istanbul emniyet müdürü nihat halûk pepeyi’nin
almanya gezisi-2

?????

sachsenhausen temerküz
kamp›’n›n türk ziyaretçileri
r›fat n. bali
Yaz›n›n ilk k›sm›nda irdelenen Talat Paﬂa’n›n kemikleri ya da Balat F›r›nlar› gibi
konular bir yana, eldeki belgelerden ç›kan sonuç, Almanya gezisinin Nazilerin
daveti üzerine gerçekleﬂti¤i ve Türkiye’yi Almanya’n›n yan›na çekmeyi hedefleyen
bir propagandan›n parças› oldu¤u yönündedir. Gezinin amac› silah üretim
tesislerini gezmekti. 31 Aral›k 1942’de Berlin’de Hariciye Vekâleti umum
müdürlerinden Faik Hazar ile Reich ad›na Orta Elçi Dr. Clodins aras›nda,
Alman Hükümeti’nin Türkiye’ye açt›¤› 100 milyon Reich markl›k kredi çerçevesinde
Almanya’dan savaﬂ teçhizat› temini konusunda bir anlaﬂma imzalanm›ﬂt›.

N
√ ihat Halûk
Pepeyi 1949
y›l›nda (da)
Z›rhl› Akdeniz
Amerikan Filosu
Komutan›
Oramiral
Richard L.
Conelly'e
iadeyi ziyarette
bulunmuﬂtu.
USS Columbus
gemisi,
27 Ocak 1949.
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Aksi
belirtilmedi¤i sürece
tüm görseller Pepeyi
Arﬂivi’ne aittir. Ömer
Türko¤lu ve Nedret
‹ﬂli'ye teﬂekkür
ederim.

Nazilerin “Nihai Çözüm” olarak adland›rd›klar› Avrupa Yahudilerinin
imha edilmesi tasar›s›, 20 Ocak 1942
günü Berlin yak›nlar›ndaki Wannsee Gölü civar›nda bir villada düzenlenen ve de¤iﬂik Nazi örgütlerinde çal›ﬂanlar›n kat›ld›klar› bir toplant›da müzakere edildi. Tarihe
”Wannsee Protokolü” olarak geçen
bu toplant›n›n tutanaklar›nda, Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinde yaﬂayan 11 milyon Yahudinin imhas› için
her türlü gayretin sarf edilece¤i belirtiliyordu. Yahudilerin Avrupa’da
yaﬂad›klar› ülkelere göre nüfus da¤›l›m›n›n yer ald›¤› bu listede, Türkiye Yahudileri de “Avrupa Türkiyesi-55.500” ibaresi ile yer al›yordu.1
Gazeteci Azmi Nihat Erman’a göre
Türkiye Yahudileri bu durumdan
haberdard›. Hahamlar, sinagoglarda
ayinler s›ras›nda dindaﬂlar›n› üstü
kapal› bir ﬂekilde durumdan haberdar etmiﬂlerdi. Nazilerin Türkiye’yi
iﬂgal etmeleri halinde de imha f›r›nlar› Sütlüce’de, Hasköy’ün kuzeyinde ‹mrahor ve Karaa¤aç yollar›n›n
kesiﬂti¤i noktan›n do¤usunda kalan
meskûn olmayan geniﬂ bir arazide
inﬂa edilecekti. Wannsee Protokolü’nden sadece bir ay sonra Alman
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Büyükelçisi Franz von Papen’e suikast teﬂebbüsünde bulunulmas›
Türkiye Yahudilerinin endiﬂesini
daha da art›racakt›. Türkiye Yahudileri, Adolf Hitler’in, suikast giriﬂiminin Yahudilerin bir plan› oldu¤unu
ileri sürüp kendilerini imha etme
plan›n› daha da h›zland›rmas›ndan
endiﬂe ediyorlard›.2

varl›k vergisi kanunu
TBMM, Nihat Halûk Pepeyi’nin ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne atanmas›ndan sadece bir hafta sonra, 11
Kas›m 1942 tarihinde, Varl›k Vergisi
Kanunu’nu kabul edecekti. Kanunun ayr›mc› uygulamas› s›ras›nda
tahakkuk ettirilen vergiyi ödeyemeyen az›nl›klar, kanunda öngörüldü¤ü üzere, borçlar›n› çal›ﬂarak ödemek için 1943 y›l›n›n Ocak ay›ndan
itibaren kafileler halinde Aﬂkale’ye
gönderileceklerdi. Asl›nda Varl›k
Vergisi Kanunu’nun uygulanmas› s›ras›nda Halûk Pepeyi’nin herhangi
bir olumsuz giriﬂimi olmam›ﬂt›. Nitekim, Varl›k Vergisi Kanunu’nun
uyguland›¤› dönemde ‹stanbul Defterdar› olarak görev yapan Faik Ökte an›lar›nda Pepeyi’den ﬂöyle bahsetmekte:3
“Beyo¤lu’nun e¤lence yerlerinde
yapt›¤›m›z takip ve icra iﬂlerinin ekserisinde Emniyet Müdürü Halûk
Pepeyi ﬂefaatçi (arac›) olarak karﬂ›m›za ç›kar, müddet ister, kolayl›klar
beklerdi. Gong’ta yapt›¤›m›z icrada
Pepeyi’nin bu ﬂefaati, dostu Cevdet
Kerim ‹nceday› için yapt›¤›n› anlad›k. ‹nceday› o zaman bekârd› ve himayesi hasbi (bedava) idi.”
Varl›k Vergisi Kanunu’nun uygulanmas› esnas›nda Halûk Pepeyi’nin
olumsuz bir tavr› olmamas›na ra¤men, az›nl›klar›n toplu haf›zas›nda
“imha f›r›nlar›”n› haz›rlad›¤› kanaatinin geliﬂmesindeki ana neden,
dönemin karanl›k atmosferi ve koﬂullar›yd›.

alman d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›
arﬂivleri’ne göre
gezinin amac›
Halûk Pepeyi ve Salâhattin Korkud’un Almanya gezileri hakk›nda

Alman Büyükelçisi Franz von Papen’e suikast
teﬂebbüsünde bulunulmas› Türkiye Yahudilerinin
endiﬂesini daha da art›racakt›. Türkiye Yahudileri,
Adolf Hitler’in, suikast giriﬂiminin Yahudilerin bir plan›
oldu¤unu ileri sürüp kendilerini imha etme plan›n› daha
da h›zland›rmas›ndan endiﬂe ediyorlard›.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne yap›lan baﬂvuruya, söz konusu gezi hakk›nda arﬂiv kay›tlar›nda herhangi
bir bilgi ve belgeye rastlanmad›¤›
bildirilmiﬂtir.4 Bu baﬂvurudan dokuz
ay sonra Milli ‹stihbarat Teﬂkilat›’na
yap›lan baﬂvuruya ise, ilgili “hususlar›n, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nden talep edilmesi
gerekmekte” cevab› verilmiﬂtir.5 Bu
durum karﬂ›s›nda kullan›labilecek
tek belge, Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
Arﬂivleri ve Alman Devlet Arﬂivleri’nin belgeleridir. Alman D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Arﬂivleri’nde bakanl›k,
Ankara Büyükelçili¤i ve RSHA (Reich
Merkezi Emniyet Bürosu) aras›nda

yap›lan yaz›ﬂmalarla ilgili 13 belgenin varl›¤› tespit edildi. Ancak bu
belgelerden günümüze ulaﬂanlar›n
say›s› çok daha az. Bu belgelere bak›ld›¤›nda, gezinin amac›n›n Türkiye’ye yönelik propaganda faaliyeti
oldu¤u anlaﬂ›lmakta. Nitekim, Tarabya’daki Alman Baﬂkonsoloslu¤u’ndan merkeze gönderilen bir
telgrafta bu amaç aç›k bir ﬂekilde
belirtilmekte.6
Halûk Pepeyi ile Salâhattin Korkud’a refakat eden kiﬂi, Alman görevli Ludwig Moyzisch idi.7 Moyzisch, RSHA’n›n bir görevlisi olarak
Ankara’daki Alman Büyükelçili-

Pepeyi’nin
‹stanbul'a
dönüﬂü
gazetelerde
geniﬂ yer ald›.
Vatan, 12 ﬁubat
1943.
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¤i’nde ikamet ediyordu ve ünlü Cicero casusluk olay›nda, Cicero ile
irtibat halinde olan kiﬂiydi.8 Gezinin sona ermesinden sonra, Alman
Polis Teﬂkilat› Baﬂkanl›¤›’na ziyaretle ilgili bir rapor düzenlenecekti. Ancak söz konusu rapor Alman
Arﬂivleri’nde mevcut de¤ildir.9

Kamp›n SS Tugay Komutan› Glücks
ve SS K›tas› Komutan› Kaindl Pepeyi ve Korkud’a refakat edecek, heyete mükellef bir ö¤le yeme¤i ikram edilecekti. Mönü ﬂöyleydi:
Çorba, yeﬂil sazan ve patates salatas›, beyaz ﬂarap, kaz ci¤eri, patates, k›rm›z› lahana, k›rm›z› ﬂarap,
tatl› elma püresi, kahve. Yeme¤e

Pepeyi ve Korkud’un kamp› neden
ziyaret etmek istedikleri meçhuldür.
Sachsenhausen Temerküz Kamp›
hekimlerinden Dr. Baumkötter ile
y›llar sonra yap›lan bir mülakatta,
Baumkötter Türkiye’den resmi bir
heyetin gelip kamp› gezdi¤ini hat›rl›yordu. Dr. Baumkötter’e göre,
Türk heyeti benzeri bir kamp› Türki-

Pepeyi ve Korkud’un Sachsenhausen Temerküz Kamp›’n› neden ziyaret etmek
istedikleri meçhuldür. Kamp hekimlerinden Dr. Baumkötter ile y›llar sonra
yap›lan bir mülakatta, Baumkötter Türkiye’den resmi bir heyetin gelip kamp›
gezdi¤ini hat›rl›yordu. Dr. Baumkötter’e göre, Türk heyeti benzeri bir kamp›
Türkiye’de kurma amac›yla Sachsenhausen’i ziyaret etmiﬂti.
sachsenhausen temerküz
kamp›’n› ziyaret
Halûk Pepeyi ve Salâhattin Korkud
1 ﬁubat 1943 günü Sachsenhausen
Temerküz Kamp›’n› ziyaret edeceklerdi. Ziyaret, Pepeyi ve Korkud’un
istekleri üzerine gerçekleﬂmiﬂti.

kat›lan kiﬂiler ise ﬂunlard›: SS Tugay Komutan› Glücks, SS K›tas› Komutan› Kaindl, SS K›tas› Yüzbaﬂ›s›
Matisiath, SS K›tas› Üste¤meni Baumkötter, SS K›tas› Aste¤meni
Wessel ve tercüman, SS K›tas› Üste¤meni Finger SD (‹stihbarat Servisi’nden).10

ye’de kurma amac›yla Sachsenhausen’i ziyaret etmiﬂti.11

sonuç yerine
a) Eldeki belgelerden var›labilecek
ilk sonuç, söz konusu Almanya gezisinin Nazilerin daveti üzerine ger-

Türk taraf› istihbarat, Almanlar propaganda peﬂinde
Telgraf
(Geh.Ch.V.)
Tarabya, 1 Ekim 1942
Var›ﬂ: 2 Ekim 1942
Saat 0.50
Say› 1374-1 Ekim (19)42
Alman Emniyet Teﬂkilat› ve ‹stihbarat
Servisi Baﬂkanl›¤›’n›n büyükelçilik emrine
verilen görevlisi taraf›ndan Türk
‹stihbarat Teﬂkilat› ile iﬂbirli¤i yap›lmas›na
yönelik olarak sürdürülen teﬂebbüsler
çerçevesinde, geçenlerde burada bulunan
RSHA’dan (Reich Sicherheits
Hauptamt-Reich Ana Emniyet Bürosu)15
Dr. Graefe Türk ‹stihbarat Teﬂkilat›’n›n bir
temsilcisine, bugüne kadar zay›f olan
iliﬂkilerin güçlendirilmesi ve somut
raporlarla düﬂman propagandas›na karﬂ›
koyulmas› için ileri gelen bir görevlinin
Almanya’y› ve Almanya taraf›ndan iﬂgal
edilmiﬂ bölgeleri gezmek üzere
gönderilmesini teklif etti. Türk
gazetecilerin Almanya’ya yapt›¤› gezinin
esas itibariyle olumlu bir intiba b›rakm›ﬂ
olmas›,16 RSH temsilcilerini bu daveti
yapmaya teﬂvik etti. Ataﬂe Moyzisch
bugün, Dr. Graefe’nin davetinin Türk
‹stihbarat Teﬂkilat› taraf›ndan

memnuniyetle karﬂ›land›¤›n›, ancak Milli
Emniyet Teﬂkilat› idaresinin daveti kabul
edebilmesi için buradaki büyükelçilik
vas›tas›yla Hariciye Vekâleti’ne resmi bir
davetiye gönderilmesi gerekti¤ini bildirdi.
Ayr›ca Türk taraf›n›n iki kiﬂinin davet
edilmesi yönündeki iste¤i de iletildi.
Bunun için düﬂünülen kiﬂiler, Milli
Emniyet Teﬂkilat› Reisi (Mehmet) Naci
Perkel17 veya muavini ve Almanca bilen
bir memur. Türk taraf›n›n beklentileri,
basmakal›p bir propaganda gezisinin
düzenlenmemesi, aksine Milli Emniyet
Teﬂkilat› temsilcilerinin iﬂgal alt›ndaki
bölgelerde mevcut askeri ve sivil durum
hakk›nda kendi gözlemlerine dayanarak
bir fikir edinmelerinin mümkün k›l›nmas›
yönünde. Milli Emniyet Teﬂkilat›
temsilcileri döndükten sonra Reisicumhur
ve Baﬂvekil’e gezi hakk›nda bir rapor
sunacaklar. Türk taraf› gezinin ve geziye
kat›lan kiﬂilerin kesinlikle gizli
tutulmas›na çok önem veriyor. Bu kiﬂilerle
gezi s›ras›nda Hariciye Vekâleti ile
RSHA’dan birer görevli ilgilenecek.
Davetiyenin Türk makamlar›na, Alman
Dahiliye Vekâleti’ne ba¤l› Alman Polis
Teﬂkilat› Reisi Himmler ile Alman Hariciye
Vekili ad›na gönderilmesi gerekir.

Gerekti¤i ﬂekilde organize edilmesi
halinde bu tür bir gezi, düﬂmanlar›m›z›n
aﬂa¤›da say›lan önemli propaganda
mevzular› hakk›nda yetkili Türk
makamlar›n› bizim anlay›ﬂ›m›z
do¤rultusunda kesinlikle ayd›nlatma
imkân› sa¤layacakt›r:
1. ‹ﬂgal alt›ndaki bölgelerde yaﬂayan
halk›n Almanya’n›n uygulad›¤› terörün bir
neticesi olarak düﬂmanca davrand›¤›,
2. ‹kinci cephenin müdafaas›na yönelik
haz›rl›klar›n yetersiz oldu¤u,
3. Düﬂman kuvvetlerinin bombard›man›
sonucunda Almanya’n›n silah üretiminin
büyük ölçüde engellenmiﬂ ve Alman
halk›n›n moralinin bozulmuﬂ oldu¤u,
4. ‹kmal durumunun kötü oldu¤u.
Bu konuda esas itibariyle herhangi bir
tereddüt yoksa, bu geziyi özellikle
düﬂmanlar›m›z›n, büyükelçili¤inin
raporundan da bilinen, artan propaganda
faaliyetleri nedeniyle de do¤ru buldu¤umu
belirtirim. Ayr›ca bu konuda 6 Ekim’de
Berlin’e gelecek olan Ataﬂe Moyzisch’in de
dinlenmesini rica ederim. Davetiye
Hariciye Vekâleti’ne elbette ancak
önceden yoklama yap›l›p davetin kabul
edilece¤inden emin olunduktan sonra
iletilecek.

çekleﬂti¤i ve Türkiye’nin Nazilere
meyletmesini hedefleyen bir propaganda gezisi oldu¤u yönündedir.
Gezinin esas amac›, silah üretim tesislerini ziyaret etmekti. Nitekim 31
Aral›k 1942 tarihinde, Berlin’de Hariciye Vekâleti umum müdürlerinden Faik Hazar ile Reich ad›na Orta
Elçi Dr. Clodins aras›nda, Alman Hükümeti’nin 1942 y›l›n›n Haziran
ay›nda Türkiye’ye açt›¤› 100 milyon
Reich markl›k kredi çerçevesinde
Almanya’dan savaﬂ teçhizat› temin
etmesi konusunda bir anlaﬂma imzalam›ﬂt›.12 ‹lginç olan ve adeta bir
denge siyaseti olarak yorumlanacak
bir baﬂka ayr›nt› ise, Pepeyi ve Korkud’un Almanya’daki silah fabrikalar›n› ziyaret ettikleri tarihlerde bir
baﬂka Türk sanayi heyetinin de ‹ngiltere’deki silah üretim tesislerini
ziyaret etmesiydi.13
Bu tür halkla iliﬂkiler ve propaganda
mahiyetli bir baﬂka gezi, dönemin 1.
Ordu Komutan› General Cemil Cahit
Toydemir’in (1883-1956) Almanya
gezisiydi. Toydemir, yaveri Faik
Yüngul ve biri ataﬂe militer olmak
üzere iki tu¤general ile birlikte,
Adolf Hitler’in daveti üzerine 1943
y›l›n›n Haziran ay›nda Berlin’i ziyaret edecekti. Heyet, Do¤u Cephesi
ile Atlantik Duvar›’n›n baz› bölüm-
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Pepeyi,
(sol baﬂta)
Toptaﬂ›
Cezaevi'nde

lerini gezecek ve Hitler taraf›ndan
kabul edilecekti.14
b) Halûk Pepeyi ve Salâhattin Korkud, Talât Paﬂa’n›n kemiklerini Türkiye’ye getiren heyette yer almad›klar›
halde, gezi amac›n›n bas›na neden
yanl›ﬂ yans›t›ld›¤› ve Halûk Pepeyi’nin ailesine neden Talat Paﬂa’n›n
kemiklerini getirmek için Almanya’ya
gitti¤ini söyledi¤i meçhuldür.
c) Pepeyi ve Korkud’un neden özellikle Sachsenhausen Temerküz
Kamp›’n› ziyaret etmeyi arzulad›klar›, Türkiye’de benzeri bir temerküz
kamp› kurma tasar›s›n›n gündeme
gelip gelmedi¤i, ﬂayet geldi ise hangi ﬂartlarda ve ne gerekçe ile geldi¤i meçhuldür.
d) 3 May›s 1944 Turanc›lar Davas›’nda tutuklananlar›n iﬂkenceye tabi tutulmalar›nda Halûk Pepeyi’nin
herhangi bir sorumlulu¤u oldu¤unu
söylemek mümkün de¤ildir zira Pepeyi o tarihte art›k ‹stanbul emniyet
müdürü de¤ildi.
Eldeki mevcut veri ve belgelerden,
ﬂimdilik kayd›yla ulaﬂ›labilecek sonucun tatmin edici olmad›¤› aﬂikârd›r. Gezinin amac› ve sonucu, özel
ﬂah›slar›n arﬂivlerindeki mevcut
belgelerin veya kamu kurumlar›nda

bulunan ve henüz tasnifi tamamlanmam›ﬂ arﬂiv belgelerinin araﬂt›rmac›lar›n istifadelerine sunulmas› ve
bu belgeler aras›nda söz konusu ziyaretle ilgili belgelere rastlanmas›
halinde tam olarak anlaﬂ›lacakt›r.
r›fat n. bali, ba¤›ms›z araﬂt›rmac›

Pepeyi ve Heyeti
Berlin'de.
Haber Akﬂam
Postas›,
12 ﬁubat 1943.
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Sachsenhausen Temerküz Kamp›’nda 30 bin kiﬂi ölmüﬂtü
4 Nisan 1941’de, Eichberg Devlet Ak›l Hastanesi Direktörü ve Nazi Ötenazi Program›
iﬂbirlikçilerinden SS hekimi Friedrich Mennecke, Sachsenhausen’de bulunan tutuklular
aras›nda bir seçim yapt›. Seçti¤i tutuklular ya çok hasta veya çok zay›f ve çal›ﬂacak durumda
olmayanlard›. Mennecke, bu tutuklular›n öldürülmesini emretti. Tutuklular,
Sonnestein’da gazla öldüreceklerdi.
Halûk Pepeyi ve
Salâhattin
Korkud
1 ﬁubat
1943 günü
Sachsenhausen
Temerküz
Kamp›’n›
ziyaret
etmiﬂlerdi.

Sachsenhausen Temerküz Kamp›, Berlin
bölgesindeki ana Nazi kamp› idi. Berlin’in
kuzeyindeki Oranienburg Kamp›’n›n
yak›nlar›ndayd›. Kamp, Nazilerin
Esterwegen Temerküz Kamp›’ndaki elli
tutukluyu nakledip kamp›n inﬂas›na
baﬂlad›klar› 12 Temmuz 1936 tarihinde
aç›ld›. ‹lk döneminde, Sachsenhausen
Kamp›’nda özellikle siyasi tutuklular
bulunuyordu.
1938 y›l›n›n Kas›m ay›nda
Almanya’da Yahudilere karﬂ›
gerçekleﬂen ve Kristallnacht
(K›r›k camlar gecesi) ad›yla tarihe
mal olan ya¤ma gecesinde, SS ﬁefi
Heinrich Himmler 30 bin Yahudinin
tutuklan›p Sachsenhausen, Dachau ve
Buchenwald temerküz kamplar›na
nakledilmelerini emretti. Kristallnacht’›n
akabinde, 6 bin Yahudi Sachsenhausen’e
tehcir edildi. II. Dünya Savaﬂ›’n›n
baﬂlamas›ndan k›sa bir süre sonra, 1939
y›l›n›n Eylül ay› ortalar›nda polis, Berlin
Büyükﬂehri’nde yaﬂayan 900 Yahudi’yi
tutuklad› ve Sachsenhausen Kamp›’na
yollad›.
Bunlar, esas itibariyle Polonya uyruklular
ve vatans›z Yahudilerdi. Savaﬂ s›ras›nda
kamptaki ﬂartlar kötüleﬂecek, birçok
tutuklu açl›k, bitapl›k, s›hhi koﬂullar›n
yetersizli¤i gibi sebeplerden dolay›
kampta ölecekti.
Polonya’y› iﬂgal eden Nazi Ordusu
özellikle ö¤retmen, rahip, devlet
memurlar› ve liderler olmak üzere
binlerce Polonyal›y› katledecek veya
temerküz kamplar›na yollayacakt›.
Bu Polonyal›lar›n bir k›sm›

dipnotlar
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‹lk Sovyet savaﬂ esirleri, 1941 y›l›n›n
A¤ustos ay› sonunda Sachsenhausen’e
vard›. SS, 1941 y›l›n›n Kas›m ay›n›n
ortalar›na kadar yaklaﬂ›k 18 bin Sovyet
savaﬂ esirini Sachsenhausen Temerküz
Kamp›’na tehcir etmiﬂti. 13 binden fazla
Sovyet savaﬂ esiri Sachsenhausen’de
öldürüldü.
1944 y›l›n›n A¤ustos ay›nda cereyan eden
Varﬂova Gettosu ‹syan›’na cevaben,
Naziler Varﬂova’da yaﬂayan Yahudilerin
ço¤unu ﬂehirden ç›kard› ve 65 bin
Polonyal›y› temerküz kamplar›na yollad›.
Nazi kuvvetleri, isyan› Ekim ay›nda
bast›rmadan önce 3bin 500 Polonyal›
Sachsenhausen’e gönderilmiﬂti.

Sachsenhausen’e gönderilecekti. Örne¤in
3 May›s 1940 tarihinde Varﬂova’daki bir
hapishanede tutuklu bulunan 1200
Polonyal› Sachsenhausen’e nakledildi. 4
Nisan 1941 tarihinde, Eichberg Devlet Ak›l
Hastanesi Direktörü ve Nazi Ötenazi
Program› iﬂbirlikçilerinden SS hekimi
Friedrich Mennecke, Sachsenhausen’de
bulunan tutuklular aras›nda bir seçim
yapt›. Seçti¤i tutuklular ya çok hasta veya
çok zay›f ve çal›ﬂacak durumda
olmayanlard›. Mennecke bu tutuklular›n
öldürülmesini emretti. SS, seçilen
tutuklular› Sonnenstein’a götürdü.
Sonnenstein aklen veya fiziken engelli
olanlar›n sistemli bir ﬂekilde
öldürüldükleri bir merkezdi. Alman
hekimler bu tutuklular› Sonnestein’da
gazla öldüreceklerdi.
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1945 y›l›n›n Ocak ay›nda
Sachsenhausen’de 13 bini kad›n olmak
üzere 65 bin tutuklu bulunuyordu. Savaﬂ
s›ras›nda temerküz kamplar›
tutuklular›n›n zorunlu olarak silah
üretim fabrikalar›nda çal›ﬂt›r›lmalar›
gittikçe önem kazanacakt›. Dolay›s›yla,
Sachsenhausen Temerküz Kamp›
etraf›nda ve Berlin Büyükﬂehri’ndeki
silah fabrikalar› civar›nda 60 kadar yan
kamp kuruldu, tutuklular burada
çal›ﬂt›r›ld›. Sachsenhausen Kamp›’ndaki
tutuklular ayn› zamanda t›bbi deneylerde
de kullan›ld›.
Sovyet kuvvetleri 22 Nisan 1945 tarihinde
Sachsenhausen Kamp›’na girdi ve
tutuklular› sal›verdi. Kampta sadece 3000
hasta ve zay›f tutuklu bulunuyordu.
Kamptaki kay›tlara göre, SS 140 bin
tutukluyu kampa tehcir etmiﬂ, en az 30 bin
tutuklu bu kampta öldürülmüﬂtü.18

Temmuz ay›nda ziyaret ettiler. Heyet, Hariciye
Naz›rl›¤› Devlet Sekreteri Baron Von Weizsaecker,
Devlet Naz›r› Rosenberg ve Matbuat ﬁefi Dr.
Dietriche taraf›ndan kabul edildi.
(“Dr. Goebbels Türk matbuat heyetini kabul etti”,
Cumhuriyet, 23 Temmuz 1942). Heyette Nadir
Nadi, Necmeddin Sadak, As›m Us gibi devrin
önemli baﬂyazarlar› yer al›yordu. Nadir Nadi
daha sonra Goebbels ile olan görüﬂmelerini
yay›mlad›. Bkz. Nadir Nadi, “Göbbels’le bir saat”,
Cumhuriyet, 21 A¤ustos 1942.
17 Perkel, 1 A¤ustos 1941-Eylül 1953 tarihleri aras›nda
Milli Emniyet Hizmetleri Reisi idi. Bkz. Dr. Erdal
‹lter, Milli ‹stihbarat Teﬂkilât› Tarihçesi, M‹T
Bas›mevi, Ankara, 2002, s. 54.
19 “Sachsenhausen” maddesi, Holocaust
Encyclopaedia. Birleﬂik Amerika Holokost An›t
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Alman arﬂiv belgelerine göre ziyaret program›:19
Yaz›ld›¤›
Saat gün
1933
7
Yazan
RSHA
Say›: 193

ay
1

y›l
43

Giriﬂ damgas›n›n
Bas›laca¤› yer

Gönderildi¤i
Saat
gün

ay

y›l

Telgraf-Telsiz mesaj›-Teleks

Y›ld›r›m RSHA AMT ROEM. 6 No 355 7.1.43. 1933=WE=SS Reichsführer ve Alman Polis Teﬂkilat› Baﬂkan›’na
Berlin RFSS (Reichsführer-SS) Kurmay Karargâh› vas›tas›yla
Gizli
Konu: Türk ‹stihbarat Teﬂkilat›’ndan
veya Türk polisinden iki görevlinin
Almanya’ya ve iﬂgal alt›ndaki bölgelere
yapaca¤› gezi.
Türk ‹stihbarat Teﬂkilat›’n›n veya Türk
polisinin ileri gelen iki temsilcisinin
ziyareti ile ilgili son raporuma
istinaden, SS Reichsführer’in talimat›
uyar›nca baz› k›s›mlar› de¤iﬂtirilmiﬂ
olan ziyaret
program›n› onaylanmas› ricas›yla
aﬂa¤›da bildiriyorum:
14 Ocak. Akﬂam Viyana’ya var›ﬂ.
‹stasyonda gayri resmi karﬂ›lama,
gayri resmi yemek, opera.
15 Ocak. Viyana’da üst düzey SS ve
siyasi yöneticiler veya Emniyet
Teﬂkilat› ve ‹stihbarat Teﬂkilat›
yönetimi taraf›ndan kabul. Emniyet
Müdürü’nü ziyaret ve Emniyet
Müdürlü¤ü’nün baz› bölümlerinin
gezilmesi. Üst düzey SS ve siyasi
yöneticilerle ö¤le yeme¤i. ﬁehrin
gezilmesi.
16 Ocak. Bruenn’deki silah fabrikas›
ile Bruenn yak›n›nda Gurein’deki
tak›m tezgâhlar› fabrikas›n›n gezilmesi.
17 Ocak. Otomobille Prag’a gidiﬂ.
Protektora Baﬂkan Yard›mc›s›, Grup
Komutan› ve ayn› zamanda Polis ﬁefi
Daluege taraf›ndan kabul. Emniyet
Teﬂkilat› Komutan› ile akﬂam yeme¤i.
18 Ocak. Prag’›n gezilmesi.
Otomobille Pilsen’e gidiﬂ. Skoda fabrikalar›n›n gezilmesi.
19 Ocak. Berlin. ‹stasyonda SS Staf.
Schellenberg taraf›ndan karﬂ›lama.
Wannsee Konukevi’nde SS Staf.
Schellenberg taraf›ndan resepsiyon
verilmesi. Potsdam.
20 Ocak. Kriminal Polis
Müdürlü¤ü’nün gezilmesi. SS Grup ﬁefi
Nebe taraf›ndan kabul. Emniyet
Teﬂkilat›na ait idareci okulunu ziyaret.
Oradaki orduevinde akﬂam yeme¤i.
21 Ocak. Yemek. Krupp fabrikalar›n›n
gezilmesi.
22 Ocak. Lahey. Üst düzey
SS ve siyasi idareciler veya Emniyet
Teﬂkilat› ve ‹stihbarat
Teﬂkilat› yöneticileri
taraf›ndan kabul.
23 Ocak. Araba ile Antwerp’ten
Brüksel’e gidiﬂ.

24 Ocak. Paris. ﬁehrin gezilmesi. Üst
düzey SS ve siyasi yöneticiler taraf›ndan
kabul, kahvalt›. Emniyet Teﬂkilat›
yöneticileri ile akﬂam yeme¤i.
25 Ocak. Paris’te tatil günü.
26 Ocak. Bordo’da ﬂehir, liman ve
sahil tesislerinin gezilmesi.
27 Ocak. Otomobille Kuzey
Fransa’ya gidiﬂ.
28 Ocak. Paris’te veda ziyaretleri.
29 Ocak. Mannheim-Ludwigshafen’deki
J.G.Farbenindustrie’ye ait fabrikalar›n
gezilmesi.
30 Ocak. Berlin. Reichstag’›n oturumuna
kat›lma.

4 ﬁubat. Krakov’un gezilmesi. Uçakla
Kiev’e gidiﬂ. Kiev’deki üst düzey SS ve
siyasi yöneticiler taraf›ndan kabul ve
birlikte yemek yenilmesi.
5 ﬁubat. Kiev ve çevresinin gezilmesi.
Emniyet Teﬂkilat› ve ‹stihbarat Teﬂkilat›
yöneticisi taraf›ndan kabul.
6 ﬁubat. Uçakla Kiev’den K›r›m’a
gidilmesi, yolda Saporoﬂye veya
gezilmesi uygun baﬂka bir yerde mola
verilmesi. K›r›m’daki SS ve
siyasi yöneticiler taraf›ndan kabul.
7 ﬁubat. Otomobille K›r›m’›n güney
sahiline gidiﬂ.
8 ﬁubat. Uçakla K›r›m’dan Bükreﬂ ve
Sofya’ya gidiﬂ. Refakat eden Almanlar›n
Pepeyi,
Toptaﬂ›
Cezaevi’nde.

31 Ocak. Rostock’ta Heinkel fabrikalar›n›
ziyaret.
1 ﬁubat. Sachsenhausen Temerküz
Kamp›’n›n gezilmesi (özel istek).
2 ﬁubat. SS Grup ﬁefi Kaltenbrunner
taraf›ndan kabul. Muhaf›z Alay›
tesislerinin gezilmesi. Orduevinde SS Grup
ﬁefi Juettner ile ö¤le yeme¤i. Akﬂam
Wannsee Konukevi’nde Emniyet Teﬂkilat›
ve ‹stihbarat Teﬂkilat› Baﬂkan›’n›n
baﬂkanl›¤›nda büyük veda ziyareti.
3 ﬁubat. Uçakla (buradan itibaren uçak
kullan›lmas› gerekiyor) Posen’e gidiﬂ.
Üst düzey SS ve polis ﬂefleri taraf›ndan
kabul. Yerleﬂim yeri ve inﬂaat
uygulamalar› vs.’nin görülmesi. Ö¤leden
sonra uçakla Krakov’a gidiﬂ. Akﬂam
Krakov’daki üst düzey SS ve siyasi
yöneticiler taraf›ndan kabul.

vedalaﬂmas› ve gezinin resmi olarak sona
erdirilmesi.
Bu program çerçevesinde, gezi s›ras›nda
daha baﬂka neler yap›laca¤›
belirtilmemiﬂtir.
SS Grup Komutan› Daluege ve ilgili üst
düzey SS ve siyasi yöneticilere do¤rudan
buradan haber verilip verilmemesi
hususunda karar›n›z› ve ayr›ca bir uça¤›n
tahsis edilmesi için talimat›n›z›
bekledi¤imizi de arz ederim.
Hariciye Vekâleti Daire D2’nin bildirdi¤ine
göre, Hariciye Vekili’nin geziyi ve
program› onaylad›¤›n›, ancak vekâletten
bir temsilci göndermeyi düﬂünmedi¤ini
belirtirim.
Silah fabrikalar›n›n gezilmesi için
Alman Baﬂkomutanl›¤›’ndan izin ald›m.
RSHA AMT ROEM.6
Ad›na imza Schellenberg, SS Staf.
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