
27 Ocak 2011, 27 Ocak 2011 Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü  
  

 Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 27 Ocak Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi altında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi ve birçok azınlık grubu 
mensuplarını saygıyla anıyoruz. En büyük Nazi ölüm kampı Auschwitz-Birkenau’nun kurtuluşunun 66. Yıldönümüne de 
denk gelen bugünde, Holokost’un geçmişe hapsedilip 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 hatırlıyoruz.  
 
Türkiye, demokrasi ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik sarsılmaz inancından hareketle, Yahudi 
Soykırımının hatırlanması ve bundan dersler çıkarılması ile ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizme karşı 
mücadelede izlemekte olduğu ilkeli siyaseti kararlılıkla sürdürecektir.  
 
Bu vesileyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yönetiminin hedefi halindeki kişileri korumak ve kurtarmak için kendi 
hayatlarını dahi tehlikeye atmaktan çekinmemiş olan ve tarihimizle gurur duymamızı sağlayan diplomatlarımızı da 
saygı ve rahmetle anıyoruz.  

 

 

27 January 2011, Press Release Regarding the International Day of Commemoration in 
Memory of the Victims of the Holocaust  

  

 On the occasion of the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust designated by 
the United Nations as 27th of January, we remember with respect millions of Jews and members of many other 
minority groups who lost their lives under the Nazi regime during the Second World War. On this day, which marks the 
66th anniversary of the liberation of the largest Nazi death camp Auschwitz-Birkenau, we emphasize that the 
Holocaust cannot be consigned to the past and forgotten and, by drawing lessons for the human race from this gravest 
crime against humanity in history, we remember the importance of working together to create a better future and a 
peaceful world.  
 
Acting on its unwavering belief in protecting and promoting democracy and human rights, Turkey is determined to 
continue its principled policy on remembering the Holocaust and drawing lessons from it and to combating racism, 
xenophobia and anti-Semitism.  
 
On this occasion, we also respectfully remember our diplomats who did not hesitate to risk their lives to protect and 
save the persons targeted by the Nazi regime during the Second World War and who thereby make us proud of our 
history.  

 

 


