bütün iddialar isimsiz olarak basilmisti. Buna gerekçe olarak da, iddia 
sahiplerinin güvenliklerinin saglanmasi olarak açiklandi. Olayin garip olan yönü, Nuremberg 
Mahkemesi davalarina, bu kisilerin hiçbirisinin çagrilmamasiydi. Ancak, 1960'larda ortaya 
birden bire iki sürpriz kisi çikacakti: Dr. Rudolf Vrba ve Çekoslovak Hükümeti'nden Alfred 
Wetzler. WRP Raporu'nun hazirlanmasinin üstünden uzun bir süre geçmis olmasina ragmen, 
adalete yardimci olma istekleri 20 sene gecikmeyle depresen bu iki kisi, Frankfurt'taki 
Auschwitz Mahkemesi'ne çiktilar. Ancak, ne bu iki kisinin mahkemeye çikmalari, ne de 
WRB'un "saibeli" raporu, gaz odalari ve soykirim iddialarini delillendirmeye yetmeyecekti: 
"WRB Raporu, ne Nuremberg Uluslararasi Askeri Mahkemesi durusmalarinda, ne de 
herhangi bir savas sonrasi durusmada delil olarak kabul edilmedi. " 79 Madem WRB Raporu 
ve bu iki kisinin sahitlikleri mahkemelerde delil olarak kabul görmemis öyleyse ortada sorun 
yok, diye düsünülebilir. Ancak, yine soykirimcilarin propagandalariyla gerçek çarpitilmis ve 
WRB Raporu'nun gaz odalarini kanitladigi, bunun da mahkemece tescillendigi, seklindeki 
sasirtici, pervasiz bir yalan ile kamuoyu bir kere daha kandirilmistir: "Auschwitz-Birkenau'da 
gaz odalarinin bulundugu, Frankfurt Auschwitz Durusmasi'nca kanitlanmistir, seklindeki bir 
görüse bugün yaygin bir sekilde inanilmaktadir. " 80 Soykirimcilarin kamuoyu olusturmak 
için basvurduklari bir kirli yöntem daha vardi ki, insanlari kandirmada etkili olabildi: 

Hayatta olmayan kisilere dayandirilan bir takim rivayetlerle soykirimi ve gaz odalarinin 
gerçek oldugunu iddia etmek. Sözkonusu kimselerin gerçekte yasayip yasamadiklari bile 
süphelidir. Eger gerçekten yasamis olsalar bile, hayatta olmadiklari için ortaya atilan 
iddialarin sorgulanmasi söz konusu degildir. Bu durumda, sayisiz soykirim ve gaz odalari 
iddialari havada uçusmus, bunlari yalanlayanlar da Nazilikle, ya da antisemitlikle 
suçlanmistir. Iste, bu ve buna benzer yöntemlerle, soykirimcilar, Nuremberg Mahkemesi'nin 
ciddiye almadigi WRB Raporu'nu, "soykirimin bir numarali delili" diye kamuoyuna lanse 
etmislerdir. Dr. Rudolf Vrba, WRB Raporu'nda geçen iddialarin tanigi olarak mahkemeye 
çiktigi dönemde, basindan geçtigini ileri sürdügü olaylari anlatan bir de kitap yazdi. 1964 
yilinda yazdigi bu kitaba dramatik bir isim koydu: I Cannot Forgive, (Affedemem). Alfred 
Wetzler'in de katkilarda bulundugu bu kitap, birçok çeliskilerle dolu oldugu için 
inandiriciliktan uzaktir. Birazdan bu kitaba deginecegiz. Herseye ragmen, yine de bunca 
kisinin "tanik" olarak ortaya firlamasinin nedenini hâlâ merak edenler için, Fransiz tarihçi 
Robert Faurisson'un bu konuda söyledikleri önemlidir: "Sahitlik bir kanit sayilamaz. 
Yanilmiyorsam 35 sene zarfinda hiç kimse yalanci sahitlikten suçlanmadi, bu da herkese 
savas cinayeti hakkinda istedigi gibi sahitlik etme garantisi verdi. " Öte yandan hemen 
hatirlatmakta yarar var ki, söz konusu bu "sahitler", ilerleyen yillarda birer ikiser, soykirim ve 
gaz odalari hakkinda geçmis yillarda anlattiklarinin gerçek olmadigini itiraf etmisler ve savas 
sonrasinda verdikleri "taniklik" ifadelerini bizzat kendileri geri almislardir. Örnegin, 
Clermont Ferrand Baspiskoposu Mgr Piguet, Polonyali rahiplerin Dachau'daki "gaz 
odalarindan" geçtiklerini yazmis olmasina ragmen bugün bu gaz odalarinin hiçbir zaman 
varolmadigini kabul etmistir. Burada, gerçekte olup bitenlere hiçbir zaman "sahit" olmamis 
olan "tanik"larin nasil birdenbire ortaya çiktiklarini ve bu kisilerin en ufak ahlaki bir tereddüt 
göstermeden tarihi gerçekleri nasil saptirmaya çalistiklarina degindik.  

Ancak, soykirimcilarin kirli yöntemleri, ne belge ve tutanaklarda yaptiklari tahribatlarla, 
ne de yalanci sahitlikle sinirli degildi. Madem yahudi soykiriminin yasanildiginin 
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"ispatlanmasi" gerekiyordu, bu durumda söz konusu amaca ulasmak için her yol 
kullanilabilirdi. Simdi sira, söz konusu karanlik "belgelerle" ve kirli "sahitliklerle" soykirimi 
anlatan yüzlerce kitabin kaleme alinmasina gelmisti 

 
Propaganda amaçli kaleme alinan soykirim kitaplarinda sergilenen hezeyanlar 
 
Dr. Rudolf Vrba, WRB Raporu'nda geçen iddialarin tanigi olarak mahkeye çiktigi 

dönemde, basindan geçtigini ileri sürdügü olaylari anlatan bir de kitap yazmistir. Dr. Vrba 
1964 yilinda yazdigi bu kitaba az önce degindigimiz gibi dramatik bir isim koydu: I Cannot 

Forgive. Alfred Wetzler'in de katkilarda bulundugu bu kitap, birçok çeliskilerle dolu oldugu 
için inandiriciliktan uzakti. Revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish söyle diyor: "Vrba-Wetzler, 
her ne kadar kamplarda olup-bitene sahit oldugunu iddia etseler de, kitap o kadar çok 
hatalarla doludur ki, insanin aklina 'acaba yazarlar hiç Auschwitz ve Birkenau'da bulundu 
mu?' sorusu geliyor... Zaten, Dr. Vrba ve Wetzler'in iddialari hep kulaktan dolma seyler... 
Iddiacilar Auschwitz ana kampinin eski ordu barakalarindan meydana getirilmis tugla binalar 
oldugunu bile bilmiyorlar... " 81 Dr. Vrba ve Wetzler ikilisinin yazdigi kitap hakkinda, Alman 
revizyonist Hermann Langbein de söyle diyor: "Çesitli iddialarda bulunan Polonyali Binbasi, 
Birkenau Kampi'nin bir diger isminin Raisko oldugunu söylüyor. Oysa, Raisko, Birkenau'ya 5 
kilometre uzaklikta bulunan bir baska kampin ismidir. Bu 'otorite', bize, 'Birkenau'nun 
Polonya dilindeki karsiligi, Raisko'dur' dedigi zaman, bu kisinin gerçekler karsisinda 
gösterdigi cehaleti görebiliyoruz. " 82 Dr. Vrba'nin kitabinda yaptigi acemice yanlisliklar 
bunlarla sinirli degildi. Dr. Vrba'nin kitabinda yaptigi büyük tarihi gaflar kendisini ele veriyor 
ve eline ayagina dolastirdigi yalanlariyla sürekli suçüstü yakalaniyordu. Bu "suçüstü" 
hatalardan biri de, Himmler'in Birkenau'ya yaptigi ziyaretin tarihini yanlis bildirmesiydi. Dr. 
Vrba kitabinin birinci bölümünde, Himmler'in Birkenau'ya yaptigi ziyaretten uzun uzun 
bahsediyor ve bu sözde ziyaretin 1943 yilinin Ocak ayinda gerçeklestigini iddia ediyordu. 83 
Oysa gerçekte, Himmler Birkenau'ya 1943 Ocaginda kesinlikle gelmemisti. Himmler 
hayatinda sadece iki defa Birkenau'ya gelmisti:  

Ilk defa 1 Mart 1941 tarihinde, ikinci ve son olarak da, 17 Temmuz 1942'de. Ancak bu 
tarihi gerçege ragmen Himmler'in 1943 Ocak ayinda Birkenau'ya geldigini iddia edebilen Dr. 
Vrba, bu sözde ziyaret sirasinda, 3.000 Polonya yahudisinin yakildigini Himmler'in 
gördügünü de iddia etmektedir. Bu gerçekdisi iddiasi ile Dr. Vrba'nin dogrulari söylemedigi 
bir kere daha ortaya çikmistir. Çünkü tüm kaynaklarin ittifaken bildirdigine göre, 1943 
Ocaginda tek bir ölü yakma firini dahi henüz faaliyete baslamamistir. "Birkenau'da ilk ölü 
yakma firini, 1943 yilinin Mart ayinin sonunda dahi henüz tamamlanabilmis degildir. " 84 Dr. 
Vrba'nin kitabindaki gerçekdisi bilgiler bunlarla sinirli degildir. Dr. Vrba kitabinda birkaç 
kez, Höss'ün halen 1944 yilinda da Auschwitz'in kumandani oldugunu ileri sürmüstür. 85 
Oysa "gerçekte, Höss 1943 yilinin Kasiminda Auschwitz'i terkederek Berlin'e transfer 
olmustur. " 86 Yani Dr. Vrba, hem Birkenau Kampi'nda bir yildan fazla kaldigini iddia 
ediyor, hem de kaldigi kampin komutaninin ne zaman kamptan ayrildigini dahi bilmiyordu!. . 
Bununla birlikte, yine kampta bir yildan fazla kaldigini iddia eden ayni Dr. Vrba, daha kampi 
dogru dürüst tarif dahi edemiyordu. Örnegin, Erkekler Kampina "A Kampi", Aile Kampina 
ise "B Kampi" diyen Vrba, bu kamplarin arasinda bir tel oldugunu iddia ediyordu. Oysa, 
gerçekte erkeklerin ve ailelerin kamplarini ayiran herhangi bir sinir hiçbir zaman olmamisti. 
Tüm bunlarin yanisira, Dr. Vrba ölü yakma firininin yerini dahi bilemiyordu. Dr. Vrba'nin 
kitabinda yaptigi tüm bu yanlisliklar, ortaya çikan yalanlari aslinda tek bir seyi net bir sekilde 
ortaya koyuyordu: Dr. Vrba Birkenau Kampi'nda hiçbir zaman bulunmamisti. Yazdigi bu 
kitap ile de Vrba'nin bir "yalanci-sahit soykirim yazari" oldugu ortaya çikmis oluyordu. 
Soykirimi sözde ispatlamak için ortaya firlayan "soykirim yazarlari", Dr. Vrba ve Wetzler ile 
sinirli kalmayacakti. Bu sefer de Avusturyali sosyalist yahudi lider Benedikt Kautsky sahneye 
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yeni bir "soykirim sahidi" olarak çikti ve yazdigi kitabinda birbirinden ilginç açiklamalarda 
bulundu. Bir keresinde söyle diyordu:  

"Kurbanlar özel bir odada soyunduruluyor, sonra da tavaninda dus basligi aletleri 
bulunan bir odada toplanmaya zorlaniyorlardi. Bu dus basliklarindan su degil, insanlari birkaç 
dakika içinde bogan karbon-monoksit gazi veriliyordu. Bulunan cesetler mavi dudakliydi ve 
agiz, burun, kulak ve gözleri kanliydi... Gaz odalarinin kapasitesi 2. 000 kisilikti. Günde, 
maksimum 6. 000 ila 8. 000 arasinda insan bu odalara konabiliyordu. " 87 Kautsky'nin çizdigi 
bu son derece dramatik tablo propaganda asamasinda etkili oldu. Kautsky'nin sahit oldugunu 
iddia ettigi bu tasvirler, ilerleyen yillarda propaganda amaçli çevrilecek olan Holokost 
filmlerinin birçok sahnesinde defalarca kullanildi. Bu film sahnelerini seyreden milyonlarca 
seyirci, bir yandan Nazilerin ne denli acimasiz oldugunu düsünürken, öte yandan da 
soykirima ugrayan o yahudilerin de ne denli mazlum ve magdur konumda birakildiklarini 
yasli gözlerle seyrettiler durdular. Ancak, Kautsky'nin iddialari duygusal yaklasimlarla degil 
de, bilimsel yöntemlerle sorgulaninca ortaya bambaska sonuçlar çikti. Ve Avusturyali 
sosyalist yahudi lider Benedikt Kautsky'nin de yeni bir "yalanci sahit" oldugu anlasildi. Her 
ne kadar Kautsky, verilen gazin insanlari birkaç dakikada bogdugunu ve cesetlerin çesitli 
yerlerinde kanamalarin oldugunu iddia etse de, ilerleyen yillarda bu iddianin bilimsel olarak 
mümkün olamayacagi ortaya çikacakti: "Dus basliklarindan verilen gazin kurbanlara ulasmasi 
daha yavas olur. Çünkü, karbon-monoksit gazi havadan daha hafiftir. Bu yüzden kisa sürede 
ölümlere sebep olamaz, ayrica karbon-monoksit zehirlenmesi kanamaya neden olmaz. Bu 
nedenle Kautsky'in raporunun katiksiz bir hayal ürünü oldugu ortaya çikmistir. "88 Birkenau 
Kampi'nda gaz odalarinin bulundugunun "ispati" olarak ise malum çevrelerde tek bir kaynak 
gösteriliyordu: Eugen Kogon'un kaleme aldigi Der SS-Staat isimli kitap. Eugen Kogon bu 
kitapta gaz odalari ile ilgili olarak sunlari kurguluyordu:  

"Birkenau'da bes adet modern ölü yakma firini ile ortalama kapasitesi 1200-1500 kisi 
olan ve yeraltinda kurulmus dört adet gaz odasi bulunmaktaydi. Gaz odalarinin içi bir 
banyoyu andirmaktaydi. Bu gaz odalarinda, cigerleri agir agir yirtan hidrosiyanür asit 
kullaniliyordu. " 89 Ancak ilerleyen yillarda Eugen Kogon'un bu iddialarinin da teknik olarak 
dogru olamayacagi anlasilacakti. Revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish söyle diyor: 
"Hidrosiyanür asit gazi havadan hafiftir ve bu yüzden de kurbanlarinin üstlerine yukaridan 
asagiya dogru akamaz; hatta basinçla dahi onlara ulasamaz! Çok dramatik bir ifade olan 
'cigerlerin yirtilmasinin' da hiçbir anlami yoktur." 90 Propaganda amaçli kaleme alinan 
soykirim kitaplarinda sergilenen hezeyanlar bu anlattiklarimizla sinirli degildir. Burada 
yalnizca bir kaç çarpici örnegi aktardik. Ancak bunlar bile soykirimin bir masaldan baska bir 
sey olmadigini göstermek için yeterlidir. Çünkü eger gerçekten bir soykirim olsaydi, bunun 
binlerce gerçek sahidi olur ve bunlarda gerçege uygun ifadeler verirlerdi. Ortada bu kadar çok 
yalanci sahidin yer almasi, soykirimin bir tarih sahtekarligi oldugunun kuskusuz çarpici bir 
delilidir.  

 
"Gaz odalari" olarak ileri sürülen yerlerde mimari tahrifatlar 
 
Önceki sayfalarda toplama kamplarinda "gaz odasi" olarak tanitilan bazi binalara 

deginmis ve konun uzmanlarinin bu konudaki tespit ve yorumlarina yer vermistik. Bu tespit 
ve yorumlar, açikça sözkonusu "gaz odalari"nin gerçek birer gaz odasi olamayacagini ortaya 
koymaktadir. Çünkü sözkonusu binalarin hiçbirinde bir gaz odasinda bulunmasi gereken 
teknik donanim yoktur. Ancak olayin bundan daha da ilginç bir yönü var: Gaz odasi olarak 
tanitilan sözkonusu binalar üzerinde bir takim oynama ve kasitli tahrifatlar yapilmistir. Bu 
yolla bu binalara gaz odasi süsü verilmeye çalisilmistir. Bugün bilim adamlarinin bu sözde 
gaz odalarinda tespit ettikleri teknik eksiklikler, sözkonusu odalarda yapilan "rötus"lara 
ragmen varligini sürdüren eksikliklerdir. Eger bu odalarin orjinal hallerini görseydik, bunlarin 
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"gaz odasi" olmadiklarini çiplak gözle bile anlayabilirdik büyük olasilikla. Ünlü Fransiz 
revizyonist tarihçi Henri Roques, gaz odasi olarak gösterilen yerlerin "orjinal" olmadigini, 
savas sonrasinda propaganda amaçli bir takim mimari düzenlemelere gidildigini söyle 
bildiriyor: "Gaz odasi olarak kullanildigina dair hiçbir delil olmamasina ragmen, hâlâ bu 
mekanlar 'gaz odasi' olarak halka tanitiliyorlar. Daha uygun bir görüntü olsun diye de, 
odalarda savastan sonra bir takim degisiklikler yapilmis. Aslinda bu mekanlar savas 
döneminde depo, bazen de garaj olarak kullanilmislardir." 91 Kendisi bir yahudi olmasina 
karsin, soykirim konusunda Revizyonist görüsü benimseyen genç arastirmaci David Cole, 
toplama kamplarina gelen turistlere "gaz odasi" olarak gösterilen mekanlarin savas sirasindaki 
gerçek kullanim amaçlarini söyle ifade ediyor: "Burasi gerçekte krematoryum ve morgdu. 
Ayni zamanda, caddenin tam karsisinda restorant ve hastanedeki SS askerleri için hava 
saldirilarina karsi siginak olarak da kullanilabiliyordu." 92 Gaz odasi uzmani Fred Leuchter 
ise söyle diyor: "Elde bulunan tarihi dokümanlar ve arastirmalara göre görünen sudur ki; 
birçok gaz odasi baska bir amaçla önceden yapilmis bir yapidan çevrilmistir. Auschwitz 
Devlet Müzesi'nde anlatilan Bunkers I ve II birçok odasi olan bir çiftlik evinden 
dönüstürülmüs ve pencereleri mühürlenmistir. Bunlar orjinal halinde bulunmamaktadirlar ve 
orjinal halleri de incelenmemistir.  

Yapilan arastirmaya ve anlatilanlara göre, morglardan dönüstürülmüs olan Kremas I, II, 
III, IV ve V birbirine bagli yapilardir." 93 Revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish su yorumu 
yapiyor: "Bugün bile, Auschwitz Müzesi ziyaretçilerine, kampin eski krematoryumu bir 'gaz 
odasi' olarak gösterilmekte. Fakat, -Fransiz akademist Robert Faurisson'un kesfettigi gibi- bu 
sadece bir 'rekonstrüksiyon'dur, yani bu sonradan tasarlanan bir ilaveden ibarettir. Ancak, 
tabii ki, Auschwitz Müzesi'ne gelen turistler, bu konuda bilgilendirilmiyorlar. " 94 "1943 
Temmuz'unda yakma ocaklari yikilmisti. Ayni tarihte, bu binanin bacasi da yikilip yerle bir 
edilmisti. Elimde henüz yayinlanmamis olan ve binanin bugünkü durumunu gösteren bir 
fotograf var. Bu fotografta "restore edilmis" bacaya cam bir bölüm ilave edildigini herkes 
rahatlikla görebilir. Ancak bu ilave, yapiya uygun degildir. Bu durumda, 'gaz odasi' sovun 
tamamen bir dekoru görünümündedir. "95 David Cole da "restorasyona" ugramis baca 
hakkinda Auschwitz Müzesi Müdürü ile yaptigi görüsmeye dayanarak söyle diyor: "Geçmiste 
binanin yanindaki büyük tugla bacanin sonradan yapilmis oldugunu kabul ettiler. Aslinda bu 
anlasilmasi zor olan bir sir da sayilmazdi, çünkü baca hiçbir sekilde binaya bagli degildi. " 96 
Tüm bunlarin yanisira, Birkenau Kampini görmek için gelen ziyaretçilere sunulan ayri bir 
"yaniltici-delil" daha var: Gaz odalari kalintilari oldugu ileri sürülen harabeler: "Her biri 
2000-3000 kisilik bir kapasiteye sahip oldugu iddia edilen bir veya daha fazla 'gaz odasinin' 
kalintilari olamayacak kadar az bir hacime sahiptir bu harabeler. Birkenau'da gerçekten dört 
adet yakma firini bulunmus olsaydi, buna orantili olarak ardinda oldukça büyük bir kalinti 
birakmis olmaliydi. Henüz böylesine büyük bir kalintinin varoldugunu gösteren bir fotografa 
rastlanmamistir!" 97 Yeri gelmisken bir kere daha hatirlatmakta yarar gördügümüz nokta, 
nasil olup da 2000 kisinin gaz verilmek üzere 210 m2'lik bir odaya sigdirilabildigidir. Bu 
durumda, her m2'ye 21 kisinin düstügünü iddia etmek, soykirim yalanlarinin belki de en 
talihsizi olarak tarihte yerini almis oldu.  

 
Soykirimcilardan ucuz tercüme sahtekarliklari 
 
Inceledigimiz bilgilerin bize gösterdigi; soykirimcilarin iddialarini kabul ettirmek için 

her türlü sahtekarligi kullanmaktan geri durmadiklaridir. Soykirimcilarin bu tür "usulsüz" 
çikislarindan birisi de, Almanca tutanaklarda "karbüratör odasi" olarak geçen ifadenin, kasitli 
olarak "gaz odasi" olarak tercüme edilmesidir. Ancak, eldeki belgelerde tercüme tahrifati 
yapacak denli ileri giden soykirimcilarin foyasi, her zamanki gibi ilerleyen günlerde bir kere 
daha ortaya çikmistir: "Alman resmi dosyalarinda Birkenau ile baglantili olarak geçen ve 
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yahudilerin gaz odalarinda öldürüldügüne delil olarak gösterilen 'gaz odasi' kelimesinin bir 
yanlis tercüme oldugu açiga çikti. Arthur Butz'un da dedigi gibi, 'karbüratör odasi' 
(Vergasungskeller) ingilizceye gaz odasi olarak tercüme edilmistir. " 98 

 
Anna Frank'in saibeli günlügü 
 
Soykirimci ekolün Holokost efsanesini zihinlere yerlestirmek için basvurduklari bir 

yöntem de, bazi dramatik görünümlü olaylari simgelestirmektir. Bu yönteme tipik bir örnek, 
toplama kamplarinda yasadigi söylenen küçük bir yahudi kiz, yani Anna Frank ve yazdigi 
iddia edilen günlükleridir. Anna Frank'in savas günlükleri öylesine abartilarak kamuoyuna 
evire çevire sunuldu ki, bu günlükler adeta "Holokostun bir numarali kaniti" olarak kullanildi. 
Günlük kitap haline getirildi ve satisi yayinlandigi 30 ülkede 16 milyonu asti. Daha sonra 
filmi çevrildi. Hemen arkasindan tiyatro haline getirilerek Broadway'de sahneye kondu. Anna 
Frank'in saklandigi ev müze haline getirilip halka açildi. 1957 yilinda kendi adina bir kurum 
bile kuruldu: Anna Frank Vakfi. Ve bu kurum araciligiyla Anna Frank'in adina sergiler, 
sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenlendi. Soykirimci çevreler sayesinde, Anna 
Frank, bir efsane, bir sembol haline getirildi. Günlügü soykirima taniklik eden canli bir eser 
olarak kamuoyuna lanse edildi. Sonuç olarak, Anna Frank'in ismi soykirim ile özdeslestirildi. 
15 yasindaki bu kiz, yasanmamis bir soykirimin bayraktari haline getirildi. Ayni plak, 
yaratilan birçok bahaneyle milyonlarca insanin bilinçaltina çalindi durdu seneler boyunca. 
Anna Frank'a ait oldugu ileri sürülen bu günlüklerin, Siyonistlerin emellerine alet edilmek 
istendigi basinimizda bile gündeme gelmisti. 99 Peki kimdi bu Anna Frank? Anna Frank, 
savas sirasinda yasamis 15 yasinda, Hollandali bir yahudi kizidir. Ailesi ile birlikte 
Amsterdam'daki apartmanlarinin tavanarasinda 29 ay süresince Nazilerden saklandigi ve bu 
zaman zarfinda da sözkonusu günlügü tuttugu ileri sürülmektedir. Anna Frank tam 
günlügünün son sayfasini tamamlamis, son satirlarini yazmistir ki, 1944 Agustosu'nda 
Nazilerce tutuklanip, ilk önce Auschwitz Kampi'na, sonra da 1944 Ekiminde Bergen-Belsen 
Kampi'na gönderilmis ve burada 1945 yilinin Mart ayinda tifüs hastaligindan ölmüstür. 
Soykirimcilar Anna Frank ile ilgili olarak bunlari anlatirken bir kere daha kendi kendilerini 
ele verdiler ve klasik Holokost iddialari ile çelistiler. Farkina varmadan kendilerini yalanlamis 
oldular. Niçin mi? Çünkü, soykirim literatürüne geri döndügümüzde, Auschwitz Kampi'nin 
bir ölüm-soykirim kampi oldugu ve bu kampa getirilen çocuk ve kadinlarin hemen gelir 
gelmez gaz odalarina atilarak öldürüldükleri iddiasiyla karsilasiyoruz. Oysa Anna Frank ve 
kizkardesi, 1944 Agustosu'nda getirildigi Auschwitz Kampi'nda, 1944 Ekimi'ne kadar tam 
tamina iki ay boyunca kalabiliyor ve sonra da sag salim bu kamptan ayrilabiliyor.  

Anna Frank ve kizkardesi birer çocuk olmakla birlikte, öyle iddia edildigi gibi gaz 
odasina falan atilmiyor. Ölüm kampi dedikleri Auschwitz'ten, öldürülmeden sag salim 
ayrilabiliyor. Üstelik daha sonra da, bir baska ölüm kampi oldugunu iddia ettikleri Bergen 
Belsen Kampi'na sevkedilen Anna Frank, 1944 Ekiminden 1945 Martina kadar da, bu kampta 
toplam 5 ay boyunca sag salim yasamini sürdürebiliyor. Yine bir çocuk olmakla birlikte, 
soykirimcilarin iddialarinin aksine bu ikinci kampta da gaz odasina falan atilmiyor. Anne 
Frank'in yasadigi bu süreç, Auschwitz ile ilgili olarak anlatilanlarla çelismektedir. Öte 
yandan, Anna Frank'in Bergen Belsen Kampi'nda ölüm sebebinin tifüs hastaligi olmasi bile, 
bizim toplama kamplarinda yahudileri tehdit eden yegane ölüm sebebinin tifüs hastaligi 
oldugu görüsümüzü dogrulamaktadir. Tekrar Anna Frank'a geri dönersek, bu küçük kiza ait 
oldugu iddia edilen günlügün ele geçirilis hikayesinin de çok saibeli oldugunu görüyoruz. 
Buna göre, Ikinci Dünya Savasi sona erdiginde, Frank ailesini Nazilerden saklayan Miep 
Gies, bir gün ailenin kaldigi odaya bakmak ister. Tam odadan ayrilmak üzereyken, bir de 
görür ki, Anna'nin günlügü oracikta duruyor, tutuklanirken "kaza" ile düsürdügü o yerde!... 
Tabii, günlügün bulunusu bu kadar sade degil. Anna Frank'in günlügünün ele geçirilisi, bazi 
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duygusal efektlerle de süslenerek aktariliyor bizlere. Salom'un olayi anlatisi söyle: "Frank 
ailesini Nazilerden saklayan Miep Gies, çok sevdigi dostlarinin götürülüsünden sonra hayati 
pahasina siginagi ziyaret eder. Miep Gies defteri, sayfalari yere saçilmis bir vaziyette bulur. 
Onlari özenle toplar ve okumadan oldugu gibi muhafaza eder. Herhalde henüz çok taze olan 
acisini daha fazla desmemek için... "100 Anna Frank'in günlügü yüzünden duygulanmamiz 
beklenirken bizlere aktarilanlar bunlarla sinirli degil. Garip bazi detaylar da anlatiliyor, Ama 
olay akilci degerlendirildiginde, bu detaylar garip bir sekilde siritmaya basliyor. Nasil mi? 
Salom'u okumaya devam ediyoruz:  

"Baba Otto Frank savas sonrasinda Miep Gies'i ziyaret eder. Ve Miep Gies, Otto 
Frank'a kizinin günlüklerini verince, babasi ilk defa o zaman kizinin el yazisiyla kapli hatira 
defteri ile tanisir. " Yani, iki seneden daha uzun bir süre, küçücük bir mekanda, Frank Ailesi 
üyeleri hiç disari çikmadan iç içe yasiyor ve Anna Frank düzenli olarak bu 29 ay zarfinda, 
babasinin burnunun dibinde günlük tutuyor ama babasi Otto Frank'in kizinin tuttugu bu 
günlükten haberi bile olmuyor. Ancak, savastan sonra ev sahipleri kizinin el yazisiyla kapli 
hatira defterini eline tutusturunca, baba Frank'in ilk defa bu günlükten haberi oluyor... 
Inandirici mi sizce?... Anna Frank'in günlügü ile ilgili saibeli noktalar bunlarla da kalmiyor. 
Anna Frank'a ait oldugu ileri sürülen günlükler, bugün iki farkli ülkenin iki kütüphanesinde 
bulunmakta. Ancak, ne ilginçtir ki, bu iki günlük sanki iki farkli insanin kaleminden çikmis 
gibi. Çünkü, uzmanlar bu iki el yazisinin tamamen farkli kaligrafik özellikler tasidigini 
bildirmekteler: "Anna Frank'in günlügü bugün Israil ve Polonya Kütüphaneleri'nde 
bulunmakta. Ancak Frank'a ait oldugu söylenen iki farkli yazida degisiklikler var. Bu iki 
yazinin ayni insana ait olduguna inanmak oldukça güç" 101 Soykirim efsanesi, iste Anna 
Frank'inki gibi son derece saibeli hikayelerle, ayakta tutulmaya çalisiliyor. Bu arada son 
dönemlerde yahudi örgütleri soykirim masalini ayakta tutmak için gerçek bir "soykirim"i, 
Bosnali müslümanlara karsi girisilen "etnik temizlik" vahsetini suistimal etmeye basladilar. 
Bosna'daki müslüman katliamina timsah gözyaslari dökerken sürekli olarak kendi hayali 
soykirimlarinin reklamini yapmaya çalisan yahudi örgütleri, "gerçek" bir savas günlügü olan 
Saraybosna'dan Zlata Filipoviç isimli 13 yasindaki kiz çocugunun tuttugu günlügü de, "ikinci 
Anne Frank olayi" adi altinda lanse ettiler. Sözkonusu yahudi örgütlerinin müslümanlara karsi 
geleneksel düsmanca tutumlari düsünüldügünde ise, bu propagandanin arkasindaki 
samimiyetsizlik rahatlikla sezilebiliyordu. Nitekim, Alia Izzetbegoviç'in danismanlarindan 
Osman Brka da ayni yorumu yapmisti. Brka, Türkiye'de bulundugu dönemde, "yahudilerin 
mazlum ve magdur durumdaki Bosnalilar araciligiyla soykirim iddialarini canli tutmaya, 
Bosna'nin sirtindan kendi reklamlarini yapmaya çalistiklarini" bildirdi.  

 
Holokost filmleri ile aldatilan milyonlar 
 
Yahudi soykirimi denildiginde hemen akla gaz odalari gelir. Gaz odalari denilince de, 

insanlar dogal olarak yahudilerin ne denli hazin ve dramatik bir sekilde soykirima 
ugradiklarini düsünür. Sokaktaki insanlarda olusturulan bu kanaat kuskusuz bir anda 
yaratilmadi. Soykirim filmlerini neden sürekli yahudilerin çevirdiklerinden bir kere olsun 
süphelenmeyen sokaktaki adam, hiç farkina varmadan yogun bir egitimden geçirildi. Gaz 
odalari ihmal edilmeden çevrilen soykirim filmlerinden herhangi birini seyreden seyirci, o gaz 
odasi sahnelerinin II. Dünya Savasi'nda gerçekten yasanmamis olabilecegine, bir an olsun 
küçük bir ihtimal verme sansini dahi bulamadi. Seyirciler, soykirim filmlerini duygulariyla 
izlediler, yine ayni duygularla "yahudi soykirimini" yorumladilar. Soykirim filmi izleyicisi 
için, seyrettigi hayal ürünü bir film degildi de, adeta gerçekleri anlatan tarihi bir belgeseldi. 
Kisacasi "yahudi soykirimi" safsatasini, propaganda yoluyla kamuoyunun zihnine enjekte 
eden büyük araci kuskusuz Hollywood oldu. Holokost filmlerini ard arda siralayan soykirimci 
yönetmenler, "siyaset için sanat" düsturunu benimsediler. Nitekim, Salom'dan Nana Tarablus 
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da 22 Kasim 1989 tarihinde yazdigi bir yazisinda, "soykirimin genellikle yahudi insanlar 
tarafindan, özellikle filmcilik için malzeme oldugunu" kabul ediyor. Nasil etmesin ki!. . 
Hollywood dünyasi zaten yahudilerin el ele vermesiyle kurulmus ve 20. yüzyilin siyasi 
propagandalarinin mimarliginda son derece etkin bir rol oynamistir. Adolph Zukor, Carl 
Laemmle, Louis B. Mayer, Warner kardesler ve Harry Cohn gibi yahudi olan film 
yapimcilariyla kurulan Hollywood dünyasi sayesinde, bir Holokost mitolojisi 
yaratilabilmistir. Sinema dünyasi ile ilgili Amerikan basininda sürekli makaleleri yayinlanan 
Neal Gabler isimli arastirmacinin yazdigi kitap, konumuz açisindan son derece çarpici. 
Bahsettigimiz kitabin ismi, An Empire of Their Own; How the Jews Invented Hollywood 
(Kendilerine Ait Bir Imparatorluk - Yahudiler Hollywood'u Nasil Icad Etti) Hollywood'un 
gerçek mimarlarinin yahudiler oldugu gerçegi, bir Siyonist propaganda kitabinda da 
"Hollywood Yapimcilari" maddesi altinda söyle dile getiriliyor: "Ilk günden beri, yahudiler 
sinema endüstrisinin ticari, üretim ve yönetim asamalarinda büyük bir rol oynadilar. Öncü 
film yapimcilari agirlikli bir oranda yahudilerden meydana gelmistir:  

Sigmund Lubin, Carl Laemmle, dört Warner kardesler, William Fox, Marcus Loew, 
Adolph Zukor, Jack ve Harry Cohn, Louis B. Mayer, Jesse Lasky, Samuel Goldwyn, Louis J. 
Selznick, Nicholas ve Joseph M. Schenck gibi. " 102 Bu durumda "siracinin sahidi bozaci" 
misali, soykirimci yönetmenler ile Hollywood'un kösebaslarini tutan bir takim yahudiler el ele 
verdiler, ve ortaya düzinelerce Holokost filmi çikti. Hayal mahsülü, abartili duygusalliklarla 
kurgulanan senaryolar, birer tarihi belgesel ambalajiyla vizyona sokuldu. Ve, tarihi aktarma 
adi altinda, büyük bir yalan olan soykirim safsatasi, milyonlarca sinema izleyicisinin 
bilinçaltina kazindi durdu. Salom'dan Dalia Sayah'in hazirladigi "Holokost ve Filmler" isimli 
yazi dizisinde, Hollwood'un soykirim düsüncesine nasil kucak açtigi söyle dile getiriliyor: 
"Mezarlari yok, ama anilari zamanin sonuna dek yasayacak... Hollywood ve sinema dünyasi, 
bu sözleri öylesine benimsemis olmali ki, II. Dünya Savasi'ni tüm kamplarda gerçege 
dönüsmüs abartili uygulamalari irdeleyen aktaran filmlerle dolu" 103 Salom'un 13 Eylül 
tarihli sayisinda ise söyle deniliyor:"Besinci Yahudi Film Festivali'nde tüm dünyadaki 
bagimsiz yahudi film yapimcilarinin önlenemeyen yükselisi kutlaniyor... Geçen senelerdeki 
gibi, Holokost ile ilgili filmler bas sirada yer aliyor. " Iste Warner Bros., Golan-Globus, Metro 
Goldwyn Mayer, Twentieth Century Fox, Paramount Pictures, Columbia Pictures gibi yahudi 
film sirketleri tarafindan çevrilen ve milyonlarca insani sinema koltuklarinda avlayarak 
kandiran Holokost filmlerinin belli baslilari: 

 
Genocide (Soykirim): Elizabeth Taylor'un basrolünü oynadigi, Orson Welles'in anlatimi 

ile hazirlanan bu film Simon Wiesenthal Merkezi yapimi. 6 dilde alt yazili olarak gösterime 
sokuldu. Holocaust: In Dark Places (Karanlik Yerlerde Soykirim): "Survivors" adi altinda 
sahneye de uyarlanan filmin yapimcisi Gina Blumfeld. 1978 yapimi, 60 dakikalik bir film. 
Memorandum (Günlük): Kanada yapimi olan film Bergen Belsen Kampi ile ilgili bir takim 
iddialarda bulunuyor. Simon Wiesenthal ile bir söylesinin de yer aldigi bu film 59 dakika, 
siyah beyaz ve 1966 yapimi. Night and Fog (Gece ve Sis): Fransiz yönetmen Alain Resnais'in 
çevirdigi bir film. Tom Blott from the Ashes: Sobibor Kampi'ni konu alan bir Holokost filmi. 
Past and Present (Geçmis ve Bugün): Sobibor Kampi ile ilgili bir takim iddialar üzerine 
kurgulanan bir soykirim filmi. Shoah (Soykirim): Claude Lanzmann'in direktörlügünü ve 
prodüktörlügünü yaptigi bu film, 1987 Subati'nda Londra'da vizyona girdi. Filmin süresi 9. 5 
saat. En ünlü soykirim filmlerinden biri olan "Shoah"un, Abraham Bomba isimli bir yalanci 
Holokost sahidinin anilarindan yararlanilarak çevrildigini hatirlatmakta yarar var. Öte yandan, 
filmin yönetmeni Claude Lanzmann'in, filmini kamuoyuna tanitirken "kendisinin aslinda bir 
film degil, bir belgesel çevirdigini" iddia etmisti. Shoah isimli bu filmin referansi olan 
anilarin, gerçekleri anlatan bir "taniga" ait olmadigi anlasilinca, sözkonusu filmin de yalanlar 
üzerine kurulu oldugu ortaya çikiyor. Kitty-Return to Auschwitz (Kitty-Auschwitz'e Dönüs): 
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Auschwitz Kampi ile ilgili hezeyansal iddialarla süslü bir drama. The Lonely Struggle (Yalniz 
Savas): 

Hollandali filmci Willy Lindwer tarafindan hazirlanan bu film, 1943 Varsova Gettosu 
Ayaklanmasi'ni konu aliyor. Warsaw Getto (Varsova Gettosu): Siyah beyaz, 51 dakikalik, 
1969 yapimi olan bu film, 500. 000 yahudinin Varsova Gettosu'nda Nazilere karsi 
ayaklanmasini anlatiyor. War and Love (Savas ve Ask): Abby Mann'in kaleme aldigi ve 
Moshe Mirashi'nin yönettigi bu film, 112 dakikalik, renkli ve 1984 yapimi. Reunion 
(Birlesme): Senaryosu Harold Pinter tarafindan yazilan, basrolünü de Jason Robards'in 
oynadigi bu filmi Jerry Schatzberg çevirdi. War and Remembrance (Savas ve Anilar): 1988 
yilinda televizyonlarimizdan da seyrettigimiz bu filmin basrolünü "Natalie" rolü ile Jane 
Seymour oynamisti. Debajo del Mundo (Dünyanin Altinda): Duygu sömürücülügüne dayali 
tipik bir Holokost filmi. The Boat is Full (Gemi Doldu): Siyah beyaz, 100 dakikalik bu film 
1983 yapimi. Escape from Sobibor (Sobibor'dan Kaçis): Jack Gold'un çevirdigi bu film de 
digerlerinden farksiz tipik bir Holokost filmi. The Smashing of the Reich (Reich'in 
Çatirdamasi): Perry Wolff'un yapimciligini üstlendigi 1962 yapimi bu film de 84 dakikalik ve 
siyah beyaz. The Rightous Enemy (Dürüst Düsman): Bu Holokost filminin yönetmeni de 
Joseph Rochlitz. Voices from the Attic (Çatikatindan Sesler): Debbi Goodstein tarafindan 
yönetilen bu film de digerlerinden farkli olmayan tipik bir soykirim filmi görünümünde.  

Au Revoir les Enfants (Allahaismarladik Çocuklar): Louis Malle'nin yönettigi bu filmde 
de klasik soykirim iddialari tekrarlaniyor. The Twisted Cross (Gamali Haç): 1956 yapimi olan 
bu film, 53 dakika ve siyah beyaz. Hanna's War (Hanna'nin Savasi): Basrolünü "Hanna" rolü 
ile Marushka Detmers canlandiriyor. The Wannsee Conference (Wannsee Konferansi): 1984 
yapimi olan bu Holokost filmi 84 dakikalik. Mephisto (Seytan): 1981 yapimi olan bu film, 
135 dakikalik ve siyah beyaz. Weapons of the Spirit (Maneviyatin Silahlari): Yazar, film 
yönetmeni ve prodüktör olan Pierre Sauvage tarafindan çevrilen bu film, 1987 yilinda Los 
Angeles'da AFI (American Film Institute) tarafindan düzenlenen bir festivale alinarak lanse 
edildi. Ayrica yine ayni yilda, 1987'de Cannes Film Festivali'ne sokularak Fransa'da da 
vizyona sokuldu. Jacoba: Jarom Ten Brink filmin yönetmenligini üstlenmis. Das Spinnenetz 
(Örümcek Agi): Avusturyali gazeteci yazar Joseph Roth'un Örümcek Agi adli romanindan, 
ayni isim altinda beyaz sahneye aktarildi. 1989 yilinda 42. Cannes Film Festivali'nde 
gösterime girdi. Avusturya dogumlu Isviçreli Bernhard Wicki filmin yönetmeni. Murderers 

are Among Us (Katiller Aramizda): "Nazi avcisi" kimlikli Simon Wiesenthal'in yönettigi ve 
kendi yasamini konu alan bu filmin basrolünü, Wiesenthal rolü ile Ben Kingsley 
canlandiriyor. Ingilizce, Ispanyolca ve Fransizca olan bu film, 1989 yapimi ve 3 saat sürüyor. 
The Tin Drum: (Teneke Sesi): 1979 yapimi olan, renkli ve 142 dakikalik bu Holokost filmi de 
digerlerinden farksiz. Ayni soykirim senaryosu tekrar sergileniyor. Yillardir birer belgesel 
havasinda milyonlarca insana gösterilen, duygu sömürücülügüne dayali hayali Holokost 
hezeyanlarinin sergilendigi filmler yukarida siraladiklarimizla sinirli degil. 1990 Nisani'nda 
soykirim ile ilgili bilinen tüm filmlerin filmografisi, Ibrani Üniversitesi'nde Yahudi Filmleri 
Arsivinde gerçeklestirilmistir. Films of the Holocaust (Soykirim Filmleri) baslikli kitap, Israil 
Filmografi Enstitüsü yöneticisi Sheba F. Skirball tarafindan derlendi, daha sonra da ABD'de 
yayinlandi. Filmlerin çogu Yad Vashem ve Beit Lohamei Hagetaot (Getto Savasçilari 
Müzesi)nden toplanmistir.  

Toplam olarak 24 dilde filmin bulundugu filmografi 1000 basliktan olusuyor ve 
alfabetik olarak siralanan her film hakkinda genel bir bilgi veriliyor. Filmografiyi 
gerçeklestiren Spielberg Yahudi Filmleri Arsivi ise, Dünya Siyonist Organizasyonu'nun bir 
kolu. Evet belki II. Dünya Savasi'nda yahudiler gruplar halinde gaz odalarinda soykirima 
ugramadilar, ama daha sonraki yillarda, sinema salonlarina doldurulan kalabaliklar kitlevi 
olarak, o gaz odali soykirim filmleriyle kandirildilar. Milyonlarca izleyici, soykirim filmlerini 
dehset içinde seyrettiler. Filmin sona ermesiyle birlikte, sokaga adimlarini atarken, artik 
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"yahudilerin gaz odalarinda öldürüldüklerinden" adlari gibi emindiler!... Belki 6 milyon 
yahudi gaz odalarinda öldürülmemisti, ama milyonlarca sinema izleyicisi koltuklarinda 
otururken kandirilmislardi. Peki 6 milyon yahudinin öldürülmüs olmasi efsanesinin kabul 
görmesinin sonucu nedir? Çok basit: Bu efsanenin kabulü, Israil'in Filistin'de uyguladigi 
isgali bir anlamda mesrulastirmaktadir. Israil, masum insanlarin topragini gasp etmis bir çete 
devleti, bir terör devleti iken, masum ve mazlum insanlarin yurdu olarak algilanmistir. Israil'e 
karsi mesru bir direnis baslatanlar ise kolaylikla hayali gaz odalarindaki hayali cellatlarla 
özdeslestirilmislerdir. Soykirim efsanesinin kabulü, yalnizca Israil'i degil, baska ülkelerdeki 
"yahudi gücü"nü de mesrulastirmak için kullanilir. Amerikan politikasi üzerinde yahudilerin 
olaganüstü bir etkisi oldugunu söylemek ve bunu elestirmek isteyenler, kolaylikla "Nazi"likle 
suçlanabilir. Dünyanin resmi tarihini yazabilecek kadar büyük bir güç, yazdigi bu resmi tarih 
sayesinde kendi gücünü de gizleyebilmektedir.  

 
Schindler's List'teki gariplikler 
 
En son çevrilen "soykirim" filmi Schindler's List'in diger soykirim filmlerinden önemli 

bir farki vardi. Yahudi yönetmen Steven Spielberg'in çevirdigi film, içinde gaz odasi sahnesi 
olmayan, hatta gaz odalarini üstü kapali da olsa reddeden yapimdi çünkü. Filmi izleyenler 
ilginç bir anlatimla karsi karsiya kaliyorlardi. Filmin baslarinda, çalisma kampina toplanan bir 
grup yahudi kadinin arasinda ilginç bir diyalog geçiyordu. Kadinlardan biri, "Nazilerin 
kendilerini çalistirmakla kalmayip ileride Auschwitz isimli bir ölüm kampina yollayacaklarini 
duydugunu" ileri sürüyor ve "Nazilerin bu kampta kendilerine tuzak kurduklarini, yikanmalari 
için ellerine birer sabun tutusturarak banyoya sokacaklarini, ancak daha sonra burada 
kendilerine su yerine gaz verilerek topluca imha edeceklerini" iddia ediyordu. Bunun üzerine 
bir diger yahudi kadin söze giriyor ve bu endisenin yersiz oldugunu, "Nazilerin savasi devam 
ettirebilmek için yahudilerin is gücüne ihtiyaç duydugunu, ve yahudileri imha etmek yerine 
çalistirmaya devam edeceklerini" ileri sürüyordu. Filmin sonuna yaklasildiginda ise yahudiler 
gerçekten de aynen filmin basinda yahudi kadinin ileri sürdügü gibi Aschwitz Kampi'na 
yollaniyordu. Ilerleyen karelerde sinema seyircisi ekranda yahudilerin kapisinda "Bath and 
Desinfection" (banyo ve dezenfeksiyon) yazili bir odaya yikanmalari için sokulduklarini da 
görüyordu. Bunun üzerine de tüm izleyiciler bir gaz odasi sahnesi seyredeceklerini 
saniyorlardi. Tam bu anda fondaki müzigin ritminin artmasi, birden salterlerin asagi indirilip 
elektrigin kesilmesi ve yahudilerin avaz avaza çigliklar atmasi gerilimi öylesine artiriyordu ki, 
artik herkes yahudilere gaz verilecegini ani beklemeye basliyordu. Ancak, bundan önce 
çevrilen çevrilen tüm soykirim filmlerinde yer alan gaz verme sahnesine Schindler's List'te 
tekrarlanmadi. Sözkosunu sahnede, borulardan gaz yerine su verildi ve yahudilerin duydugu 
ölüm korkusu birden mutluluga dönüstü. Kisacasi Steven Spielberg, Schindler's List'te, 
beklenenin aksine gaz odasi sahnelerine yer vermemisti. Aksine, soykirimci literatüre göre 
gaz odasinda öldürülmüs olmalari gereken yahudiler, Spielberg'in filminde rahat rahat dus 
yapiyorlardi. Nitekim Shoah isimli ünlü soykirim filminin yaraticisi Claude Lanzmann, filmin 
vizyona girmesinin ardindan Spielberg'i siddetle protesto etti ve gaz odasi sahnesi içermeyen 
bir filmin soykirim filmi olamayacagini ileri sürdü. Peki bunun anlami neydi? Neden 
Spielberg filminde gaz odalarina yer vermemisti?...  

Bunun tek bir cevabi olabilirdi. Spielberg, gaz odasi yalaninin son yillarda yedigi 
darbelerin bilincindeydi ve filmini böylesine saibeli bir iddia ile lekelemek istemiyordu. Gaz 
odasi gibi gerçek disi oldugu her geçen gün daha çok ortaya çikan iddialar yerine, filminde 
yalnizca bazi duygusal sahneler kullanmayi, "psikopat" Nazi tiplemeleri çizmekle yetinmeyi 
yeglemisti.  
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Elbise ve saç yiginlarinin gerçek öyküsü 
 
Bu bölüme kadar tüm anlattiklarimiz defalarca gösterdi ki, soykirimcilarin elinde, 

soykirim efsanesini kanitlayabilecek herhangi bir somut delil bulunmamaktadir. Bu durum 
karsisinda, soykirimcilar duygu istismarciligina giristiler. Ve çok fazla sayida elbise, ayakkabi 
ve insan saçini bir araya toplayip, "iste soykirima ugrayan 6 milyon yahudiden geriye 
kalanlar" diyerek dünya kamuoyuna "delillerini" sundular. Medya birbiri ardina bu konuyla 
ilgili haberler yapti, soykirim müzeleri açildi ve gelenlere bu elbise ve saç yiginlari gösterildi. 
Gösteri duygusaldi, "sokaktaki insan" içinse tüm bunlar yeterliydi. Artik kimsenin süphesi 
kalmamisti, "6 milyon yahudi soykirima ugramisti. " Peki, duygusal açidan degil de, akilci, 
akademik ve adli açidan tüm bu gösterime sokulan elbise, ayakkabi ve saçlar soykirima delil 
olabilir miydi? Tüm bu gösterilenler kimlere aitti? Bu sorunun cevabini bulmak için toplama 
kamplarinin sartlarini hatirlamak gerekir. Yahudiler toplama kamplarina gelir gelmez bir 
takim zorunlu uygulamalara tabii tutuluyorlardi. Bu dönemde yaygin bir tifüs salgini vardi ve 
bu salgina karsi da bir takim sihhi önlemler alinmasi gerekiyordu. Ilk etapta, kampa 
getirilenlerin saçlari kesiliyor, dus aldirilip yikanmalari saglaniyor ve daha sonra da giymeleri 
için yeni kamp elbiseleri veriliyordu. Revizyonist tarihçi Wilhelm Staeglish söyle diyor:  

"Hiç bahsedilmeyen bir sey ise, tutuklularin dus almadan önce saglik nedenleriyle 
saçlarinin kesilmesiydi. Sonra herkese bir üniforma veriliyordu. Her hapishanede oldugu gibi, 
tutuklular özel elbiselerini yetkililere teslim ediyorlardi. " 104 Tifüs salginina karsi alinan bu 
önlemlerin gerekçesi bu hastaligin bulasma seklidir. Tifüs mikrobu, özellikle saçlari ve 
elbiseleri istila eden bitler araciligiyla tasinir ve bu hastalik, uzun süre banyo yapmayan ve iç 
içe yasayan insanlarin arasinda görülür. Iste bu yüzden toplama kamplarinda, saçlar kesiliyor, 
elbiseler degistiriliyor ve dus aliniyordu. Dolayisiyla bugün müzelerde özel camekanli büyük 
bölümlerde ziyaretçilere gösterilen bu elbise ve saçlar, soykirima ugramis yahudilerden geriye 
kalanlar degildir. Aksine, bu elbise ve saçlar, sihhi önlemler alinarak tifüs salginindan 
kurtarilmaya çalisilan yahudilere aittir. Bu konuyla ilgili olarak, Auschwitz'i ziyaret eden 
genç yahudi revizyonist David Cole, sunlari söylüyor:  

"Holokost'un delili olarak kullanilan herseyin mükemmel derecede normal bir 
açiklamasi var. Örnegin, bu (soykirim) sergilerinin, "imha" olayinin maddi delilleri oldugu 
söyleniyor. Insan saçi yiginlari sikça kullaniliyor. Oysa her tutuklunun bit problemi yüzünden 
saçlarinin tras edildigi biliniyor. Ayakkabi ve elbise yiginlarina ne demeli? Bu bir delil mi? 
Geldiklerinden itibaren tutuklulara, ayakkabi dahil üniforma dagitildigi bilinen bir gerçek. 
Öyleyse neden elbise yigini olmasin? Bu kimsenin öldürüldügünü göstermiyor ki. " 105 
Akilci olarak düsünüldügünde, aslinda soykirimcilarin "delil" olarak gösterdikleri saç 
yiginlarinin birer "karsi-delil" oldugu görülebilir. Çünkü eger kampa getirilen yahudilerin 
saçlari kesilmisse, bu, onlarin yasatilmak, hem de temiz bir biçimde yasatilmak istendiklerinin 
göstergesidir. Buna karsin, gaz odasina yollanacak insanlarin saçlarinin kesilmesinin ne 
anlami olabilir ki? Naziler 6 milyon insani "gaz odalari"nda imha etmeden önce, neden oturup 
hepsinin tek tek saçlarini kessinler? 

 
"Yahudi sabunu" masalinin içyüzü 
 
II. Dünya Savasi sirasinda yasandigi iddia edilen "yahudi soykirimi"nin en ilgi çekici, 

en fantastik öykülerinden biri, Naziler'in gaz odalarinda öldürdükleri yahudilerin yaglariyla 
sabun ürettikleri yönündeki iddiadir. Bu iddia son derece yaygindir ve insanlarda uyandirdigi 
psikolojik etki nedeniyle de oldukça akilda kalici, çarpici bir konudur. Bugün pek çok insan, 
Naziler'in yahudileri "sabun yaptiklari"na adi gibi emindir. Insan cesetlerinden sabun 
üretildigine dair söylentiler I. Dünya Savasi sirasinda da yayilmis, ancak savasin hemen 
ardindan bu söylentilerin bir aldatmaca oldugu ortaya çikmisti. II. Dünya Savasi'nda 
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yahudilerin sabuna dönüstürüldükleri iddiasi ise daha genel bir kabul gördü. Savas sonrasinda 
kurulan Nuremberg mahkemelerinde sabun iddialari "ispatlandi" ve yillar boyu pek çok 
tarihçi bu tüyler ürpertici olayi yazdilar. Yahudilerin sabuna dönüstürüldügüne dair 
söylentiler, savas sirasinda yahudi gettolarinda ya da toplama kamplarinda Almanlar 
tarafindan dagitilan ve üzerlerinde "RIF" kisaltmasinin yer aldigi sabun kaliplariyla birlikte 
ortaya çikti. Bu sabunlarin dagitilmasindan kisa bir süre sonra korkunç bir "bulus" yapildi: 
RIF harfleri, Rein jüdisches Fett, yani "Saf Yahudi Yagi" anlamina geliyordu!. Naziler, 
yahudileri gaz odalarinda öldürmekle kalmamis, bir de bu zavallilarin yaglarindan sabun imal 
etmis ve belki daha da tiksindiricisi, bu sabunlari kullanmalari için yahudilere dagitmislardi!. 
Aslinda sabun üzerindeki ibarenin anlami Rein jüdisches Fett (Saf Yahudi Yagi) olsaydi, RIF 
degil, RJF harflerinin kullanilmasi gerekirdi. Ama hemen hiç kimse bu ufak ayrintiya dikkat 
etmedi. Sabun söylentisi 1941 ve 42 yillari içinde kisa sürede hizla yayildi. Söylentiyi 
yayanlarin basinda da Siyonistler geliyordu. Amerika'daki Siyonist hareketin lideri ve 
Amerikan Yahudi Kongresi'nin (AJC) baskani olan Stephen Wise, 1942 yilinda resmi bir 
açiklama yaparak, "yahudi cesetlerinin Almanlar tarafindan sabun, yag ve gübreye 
dönüstürüldügünü" duyurdu. Ayni yilin sonlarinda AJC'nin yayin organi Congress Weekly, 
yahudilerin "bilimsel yöntemlerle yag, sabun, zamk ve gübre haline getirildikleri" gibi tüyler 
ürpertici haberler yayinlandi.  

Ayni sayida bir kisim yahudilerin de "tren yagina" dönüstürüldükleri ve Fransa'dan 
Hollanda'ya kadar uzanan tren yollarinda kullanildiklari haber veriliyordu. 1943 baslarinda 
yahudi sermayeli dergilerden New Republic, Almanlar'in Siedlce'de açtiklari bir fabrika ile 
yahudi cesetlerinden sabun imal ettiklerini yazdi. 1943 yilinda önde gelen Sovyet yahudisi 
Solomon Mikhoels Amerika'nin farkli kentlerinde mitingler düzenledi ve kitlelere, 
"yahudilerden imal edilmis" sabunlari gösterdi. Savas sonrasinda, üzerinde "RIF" harfleri yer 
alan bu "yahudi sabunlari" özenle toplandilar. Bu sabun kaliplarinin bazilari Nuremberg 
mahkemelerine getirildi ve USSR-393 koduyla delil olarak tescillendi. Nuremberg hakimleri, 
yahudi cesetlerinin "endüstriyel sabun üretimi için" kullanildiklarini kabul etti. Ilerleyen 
yillarda sabunlarla ilgili ilginç törenler yapildi. 1948 yilinda Israil'deki Hayfa mezarliginda 
çok sayida "RIF" sabun kalibi yahudi dini törenleri ve yasli gözler esliginde gömüldü. Çok 
sayida "yahudi sabunu", basta Israil'deki Yad Vashem Soykirim Müzesi olmak üzere çesitli 
merkezlerde, Avrupa'nin farkli soykirim müzelerinde ziyaretçilere sergilendi. Toplama 
kamplarindan kurtulmus olan yahudiler de "yahudi sabunu" hikayesine dramatik eklemeler 
yaptilar. Yahudi yazar Ben Edelbaum, Growing Up in the Holocaust adli kitabinda, yikandigi 
sabunun sevdigi insanlarin yaglarindan yapildigini ögrendiginde neler hissettigini uzun uzun 
anlatti. Toplama kamplarinda yasamis olan bir baska yahudi, Nesse Godin, kullandiklari 
sabunlarin babalarinin yagindan yapilmis oldugunu ögrendiklerinde geçirdikleri sinir 
krizlerini aktardi. Auschwitz'de kalmis olan Mel Mermelstein, 1991 Nisaninda Never Forget 
(Asla Unutma) adli televizyon programinda, yahudilerin sabuna dönüstürülmelerinin 
tartisilmaz bir gerçek oldugunu söyledi. Konuyla ilgili "ani"larda, SS'lerin de bu sabunlari 
kendi temizlikleri için kullanmaktan özel bir zevk aldigi anlatiliyordu.  

Pek çok ünlü tarihçi "yahudi sabunu" konusunu yazdi. Ünlü tarihçi William L. Shirer'in 
çok satan The Rise and Fall of the Third Reich adli kitabinda ve konuyla ilgili daha pek çok 
yayinda "yahudi sabunu" hikayesi kesin bir gerçek olarak anlatildi. Ama gerçekler çok 
farkliydi. Amerikali revizyonist tarihçi Mark Weber, Journal of Historical Review dergisinin 
Yaz 1991 sayisinda yayinlanan "Jewish Soap" (Yahudi Sabunu) baslikli makalesinde konuya 
deginiyor. Weber'in belirttigi gibi, savas sirasinda ortaya çikan sabunlarin üzerindeki "RIF" 
kisaltmasi, Rein Jüdisches Fett (Saf Yahudi Yagi) anlamina gelmiyordu. Sabunlar, 
Reichsstelle für Industrielle Fettversorgung, yani Endüstriyel Yag Üretimi için Reich Merkezi 
tarafindan üretilmisti ve RIF harfleri de bu isimden geliyordu. Bu merkez, savas döneminde 
sabun ve benzeri temizlik maddelerini üretmek ve dagitmak için kurulmus Alman hükümetine 
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bagli bir birimdi. RIF sabunlari oldukça düsük kaliteli sabunlardi ve insan yagi bir yana, 
herhangi bir yag bile içermiyorlardi. 106 Aslinda RIF sabunlari ile ilgili gerçekler savas 
sonrasinda ortaya çikmaya baslamisti. Savastan hemen sonra Flensburg savcisi, RIF sefi Dr. 
Rudolf Spanner hakkinda Danzig Enstitüsü'nde insan yagindan sabun imal ettigi konusunda 
sorusturma baslatti, ama kisa bir süre sonra sorusturma sessizce sona erdi. Sonuçta 1968 
yilinda savcilik sorusturmanin tamamlandigini ve savas sirasinda insan yagindan sabun imal 
edildigine dair hiç bir delil bulunamadigini açikladi. 107 Ancak "yahudi sabunu" yalaninin 
çöküsü, hiç kuskusuz soykirimci tarihçilerin bu konudaki itiraflari ile oldu. Ünlü soykirim 
savunucusu yahudi tarihçi Walter Laqueur, 1980 yilinda yayinlanan The Terrible Secret adli 
kitabinda, yahudi sabunu söylentisinin hiç bir gerçek yani olmadigini açikça kabul etti.   

Bir diger yahudi tarihçi Gitta Sereny, Into That Darkness adli kitabinda ayni itirafi yapti 
ve "büyük bir kabul görmüs olan yahudilerin sabuna dönüstürüldügü hikayesi, Ludwigsburg 
Nazi Suçlari Arastirma Merkezi gibi güvenilir bir kurum tarafindan reddedilmistir" diye 
yazdi. Bir baska yahudi tarihçi Deborah Lipstadt, 1981 yilinda "gerçek su ki, Naziler hiç bir 
zaman yahudilerin cesetlerini sabun imali için kullanmamislardir" açiklamasini yapti. En son 
olarak da, 1990 yilinda, Israil'deki Ibrani Üniversitesi'nde görev yapan ünlü Holokost uzmani 
profesör Yehuda Bauer, yahudilerin sabun yapildigi iddialarinin dogru olmadigini itiraf etmek 
zorunda kaldi. 108 Peki neden önde gelen soykirimcilar uzun yillardir hararetle savunduklari 
bir yalani 1980'li yillardan itibaren terketmeye baslamislardi? Mark Weber, bu sorunun 
cevabini veriyor: Yahudi sabunu iddiasi, hiç bir delile dayanmayan ve belki de gaz odalari 
iddiasindan bile daha mantiksiz bir iddiaydi. Revizyonist tarihçilerin basta "gaz odalari" 
olmak üzere, soykirim iddiasinin bütün unsurlarini birer birer çürüttükleri bir dönemde, 
"yahudi sabunu" gibi uçuk bir iddiayi savunmanin yanlis oldugu düsünülmüstü. Zaten 
Krakowski de bu gerçegi itiraf etmis ve "yahudi sabunu"nu savunmanin, revizyonistlerin eline 
güçlü bir koz vermekten baska bir ise yaramayacagini yazmisti. Mark Weber'in ifadesiyle, 
soykirimcilar batmakta olan soykirim gemisini kurtarabilmek için, güvertedeki en belirgin ve 
bariz yalanlari denize atmaya karar vermislerdi.  

 
Soykirim masalindaki kritik bir iftiranin perde arkasi: "Nihai Çözüm" ile 

hedeflenen, "toplu imha" degildir 
 
Önceki sayfalarda degindigimiz, 20 0cak 1942 tarihli Wannsee Konferansi'nin saibeli 

tutanaklarina soykirimcilar büyük önem verirler. Çünkü, bu tutanaklara dayanarak, 
yahudilerin toplu olarak imha edilmesine karar verildigini iddia ederler. Soykirimcilar 
açisindan bunu delillendiren kilit ifade ise, tutanaklarda geçen, ünlü "Nihai Çözüm" 
ifadesidir. Oysa tutanaklar dikkatli olarak incelendiginde görülmektedir ki, Nihai Çözüm 
(Final Solution) ifadesi ile kastedilen hedefin, toplu imha ile uzaktan yakindan bir ilgisi 
yoktur. Wannsee Tutanaklari'nin üçüncü bölümünün ilk paragrafinda, Nihai Çözüm ile ilgili 
bilgi verilir. "Yahudiler doguya transfer edilmelidir" görüsü bir seçenek olarak ileri 
sürüldükten sonra, ayni bölümün ikinci paragrafinda, "bu transfer politikasinin Nihai Çözüm'e 
ulasmak için önemli oldugu" vurgulanir. Wannsee Tutanaklari'nin ikinci bölümü ise, 
"yahudilerin doguya transferi"nin gerekçesini bize bildirir. Paul Rassinier'nin Was ist 
Wahrheit adli kitabinda bildirildigine göre, Wannsee Konferasi'ni toplayan Gestapo Sefi 
Heydrich, yahudilerin doguya transferinin asil amacinin, onlari Almanlarin yasadigi 
bölgelerden uzaklastirmak oldugunu belirtmisti. Soykirimcilar yahudilerin doguya 
transferinin, imha etme isleminin baslangici oldugunu söylerler. Çünkü "ölüm kampi" süsü 
verdikleri toplama kamplari Almanya'nin dogusundadir. Oysa biz bu kamplarin ölüm kampi 
olmadiklarini biliyoruz. Dolayisiyla yahudilerin doguya transfer edilmesinin asil amaci, 
Heydrich'in dedigi gibi, onlari Almanlar'dan ayirmakti. Bu ise, kitabin ilk bölümünde 
inceledigimiz gibi, Siyonistler ve Naziler'in on yildir elele vererek gerçeklestirdikleri 



Nuri Özbudak : SOYKIRIM YALANI 

 

—    90    — 

yahudileri Almanlar'dan, Almanlari da yahudilerden ayirma politikasinin yeni bir 
uygulamasiydi. Ancak bu yahudiler doguya transfer edilip tecrit edilmekle kalmayacaklardi. 
Bu, savas sartlarinin gerektirdigi geçici bir çözümdü. Asil çözüm, (Final Solution) ise , bu 
yahudileri bir yahudi devletine yollamakti. Iste bu dönemde Alman Hükümeti, "Madagaskar 
Plani" adini verdikleri bir proje ile Madagaskar'da bir Yahudi Devleti kurmayi 
planlamaktaydi. Bu plan çerçevesinde "yahudilerin doguya transfer edilmesi" kararlastirildi.  

Ancak, Alman Hükümeti'nin planladigi bu proje ile ilgili bölümlerin, tutanaklardan her 
ne hikmetse atilmasi uygun görülmüstür: 'Nihai Çözüm' olarak görülen yeni yahudi vatani 
hakkindaki 'Madagaskar Plani'na ait bölümler, Wannsee Tutanaklarindan sonradan 
çikarilmistir. " 109 Nitekim, sözkonusu tutanaklarda, Nihai Çözüm ile ilgili aktarilan 
bilgilerde önemli mantik bosluklari vardir. Örnegin tutanaklarda birbiri ardina"yahudiler, 
doguya transfer edilebilmeleri için, gruplar halinde transit yahudi bölgelerine getirildiler" ve 
"Yahudiler doguya yol yapiminda çalistirilmak için getirildiler" ifadeleri geçmektedir. 
Tutanaklar, anlasilan yahudilerin hangi amaçla doguya götürüldüklerine karar verememis. Bu 
yahudiler yalnizca transfer edilmek için mi, yoksa yol yapiminda çalistirilmak için mi doguya 
sevkedildiler, bir türlü anlasilamiyor. Wilhelm Staeglish, konu hakkinda sunlari yaziyor: Bir 
konferansta Disisleri Bakani Bühler, transfer problemini ikinci defa gündeme getirdi. Eger 
yahudiler doguya yol yapimina gidiyorsa, bu transferin bir problem olmamasi gerekirdi. 
Bütün bunlardan, Wannsee Tutanaklari'nda imha tezine delil olarak sunulan iki paragrafin 
orjinal dokümanda olmadigi kanisina varabiliriz. Tüm bunlarin yanisira, Wannsee 
Tutanaklari'nin baska hiçbir bölümünde bu projeden bahsedilmiyor. "110 Wannsee 
Tutanaklari'nin hiçbir yerinde "imha" kelimesine rastlanmamaktadir. Bununla birlikte, 
soykirimcilar, Nihai Çözüm ifadesine "toplu imha" gibi hayali bir anlam yüklemislerdir. 
Oysa, yukarida bahsettigimiz tüm tutanak çeliskilerini bir an için unutsak ve herseye ragmen 
bu tutanaklarin dogru oldugunu farzetsek dahi, bu dokûmandan çikartilabilecek tek sonuç, 
yahudilerin Almanlardan tecrit edilmek ve yol isçisi olarak çalistirilmak üzere doguya transfer 
edildikleridir. Bu uygulama ise, savas ekonomisinde insan gücüne duyulan ihtiyaç ile hareket 
edildigini ortaya koyar ki, bu da savas sartlarinda dogal olarak basvurulan bir yöntemdir ve 
"toplu imha" gibi mesnetsiz bir yakistirma ile ilgisi yoktur. Nitekim Wannsee Tutanaklari'nda 
geçen Nihai Çözüm ifadesinin "toplu imha" anlamina gelemeyecegini, bugün bazi soykirimci 
yayinlar bile satir aralarinda itiraf etmek zorunda kaliyorlar.  

Örnegin, Türk yahudilerinin sesi olan Salom, 10 Nisan 1991 tarihli sayisinda söyle 
diyor:"... Bu karardan sonra ikinci önemli adim, elimizde belge No:117 olarak belirlenmis, 20 
Ocak 1942 tarihli 'Wannsee Konferansi' protokolüdür. Bu protokolün en ilginç yani içinde 
'Nihai Çözüm'ün 'toplu imha' anlamina geldigini belirten hiçbir kayit içermemesidir. " Yine 
ayni Wannsee Tutanaklari'nda, soykirimcilarin Nihai Çözüm gibi dillerine doladiklari ayri bir 
ifade daha vardir: "Özel muamele". Tutanaklarda hakkinda açiklayici hiçbir delil olmamasina 
ragmen, soykirimcilar bu "özel muamele" ifadesine "gaz odalari" manasi yüklediler. Ancak, 
bu hayali yakistirma da, digeri gibi kuru bir iddiadan öteye gidememistir. (Bu yahudilere 
kamplarda iyi davranilmasi anlamina da geliyor olabilir; çünkü kamplarda Çingeneler gibi 
baska azinliklar da vardi.) Revizyonist tarihçi Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth 

Century adli kitabinda söyle der (4): "Dokümanda 'imha' kelimesi, ya da 'gaz' geçmemektedir. 
'Özel muamele'nin 'gaz vermek' oldugunu düsünenler için ise, bu görüslerine delil olabilecek 
hiçbir kaynak yoktur. " 111 Nihai Çözüm konusunda Fransiz akademisyen Robert Faurisson 
da sunlari söylemekte: "Hitler, Avrupa'nin disinda milli bir yahudi merkezi olusturmayi 
istiyordu. Madagaskar Projesi, Almanlarin sorumlulugu altinda bir Yahudi Merkezi Projesi 
olarak algilandi. Fakat savas bu projenin gerçeklesmesini engelledi. Almanya için ilk hedef 
savasi kazanmakti. Ikinci bir hedef de yahudi sorununa çözüm bulmakti. Savas yüzünden bu 

                                                
4  http://vho.org/aaargh/fran/livres/livres.html  
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çözüm dogudaki kamplara dogru kaydi. Çözüm Avusturya kamplarindaydi. Avusturya 
endüstri alaninda çok gelismis bir ülkeydi. Bir merkez üzerine 3 ana kamp ve yaklasik 40 
kampçiktan olusan Haute-Silésie ile önemli bir endüstri merkeziydi. Maden ocaklari, endüstri, 
tarim, kömür madenleri, petrokimya, silah sanayi, petrol, sentetik kauçuk, hayvancilik ve 
balikçilik alanlarinda çalisiliyordu. "112 Kisacasi, soykirim masalinin belki de en kritik 
iftirasi olan, Nihai Çözüm'ün "yahudileri toplu imha plani" oldugu iddiasi, tamamen hayal 
ürünüdür. . Bu konuyla ilgili son bir söz söylemek gerekirse, o da su olmalidir: 

"Eger dikkat edilirse, Alman Hükümeti'nin 'Nihai Çözüm' ile imha etmeyi düsünmedigi, 
bunun bagimsiz bir Yahudi Vatani'ni amaçlayan Madagaskar Plani'nin bir baslangici oldugu 
açikça farkedilir. " 113 Bu konuyla ilgili olarak ortaya çikan bir takim yeni gelismeler de, 
Nihai Çözüm'den kasdedilenin toplu kiyim olmadigini gün isigina çikarmistir. Ünlü Ingiliz 
tarihçi David Irving, geçtigimiz yillarda Adolf Eichmann'in hatiralarini elde etmis ve bu 
çikisiyla büyük firtinalar koparmisti. Çünkü, Arjantin'le kurdugu temaslar sonucunda, binbir 
güçlükle ele geçirdigi bu 1000 sayfalik Eichmann'a ait hatiralar, soykirim masalinin 
belkemigini teskil eden Nihai Çözüm konulu kritik iddianin içyüzünü açikliyordu: 
"Eichmann, anilarinda yahudi problemine çözüm bulunmasi için... 'bu irki oldugu gibi 
Madagaskar Adasi'na yollamaktan yana olan fikri benimsedigini' belirtiyordu. " 114 

 
"Soykirim" yillarinda Siyonistler 
 
Simdiye dek inceledigimiz tüm deliller göstermistir ki, II. Dünya Savasi'nda Nazi 

toplama kamplarinda kesinlikle bir "yahudi soykirimi" yasanmamistir. Ancak savas sirasinda 
ve savas sonrasinda, "birileri", eldeki verileri çok ustaca bir biçimde çarpitmis, son derece 
ince planlanmis ve iyi organize edilmis bir soykirim masali uydurmustur. Masali uyduranlarin 
genis bir hayal gücüne ve pratik zekaya sahip olduklarini kabul etmek gerek. Örnegin toplama 
kamplarindaki yahudileri tifüsten korumak için Almanlarin bol miktarda satin aldiklari 
dezenfektan ilaç Ziklon B'yi bir insan öldürme aygiti olarak düsünmek ve öyle tanitmak 
dogrusu zekice bir yalandir. Ayni sekilde savas sonrasi bir takim mimari tahrifatlar yaparak 
bu Ziklon B için "gaz odalari" üretmek de iyi becerilmis bir tezgahtir. Savas sirasinda üretilen 
çesitli hikayeler-"yahudi sabunu" gibi fantaziler-ya da savas sonrasinda üretilen, kiralanan 
sahte sahitler, dogrusunu söylemek gerekirse profesyonelcedir. Belki bugün bu yalanlarin 
içyüzü birer birer ortaya çikiyor ama, bir süre için de olsa bu denli büyük bir yalani dünya 
kamuoyuna kabul ettirebildikleri için o "birileri"nin becerisini kabul etmek gerekir. Peki ama 
bu "birileri" kimlerdir? Son derece titiz ve kapsamli bir çalisma ile Holokost masalini ortaya 
atan, bu masali desteklemek için sayisiz sahte deliller üretenler kimlerdir? Bu denli masrafli 
bir ise giristiklerine göre, iyi bir nedenleri olmalidir. Bu noktada karsimiza çikan adres, ister 
istemez Siyonistlerdir. Çünkü Holokost efsanesi en çok-belki de yalnizca-onlarin isine 
yaramistir. Çünkü ancak bu efsanenin olusturdugu psikolojik baski ile Bati kamuoyunu 
Filistin'de egemen bir Yahudi Devleti kurmaya ikna etmislerdir. Holokost ayrica 
asimilasyonist yahudilere karsi da Siyonizm için çok güçlü bir dayanak olusturmus, 
yahudilerin "goyimler" (yahudi-olmayanlar) arasinda kesinlikle güvende olmadiklarinin 
olabilecek en büyük ispati haline sokulmustur. (Asimilasyonist ve Siyonist yahudiler 
arasindaki ayrima birinci bölümde deginmistik). Kisacasi, Holokost masalini titiz ve planli bir 
biçimde üretenler, Siyonistlerden baskasi olamaz. Siyonistlerin savas yillarinda izledikleri 
politikaya baktigimizda, bunun açik isaretlerini görebiliyoruz.  

Amerikali yahudi tarihçi Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators adli kitabinda, 
II. Dünya Savasi sirasinda ortada dolasmaya baslayan soykirim söylentileri karsisinda 
asimilasyonist yahudi organizasyonlarinin büyük bir tepki gösterdiklerini ve Reich 
topraklarinda bulunan soydaslarini "kurtarmak" için ellerinden gelen herseyi yaptiklarini 
yazar. Ancak, Brenner'in özellikle vurguladigi gibi, Siyonistler Naziler'in elindeki yahudilerin 
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"kurtarilmasi" konusu ile hiç ilgilenmemisler, hatta bu konudaki çabalarin bir kisimini 
engellemislerdir. Brenner, WZO'nun (Dünya Siyonist Örgütü) bu konudaki tepkisizligi 
karsisinda, pek çok yahudinin "Avrupali kardeslerimiz katledilirken, siz nasil buna sirt 
çevirebilirsiniz?" mantigi ile isyan ettigini yazar. 115 Polonyali Siyonist lider Izak 
Gruenbaum, bu konuda Siyonistlere yöneltilen suçlamalari ve kendilerinin cevabini 1943'teki 
bir yazisinda söyle anlatir: "Su içinde bulundugumuz dönemde, Erez Israil'de bazi yorumlar 
yapiliyor. Bize, 'Erez Israil'i (Israil topraklarini) su zor günümüzde öncelikli hedef yapmayin, 
yahudiler yok edilirken yalnizca Filistin ile ilgilenmeyin' diyorlar. Ben bunu kabul 
etmiyorum. Ve insanlar bize 'Keren Hayesod'dan (Filistin'deki Siyonist fon) Avrupali 
yahudileri kurtarmak için para ayiramaz misiniz' diye soruyorlar. Ben de 'hayir' diyorum. 
Tekrar ediyorum, 'hayir'... Bence Siyonist hareketi ikinci siraya koymaya çalisan bu egilime 
karsi çikmaliyiz. Ve bu yüzden insanlar bize 'antisemit' diyorlar, yahudileri kurtarma islerine 
öncelik tanimadigimiz için." 116 Gruenbaum, yazisinin sonunda ise "Siyonizm herseyin 
üzerindedir" diyordu. Siyonistlerin mantigi açikti: Onlara göre, Avrupali yahudileri 
kurtarmakla ugrasmak Siyonizm'e ihanet olurdu. Ellerindeki tüm güç ve imkani Filistin'de bir 
yahudi devleti kurmak için kullaniyorlardi ve Avrupali yahudileri Naziler'in elinden 
kurtarmak için killarini bile kipirdatmayacaklarini açikça ifade ediyorlardi. Iste bu noktada, 
önceki sayfalarda inceledigimiz bilgilere dayanarak, bir yahudi soykiriminin asla 
yasanmadigini hatirladigimizda Siyonistlerin tavrinin nedenini çözebiliyoruz. Evet, 
Siyonistler Avrupali yahudileri toplama kamplarindan kurtarmak için killarini bile 
kipirdatmiyordu, çünkü bu yahudiler toplama kamplarinda hiç bir sekilde Naziler tarafindan 
imha edilmiyorlardi. Naziler bu yahudileri isçi olarak çalistiriyorlar ve ellerinden geldigince 
de sagliklarina özen gösteriyorlardi.  

Yahudileri tifüsten korumak için tonlarca Ziklon B siparis etmislerdi. Yahudiler, içinde 
sportif ve kültürel etkinlikler de yapabildikleri-Auschwitz'in spor sahalarini, anfitiyatrosunu, 
yüzme havuzunu hatirlayin-bu kamplarda hastalik disinda bir tehlikeyle karsi karsiya 
degildiler. Siyonistler bunu biliyorlardi ve bu yahudiler için endiselenecek bir sey olmadiginin 
bilincindeydiler. Soykirim hikayelerinin yalan oldugunu da biliyorlardi; çünkü bu hikayeleri 
uyduranlar kendileriydi!... Peki neden böyle hikayeler uydurmuslardi? Siyonist HeChalutz 

örgütünün Isviçre temsilcisi Nathan Schwalb'in Siyonist dostlarina yazdigi bir mektup bu 
sorunun cevabini bulmak açisindan oldukça degerlidir. Söyle yazmistir Schwalb: "Ayni I. 
Dünya Savasi'ndan sonra oldugu gibi, bu savas bittiginde de galip devletler dünya 
cografyasini yeniden belirleyeceklerdir. Dolayisiyla, savas sonunda Erez Israil'in Israil 
Devleti'ne dönüsmesi için elimizden gelen herseyi yapmaliyiz. Ancak sunu bilmeliyiz ki, 
savas sirasinda müttefik ülkelerin çok kani dökülmüstür ve dökülmektedir. Bu durumda, eger 
bizim hiç kanimiz dökülmezse, savas sonunda kurulacak pazarlik masasinda nasil ne hakla 
toprak isteyebiliriz?... Yalnizca kanimizi akitarak topraga sahip olmamiz mümkündür." 117 
Kisacasi Siyonistler yahudilerin topluca öldürülmesinin, savas sonrasinda Filistin'i isterken 
kendilerine büyük bir haklilik kazandiracagini düsünmüslerdi. Ancak yahudilerin topluca 
öldürülmesi gibi bir durum yoktu ortada. Zaten Siyonistler yahudi kaninin akmasini degil, 
yahudi kaninin aktiginin sanilmasini ve bunun kendilerini "hak sahibi" yapmasini istiyorlardi. 
Iste Holokost masalini bu yüzden uydurdular. Savasin son iki yilinda toplama kamplarindaki 
çok sayida yahudinin-yaklasik 500 bin-tifüs ve savas sartlarinin dogurdugu bakimsizlik 
sonucunda yasamlarini yitirmis olmasindan yola çiktilar. Bu yahudilerin hastalik nedeniyle 
ölmedikleri, Naziler tarafindan kasitli olarak öldürüldükleri yalanini ortaya attilar. Ölen 
yahudilerin sayisini en az on kat abarttilar ve bu "toplu öldürme" masali için de basta "gaz 
odalari" olmak üzere senaryolar ürettiler.  

Savas sirasinda bu masali fisilti gazetesi ile yaydilar. Savas sonrasinda ise hummali bir 
yalan üretme kampanyasi basladi. Iste Siyonistlerin yahudilerin gaz odalarinda öldürüldügü, 
sabuna dönüstürüldügü gibi söylentilere hiç kulak asmayip, Filistin'deki yahudi devleti kurma 
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çabalariyla ilgilenmeye devam etmelerinin nedeni buydu. Amerika'da Siyonist hareketin 
önderi olan Stephen Wise, asimilasyonist yahudiler ve insan haklari savunuculari tarafindan 
kurulan Avrupa Yahudilerini Kurtarmak için Acil Komite (Emergency Committee to Save the 

Jewish People of Europe) adli kurulusun Nazi topraklarindaki yahudileri bir an önce güvenli 
bölgelere kaçirma çabalarina siddetle karsi çikmisti. Çünkü bu "kurtarilacak" yahudiler 
Filistin'e degil, baska herhangi bir yere transfer edilecekti. Bunun üzerine çileden çikan 
Komite yöneticilerinden Peter Bergson Wise'a söyle demisti: "Eger yanan bir evin içinde 
olsaydiniz, disardaki insanlarin ne diye bagirmalarini isterdiniz; 'su yananlari kurtarin' diye 
mi, yoksa 'su yananlari Waldorf Astoria oteline götürerek kurtarin' diye mi?" 118 Bergson 
elbette kendi mantigi içinde hakliydi. Ama Wise'in bildigi bir seyi bilmiyordu; ortada yanan 
bir ev yoktu ki...  

 
Savas sona erdi ve yahudiler kamplardan kurtarildilar 
 
Savasin sona ermesiyle Amerikan Ordusu ile Kizilordu toplama kamplarina girdiler. 

Amerikan ve Rus askerlerinin bu kamplarla ilgili ilk gözlemleri ise oldukça ilginçti. Ilerleyen 
yillarda soykirimcilarin ileri sürecekleri iddialari kesinlikle yalanlayacak tespitlerde 
bulunmustu bu askerler. Bu yüzden, bu askerlerin gözlemleri ile soykirim iddialarini 
karsilastirmali olarak inceleyip yorumlamakta yarar var. Bilindigi gibi, soykirimcilarin ileri 
sürdügü iddialardan birisi, yahudi kadin ve çocuklarin toplama kamplarina getirilir getirilmez 
düzenli olarak gaz odalarinda öldürüldükleri iddiasidir. Eger bu iddia dogru olmus olsa idi, 
Rus askerlerinin bu kamplarda tek bir yahudi çocuk ve kadina rastlamamis olmalari gerekirdi. 
Ancak, durum hiç de böyle degildi. Rus askerleri Auschwitz Kampi'ni ele geçirdiklerinde son 
derece saglikli çok sayida kadin ve çocugu gözlemlediler: "Sovyet Ordusu Auschwitz 
Kampini ele geçirdiklerinde canli olarak çocuk tutsaklara rastladilar. Oysa bu durum 
Auschwitz durusmalarinda sürekli olarak ileri sürülen bir iddiayi çürüten çok önemli bir 
delildir. Çocuklara anneleri ile birlikte düzenli olarak, Birkenau'ya gelislerinden itibaren gaz 
verildigi, bu durusmalarda sürekli iddia edilmekteydi." 119 Nitekim daha önce de 
inceledigimiz gibi, Anna Frank da getirildigi Auschwitz Kampi'nda 2 ay, daha sonra 
sevkedildigi Bergen Belsen Kampi'nda da toplam 5 ay sag salim kalmis, yani soykirimcilarin 
iddia ettikleri gibi, toplama kampina getirilir getirilmez "gaz odasi"na atilmamistir. Ancak 
savas sirasinda ortaya atilan "gaz odasi" efsanesi, savasin bitimiyle birlikte daha da yogun bir 
propaganda ile kitlelere kabul ettirildi. Yahudi medyasinin yogun telkini ve üretilmis sözde 
deliller sayesinde, tüm dünya alti milyon yahudinin Nazi terörüne kurban gittigini kabul etti. 
Bu durumda, bu mazlum halkin Filistin'de bir devlet kurmasina kimse karsi çikamazdi, 
çikmadi da. Israil, savasin bitiminden üç yil sonra, 1948 yilinda kuruldu. Ve bu kez gerçek bir 
soykirim basladi; Filistinlilere karsi... Savas boyunca toplama kamplarinda kalmis olan 
yahudilerin drami ise asil savasin bitmesiyle basladi. Çünkü bu insanlar, gidecek herhangi bir 
yerleri olmadigindan kendileri için açilan Yersiz Insanlar Kamplarina (Displaced Persons 
Camps) yerlestirildiler. Bu yeni kamplarin yönetimi ise Siyonist örgütlerin elindeydi. Ve bu 
kamplar yahudiler için adeta bir cehenneme dönüstü. Çünkü kamplari yöneten Stern, Irgun, 
Haganah, Betar gibi radikal Siyonist örgüt militanlari, yahudileri bir an önce Filistin'e göçe 
zorlamaya basladilar.  

Oysa bu yahudilerin büyük bölümü Filistin'e gitmek istemiyor, çogu Amerika'yi 
hedefliyordu. Siyonist militanlar buna izin vermediler ve Haham Klausner'in o dönemde 
verdigi "Israil disindaki yahudiler, ne yapacaklari kendilerine sorulacak degil, kendilerine 
söylenmesi gereken hasta insanlardir" hükmü uyarinca bu "hasta" yahudilere büyük bir baski 
uyguladilar. Ilerleyen sayfalarda bu konuya yeniden deginecegiz.  
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Soykirimcilar'dan "ispat" fiyaskosu: J. C. Pressac'in skandal kitabi 
 
Tüm bu bölüm boyunca inceledigimiz bilgiler, asil olarak Batili revizyonist tarihçilerin 

son 20 yildir yaptiklari çalismalara dayaniyor. Sözkonusu tarih ekolü, Fred Leuchter gibi 
uzmanlarin da katkilariyla, II. Dünya Savasi'nda yahudilerin imhasina yönelik bir Nazi 
politikasi olmadigini son derece objektif ve saglam delillere dayanarak ortaya koymustur. 
Buna karsin soykiricimlar revizyonistlere karsi hiç bir ciddi bilimsel cevap verememisler, 
gerçegi ortaya çikaran bu tarihçileri ancak antisemitizm suçlamalari ve birazdan 
deginecegimiz hukuki baskilarla susturmaya çalismislardir. Arastirmaci Jim Redden de bu 
noktaya dikkat çekiyor ve "soykirim olaylarina inanan yahudi kuruluslari, revizyonistlerle 
herhangi bir açik oturuma katilmayi kesinlikle kabul etmemektedirler. Soykirimin 
tartisilmayacak bir gerçek oldugunu iddia etmektedirler" diyor. Bu noktada bir istisnadan söz 
edilebilir. Soykirimci ekolün revizyonistlere bilimsel cevap verebilme yönünde bir tek 
çalismasi oldu: Fransiz eczaci Jean-Claude Pressac'in 1989'da yayinladigi Auschwitz: 

Technique & Operation of the Gas Chambers (Auschwitz: Gaz Odalarinin Teknigi ve 
Çalisimi) adli kitabi. Kitap, revizyonistlere cevap verme ve Auschwitz'deki "gaz odalari"nin 
varligini ispatlama amaciyla yazilmisti. Ama bu denli büyük bir yalani savunmak son derece 
zordu ve Pressac'in çalismasi da kisa sürede yeni bir skandala dönüstü. Kitapta o denli büyük 
mantik hatalari ve tutarsizliklar vardi ki, bazilari Pressac'in revizyonistler tarafindan kiralanan 
bir "ajan-provokatör" oldugunu bile düsünmeye basladilar. Revizyonistlerin ünlü isimlerinden 
Robert Faurisson, The Journal of Historical Review dergisinde bir kaç sayi üstüste yazdigi 
uzun makaleler ile Pressac'in açiklarini ve aslinda revizyonist argümani güçlendiren sözde 
delillerini ayrintili bir biçimde ortaya koydu.  

Ünlü tarihçiye göre, Pressac, "yalnizca kendisinden beklenen ispatlari yapamamakla 
kalmamis, ayni zamanda istemeden revizyonistleri güçlendiren açiklar vermis"ti. 120 
Fourisson'un büyük bir ustalikla siraladigi Pressac fiyaskolari oldukça uzundur. Burada 
yalnizca en çarpici bir kaç tanesini aktaracagiz. Örnegin Pressac, Ziklon B'nin ne denli güçlü 
bir öldürücü oldugunu anlatirken, delil olarak Auschwitz'de kalmis olan Rablin adindaki 
yahudi bir tutukludan söz ediyordu kitabinda. Yazdigina göre, Rablin dezenfekte 
departmaninda çalisiyordu ve Ziklon B ile elbise dezenfekte ederken kisa bir süre gaza maruz 
kalmis ve bu nedenle de iki ay kamp hastanesinde tedavi görmüstü. 121 Belki Pressac 
farkinda degildi, ama yazdigi bu olay aslinda gaz odalarinin hiç bir zaman var olmadigini 
gösteren bir delildi. Çünkü eger söylendigi gibi Naziler Auschwitz'deki "gaz odalari"nda 1. 5 
milyon yahudiyi öldürmüslerse, bu yahudilerden bir tanesini Ziklon B yüzünden yaralandigi 
için 2 ay hastanede tedavi etmezlerdi elbette. Ziklon B ile öldürülecek bir adami neden biraz 
Ziklon B'ye maruz kaldi diye, hem de iki ay hastaneye koyup tedavi etsinlerdi? Bu olay, 
Naziler'in yahudileri öldürmek degil, aksine saglikli bir biçimde hayatta tutmak istediklerinin 
bir delilinden baska bir sey olamazdi kuskusuz. Pressac, kitabinin 80. sayfasinda, kampin 
Zentral Sauna adli banyo merkezinde çekilmis bir resim yayinlamisti. Resimde, oldukça 
saglikli görünen çiplak yahudi tutuklular, ellerinde ayakkabilari ile, içinde 50 dus basligi yer 
alan bir dus odasindan çikip, hemen yakindaki "kuruma odasi"na giderken görünüyorlardi. Bu 
manzara, bir 'imha kampi'nda düsünülemeyecek bir manzaraydi elbette. Soykirimcilar, 
Naziler'in dus basliklari araciligiyla yahudilere Ziklon B verdiklerini iddia etmislerdi hep. 
Ama bu resimde yahudilerin dus basliklari ile öldürülmedikleri, aksine gayet rahat bir sekilde 
banyo yaparak "kuruma odasi"na geçtikleri görülüyordu. Pressac, kitabinin 512. sayfasinda 
ise, önemli bir gerçegi itiraf etmek zorunda kalmisti. Bu gerçek, Naziler'in Birkenau'daki tüm 
tutuklulara hizmet verebilecek olan "Mexico" adli dev bir saglik merkezi insa etme yönündeki 
projeleriydi.  

Bir "imha kampi"na hastane yapilmasi elbette büyük bir çeliskiydi ve zaten Pressac da 
"krematoryumlardan bir kaç yüz yarda ilerde bir saglik merkezinin yapilacak olmasinda açik 
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bir uyusmazlik" oldugunu yaziyor, "bu, revizyonistler için Tanri'nin bir armagani olabilir" 
diyordu. Peki Pressac'in bu delile karsi getirdigi açiklama neydi? Faurisson söyle diyor: 
"Hastane plani ile ilgili olarak yazdiklarinin ardindan dogal olarak Pressac'in açiklamalarini 
bekliyoruz, ama sayfalar geçiyor ve böyle bir açiklama gelmiyor". Pressac'in bu konudaki tek 
söyledigi sey, "SS'lerin çok ilginç bir 'çift-düsünce' teknigine sahip olduklari ve kendilerine 
verilen emirleri ne kadar çeliskili olursa olsunlar aynen uyguladiklari"ndan baska bir sey 
degildi. Yani SS'lerin insanlari topluca imha ederken-hem de savasin en zorlu ve masrafli 
günlerinde-bir yandan da onlar için dev bir hastane insa edecek kadar geri zekali olduklarini 
kabul etmemiz gerekiyordu. Oysa bu saçmaliga inanan ve bizim de inanmamizi bekleyen 
Pressac'in zekasindan kuskulanmak belki daha mantikli olacakti... Sonuç olarak, Pressac'in 
kitabi, soykirimcilarin iddialarinin ne denli çürük oldugunu ve bilimsel yöntemleri kullanarak 
asla soykirim yalanini ispatlayamayacaklarini ortaya çikardi. Ancak zaten soykirimcilar uzun 
zamandir bilimsel yöntemlere pek ragbet etmiyorlardi. Onlarin yöntemi, her zaman için 
sahtekarlik, baski, tehdit ve hatta saldiri oldu. Bugün de hala öyledir. Revizyonistlere karsi 
düzenledikleri hukuki ve hatta fiili saldirilara bir göz atmak bu noktada oldukça aydinlaticidir.  

 
Gerçekleri söylemenin bedeli. . .  
 
Kitabin basindan bu yana incelediklerimiz, son derece sasirtici, son derece çarpici bir 

gerçegi ortaya koymaktadir: Naziler II. Dünya Savasi öncesinde ve savas sirasinda 
Siyonistlerle isbirligi yapmislardir ve savas sirasinda da "yahudi soykirimi" diye bir sey 
yasanmamistir. Bu gerçegi ögrenmek sasirticidir kuskusuz, ancak belki bundan daha sasirtici 
olan sey, soykirim gibi bir yalanin tüm dünyaya "yutturulmus", tüm dünyanin resmi tarihinin 
önemli bir parçasi haline gelmis olmasidir. Kuskusuz bunu yapan, yani soykirim masalina 
tüm dünyayi inandiran güç, oldukça etkili bir güç olmalidir. Uluslararasi kurumlari, büyük 
medyayi, uluslararasi mahkemeleri, hatta hükümetleri etki altina alabilecek, onlari 
yönlendirebilecek bir güç olmalidir. Bu gücün kullandigi yöntemler ise, açikça gördügümüz 
gibi, oldukça kirli yöntemlerdir: Yalan, yaniltici propaganda, beyin yikama, sahte delil ve 
sahit üretme, hayali senaryolar yazma, hatta sahtekarlik üzerine kurulu "müze"ler kurma gibi. 
Bu durumda bu gücün-bu güce isterseniz yahudi lobisi, yahudi sermayesi, uluslararasi 
Siyonizm gibi isimler verebilirsiniz-soykirim efsanesini yikmak üzere olan revizyonist 
tarihçilere karsi nasil bir tavir takindigina dikkat etmek gerekir. Madem bu güç, basina, 
uluslararasi kuruluslara, hatta hükümetlere etki edebilmekte ve her türlü kirli yöntemi 
kullanabilmektedir, dolayisiyla revizyonistlere karsi tüm bu imkan ve yöntemlerini 
kullanacaktir. Nitekim öyledir de. Soykirim efsanesini üreten güç, onun yikilmamasi için 
hükümetleri kullanmakta ve olabilecek en kirli yöntemleri devreye sokabilmektedir. Önceki 
sayfalarda revizyonist pek çok tarihçi ya da bilim adaminin eserlerinden alintilar yaptik. Biz 
bu çalismayi yaparken, siz de okurken bir zorlukla karsilasmadik. Ancak bu kisiler sözkonusu 
kitaplarini yazarken, oldukça büyük tehlikeleri göze aliyorlar. Basta ABD, Ingiltere, Fransa 
ve Almanya olmak üzere çogu Batili ülkede soykirimi tartismaya açmadan önce pesinen 
hapse girmeyi göze almak gerekiyor. Çünkü soykirimi yalanlamak, bu ülke kanunlarina göre 
suç. Bu suçu kanunlastiran ifade, "yanlis bilgi vermek", cezasi da hapis. Eger bir de, bu 
görüsünüzü bir kitap haline getirip yayinlamissaniz, akademisyen de olsaniz, üslubunuz son 
derece yumusak ve yönteminiz de bu konudaki kaynaklara bol bol göndermeler yapan ciddi 
akademik bir arastirma görünümünde de olsa, yine de ceza degismiyor.  

Soykirim ve gaz odalari konusunda arastirma yapan bilim adamlarinin karsi karsiya 
kaldiklari baskilarin neler olduguna bir göz atmak, "uluslararasi düsünce polisi"nin gücünün 
hangi boyutlarda oldugunu ortaya çikarmaktadir. Soykirimi reddeden ve gaz odalarin 
yalanlayan bilim adamlari, iftira kampanyalariyla yipratilmaya çalisilmis, üniversitelerden 
atilarak akademik hayatlarina son verilmek istenmis, ekonomik bir baski unsuru olarak 
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üniversiteden aldiklari ücretler düsürülmüs, bir takim karanlik saldirilarla sahsi mallarina 
zarar verilmis, psikolojik olarak yipratmak amaciyla evlerine ölüm telefonlari açilmis, hem 
kendileri hem ailelerindeki yakinlari fiziki saldirilara ugrayarak taciz edilmis, adli 
sorusturmalara tabii tutularak mahkeme kapilarinda magdur birakilmis ve arastirma yaptiklari 
konularla ilgili ellerinde bulunan özel arsivler bir takim karanlik kundaklanmalarla ortadan 
kaldirilmistir... Revizyonist tarihçilere karsi girisilen bu baski politikasi için ülke ülke örnek 
vermemiz gerekirse, soykirimi sorgulayan veya gaz odalarini akademik olarak yalanlayan 
bilim adamlarinin Avrupa ve Amerika'da son derece büyük bir baskiyla karsi karsiya 
oldugunu söyleyebiliriz. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde ise soykirim ve gaz odalari, 
düzenlenen kanunlarla özel olarak korunmaya alinmis durumda. Kisacasi, soykirimi reddeden 
veya gaz odalarini yalanlayanlarin karsisina, devlet tarafindan düzenlenmis kanunlar çikiyor. 
Örnegin Fransa'da Gaysoot Kanunu 1990 yilinda onaylanmistir. Bu kanuna göre, II. Dünya 
Savasi'nin gaz odalarini sorgulamak hapis cezasi veya büyük para cezalarini beraberinde 
getirir. Salom, 9 Mayis 1990 tarihli sayisinda bu "olumlu" gelismeyi söyle haber vermisti: 
"Fransa'da tasarlanan yeni kanun soykirimi inkar etmeyi yasadisi sayiyor. Fransiz Milli 
Asamblesi, 3 Mayis 1990 günü soykirimi inkar etmeyi kanunla yasadisi ilan etti." Demokratik 
ülkelerde kimsenin agzindan düsürmedigi bir ilke var: Düsünce suçu olamaz ilkesi. Ancak ne 
hikmetse bu ilke yahudi soykirimi iddialarinin aslinda büyük bir tarihi yalan oldugunu ortaya 
koyunca islemiyor. Bunun bir örnegi kisa süre önce Almanya'da yasandi. Milli Demokrat 
Parti Lideri Günter A. Deckert, soykirim iddialarinin tarihi bir yalan oldugunu ifade eden 
demecinden sonra apar topar tutuklanarak bir yil hapse mahkum edildi.  

Oktay Eksi-düsünce suçu kavramini savunmak amaciyla-Hürriyet'teki kösesinde 
konuyla ilgili sunlari yazmisti: "Avrupa demokrasilerinde bir yazi, bir demeç, yahut bir eylem 
eger 'yahudilik aleyhtari' ise, ortada 'siddet ve tehdit' olmasa da fail cezalandiriliyor. Üstelik 
bunu Avrupa Konseyi de onayliyor. Nitekim geçenlerde Almanya'da Milli Demokrat Parti 
Lideri Günter A. Deckert'in sirf 'Naziler döneminde yahudilere karsi soykirim yapilmadigini, 
bu yoldaki iddialarin Alman Milletini baski altina alip sömürmek amaciyla uydurulmus bir 
senaryo -tarihi bir yalan- oldugunu' söyledi diye suçlu bulunarak Manheim Mahkemesi 
tarafindan bir yil hapse mahkum edildi. Kimse de 'Bu sözün içinde ne siddet var, ne de tehdit!' 
demedi. " 122 "Soykirimin yalanlanmasi"tehlikesine karsi bir önlem olarak Holokost 
ekolünün güçlü lobilerince Almanya'da yürürlüge sokulan zorba kanunlarin hismina ugrayan 
ilk kisi Günter A. Deckert degildi. Ünlü Ingiliz tarihçi David Irving de daha önce bu 
kanunlardan payini almisti. Iste David Irwing'in isledigi korkunç suçtan ötürü 
cezalandirilisinin kisa öyküsü: Irwing, önceki sayfalarda sikça basvurdugumuz Leuchter 
Raporu'nu, kendi yazdigi girisi ile tekrar basar. Bu giris bölümünde Irwing, "soykirim 
iddialarinin çok iyi finanse edilmis akilli ve basarili bir savas sonrasi reklam kampanyasi" 
oldugunu ifade etme gafletinde bulunur!... Ancak Avrupa'da Leuchter Raporu'nun basilmasi 
Irwing'in hapse girmesine neden olur. Auschwitz gaz odalarinin, savastan sonra yapildigini 
iddia etmesi, Alman Kanunlarina göre büyük bir suç sayilmaktadir. 1992 yilinin Mayis ayinda 
Irwing, Münih'te mahkeme tarafindan "ölülerin anilarini küçük düsürücü davranislar" 
yasalarina karsi çiktigi için 7.000 dolar tutarinda cezaya çarptirilir. Ancak David Irwing para 
cezasiyla da kurtulamaz. Özgürce seyahat etme özgürlügüne de çengel atilacaktir. Bugün 
David Irwing çesitli Bati ülkelerine kabul edilmemekte, ülkeye girisi engellenmektedir. David 
Irwing'den sonra bir baska "suçlu", Leuchter Raporu'nun sahibi Fred Leuchter de nasibini alir 
soykirimci kanunlardan. "Toplum güvenligini rahatsiz etmek" gibi garip bir gerekçe 
gösterilerek, Leuchter'in Ingiltere'ye girisi yasaklanir. Salom konuyla ilgili haberinde söyle 
diyor:  

"Ingiliz Hükümeti soykirimi inkar eden raporuyla Fred Leuchter'in ülke topraklarina 
girisini yasakladi. Ingiliz Içisleri Bakanligi'ndan yapilan açiklamada toplama kamplarini ve 
gaz odalarini inkar eden Leuchter'in ülkeye gelisinin toplum güvenligini rahatsiz edecegi ve 
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bu yüzden Ingiltere'ye girisinin yasaklandigi belirtildi. " 123 Sinirsiz düsünce hürriyeti ve 
demokrasi ile taninan Kanada'da da hiçbir siyasi görüs suç degil, ancak soykirimi yalanlamak 
kanunen "suç"tur. Is soykirimi reddetmeye gelince, Kanada'daki demokrasi de sona erer. 
Kanada'da Did Six Million Really Die? (Alti Milyon Gerçekten Öldü mü?) isimli 28 sayfalik 
kitapçiginin yeni baskisini yaptigi için, "yanlis haber" yasalarini çignedigi gerekçesiyle Ernst 
Zündel mahkemeye çikartilmis ve dokuz ay hapis cezasina çarptirilmistir. Tüm bu olaylar göz 
önünde bulundurulursa, Fransa, Almanya, Ingiltere, Kanada gibi Batili ülkelerdeki 
"demokrasi" kavraminin da ne denli yaniltici oldugu anlasilmaktadir. Noam Chomsky'nin 
"demokratik toplumlarda düsünce kontrolü" yapildigi yönündeki düsünceleri dogrudur. Bu 
toplumlarin düsüncesi, Holokost efsanesini uyduran gücün kontrolü altindadir. Bir diger 
"demokrat" ülke olan Avusturya'da da "soykirimi reddetme hürriyeti" yasal dayatmalarla suç 
kapsamina sokulmustur. Bir yahudi yayin organi, olayi "keyifle" aktariyor: "50 yasindaki 
Gerd Honsik, Viyana Mahkemesi tarafindan soykirimi reddetmesi gerekçesiyle 18 ay hapis 
cezasina mahkum edildi. Bir önceki durusmada ertelenen mahkumiyet buna ilave edilince, 
Honsik 3 senesini parmakliklar ardinda geçirecek." 124 Peki neden, soykirimci karanlik 
güçler, Holokost ve gaz odalarinin reddedilmesi "tehlikesine" karsi bu denli hassaslar, 
tahammülsüzler? Cevap basit; soykirim ve vitrinindeki dramatik destekçisi gaz odalari, 
yasayan aktüel Siyonizmin temelini teskil ediyor. Bu yüzden, gaz odalarini ve soykirimi 
elestirmek, Siyonizmi elestirmek anlamina geliyor ki, yapilan akademik bir arastirma da olsa 
kiyamet aslinda bu yüzden kopartiliyor ve insanlarin karsisina kanunlar dikiliyor. Tüm bu 
sikintilari yasamis olan Roger Garaudy, bu konuda sunlari söylüyor:  

"Dokunulmaz bir meseleyi ele aliyoruz: Siyonizm ve Israil Devleti. Bugün Fransa'da 
Katolik inanci elestirilebilir. Marksizm konusulabilir. Allahsizlik tartisilabilir. Milliyetçilik 
ele alinabilir. Sovyetler Birligi'nin rejimi yerden yere vurulabilir. Birlesik Amerika'nin 
yönetim biçimleri suçlanabilir. Yahut anarsi veya monarsi taraflisi görünülebilir. Bütün 
bunlari yaparken insan, normal bir tartisma veya çekismenin ötesinde hiçbir rizikoya 
katlanmak zorunda degildir. Ancak Siyonizm konusu ortaya çiktiginda dünya bir anda 
degismektedir. Bu çizgiden sonra düsünen insan, edebiyati gerilerde birakir, 'suç ve ceza' 
alanina girer. Fransa'da 29 Temmuz 1981 tarihli bir yasa, bir insani, bir etnik gruba, bir irka 
veya belirli bir dine mensup oldugu için kötülemeyi yasaklamaktadir. Dolayisiyla Israil 
Devleti'nin politikasini veya siyasi Siyonizmi konu edinen bir kisi, mahkeme kapilarinda 
beklemeyi de göze almalidir. Bu arastirmanin yazari böyle bir olayi bizzat yasamistir. 
Mahkeme takibine ugramis, 'Nazilikle' suçlanmis ve ölüm tehdidi almistir. "125 Gaz odalarini 
ve soykirimi sorgulayanlari "cezalandirmada" isini siki tutan ülkelerin basinda az önce 
belirttigimiz gibi Fransa geliyor. Iste, bu sakincali konuyu akademik olarak arastirmaktan 
baska bir "suçu" olmayan bilim adamlarinin Fransa'da basina gelenler: "Fransa'da Gayssot 
Kanunu 1990 yilinda onaylanmistir. Bu kanuna göre, II. Dünya Savasi'nin gaz odalarini 
sorgulamak hapis cezasi veya büyük para cezalarini beraberinde getiriyor. Özel bir polis gücü 
soykirimdan süphelenenleri tutuklamak için kuruluyor ve mahkeme karari olmadan telefonlar 
dinlenebiliyor. Profesör Robert Faurisson gibi akademik revizyonistler, üniversitedeki 
görevlerinden atiliyor ve çesitli yüklü miktarlarda cezalarla da maddi olarak yipratiliyorlar. 
Mitterand Hükümeti'nin verdigi tam destekle, yahudi terörist örgütü Betar, bu kisilere 
evlerinde sürekli saldirilar düzenliyor.  

Fransa'nin önde gelen ekonomisti, Jean Moulin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bernard 
Notin de 6 milyon kisinin öldügünü yalanladi... Mitterand Hükümeti hemen Bernard Notin'in 
üniversiteden kovulmasini emretti... Fransiz basini, Prof. Dr. Bernard Notin ve bazi 
arkadaslarina karsi iftira kampanyasi baslattilar... Siyonist militanlar, Notin'in bes çocugunu 
okuldan dönerken dövdü. " 126 Soykirimci tarihçiler degil Holokostu yalanlamak, bu konuda 
arastirma yapilmasina dahi tahammül gösteremiyorlar. Örnegin, akademik arastirma yapma 
"suçu" isleyenlerden biri olan Fransiz bilimadami Profesör Robert Faurisson soykirimcilarin 
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hismina ugrayanlardan sadece biri oldu. Faurisson söyle anlatiyor: "Ben, Çagdas Yahudi Bilgi 
Merkezi C.D.J.C.'de uzun yillar çalistim. 1978 yilinin basinda, M. Georges Wellers tarafindan 
kovuldum. Çünkü, gaz odalari ve soykirim konulu arastirmami nasil sonuçlandiracagim 
anlasilmisti. C.D.J.C. halkin malidir, halktan para alir. Ancak, maalesef bu kurum, 
düsünülmesi gerektigi gibi düsünmeyenleri kovma prensibini benimsemistir ve bunu 
uygulamistir da... " 127 Holokost ve gaz odalari konularinda arastirma yapmak isteyenlere 
karsi uygulanan engellemenin bir sonraki asamasi, pek tabii ki bu konuda yayinlanan 
kitaplara karsi ambargo uygulamak. Nasil mi? Yasaklayarak, sakincali kitap olarak ilan 
ederek... Örnegin, Amerikali tarihçi Arthur R. Butz'un kaleme aldigi The Hoax of the 

Twentieth Century'nin çevirisi Almanya'da yasaklandi ve gençler için "sakincali" bölüme 
konuldu. Gaz odalarini sorgulayan bilim adamlarini sindirmek için yaratilan psikolojik baski, 
sürekli sicak tutuluyor. Bu tarz baskinin vazgeçilmez yöntemi ise, hakarete ve asagilamaya 
dayali taciz politikasi. Örnegin, gaz odalarinin var olmadigini, hazirladigi doktora tezi ile 
ortaya koyarak ünlenen Henri Roques da hakarete ugrayarak taciz edilenlerden biri oldu. 1986 
Bahari'nda, basinda, radyo ve televizyon kanallarinda Roques'a karsi acimasiz, yipratici bir 
hakaret, küfür kampanyasi baslatildi. Henri Roques'a karsi yürütülen baski politikasi çok 
yönlüydü. Kazandigi akademik haklarinin elinden alinmaya baslanmasi, Roques'u sindirmeye 
yönelik yeni bir soykirimci atak oldu.  

Gaz odalarinin hiçbir zaman var olmadigini ortaya koyan üniversite onayli doktora tezi, 
yine üniversite tarafindan sürpriz bir sekilde iptal edildi! 700 yillik Fransiz üniversitelerinde, 
normal ve yasal yollardan doktora verilen ve sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden, sebepsiz 
yere tezi iptal edilen ilk ve tek kisi olarak tarihe geçti Henri Roques. Ilginç bir sindirme 
yöntemi de, Ocak 1995'te Japonya'da yasandi. 200 bin tirajli Marco Polo adli haftalik Japon 
dergisinde, dergi yazari Masanori Nishioka, "Savas sonrasinin en büyük tabusu: Nazi gaz 
odalari yoktu" baslikli bir yazi yazdi. Yazida, önceki sayfalarda inceledigimiz türden delliler 
gösterilerek gaz odalarinin çürük bir iddia oldugu savunuluyordu. Ancak soykirimcilar 
eyleme geçmekte gecikmediler. Yazi, Tokyo Israil Büyükelçiligi, Simon Wiesenthal Merkezi, 
Amerikan Yahudi Komitesi ve Uluslararasi Yahudi Duyarlilik Merkezi tarafindan siddetle 
kinandi. Dergiye bazi "yaptirimlar" uygulandi: Volkswagen ve Mitsubishi firmalari dergiden 
reklamlarini çektiklerini açikladilar. Cartier ise derginin sahibi olan yayinevinin tüm 
yayinlarindan reklamlarini çektigini duyurdu (bu firmalar dergiye en çok reklam veren 
firmalarin basinda geliyordu). Daha baska kanallardan da gelen baski sonucu, derginin 
yayincisi Bungei Shunju, dergiyi kapattigini açikladi ve satista olan nüshalari da toplatti. 
Soykirim hakkinda gerçeklerden bahsetmeye kalkmak, 200 bin tirajli bir Japon dergisinin 
sonunu getirmisti... Soykirimcilarin revizyonist akademisyenler üzerinde olusturduklari baski 
her zaman psikolojik tacizle sinirli kalmamakta, olayin boyutlari çesitli bombalama 
eylemlerine kadar uzanabilmektedir. Nitekim, Amerika'nin Kaliforniya Eyaleti'nde soykirim 
ve gaz odalari konusunda arastirma yapan bilim adamlarini çatisi altina alan Institute for 
Historical Review isimli kurum, soykirimcilar tarafindan üç kere bombalanmistir. Bu 
saldirilari yeterli görmeyenler, 4 Temmuz 1984 tarihinde, bu kuruma yönelik yeni bir 
kundaklama eylemine girismisler, çikan yanginda, içinde çok degerli belgelerin bulundugu 
arsiviyle birlikte, bu kurum tamamen yok edilmistir. Dünyanin resmi tarihine kafa tutmak, 
pek güvenli bir ugrasi degildir elbette.  
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'Holocaust Deception' Makes Waves in Turkey 

A new revisionist book in Turkey has been receiving both warm praise and 
sharp criticism. Published in Istanbul, Soykirim Yalani ("Holocaust Deception") is the 
first book-length dissident study of the Holocaust issue to appear in the nation of 
some 64 million people.  

The handsomely produced 285-page softcover work, subtitled "The Secret 
History of the Zionist-Nazi Collaboration and the True Story of the 'Jewish 
Holocaust'" is an attractively laid out volume, with numerous photographs, nine pages 
of source reference notes, an eight-page bibliography, and a good index. A second 
edition, with an English-language supplement, is scheduled for publication soon.  

The book has received praise from Turkish newspapers affiliated with the 
country's Islamist Welfare Party, whose leader is the country's prime minister. [Mr. 
Erbakan] At the same time, "Holocaust Deception" has come under fire from pro-
Zionist sources. The author, who wrote the book under the pen name of Harun 
Yahya, has brought a defamation suit against a journalist who denounced "Holocaust 
Deception" as "dirty propaganda. " His lawyer points out that this serious study is 
based on extensive research and more than 100 documents in four languages.  

The book's first section explores in detail the little-known story of collaboration 
between Zionists and Third Reich Germany, relying in part on an article on this 
subject in the June-August 1993 issue of this Journal.  

Holocaust deception and fraud is the focus of the book's second section, which 
relies to a considerable extent on books and other material put out by the Institute for 
Historical Review, including the IHR Journal. This section traces the development 
and impact of Holocaust revisionism, showing how revisionist scholars have 
succeeded in debunking numerous Holocaust claims. Accompanying this detailed 
survey of revisionist scholarship are photographs of such key personalities as Henri 
Roques, Fred Leuchter, Germar Rudolf, Arthur Butz, David Irving and Robert 
Faurisson.  

The extensive efforts by Zionist groups, both legal and extra-legal, to suppress 
revisionism are also detailed. For example, readers are told how the large-circulation 
Japanese magazine Marco Polo was shut down in early 1995 because it had 
published an article questioning aspects of the Holocaust extermination story. 
Photographs in this section show Dr. Faurisson in his hospital bed following the 
nearly fatal attack against him in September 1989, and the devastated IHR offices in 
the aftermath of the July 1984 arson attack.  

Zionism's "ingathering of the exiles" efforts is the focus of the book's third 
section, which details the dirty tricks and underhanded measures used by Israeli 
officials to pressure diaspora Jews into emigrating to Israel.  
 

From The Journal of Historical Review, July-August 1997 (Vol. 16, No. 4), p. 35.  
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