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Sayın Bakan yardımcısı, 

Sayın Hahambaşım 

Yahudi Cemaatinin Başkanı Sayın İbrahimzadeh 

Değerli Mütevelli Heyeti Başkanı 

Saygıdeğer Büyükelçiler ve Başkonsoloslar 

Değerli Meslektaşlarım  

Hanımefendiler ve Beyefendiler 

2015 yılında, İkinci dünya savaşının sona ermesinin 70. yıldönümü olması vesilesiyle aynı zamanda 

ünlü gerilim filmlerinin yönetmeni Alfred Hitchcock’un Holokost üzerine çektiği belgesel sinemalarda 

ve televizyonlarda gösterilecek.  İkinci dünya savaşının hemen sonunda İngiliz ve Sovyet çekimlerine 

dayanan bu belgesel gösterime girmeden depolara kaldırılmıştı. Gerilim filmlerinin ustası Hitchcock 

için bu belgeseli çekmek çok zor olmuş, ölüm kamplarında karsılaştığı korkunç görüntüler kendisi 

üzerinde bile travmatik etkiler bırakmıştı. Bu durum gerçek hayatın kurguyla kıyaslanamayacak 

ölçülerde acımasız ve etkileyici olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. O kadar ki izleyicileri 

korkutmak, heyecanlandırmak üzerine filmler çeken birisi bile kamplarda yaşanan acımasızlıklar 

karşısında boyun eğmiş, insanlığa karşı işlenen bu suçlar vicdanında derin yaralar açmıştır. 

Değerli Konuklar 

Babil Talmud’unda şöyle yazar: Her kim tek bir kişiyi öldürürse bütün dünyayı yok etmiş gibi 

cezalandırılır ve her kim tek bir kişiyi kurtarırsa, bütün dünyayı kurtarmış gibi mükafatlandırılır. 

 Bunu sebebi de nasıl Hazreti Adem tek başına yaratıldıysa ve bir sure bütün insanlığı temsil etmiş ise, 

daha sonraki çağlarda da her insan bütün insanlığı temsil ediyorcasına algılanmalı ve korunmalıdır.  

Kuran-i Kerim’de Maide suresinde ise: Kim bir insani öldürürse, o bütün insanları öldürmüştür. Her 

kim de birinin hayatini kurtarırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır buyrulmuştur.   

Birçok ortak noktaları bulunan büyük tek tanrılı dinlerin öğretilerinde barış, insan hayatının yüceliği ve 

dostluk temaları işlenmektedir. Bundan sonra farklı dinler, kültürler arasındaki ortak yönleri 

vurgulamak, çeşitli halklar arasında dostluk bağlarının tesisi için de son derece faydalı olacaktır. 

Türkiye’nin devlet olarak katıldığı, eş başkanı olduğu BM bünyesindeki Medeniyetler İttifakı da böyle 

bir hedef gütmektedir.  

Saygıdeğer konuklar 

    Türkiye olarak Holokost sucuna iştirak etmediğimiz için, tam tersine özellikle kendi vatandaşımız 

olan Yahudi kökenli insanlarımıza yardım ettiğimiz, kurtardığımız için gurur duyabiliriz.  Öbür taraftan 



Holokost bizi ilgilendirmez diyemeyiz çünkü Holokost inkarı dünyada anti-Semitizm ile elele 

yürümektedir. Bu hastalıklı düşüncelerin ülkemize de sirayet etmemesi için Holokost’un nasıl korkunç 

bir olgu olduğu anlatılmalıdır. Bu balgamda Turkiye’de özellikle son yıllarda Holokost alanında sergiler 

açılmakta, konferanslar düzenlenmekte, son olarak da 20 Türk akademisyen bu konu üzerine Yad 

Vashem tarafından organize edilen dersler almaktadır. Bu kuruluş dışında Amerika Holokost Anma 

Müzesi (USHMM) tarafından öğretmenlere seminerler verilmekte, Aladdin Projesi çeşitli 

üniversitelerde yaz okulu açmakta, Galatasaray Üniversitesinde gene yukarıda bahsedilen kuruluşlar 

ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA)’nın desteğiyle bir seminer düzenlenilmektedir. 

Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nda ise Türkiye gözlemci statüsünde, Büyükelçi Ertan Tezgör 

başkanlığında aktif temaslarda bulunmaktadır. 

BM tarafından Uluslararası Holokost anma günü olarak ilan edilen 27 Ocak tarihlerinde ise anma 

toplantıları düzenlenmektir. Bu katıldığınız İstanbul’da düzenlenen dördüncü toplantıdır.  

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen ülkemizde İkinci dünya savaşı ve Holokost olgusu üzerinde 

yeterince hassas olmayan çevreler vardır. Özellikle son bir kaç ay içinde Polonya’da bulunan 

Auschwitz ve Majdanek kamplarında Türk öğrencilerin Nazi selamı verdikleri için gözaltına alınmaları 

bu konuya daha fazla eğilmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu konuyu hafife almanın doğru 

olmayacağı aşikardır. Öbür taraftan Yahudiler ile Müslümanlar arasında dostluğu pekiştirmeyi 

hedefleyen Aladdin Projesinin başkanı Anne-Marie Revcolevschi’nin de ifade ettiği gibi bu tür 

davranışlar cehalet ve eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. İşte tam da bu sebepten dolayı Holokost 

konusunda bilgi sahibi olmak elzemdir.  

Hanımefendiler ve beyefendiler.  

Holokost’un önemi, büyük çoğunluğu Yahudiler olmakla beraber, Romalıları, Polonyalıları, siyasi 

muhalifleri de yok etmiş olması, ve nasyonal sosyalist ideolojinin bir tezahuru olarak bütün dünyayı 

Alman hegemonyasına sokmak hedefinin bir parçası olmasıdır. Dönemin Turk hükümetinin Türkiye’yi 

savaşa sokmamak için gösterdiği çabalar bilinmektedir. Bununla beraber Almanya ve Avusturya’da 

Nazi zulmünden kaçan Yahudi profesörlere üniversitelerde iş imkanı vermek, Yahudi Ajansının 

İstanbul’da gayri resmi ofis açmasına izin vermek gibi Yahudi halkının bir kısmının acılarına bir nebze 

de olsa Türkiye yardımcı olmuştur.  

Sonuç olarak tarihi olarak güçlü bir hoşgörü geleneği olan Türk toplumunun tarihi önemi büyük olan 

Holokost olgusunu doğru bir şekilde öğrenmesine bugün katilmiş olduğumuz toplantıların katkısı 

olacağı şüphesizdir.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 


