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Hitler’i Kimler ve Neden 

Destekledi? 
 
Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu anda bunun 
zaten dünyada örneği var, geçmişten bu yana da var. Hitler Almanya’sına 

baktığınızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz. Yeter 
ki bütün mesele başkanlık sisteminin uygulamada halkını rahatsız eden 

bir yapısı olmasın, karakteri olmasın. Recep Tayyip Erdoğan, 02 Ocak 2016 

 

Yazar: Robert Wide,27 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir. 

Çeviren: Ercan Caner, Ankara-Türkiye, 23 Şubat 2017 

 

 

Adolf Hitler‘in Alman halkından gördüğü destek onun sadece iktidara gelmesini ve 12 

yıl boyunca toplumun bütün kesimlerinde çok büyük değişimlere imza atarak iktidarda 

http://europeanhistory.about.com/od/hitleradolf/p/prhitler.htm
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kalmasını sağlamamış, çok kötü gitmeye başlayan bir savaşta dahi birkaç yıl boyunca 

Alman halkının onu desteklemesini de sağlamıştır. Sadece bir nesil önce 

imparatorlarını sınır dışı eden ve Alman topraklarında düşman çizmesi görmeden, 

kendi istekleri ile yönetim sistemlerini değiştiren Almanlar, Hitler teslim olduktan ve 

intihar ettikten sonra dahi savaşmayı sürdürmüşlerdir. Peki, Hitler’i kimler ve neden 

desteklemiştir? 

Führer1 Efsanesi: Hitler’e Duyulan Sevgi ve Aşk 

Hitler ve Nazi rejiminin Alman halkı tarafından desteklenmesindeki anahtar neden 

bizzat Hitler’in kendisidir. Propaganda dâhisi Dr. Paul Joseph Goebbels2 tarafından 

desteklenen ve parlatılan Hitler, kendisini Alman halkına süper bir insan ve hatta 

tanrısal bir varlık olarak sunmayı başarmıştır. Hitler,  Alman halkına bir politikacı olarak 

sunulmamıştır, Almanya’da bir sürü politikacı vardır, uygulanan propaganda yöntemleri 

ile Hitler’in, Alman halkı tarafından siyaset üstü bir kişilik olarak algılanması 

sağlanmıştır. Almanya’da yaşayan bir kısım azınlıklar, iktidara gelmesi sonrasında, çok 

geçmeden Hitler’in onların desteklerini istemediğini ve kendilerine işkence etmek ve 

hatta yok etmek istediğini anlamışlardır. Fakat Hitler, birçok insanın her şeyi olmuş, her 

zaman zirvede olduğunu öne çıkararak ve verdiği mesajları hedef kitlelere uyarlayarak, 

birbirlerinden tamamen farklı grupların desteklerini, Almanya’yı yönetmek, değiştirmek 

ve korkunç sonuna götürmek üzere sağlamayı başarmıştır. 

 

Birinci Dünya Savaşında yenilen Almanya’da yaşanan büyük ekonomik sıkıntılar, 

enflasyon, işsizlik, toplumdaki keskin ayrışma ve bölünmeler ile çeşitli ayaklanmaların 

yaşandığı karmaşa ortamında Adolf Hitler, Alman İşçi Partisine üye olmuş ve parti 

içinde hızla yükselmiştir. Partinin adını Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi olarak 

değiştiren Hitler, milliyetçilik kimliği altında Alman toplumunun her kesiminden insanı 

bir araya getirmeyi başarmıştır. 

 

Hitler’in mutlak iktidarını pekiştirdiği olay, 27 Şubat 1933 gecesinde Almanya 

Parlamentosunun yakılması sonrasında gerçekleşmiştir. Genel seçimlerin hemen 

öncesinde yakılan bina Adolf Hitler’e tek başına iktidarın yanı sıra sınırsız bir güç de 

sağlamıştır. 

 

                                                           
1 Almancada önder anlamına gelen kelime İngilizce dilinde diktatör ve otokrat anlamlarına gelmektedir. 
2 29 Ekim 1897 tarihinde Rheydt – Almanya’da dünyaya gelen Goebbels, Üçüncü Reich döneminde Nazi 
Almanya’sının propaganda bakanlığı görevini yürütmüştür. Nazi rejiminin Alman halkına kabul edilebilir 
bir imaj olarak yutturulmasından sorumludur. Adolf Hitler’in intiharı sonrasında sadece bir gün Alman 
Şansölyesi olarak görev yapan Goebbels, karısı Magda ile birlikte altı çocuklarını öldürdükten sonra 
intihar etmiştir. 
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Yalan büyük ve basit olsun, söylemeye devam edin, sonunda inanacaklardır. 

 

Adolf Hitler birçok rakipleri gibi bir sosyalist, monarşi yanlısı, demokrat olmaktan ziyade 

Almanya’nın kendisi olarak betimlenmiş ve kabul edilmiştir, Hitler Alman halkının 

gözünde, Almanya’daki birçok öfke ve hoşnutsuzluğun kaynağını bilen ve onları tedavi 

edecek olan adamdır. 

 
Gözünü iktidar hırsı bürümüş bir ırkçı değildir, fakat Almanya ve Almanları her şeyin 

üstünde gören birisidir. Gerçekten de Adolf Hitler, toplum tarafından, Almanya’yı 

aşırılıklara itmek yerine birleştirecek birisi olarak görünme ve algılanmayı başarmıştır. 

Adolf Hitler önce sosyalist ve komünistleri ezerek (başlangıçta sokak savaşları ve 

seçimler, sonrasında da onları kamplara göndererek) solcu bir devrimi önlediği için 

methedilmeyi başarmıştır. İktidara tek başına sahip olmak isteyen Adolf Hitler, tarihe 

Uzun Bıçaklılar Gecesi (Night of the Long Knives)3 olarak geçen operasyonda, kendi 

                                                           
3 Operation Hummingbird (Yağmur Kuşu Operasyonu) olarak da anılan operasyon,  Nazi Almanya’sında 
30 Haziran 2 Temmuz 1934 tarihleri arasında sürmüştür. Nazi rejimi, Hitler’in mutlak otoritesini 
sağlamlaştırmak maksadıyla politik infazlar uygulamıştır. Öldürülenlerin birçoğu Nazilerin kendi yarı 
askeri teşkilatı olan SA (Sturmabtellung) üyeleridir. En tanınmış kurban ise Hitler’in uzun süreden beri 
dostu ve destekçisi olan Ernst Röhm’dür. Nazi Partisinin sol görüşlü liderleri de öldürülenler 
arasındadır. Cinayetlerin bir nedeni de Hitler hükümetinin Alman toplumu nezdinde popülaritesini 
artırmaktır. Operasyonda en az 85 kişi öldürülmüş, binlerce kişi tutuklanmıştır. Cinayetlerin çoğu SS ve 
Gestapo tarafından işlenmiştir. Tasfiye hareketi Hitler’e muhaliflerini temizleme ve iktidarını 



 

4 | S a y f a   E r c a n  C A N E R  
 

sağ görüşlü (ve bazı sol görüşlüleri de) arkadaşlarının devrimini engellemeyi başardığı 

için bir kez daha methedilmeyi başarmıştır. Alman halkının gözünde Hitler artık 

birleştirici, karmaşayı engelleyen, durduran ve herkesi bir araya getiren yüce bir 

varlıktır. 

 
Nazi rejiminin kritik bir safhasında, propaganda makinesinin Führer efsanesini 

gerçekleştirme işini bilerek durdurduğu ve Adolf Hitler’in kendi imajının propaganda 

malzemesi olarak kullanılmaya başlandığı ileri sürülmektedir. İnsanlar savaşın 

kazanılacağına ve Goebbels’in işi dikkatli bir şekilde halledeceğine inanmıştır, çünkü 

işin başında Hitler vardır. Bu aşamada Hitler’e şansı ve mükemmel fırsatçılığı da 

yardım etmiştir. 1933 yılında ekonomik buhran nedeniyle iktidara gelen Hitler’in 

zamanında, küresel ekonomi daha 1930 yılından itibaren yavaş yavaş düzelmeye 

başlamıştır, Hitler’e başarıyı sahiplenmekten başka yapacak bir şey kalmamıştır, 

başarı hiç bir şey yapmayan Hitler’in ayağına kadar gelmiştir.  

 
Hasat Festivalinde Adolf Hitler 

 

                                                           
sağlamlaştırma fırsatını vermiştir. Bu olaydan sonra Hitler Alman halkının gözünde yüce adalet sağlayıcı 
önder konumuna yükselmiştir. 
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Adolf Hitler daha çok dış politika ile ilgilenmek zorunda kalmıştır, Almanya’da birçok 

insan Versay Anlaşmasının iptal edilmesini istediğinden, Hitler’in Alman topraklarını 

ele geçirmek isteyen Avrupalı politikacıları manipüle etmesi, Avusturya ile birleşmesi, 

Çekoslovakya’yı işgali ve Polonya ve Fransa’ya karşı kazanılan çabuk zaferler birçok 

hayran kazanmasına neden olmuştur. Çok az şey bir lidere olan desteği savaş 

kazanmaktan daha fazla artırır ve bütün bu başarılar Rusya savaşı kötü giderken dahi 

Adolf Hitler’e harcayacağı bol bol sermaye vermiştir. 

 

Erken Coğrafik Bölünmeler 
 
Seçim yıllarında Nazilere olan halk desteği, genelde Katolik olan, kentsel işçilerin 

ağırlıkta olduğu ve büyük şehirlerin yer aldığı güney ve batı bölgelerine nazaran, 

çoğunlukla Protestan olan, kırsal kuzey ve doğu kesimlerinde çok daha fazladır. 

 
Hitler ve papazlar 

Toplum Sınıfları ve Hitler’e Olan Destekleri 

Hitler’e olan desteğin genellikle üst düzey sermaye sınıflardan geldiğine inanılmakta 

ve bunun doğru olduğu kabul edilmektedir. Yahudi olmayan iş adamları başlangıçta 

Komünizm korkuları nedeniyle Hitler’i desteklemişler ve Hitler zengin sanayiciler ve 

büyük şirketlerin desteğini almıştır: Almanya savaşmak için yeniden silahlandığında 

ekonominin anahtar sektörleri yeni satış fırsatları yakalamış ve Hitler’e olan 

desteklerini daha da artırmışlardır. 
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Hermann Wilhelm Goering gibi Naziler geçmişlerini Almanya’nın aristokrat unsurlarını 

memnun etmek maksadıyla kullanmışlardır. Goering Birinci Dünya Savaşı 

kahramanlarındandır. İkinci Dünya Savaşında ise Nazi Almanya’sının hava kuvvetleri 

komutanıdır. 1933 yılında Gestapoyu kurmuş ve 1934 yılına kadar başkanlık görevini 

yapmıştır. 

 

Adolf Hitler’in savaş makinesi – Junkers Ju-88’ler üretim hattında 

 

Özellikle yetersiz topraklar sorununa çözüm olarak Hitler’in doğuya doğru genişlemeyi 

önermesi ve kendisinden öncekilerin önerdikleri gibi, Alman toprak sahiplerinin 

arazilerinde çalışan işçilerin yeniden yerleştirilmelerinin söz konusu olmadığını 

açıklaması Goering gibilerin işini oldukça kolaylaştırmıştır. Genç erkek aristokratlar 

akın akın SS birliklerine katılmışlardır. 

 
Orta sınıflar çok daha karmaşıktır, daha aşağı sınıftaki esnaflar ve dükkân sahipleri 

Nazilere yönelmiş ve Nazi ideolojisini benimseyerek hararetle savunmuşlardır. Nazi 

ideolojisinin temelleri; lidere körü körüne itaat, ırk ayrımcılığı, azınlıklara karşı 
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nefret ve yeni topraklar elde etmek prensiplerine dayanmaktadır. Aşağı sınıflar ve 

merkezdeki orta sınıflar Nazi ideolojisinin en büyük destekçileri olmuştur. Yaşama 

bakış açıları oldukça dar olan ve hayatlarını ekonomi üzerine inşa eden geniş halk 

kitleleri, Nazi vahşetinin beslenmesi ve gelişmesinde Hitler’e ihtiyaç duyduğu desteği 

fazlasıyla sağlamışlardır. 

 
Adolf Hitler çiftçileri selamlarken 

 

Nazi yönetimi eski Alman bürokrasisinden de faydalanmış ve Alman toplumundaki 

bütün beyaz yakalı işçileri cezbetmiştir. Hitler’in KAN ve TOPRAK çağrısında daha az 

istekli görünseler de bu kesimler, yaşam seviyelerini yükselten gelişen ekonomik 

durumdan yararlanmışlar ve Adolf Hitler’i yıllardır süren bölünmüş Almanya’yı 

birleştirici bir lider olarak görmüşlerdir. Orta sınıflar diğer sınıflar ile karşılaştırıldığında 

Hitler’i en fazla destekleyen sınıf olmuş ve o güne kadar orta sınıfın oylarını alan 

partiler, tabanları Nazilere kaydığı için yok olmuşlardır. 

 

İşçi ve çiftçi sınıfının da Hitler hakkındaki görüşleri karışıktır. Çiftçiler Hitler’in ekonomi 

alanındaki şansından çok az yararlanmışlardır. Bu kesim Nazi devletinin kırsal 

meseleleri halletme yöntemlerini can sıkıcı bulmuşlar, KAN ve TOPRAK efsanelerine 

kısmen destek vermişler fakat bir bütün olarak ele alındığında, kırsal kesim işçilerinden 
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çok az muhalefet görülmüş ve çiftçilik genel anlamda çok daha güvenli bir hale 

gelmiştir. Şehirlerdeki işçi sınıfı ise aksine, bir zamanlar Nazi karşıtı kaleler olarak 

görülmüş, fakat bu asla gerçekleşmemiştir.  

 
Bugün bakıldığında, gelişen ekonomik şartlar nedeniyle Hitler’in bu sınıfın da desteğini 

aldığı görülmektedir. Yeni işçi organizasyonları ve sınıf savaşının ortadan kaldırılarak 

yerine, ırksal toplum söyleminin getirilmesi, bu kesimden oy kullananların sayısı az da 

olsa Nazilere olan desteğin çoğunluğunu oluşturmuştur. Bütün bunlar işçi sınıfının 

Hitler’i büyük bir tutkuyla desteklediği anlamına gelmemelidir. Adolf Hitler, Weimar 

Anayasası4 haklarının kaybedilmesine rağmen birçok işçiyi ikna etmeyi başarmıştır, 

ekonomik gelişmelerden faydalanan işçiler onu desteklemek zorundadırlar. Sosyalist 

ve komünistler ezildikleri ve muhalefet ortadan kaldırıldığı için işçiler yönlerini Hitler’e 

çevirmişlerdir. 

Adolf Hitler ve Gençlik Kamplarına götürülen genç Almanlar 

                                                           
4 Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya imparatoru ülkeden kaçmış ve Şubat 1919 tarihinde yeni 
demokratik Alman cumhuriyetinin kurulduğu küçük bir Alman kasabası olan Weimar’da ilan edilmiştir.  
1919-1933 yılları arasında Almanya’nın yönetildiği anayasadır. Bu anayasa ile Almanya demokratik 
parlamenter bir cumhuriyet statüsüne kavuşmuştur. Anayasa ile bütün vatandaşlara dil, din ve ifade 
özgürlüğü hakları sağlanmış, seçme yaşı 20 olmuş, başkan ve parlamentonun seçimle işbaşına gelmesi 
sağlanmıştır. 
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Gençler ve İlk Kez Oy Kullananlar 

1930 yılında yapılan seçimin sonuçlarının incelenmesi, Nazilerin geçmiş seçimlerde oy 

kullanmayan insanlar ve ilk defa oy kullanma hakkını elde eden gençlerin büyük 

oranda desteklerini aldığını ortaya çıkarmıştır. Nazi rejimi geliştikçe, daha fazla sayıda 

genç insan Nazi propagandasına maruz kalmış ve gençler Nazi gençlik kamplarına 

götürülmüşlerdir. Nazilerin Alman gençlerini bu kadar başarılı bir şekilde nasıl doktrine 

edebildiği tartışmaya açık olmakla beraber, Nazilerin Alman gençlerinin çoğunun 

desteğini kazandığı açık ve nettir. 

Katolik ve Protestan Kiliseleri 

Ulusal Hükümet (Naziler) ulusumuzun üzerine inşa edildiği temel prensipleri korumak 
ve savunmayı ilk ve en önemli vazifeleri olarak göreceklerdir. Hristiyanlığı ulusumuzun 
ahlakının temeli olarak göreceklerdir. Hitler’in Konuşmalarından, Baynes.  
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1920’li yıllar ve 1930’lu yılların başında, komünistlerden korkan ve Almanya’da liberal 

Weimar kültüründen kurtulmak isteyen Katolik Kilisesi, Avrupa faşizmine yönelmiştir. 

Yine de Weimar kültürünün çöktüğü başlangıç yıllarında Katolikler, Nazileri 

Protestanlardan çok daha az oranda desteklemişlerdir. Katolik nüfusun çoğunlukta 

olduğu Cologne ve Dusseldorf kentlerinde Nazileri destekleme oranı en düşük 

seviyede gerçekleşmiştir. Katolik Kilisesi aslında farklı bir ideoloji ve başka bir lider 

arzu etmektedir.  

Bununla beraber Hitler kiliseler ile görüşmeyi başarmış ve Katolik ibadetini garanti ettiği 

ve onların politikadaki rollerini asla sonlandırmayacağı sözüne karşılık desteklerini 

almayı başarmıştır. Bu, hiç şüphe yok ki büyük bir yalandır, ama işe yaramış ve Hitler 

çok kritik bir dönemde, çok kritik olan Katoliklerin desteğini elde etmeyi başarmış ve 

Merkez Partisinin olası muhalefet tehlikesi de bu parti kapandığı için ortadan 

kalkmıştır. 

 

Weimar Anayasası, Versay anlaşması ve Yahudilerden nefret eden Protestanlar da 

Hitler’i desteklemekten geri durmamışlardır. Yüne de birçok Hristiyan ikna olmamış 

veya Hitler’e karşı koymuştur ve Hitler yoluna devam ederken bazıları düşüncelerini 

yüksek sesle dile getirmişlerdir: Hristiyanlar, seslerini yükselterek akıl hastaları ve 

sakatlara uygulanması planlanan ötenazi programını geçici bir süre durdurmayı 

başarmışlar, fakat ırkçı Nuremberg Yasaları bazı yerlerde memnunlukla karşılanmıştır. 

Adolf Hitler ve karargâhı 
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Almanya Silahlı Kuvvetleri 

Alman silahlı kuvvetlerinin desteği çok büyük bir öneme sahiptir. 1933 ve 1934 

yıllarında ordu Hitler’i iktidardan uzaklaştırabilirdi. Bununla beraber SA, Uzun Bıçaklılar 

Gecesinde ehlileştirilince ve kendilerini ordu ile özdeşleştiren SA liderleri 

uzaklaştırılınca, Hitler arzuladığı büyük askeri desteği arkasında bulmuştur. Ordunun 

nabzını iyi tutan Hitler onları yeniden silahlandırmış, silahlı kuvvetleri büyütmüş ve 

onlara çabuk zaferler kazandıkları savaşma şansını vermiştir.  

Aslında, Uzun Bıçaklılar Gecesinde SS unsurlarına ihtiyaç duydukları temel 

malzemeleri sağlayan Alman ordusudur. Silahlı Kuvvetler bünyesinde Adolf Hitler’e 

karşı olan önde gelen komutanlar, 1938 yılında düzenlenen bir komplo ile 

görevlerinden uzaklaştırılmış ve Hitler’in yetkileri genişletilmiştir. Yine de, Alman silahlı 

kuvvetlerinde anahtar konumunda olan komutanların, büyük bir savaş hakkında 

endişeleri mevcuttur ve bunlar Hitler’i iktidardan uzaklaştırmak maksadıyla 

komplolarını sürdürmüşlerdir. Fakat Hitler her seferinde kazanan taraf olmuş ve 

rakiplerinin komplolarını engelleme başarısını göstermiştir. 

Rusya ile sonu felaketle biten savaş başladığında, silahlı kuvvetler öylesine Nazi 

ideolojisi ile bütünleşmiş bir durumdadır ki, ordunun çoğunluğu Hitler’e sadık kalmaya 

devam etmiştir. 1944 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen bir komploda bir grup subay 

harekete geçmiş ve Hitler’i ortadan kaldırmayı denemişlerdir, fakat bu suikastın esas 

nedeni savaşı kaybediyor olmalarıdır. Orduya katılan birçok genç asker daha 

katılmadan Nazi ideolojisini benimsemiş durumdadırlar. 

Kadınlar ve Hitler 

Adolf Hitler ve kadınlar 
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Kadınları çalışma hayatının dışına iten ve onları çocuk doğurma ve yetiştirmeye 

zorlayan bir rejimin, kadınlar tarafından yoğun bir şekilde desteklenmesi oldukça garip 

görülebilir. Fakat tarihçilerin bir kısmı, birçok Nazi organizasyonunun kadınların 

desteğini almak için onlara nasıl yaklaştıklarını yazmışlardır. Nazilerle birlikte hareket 

eden ve Nazi ideolojisini benimseyen kadınlara, faydalandıkları birçok fırsatlar 

sunulmuştur. Sonuç olarak, kadın doktorlar gibi uzaklaştırıldıkları mesleklerine geri 

dönmek isteyen birçok kadının şikâyetlerine rağmen, birçoğu eğitim görmemiş olan 

milyonlarca kadın kendilerine Naziler tarafından verilen rolü oynamışlar ve kitlesel bir 

muhalefet oluşturmak yerine Nazi rejimi tarafından izin verilen alanlarda aktif olarak 

çalışmışlardır. 

Baskı ve Terör Yöntemleriyle Sağlanan Destek 

Makalenin bu bölümüne kadar Hitler’i gönüllü ve hiçbir baskı olmadan, kendi gönül 

rızaları ile destekleyenlerden bahsedilmiştir. Bu insanların çoğunluğu Hitler’i 

gerçekten sevmişler veya onun görüşlerini desteklemek istemişlerdir. Fakat Hitler’i 

destekleyenler arasında başka bir alternatifleri veya seçenekleri olmadığını 

düşünen çok büyük bir Alman nüfusu da bulunmaktadır. Hitler iktidara gelmek için 

yeterli desteğe sahiptir ve iktidarı süresince, SDP gibi bütün politik ve fiziksel 

muhalefeti ortadan kaldırmış ve devlet gizli polisi olan, yeni GESTAPO polis rejimini 

kurmuştur. Gestapo’ya, sayısız karşıt görüşlüleri barındırmak için büyük kamplar tahsis 

edilmiştir. Gestapo, Himmler tarafından yönetilmektedir. Hitler hakkında düşüncelerini 

yüksek sesle ifade etmek isteyen insanlar artık hayatlarını kaybetme riski altındadırlar. 

Terör, başka hiçbir seçenek bırakmayarak Nazilere olan desteğin aşırı bir şekilde 

yükselmesine neden olur. Birçok Alman, Hitler’in rakibi olduklarını ileri sürerek 

komşularını ve diğer insanları Alman Devletinin düşmanları olarak ihbar ederler. 

Sonuç 

Nazi Partisi, bir ülkeyi ele geçiren ve onu halkın isteklerine aykırı olarak felakete 

sürükleyen küçük bir grup değildir. 1930’lu yılların başından itibaren Nazi Partisi, 

sosyal ve politik yelpazenin her tarafından çok geniş halk desteğine dayanmaktadır. 

Bu desteğin kaynağı; fikirlerini akıllıca topluma sunması, liderlerinin bir efsane olması 

ve yapılan bariz tehditlerdir. Tepki göstermesi beklenen Hristiyanlar ve kadınlar gibi 

gruplar, başlangıçta aptallaşmış ve Hitler’i desteklemişlerdir. Şüphesiz muhalefet 

edenler de vardır, fakat Goldhagen gibi tarihçilerin çalışmaları, Hitler’e olan desteğin 

nedenlerini ve Alman halkının suç ortaklığının ne kadar derin olduğunu anlamamızı 

sağlamıştır. 
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Hitler çoğunluğun oylarını alarak iktidara gelmemiş, fakat Weimar tarihinde en yüksek 

ikinci oy oranını (En fazla oy SDP tarafından 1919 yılı seçimlerinde alınmıştır) alarak 

iktidarı ele geçirmiş ve kitlesel desteklere dayanarak Nazi Almanya’sını inşa etmeyi 

sürdürmüştür. 1939 yılına kadar Almanya tutku dolu Nazilerle dolu değildir, Alman 

halkının çoğunluğu, Nazi yönetimi altında kavuştuklarına inandığı, istikrarlı bir 

hükümet, iş imkânları ve Weimar yönetimine tamamen zıt toplumdan hoşnut bir 

durumdadır. Birçok insanın, her zaman olduğu gibi yönetimle problemleri vardır, fakat 

bunları göz ardı etmekten ve Hitler’i desteklemekten, kısmen korku ve baskı 

yüzünden kısmen de hayatlarından memnun oldukları için geri durmamışlardır. Fakat 

1939 yılına gelene kadar, 1933 yılının heyecan ve coşkusu çoktan dinmiştir. 

 

 

Tanrı Bizimle 

Adolf Hitler’in Kısa Biyografisi 

Üçüncü İmparatorluk döneminde (1933-1945) Adolf Hitler Almanya’nın lideridir. İkinci 

Dünya Savaşını başlatan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Hitler, 

yeteneksiz bir ressamlıktan acımasız bir diktatöre dönüşmüştür. 20 Nisan 1889 

tarihinde Avusturya’nın Branau kasabasında doğan Hitler, 13 yaşında babasını, 16 

yaşında da annesini kaybetmiştir. 1914'de Birinci Dünya Savaşı çıkınca, Bavyera’da 

Alman ordusuna gönüllü olarak girmiş, Almanların yenilgisi sonrasında Alman İşçi 
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Partisi isimli gizli bir örgüte katılmış, kısa sürede, bu partinin başkanı olmuştur. Partinin 

adını, Milli Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirmiştir. 

 

Adolf Hitler – 30 Nisan 195 günü son öğle yemeğini yedikten sonra karısı Eva Braun özel 

odalarına çekilirler. Saat 3.30’da bir silah sesi duyulur. Bormann ve Goebbels odaya 

girerler, üstün varlığın cesedi bir divan üzerindedir. Eva Braun da zehir yutarak intihar 

etmiştir. Hitler’in ölümü hala gizemini korumaktadır. Bir kahramanın hayatı daha büyük 

bir trajedi ile sonuçlanmıştır. 2014 yılında yayımlanan FBI gizli dosyalarına göre bir 

denizaltı ile Arjantin’e kaçtığı da iddia edilmektedir. 

 
Kurduğu Nasyonal Sosyalist Parti’ye halk, "Nazi", ona da rehber anlamına gelen 

"Führer" lakabını vermiştir. Parti, 25 maddelik bir program hazırlamış, seçimle 

işbaşına gelmiş ve kısa zamanda Almanya’yı süper bir güç haline getirmiştir.  

 
Adolf Hitler'in, kadınları cezbeden ve zaman zaman büyük mitinglerde kitle histerisine 

yol açan bir gücü vardır. Toplumun kalburüstü tabakasına mensup kadınlar, hayranlık 

duydukları Hitler'e iktidara giden yolu açmışlardır. Hanna Reitsch, Leni Riefenstahl ve 

Winifred Wagner gibi gözde kadınlar, onun ününü artırmışlardır. Yeğeni Geli Raubal 

Hitler yüzünden intihar etmiş, Eva Braun da onunla beraber ölüme gitmiştir. Nasyonal 
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sosyalizmin seçkin kadınları, propagandası yapılan "Erkek halka, kadın aileye sahip 

çıkar" idealine ne yazık ki uymuşlardır. 

 

Hitler’in en iyi iki silahı öfke ve kötü davranıştır. Zaman zaman pek derin ruh 

bunalımlarına düştüğü kesin olarak bilinmektedir. İnsanlarla dengeli bir ilişki 

sürdürebilme gücü epey zayıftır. O, diğer insanlarla kendisi arasında önemli 

sayılabilecek bir mesafe bırakmaya dikkat etmiştir. Halkın özellikle arkadaşlarının 

dikkatlerini başka yana yönelten kurnazlıklardan bir başkası unutkanlığıdır. Bugün 

söylediğinin yarın tam tersini söyleyebilmektedir. Müthiş bir taklit yeteneği vardır. 

Hitler’in zaaflarından biri de halktan bilinçli bir şekilde gizlenen merakıdır. Bütün 

ilişkilerini gizli sürdürmüştür. Yirmi beş yaşlarındayken arkadaşlarının yergisine konu 

olan tek yanı, üst rütbedeki subaylara karşı kul-köle tavrıdır. İsmail Hakkı Altuntaş. 

Soykırım Hakkındaki Gerçekler -  Bir Diktatörün Yapabildikleri 

Schindler's List filminde yatağın altına saklandıktan sonra siyah-beyaza dönüşen 

kırmızı elbiseli küçük kız 

 Soykırım 1933 yılında Hitler iktidara geldiğinde başlamış ve 1945 yılında 

Naziler İtilaf Devletleri tarafından yenilgiye uğratıldıklarında sona ermiştir. 

 Holokost teriminin orijinali Yunanca ‘‘holokauston’’ kelimesinden gelmektedir; 

yakarak kurban etmek anlamındadır ve Nazilerin Yahudi halkına uyguladığı 

işkence ve planlı kıyımdır. İbranice olan ve ‘‘Shoah’’ kelimesi de soykırım 

anlamında kullanılmaktadır. 
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 Yahudilerin yanı sıra Naziler; çingeneler, homoseksüeller, Yehova Şahitleri 

dini ne inananlar ve sakatlara da işkence uygulamışlardır. Nazilere karşı 

gelenler ya çalışma kamplarına gönderilmiş ya da katledilmişlerdir. 

 Nazi kısaltması Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi anlamına gelmektedir. 

 Naziler ‘‘Son Çözüm’’ terimini Yahudi halkını öldürerek tamamen yok etme 

planları için kullanmıştır. 

 Soykırım esnasında altı milyonu Yahudi olan toplam 11 milyon insan 

öldürülmüştür. 

 Naziler yaklaşık olarak Avrupa’da yaşayan Yahudilerin üçte ikisini öldürmüştür. 

 

 
 Soykırımda 1,1 milyon çocuğun öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 

 01 Nisan 1933 tarihinde Naziler, Alman Yahudilerine karşı ilk hareketi Yahudiler 

tarafından işletilen bütün işyerlerinin boykot edilmesi çağrısıyla başlatmışlardır. 

 Nuremberg Yasaları 15 Eylül 1935 tarihinde yayımlanmış ve Yahudileri sosyal 

hayattan ayırmaya başlamıştır. Alman Yahudilerinin vatandaşlık hakları alınmış 

ve bir yasa ile Alman ve Yahudilerin evlenmesi ve evlilik dışı ilişkileri 

yasaklanmıştır. 

 Naziler sonraki yıllarda ilave Yahudi aleyhtarı kanunlar çıkarmışlardır. Örneğin 

Yahudilerin parklara girişleri yasaklanmış, kamu hizmeti yapmaları engellenmiş 

ve Yahudi doktorların sadece Yahudileri muayene ve tedavilerine izin verilmiştir. 
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 9-10 Kasım 1938 gecesi Naziler,  Almanya ve Avusturya’da yaşayan Yahudilere 

karşı Kristallnacht (Kırılan Cam Gecesi) isimli bir program başlatmışlardır. 

Sinagoglar yağmalanmış ve yakılmış, Yahudilerin mülklerinin camları kırılmış, 

mağazaları yağmalanmış ve birçok Yahudi fiziksel saldırılara maruz kalmıştır. 

Bu vahşet gecesinde 30.000 Yahudi tutuklanmış ve Toplama Kamplarına 

gönderilmiştir. 

 İkinci Dünya Savaşının 1939 yılında başlaması sonrasında Naziler Yahudilere, 

kolayca tanınabilmeleri için elbiselerinin üzerine sarı renkli David Yıldızı 

takmalarını emretmişlerdir. 

 

 
 İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Naziler bütün Yahudilere, büyük 

şehirlerde getto adı verilen belirli yerlerde yaşamalarını emretmişlerdir. 

 Yahudiler evlerinden atılmış ve diğer Yahudi aileler ile paylaştıkları küçük 

apartman dairelerine taşınmaya zorlanmışlardır. 

 Bazı gettolar ‘‘açık’’ olarak belirlenmiş ve Yahudilerin sadece gündüz sokağa 

çıkmalarına izin verilmiştir. Sonrasında bütün gettolar ‘‘kapalı’’ olarak 

tanımlanarak Yahudiler küçük alanlarda yaşamaya zorlanmıştır. 

 Belli başlı bazı gettolar; Bialystok, Kovno, Lodz, Minsk, Riga, Vilna ve 

Warsaw’da kurulmuştur. 



 

18 | S a y f a   E r c a n  C A N E R  
 

 En büyük getto Warsaw’da inşa edilmiştir, bu gettonun nüfusu Mart 1941 

tarihinde 445.000’e ulaşmıştır. 

 Gettoların çoğunda Naziler, taleplerinin karşılanması ve gettoların iç hayatının 

düzenlenmesi maksadıyla bir Yahudi konseyi oluşturulmasını emretmişlerdir. 

 Naziler müteakiben Yahudilerin gettolardan ayrılmalarını emretmişlerdir. Bazı 

büyük gettolarda günde 1.000 insan trenlere yüklenerek toplama kamplarına 

veya ölüme gönderilmişlerdir. 

 İşbirliği yapmalarını sağlamak maksadıyla Naziler Yahudilere çalışmak için 

başka bir yere nakledildiklerini söylemiştir. 

 

 
13.000 Yahudi’nin hayatını kaybettiği Varşova Gettosu İsyanı 

 Naziler, gettoda kalan diğer Yahudileri öldürmek istediklerinde, son Yahudileri 

de trenlere bindirerek gettoları kapatmışlardır. 

 Naziler 13 Nisan 1943 günü Warsaw gettosunu kapatmak istediklerinde 

buradaki son kalan Yahudiler, tarihe Warsaw Getto İsyanı olarak geçen isyan 

hareketini başlatmışlar, Yahudi direniş savaşçıları Nazi rejimine 28 gün 

dayanmayı başarmıştır. Birçok Avrupa ülkesi Nazi işgaline bu kadar uzun süre 

dayanamamıştır. 
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 Birçok insan Nazi kamplarını ‘‘Toplama Kampları’’ olarak adlandırsa da 

toplama, imha, çalışma, savaş esiri ve geçiş kampları gibi birçok farklı kamp 

bulunmaktadır. 

 İlk toplama kamplarından bir tanesi 20 Mart 1933 tarihinde açılan Dachau 

Toplama Kampıdır. 

 1933 yılından 1938 yılına kadar toplama kamplarındaki tutsakların çoğu politik 

(Hitler’e veya Nazilere karşı gelen) ve Nazilerin asosyal olarak etiketlediği 

tutsaklardır. 

 Kristallnacht gecesi sonrasında Yahudilere uygulanan işkenceler daha 

organize bir hal almış ve toplama kamplarına gönderilen Yahudilerin sayısında 

çok büyük artışlar yaşanmıştır. 

 
Kristallnacht – Yakılan bir sinagog, 9 Kasım 1938 

 Nazi toplama kamplarında yaşam korkunçtur. Tutsaklar zor fiziksel işleri 

yapmaya zorlanmışlar ve kendilerine çok az yiyecek verilmiştir. Tutsaklar tahta 

ranzalarda yastık ve yorgan olmadan 3-4 kişi uyumaya zorlanmışlardır. 

Toplama kamplarında işkence ve ölüm oldukça yaygındır ve sistematik bir 

biçimde uygulanmıştır. 

 Bazı Nazi toplama kamplarında Nazi doktorlar rızaları olmadan tutsaklar 

üzerinde tıbbi deneyler uygulamışlardır. 
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 Toplama kamplarında hedef; tutsakları ölene kadar çalıştırmak iken, ölüm 

kampları, insanları çabuk ve etkin bir şekilde öldürmek üzere inşa 

edilmişlerdir. 

 Naziler toplam altı adet imha/ölüm kampı inşa etmişlerdir: Belzec, Sobibor, 

Treblinka, Auschwitz ve Majdanek (Auschwitz ve Majdanek hem toplama hem 

ölüm kampıdırlar). 

 Bu ölüm kamplarına taşınan tutsaklara duş almak maksadıyla soyunmaları 

söylenmiştir. Duş alacaklarını zanneden zavallı tutsaklar gaz odalarına 

doldurulmuş ve acımasızca öldürülmüşlerdir. 

 

 
 Auschwitz, inşa edilen en büyük toplama ve ölüm kampıdır. Bu kampta 1,1 

milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. 

 

“Hıristiyan olarak duygularım, bana yüce Tanrı’nın ve Kurtarıcının (İsa’nın), mücadeleci 

varlıklar olduğunu bildiriyor. Yine bu duygularımın bildirdiğine göre, bir zamanlar 

çevresinde birkaç kişiden başka kimse bulunmayan yalnızlıklar içindeki adam, bu 

Yahudilerin ne mene kişiler olduğunu ortaya koydu ve çevresine topladığı kişilerle onlara 

‘‘cihat’’ açtı; Tanrı’nın Gerçeği (İsa), yalnızca ilahi acı çeken birisi değil, aynı zamanda bir 

‘‘mücahit’’ olarak da en büyüktü. Sonunda, İsa’nın nasıl öfkelenip kıyam ettiğini ve eline 
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kamçısını alarak, o engerek ve çıyan soylarını (Yahudileri) Baba’sının Tapınağından sür-

dürdüğünü anlatan bölümleri, kitabından, sınırsız bir aşkla okudum. Yahudi zehrine karşı, 

dünyanın selameti için çarpışmak, ne müthiş bir şeydi!” Adolf Hitler 

 

Çevirenin Notları: ‘Güce sadece zararlı bir şey yapmak istendiğinde ihtiyaç duyulur. 

Yoksa SEVGİ her şeyi yapmak için yeterlidir.’’ Burada kastedilen sevgi bir politikacı 

açısından bakıldığında kendine değil halkına olan sevgisidir. 

20’nci yüzyılda yaşanan en büyük felaket olan ve insanlığı büyük acılara boğan İkinci 

Dünya Savaşı, koskoca bir ulusun, nedenleri ne olursa olsun bir diktatörün peşine körü 

körüne takılmasının, sorgulamamasının veya sorgulamada çok geç kalmasının 

sonucudur. 

Hitler öleli 72 yıl oldu nereden çıktı bu çeviri/yazı demeyin. Yazıyı okudunuz, birçok 
şey tanıdık gelmiyor mu? Hitler’e duyulan büyük sevgi, tanrısal bir varlık statüsüne 
sokulması, gençler ve ilk kez oy kullananların desteği, kilisenin rolü, kadınlar, baskı ve 
şiddet! Daha sayalım mı? 

Yazının orijinaline aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 

http://europeanhistory.about.com/od/germanyandprussia/fl/Who-Supported-Hitler-and-Why.htm 

 

 

 

 

Güce sadece zararlı bir şey yapmak istendiğinde ihtiyaç duyulur. Yoksa SEVGİ her 
şeyi yapmak için yeterlidir. 

 

http://europeanhistory.about.com/od/germanyandprussia/fl/Who-Supported-Hitler-and-Why.htm
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İnsanların nefreti dinecek ve diktatörler de bir gün ölecekler ve halktan aldıkları 
güç tekrar halka geçecektir. İnsanlık tamamen yok olana kadar özgürlük hep 
yaşayacaktır.  

Charlie Chaplin 

 

Tarih bize hatırlatıyor ve gösteriyor ki diktatörler ve despotlar ciddi ekonomik 
kriz zamanlarında yükselirler. 

Robert Kiyosaki 

 

Diktatörler kendilerini özgürleştirir fakat halklarını köleleştirirler. 

Charlie Chaplin 

 

Diktatörler, demokratların aksine iktidarlarını sürdürmek için küçük zümrelere 
dayanırlar. Onları destekleyenler genellikle ordu, üst düzey devlet görevlileri, aile 
bireyleri ve klan üyeleri arasından olurlar ve bunların diktatörleri ile sinerjistik 
bir ilişkileri vardır. Diktatör onlara zengin olmaları için fırsatlar sunar, onlar da 
diktatörü tahtından indirilmekten korurlar. 

Bruce Bueno de Mesquita 

 

Okumak bilişsel yeteneklerimizi geliştirir. Beyinlerimizi eleştirel olarak 
düşünmek ve bize söylenenleri sorgulamak için eğitir. Diktatörler işte bu nedenle 
kitapları sansürler ve yasaklarlar. Kölelere okuma yazma öğretilmesinin yasa 
dışı olmasının nedeni budur. Gelişmekte olan ülkelerde, okula giden kızların 
yüzlerine asit atılmasının nedeni budur. 

Karin Slaughter 

 

Diktatörlerin reformlara karşı alerjileri vardır ve onlar her zaman hayatta kalmayı 
başaran zeki insanlardır. İktidar ve zenginliklerini korumak için her şeyi yaparlar, 
ellerine ne kadar kan bulaştığı hiç önemli değildir. Onlar, değiştirilmeleri 
mümkün olmayan, aldatmakta çok maharetli ve yetenekli manipülatörlerdir. 

George Ayittey 
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Yazar: Robert Wide. Avrupa Tarihi Uzmanıdır. Özel ilgi alanı erken ortaçağ 

Avrupa’sıdır. Lisans derecesini tarih alanında, yüksek lisans derecesini Sheffield Üniversitesinden 

Ortaçağ Çalışmaları alanında almıştır. 

 

 Çeviren: Ercan Caner Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve 

helikopter lisanslarına sahiptir. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında Gazi Üniversitesi’nden 

Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri alanında alan Caner, halen Türkiye Hava Sahası Yönetimi 

alanında Haliç Üniversitesi’nde doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir. Bir yazılım firmasında 

proje yöneticisi ve havacılık projeleri alan uzmanı olarak çalışan Caner, Asliye Ceza 

Mahkemelerinde ‘‘Havacılık Bilirkişiliği’’ alanında pilot ve bakım uzmanlığı görevini de 

yürütmektedir. İleri Mühendislik ve Tasarım alanında ‘‘Smart Mentor’’ unvanı da olan Caner, yazı 

ve çevirilerini academia.edu ve sunsavunma.net sitelerinde paylaşmaktadır. Caner evli ve iki çocuk 

babasıdır. İngilizce bilen ve Fransızca okuyabilen Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve 

Taarruz Helikopterleri (2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 40 yılı kapsayan TSK, Birleşmiş 

Milletler, NATO ve savunma sektör deneyimlerine sahiptir. ercancaner@gmail.com 
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