
27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü 

Bakanlık Açıklaması 

Bugün, Birleşmiş Milletler Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle, bu 

insanlık trajedisi sırasında hayatlarını kaybeden 6 milyon Yahudi ve diğer 

azınlıkların anısını saygıyla yâd ediyoruz. 

Aynı zamanda en büyük Nazi ölüm kampı olan Auschwitz-Birkenau’nun 

kurtuluşunun 67. yıl dönümü olan bugün, insanlık tarihindeki bu benzersiz olayı 

hatırlamak ve Holokost konusunda yeni nesillerin bilinçlendirilmesi 

çalışmalarını güçlendirmek için bir fırsat oluşturmaktadır.  

Bu Anma Günü ayrıca, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve birarada yaşama kültürünü 

içerecek bir geleceğe doğru bize rehberlik etmekte, bu doğrultuda ırkçılık, 

yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizmle mücadele konusunda doğru dersler 

çıkarmanın önemini hatırlatmaktadır. 

Bu vesileyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından hedef alınan 

çok sayıda hayatı kurtaran ve böylece tarihimizle gurur duymamızı sağlayan 

diplomatlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz. 

  



Press Release Regarding the International Day of Commemoration in 

Memory of the Victims of the Holocaust 

Today, on the occasion of the United Nations International Day of 

Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, we remember and 

honour the memory of more than 6 million Jews and members of other 

minorities, who lost their lives during this human tragedy.  

27 January also marks the 67th Anniversary of the liberation of Auschwitz-

Birkenau, the biggest Nazi death camps, and provides us an occasion to 

reminisce on this unprecedented cataclysm of human history and strengthen the 

efforts to raise the awareness of the new generations. 

This day of remembrance also guides us towards a future which includes a 

culture of mutual understanding, tolerance and co-existence and in line with this 

reminds us the significance of drawing the right lessons on combating racism, 

xenophobia and anti-Semitism.  

We also respectfully remember Turkish diplomats, who saved many lives 

targeted by the Nazi regime during the Second World War and who thereby 

make us proud of our history. 

 



Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü Töreninde 

Sn. Büyükelçi Ertan Tezgör tarafından yapılan konuşma 

İstanbul, Neve Şalom Sinagogu, 26 Ocak 2012 

Sayın Hahambaşı, 

Sayın Vali, 

Sayın Musevi Cemaati Başkanı 

Sayın Misafirler, 

 

Nürnberg Uluslararası Mahkeme kararıyla sabit olan Holokost’un kurbanlarını 

anma amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle belirlenen 

uluslararası anma günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu törende, İkinci Dünya Savaşı 

sırasında Nazi rejimi altında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi ve diğer azınlık 

grubu mensuplarını saygıyla anmak isterim.  

 

Şunu açıkca vurgulamak lazım ki, Holokost kurbanlarının belirli bir azınlık 

mensubu olmaktan başka hiç bir “suç”ları bulunmamaktadır. Soğukkanlılıkla 

oluşturulmuş ve uygulanmış bir plan sonucunda 6 milyon masum insan sistematik 

bir şekilde öldürülmüş, kasten yokeldilme politikasına tabi tutulmuşlardır. Ne 

yazıktır ki, bu emsalsiz trajedi Avrupa’nın birçok yerinde yönetimlerce ve geniş 

halk kitlelerince sessizlikle karşılanmış, hatta Yahudilerin toplama kamplarına 

gönderilmesinde işbirliği yapılmıştır. 

 

Öte yandan, memnuniyetle ifade ediyorum ki, üzerinde bulunduğumuz bu 

topraklar, yüzyıllar boyu baskı, zulüm ve bağnazlık ortamından kaçma 

zorunluluğunda kalan herkese kucak açmıştır. Bu konuda, Yahudiler için en önemli 

tarih 1492'dir. İçinde bulunduğumuz bu yıl, Engizisyondan kaçan İspanyol 

Yahudileri Sefaradların Osmanlı İmparatorluğuna davet edilmelerinin ve buralarını 

kendilerine yeni vatan edinmelerinin 520. Yıldönümünü oluşturmaktadır. Esasen, 

Yahudiler bu topraklarda 1492 yılından daha önce de varolmuşlar ve Sefarad 

Yahudilerinin gelmeleriyle güçlenmişlerdir. Çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında 

olumlu bir hoşgörü örneği teşkil eden Osmanlı’nın sosyal düzeni içinde Yahudiler 

önemli ve üretken bir halk olmuştur. 

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında da ülkemizin bilinen ve takdir gören doğal refleksi, 

Nazi rejimi tarafından hedef alınan Avrupa’daki Yahudilerin korunması için çaba 

harcamak olmuştur. Yahudi kökenli Türk vatandaşlarının soykırımdan kurtarılması 

için azami gayret gösterilmiştir. Bu hususu belgeleyen yapımlar arasına geçtiğimiz 

yıl “Türk Pasaportu” belgeseli de katılmıştır. Uluslararası düzeyde başarı kazanan 

bu belgesel, diplomatlarımızın bu konudaki çalışmalarını layıkıyla tanıtmakta, 

ayrıca Holokost’un genç kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 

vesileyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında ırkçı Nazi yönetiminin hedefi halindeki 



kişileri korumak ve kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaktan 

çekinmemiş olan diplomatlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz. 

 

İkinci Dünya Savaşı ve öncesinde kapımız sadece Türk vatandaşı Yahudilere değil 

tüm sığınmacılara açık olmuş, sonuç itibariyle ülkemiz her biri dalında dünyaca 

tanınmış Yahudi kökenli Profesörlere misafir etme şerefine de nail olmuştur. Bu 

şahsiyetler de toplum ve kültürümüze önemli katkıda bulunmuşlardır. 

Holokost, insanlığa karşı bir suç olarak gördüğümüz anti-Semitizmin bir ürünüdür. 

Türkiye, Holokost’un hatırlanması ve bundan dersler çıkarılması ile ırkçılık, 

yabancı düşmanlığı, islamofobi ve anti-Semitizme karşı mücadelede izlemekte 

olduğu ilkeli siyaseti kararlılıkla sürdürecektir. Bu tutumumuz, karşılıklı anlayış ve 

hoşgörü ile özgürlük, güvenlik ve demokrasiye olan inancımızdan 

kaynaklanmaktadır.  

 

Bu bağlamda, Avrupa'da hükümetler, aydınlar ve kitleler arasında giderek daha 

yaygın tanınmakta olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi diğer ırkçılık ve 

ayrımcılık formları üzerinde de daha ciddiyetle durulmasını bekliyoruz. 

Unutmayalım ki 1492 yılı çerçevesinde bahsettiğimiz engizisyon o topraklardaki 

Yahudilerle beraber Müslümanların da izlerini silmeyi amaçlamıştır. Nitekim, 

BM’in Holokost Kurbanlarını Anma Günü ihdas etme kararı, aynı zamanda, nerede 

olursa olsun etnik kökeni ve dini inançları temelinde kişi veya topluluklara karşı 

tüm dini hoşgörüsüzlük, tahrik, taciz ya da şiddet belirtilerini kınamaktadır.  

 

Sayın Misafirler, 

 

67 yıl önce 27 Ocak günü Nazi toplama kamplarından en büyüğü olan Auschwitz 

kurtarılmıştır. Bu emsalsiz trajediyi fiziki olarak hatırlatmak amacıyla kurulan 

Auschwitz Birkenau müzesinin vakfı tarafından oluşturulan uluslararası fona 

katkıda bulunulmakta ve fon yönetim kuruluna katılınmaktadır. Aynı zamanda 

Holokost Eğitimi, Anılması ve Araştırılması konusundaki hükümetlerarası Görev 

Gücü faaliyetlerine katılmaktayız. Bu katkılarımız ve katılımlarımız, insan 

tahayyülünün almakta zorlandığı Şoa’nın bir daha tekrarlanmaması için hatırasının 

yaşatılması amacını gütmektedir. 2004 yılında ülkemizde kitabı yayınlanmış olan 

Şoa belgeselinin, TRT’de yayınlanacak olmasının da yeni nesiller için bu olayları 

ilk ağızdan öğrenmeleri için bir vesile teşkil edeceğini düşünüyorum.  

 

Sonuç itibariyle, Şoa’nın asla unutulamayacağını vurgularken, tarih boyunca 

insanlığa karşı işlenmiş bu en vahim suçtan insanlık adına dersler çıkartarak, daha 

iyi bir gelecek ve barış içinde bir dünya yaratmak için çalışmanın önemini 

vurgulamak isterim.  

  



Ambassador Ertan Tezgor’s speech on the occasion of the  

International Holocaust Victims’ Commemoration Day Ceremony  

In Istanbul, at the Neve Shalom Sinagogue, on January, 26
th

 2012  

  

  

Honorable Chief Rabbi, 

Esteemed Mr. Governor, Mr. Mayor, 

Esteemed President of the Jewish Community in Turkey, 

Dear Guests, 

 

I would like to respectfully remember millions of Jewish people and other minority 

group members who lost their lives under the Nazi regime during the Second 

World War, in this ceremony organized on the occasion of the United Nations 

Remembrance Day for the victims of the Holocaust, which was established by the 

Nuremberg International Court.  
 

I should emphasize that Holocaust victims had no other “guilt” than belonging to a 

minority group. As a result of a plan, prepared and executed in a coldblooded 

manner, 6 million innocent people were systematically killed  and subjected 

to deliberate extermination. Sadly, this unprecedented tragedy was met with silence 

in many parts of Europe by a large number population, and some 

even cooperated in sending Jews to concentration camps. 

  

On the other hand, I'm pleased to indicate that the territory on which we live, has 

provided safe haven for centuries to all who escaped oppression, persecution, and 

bigotry. In this regard, 1492 is the most significant date for Jewish people. In 2012, 

we will be celebrating the 520th anniversary of the arrival of Sephardic Jews who 

fled from the Spanish Inquisition to come to the Ottoman Empire that became their 

new home. In fact, Jewish people lived in this land also before 1492 and 

strengthened with the arrival of the Sephardic Jews. In the Ottoman State, Jewish 

people were an important and productive part of the social order, which was a 

positive example of tolerance when compared to its contemporaries.  

  

During the Second World War, Turkey’s acknowledged and appreciated natural 

reflex was to endeavor to provide a shelter to Jews in Europe targeted by the Nazi 

regime. Maximum effort was made to rescue Turkish citizens of Jewish origin from 

the ongoing genocide. Last year a documentary called “Turkish Passport” joined 

other productions documenting this fact. This documentary which gained 

international acclaim promotes effectively the efforts of our diplomats and 

furthermore contributes to conveying the history of the Holocaust to younger 

generations. On this occasion, I would like to remember with respect and 

compassion our diplomats who did not hesitate to risk their lives in order to rescue 

and protect human targeted by the racist Nazi regime during WW II. 



 

Before and during the Second World War, our doors remained open not only 

Turkish citizens of Jewish origin but all asylum seekers, and as a result we were 

privileged to welcome many world-renowned Jewish professors in our country. 

These important personalities also highly contributed to our society and culture.  
 

Holocaust is the product of anti-Semitism that we consider a crime against 

humanity. Turkey will continue with determination its principled policy in 

Holocaust remembrance and drawing lessons from it, fighting against racism, 

xenophobia, Islamophobia and anti-Semitism. Our attitude emanates from our 

belief in mutual understanding and tolerance, as well as freedom, security and 

democracy.  
 

In this context, we expect that other racist and discriminative approaches such as 

Islamophobia and xenophobia, which are  gaining progressively wider recognition 

among European governments, intellectuals and societies, should be addressed 

more seriously. Let us not forget that the Inquisition that reached its peak in 1492 

intended to erase all traces of Muslims as well as Jews in those lands. Indeed, the 

decision of the UN to commemorate this very special date as Day of 

Remembrance of the Victims of the Holocaust condemns, at the same time, signs of 

abuse, intolerance or violence against anyone or any group of ethnic origins or 

religious beliefs  wherever it occurs in the world. 
 

Dear Guests, 
 

67 years ago, on January 27th, Auschwitz, the largest Nazi concentration camp, was 

liberated. Turkey contributes to the international fund of the Auschwitz 

Birkenau Museum Foundation that was established to always remember this 

unprecedented tragedy, and takes part in the international board of directors. At the 

same time, we actively participate to the intergovernmental activities of the Task 

Force of Holocaust Education, Remembrance and Research. All this contribution 

and participation is for preserving the memory of the Shoah and for such a tragedy 

beyond imagination to never happen again. I believe that the broadcast in TRT of 

the Shoah documentary, which was published as a book  in Turkey in 2004, will be 

an opportunity for new generations to learn what happened from directly from the 

victims.  
 

In conclusion, I wish to emphasize that the Shoah will never be forgotten and 

underline that it is extremely important to make an effort to create a better future 

and world peace by drawing lessons, in the name of humanity, from the world’s 

most serious crime committed against humanity.  
 



Message from Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of 

Turkey, on the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the 

Holocaust to the Commemoration Event in Istanbul 

 

I regret not being able to attend the ceremony on 26 January at the Neve Shalom Sinagogue 

on the occasion of the United Nations International Day of Commemoration of the Victims of 

the Holocaust. Ambassador Ertan Tezgör will represent our Ministry. 

 

The memory of the victims of this unique crime deserves to be honoured for future 

generations. Turkey will continue her principled policy in providing material and moral 

support to international awareness-raising activities towards commemoration of the 

Holocaust, a unique crime against humanity, and in drawing the necessary lessons from this 

unspeakable ferocity.  

 

I am proud to underline that this land which has offered our customary hospitality to all who 

escaped supression and persecution has accordingly showed a traditional sensitivity for the 

suffering of Jewish people throughout history. On this occasion, let me also respectfully 

remember the brave and honourable attitude that our diplomats demonstrated in saving many 

Turkish Jews during the Holocaust. 

 

On the occasion of this shameful act of humanity, which is a bitter part of our shared memory, 

I salute the Jewish Community of Turkey who has organized this meaningful ceremony in 

cooperation with the Ministry of Foreign Affairs. I respectfully remember the ones who lost 

their lives during the Holocaust.        

 
  

http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-the-minister-of-foreign-affairs-h_e_-ahmet-davutoglu-minister-for-foreign-affairs-of-turkey-and-chair-of-the.en.mfa


Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından Uluslararası Holokost 

Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen törene 

gönderilen mesaj 

 

Birleşmiş Milletler Holokost Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle 

Neve Şalom Sinagogu’nda 26 Ocak tarihinde düzenlenecek törene üzülerek 

katılamıyorum. Törene, Bakanlığımı temsilen Büyükelçi Ertan Tezgör 

katılmaktadır. 

 

Bu emsalsiz suçun kurbanlarının hatıralarının onurlandırılması gelecek nesiller 

adına önem taşımaktadır. Türkiye, Holokost’un hatırlanması ve bu tarifsiz 

vahşetten gerekli derslerin çıkartılması için uluslararası düzeydeki 

bilinçlendirme çabalarına maddi ve manevi destek sağlamaya yönelik ilkeli 

politikasını sürdürecektir. 

 

Baskı ve zulümden kaçan herkese geleneksel misafirperverliğimizi sunan bu 

topraklarda, Yahudi halkının tarih boyunca çektiği acılara özel bir duyarlılık 

gösterildiğinin altını gururla çizmek isterim. Bu vesileyle, Holokost sırasında 

birçok Türk Yahudisini kurtarmak amacıyla cesur ve onurlu tavır sergileyen 

diplomatlarımızın anısını yâd ediyorum. 

 

Ortak hafızamızın acı bir parçası olan bu insanlık ayıbı vesilesiyle, Dışişleri 

Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu töreni düzenleyen Türk 

Musevi cemaatini selamlıyor, Holokost sırasında hayatlarını kaybedenleri 

saygıyla anıyorum. 
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