
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI SAYIN  CAN HAS’IN 

“ULUSLARARASI HOLOKOST KURBANLARINIANMA GÜNÜ” KONUŞMASI 27 OCAK 2014 

Büyük filozof ve düşünür Adorno, tarihe geçen sözünü Yahudi soykırımı sonrasında etmişti. Yaşanan 

olayın dehşetinden insanlık başlangıçta haberdar değildi. Ama savaş bitip gerçekler ortaya çıkınca 

insanın insan neler yapabileceği tahayyülün ötesinde bir inanılmayan gerçeğe dönüşünce Adorno 

yaşadığı ürküntüyü tarihi durduracak kadar sert bir şekilde dile getirdi ve ‘Auschwitz’den sonra şiir 

yazılamaz’ dedi. 

 Şiir insanlığın ilk günden itibaren kendisini ifade edişinin en önemli aracıydı. Sadece 

romantik, yüksek duyguların ve hülyaların değil acıların, kederin de ifade yöntemiydi şiir. Adorno ise 

hiçbir ayrım gözetmeksizin artık şiirin bittiğini söylüyordu. İnsanlık artık ağıt dahi yakamayacaktı. 

Yaşanan o derecede korkunçtu. 

 İnsanlık tarihinde vahşet geriye itilemez. Savaşlar, kan davaları, kıyımlar vahşetin araçlarıdır. 

Ama hiçbir vahşet Holokost ölçüsünde geniş ve irkiltici olamaz. Çünkü, o yok ediş bize insanlığın çok 

farklı bir yüzünü gösterdi. İnsanlık, bilerek ve isteyerek, düşünerek ve tasarlayarak hemcinsini 

öldürebiliyordu. İnsanı diğer yaratıklardan ayıran bir özelliği de şudur: hemcinsini tasarlayarak 

öldürmek. Ama o tasarımın bu derecede anlamsız ve sistemli bir yok edişe dönüştürülmesi, 

milyonlarca insanın sadece ırkı ve dini nedeniyle bu derecede yöntemli bir şekilde ortadan 

kaldırılması tarihte eşi görülmedik bir uygulamadır. 

 Holokost bize bu yıldırıcı gerçekle birlikte ne yazık ki başka şeyler de öğretti. Örneğin, Alman 

kökenli felsefeci Arendt’in saptamasıyla kötülüğün ne derecede sıradanlaşabileceğini ve gündelik 

hayatın nasıl bir parçası haline gelebildiğini gösterdi. Örneğin insanların kendi çıkarları ve iyilikleri için 

yaşananlara nasıl gözlerini kapayabileceğini kanıtladı. Örneğin unutmanın ne derecede kolay 

olduğunu anlattı. Kısacası insanlığın en kötü yanlarının bir tutanağı oldu. 

 Ama insanlık her şeye rağmen direnmesini bildi. Toplama kamplarından kurtulabilmiş 

PrimoLevi’nin, JorgeSemprun’ün yazılarında, kitaplarında o şartlarda bile insanın nasıl 

direnebileceğini de görüyor insanlık. O direnci sağlayan tek bir kavram vardı: insanlık onuru. Aslında 

tarihi yapan insan değildir. İnsanlık onurudur. Çünkü insanın attığı her adım, insanın alet yapması 

veya hukuk üretmesi daha onurlu bir yaşam oluşturmak maksadıyladır.  

Holokost’u bugün anımsamak bu onurun hala ayakta kaldığını duyurmaktır. Bu onurun sonsuza kadar 

ayakta kalması için çıkarılmış bir çağrıdır.  

 O soykırımda yaşamını yitirenleri, acı çekenleri derin bir saygıyla, ona direnenleri daha büyük 

bir saygıyla anıyorum.  


