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Almanya Federal Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in  

5. Dünya Holokost Forumunda 

23 Ocak 2020 günü Yad Vashem/İsrail’de yaptığı konuşma 

  ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ַהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחיָנּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה׃

"Hamdolsun Rabbime [...] bugün burada olmama izin verdi." 

Bugün burada Yad Vashem'de size hitap edebilmem bir lütuftur, 

bir hediyedir. 

Burada Yad Vashem’de Shoah’da ölenlerin anısına daimi alev 

yanıyor. 

Bu yer onların milyon kez yaşadığı acıyı hatırlatıyor. 

Ve burası onların yaşamını – her bir yazgıyı hatırlatıyor. 

Burası büyük tutkuyla yüzücü olan ve Varşova Makabi’de yarışlar 

kazanan Samuel Tytelman’ı ve annesine Şabat için yemek pişirmeye 

yardım eden küçük kız kardeşi Rega ֹ’yı hatırlatıyor. 

Bu yer İda Goldiş’i ve üç yaşındaki oğlu Vili’yi hatırlatıyor. İkisi 

Ekim ayından Kişinev’deki gettodan alınıp sürülmüşler. İda, Ocak 

ayında buz gibi havada son kez anne ve babasına şu sözleri yazıyor: 

"Veda ederken bunun ne anlama geldiğini tüm ruhumla anlayamadığım 

için çok üzgünüm, [...]  [sizi] bırakmayacak şekilde sıkıca sarılmadığım 

için çok üzgünüm. 

Almanlar onları zorla götürdüler. Almanlar kollarına dövme 

yaparak numara yazdılar. Almanlar, bu insanların insanlığını alıp onları 

numaralandırdılar ve imha kampında her anıyı sildiler. 

Bunu başaramadılar. 

Samuel ve Rega, İda ve Vili insandı. Ve insan olarak anılarımızda 

saklılar. 
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Burada Yad Vashem’de Yeşaya  kitabında ifade edildiği gibi “bir 

anıt ve bir isim” veriliyor. 

Ben bu anıtın önünde insan ve Alman olarak duruyorum. 

Onların anıtı önünde duruyorum. İsimlerini okuyorum ve 

hikâyelerini dinliyorum. Ve en derin üzüntü duygularıyla başımı öne 

eğiyorum. 

Samuel ve Rega, İda ve Vili insandı. 

Bugün burada şunu da söylemem gerekiyor: Failler  insandı. 

Onlar Almandı. Katiller, gardiyanlar, yardım edenler, yapılana 

inananlar. Onlar Almandı. 

Altı milyon Yahudi’nin öldürüldüğü endüstriyel toplu katliam, 

insan tarihinin en büyük suçu vatandaşlarım tarafından işlendi. 

50 milyondan fazla insan yaşamına mal olan bu zalim savaş 

benim ülkemden başlatıldı. 

Auschwitz’in kurtuluşundan 75 yıl sonra Alman Cumhurbaşkanı 

olarak burada bu büyük tarihi suçu taşıyarak önünüzde duruyorum. 

Ancak aynı zamanda sağ kurtulanların uzattıkları el için, İsrail ve tüm 

dünyadaki insanların yeniden güven duymaları için, Almanya’da 

yeniden yeşeren Yahudi yaşamından dolayı minnettarlık duyuyorum. 

Almanya ve İsrail’e, Almanya ve Avrupa’ya ve dünya devletlerine yeni, 

barışçıl yol gösteren uzlaşma ruhundan ilham alıyorum. 

Yad Vashem’in ateşi hiç sönmeyecektir. Ve biz Almanların 

sorumluluğu da bitmeyecektir. Sorumluluğumuzun hakkını vermek 

istiyoruz. Sevgili dostlar, bizi sorumluluğumuzla ölçmelisiniz. 

Uzlaşma mucizesine minnettarım, önünüzde dururken şunu 

söyleyebilmek istiyorum: Anılarımız bize kötülüğe karşı bağışıklık 

kazandırdı. 

Evet, biz Almanlar hatırlıyoruz. Ancak bazen gelecekten ziyade 

geçmişi daha iyi hatırladığımızı sanıyorum. 

Kötü ruhlar bugün yeni bir kılıkta ortaya çıkıyor. Daha ziyade 

Yahudi karşıtı, etnik, otoriter düşüncelerini geleceğin cevabı, 

zamanımızın sorunlarına yeni bir çözüm olarak sunuyorlar. 

Keşke şunu söyleyebilseydim: Biz Almanlar sonsuza dek tarihten 

öğrendik. Ama nefret ve kışkırtma yaygınlaştırıldığından bunu 

söyleyemem. Okul bahçesinde Yahudi çocuklarına tükürüldüğünde 

bunu söyleyemem. Sözde İsrail politikasını eleştiren maske altında 

kaba antisemitizm patlak verdiğinde bunu söyleyemem. Sadece ağır bir 

ahşap kapı, sağcı bir teröristin Yom Kippur’da Halle’de bir sinagogda 

katliam işlemesine ve sinagogu kan gölüne dönüştürmesine engel 

oluyorsa, bunu söyleyemem. 

Tabii ki: Zamanımız aynı zaman değil. Kelimeler aynı değil. Failler 

aynı değil. 
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Ama kötülük aynıdır. 

Sadece bir cevap kalıyor: Bir daha asla! Niemals wieder! 

Bu nedenle hatırlamanın altında bir bitiş çizgisi çekemeyiz. 

Bu sorumluluk ilk günden itibaren Almanya Federal 

Cumhuriyeti'ne tescil edilmiştir. 

Lakin bizi şimdi ve burada sınıyor! 

Bu Almanya eğer kendi tarihi sorumluluğuna karşı adil olursa 

kendine karşı da adil olabilir: 

Antisemitizmle mücadele ediyoruz! 

Milliyetçilik zehrine karşı çıkıyoruz! 

Yahudi yaşamını koruyoruz! 

İsrail'in yanında yer alıyoruz! 

Tüm dünyanın gözleri önünde bu sözü burada Yad Vashem’de 

yineliyorum. 

Ve biliyorum ki yalnız değilim. Bugün burada Yad Vashem’de hep 

birlikte söylüyoruz: 

Yahudi nefretine karşı Hayır! İnsan nefretine karşı Hayır! 

Auschwitz dehşeti sebebiyle tüm dünya dersler aldı ve insan 

hakları ve uluslararası hukuka dayalı bir barış düzeni kurdu. Biz 

Almanlar bu düzenin yanındayız ve sizlerle birlikte bunu savunmak 

istiyoruz. Çünkü her barışın kırılgan olduğunu biliyoruz ve insan olarak 

kandırılabiliriz. 

Değerli Devlet Başkanları ve Başbakanlar, bugün bağlılığımızı 

birlikte ifade ettiğimiz için minnettarım: A world that remembers the 

Holocaust. A world without genocide. 

"Hayatın büyülü sesini tekrar duyup duyamadığımızı kim bilebilir? 

/ Kim sonsuzluğa girip giremeyeceğimizi - kim bilir. " 

Salmen Gradowski, bu satırları Auschwitz'de mahkûm olarak 

yazdı ve onları bir krematoryumda teneke kutuya koyarak gömdü. 

Bu sözler burada Yad Vashem'de sonsuzluğa dokunuyorlar: 

Salmen Gradowski, Tytelman kardeşler, Ida ve Vili Goldiş ve diğerleri. 

Hepsi öldürüldü. Yaşamları salıverilen nefretin içinde kayboldu. 

Ama onlara olan hatıramız hiçliği yener. Davranışımız ise nefreti yener. 

Bunu savunuyorum. Bunu umuyorum. 

“Bugün burada olmama izin verdiği için Rabbime teşekkür 

ediyorum.” 


