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İHRA HAKKINDA
Uluslararası Holokost Anma İttifakı (İHRA), Holokost hakkında eğitim ve araştırmaları güçlendirip
geliştirmek, bilinçlendirip hatırlatmak ve 2000 Stokholm Bildirgesi'nin taahhütlerini yerine getirmek için
hükümet ve uzmanları bir araya getirir.
İHRA, eski Holokost Eğitim, Anma ve Araştırma İşbirliği grubu (Task Force for International Cooperation
for Holocaust Education, Remembrance and Research/ITF), 1998 yılında eski İsveç Başbakanı Göran
Persson tarafından kurulmuştur.
Günümüzde İHRA ağı, 40'tan fazla ülke, aynı zamanda Holokost ile ilgili konular üzerinde yetki sahibi, kilit
uluslararsı ortak kuruluşlardan oluşmaktadır. İHRA'nın uzman ağı da dünya çapında Holokostu anma,
eğitim ve arşatırma alanında farklı merkezlerde uzmanlaşan temsilcilerden oluşmaktadır.
İHRA uzmanları ve siyasi temsilcilerinin odak noktası, 2019 yılından başlayarak 2023 yılına kadar ki
süreçte, tarihi kayıtların gerçek anlamından saptırma yaptırımlarına karşı korunmasını sağlamaktır.

BU YAYIN HAKKINDA
Bu yayın, İHRA uzmanları tarafından daha önce hazırlanan eğitim politikası ve eğitmen kılavuzları esas
alınarak hazırlanmıştır. İHRA ağına ait uzmanlarımız Jennifer Ciardelli (ABD), Niels Weitkamp (Hollanda),
Andrea Szőnyi (Macaristan), Benjamin Geissert (Norveç), Wolf Kaiser (Almanya), Paula Cowan (Büyük
Britanya), Lena Casiez (Fransa) ve Yessica San Roman'a (İspanya) sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Bu çalışma onların verimli katkıları olmadan gerçekleşemezdi.

ÖN SÖZ
Dr. Kathrin Meyer
İHRA Yönetici Sekreter

“Oldu bir kere. Olmaması gerekiyordu ama oldu.
Yeniden tekrarlanmamalı ama tekrarlanabilir de.
Bu yüzden Holokost hakkında eğitim esastır,
zorunludur.”
Göran Persson, 2000 yılında Stokholm'da gerçekleşen Uluslararası Stokholm Holokst Forumu'ndaki
konuşmasına bu etkili sözlerle başlamıştı. Üç gün boyunca süren Forumda, Holokst eğitiminin
önemi, devlet başkanları, eğitimciler, tarihçiler ve hayatta kalanların verdiği mesajlarda vurgulandı.
Holokostun sona ermesinden yarım asır sonra Stockholm'da toplanan tüm katılımcılar için,
uluslararası toplumun, Holokostun tarihi ve sonuçları üzerine gelecek nesillere destek verme
sorumluluğunu paylaştığı açıktı. Eğitim, Holokostun asla unutulmamasını sağlamak için İHRA'nın
çalışmalarının temel taşıydı ve öyle kalacaktır.
İHRA ağını oluşturan yaklaşık 300 delegeye baktığımda, her birinin masaya yatırdıkları derin bilgi
birikiminden ve heyecanlarından ilham alıyorum. Ancak kariyerim boyunca öğrendiğim bir şey varsa
o da tek başına tutku ve bilginin yeterli olmadığı gerçeğidir. Mükemmel sivil toplum girişimleri bile
tek başına yeterli değildir. Sorumlulukları, toplumlarının genel eğitimini sağlamak olan hükümetlerin
politik taahhütlerine ihtiyacımız var. Öğretmenler ve eğitimciler, yapılan bu mükemmel çalışmayı
teşvik edip güçlendirmek için bu siyasi desteğe güvenmek istiyorlar.
Üye ülkelerimizin her birinde bulunan, ortak uluslararası kuruluşlarımız da dahil olmak üzere bir dizi
kurum, öğrencileri öğretmek ve öğretmenleri ve eğitimcileri eğitmek ve güçlendirmek için
yorulmadan çalışıyor. Bu kurumlar sayesinde üye ülkelerimizde ve ötesinde çeşitli yüksek kaliteli
eğitim kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca, delegelerimiz sayesinde hazırlanan bu çalışmaları
tamamlak ve orada kaynak olarak yerini alacak, İHRA tarafından hazırlanan Holokostu Öğretme ve
Öğrenme Önerilerini size sunmaktan mutluluk duyuyorum.
Bu sayının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile ortaklaşa yayınlanmış
olmasından memnuniyet duyuyorum ve umarım diğer kuruluşlar da dağıtım sürecinde bizleri
destekleyecektir. Bu öneriler, uzmanlarımızı temsilen büyük bir başarı teşkil etmekte, bu nedenle
her birine özverili çalışmaları ve uzmanlık katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Stokholm Bildirgesi'nde şöyle beyan edilir: “Okullarda, üniversitelerde ve topluluklarda Holokost
eğitimini destekleyeceğiz ve diğer kurumlarda da buna teşvik edeceğiz.” Holokost hakkındaki bu
Öğretme ve Öğrenme Önerileri, bizleri söz konusu taahhüde bağlı kalmamıza bir adım daha
yaklaştırmaktadır.
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ÖZET
Holokost, 1933-1945 yılları arasında, devlet destekli, Nazi Almanyası ve içbirlikçileri
tarafından, Yahudilere uygulanan sistematik zulmü ve cinayetin adıdır. Kıtanın genelini
kapsayan bu soykırım, sadece bireyleri ve aileleri değil, yüzyıllar boyunca gelişen
toplulukları ve kültürleri de yok etti. Holokost, Nazilerin önderliğinde, birçok grubu da
hedef alan zulüm ve cinayetlerden meydana geldi. Bu alandaki oturumlar ve aktiviteler,
öğrencilerin ve diğerlerinin bu eşi görülmemiş yıkıcı eylem hakkındaki bilgilerini
geliştirmelerine ve zulüm gören ve öldürülen bireylerin ve grupların anısını yardımcı
olacaktır. Eğitimciler ve öğrenciler, Holokostun gündeme getirdiği ahlakî, politik ve sosyal
meseleler ve bunların bugünkü önemi üzerine, düşünmeye teşvik edilmeli ve yardımcı
olunmalıdır.
30'dan fazla üye ülke delegelerin uzmanlığından yararlanılarak, aşağıda verilen
İHRA'nın hazırladığı Holokost hakkında Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri, politik
yapıcılar, uygulayıcılar ve eğitimciler için sağlam bir zemin hazırlamayı
amaçlamaktadır:
1. Holokost bilgisini geliştirmek, bireysel anlayış ve bilgi doğruluğunu sağlamak
ve antisemitizmin olası sonuçları hakkında farkındalık yaratmak;
2. Holokost hakkında bilgi edinmek için ilgi çekici öğretim ortamları oluşturmak;
3. Holokost inkârına ve çarpıklığına karşı koymak da dahil olmak üzere,
Holokost hakkında eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyi teşvik etmek;
4. İnsan hakları ve soykırımı önleme eğitimine katkıda bulunmak.

HOLOKOST HAKKINDA NEDEN ÖĞRETİLMELİ?
Öğrencilere, ek olarak insani değerlere temelde meydan okuyan bir olay hakkında
bilgi kazandırmanın yanı sıra, Holokost hakkında öğretmek ve öğrenmek, öğrencilere
soykırıma yol açan bazı mekanizmaları ve süreçleri ve insanların hızlandırmak için
yaptıkları seçimleri anlama fırsatı veriken, bu seçimlerin bazem olağan dışı aşırı
koşullar altında yapıldığını teyit etmektedir.
“Holokost hakkında neden öğretilmeli” bölümü, bir dizi karmaşık görüşü ifade eder.
Eğitim kurumları bu görüşleri geçmişten gelen bu olayın çalışmasını ve şimdiki zaman
üzerindeki etkisini tasarlamak için kullanabilirler. Holokost hakkında öğretme ve
öğrenme, eleştirel düşünme, toplumsal farkındalık ve kişisel gelişime ilham vermek
için önemli bir fırsat sunar.
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HOLOKOST HAKKINDA NE ÖĞRETİLMELİ?
Öneriler, Holokostu olabildiğince açık hale getirerek, tarihsel bağlamı, kapsamı ve yükselişi,
nedenleri ve nasıl olduğu hakkında temel soruları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.
Bu bölüm eğitimcilerin Holokostu analiz etmek için kullanabilecekleri bir dizi kritik soruyu
ortaya koymaktadır. Bunun için aşağıdaki temel sorular önerilmektedir:
● Bu soykırım sürecinin tarihsel koşulları ve ana aşamaları nelerdi?
● İnsanlar bu suçlara neden ve nasıl katıldılar veya ortak oldular?
● Yahudiler zulme ve toplu katliama nasıl tepki verdi?
● Bazı insanlar bu suçlara neden ve nasıl karşı çıktı?

Bu bölümde, öğrencilere farklı bakış açıları ile Holokostun nasıl ve neden meydana
geldiğini incelemelerine yardımcı olacak ayrıntılı sorular sunulmaktadır. Bu sorular, II.
Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasındaki koşulların ve davranışların analizine
teşvik edecektir. Sorular, Naziler ve onların işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen,
Holokost ve Romen ve Sinti topluluğuna yapılan soykırım gibi diğer kitlesel zulümler
arasındaki ilişkiyi icelemeyi teşvik edecektir. Bu sorular eğitimcileri, konuyla ilgili kimin
sorumlu ve suça dahil olduğunu, faillerin bu davranışını motive eden şeyin ne olduğunu,
ortak çalışanları, seyirci kalanları ve kurtarıcıları keşvetmeyi sağlayacaktır. Bu sorular aynı
zamanda mağdurların çok çeşitli yanıtalrının önemini vurguluyor. Ayrıca, Holokost tarihinin
mültecilere yönelik politikanın, insan hakları ihlallerinin, sadece ilgili kişiler için değil bir
bütün olarak toplumlar için sonuçları ve soykırımı önleme çabaları gibi güncel sorularla
ilgili olduğunu tartışmayı öneriyorlar.

HOLOKOST HAKKINDA NASIL BİR EĞİTİM VERİLMELİ?
Her şeyden önce, eğitimciler Holokostun dikkatli hazırlık ve uygun malzemelerle etkili
ve başarılı bir şekilde öğretilebileceğinden emin olmalıdır. “Holokost hakkında nasıl
bir eğitim verilmeli” bölümü, hem resmi hem de gayri resmi eğitim ortamlarında
uygulanabilecek pratik yaklaşımlar ve yöntemler sunarak, Holokost hakkında
öğretme ve öğrenme olasılıklarını ve zorluklarını tartışır. Tarihsel gerçekler
konusunda doğruluk ve hassasiyetin önemi, tarihsel karşılaştırmalar ve dilin
kullanımı üzerinde durulur. Bu bölüm, eleştirel düşünme ve etkisini destekleyen
öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının kullanılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca,
tarihi aktörlerin bireyselliğini ve eylemlerini netleştiren, öğrenciler için uygun birincil
ve ikincil kaynakların seçimine özel önem verilmektedir. Bu bölüm ayrıca soykırımın
önlenmesi ve insan hakları gibi diğer alanlar bağlamında Holokostu incelerken,
nüanslı bir tarihsel bağlam eklemenin ve tarihsel olmayan karşılaştırmalardan
kaçınmanın önemini tartışıyor.
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GİRİŞ
“Holokostun tüm boyutlarıyla çalışılmasını teşvik etme
taahhüdünü paylaşıyoruz. Okullarımızda ve üniversitelerimizde
Holokost eğitimi konusunda tanıtım yapacağız, toplumlarımızı ve
diğer kurumları da buna teşvik edeceğiz..”
– 2000, Stokholm Bildirgesi, 5. Madde.

GEREKÇE VE SEBEP
Holokost, dünya tarihinde coğraﬁ sınırları aşan ve dokunduğu toplumun tüm kesimlerini
etkileyen bir dönüm noktasıydı. Böylece, onlarca yıl sonra, toplumlar Holokostun tarihsel
hatıraları ve gerçekleriyle çağdaş gerçeklerimizle kesişecek şekilde mücadele etmeye
devam ediyor. Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, eleştirel düşünme, toplumsal
farkındalık ve kişisel gelişime ilham vermek için önemli bir fırsattır. Yine de bu muazzam
konu, travmatik doğası, geniş alanı ve ırkçılık ve antisemitizm de dahil olmak üzere zorlu
insan dinamikleriyle kesişimi nedeniyle eğitimcileri zorlayabilir.
Uluslararası Holokost Anma İttifakı (İHRA), dünya çapında Holokost eğitimi, anma ve
araştırmayı güçlendirmek, ilerletmek ve teşvik etmek için 30'dan fazla üye ülkeden
hükümetleri ve uzmanları bir araya getiriyor. İHRA, delegelerinin uzmanlığından
faydalanarak Holokost hakkında öğretme ve öğrenme konusunda kapsamlı öneriler
sunmak gibi sıradışı bir misyon üstlenmiştir. Holokost hakkında öğretme ve öğrenme
kapsamı, profesyonelleşme, kurumsallaşma ve küreselleşme açısından genişlemiştir.
İHRA üyeleri Holokost eğitimi, anma ve araştırma adına yeni tarihi keşiﬂer ile artan
katılımı beraberinde getirmiştir.
Yine de, İHRA'nın Holokostu Öğretme ve Öğrenme ile ilgili deneysel araştırma incelemesi
bir takım endişeleri ortaya çıkarmıştır. Holokost hakkında bilgi ve anlayışındaki önemli
boşluklar, yaygın efsaneler ve kavram yanılgıları, ulusal tarihlerle ilgili zor sorulardan
kaçınma eğilimi, Holokostu öğretmek ve öğrenmek için zorluklar olarak tanımlandı. Buna
ek olarak, ülkeler Holokost hakkında farklı tarihler, meşru anlatılara ve göz önünde
bulundurulması gereken farklı eğitim ortamlarına, pedagojilere ve geleneklere sahiptir.
Uzmanların paylaşılan deneyimlerine ve görüşlerine, ayrıca İHRA üyesi ülkelerden
eğitimcilerin geri bildirimlerine dayanarak, aşağıdaki güncellenmiş öneriler karar vericilere,
uygulayıcılara ve eğitimcilere Holokostu öğretmek ve öğrenmek için bir çerçeve
sunmaktadır. Bu Öneriler, bir bütün şeklinde uygulanması ve gerçekleştirilmesi gereken
acil hedeﬂer olarak değil, daha ziyade uygulayıcıların, eğitimcilerin ve karar vericilerin
birlikte çalışabilecekleri çerçeveler ve yaklaşımlara yöneliktir.
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ÖNERİLERİN AMACI
İHRA'nın Holokost hakkında öğretme için orijinal yönergelerinde yapılan bir güncelleme olan bu
yenilenen Öneriler, bugün Holokost hakkında öğretme ve öğrenmenin önemine vurgu yapmak
adına, akademisyenler, karar vericiler, uygulayıcılar ve daha geniş toplum arasında devam eden bir
görüşmeye katkıda bulunuyor. Bu Öneriler, karar vericiler, uygulayıcılar ve eğitimciler için onlara
yardımcı olacak şu temeli sağlamayı açlamaktadır:
1. Bireysel anlayış ve bilgide doğruluğu sağlamak, antisemitizmin olası
sonuçları hakkında farkındalık yaratmak için Holokost konusundaki bilgilerini
geliştirmek;
2. Holokost hakkında bilgi edinmek için ilgi çekici öğretim ortamları oluşturun;
3. Holokostu inkâr etme ve çarpıtmaya karşı koyma becerisi de içeren
eleştirel ve derin düşünmeyi teşvik etmek.
4. İnsan Hakları ve soykırım önleme eğitimine katkıda bulunmak.

HOLOKOSTUN TANIMI
Bölüm 3.1'de belirtildiği gibi, Holokost için anlamlı eğitim, terimlerin sürekli ve doğru
kullanımını gerektirir. “Holokost” ve “Shoah” terimleri, yirminci yüzyılda meydana gelen, belirli
bir soykırım olayın olan: Nazi Almanyası ve işbirlikçileri tarafından, 1933-1945 yılları arasında
devlet destekli, sistematik bir zulüm ile Yahudilerin öldürülmesini ifade eder.
Bu zulüm ve katliam İkinci Dünya Savaşı sırasında doruk noktasına ulaştı. Nazi önderliğinde
gerçekleşen bu eylemler sırasında meydana gelen soykırım, Romanlar ve Sintilerin soykırımı
da dahil olmak üzere, ilave grupları da hedef aldı.
Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, ulusal sosyalist rejim ve işbirlikçileri tarafından
Yahudilerin maruz kaldığı ayrımcılığı, zulmü, katliamı ve soykırımı kapsar ve Holokostu
anlamak için gerekli olan, Yahudi olmayan mağdurlara karşı Nazi suçlarını anlamayı sağlar.
Nazi saldırganlığı ve zulmünün Avrupa kıtasının ötesine Kuzey Afrika'ya kadar yayılmasıyla
birlikte, Holokost hakkında öğretme, Kuzey Afrika Yahudileri'nin gördüğü muameleyi
anlamayı da içerebilir.
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Genel olarak aşağıdaki öneriler Roman ve Sinti soykırımını öğretme ve öğrenme
için de geçerlidir, çünkü bu çalışma, azınlığın tarihi ve çingene karşıtlığı temelleri
ile Nazi zulmü ve yok etme politikası (ırksal ideolojiye dayanan bir politika)
hakkında ek bilgi gerektirmektedir. Sinti ve Romanlara karşı bu önyargı ve
kızgınlık tutumunun Avrupa tarihinde köklü olduğunu ve Sinti ve Roman
soykırımının savaştan sonra ihmal edildiğini ve reddedildiğini, ancak 1982'de
resmen tanındığını anlamak önemlidir. Romanların Soykırımı, Ulusal Sosyalizm
altındaki Romanların soykırımı hakkında farkındalık yaratmayı ve İHRA'nın
Romanların soykırımını bilgilendirme, eğitme, araştırma ve hatırlama taahhüdünü
artırmayı amaçlamaktadır (ek kaynaklara bakınız).

EĞİTİM SÜRECİ
Genel olarak, Holokost hakkında öğretme ve öğrenmenin sağlaması gerekenler:
● Eşi benzeri görülmemiş bu yıkım hakkında bilgiyi geliştirmek;
● Zulüme maruz kalan ve öldürülen, belirli birey ve grupların
anısını muhafaza etmek;
● Eğitimcilerin ve öğrencilerin Holokost olaylarının gündeme getirdiği ahlâki,
politik ve manevi sorunların, günümüzle ilişkilendirilmesi üzerine
düşünmelerini teşvik etmek

TASLAK
Öneriler aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
1. Gerekçe ve sebep: Holokost hakkında neden öğretilmeli?
2. İçerik: Holokost hakkında ne öğretilmeli?
3. Pedagojik metod: Holokost hakkında nasıl öğretilmeli?
4. Ek kaynaklar: Holokostu öğretmek ve öğrenmek için materyaller sağlayan diğer
kuruluşlardan bilgi ve bir anahtar terimleri listesi edinme.

BU ÖNERİLERDEN KİMLER
YARARLANABİLİR?
Tavsiyeler, resmi ve gayri resmi eğitim ortamlarında eğitim karar vericilerini, okul
yönetimini, eğitimcileri ve diğer eğitim paydaşlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.
Profesyoneller eğitim ortamlarında farklı roller oynarken, hepsi Holokost hakkında
öğretmek için “neden, ne ve nasıl” soruları çerçevesinde eleştirel düşünmekten
yararlanabilir.
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Eğitimcilerin, içerikleri planlamadan önce Bölüm 1 ve 2'yi, derslere ve öğretim yaklaşım(lar)ına
karar verirken, Bölüm 3'ü okumaları tavsiye edilir. Eğitimciler, aynı zamanda Bölüm 3'ün derslerini
tamamladıktan sonra öğrettikleri hakkındaki düşüncelerini ve değerlendirmelerini desteklemek için
bir araç olarak kullanmayı yararlı bulabilirler. Böyle yaparak, aşağıdaki Öneriler, Holokost
hakkında öğretme ve öğrenme konusunda deneyimli ve deneyimsiz Holokost eğitimcileri için
yararlı olacaktır. Aşağıdaki diyagram bir model sürecini temsil etmektedir.

Bu öneriler nasıl kullanılmaı
Planlama

Öğretme

Bölüm1: Holokost
hakkında neden öğretilmeli?

Değerlendirme/Yansımama

Öğrenciler bu çalışmanın geçerlilik
düzeyini ne şekilde ifade edebilir?

Bölüm 2: Holokost
hakkında ne öğretilmeli?

Öğrencilerin bilgi ve anlayışları
hangi yollarla arttı?

Bölüm 3: Holokost
hakkında nasıl öğretilmeli?

Gelecekte pratiğim nasıl
gelişebilir?

Değerlendirme ve yansımanın gelecek kavramlarında uygulanması

Şekil 1. Bu öneriler nasıl kullanılmalı
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1
NEDEN HOLOKOST HAKKINDA

ÖĞRETİLMELİ?

Holokost hakkında yapılan her araştırmanın,
öğrencilerin kendi ulusal bağlamlarında anlamlı ve
alakalı olması çok önemlidir. Bu bölüm, karar
vericilerin, okul yönetiminin, eğitimcilerin ve diğer
eğitim paydaşlarının, Holokostun incelenmesine yönelik
çeşitli hedeﬂeri paylaşarak, Holokostu öğretme ve
öğrenme hakkında mantıklı açıklamaların oluşturmasına
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu, ülkelerindeki
Holokostu öğretmeyi ve öğrenmeyi taahhüt eden İHRA
üyesi ülkeler için özel bir önem taşımaktadır.
Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, eleştirel düşünme, toplumsal farkındalık ve
kişisel gelişime ilham vermek için önemli bir fırsat sunar. İkinci Dünya Savaşı esnasında
meydana gelen, dünya tarihinde bir dönüm noktası olan Holokost, tüm coğraﬁ sınırlarını
aşarak, tüm kesimlerini kapsadı. Onlarca yıl sonra, toplumlar çağdaş zorlukların ortasında
Holokostun hem geride bıraktıklarıyla hem de tarihsel kayıtlarıyla boğuşmaya devam
ediyor. Bunlar arasında sayabileceklerimiz, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı,
dünyadaki soykırımlar, devam eden mülteci krizi ve birçok demokratik norm ve değere
yönelik tehditler bulunmaktadır. Bu özellikle otoriter tarzdaki hükümetlerin yükselişinin yanı
sıra (liberal) demokrasilerdeki popülist veya aşırı hareketlerle de ilgilidir.

Resmi (okullar gibi) ve gayri resmi ortamlardaki eğitimciler (müzeler ve benzeri kuruluşlar
gibi), diğer disiplinler tarafından bilgilendirilen sorumlu, gerçeğe dayalı tarihsel yaklaşımlar
yoluyla öğrencileri bu öğretme sürecine dahil edebilir. Her ne kadar zaman ve mekan
bakımından benzersiz olsa da, Holokost yine de aşağıdaki zorlu soruları: bireysel ve
kolektif sorumluluk, aktif vatandaşlığın anlamı ve belirli gruplar ve toplum için bir bütün
olarak tehlikeli olabilecek yapılar ve toplumsal normları, gündeme getiren insanlık tarihinin
önemli bir olayıydı.
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HOLOKOST HAKKINDA ÖĞRETME
İÇİN TEMEL ARGÜMANLAR
● Holokost, tüm Avrupalı Yahudileri öldürmek ve böylece kültürlerini söndürmek
için eşi görülmemiş bir girişimdi; temelde insani değerlerin temellerine meydan
okudu.
● Holokost araştırması, soykırımın kendiliğinden ya da kaçınılmaz bir olaydan ziyade
sorgulanabilecek ya da belki de durdurulabilecek bir süreç olduğunun altını çiziyor.
Holokost, insanların bürokratik yapılarını, süreçlerini ve teknik uzmanlıklarını, dışlanma ve
ayrımcılıktan soykırıma kadar çeşitli politikalar uygulamak için toplumun çeşitli kesimlerini
nasıl kullanabileceğini gösterdi.
● Holokost tarihinin incelenmesi, demokratik değerlerin ve insan haklarının aşınması ve
dağılmasındaki tarihsel, sosyal, dini, politik ve ekonomik faktörlerin rolünü
gösterebilir. Bu çalışma, öğrencileri soykırıma yol açan mekanizmalar ve süreçler
hakkında bir anlayış geliştirmeye teşvik edebilir ve bu da hukukun üstünlüğü ve demokratik
kurumların önemi üzerinde düşünmeye yol açabilir. Bu, öğrencilerin bu yapıları tehdit
edebilecek veya erozyona uğratabilecek durumları belirlemelerini ve kitlesel zulümlere
maruz kalabilecek insan hakları ihlallerini önlemek adına, bu ilkeleri korumadaki kendi
rolleri ve sorumlulukları üzerinde düşünmelerini sağlayabilir.
● Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, ortaya çıkan bir kriz zamanında bir dizi insan
tarafından alınan (veya alınmayan) kararları ve eylemleri çözme ve analiz etme
fırsatıdır. Bu, alındıkları durumların karmaşıklığına bakılmaksızın, kararların sonuçları
olduğuna dair bir hatırlatma olmalıdır. Holokost, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel
düzeylerde bir dizi kişi, kurum, kuruluş ve devlet kurumunu içermiştir. Holokost sırasında
farklı düzeylerde gerçekleştirilen veya yapılmayan eylemleri analiz etmek ve anlamak,
bireylerin ve grupların Holokost olaylarına nasıl tepki verdikleri hakkında, karmaşık soruları
ortaya çıkarır. Odaklanan konunun ise ulusların siyasî hesaplamaları veya bireylerin
günlük endişeleri (örneğin korku, akran baskısı, açgözlülük veya kayıtsızlık) olsun, tanıdık
ve sıradan hissedilen dinamiklerin olağanüstü sonuçlara yol açtığı açıkça görülmektedir.
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● Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, öğrencileri bu etkinliğin kültürel tezahürlerini ve
temsillerini daha eleştirel olarak yorumlamak ve değerlendirmek konusunda donatabilir ve
böylece manipülasyon riskini en aza indirger. Birçok ülkede Holokost hem popüler kültürde
hem de politik söylemde, çoğunlukla medya temsiliyle yaygın olarak yansıtılan bir tema ya da motif
haline gelmiştir. Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, Holokostun sosyal, politik ve ahlaki
gündemlerin hizmetinde retorik bir araç olarak kullanıldığında, öğrencilerin çarpıtma ve yanlışlıkları
tanımlamalarına neden olabilir.
● Antisemitizmi Nazi ideolojisi bağlamında incelemek, önyargı, klişeleşme, yabancı
düşmanlığı ve ırkçılığın tezahürlerini ve sonuçlarını aydınlatır. Yahudi Soykırımı sonrasında
antisemitizm devam etmekte ve kanıtlar bunun artmakta olduğunu gösteriyor. Holokost hakkında
öğretme ve öğrenme, Yahudi Soykırımını mümkün kılan önemli bir faktör olan antisemitizmin evrimi
ve tarihini incelemek için bir forum oluşturur.Tehlikeli konuşma, propaganda, medyanın
manipülasyonu ve grup hedeﬂi şiddet de dahil olmak üzere antisemitizmi ve nefreti teşvik etmek
için kullanılan farklı araçların incelenmesi, öğrencilerin toplulukları bölmek için kullanılan
mekanizmaları anlamalarına yardımcı olabilir.
● Holokost hakkında öğretme ve öğrenme, birçok ülkede kültürel uygulamanın bir parçası
haline gelen Holokost mağdurlarını anma konusunda öğrencileri de destekleyebilir. Okul
müfredatının bir parçası olarak öğrenciler genellikle uluslararası ve yerel anma günlerine ve anma
etkinliklerine davet edilir. Anma öğrenmenin yerini tutamaz, ancak Holokostun araştırılması,
öğrencilerin anlamlı anma törenleri için gerekli bilgi ve anlayışı geliştirmelerine ve gelecekte bu
kültürel uygulamaya devam etmelerine yardımcı olmak için gereklidir. Benzer şekilde, anma,
katılımcıların hassas veya travmatik tarih çalışmanın bir parçasını oluşturan ve akademik
müfredatın uyum sağlamaya çalışabileceği felsefî, dinî veya siyasî yansıma için alan yaratan
duygusal emekle meşgul olmalarına yardımcı olabilir
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2
HOLOKOST HAKKINDA

NE
ÖĞRETİLMELİ?

Holokost hakkında öğretme ve öğrenme ulusal ve yerel
bağlamlara bağlı olarak değişecektir. Bu bağlamlar,
hangi soruların daha derinlemesine incelendiğine ve
hangilerinin daha kısaca ele alındığına ilişkin kararları
bildirecektir.
Holokost için ayrılan öğretim süresi, öğrencilerin aşağıdaki soruları
sadece yüzeysel olarak değil, anlaşılır bir şekilde cevaplayabilmeleri için
yeterli olmalıdır:
● Bu soykırım sürecindeki tarihsel koşullar ve temel aşamalar nelerdi?
● İnsanlar bu suçlara neden ve nasıl katıldılar veya ortak oldular?
● Yahudiler zulme ve toplu katliama nasıl karşılık verdi?
● Bazı insanlar bu suçlara neden ve nasıl karşı çıktı?
Bu bölümde ortaya atılan konular ve soruların kapsamlı olması değil, bir dizi
temel öğrenme hedeﬁ ve içeriği olması amaçlanmıştır. Holokost ile ilgili
kaygıların zamanla değişeceğini unutmayın; bugün alakalı görünmeyen
sorular gelecekte çok önemli hale gelebilir. Bu önemli uyarılar göz önünde
bulundurularak, eğitimcilerin, öğrencilerin takip etmesi gereken konuları ve
soruları keşfetmelerini sağlamaları teşvik edilir.
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Ne öğretilmeli: temel tarihsel içerik
Holokost, Nazi Almanyası ve işbirlikçileri tarafından, 1933-1945 yılları arasında devlet destekli,
sistematik bir zulüm ile Yahudilerin öldürülmesini ifade eder. Kıta çapında bir soykırım, sadece
bireyleri ve aileleri değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca gelişen toplulukları ve kültürleri de yok etti.
Soykırım sürecindeki temel aşamalar, dönüm noktaları ve kararlar nelerdi?
İnsanlar bu suçlara nasıl ve neden katıldılar / işlediler/ ortak oldular?
Yahudiler zulme ve toplu katliama nasıl karşılık verdi?

Öncüler

Nazilerin yükselişi

İkinci Dünya Savaşı

Savaş sonrası:
Biricil sonuçlar

– Avrupai Yahudi
karşıtlığı

– Nazi ideolojisi ve propagandası
esnasındaYahudiler

– Savaşın, Yahudilere yapılan
zulümüzerindeki etkisi

– Kurtuluştan soonra
hayatta kalanların
durumu

– Antisemitizm
ve ırkçılığın
gelişimi

– Iktidarın ele geçirilmesinden
önce ve sonrasında,
Alman toplumunun
Nazilere karşı tepkisi

– Direniş ve kurtuluş

– Nazi yönetimi ve
politikasına dünyanın
tepkisi

– Avrupa Yahudilerini yok
etme kararının zamanı

– Birinci Dünya
Savaşı'nın etkisi

– “Einsatzgruppen”
öldürme operasyonları

– “Nihai çözüm” sürecinde
kampların rölü
– İkinci Dünya Savaşı'nın
sona ermsinin etkisi

Şekil 2. Ne öğretilmeli: temel tarihsel içerik
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– Geçiş dönemi
adaleti

2.1 HOLOKOSTUN KAPSAMI VE ÖLÇEĞİ
Öğrenciler, Holokostun yalnızca bireyleri ve aileleri değil,
yüzyıllar boyunca Avrupa'da gelişen tüm toplulukları ve kültürleri
yok eden kıta çapında bir soykırım olduğunu bilmeli ve anlamalıdır.

2.2 NEDEN VE NASIL OLDU?
Öğrencilere, Holokostun neden ve nasıl meydana geldiğini, aşağıdaki
sorular dahil olmak üzere inceleme fırsatı verilmelidir:
● Soykırım sürecinde kilit aşamalar, dönüm noktaları ve kararlar nelerdi?
● İnsanlar bu suçlara nasıl ve neden katıldılar / işlediler / ortak oldular?
● Yahudiler zulme ve toplu katliama nasıl karşılık verdi?

2.3 ŞARTLAR VE GELİŞMELER
Ulusal ve yerel bağlamı birbirine bağlamak ve denetlemek süreç boyunca
esastır. Holokostun nasıl gerçekleştiğini anlamak için aşağıdaki soruları bir
başlangıç noktası olarak kabul edip, bir dizi perspektif ve çeşitli süreçler
bağlamında düşünülmelidir.

2.3.1 Holokostun Öncüleri
● Avrupai Yahudi karşıtlığı neydi ve Hristiyan öğretileriyle nasıl bir ilişkisi vardı?
● 19. yüzyılda antisemitizm ve ırksal düşünme nasıl gelişti ve milliyetçi ideolojilerle
nasıl bağlantılıydı?
● Birinci Dünya Savaşı'nın ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin, Yahudiler ile Yahudi
olmayanlar arasındaki ilişkiler ve savaşlar üzerindeki etkisi ne oldu?

17

2.3.2 Nazilerin yükselişi, dünya görüşleri, ırksal ideolojileri ve siyasi
uygulamaları
● Naziler propagandalarında ve politikalarında Yahudileri ve diğerlerini nasıl ve neden hedeﬂediler?
● Ulusal Sosyalist diktatörlüğün kurulması, özellikle de temel hakların kaldırılması ve
hukukun üstünlüğünün saptırılması Holokost'a giden yolu açtı ve Alman toplumu bu sürece
nasıl tepki verdi?
● Naziler, özellikle savaş öncesi dönemde, Yahudilerin haklarını ve mülkiyetlerini nasıl hedeﬂediler?
● Dünya, Nazi yönetimi ve politikalarına nasıl karşılık verdi?

2.3.3 İkinci Dünya Savaşı bağlamında Holokostun seyri
ve gelişimi
● Naziler, Nazi Almanyası İkinci Dünya Savaşı'nı başladıktan sonra Yahudilere
karşı uygulanan zulmü nasıl radikalleştirdi ve bu savaşın gidişatından nasıl etkilendi?
● Naziler, Yahudilerin kamulaştırılmasını nasıl ve neden organize ettiler ve bu hayatta
kalma şanslarını nasıl etkiledi?
● Farklı getolar hangileriydi ve toplulukları ayrıştırmak, toplamak ve zulmetmek için
nasıl kullanıldılar?
● Seyyar ölüm birlikleri (Einsatzgruppen), Sovyetler Birliği'nin Alman işgalinden sonraki
yarım yıl içinde yüz binlerce Yahudiyi nasıl öldürdü?
● Naziler tüm Avrupalı Yahudilerin öldürülme kararını hangi aşamada aldılar?
● Engellilerin toplu katliamından sonra Yahudilerin sistematik bir şekilde öldürülmesi
için koşullar nasıl yaratıldı?
● Naziler, amaçlanan “Avrupa Yahudi sorununun Nihai Çözümü” nü gerçekleştirmek
için ölüm kamplarını ve diğer kampları nasıl kullandılar?
● Almanya'nın mütteﬁk ülkelerinde ve Yahudilere zulmedilen ülkelerde işbirliği
veya direnişin etkisi ne oldu?
● Nazi Almanyası ve mütteﬁklerinin etkisiz hale getirilmesi, Holokostu sona erdirmede
nasıl bir rol oynadı?
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2.3.4 Savaş sonrası: birincil sonuçlar
● Holokost'tan sağ kalanlara, kurtuluş sonrarı hangi zorluklarla karşı karşıya kaldılar?
Kurtuluştan sonra hayatta kalan Yahudilerin ile Yahudi olmayan zulüm ve savaş
kurbanlarının durumu arasındaki fark neydi?
● Nazi rejiminin ve Avrupa'daki savaşın sona ermesinden sonra hangi geçiş adaleti
unsurları sağlandı? Hangi açıdan başarılı oldular? Neler başarılamadı?

2.4 KAVRAMLARIN ANLAMI
Öğrenciler, Nazilerin ve işbirlikçilerinin her biri kendi nedenleri ve sonuçları olan farklı
kitlesel zulümleri ayırt edebilmelidir.
Dikkate alınması gereken sorular şunları içerebilir:
● Hangi gruplar Nazi zulmü ve toplu katliamın kurbanı oldular, motivasyonları
ve sonuçları nelerdi?
● Yahudilerin soykırımı, Naziler ve onların işbirlikçileri tarafından Roman ve Sinti
soykırımı da dahil olmak üzere yapılan diğer zulümlerle nasıl bir ilişki içindedir?

2.4.1 Sorumluluk
Öğrenciler, Holokostun nasıl meydana geldiğini anlamaya başladıklarında ve günümüzdeki
toplumlara hangi soruları gündeme getirdiğini inceledikleri zaman, bu suçların
sorumluluğunu Hitler ve Naziler ile sınırlamanın yeterli yacağını göreceklerdir.
Dikkate alınması gereken sorular şunları içerebilir:
● Sorumlu ve suç ortakları kimlerdi ve motivasyonları nelerdi? Sorumluluk ve suç
ortaklığı arasındaki farklar nelerdir?
● Erkeklerin cinayet eylemlerine daha fazla katıldıkları doğrudur, ancak kadınların bu
suçlarda hangi destekleyici rolleri vardı ve bu suçlarda ne gibi sorumlulukları vardı?
● Yahudi olmayan halklar ve Yahudi nüfusun rolü (kurtarma ve işbirliği dahil)
neydi?
● İşgal altındaki ülkelerin nüfusunun çoğunluğu, Yahudilerin zulmüne ve cinayetine
karşı hangi tutumları benimsedi?
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● Yahudilere yardım etme ve onları kurtarmak adına kendilerini tehlikeye atan şahıs ve gruplar kimlerdi?
Onları bunu yapmaya teşvik eden şey neydi? Başkalarının, benzer eylemlerde bulunmasını engelleyen
veya caydıran şey neydi?
● Yahudilere yapılan zulüm ve cinayet hakkında ne biliniyordu ve nezaman ortaya çıktı?
● Dünya, Yahudilere uygulanan zulüm ve cinayetler hakkındaki bilgilere nasıl yanıt verdi?
● Romanlar'ın soykırımı hakkında ne biliniyordu ve neden Nazi hâkimiyetindeki bölgelerin
dışında ilgi görmedi?
● Mütteﬁkler, tarafsız ülkeler, kiliseler ve diğerleri Nazi mağdurlarını kurtarmak için ne yaptılar
ve daha fazlasını yapabilirler miydi?

2.4.2 Mağdurların etkinliği
Holokostun yalnızca faillerin kaynakları, eylemleri veya anlatıları açısından görülmemesi önemlidir.
Yahudiler ve hedeﬂenen diğer mağdurlar, tarih sahnesinde, toplu olarak öldürülecek pasif nesneler
yerine, belirli şartları ve geçmişleri olan bireyler ve topluluklar olarak görülmelidir. Bu nedenle,
eğitimciler, öğrencilerin, kurbanların dünyayı ve dünyadaki yerlerini anladıklarını, sergiledikleri tepkilerle
bu suçlara karşı en iyi şekilde yanıt verdiklerinin farkında olmalarını sağlamalıdır. O tarihteki mevcut
bilgilere dayanarak, aşağıdaki konuların incelenmesini içerebilir:
Savaş öncesi yaşam
● Yahudiler kendi ülkelerinde nasıl yaşadılar ve hayatları Nazilerin, mütteﬁklerinin ve işbirlikçilerinin
başlattığı zulümden nasıl etkilendi?

Yanıtlar ve direnç
● Naziler, Yahudileri toplumlarının geri kalanından nasıl ayırdılar? Yahudiler bu soyutlanmaya
nasıl karşılık verdi?
● Holokost sırasında Yahudi liderliğini, eğitimini, toplumunu, dini uygulamasını ve kültürünü
karakterize eden nedir?
● Yahudiler ne ölçüde ve hangi yollarla direniş gösterebilidi? Bunu ne ölçüde yaptılar? Bu karar
ve eylemlerde onları ne kısıtladı veya güçlendirdi?
● Erkekler, kadınlar ve çocuklar Nazi zulmünden nasıl farklı şekilde etkilendi ve nasıl
tepki verdiler?
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2.4.3 Holokostun günümüz sorunlarıyla ilgisi
Öğrencilere, Holokostun tarihsel deneyiminin bugün için uygunluğunu tartışma fırsatı verilmelidir.
Sorulacak sorular şunları içerebilir:
● Nazi ideolojisi mağdurlarının maruz kaldığı zulüm üzerine yapılan çalışmalar,
günümüzde insan hakları ihlallerinin toplumlar üzerindeki etkisinin anlaşılmasını nasıl
geliştirebilir? Sorular, özellikle stereotipler, önyargı, suçu başkasının üzerine atmka,
ayrımcılık, zulüm ve soykırım arasındaki ilişki hakkında ne öğretebilir?
● Holokost öncesi, sırası ve sonrasında Yahudi mülteciler hakkındaki bilgi, günümüze ait mülteci
krizlerini anlamak adına bizlere nasıl bir önem kazandırabilir?
● Holokost hakkında bilgi edinmek bize soykırım süreci, uyarı işaretleri ve soykırımın
önlenmesinde günümüzde sarfedilen çabaları güçlendirebilecek müdahale
olanakları hakkında ne söyleyebilir?
● Holokost imgesinin ve söyleminin kullanımının yararsız veya aktif olarak sorunlu
olduğu bağlamlar var mı? Holokostun özellikle sorunlu olan beyanları var mı?
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3
HOLOKOST
HAKKINDA
NASIL
BİR EĞİTİM VERİLMELİ?

Tüm eğitimciler ve öğrenciler için herhangi bir konu
hakkında tek bir “doğru” öğrenme yolu, ya da herkese
uygun bir metodoloji bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
burada sunulan öneriler pratik deneyimlere dayanmaktadır
ve bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak,
öğretmenlerin ve diğer eğitimcilerin kendi çalışma
planlarını oluşturmalarında yararlı olması amaçlanmıştır.
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3.1 İLKELER BÜTÜNÜ
3.1.1 Holokost başarılı bir şekilde öğretilebilir; bu konuya
yaklaşmaktan korkmayın
Bazı eğitimciler, konuyu öğretmede algılanan zorluklar ve hassasiyetlerden dolayı Holokost
tarihini irdelemekte tereddütlü davranmaktadır. Bazıları trajedinin ölçeğini, rakamların
büyüklüğünü ve insanların yaşadığı acının boyutlarını nasıl aktarmaları gerektiğini
düşünmektedir. Ve yine bazıları, öğrencilerini tramvatize etmeden onları konuya nasıl dahil
edecekleri konusunda şüpheye düşer veya konuya karşı olası tepkiler hakkında endişelenir.
Özellikle eğitimciler, içeriğin yoğunluğunun yol açabileceği bir dizi davranış ve yanıta hazırlıklı
olmak istemektedirler.
Yaşa dayalı metot ve içerik kullanılarak farklı yaşlardaki öğrencilere Holokost tarihi
aktarılabilir. Daha küçük yaşlarda olanlar için mağdurların kaçış ve kurtulma hikayelerinden
oluşan bireysel hatıraları üzerinde durmak uygun olabilir. Daha büyük yaşlarda olanlar içinse,
birincil kaynaklardan yararlanılarak daha kompleks ve zor materyaller sağlamak mümkündür.
Kaynak ve ders kitaplarının seçimi, bu önerilere ve ayrıca hassas olan ihtiyaçlara ve
öğrencilerin özel durumlarına duyarlı bir şekilde yapılmalıdır.
Genel olarak, bu konuya yaklaşmaktan korkmayın. Göz korkutucu görünse de önceki
tecrübeler Holokostun öğrencilere başarılı ve olumlu sonuçlarla öğretilebildiğini göstermiştir.
Geniş malzeme yelpazesini araştırmak ve kullanmak, oturumların planlanması, dizaynı ve
teslim edilmesinde yardımcı olabilecek en etkili uygulama ve özgül öğretme stratejilerinin
kullanılması tavsiye edilir.

3.1.2 Dil kullanımında hassas olun ve Holokost terimini tanımlayın
● Terimleri ve etkinlikleri tanımlarken dile duyarlılık, öğrencilerin farklılıkları ve
anlayışları bulanıklaştıran genellemelerden kaçınmalarına yardımcı olabilir. Örneğin,
"kamp" terimi çok çeşitli konumları ve yerleri tanımlamak için kullanılır. Her ne kadar,
Naziler ve işbirlikçileri tarafından oluşturulan birçok kampta insanlar ölmüş ve
öldürülmüş olsa dahi, tüm kamplar kasıtlı olarak ölüm merkezi veya ölüm kampları
olarak kurulmamıştır. Farklı kamplar farklı zamanlarda farklı şekillerde faaliyet
göstermiş olup toplama kampları, köle çalışma kampları ve transit kamplarını
içermektedir.
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● Holokost” (veya “Shoah”) terimi için net bir tanım kullanmak, karışıklıkları en başından aza
indirecektir. İHRA, holokost terimini, 1933-1945 yılları arasında Yahudilerin, Nazi
Almanya'sı ve işbirlikçileri tarafından devlet eliyle, sistematik bir şekilde zulme uğratılması
ve öldürülmesi olarak tanımlamıştır. Zulüm ve ölümlerin en yoğun yaşandığı dönem, İkinci
Dünya Savaşı esnasındadır. Bazı kuruluşlar – hatta bir takım yetkili kurumlar- “Holokost”
terimini çok geniş bir anlamda, Nazi zulmünün tüm mağdurlarını kapsayacak şekilde
kullanmaktadır. Yine de dönemin çoğu tarihçisi, Yahudilerin sistematik zulme ve
öldürmeye maruz bırakıldığını, bu bağlamda kaderlerinin Sinti ve Romanlar (bebeklerden
yaşlılara kadar hedef alınmışlardır) hariç diğer mağdurlardan farklı olduğunu kabul eden
daha kesin bir tanım benimsemiştir. Çeşitli kaynaklarda terimlerin farklı tanım ve
kullanımlarının mevcut olduğunun bilincinde olun. Terimlerin kullanımının tutarlı ve doğru
olduğundan emin olun.
● Birçok kişi için “Holokost” teriminin sorunlu olduğunu öğrencilerle paylaşın. İki Yunanca
kelimenin birleşiminden oluşan “Holokost”, yakılarak kurban edilmek demektir. Bu bağlamda
terim Yahudilerin toplu katliamının soykırım sonucunda meydana geldiğinden ziyade, kurban
edilmek ya da şehitlik gibi yanlış bir anlama gelebilir. Bu nedenle, birçok kişi, İbranice "felaket"
anlamına gelen “Shoah” kelimesini kullanmayı tercih etmektedir.
● Öğrencilere terminolojiyi eleştirel bir şekilde tartışma fırsatı verin. Örneğin, “Nihai Çözüm” ya
da “Yahudi Sorunu” gibi terimlerin, tarihsel olayları tarafsız bir şekilde tanımlamak için
geliştirilen nötr bir dil olmadığını, aksine o anlarda failler tarafından yaratılan, kullanılan ve
onların dünya görüşünü ifade eden tabirler olduğunu açıkça belirtin. Benzer şekilde, “getto”
gibi terimler, Naziler tarafından, Nazi öncesi ve sonrası uygulamalara karşı kullanılan farklı
anlamları ortaya çıkarmak için yeniden yapılandırılmalıdır.
● Eğitimcilerin toplumsal ve kültürel olarak Holokost konusunun nasıl algılandığını
hakkında düşünmesi tavsiye edilir, zira bu toplumsal kavramlar öğrencilerin algısını
etkileyebilir. Popüler kültür ve söylem, tarihsel mit ve yanlış anlamaları pekiştirebilir.
Tutarlı, doğru ve hassas bir dil benimsemek, peşin hükümlü kavramların su yüzüne
çıkartılmasına yardımcı olabilir.

25

3.1.3 Konuya geniş yer verin ve tarihi bağlamda ele alın
Holokost, savaş bağlamında, belli bir zaman dilimi içerisinde ve ulusal sınırların ötesinde
meydana gelen bir dizi bağlantılı olay bütünüdür. Bu sebeple olay küresel ve Avrupa
tarihinin ve tarihsel sürecin bir parçası olmaya devam etmektedir. Öğrenciler bilmelidir ki,
Holokost ülkeden ülkeye farklı şekillerde uygulanmıştır. Ayrıca, Holokostu mümkün kılan
küresel ve Avrupa siyasetinde meydana gelen çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli faktörler
olmuştur. Holokostu daha geniş bir bağlamda ele alarak, tüm bu olguları çözmek için
fırsatlar yaratın. Soykırımı farklı yönleri ile ele alan yetkin ve güncel akademik
çalışmalardan istifade ederek çalışma planınızı ve bireysel oturumları planlayın.
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3.2 ÖĞRENME FAALİYETLERİ VE KAPSAMLI
YAKLAŞIMLAR
3.2.1 Aktif pedagoji ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla pozitif
bir öğrenme ortamı yaratın
Öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri bir yer ve zamanın verildiği, soru sorabildikleri,
düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri, ﬁkir, görüş ve endişelerini paylaşmak için teşvik edildikleri
güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmaya çalışın.
Holokost, gençlerin toplumun doğası, gelişimi, medeniyet ve insan davranışları hakkında sahip
olabileceği birçok varsayımı sorgular niteliktedir. Bu sebeple, öğrencilerin korumacı bir tutum, negatif
reaksiyon ve Nazi dönemi hakkında daha fazla bilgi edinmek istememek gibi tepkiler göstermesi
beklenebilir. Ayrıca, alternatif görüş ve tutumlar da tepkilerinin bir parçası olabilir. Pozitif ve güven
veren bir öğrenme ortamının sağlanması, bu konuların açıkça ele alınması ve tartışılması için oldukça
önemlidir.
Öğrenciler dünya görüşlerini ağırlıklı olarak bireysel keşif ve diyalogları neticesinde oluştururken,
bilginin eğiticiden öğrenciye aktarılması arka planda kalmaktadır. Eğitimcilerin bilgiyi aktaran değil,
öğrencilerin kendi öğrenim süreçlerinde aktif rol oynamasını teşvik eden ve keşﬁ kolaylaştıran bir role
sahip olduğu öğrenci-merkezli bir metot belirleyin.

3.2.2 Öğrencilerin geçmiş deneyim, duygu ve kaygılarına
karşı duyarlı olun
Sınıﬂar, dini, kültürel, sosyal veya etnik köken açısından nadiren homojendir. Bireyler kendi altyapılarını,
önyargı, kişisel duygu ve endişelerini de beraberinde ortama taşır. Ayrıca, kamuoyu tartışmaları ve güncel
siyasi konular öğrencilerin konuya yaklaşımını etkilemektedir. Her sınıfın farklı doğası ve kamuoyunda
devam eden tartışmalar, Holokostu öğrenciler için daha ilgi çekici bir hale getirerek konu ile daha
yakından ilgilenmelerini sağlayacaktır.
Öğrencileri, özel olarak ilgilendiren konulara hassasiyet gösterin ve onların duygu ve düşüncelerine karşı
duyarlı olun. Bu konuları açıkça tartışmak için fırsatlar yaratın. Modern dünyadaki diğer soykırım, ırkçılık,
kölelik, zulüm veya sömürgecilik tarihlerini incelemeye hazır olun. Her bir vakayı, nedenleri ve doğası
itibari ile kendine özgün bir şekilde ele alın. “Karşılaştırma” ve “eşit görme” arasındaki farkı tartışın.
Kendilerini ait gördükleri grubun çekmiş olduğu tarihsel ve çağdaş zulümlerin ele alınmadığını düşünen
bazı öğrenciler, başkalarının yaşadığı zulüm ve katliamı öğrenmek konusunda direnç gösterebilir.
Öğrencilere farklı bağlamlarda benzeri olaylar hakkında bilgi alabilme fırsatları bulunduğunu belirtin ve bu
tür yaklaşımların, göreceli acıyı tartışma alışkanlığına dönüşmeyeceğinden emin olun (bkz. 3.5.2).

27

3.2.3 Yazılı, görsel malzemeleri ve graﬁk niteliğindeki malzemeleri
kullanırken amaç ve gerekçe hakkında düşünceli olun
Özel eğitim çıktıları için görüntü ve metinler özenle seçilmelidir. Hem Holokost mağdurları
hem de eğitim ortamındaki öğrencilere karşı hassas ve saygılı bir yaklaşımla uygun
malzeme seçilmelidir. Şok yaşatmak ve dehşete düşürme niyeti barındıran görüntüler
kullanmak Yahudilerin mağdur olarak lanse edildiği stereotipleri pekiştirerek, mağdur
gruba zarar vermektedir. Görüntüler ayrıca insan travması veya tevazu bakımından
duyarlı insanlara karşı rahatsız edici olabilir. Holokost, fotoğraf veya video kullanılmadan
da etkili bir şekilde öğretilebilir.
Terminoloji kullanımında olduğu gibi (bkz 3.1.2), seçilen malzemelerin kaynağına dikkat
edin. Failler, içeriğin sansürsüz olarak yayınlanması şartıyla, eğitim amaçlı
kullanılabilecek birçok fotoğraf, ﬁlm ve belge sunmuştur. Eğitimciler kullandıkları
kaynakları devamlı sorgulayarak kullanılan materyallerin hangi eğitim sonuçlarını
sunduğunu analiz etmelidir.

3.2.4 İstatistikleri gerçek hikayelere uyarlayarak tarihi
kişiselleştirin
Öğrencilere Nazi zulmü mağdurlarını birey olarak görme fırsatı verin. Eğitimciler
kendilerine has metotlar benimseyerek Holokostun ölçeğini ve sayısal verileri öğrenciler
için daha gerçek (real veri) hale getirebilir. Birçok kişi yalnızca istatistiki veriler
sunulduğunda Holokost trajedisini anlamakta zorlanmaktadır. “Altı milyon” ifadesine tekrar
tekrar atıf yapmak, sayısal boyuta ilgi çekmeye çalışarak, birey ve toplumların adeta
meçhul bir kitle olarak algılanarak kişiliksizleşmesine yol açabilir.
Bunun yerine, mümkün olduğu kadar insan tecrübelerini ön plana çıkartan, dönemin vaka
çalışmaları, kurtulanların ifadeleri, mektup ve günlüklerini kullanın. Öğrenciler, aile,
arkadaşlar ve toplum bağlamında var olan Holokost'tan önce belli bir hayatı olan her bir
“istatistiğin” nasıl gerçek bir insan olduğuna dair örnekler verebilmelidir. Mağdurların
saygınlığını ve insanlığını her zaman vurgulayın.

3.2.5 Stereotipleri güçlendirmek yerine, insanların oynadığı rollerin
karmaşık doğasını inceleme fırsatı yaratın
Öğrencilere insan eylemini etkileyen karmaşık faktörleri kavramalarını sağlayacak
tarihsel kaynaklar sunun. İnsanların eylemlerinin, toplumsal yapı, ekonomi, ideoloji,
kişisel inanç ve motivasyon faktörlerinden nasıl ve ne ölçüde etkilendiğini
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Holokost çalışmalarında “fail”, “görgü tanığı”, “mağdur” ve “kurtarıcı” gibi terimler zaman içerisinde
belirli tarihsel aktörleri sınıﬂandırmak ve analiz etmek için geliştirilmiştir. Öğrencilerin, bu
kategorilerin doğrudan türetilmek yerine geçmişe dayatıldıklarını anlamalarını sağlayın. İnsan
davranışları genellikle birbiriyle çakışır ve değişkendir: Bir olayda “görgü tanığı” olarak tanımlanan
bir kişi, başka bir durumda “fail”, ya da bir diğerinde “mağdur” olabilir.

Tüm kurtarıcıların kahraman, iyi ve nazik olduğu, tüm görgü tanıklarının kayıtsız olduğu ve tüm
faillerin sadist olduğunu öne süren stereotipleri güçlendirmekten kaçının. Her şeyden önce,
“mağdurların” güçsüz olmadıklarını, aksine zor ve stresli durumlara yaş, arka plan ve şartlar
doğrultusunda tepki geliştirdiklerini vurgulayın. “Ulusal karakter” ile ilgili kolay genellemelerden
kaçınılması ve ortaya çıkmaları durumunda onlara karşı koymak için özel dikkat gösterilmelidir.

3.2.6 Failleri “insanlık dışı canavrlar” olarak göstermeye
kalkışmayın
Faillerin motivasyonlarının derinlemesine incelenmesi gerekir: Öğrenciler, birincil kaynakları, vaka
incelemelerini ve bireysel biyograﬁleri,faktörlerin önemini tartmak için kullanmalıdır. Toplumsal
yapılar, ekonomi, ideoloji, önyargı, propaganda, yabancı düşmanlığı, insanlık dışı muamele, akran
baskısı, ceza psikopatolojisi ve korku, güç ya da açgözlülük gibi motivasyon faktörleri bireylerin
Holokost'a katılma ya da suç ortaklığı yapma kararlarında rol oynamıştır. Amaç normalleştirmek değil,
insanların yaptıklarını nasıl yapmaya karar verdiklerini anlamaktır. Anlamak göz yummak değildir.
Holokost, insanlar tarafından gerçekleştirilmiş ve yine insanı hedef alan bir olaydı. Failler
insanlık dışı davranışlarda bulunmuş olsalar dahi, çoğunluğu sadist psikopatlar değildir;
onları “şeytani” olarak tanımlamak Holokost açısından doğru bir açıklama değildir. Bunun
yerine, eğitimciler, öğrencilerin farklı ve daha zorlayıcı bir soru sormalarına yardımcı olmayı
denemelidir. Nasıl olur da kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere başkalarına karşı
acımasız eylemler ve cinayetler işleyen sıradan bireyler aslında sevecen birer baba, sadık
birer eş veya anne olabilirdi?

3.2.7 Simülasyon ve rol yaparken dikkatli olun
Öğrencilerin Holokosta uğradıklarını hayal etmelerini sağlayan simülasyon, yaratıcı yazım ve
rol yapma etkinliklerine karşı dikkatli olun. “Bağdaştırma” girişimleri, öğrencilerin olayı kendi
yaşamları ile kıyaslayarak yanlış benzerlikler saptamasına veya olayı önemsizleştirmelerine yol
açabilir. Bazı gençler Holokost ile kendilerini aşırı özdeşleştirerek, Nazilerin gücü karşısında bir
heyecana kapılabilir ve hatta yaptıklarını cazip bulabilirler. Bazıları kurbanların çektiği acılara
karşı hastalıklı bir hayranlık gösterebilir. Tramvatik aile öyküsü olan öğrenciler ise, tarihsel
olarak keşfettikleri bu olaylarla bağlantı kurarak yoğun stres yaşayabilir.
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Geçmişle ilgili konumumuzu daha doğru yansıtan “gözlemci konumları” kullanan faaliyetleri
uygulamayı düşünün. Örneğin, öğrencilerden bu olaylara cevap vererek tarafsız bir
ülkeden birinin rolünü üstlenmeleri istenebilir: Yahudilere zulüm hakkında bir makale yazan
bir gazetecinin, ilgili temsilcisine, siyasi temsilcisine yazı yazması veya kamuoyunu
harekete geçirmeye çalışan bir eylemci. Bu tür faaliyetler öğrenmek ve öğrencilerin
günümüz dünyasında kendilerini ilgilendiren olaylar için olası eylem yönlerini vurgulamak
adına iyi bir motivasyon olabilir. Eğitimciler kişisel hikayeler, vaka çalışmaları ve hayatta
kalanların ifadeleri aracılığıyla gerçek empatiyi geliştirebilirler.
Herhangi bir rol oyunu, simülasyon veya yaratıcı egzersizden sonra öğrencileri
bilgilendirme oturumlarına dahil ettiğinizden emin olun. Öğrencilerin bu tür malzemelere
nasıl tepki verdiklerini ve işlediklerini anlamak önemlidir.

3.2.8 Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel tarih
araştırmalarını teşvik edin
Holokost yaşanan ülkelerde, Holokostun Avrupa boyutunu göz ardı etmeden, o dönemin
ulusal tarihi bağlamında bu spesiﬁk olayları vurgulayın. Bu araştırma mağdur, kurtarıcı, fail,
işbirlikçi, direnişçi ve görgü tanıklarının deneyimlerini içerebilir. Eğitimciler dönemin ortak
“ulusal” anlatılarının yeniden incelenmesini teşvik etmeli ve kolaylaştırmalıdır.
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3.2.9 Disiplinlerarası bir yaklaşım, Holokost algısını
zenginleştirebilir
Holokost bağlamında meydana gelen olaylar insan davranışlarının aşırılığını ortaya koyan ve
birçok disiplini ilgilendiren niteliktedir. Sonuç olarak bu konu farklı disiplinlerden pek çok eğitimciyi
ilgilendirmektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım, farklı alanlardan uzmanları bir araya getirerek,
Holokostun değişik açılardan ele alınmasını ve kazanılan ﬁkir ve bilgilerin geliştirilmesini
sağlayarak öğrencilerin konuyu anlama kabiliyetlerini zenginleştirebilir.
Holokostu tarih aracılığıyla öğrenmek, şiir, sanat ve müzik aracılığı ile ifade edilebilecek hayal
gücüne dayalı ve yaratıcı güçlü duygular doğurabilir. Holokost öğrencilerin din dersi, vatandaşlık
veya yurttaşlık derslerinde tartışabilecekleri önemli ahlaki, teolojik ve etik soruları gündeme
getirir. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen eğitim projeleri, farklı yerlerden gelen
akranların bir arada çalışmasına olanak sağlayarak, Holokostun yerel, bölgesel ve küresel
açıdan daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir.
Bu tür bir proje, farklı disiplin ve bölgelerdeki eğitimcilerin bilgi ve mantıksal gelişimi sağlayan
bir program üzerinde yönetilebilir öğrenme hedeﬂeri ve tamamlayıcı faaliyetler tasarlamak
için diyalog ve iş birliği yapmasını gerektirir. Dijital öğrenme platformları ve iletişim araçları,
farklı yerlerde ki öğrenciler için eğitim faaliyetini mümkün kılabilir.
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3.3 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANSIMA
3.3.1 Holokostun kaçınılmaz olmadığını belirtin
Tarihsel bir olayın meydana gelmiş olması ve belgelendirilmesi, bu olayın her halükârda
gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmez. Holokost gerçekleşti çünkü bireyler, gruplar
ve devletler o şekilde davranmayı veya davranmamayı tercih ettiler. Bu kararlara
odaklanmak, tarih ve insan doğası hakkında ﬁkir sahibi olmanın yanı sıra öğrencilerin
konuyla ilgili eleştirel düşünmelerine yardımcı olur.

3.3.2 Tarihin karmaşıklığını tartışın
Öğrencilere Holokost gibi karmaşık olayların genellikle basit cevaplardan daha fazla soru
oluşturduğunu hatırlatın. Holokost tecrübesinden “ders alma” isteği, neyin doğru neyin
yanlış olduğu konusunda basitleştirmeci bir yaklaşım takınmamıza neden olabilir – Holokost
zaten insanlar doğru tercihlerde bulunmadığı için yaşanmıştır- ve tarihin yüzeysel bir şekilde
okunmasına yol açabilir. Bunun yerine, Holokostun incelenmesi, bireylerin karar alma
doğası, “kötülük sorunu” ve bireylerin geçmiş deneyimleri nasıl kabullendiği veya
kabullenmediği üzerine çeşitli sorular doğurur.
Öğrencilere, “Ne Öğretilmeli” bölümünde yer alan sorulara yer verin ve fail, mağdur,
kurtarıcı ve görgü tanıklarının ikilemlerine değinerek Holokostu derinlemesine inceleme
sorgulama olanağı tanıyın.
Ek olarak öğrencilere, “tarihsel cevapların” kaybolan veya ulaşılamayan kaynak
malzemelerden dolayı eksik kaldığını belirtin. Öğrencilere, yaptığınız çalışmaların tarih
konusunda kesin bir cevap sunmaktan ziyade bir öngörü ve anlayış sunmayı
hedeﬂediğini anlatın.
Son olarak, anma etkinlikleri ve eğitim ayrı birer alan olsa da, zorlu bir eğitim sürecinin
ardından öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını ortaya koyabilmeleri için etkili bir yöntem
olabilir.

3.3.3 Holokost hakkındaki yorum ve hatıralardan yararlanarak,
öğrencilerin tarihsel bilinç geliştirmelerine yardımcı olun
● Öğrencilerinizi, Holokostun farklı yorumlarını eleştirel olarak analiz etmeye
teşvik edin.
Sınıf öğrenimi ve tarihsel algımız her zaman daha geniş kültürel bağlamlardan etkilenir.
Holokostun akademik ve popüler kültür temsilini sağlayan ﬁlm, kitle iletişim araçları, belgesel,
sanat, tiyatro, roman, anıt ve müzeler toplum hafızasını şekillendirir. Her bir yorum ve temsil
oluşturulduğu ortamdan etkilenir ve bu bağlamda temsil etmeye çalıştığı olay kadar,
oluşturulduğu ortamın şartlarından da etkilenir ve onun izlerini taşır.
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Öğrencilere geçmişin bu tür yorum ve temsillerinin nasıl ve neden üretildiğini, dayandığı
kanıtların seçimi ve bunları yapanların niyetlerini düşünmeleri için fırsatlar yaratın.
Öğrencilere, tarihsel tartışmalar için meşru bir alanın mevcut olduğu, bununla beraber tüm
yorumların eşit derecede geçerli olmadığı konusunda bilinç verin.
● Öğrencileri ulusal ve yerel anma törenlerine katılmaya ve bu gelenekler
hakkında düşünmeye teşvik edin
Holokost anma günü etkinlikleri kuşaklar arası etkileşim için fırsat sağlar, aile bireylerinin
benzeri güncel olayları tartışmalarını teşvik eder ve toplumsal bilinç oluşmasına katkı
sağlar.
Holokost hakkında edinilen kazanımların sınıf ortamından daha geniş toplumsal bir kitleye
aktarılmasının yanı sıra bu tip etkinlikler kendi başına bir araştırma ve eğitim faaliyeti olabilir.
Öğrencilerden, kültürel faaliyetlerin hafıza ve anıları nasıl şekillendirdiğini, yerel
topluluklarının geçmişine nasıl yansıtmayı seçtiklerini, farklı grupların kendi tarihlerini inşa
etmek neleri seçtiklerini, devletlerin kendi ulusal acılarını anıp anmadığını ve bu tür anma
törenlerinin diğer ülkelerde ne gibi farklılıklar taşıdığını araştırmaları istenebilir.
● Tarihin günümüzü anlamak ve kimliğin oluşturulması adına oynadığı
rolü düşünme fırsatı yaratın
“Tarihsel bilinç”, geçmiş olayların her anlatımının, anlatının üretildiği şartlar tarafından
şekillendirildiğini kabul eder. Tarihsel bilinç, geçmiş hakkındaki anlayışımızın günümüzde
bireyler ve gruplar için bir anlamı olduğunu ve geleceğe yönelik beklentileri
şekillendireceğini kabul eder.
“Toplumsal hafıza”, bir grup insanın genellikle o toplumun değerlerini yansıtan tarihsel
bir deneyimi nasıl hatırladığı ve bu hafızayı bir nesilden diğerine aktarma şeklidir.
Kolektif bir hafıza örneğin, halkın anma günlerinde, müzelerde ve anıtlarda ve diğer
yerleşik ulusal söylemlerde somutlaşır. Öğrencilerin, kamu kurumları ve okul, medya
ve aile gibi sosyal bağlar aracılığıyla ortak bir hafızanın parçası olma yollarını
incelemelerini sağlayın.
Öğrenciler, Holokost hakkında farklı tarihsel anlatılarla karşılaştıklarında, onları aşağıdaki
gibi sorular sormaya teşvik edin:
1. Bu anlatıların kilit yönleri neden farklılık gösteriyor?
2. Holokostun farklı anlatılarında mevcut ve eksik olan unsurlar hangileridir?
3. Farklı anlatılar arasındaki vurgu farklılıklarının nedeni ne olabilir?
Geçmiş hakkındaki anlayışımızın kültürel, politik ve zamansal şartlardan ve kimliklerden
nasıl etkilendiğini bilmek, öğrencilerin tarihsel bilinçlerini geliştirmelerini sağlayabilir.
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3.3.4 Yahudi halkını Holokost'tan bağımsız bir şekilde
tanıtın
Yahudi halkı uzun bir tarihe ve zengin kültürel mirasa sahiptir. Holokost
sırasındaki Yahudi deneyiminin, öncesi ve sonrasındaki hayatı göstererek,
tarihsel bağlamda kalmasını sağlayın. Öğrencilerin Yahudileri insanlık dışı ve
aşağılanmış Nazi zulmü mağdurlarından daha fazlası olarak takdir etmelerini
sağlayın (bkz. 2.4.2). Öğrencilerin, Avrupa'daki zengin ve canlı Yahudi
topluluklarının yok edilmesinden kaynaklanan çağdaş dünya kültüründeki büyük
kaybı anlamalarını sağlayın.

3.3.5 Geçmişin çarptırılması ve inkârını meşrulaştırmaktan kaçının
Holokostu açıkça reddedilmesi nadir bir olaydır, ancak genellikle konu çarptırılmaktadır.
Hem çarpıtma hem de inkâr, tarihsel kanıtları ve gerçeklere dayanan bir tarih anlayışını
göz ardı ederek ve parçalayarak eleştirel düşünceyi zayıﬂatır.
Holokostun inkârı - İHRA tarafından “tarihsel gerçekliği ve Yahudilerin yok edilmesinin
kapsamını inkâr eden söylem ve propaganda” olarak tanımlanır - genellikle ideolojik
motivasyonla yapılır, ve modern antisemitizmin ayrılmaz bir parçası olan komplocu bir
teorinin bir parçasıdır. Holokostun inkârında komplocu unsur, Yahudilerin mali avantaj, etki
veya güç kazanmak için Holokostu tarihsel bir olay olarak abarttığı, hatta ürettiği iddiasıyla
karakterize edilir. İnkarcılar, tarihi kanıtların kasıtlı olarak çarpıtılması ve yanlış anlatılması
yoluyla şüphe tohumlarını ekmeye çalışırlar. İnkarcılarla tartışarak istemsizce onları
meşrulaştırmaktan kaçının. İdeolojik olarak motive olmuş inkârcılara fırsat vermemeye
özen gösterilmelidir. Holokostun inkârını meşru bir tarihsel argüman olarak ele almayın
veya normal tarihsel tartışma ve rasyonel argüman aracılığıyla inkârcıların duruşunu
çürütmeye çalışmayın.
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Diğer birçok komplo teorisi gibi, Holokost inkârı da öğrenciler arasında ilgi ve merak uyandırabilir;
çünkü bu teoriler otoriteler tarafından oluşturulan algı ve yaygın olarak kabul edilen olgusal
konumlara meydan okur. Bu durumda, Holokost ile ilgili kritik sorular mutlaka ideolojik inançlara
dayanmaz, ancak yerleşik pozisyonlara meydan okuma ve öğretmenlerden veya diğer yetkililerden
gelen tepkileri test etme çabasıyla motive edilebilir. Bu durumda ya bir sınıf tartışmasında ya da bire
bir görüşmede inkâr etmeye yönelen yorumların motivasyonunu bulmaya çalışın. Bu perspektiﬂerin
öğrenciler için neden önemli olduğunu sormak, bu tür tartışmalar için çok yararlı bir başlangıç
noktası olabilir.
Holokostu çarpıtmak- “kasıtlı olarak Holokostu meşru göstermek veya etkisini minimize etmeye
çalışmak- için çeşitli faktörler motivasyon oluşturabilir. Bu kapsamda Holokostun sonuçlarının en
aza indirgenmesi ve diğer devletleri suçlayarak Nazi Almanyası'nın suçunun haﬁﬂetilmeye
çalışıldığı ve benzeri pek çok yaklaşım görebiliriz. Aynı durum mağdur grubun sık sık zulmü hak
eden suçlular olarak tasvir edildiği, Roman ve Sintilere karşı yapılan soykırımın inkâr ve
çarptırılması için de geçerlidir.
Çarpıtmaya, birincil kaynaklarda ve araştırma literatüründe yer alan kanıtlara dayanarak ve
tarihsel gerçeklere atıf yapılarak karşılık verilebilir. Öğrencilerin hangi kaynaklardan bu yanlış
bilgileri edindikleri ve onları kullanmaya motive eden faktörler öğrenilerek, eğitimcilerin uygun
bir tepki geliştirmesi sağlanabilir ve sınıf içindeki çarptırma vakaları ele alınırken etkin bir bu
yaklaşım etkin bir yöntem sunabilir.
Holokostun inkâr ve çarptırılmasının derinlemesine araştırılması, Holokost tarihinden ayrı olarak
ele alınabilir ve öyle de yapılmalıdır. Bu kapsamda antisemitist formların zaman içinde nasıl
geliştiği konusu veya bir medya çalışmaları projesi olarak manipülasyon, yanlış temsil ve
çarpıtma için motivasyon oluşturan siyasi, sosyal ve ekonomik gerekçeler ayrı ayrı ele alınabilir.
İHRA Holokostu İnkar ve Çarpıtma Tanımları, bu bölümde yer verilen tanım ve belgenin
sonundaki terimler sözlüğü ile birlikte kullanılabilir.
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3.4 ETKİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN
KAYNAKLAR
3.4.1 Öğrencilerin birincil kaynaklara erişimini sağlayın
Öğrencilere orijinal kaynak malzemeleri eleştirel bir şekilde analiz etmek için fırsat verin,
ve onların analiz, yorum ve sorgulamaların tarihsel delillere dayandırılması gerektiğini
anlamalarına yardımcı olun.
Fail, mağdur, kurtarıcı ve görgü tanıkları kendilerini dönemin mektup, günlük,
gazete, konuşma, sanat eseri, harcama ve resmi belgelerinde ifşa eder. Temel
kaynaklar, geçmişte insanların motivasyon, düşünce, duygu ve eylemlerini
anlamlı bir şekilde araştırmak ve insanların yaptıkları seçimleri hangi sebeple
yaptığını veya olayların nasıl bu şekilde geliştiğini anlamaya yönelik ciddi bir
katkı sağlar.

3.4.2 Geçmişle eşsiz bir bağlantı oluşturmak için tanık ifadesini
kullanın
Tarih hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, ilk elden tanık ifadelerine yer vermek, öğrencilerin
olayların bireyleri nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. Olayları kişisel bir perspektiften
hatırlamak, gerçekler ve yansımalar arasında ayrım yapma fırsatı verir ve ayrıca öğrencilere
bu anının doğası üzerine düşünme fırsatı verir.
Bazı ülkelerde hala kendi toplulukları içinde yaşayan Holokost mağdurları var.
Mümkünse, bunlardan biriyle temasa geçin ve onu konuşmacı olarak davet edin. Bu özel
bir eğitim deneyimi sağlar. Doğrudan Holokosta katılan diğer bireyler ya da olaylara ilk
elden tanık olanların (kurtarıc, tanık ve diğerleri ) ayrıca güçlü ifadeleri vardır. Tarihsel
olayları ilk elden tecrübe eden biriyle konuşmak, tarihi kavramak için diğer kaynaklardan
elde edilemeyecek bir fırsat sağlayabilir.
Hayatta kalan kişi veya tanıkları öğrenme ortamına davet ederken, öğrencilerin konuklarla
olumlu bir diyalog kurma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu toplantıdan önce,
sırasında ve sonrasında hazırlık yapmaya dikkat edin. Temel ve ikincil kaynaklar yoluyla
öğrencilerin tarihsel olaylar hakkında sağlam bir temele sahip olmalarını sağlayın. Tanıklarla
tanışmanın tarihsel bilgiyi aktarmanın sadece bir yolu olduğunu unutmayın. Saygılı ve verimli
bir etkileşim sağlamak için kaynak oluşturmak için konuşmacının öz geçmişini daha önceden
öğrenciler ile paylaşın ve bunu birlikte inceleyin. Öğrencilere, olayın üzerinden bu kadar
zaman geçmiş olmasına rağmen mağdur ya da tanık için bu kişisel deneyimi aktarmanın acı
verici olabileceğini anlatın. Hayatta kalan kişilerle söyleşi yapıldığında, öğrencileri kendisine
sadece Holokost sırasında ne olduğu hakkında değil, aynı zamanda öncesi ve sonrasındaki
hayatı hakkında da soru sormak için teşvik edin. Böylece o kişiyi bütün yönleri ile tanıma ve bu
tecrübe ile nasıl yaşamaya devam ettiklerini anlama fırsatı elde edeceklerdir.
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Hikayelerini daha geniş kitlelere anlatabilecek mağdur ve tanıkların sayısı azaldıkça,
video kaydına alınmış ifadeler güçlü bir alternatif sunuyor. Video kayıtlarının karmaşık
yapısından dolayı, bunları tarihsel olayların basit bir örneği olmaktan ziyade, genel
öğrenim çıktısı ve algıyı desteklemek için kullanın. Uzun klipler yerine, dersin pedagojik
hedeﬂerine uygun olarak dikkatle seçilmiş klipleri kullanın. Klipleri seçerken azami dikkat
gösterin, ve öğrencilerin hem ifadeleri kavrayabileceği hem de olayı duygusal yönden
keşfedebilecekleri klipler tercih edin. Her zaman öğrencileri tarihsel içerik ve video içeriği
hakkında bilgilendirin.
Bir inceleme noktası olarak tarihsel deneyim ile ifadenin anlatımı arasındaki zaman
aralığını analiz edilebilir. Öğrenciler, kaydedilmiş olan mülakatın toplumsal hafıza,
tarihselleşme ve tanık ifadelerinin değişen koşullarından nasıl etkilendiğini tartışabilir.
“Hayatta kalanlar olmadan Holokost hakkında eğitim” başlıklı İHRA makalesinde daha
ayrıntılı tavsiyeler bulunmaktadır.

3.4.3 Tüm eğitim malzemelerinin potansiyeli ve aynı zamanda sınırlamaları
hakkında bilgi sahibi olun
Tüm eğitim malzemelerinin tarihsel doğruluğunu değerlendirin ve kanıtları bağlamsallaştırın.
Mümkün olan her durumda, yerel içeriğe veya olaylara uygun olan kişisel hikayelere yer verin.
Mağdurların ve hayatta kalanların günlüklerinin, mektup, fotoğraf ve diğer kanıtlarının kullanımı
seslerini duyurmak için faydalı olabilir. Toplumda veya sınıf içerisinde bulunabilecek mağdur
grupların olumsuz yargılarına meydan okuyan ve onları altüst eden vaka çalışmalarından
faydalanın. Eleştirel düşünmeyi geliştirmek için öğrencilerden ders kitaplarının ve diğer eğitim
malzemelerinin içeriğini ve odağını tartışmalarını isteyin.
Holokost kanıtı olarak kullanılan pek çok yazılı belge, fotoğraf veya ﬁlmin Naziler tarafından üretildiğini
belirtin. Nazi propagandası yapmamak, vahşet fotoğraﬂarını veya görüntülerini kullanırken, seçilen bazı
materyalin mağdurlar hakkında olumsuz bir görüş oluşturmadığından veya onları bir kez daha
nesnelleştiren, aşağılayan ve insanlıktan çıkaran nitelikte olmayacağından emin olun.
Son olarak, öğrencilerin bilişsel ve duygusal gelişimlerini dikkate aldığınızdan emin olun.
Resimlerin ve metnin uygun olduğundan ve öğrencilerin olası duygusal etkilere karşı hazırlıklı
olduğundan emin olun. Öğrencilere daha sonra tepkilerini yansıtmaları ve tartışmaları için
ortam sağlayın.

3.4.4 Kurgusal ve yaratıcı kaynakların kullanımı
Holokost ile ilgili romanlar, hikayeler, şiirler ve uzun metrajlı ﬁlmler asla tarihsel olayların kapsamlı
bir incelemesinin yerini alamaz, ancak kişisel bir yaklaşım ve suçun doğası ve sonuçları hakkında
özel bilgiler sunabilir. Holokost ile ilgili yüksek sanatsal değere sahip çalışmaların, mağdurların
bireysel deneyimlerine odaklanarak ve olayların anlaşılmasını kolaylaştırarak empati ve anlayış
yaratması muhtemeldir. Bununla birlikte, bunu ancak dil ve kompozisyonu duygusallık ve
yüzeysellikten koruyabildikleri ölçüde başarabilirler.
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Kurgusal kaynaklar, manipülasyon ve değişiklikten uzak, belirli olay, gerçeklik ve
koşullara saygı göstermelidir. Bu durum “gerçek bir hikayeye dayalı” olduğu ifade
edilen, fakat gerçekle sık sık çelişen biyograﬁk eserler ve anı edebiyatı için de
geçerlidir.
Fakat, kurgusal ve yaratıcı kaynaklar da şunları sağlayabilir:
● Tarihsel anlatılar hakkında eleştirel düşünce geliştirmek ve tarihsel bilinç oluşturmak;
● Holokost hakkında disiplinler arası öğrenmeyi kolaylaştırmak;
● Öğrencilerin ayrımcılık ve ırkçılık dilini anlamalarına yardımcı olmak.
Buna ek olarak, kurgu genç öğrencilere geçmişin "yönetilen" bir versiyonunu sunabilir,
bu da tarihsel doğruluğu korurken olayları yaşa uygun şekilde aktarır. Resimli
kitaplardaki çizimler, genç öğrencilerin eğitimini destekleyen, yaşa uygun görsel
etkenler niteliğindedir.
Eğitimciler için ilk zorluk, yukarıdaki kriterleri karşılayan kurgusal kaynakları bulmak ve
kullanmaktır. Bu, eğitimcilerin yanlış bilgileri veya çarpıtmayı (kurgu) doğru veya gerçekçi
tarihsel gerçeklerden (gerçek) güvenle ayırt edebilmeleri için yeterince sağlam tarihsel
bilgiye sahip olmaları gerektiği anlamına gelir. Kurgusal kaynaklar, olgusal arşiv
kaynaklarının yerine geçmeyen takviyelerdir. Eğitimciler, kurgusal kaynakları kullanırken
uygun bilgi metinleri ve tarihsel araştırmalar bulmaya yardımcı olmak için tarih
bölümündeki meslektaşlarına danışmalıdır.
Soykırım hakkında yanlış bilgileri önlemek her eğitimcinin sorumluluğundadır. Bu
kaçınılmaz olarak, bazı kurgusal kaynakların şöhretlerine, çekiciliğine veya mevcudiyetine
rağmen sorunlu olduğu ve Holokost hakkında eğitim ve öğretimde kullanılmaması
gerektiği anlamına gelir.

Çizgili pijamalı çocuk adlı roman ve ﬁlm İngilizce derslerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Hikâye, öğrencilerin ilgisini çekebilirken, hem kitap hem de ﬁlmin ayrıntıları ve
anlatımı tarihsel gerçeklerden kopuktur ve mağdurların, faillerin ve önemli detayları
yanlış bir şekilde yansıtır. Daha kıdemli öğrenciler için bu sorunları tarihsel
kaynaklarla ve kanıtlarla karşılaştırarak araştırmak, ve eleştirel bir analiz geliştirmek
mümkünken, daha az bilgisi olan veya hiç olmayan öğrencilerin Holokost hakkında
karşı konulması güç, ve yanlış bilgiler edinmelerine sebep olabilir.
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3.4.5 Öğrencilerin e-kaynakları kullanarak eleştirel çalışma yapmasını destekleyin
İnternet, birçok öğrencinin bilgi, algı ve görüşlerini etkileyen vazgeçilmez bir medya aracıdır.
Eğitim ve araştırma için değerli bir araç olsa da eğitimcilerin ve öğrencilerin web sitelerini ve
sosyal medyayı kullanırken dikkatli ve seçici olmaları gerekmektedir. En iyi strateji, bu önerileri
akılda bulundurarak, doğru ve güvenilir siteler önermektir. İhtiyaçları destekleyebilecek yararlı
siteler bulmak için İHRA Uluslararası Holokost Organizasyonları Rehberini kullanın. İHRA'nın
“Roman Soykırımı: Tarihsel ve çağdaş konularda çalışan uluslararası örgütlere genel bakış”,
Roman ve Sinti soykırımıyla ilgili çalışmaları destekleyebilir
Tüm bilgi kaynaklarının süzgeçten geçirilmesi gerektiğini vurgulayın. Öğrenciler, bilginin hangi
kapsamda üretildiğini anlamalı ve doğru kaynak kullanımı için gerekli araç ve eğitimlere sahip
olmalıdır. Öğrencileri aşağıdaki şemadaki gibi sorular sormaya teşvik edin:

Bir gündem var mı?

Onların seçimlerine
ve kaynak kullanımına
katılıyor muyum?

Yazarın / sitenin
değerlerine ve inançlarını
onaylıyor muyum?

Önemli noktalar resmi
referanslarla bağlantılı mı?

Kaynak, bilgi ve referans seçimi
ne kadar şeffaf?

Web sitesinin veya sosyal medya
kanalının amacı nedir?

Bu bilgiyi kim yazdı?

Ben de hedef kitlenin
bir parçası mıyım?

Kullanılan referanslarda
çeşitlilik var mı?

Bilginin hedef kitlesi
kimlerdir?

Şekil 3. İnternet kaynaklarının eleştirisi için örnek sorular
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İnternet kaynaklarının eleştirel değerlendirmesinin bir diğer önemli gerekçesi, fotoğraf ve ﬁlm
gibi görsel materyallerin kökenini, özgünlüğünü ve amacını tartışmaktır. Medya okuryazarlığı
varsayımlara bırakılmadan değerlendirilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Gençler, bazı web
sitelerinin ve sosyal medya kanallarının Holokost inkârcıları, antisemitler ve ırkçılar tarafından,
yanlış bilgi yaymak ve yalan söylemek gibi açık bir amaçla üretildikleri konusunda
bilgilendirilmelidir. Bir kaynağın sahibi ve katkıda bulunanlar veya katılımcılar arasındaki ilişkiyi
fark etmek ve sorgulayabilmek için bir takım eğitimler almalıdırlar.
Farklı sosyal medya kategorilerini tanımlamak ve nasıl çalıştıklarını, kitlenin ne olduğunu ve
insanların neden bunları kullandığını tartışmak da yararlı olabilir. Sosyal medya mecraları şunlardır:

Sosyal ağlar
(Facebook, Twitter)

Paylaşım ağları
(Instagram, YouTube,
Snapchat)

Blog ve yayın
ağları
(Wordpress, Tumblr)

Anonim sosyal ağlar
(Whisper, AskFM)

Şekil 4. Bazı sosyal media türleri
Bununla birlikte, belirli sitelerin veya uygulamaların popülaritesi ve piyasa yayılımının
takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır, zira bunlar hızla ve aşırı değişikliklere tabiidirler.
Öğrencilerinizin sosyal medyayı nasıl kullandıklarının farkında olmalarının (mesleki
sınırlar dahilinde), çağdaş eğitimin önemli bir parçası olduğunun farkında olun.
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3.5 TARİH İLE GÜNÜMÜZÜ BAĞDAŞTIRMAK:
HOLOKOST, SOYKIRIM VE İNSAN
HAKLARI İHLALLERİ
3.5.1 İnsan Hakları Eğitimi'nin boyutları ve Holokost
eğitim-öğretim ilişkisi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi ve Eğitimi Bildirgesi (2011), İnsan Hakları Eğitiminin üç boyutunu
tanımlamaktadır. Bu boyutlar aşağıda yer alan Şekil 5'te, Holokost eğitim öğretimiyle nasıl
ilişkilendirilebileceğinin ana hatlarıyla birlikte belirtilmiştir

Boyut 1

İnsan hakları eğitimi:
İnsan haklarının ilke ve
esaslarını anlama.

Holokostun, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler
Soykırım Sözleşmesi kapsamında, insan
haklarının oluşturulması, yazımı ve
korunmasına yönelik etkisi.

Boyut 2

İnsan hakları yoluyla eğitim:
İnsan hakları yaklaşımlarına
dayalı yöntemlerin
kullanılması.

Öğrenmeye ve eğitimcilerin haklarına saygı
duyan, onları koruyan ve geliştiren, keşﬁ
güçlendiren ve geliştiren aktif, öğrenci
merkezli yöntemlerin kullanılması.

Boyut 3

İnsan hakları için eğitim:
öğrencileri insan hakları
ilkelerini uygulama ve
destekleme konusunda
güçlendirme.

Holokost hakkında verilen eğitim öğretim, uzun
vadede soykırım gibi geniş kapsamlı şiddete
dönüşebilecek insan hakları ihlalleri ve bunları
önleyici mekanizmalar hakkında örnek vaka
teşkil edebilir. Barış, soykırım önleyici
yaklaşımlar ve demokratik vatandaşlık eğitimi
gibi çalışmalarda Holokostu analiz etmek için
kullanılabilir.

Şekil 5. Holokost eğitim ve öğretiminde uygulanan İnsan Hakları Eğitimi'nin boyutları
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3.5.2 Holkost eğitim ve öğretiminin temel insan hakları boyutuna
dair önemli noktalar
Holokost eğitim ve öğretiminde, İnsan Hakları eğitimi güçlü ve erişilebilir bir araç olabilirken,
eğitimciler aşağıdaki önemli noktaları göz önünde bulundurmalıdır:
a) Bu çalışmada yer alan “tutarlı ve doğru dil kullanımına” yönelik tavsiyeler ve öğrenci
merkezli eğitim için kaydedilenlerin tamamı insan hakları eğitimi için de geçerlidir
b) Holokost ve diğer insan hakları ihlallerinin özgünlüğüne saygı gösterilmeli ve
karşılaştırmalar dikkatle yapılmalıdır. Olayları karşılaştırmak her bir öğenin
karşılaştırılması için ayrıntılı bilgi gerektirir veya eleştirel düşünme ve analizi engelleyen
ve engelleyici tarihsel karşılaştırmaları riske sokar. Eğitimciler, Holokost ve incelenen
ek olaylar hakkındaki uzmanlık düzeyleri konusunda dürüst ve açık olmalıdır.
c) Holokost ve ondan çıkarılabilecek dersler arasında açık bir ayrım yapılmalıdır.
Geçmiş, belirli nedenlerden dolayı ve belirli “dersleri” vurgulamak için tarihsel olguların
veya daha geniş kavramların aşırı basitleştirilmesi ne öğrencilere ne de eğitimcilere
hizmet etmez. Eğitimciler, güncel bilgi veya değerleri geçmişe dayatmaya çalışmama
konusunda özellikle dikkat etmelidir. Temel kaynak kullanımında ve mağdurların
insanileştirilmesinde, çeşitli olaylar arasındaki benzerliklerin yanı sıra farklılıkları da
vurgulamalıdır.
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d) Eğitimciler geçmiş ve günümüz toplumlarının failleri arasında açık bir ayrım
yapmalıdır. “Ulusal karakter” gibi yargılardan kaçınılmalıdır. Örneğin, Alman
halkının Nazi politikalarına karşı destekçi ve işbirlikçi olduğu kadar hoşnutsuz,
ilgisiz veya aktif direniş içerisindeki tepkilerine de yer vermek önemlidir. İşbirliği
incelediğinde de aynı yaklaşım önemlidir.
e) Soykırımların ya da insan hakları ihlallerinin karşılaştırılmasının, geçmişte veya
günümüzde yaşanan acılarla kıyas edilerek bir tür acı çekme hiyerarşisi oluşturulmasının
önüne geçin. Naziler ve işbirlikçileri tarafından yapılan zulüm ve çekilen acı güncel
olaylar ile ilgili bir tür acıma duygusu oluşturulmak için kullanılmamalıdır. Aynı şekilde,
insanlığın yaşadığı diğer acılardan da söz etmek gerekir. Ayrımcılık, ekonomik sömürü,
zulüm ve cinayet koşullarının yaratılmasına yönelik güdüler, politikalar ve prosedürler
hem geçmişte hem de günümüzde genellikle çeşitli ve karmaşıktır. Eğitimciler
mağdurların geçmiş ve geleceklerindeki acılarını doğru anlamakla yükümlüdürler ve bunu
başkalarına göre değil, onların kendi acıların çerçevesinde yapmalıdırlar.
Her şeyden önce, Holokost eğitim öğretiminin kendi başına, ayrı bir alan olduğunu hatırlamak
önemlidir. Bakış açılarının dikkatli ve makul bir şekilde birleştirilmesi adına fırsatlar mevcut
olsa da, Holokost eğitimcileri, insan hakları merkezli bir yaklaşım benimsediğinde, tarihsel
şartları basitleştirmekten veya tarih dışı karşılaştırmalara düşmekten kaçınmalıdır.
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ANAHTAR KELİMELER
LİSTESİ
Çingene karşıtlığı: Hedef kitle genelde Sinti ve Roman olmakla birlikte “çingene”
olarak kabul edilen insanlara. karşı ırkçılık.
Yahudi karşıtlığı: Yahudilere karşı din önyargılara dayalı nefret ve aşağılama.
Antisemitizm: İHRA'nın resmi olmayan Antisemitizm Tanımına göre “Antisemitizm
Yahudilere hakkında, Yahudilerden nefret etmek şeklinde ifade edilebilecek bir
algıdır”. “Antisemitizmin retorik ve ﬁziksel tezahürleri, Yahudi ya da Yahudi
olmayan bireylere ve / veya onların mülklerine, Yahudi cemaat kurumlarına ve dini
tesislerine karşı yöneltilebilir” günümüz dünyasında buna örnek 12 davranıştan
bahsedilebilir. Holokost süreci ve öncesinde Naziler ve diğerleri, Yahudileri çeşitli
antisemitik davranışlarla hedef almıştır. Bu tür antisemitik yaklaşımlar şiddet kazanarak
sosyal önyargı, yasal kısıtlama gibi uygulamalardan toplu hapsetme, gettolaşma, sınır
dışı etme ve katletme boyutlarına kadar yükselmiştir.
Görgü tanıkları: Naziler tarafından işlenen suçlarının farkında olan ve bazı eylem özgürlüğüne
sahip olmalarına rağmen müdahale etmemeye karar veren, sonuç olarak da faillerin suçlarını
işleme konusundaki kararlılığını muhtemelen güçlendirmiş olan devlet ve bireyler.
İş birlikçi: Nazilerle işbirliği yapan, siyaseten onları aktif bir şekilde destekleyen, Nazi
emirleri altında veya kendi inisiyatiﬂeri ile aktif olarak eylemler yürüten, Almanların dışındaki
kişi ve rejimlerdir.
Toplama kampları: Nazi Almanya'sında siyasi düşmanları ve muhaliﬂeri hapsetmek için
inşa edilmiş yapılardır. Genellikle büyük şehirlerin varoş kesimlerinde bulunan kamplar,
Nazi rejiminin şiddet ve terör kullanma isteğinin çok açık bir göstergesiydi. Toplama
kamplarındaki mahkumlar insanlık dışı koşullarda tutuldu ve işkence, açlık ve bazı
kamplarda tıbbi deneylere maruz kaldı. II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Alman
yetkililer toplama kampı ağlarını genişletti. Savaşın sonuna doğru kamp ağı, 1939
öncesinden kullanılan amaçların yanı sıra mahkumların zorla çalıştırıldığı işçi kampları ve
sınır dışı edilmeden önce çok sayıda mağdurun tutuldukları merkezler de dahil edilerek
genişledi. Ölüm kampları toplu katliam olarak adlandırılabilecek özel bir amaçla 1941'in
sonlarında / 1942'nin başlarında kuruldu.
İnsanlığa karşı suçlar: Nürnberg Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan tanım,
Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Tüzüğü tarafından tanımlanmış ve 1998 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. 7. maddeye göre, herhangi bir sivil gruba
yönelik, kasıtlı ve zarar verme amacı ile yaygın veya sistematik olarak yapılan her türlü
öldürme, yok etme, köleleştirme, nüfusun zorla sınır dışı edilmesi ve uluslararası hukukun
temel kurallarına aykırı hapis, işkence, tecavüz ve diğer ölüme yol açan eylemleri kasıtlı
olarak büyük acı veya ciddi yaralanmaya neden olacak şekilde ﬁziksel ve zihinsel zarar
veren tüm eylemler insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilir.
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Ölüm kampları / ölüm merkezleri: Yahudilerin ve Romanların sistematik bir şekilde öldürülmesi
için kurulmuş kamplar. Kulmhof (Chelmno) gaz imha kampı ve Belzek, Sobibor ve Treblinka
kampları bu amaca hizmet etmiştir. Auschwitz, Majdanek ve MalyTrostinets kampları toplama,
transit ve çalışma kampı olarak kullanılmanın yanı sıra içlerinde ölüm kamplarındakine benzer
tesisler bulunmaktaydı.
Einsatzgruppen: Güvenlik Polisi ve SS Güvenlik Servisine ait mobil ölüm ekipleri. 1941'de
Almanların Sovyetler Birliği'ni işgal etmesinden sonra, asayiş polis birimleri ve yerel işbirlikçiler
tarafından desteklenen bu birimler, Yahudileri vurarak veya gaz tankları kullanarak sistematik
olarak öldürmeye başlamıştır.
Holokost: 1933-1945 yılları arasında, Yahudilerin Nazi Almanya'sı ve işbirlikçileri tarafından
devlet destekli, sistematik zulüm ve öldürmeye maruz kalması.
Holokost inkârı: İHRA'nın yasal olarak bağlayıcı olmayan Holokost İnkar ve Çarpıtma
Çabası Tanımı şu şekildedir: “Holokost inkârı, II. Holokost veya Shoah olarak bilinir.
Holokost inkârı, Holokost / Shoah'ın gerçekleşmediğini iddia etmek için yapılan herhangi bir
girişimi ifade eder. Holokost inkârı, toplum içinde katliam için ana yıkım mekanizmalarının
(gaz odaları, toplu saldırı, açlık ve işkence gibi) kullanıldığını ve Yahudi halkına karşı
yapılanlarda katliam niyeti olduğunu açıkça inkâr etmek veya şüphe uyandıran söylemlerde
bulunmak şeklinde açıklanır"

Holokostu çarpıtma: İHRA'nın resmi olmayan Holokost İnkâr ve Çarpıtma Çabası Tanımına
göre Holokost'un aslında gerçek olmadığını iddia eden ve bu konuda şüphe uyandıran
davranışlar için birkaç örnek bulunmaktadır. Bunlar arasında Holokost mağdurlarının sayısının
en aza indirgenmesi; Yahudileri kendi soykırımlarına neden oldukları iddiasıyla suçlama
girişimleri; ve Holokost'u olumlu bir tarihsel olay olarak nitelendiren ifadeler bulunmaktadır.
Soykırım: Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'nin (1948) 2.
Maddesi, soykırımı “ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu kısmen veya tamamen ortadan
kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki ﬁillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur:
(a) gruba mensup olanların öldürülmesi;
(b) grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
(c) grubun bütünüyle veya kısmen, ﬁziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak
yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
(d) grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
(e) gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.”
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 9 Aralık 1948'de sözleşmeyi kabul etti. 12 Ocak 1951'de yürürlüğe
girdi, böylece soykırım tanımını yasal olarak uygulanabilir kıldı. Çeşitli nedenlerden dolayı
akademisyenler farklı tanımlar önermişlerdir.
Getto: İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yahudilerin toplumun kalanından ayrılarak, yaşamaya
zorlandığı bölge. Gettoların çoğu Orta ve Doğu Avrupa'daydı, fakat 1939-1941 yılları arasında
doğrudan Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilen topraklarda da bazı gettolar kuruldu.
İnsan hakları: ırk, cinsiyet, milliyet, etnik köken, dil, din veya başka herhangi bir statüden
bağımsız olarak tüm insanlara özgü haklar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10
Aralık 1948'de ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, insan haklarını uluslararası
hukukun önemli bir unsuru haline getirdi.
Bununla birlikte, insan hakları sadece yirminci yüzyılın ürünü olmayıp, antik çağlardan
kalma, bireyin bireyselliğini ve itibarını vurgulayan yasal ve dini kodlarda görülebilir.
İnsan hakları, 1789'da Fransız Devrimi sırasında hazırlanan İnsan ve Vatandaş Hakları
Bildirgesi'nden bu yana Avrupa'daki demokratik ﬁkirlerin ve kurumların vazgeçilmez bir
unsurudur.
Yahudiler: Yahudilerin Ortodoks ve Reformist grupları, bir Yahudi'yi annesi Yahudi olan kişi
olarak tanımlar; Liberal Yahudilik tanımında ise sadece babası Yahudi olan bir kişi de Yahudi
olarak kabul edilir. Naziler ise, soyunda üç ya da dört Yahudi kanı bulunan her kişiyi dini
inancına ya da kendini Yahudi kimliği ile özdeşleştirip - özdeşleştirmemiş olmasına
bakılmaksızın Yahudi olarak kabul etmiştir. Bununla beraber, ırk yasalarının Naziler ve
işbirlikçileri tarafından işgal edilen ve kontrol edilen çeşitli yerlerde farklı zamanlarda ve farklı
şekillerde uygulandığını ifade etmek gerekir.
Tanımları daha da karmaşıklaştıran bir başka husus, Nürnberg Yasaları kapsamında ne
Alman ne de Yahudi olarak tanımlanan, “kırma ırk” olarak tanımlanan “Mischlinge”
kategorisinin varlığıydı. Buna göre, atalarından yalnızca bir yada iki büyük anne/babası
Yahudi olanlar “saf kan” Almanlarla aynı haklara sahiptiler, ancak bu haklar müteakip
mevzuatla sürekli olarak kısıtlanmıştı.
Özgürleştiriciler: esir tutulan ya da Naziler ve işbirlikçileri tarafından saklanmak zorunda
bırakılan kişilerin serbest bırakılmasına ve acılarının son bulmasına katkıda bulunan
bireyler. Terim özellikle 1944-45'te ele geçirilen toplama kamplarına giren asker, doktor ve
din görevlileri için kullanılır.
Naziler: Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi üyesi olan veya Hitler rejimini aktif olarak
destekleyen Almanlar ve Avusturyalılar.
Failler: İşkence ve öldürme eylemlerini planlayan, organize eden, aktif olarak teşvik eden
ve / veya uygulayan kişiler.
Irkçılık: Kendi ırkının üstün olduğu inancına dayanarak farklı ırklardan birine karşı kurumsal
ve / veya bireysel önyargı, ayrımcılık veya düşmanlık göstermek.
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Kurtarıcılar: Nazilerin elinden mahkumları kurtarmak için onlara çeşitli şekillerde yardım eden kişiler.
Hiçbir şahsi motivasyonu olmaksızın Yahudileri kurtarmaya çalışan kişiler “Erdemliler” olarak adlandırılır.
Bu unvan İsrail Holokost Anma Müzesi, Yad Vashem, tarafından tamamen insani gerekçeler ve bir
fedakârlık sonucu Yahudileri kurtaran kişilere, bu davranışları resmî belge veya görgü tanıkları aracılığı
ile kanıtlanması durumunda resmi bir unvan olarak verilir.
Direniş: Nazi suç politika ve programlarını engellemeye ve mâni olmaya yönelik faaliyetler. Naziler
tüm Avrupalı Yahudilerin öldürülmesini amaçladığından, Yahudilere yardım etmek ve onları
kurtarmak en azından 1942'nin başından itibaren bir direniş biçimi olarak düşünülebilir. Bu terimi
anlamak için belirli yerel koşullara atıfta bulunmak esastır.
Direnişçiler: Nazi politika ve programlarına çeşitli yollarla aktif olarak karşı çıkan
bireyler.
Roman ve Sintiler: Roman ve Sintiler yüzyıllar önce günümüz Avrupa ülkelerine yerleştiler. “Sinti”
terimi, 15. yüzyılın başlarında Almanya'ya ve komşu ülkelere yerleşen etnik bir azınlığın üyelerini
belirtir. “Roman” terimi, Orta Çağ'dan beri Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan etnik azınlığı ifade
eder. 18. yüzyıl başından beri Romanlar Batı Avrupa'ya göç etti ve oraya yerleşti. Almanca konuşulan
ülkelerin dışında, “Roman” terimi de bir bütün olarak etnik azınlık için kolektif bir terim olarak
kullanılmaktadır. Yahudiler gibi Sinti ve Romanlar da “ırksal olarak yabancı” ilan edildi ve bu nedenle
“toplumdan” dışlandılar. Naziler, en az bir büyük büyükbabası “çingene” olarak tanımlanan insanlara
“çingene” olarak zulmetti. Bu zulüm Nazi yönetimi altındaki ülkelerde yaşayan Romanlara karşı
soykırım yapmaya kadar vardı.
Shoah: “felaket” veya yıkım anlamına gelen İbranice bir kelime. İsrail kültüründe Holokost'u ifade etmek
için kullanılan bu terim mağdurların “feda edildiği” veya “şehit edildiği” önermesinin önüne geçer. Klod
Lanzman'ın yönettiği 1985 yapımı Shoah ﬁlminden sonra Fransa ve Avrupa kıtasının diğer bölgelerinde
yaygın hale gelmiş olup kullanılmaktadır.
Hayatta kalanlar: Holokost'un meydana geldiği 1933-1945 yılları arasında Naziler ve işbirlikçileri
tarafından Yahudilere karşı uygulanan devlet destekli sistematik zulümden sağ kurtulan kişiler. Bu
kategori toplama kamplarından ve gettolardan sağ kurtulan Yahudilerin yanı sıra, 1930'larda Almanya
ve Avusturya'dan gelen Yahudi mültecileri ve Kindertransport gibi operasyonlarda kurtarılanları
içermektedir. Ayrıca gizlenmeye devam eden veya kimliklerini gizlemek için evlatlık olarak verilen
çocukları da içerir. İkinci kuşak ve üçüncü kuşak tabirleri hayatta kalanların çocukları ve torunları
anlamına gelir.
Geçiş dönemi adaleti: Diktatörlük veya iç çatışma süreçlerinden demokratik, hukukun
üstünlüğü ve barışçıl ilkelere siyasal geçiş dönemlerinde uygulanan, adli veya adli olmayan
önlemler olup, insan hakları ihlalleri ve kitlesel zulmü gidermeyi amaçlamaktadır. Cezai
soruşturma ve faillerin yargılanmasının yanı sıra, geçiş adaleti suçların belgelenmesi,
tazminatlar ve tekrarlanmaması için hükümler içerir.
Mağdurlar: Naziler veya işbirlikçileri tarafından öldürülen veya işkence ve zulüm nedeniyle
ciddi zararlar gören kişiler.
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STOKHOLM BİLDİRGESİ
VE UYGUN İHRA
TANIMLARI
STOKHOLM BİLDİRGESİ
Stokholm Uluslararası Holokost Forumu (veya “Stokholm Bildirgesi”) bildirgesi,
Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın kuruluş belgesidir ve her IHRA üyesi
ülkenin ortak ilkelere bağlılığını teyit etmektedir.

1. Holokost (Shoah) medeniyeti temellerinden sarsan bir olaydır. Eşi benzeri
görülmemiş yapısıyla Holokost her zaman küresel bir mesaja sahip olacaktır.
Yarım yüzyıl, Yahudi katliamına şahit olanların hafızalarından bu anıyı silmeye
yetmeyecek kadar kısa bir zamandır. Yahudilerin yanı sıra, Naziler tarafından
katledilen milyonlarca insanın çektiği acı Avrupa genelinde silinmez bir iz
bırakmıştır.
2. Naziler tarafından planlanan ve yürütülen Holokost'un büyüklüğü, toplumsal
hafızamızda sonsuza dek tazeliğini korumalıdır. Nazilere meydan okuyan ve
Holokost mağdurlarını korumak veya kurtarmak için kendi hayatlarını feda
edenlerin özverili fedakarlıkları da kalbimize yazılmalıdır. Bu dehşetin derinlikleri
ve kahramanlıklarının büyüklüğü, insanın kötülük ve iyilik kapasitesini
anlamamızın temeli olabilir.
3. İnsanlık hala soykırım, etnik temizlik, ırkçılık, antisemitizm ve yabancı
düşmanlığı nedeniyle korku içerisindeyken uluslararası toplum bu kötülüklerle
savaşmak için ciddi bir sorumluluk taşıyor. Hep birlikte, Holokost'un korkunç
gerçekliğini, onu inkâr edenlere karşı vurgulamalıyız. Gelecek nesillerin
Holokost'un nedenlerini anlayabilmesi ve sonuçları üzerinde düşünebilmelerini
sağlamak için toplumun ahlaki bağlılığını ve devletin siyasi sorumluluğunu
güçlendirmeliyiz.
4. Hem bunu çoktan yapmış olan hem de bu çabaya katılmayı seçen ülkelerin
Holokost ile ilgili eğitim, anma ve araştırmaları teşvik etme çabalarını
güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
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5. Holokost'un incelenmesini her boyutta teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Okullarımızda ve üniversitelerimizde, toplumlarımızda Holokost konusunda
eğitimi destekleyip diğer kurumlarda da bunu teşvik edeceğiz.
6. Holokost mağdurlarını ve ona boyun eğmeyenleri saygı ile anacağımızı
taahhüt ediyoruz. Ülkelerimizde, geleneksel Holokost Anma Günü de
dahil olmak üzere uygun Holokost anma merasimlerinin
düzenlenmesini teşvik edeceğiz.
7. Holokost'un halen belirsizliğini koruyan gerçeklerini gün yüzüne çıkarmak
için uğraşacağımızı taahhüt ediyoruz. Arşivlerin açılması ve Holokost
hakkındaki tüm belgelerin araştırmacıların hizmetine sunulması için
elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz.
8. Yeni milenyumun ilk büyük uluslararası konferansı olan bu konferansın,
geçmişin acı izlerine rağmen, daha iyi bir geleceğin tohumlarını ekme
taahhüdünü beyan etmesi sevindiricidir. Taahhüdümüz, ölen mağdurları
hatırlamak, hala bizimle hayatta olanlara saygı göstermek ve insanlığın
karşılıklı anlayış ve adalet için ortak isteklerini yeniden teyit etmek
olmalıdır.
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ANTİSEMİTİZMİN UYGUN TANIMI
Resmi olmayan Antisemitizm Tanımı 2016 yılında İHRA tarafından kabul edildi
ve o zamandan beri bir dizi ülke ve hükümet organı tarafından kabul edildi
veya onaylandı.
26 Mayıs 2016'da Bükreş'teki Genel Kurul:

Aşağıdaki resmi olmayan antisemitizm tanımını benimseme kararı aldı:
Antisemitizm, Yahudilere karşı nefret olarak ifade edilebilecek bir algıdır.
Antisemitizmin retorik ve ﬁziksel tezahürleri, Yahudi veya Yahudi olmayan
bireylere ve / veya onların mülklerine, Yahudi cemaat kurumlarına ve dini
tesislerine yöneliktir.

İHRA üyelerini çalışmalarında yönlendirmek için aşağıdaki örneklerden faydalanılabilir:
Tezahürler, Yahudi devleti olarak düşünülen İsrail'i hedef alabilir. Bununla birlikte,
İsrail'in başka bir ülkeye karşı olanlara benzer eleştirisi antisemitik olarak kabul
edilemez. Antisemitizm Yahudileri sık sık insanlığa zarar vermek için komplo
kurmakla suçlar ve sıklıkla “işlerin yanlış gitmesinden” Yahudileri suçlamak için
kullanılır. Konuşma, yazma, görsel formlar ve eylemlerle ifade edilir ve kötü niyet
stereotipleri ve olumsuz karakter özellikleri kullanır.
Kamusal yaşamda, medyada, okullarda, işyerlerinde ve dini alanda antisemitizmin
çağdaş örnekleri, genel şartlar dikkate alındığında, bunlarla sınırlı değildir:
● Radikal bir ideoloji ya da aşırıcı bir din görüşü adına Yahudilerin öldürülmesini ya da
zarar görmesini istemek ya da bu eylemleri haklı göstermek.
● Yahudiler ve Yahudi toplumunun gücü hakkında insanlık dışı, kötüleyici veya
basmakalıp iddiaları ve özellikle küresel boyutta Yahudi komplosu veya medya,
ekonomi, hükümet veya diğer toplumsal kurumları Yahudilerin kontrol ettiğini iddia
eden rivayetleri ortaya atmak.
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● Yahudileri, tek bir Yahudi kişi veya grubun işlediği gerçek ya da hayali suçlamalardan,
hatta Yahudi olmayanlar tarafından yapılan ﬁillerden sorumlu tutmak.
● Yahudi halkının soykırımının Nasyonal Sosyalist Almanya'nın ve II. Dünya Savaşı sırasında
(Holokost) destekçilerinin ve suç ortaklarının elindeki gerçeği, kapsamı, mekanizmaları (örn.
Gaz odaları) veya niyetini reddetmek.
● Yahudileri bir halk veya İsrail'i bir devlet olarak, Holokost'u icat etmek veya
abartmakla suçlamak.
● Yahudi vatandaşlarını, kendi ülkelerinin çıkarlarına nazaran İsrail'e veya dünya çapındaki
Yahudilerin sözde önceliklerine daha sağduyulu olmakla itham etmek.
● Yahudi halkına kendi kaderini tayin etme haklarını sunmamak, örneğin İsrail Devleti'nin
varlığının ırkçı bir çaba olduğunu iddia etmek.
● Başka herhangi bir demokratik ulustan beklenmeyen veya talep edilmeyen bir
tutum bekleyerek çifte standart uygulamak.
● İsrail veya İsraillileri karakterize etmek için klasik antisemitizmle ilişkili sembol ve görüntüleri
kullanmak (örneğin, Yahudilerin İsa'yı öldürdüğünü ve kan akıtma ayini düzenlediğini iddia etmek).
● Günümüz İsrail politikasının Nazilerle kıyaslanma girişimleri.
● İsrail devletinin eylemlerinden Yahudileri toplu olarak sorumlu tutmak.

Antisemitik eylemler, yasa tarafından bu şekilde tanımlandıklarında suç teşkil eder (örneğin,
Holokost'un reddedilmesi veya bazı ülkelerde antisemitik malzemelerin dağıtılması).
İster insanlar ister mülkler olsun - binalara, okullara, ibadet yerlerine ve mezarlıklara
olmak üzere – sırf Yahudi ya da Yahudilerle bağlantılı oldukları ya da böyle
algılandıkları için beliren saldırı hedeﬂeri antisemitiktir.
Antisemitik ayrımcılık Yahudilerin, başkalarının erişebileceği fırsat ve
hizmetlerden maruz kalmasıdır ve birçok ülkede yasa dışıdır.
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HOLOKOST'UN İNKÂR VE
ÇARPITILMASININ UYGUN TANIMI
Holokost İnkar ve Çarpıtılmasının resmi olmayan Tanımı, 2013 yılında IHRA'nın Toronto'daki
Genel Kurul toplantısında tanındı.
Holokost inkârı, Holokost veya Shoah olarak bilinen II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin
Naziler ve onların suç ortakları tarafından yok edilmesinin tarihsel gerçekliğini ve boyutunu
inkâr eden söylem ve propagandadır. Holokost inkârı, Holokost / Shoah'ın
gerçekleşmediğini iddia etmek için yapılan herhangi bir girişimi ifade eder.
Holokost inkârı, temel yıkım mekanizmalarının (gaz odaları, toplu saldırı, açlık ve işkence
gibi) veya Yahudi halkına yapılan soykırımının niyetinin açıkça inkâr edilmesi veya
yalanlama çabasını içermektedir.
Holokost inkârı çeşitli biçimlerde antisemitizmin bir ifadesidir. Yahudi soykırımını inkâr etme
girişimi, Nasyonal Sosyalizmi ve antisemitizmi Yahudi halkının soykırımındaki suçluluk veya
sorumluluktan muaf tutma çabasıdır. Holokost inkâr biçimleri arasında Yahudileri siyasi veya
ﬁnansal kazanç için Shoah'ı abartmak veya sebep olmakla suçlamak ve sanki Shoah'ın
kendisi Yahudiler tarafından çizilen bir komplonun sonucuydu gibi bir algı yaratmak da yer
almaktadır. Bunda amaç Yahudileri suçlu ve antisemitizmi bir kez daha meşru kılmaktır.
Holokost inkârının amaçları genellikle aşırı bir antisemitizmi tazelemek ve tam da reddedilen
olayın ortaya çıkmasına uygun siyasi ideolojilerin ve koşulların teşvik edilmesidir.
Holokost'un çarpıtılması diğerlerinin yanı sıra şunları ifade eder:

1. Holokost'un veya Nazi Almanya'sının ortakları ve mütteﬁkleri de dahil olmak üzere
temel unsurlarının etkisini mazur göstermek veya minimize etmek;
2. Holokost mağdurlarının sayısının güvenilir kaynaklara aykırı olarak minimize
edilmesi;
3. Yahudilerin kendi soykırımlarını yarattıklarını iddia edip onları suçlama girişimleri;
4. Holokost'u olumlu bir tarihsel olay olarak nitelendiren ifadeler. Bu ifadeler
Holokost inkârı değil, radikal bir antisemitizm biçimi olarak buna yakından
bağlıdır. Holokost'un “Yahudi Sorununun Nihai Çözümü” hedeﬁne ulaşmada
yeterince katkı sağlamadığını ifade edebilirler;
5. Nazi Almanya'sı tarafından kurulan toplama ve ölüm kamplarının sorumluluğunu
diğer ulusları veya etnik grupları suçlayarak bulanıklaştırma girişimleri.
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EK KAYNAKLAR
İHRA'nın Holokost Hakkında Öğretme ve Öğrenme Önerilerine ek olarak, bu çalışmayı
destekleyecek bir dizi araç ve kaynak mevcuttur. Aşağıdaki listede bunlardan sadece
birkaçı tanımlanmaktadır…
Soykırımın önlenmesi, insan hakları eğitimi veya şiddet içeren geçmişlerin incelenmesi
bağlamında Holokostu nasıl araştıracağınız hakkında daha fazla bilgi için, UNESCO'nun
Holokost ve soykırımı önleme eğitimi: Politika rehberi'ni gözden geçirin. 2017'de
yayınlanmış olan bu eserin şu anda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve
Portekizcesi mevcuttur.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071
Holokost içeriğini ve bilgisini güçlendirmek için Holokost Müzesi'nde (United States Holocaust
Memorial Museum) bulunan; önemli gerçekler, içerik, birincil kaynaklar ve eleştirel düşünme
soruları içeren yüzlerce makale içeren Holokost Ansiklopedisini ziyaret edin.
https://encyclopedia.ushmm.org/
Ele alınacak kilit konularla ilgili tarihsel bağlam için Yad Vashem'in eğitim videolarını inceleyin.
https://www.yadvashem.org/education/educational-videos.html
Holokost'un öğretimi için gerekli bir konu olarak yer aldığı antisemitizm ile ilgili öğretim ve
öğrenme hakkında daha fazla bilgi için ODIHR ve UNESCO'nun Eğitim Yoluyla Anti-Semitizmi
Ele Alma: Karar vericiler için Kılavuzlar bölümünü ziyaret edin. Mayıs 2018'de yayınlanmış
olup en az yedi dilde mevcuttur.
https://www.osce.org/odihr/383089
Roman ve Sinti soykırımı hakkında daha fazla bilgi için, bu iki online kaynak iyi bir giriş
sağlar: romasintigenocide.eu ve romasinti.eu.
İlköğretim çağındaki öğrencilerin Holokost ile nasıl etkileşime geçeceği hakkında daha fazla
ﬁkir edinmek için Memorial de la Shoah'ın Pedagojik Notlarını ziyaret edin:
http://www.memorialdelashoah.org/en/education-training/pedagogical-notes/primary-school.html
Holokost anıtları ve insan hakları eğitimi hakkında daha fazla bilgi için, Avrupa Birliği Temel
Haklar Ajansı 2010 yılı yayını olan Geçmişe yolculuk - geleceğe yönelik öğretim'inde
keşfedin: Öğretmenler için PDF formatında dokuz farklı dilde yayınlanan el kitabını
aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://fra.europa.eu/en/publication/2010/excursion-past-teaching-future-handbook-teachers
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