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ÖNSÖZ

Durduğumuz yerden geriye doğru baktığımızda, geçmişi bir olay-
lar zinciri halinde açık biçimde görebilmemiz beklenir. Her şey ol-
muş ve bitmiştir. Fırtına artık uzaklaşmıştır. Hasar raporu çıkarılmış, 
onarılabilecek her şey onarılmış, yaşananlar sindirilmiş, alınacak 
dersler alınmış, atılacaklar atılmış, anılar istiflenmiş, müzelere, ders 
kitaplarına ve sanat galerilerine hapsedilmiştir. İyi - kötü ne var-
sa artık çok uzaktadır. Kayıpların yası tutulmuş, acılar dindirilmiş 
ve geride kalanlar hayata döndürülmüştür. Tekrarı istenmeyen tüm 
hadiseler akıllara kazınmış ve bu sayede geçmiş, artık kimseye zarar 
veremeyecek bir anlatı halinde paketlenip, muhafaza edilmektedir.

Oysa yaşadığımız günlerin bir tuhaflığı var. Bir felaketler dizisi 
olarak yaşanan her şey, netliğini çabucak yitiriyor. Koca bir dünya 
savaşının kayıpları dahi yok sayılmaya başlanıyor. İstiflenmiş anılar 
hızla buharlaşıyor, sebep sonuç zinciri fantastik kurgular eşliğinde 
kırılıyor. Fanteziyle yoğrulmuş anlatılar, jölemsi bir kıvama getirilip 
yeniden ve yeniden soframıza konuyor.

Bundan 80 yıl kadar önce olup bitmiş her şey Hitler’in şahsına 
indirgenerek konuşulduğu, bütün olaylar Hitler’le başlatılıp Hitler’le 
bitirildiği için görüşümüz bulanıyor. Şu klişelerimize bir bakın... Hit-



ler akademiye girebilse bütün bu olaylar yaşanmazdı. Hitler’in cinsel 
problemleri varmış duydunuz mu? Hitler aslında Yahudi’ymiş, aslın-
da her şey Yahudilerin komplosuymuş! Hayır, Hitler aslında mutaas-
sıp bir Müslümanmış...

Bir kısım okuru en baştan hayal kırıklığına uğratmak pahasına 
söylenmeli ki, bu kitap Hitler hakkında bilinmeyen herhangi bir şeyi 
ortaya sermiyor. Aksine, gizli saklı hiçbir tarafı olmayan bir olaylar 
zincirine kabaca bir bakış atıyor.

Hitler’i kendi tarihi bağlamından, ulusal ve uluslararası dengeler-
den, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel koşullardan bağımsız, 
kerameti kendinden menkul bir figür olarak ele alamayacağımızı söy-
lüyor. Dönemin hiçbir figürü damdan düşmedi, yoktan var olmadı, 
belirli tarihsel koşulların içinde öne çıktı sadece.

Hitler’in arkasında Birinci Dünya Savaşına yol açan maceracı si-
yasetler vardı. Ekonomik, toplumsal, siyasi, kültürel bir yıkım vardı. 
Ekonomik çöküntü vardı. Yoksulluk, açlık ve sefalet vardı. Parçalan-
mış imparatorluklar vardı, parçalanmış aileler vardı, tarumar edilmiş 
şehirler vardı... Hitler’in arkasında bir ulusun kırılan onuru vardı. 
Hitler’in arkasında rasyonel düşünme yetisi sökülüp alınmış, geçek-
lik algısı büsbütün bozulmuş, çıldırmış bir toplum vardı. Hitler’in ar-
kasında zincirinden boşanmış bir nefret vardı. Silahların hâkimiyeti 
vardı. Büyük bir değişimin göbeğinde geçmişe dair her şeyi korumak 
ama bu arada hayatlarını değiştirmek isteyen yığınların korkuları 
vardı. Kilise vardı, ordu vardı, para babaları vardı. Neredeyse her 
biri monarşinin yeniden inşasını arzulayan sayısız yerleşik siyasi figür 
vardı.

Hitler’in komutasındaki Alman ordusu yenilip tüm yönetici kad-
roları tasfiye olduğunda, artık ortada bir Nazi Partisi kalmayacaktı 
ama onu var eden koşullar hala oradaydı. Hitler’in arkasında kuyruğa 
girmiş, tüm yapılanları onaylamış, milyonlarca kişi ölüm kampların-
da yok edilirken en azından görmezden gelmiş milyonlarca Alman’ı 
ne yapacaktık? Kurumları ne yapacaktık, sanayiyi, kiliseyi, orduyu ve 
diğer her şeyi... İşte Hitler sonrası propagandanın çözmesi gereken 



sorun buydu. O zaman bunların hepsini sessizce affet ama affedermiş 
gibi de davranma. Hokus pokus, bir gün Adolf diye bir adam gökten 
inmiş ve dünyanın canına okumuş. Pek güzel...

Bugüne kadar, doğrusu, her şey yolunda gitti ama bir süredir mız-
rak çuvala sığmıyor. Gökten bir takım kadın ve adamlar düşüp duru-
yor. Lafı dolandırmadan söyleyelim, dünya pek parlak bir yere doğru 
gitmiyor.

Özetle, çok uzak olmayan bir gelecekte “her şey nasıl yeniden baş-
lamıştı” sorusuna cevap aranacak olursa, kıyıya köşeye savrulmuş 
bazı detaylara hızlıca göz atılabilsin diye yazıldı bu kitap. Gerçekliği 
yeniden kurgulayarak, insanların algısını eğip bükerek, gerçeklikle 
ilişkimizi kopararak tersine çevrilemeyecek felaketlerin eşiğinde ol-
duğumuzu anlatabilmek için yazıldı.

Hitler’in hayatına dair çok önemli pek çok olaya değinmektense, 
onu var eden toplumsal - tarihsel koşulların bir fotoğrafını çekmek 
esas alındı.

Erdinç Yücel





BÖLÜM I

KARANLIK ÇÖKERKEN
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HER ŞEYİN BAŞLANGICI: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

“Her şey büyük bir patlamayla başladı.”

Hikâyenin başlangıcını nereye kadar götürürseniz götürün, ku-
rabileceğiniz gerçeğe en yakın cümle bu olacaktır. Elbette, önce söz 
yoktu. Dünya düz değildi. Yıldızlar, gökteki ziynetler olarak dizilme-
mişti. Güneş dünyamızın etrafında dolanmıyordu. Benzersiz ya da 
özel değildik. Her şey büyük bir patlamayla başlamıştı.

Önce dinozorlar vardı. Her yerdeydiler. Hindi kadar minik ola-
nından 12 metrelik Giganotosaurus’a kadar tüylü, tüysüz, bin bir tür-
lü sürüngen... Zaten başımıza ne geldiyse bu sürüngenler yüzünden 
gelmedi mi? Mesela yılanlar her yıl 50 bin insanın ölümüne yol açı-
yor. Dehşetli değil mi? IŞİD için bu rakam yılda 6 bin kadar. Gerçi 
yalnızca Brezilya’da her yıl 50 bin cinayet işleniyor ama konumuz bu 
değil.

Her şey büyük bir patlamayla başladı diyordum değil mi? İsa’dan 
65 milyon yıl kadar önce her yerde dinozorlar vardı ve bir gün büyük 
bir patlamayla her şey değişti.

Yaklaşık 10 kilometre çapındaki göktaşı Meksika’daki Yucatan 
yarımadasına çarptığında ortaya çıkan patlama 1 milyar atom bom-
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basına denk bir enerjiyi ortaya çıkardı. Ondan sonra vay efendim yüz 
metrelik dalgalar mı dersiniz, atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının 
dünyamıza ulaşmasını engelleyen toz bulutları mı dersiniz, oksijen 
miktarındaki azalma mı dersiniz, bitki örtüsünün yok oluşu mu...

Haliyle 12 metrelik giga abilere yol görünmüştü. Bu saatten sonra 
neyle nasıl beslenmeyi umuyorsun ki zaten? Dünyanın dört bir yanı-
nı kaplayan çeşit çeşit sürüngen ortadan kalkarken onlar tarafından 
avlanmaktan kurtulan her çeşit hayvancığın ortalığı kaplaması çok 
da zor olmayacaktı. Biliyorsunuz, sonrası kuyruklu kuyruksuz bir ta-
kım primatlar, mağaralarda takılan abiler filan... Konuya olayların 
en başından, dinozorların yok oluşundan girmem sizi endişeye sevk 
etmesin. Amacım her şeyi kendi bağlamına oturtarak konuşmak.

Her şey büyük bir patlamayla başladı çünkü. Tarih böyle akıyor. 
Bir sabah uyanmışsın Yucatan Yarımadası yerinde yok. Ertesi sabah 
uyanabileceğin zaten şüpheli. En iyisi anı yaşamak. Mağaradaki adam 
belki can sıkıntısından resimler çizer mağara duvarlarına. O zaman 
her şey herkesindir. Meyve bulursan ye. Taşları yont. Ateşi yak. Tav-
şanı avla, balığı avla, geyiği avla ama geyiğe yine de saygı duy. Onun 
boynuzları var... Sonra çevrene hâkim olmak için hiç bitmeyecek bir 
çabaya giriş. Bizonu, mamutu, dinozoru avlayacak silahlar geliştir...

İçimden bir ses dinozora takılmış olabileceğinizi söylüyor. Demek 
istediğim de o zaten. Her duyduğunuza inanmak zorunda değilsiniz. 
İnanmayın da zaten. Çünkü herkesin bir ucundan tutup kendi ide-
olojik tercihlerine göre çekiştirdiği bir olaylar bütünü hakkında ko-
nuşacağız.

Tanıklarımız var. Milyonlarca tanık; müthiş acılar yaşamış savaş 
kurbanları, soykırımdan ve katliamlardan arta kalanlar... Ama yal-
nızca onlar değil. Bu savaş suçlarının şurasında burasında yer almış, 
kan ve gözyaşı her yeri kaplarken katilleri alkışlamış, coşkuyla sela-
ma durmuş milyonlar da var. Kurbanların hatırlatmaya ve diğerleri-
nin unutturmaya çalıştığı onca detay var.

Yalnız tanıklar değil, yığınla belge de var başka bakış açılarıy-
la tekrar tekrar didiklenen ama devasa bir propaganda makinesinin 
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kendi kurgusal evrenini yaratmak üzere deforme ettiği, düzenlediği, 
yarattığı milyonlarca belgeye tam olarak güvenebilir miyiz?

Her neyse. Bütün bunlara daha çok var elbette. Şimdi dinozoru 
avlayacak silahlar geliştir. Dinozor yoksa bizon avla. Mamut avla... 
Ama kurda kuşa yem olma... Kurttan köpek yap, demirden kılıç, 
üzümden şarap, öpücüklerden insan... Gelişim böyle bir şey ama her 
zaman kolay değil.

Tarihçi olmadığım gibi bir Paul Eluard da değilim. Bu yüzden 
bana güvenebileceğinizi söylüyorum. Çünkü elimizde olan veriler 
kadar, olmayanları da durmaksızın hatırlatmak niyetindeyim size. 
Elimizdeki verileri orta yere saçtığımız vakit, hikâyemizdeki boşluk-
ları da daha net görmeye başlarız. Bu boşluklar, özenle üzerinde du-
rup aydınlatmamız gereken tüm kara deliklerin haritasını önümüze 
serer. Her yeni cevabın yeni sorulara gebe olmasının da sebebi budur. 
İlerleme dediğimiz şey zaten önümüzdeki boşlukların haritasını çı-
kartmak değilse nedir ki?

Çünkü gökte ay var, güneş var... Geceyi ve gündüzü anlayamı-
yorsan, aya ve güneşe tap. Çevrende bizon var. Postuna bürününce 
onun gücüne sahip olacağına inan... Anlamak için çabalamak gerek 
ama korkuyorsan ne olacak? Gecenin karanlığında karşına çıkabile-
cek şeyler yüzünden gözünü sımsıkı kapat ama orada neler olduğunu 
merak etmekten de geri durma. İşte bu bizim hikâyemiz... Korku ve 
saldırganlık arasında... Sahip olmak ve kölelik arasında... Öznellik 
ve nesnellik arasında...

Sonra toprağı ek. Hayvanı evcilleştir... Mağaradan çıktığında av-
lanmak için ayrı, korunmak için ayrı, gezegenin bilinmeyenlerine 
meydan okumak için ayrı ekiplere ihtiyaç duymaya başla. Seni ge-
zegenin bilinmeyenlerinden korumak için ayrı, diğer insanlara karşı 
savunmak için ayrı ekipler çıksın ortaya. Sev, öğren, kork, meydan 
oku. Kork. Yeniden meydan oku. Bu döngü hiç bozulmasın. Sonra 
birileri yaşadığın toprak parçalarını çevrelemeye başlasın.

Artık her şey herkesin olamaz çünkü onun elinde kılıç, seninkin-
de maydanoz var.
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Artık avlayamadığımız şey kalmadı belki ama anlayamadıkları-
mız gün geçtikçe artıyor. Çünkü her cevap yeni soruların tohumunu 
atar. Her şeyi bağlamına oturtmak diyordum ya, işte oraya doğru gi-
diyoruz.

İnsan insana köle olur mu? Koskoca kurttan köpek yaptık ya, in-
sandan köle neden olmasın? Arazileri çevrele. Boyun eğdirebildiğin 
her şeye boyun eğdir ama anlayamadıklarından korkmaya devam et. 
Depremler, gelgitler, yanardağ patlamalarıyla tanış. Yenemediğin her 
şeye boyun eğ ama anlamak için kafa patlat. Tanrı kralların var artık 
ama savaşlar, kıtlıklar ve hastalıklar onları korumuyor.

Hayat nereden geliyor? Gündüz güneş, gece ay var, bizonu ise av-
layabiliyorsun... Bütün dikkatini ve saygını yukarıya yönelt. Bizonun 
postu seni sadece soğuktan korur. O da bir yere kadar...

Kuzeyden ve doğudan türlü türlü barbarlar geliyor.  Kuzeyde ve 
doğuda hayat kolay mı zannediyorsun? Ama geliyorlar ve neden gel-
dikleri umurunda değil. O zaman onlarla savaş. Boyun eğdirebildiğin 
her şeye boyun eğdir. Engelleyemiyorsan kendine başka yollar üret. 
Ayağının değdiği her yeri fethet. Yeni şeyler öğren. Onlar yeni so-
rulara yol açsın. Her yeni soruyla el yükselt ama çözümlerin arttıkça 
ihtiyaçların da artsın. Sen potansiyellerini artırdıkça, artan refahın 
oraya başka insanları çeksin. Ürettiklerin tükettiklerinle hiçbir za-
man denkleşemesin. Bak artık şehirlerin var.

Ama her şey büyük bir patlamayla başladı.
28 Haziran 1914 günü Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Veli-

ahtı Franz Ferdinand...
Veliaht Prens Ferdinand dediğimde hepinizin kafasında şimşek-

ler çakmış olmalı. Savaşta Almanlar yenildi, onlar yenilince biz de 
yenilmiş sayıldık. Yoksa koskoca Osmanlıyı perişan etmek kimin 
haddine?

Bazılarınız şimdi bıyık altından gülüyor olabilir ki bıyıklar üstü-
ne de konuşma fırsatımız olacak ilerleyen bölümlerde. Sonuçta ne 
olduysa oldu ve Almanlar yenildi işte. Savaş bittiğinde artık Alman 
İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İm-


