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ÖNSÖZ

Her tez çalışmasının arka planında verilen yoğun çaba, uzun bir zaman,
yapılan detaylı ve sistematik bir çalışma ve belli nedenler vardır. Birinci Dünya
Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası İtalya’nın durumu, yirmi yıllık faşizm
dönemi, Auschwitz, “Gerçek”in arayışı, belleğin işleyişi gibi konulara duyduğum
merak ve ilgi, yüksek lisans öğrenimimin ilk günlerinden itibaren beni böyle bir
çalışma gerçekleştirmeye sevk etti.

Üzerine yoğunlaşmak istediğim bu konularda, söz konusu dönemin canlı bir
tanığı olan Primo Levi en yetkin ve önemli isimlerden biridir. Yapıtlarından sadece
dört tanesinin (“Bunlar da mı İnsan”, “Ateşkes”, “Boğulanlar, Kurtulanlar”, “Şimdi
Değilse, Ne Zaman?”) Türkçe’ye çevrilmesi ve hakkında anadilimizde yeterince
kaynak bulunmaması çalışmamı Primo Levi üzerine yapmamda etkin rol oynamıştır.

Bu tez çalışmasının gerçekleşmesinde çok kişinin katkıları oldu. Henüz
başlangıç aşamasında konu üzerine bana farklı bakış açıları kazandıran, kaynak
arayışında yardımlarını esirgemeyen, manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen,
kalbimde her zaman özel bir yeri olan ve olacak, çok şey borçlu olduğum saygıdeğer
hocam ve ilk tez danışmanım merhume Doç. Dr. Zuhal Yılmaz’a teşekkürlerimi ve
minnettarlığımı sunmayı bir borç bilirim.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, İtalyan Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalına sonsuz katkılar yapmış ve halen yapmakta olan,
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öğrencileri olarak rehberliğine daima ihtiyaç duyduğumuz, bu çalışmayı bitirmemde
çok büyük pay sahibi olan, anlayışı ve manevi desteğinden beni yoksun bırakmayan
saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Nevin Özkan’a minnettarlığımı ve
teşekkürlerimi belirtmek isterim.

Son olarak, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, İtalyan
Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında görev yapmakta olan, başta Dr. İlhan Karasubaşı
ve Dr. Ebru Balamir olmak üzere tüm değerli hocalarımın da bu çalışmada büyük
katkılarının olduğunu burada dile getirmek ve onlara da teşekkürlerimi ve
minnettarlığımı belirtmek isterim.

Yukarıda sözü edilen tüm bu değerli insanların yardımları ve varlıkları
olmaksızın elinizde tuttuğunuz bu çalışma tamamlanamazdı.

Cumhur KUZU
Ankara – 2011
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1. GİRİŞ

Adolf Hitler, Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan, büyük toprak
kayıpları ve ekonomik zarara uğrayan Almanya’nın içinde bulunduğu zor durumu
fırsat bilerek kendi ideallerini gerçekleştirebilmek amacıyla 1933 – 1945 yılları
arasında diğer tüm partileri yasaklayarak diktatörlüğünü kurmuş ve Nazi Almanyası
ya da diğer bir adıyla III. Reich’i ilan etmiştir. Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm,
Almanya’da Hitler tarafından kurulan, temelde ırkçılık, sosyalist ekonomik sistem,
halk ve üstün lider fikirlerine dayanan ideoloji ve yönetim sistemidir. Arî ırkın diğer
ırklara göre üstün ve mükemmel olduğunu savunur.

1935 yılında Nürnberg yasaları ile Nazi diktatörlüğü, Alman Yahudilerini
Reich vatandaşlığından dışlar ve Alman ya da Alman kanıyla ilişkili kişilerle ilişki
kurmayı yasaklar. Bu yasaya bağlı ikincil yönetmeliklerde, Yahudiler birçok politik
ve sosyal haktan mahrum bırakılır. Sonrasında Nazi hükümeti hedef aldığı kitlelere
yönelik yoğun bir aldatma propagandası yürüterek planlarını devreye sokar.

İdeolojisini ve gücünü Avrupa’da yaymaya çalışan Nazi diktatörlüğü sırası
ile Polonya, Danimarka, Norveç, Yugoslavya’yı, daha sonra müttefiki İtalya ile
savaşta olan Yunanistan ve Bulgaristan’ı işgal eder. Başta Polonya olmak üzere
Avrupa’nın birçok noktasında Yahudi, Yehova Şahitleri, Çingene, eşcinsel, bedensel
veya zihinsel özürlü insanların toplanıp götürüldüğü çalışma ve toplama kampları
kurulur.

Nazi egemenliğinin Kuzey İtalya’da etkili olduğu dönemde, Torino’da
yaşayan genç kimyager Primo Levi, Faşist milis güçleri tarafından tutuklanarak önce
Modena yakınlarındaki Fossoli transit toplama kampına, oradan da 1944 yılı Şubat
ayında yaklaşık 650 kişi ile birlikte Polonya’daki Auschwitz toplama kampına sevk
edilir. 1945 yılının Ocak ayında Sovyet Birliklerinin Auschwitz’e ulaşmasıyla
birlikte, az sayıdaki sağ kalan arkadaşıyla beraber kamptan kurtulur. Uzun ve zorlu
bir yolculuktan sonra İtalya’ya döner ve hayata tekrar uyum sağlamaya çalışır.

Primo Levi toplama kampından kurtulduktan sonra, milyonlarca insana
uygulanan haksız şiddeti, gerek sözlü gerek yazılı bir şekilde tanık olduğu acı
olayları duyurma ihtiyacı hisseder. Kampta geçirdiği zaman boyunca yazar, gördüğü,
düşündüğü, hissettiği şeyleri, kamptaki yaşamı ve koşulları tarafsız bir şekilde ve
açık bir dille Se questo è un uomo isimli anı türündeki yapıtına aktarır.

Sonrasında kimyagerliğe devam eder, ancak Faşist dönemde uğradıkları
haksızlıklar, Auschwitz tecrübesi ile geri dönüş yolculuğu yaşamının akışını
değiştirmiştir. Ana teması toplama kampları ve yol açtığı yıkım olan şiir, kısa hikâye,
roman, deneme, kişisel antoloji türünde birçok yapıt vererek İtalyan edebiyatında
kendine önemli bir yer edinir.

Bu tez çalışmasında, sessiz kalmayıp yaşadığı acı tecrübeyi dünyaya
duyurmayı, aynı zamanda kamplarda yaşamını yitiren birçok insan adına tanıklık
yapmayı amaç edinen Primo Levi’nin, yaşamı ve yapıtları arasındaki paralel öğeler,
tanıklığının kendi ve dünya için önemi, anı kavramı, gerçeklikle tutarlılığı,
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gerçekçiliği, geçmiş ile şimdiki zaman arasında kurduğu bağ, yapıtlarında yansıttığı
düşüncelerin evrenselliği farklı açılardan ele alınmak suretiyle incelenecektir.

XX. yüzyılın en önemli olaylarından birine tanıklık eden, düşünce
düzlemini ve kısmen de olsa yaşamını buna göre şekillendiren yazarın, başta Se
questo è un uomo ve La tregua olmak üzere, verdiği diğer yapıtlarda, yaşamına dair
gerçekliğin izlerini sürmek, yazarın yapıtları vasıtasıyla hatırlatmak istediği
nosyonları gözler önüne sermek ve vermek istediği mesajın altını çizmek, anı
kavramıyla ilişkisini açıklamak, yazarın edebiyat dünyasındaki önemini vurgulamak,
düşünce sistemini derinlemesine inceleyip araştırmak bu tez çalışmasının amacını
oluşturmaktadır.

“Primo Levi’nin Yapıtlarında Tarihsel Olaylar ve Anı Kavramı” başlıklı tez
çalışmasının konusu, Primo Levi’yi tanıklık etmeye, anılarını yazmaya iten nedenler,
gerek otobiyografik gerek diğer türlerdeki yapıtlarında anıların gerçekliği, tarihi
gerçeklerle uyumu ve anı kavramının yapıtlarındaki önemi ile sınırlandırılacaktır.
İtalya ve Avrupa’nın o dönemdeki durumuna ilişkin genel bir açıklamada
bulunulmakla beraber, konunun özüne sadık kalmak amacıyla ayrıntılı olarak aynı
konuda yapıt veren başka yazarlara ve Primo Levi’nin yapıtlarındaki fantastik
öğelere değinilmeyecektir.

Konu üzerine yeterince Türkçe kaynak bulunmadığından, birçok farklı
yabancı dildeki kaynaktan alıntılar yapılmıştır. Yazarın Türkçe’ye kazandırılan Se
questo è un uomo, La tregua ve I sommersi e i salvati kitaplarından yapılan bazı
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alıntılar dışında kalan tüm çeviriler, çalışmayı hazırlayan Cumhur Kuzu tarafından
yapılmıştır.

Tez çalışmasında kullanılan Primo Levi ve Auschwitz fotoğrafları çeşitli
internet kaynaklarından derlenmiştir.
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2. PRIMO LEVI’NİN HAYATI VE YAPITLARI

1919 – 1987 yılları arasında yaşayan kimyager ve yazar Primo Levi toplama
kampı edebiyatının başlıca yazarlarından biri olarak görülmüştür. Auschwitz’de
geçirdiği

zamanın

dehşetini

tarafsız,

bilimsel

doğrulukla

ve

detaylarıyla

okuyucularına aktarmıştır. Levi yapıtlarını verirken üzerinde durduğu nokta, yüzyılın
en büyük suçuna akıl ve humanist bakış açısı ile cevap vermek, bellek ve tanıklık
vasıtasıyla insanların bu vahşeti anlamalarını sağlamak olmuştur.

20. yüzyıl İtalyan edebiyatında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan
Italo Calvino, Levi’yi yüzyılın en önemli ve yetenekli yazarlarından birisi olarak
tanımlamıştır. Levi edebiyat dünyasında Se questo è un uomo (Bunlar da mı İnsan)
ve La tregua (Ateşkes) gibi özyaşamöyküsel yapıtları ile üne kavuşup ön plana çıksa
da tüm kitaplarında yaşamından derin izler bulunmaktadır. Bu nedenle Primo
Levi’nin yaşamına ve yaşamındaki önemli gelişmelere detaylı bir şekilde değinmekte
yarar vardır.
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2.1. Primo Levi’nin Çocukluğu ve Gençliği (1919 – 1941)

Elektrik mühendisi olan Cesare Levi bir süre Fransa, Macaristan ve Belçika
gibi ülkelerde çalıştıktan sonra İtalya’ya dönmüş ve 1918 yılında edebiyat ve müzik
aşığı olan Ester Lezzati ile evlenmiştir. Bu beraberlikten, İtalya’nın Torino şehrinde
1919 yılının 31 Haziran günü entelektüel bir ailenin çocuğu olarak Primo Levi
dünyaya gelmiştir. Ataları Yahudilerin İspanya’dan sürülmesinden yaklaşık yarım
yüzyıl sonra, 1550 yılı civarında İtalya’ya yerleşen İspanya kökenli Yahudi
toplulukları soyundan gelmektedir.

Levi

kitaplarında

çocukluğuna

ilişkin

çok

az

bilgi

paylaşmıştır

okuyucularıyla. Diğer taraftan Tullio Regge ile yaptığı söyleşilerde, hayatının farklı
evrelerinde yaptığı seçimlerde büyük bir rol oynayan babasının etkisini
vurgulamıştır. Babasının dışadönük, hayat dolu kişiliği sık sık Levi’nin içedönük
yapısı ile çeliştiğinden aralarındaki baba-oğul ilişkisi karmaşık olsa da yazar sanata,
edebiyata ve özellikle bilime duyduğu büyük ilginin mimarını babası olarak
görmüştür.

Baba Cesare Levi, evlerindeki zengin kütüphaneyi oğluna açmış ve böylece
ilgi alanlarını geliştirmesine yardımcı olacak çeşitli türdeki birçok kitabı hizmetine
sunmuştur. Çocukken William Bragg’ten The Microbe Hunters ve The Architecture
of Things, Alexis Carrell’den Man the Unknown ve Wilkins’ten The Introduction of
The History of Human Stupidity gibi, popüler bilim kitapları okumuştur. Dünyanın
içinde bulunduğu bariz karışıklık üzerine kendine sorduğu soruların cevaplarını
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kimya ve astronomide bulduğundan, bunlar daima küçük Levi’nin en sevdiği konular
olmuştur. Okuma geleneğinin aile ve kültürünün içerisinde ne kadar önemli bir yere
sahip olduğunu La ricerca delle radici (Köklerin Arayışı) kitabının önsözünde şöyle
dile getirmiştir:

“Çok kitap okudum çünkü bizim ailemizde okumak geleneksel ve masum bir
kusur, faydalı bir alışkanlık, bir beyin jimnastiği ve boş zamanımızı doldurmak için
gerekli ve zorunlu bir yol olarak görülürdü”. 1

İtalya’daki Yahudi ailelerin çoğu gibi Levi ailesi de Yahudi dinine sıkı
sıkıya bağlı değildir. İtalyan kültürünün içinde asimile olmuş, topluma uyum
sağlamış ve dindarlığını kaybetmiş, fakat geleneklerini sürdürmeye devam etmiştir.
Bu nedenle Levi, kendisi için din mühim bir mesele olmasa da, on üç yaşında dini
sorumluluklarını üstlendiğini gösteren “Bar Mitsva” sıfatını alır. “Bar Mitsva” 2 , her
ne kadar dindar olmasa da Roş Aşana 3 ve Purim 4 gibi dini bayramları kutlamaya
devam eden aile için sürdürülen bir gelenekti. Primo, “Bar Mitsva” ayinine katılmak
için gittiği Tevrat tetkik sınıfında yeterli seviyede İbranice öğrenmiş, ancak bu
sadece bir formalite olduğundan, on sekiz yaşına geldiğinde tüm öğrendiklerini
unutmuştur. 1938 yılındaki ırkçı yasalar ve bilhassa Monowitz-Buna kampında Doğu
Avrupa Yahudileri ile karşılaşınca yaşadığı şok onu İbrani dilini daha ayrıntılı bir
şekilde öğrenmeye iter.
1

Speelman, R., “Primo Levi, Narratore di storie. Saggi leviani”, Ankara, 2010, s. 19.
Musevi dini kurallarına göre, her erkek çocuk, 13 yaşından gün alıp erişkinliğe adım attığında Bar
Mitsva yapar. Bu dönem, manevi değerleri öğrenmeye başladıkları ve daha iyi bir insan olabilmek için
kendi sorumluluklarını üstlendikleri dönemdir.
3
Musevi takvimine göre Yeni Yıl Bayramı olarak kutlanır. Tişri ayının ilk günü Roş Aşana olarak
anılır.
4
Yahudi Kavminin düşmanı olan Ahasuerus başrahibi Haman’ın asılması anısına yapılan Musevi
bayramı.
2
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Evlerinin hemen arkasında bulunan Massena caddesindeki Felice Rignon
İlkokulu’nu bitirdikten sonra sağlık durumunun kötüleşmesi yüzünden bir yıl
boyunca Massimo D’Azeglio Lisesi’ne girebilmek için evde özel öğretmenler
eşliğinde çalışmıştır. Massimo D’Azeglio Lisesi, Torino’da orta sınıf ailelerin genç
ve parlak çocuklarını Cesare Pavese, Massimo Mila, Augusto Monti, Franco
Antonicelli, Umberto Cosmo, Zino Zini ve Noberto Bobbio gibi laik ve liberal
değerli öğretmenler gözetiminde öğrenim görmeye gönderdiği ünlü bir okuldu.

Massimo D’Azeglio Lisesi’ne kaydolduğunda, şehirde ve okulda egemen
olan barışçıl atmosfer yaklaşan karanlık günlere dair hiçbir ipucu vermiyordu.
Mussolini’nin totaliter olarak tanımladığı rejim, eğitim-öğretim hayatı ve çoğu
entelektüelin üzerinde bir baskı teşkil ediyordu ancak açık bir şekilde yapılan
baskının yaşanacağı günler hâlâ uzaktaydı.

Levi, Faşist Parti’nin temelini oluşturan İtalyan Mücadele Birlikleri’nin
kuruluşundan dört ay sonra dünyaya gelmişti. Massimo D’Azeglio Lisesi’ne
başladığında ise Faşistler İtalya’da on iki yıldır iktidarda bulunuyordu.

Çekingen fakat çalışkan bir öğrenciydi, ancak başarıları dönemin en iyi
öğretmenlerinin birçoğunu okuldan uzaklaştıran Faşist rejimin atadığı ikinci sınıf
öğretmenler tarafından çok fazla takdir edilmemiştir. Cesare Pavese bir yıl İtalyan
edebiyatı dersine girmiş olmasına rağmen, Levi bu konuda ortalama bir öğrenci
olduğundan, derslerinde kendi çalışmalarından okuyan Pavese’nin dersinde çok
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başarılı bir öğrenci olamamıştır. Edebiyattan çok dilbilim daha fazla ilgisini
çekiyordu, yine de yapıtları bize Dante, Ariosto, Manzoni ve Leopardi gibi klasik
yazarlar hakkında derin bir bilgi sahibi olduğunu kanıtlamaktadır.

Levi, çok geçmeden İtalya’da liberal orta sınıfın akıl hocası Benedetto
Croce’nin öğrencisi olan Faşist ideolog Giovanni Gentile’nin İtalyan gençliğinin
eğitimi için tasarlanmış yeni eğitim sistemine daha ihtiyatlı yaklaşmaya başlar. Faşist
dönemdeki klasik ortaokul eğitimi yazarı sarsar ve bunaltır. Fen bilimlerinin
edebiyat, Yunanca ve Latince kadar önemli bir kültürel miras olarak görülmemesini
kabul edemez. Yazar, Tullio Regge ile söyleşilerinde belirttiği üzere, tarih ve edebi
eleştiri alanlarının bozuk, fen bilimlerinin ise iyi bir tadı olduğunu ve gerçeğin fen
bilimlerinin ardında gizli olduğunu savunur. Bu nedenle, daha on dört yaşında fen
bilimleri ile ilgilenmeye, bir kimyager olmaya karar verir. Babası, mühendis Levi,
oğlunun fen bilimleri alanında bir kariyer hedeflemesini istemiş ve oğlunun verdiği
bu karardan mutluluk duyar. Primo, kimyada sadece evrenin kilidini açacak bir
anahtar aramamış, aynı zamanda olayların nedenlerini de bulup çıkarmak ister.
Gençlik yıllarında fen bilimlerini edebi yapıtlara nazaran daha şiirsel bulmuş ve daha
fazla anlam çıkarmıştır. Levi, zamanın başlangıcından bu yana ciddiyetle süren,
insanın maddeye karşı yürüttüğü soylu mücadeleyi devam ettirmek için kimya
okumayı seçtiğini belirtir. Evrenin sırlarını ve Mendelev’in periyodik cetvelini
araştırmak istemiştir:
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“Çok ileri gitmeyi umdum, evrene egemen olma, her şeyin nedenini anlama
noktasına”. 5

Cesare Levi hayattan tat almasını bilen açık görüşlü biriydi ve artık
delikanlı olmaya başlayan oğluna sigara ve içki içmeyi, kızların ardından koşmayı
öğütlüyordu. Fakat Primo olabildiğince uysal ve çekingen yapılı bir gençti. İçki ve
sigara içmiyordu, kızlardan etkilenmesine rağmen onlarla flört etme cesaretini
gösteremeyecek kadar utangaçtı. O an için tek düşündüğü şey, şehirden kaçıp
yakınlardaki dağları keşfe çıkmaktı.

Daha aktif ve sosyal olmak için spor kulübüne üye olmasına rağmen, Levi
sünnetin hadım edilme ile aynı şey olduğu konusunda ısrar eden okul arkadaşlarının
taşlamalarından dolayı üzüntü duyuyordu. Yahudi olmasını ayırt edici bir özellik, bir
anormallik olarak hissediyordu. İlk bakışta bu olay Levi’yi güçlü bir şekilde
etkilemese de, daha sonraları Yahudi olmasının farkındalığına aşağılık duygusu
eklenmiş ve kızlarla ilişkilerini engellemiştir. Neredeyse hiç onlara yaklaşmaya
cesaret edememiştir. Il tavolo periodico’da bu konudaki düşüncelerini Levi şöyle dile
getirmiştir:

“Hristiyan arkadaşlarımla ilişkilerimde, kökenimi her zaman önemsiz fakat
tuhaf bir unsur olarak gördüm, eğri burunlara ve çillere sahip olmak gibi ufak bir
anormallik olarak; Bir Yahudi, yılbaşında bir ağacı olmayan, domuz eti yememesi

5

Anissimov, M., a.g.y., s. 31.
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gereken ama yiyen, on üç yaşında biraz İbranice öğrenip daha sonra öğrendiklerini
unutan kimsedir”. 6

1937 yılında, on sekiz yaşındayken, Primo Levi liseden mezun olmaya ve
üniversiteye girmeye hazırlanıyordu. Ancak 20. yüzyılın önemli yazarlarından biri
olacak bu genç adam, üniversiteye girmeden önce, Ocak ayı sınavlarında edebiyat
sınavına tekrar girmek zorundaydı. Bu akademik başarısızlığın üzerine, bir de
sınavdan birkaç gün önce bir memurun evine gelip askerlik durumunu sorması ve
evraklarını istemesi, zaten gergin olan sinirlerini daha da germiştir. Ancak memurun
beklenmedik ziyareti sadece bir adres yanlışlığından ibarettir. Her şeye rağmen
Dante üzerine olan derin bilgisiyle, sınavı çok zorlanmadan geçmiştir. Sonunda
Faşizmin en parlak dönemini yaşadığı okuldan mezun olmuş ve uzun yıllardır girmek
istediği Kimya Enstitüsüne kaydını yaptırmıştır.

1937’de Primo Levi enstitüdeki ilk yılına bir rahatlama hissiyle başlamıştır.
Onun kuşağı için kimya üzerine çalışmak önemliydi. Çünkü kimya, Faşizm
çılgınlığına karşı bir mantık cenneti sunuyordu. Zafer kazanan faşizm, mantığı
gölgeliyordu:

“Bizim faşist tarih ve felsefe kitaplarımız bağımsız düşünceye engel teşkil
ediyordu. Bazılarımız matematikte, bazılarımız geometride, bazılarımız ise kimyada,
her birimiz ayakta duracağımız sağlam bir zemin bulmuştuk”. 7

6
7

a.g.y., s. 35.
a.g.y., s. 38.
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Primo Levi, Torino Üniversitesi Kimya Enstitüsü Kalitatif Analiz
Laboratuvarı, 2 Şubat 1940

Profesör Ponzio’nun kimya dersleri çeşitli nedenlerden dolayı Levi’nin çok
hoşuna gider, zira Dr. Ponzio’nun verdiği bilgiler açık, kesin, teyit edilebilirdir ve
konunun özü açıklayıcı bir dille ifade edilmektedir. Daha sonra açıklık, kesinlik ve
özlülük Levi’nin biçeminde anahtar bir rol üstlenecektir.

Levi okulda, Alberto Salmoni ile tanışmış ve ikisi hayatlarının sonuna dek
yakın arkadaş olarak kalmışlardır. Salmoni o zamanlar genç Levi üzerinde büyük bir
etki yapmıştır. Yakışıklı, atletik yapılı, sosyal bir genç olan ve kimya enstitüsüne
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patenleri ile gidip gelen Salmoni, Torino’da var olan faşist eğilimler tarafından
sindirilememiş bir insandır. Levi, Alberto’ya imrenir ve onun gibi olmak ister, zira
Alberto birçok kızın gözdesi durumundadır. Ancak Alberto’ya göre her şeyden önce
onları birbirine bağlayan şey, her ikisinin dağlara duyduğu sevgidir. Ayrıca, ikisi de
etimoloji, doğa ve dilbilime karşı ilgi duymaktaydılar. Deneyimli bir tırmanıcı olan
Primo civardaki tepelere yaptığı yürüyüşlerde arkadaşını da yanına almaya başlar.
Başta Alberto ve Primo’dan oluşan bu grup, Sandro Delmastro, Bianca Guidetti Sara
ve Eugenio Gentili Tedeschi’nin katılması ile daha da genişler. Bu uzun
yolculuklarında Primo, Alberto ile en kişisel kaygılarıyla ilgili olarak açık konuşur:
Kadınlar karşısında duyduğu utanç duygusundan, onlarla ilişki kurmaktaki
beceriksizliğinden ve bunun neden olduğu umutsuzluk ve acıdan bahseder.

İktidardaki Mussolini vatandaşlarının tek tip, yani birer Faşist olmalarını
istediğinde, yıl 1937’dir. Primo bu sınıflandırmanın dışında kalmaktadır. Daha sonra
“Irkçı bilim adamlarının manifestosu” isimli bir kitapçığın yayımlanması ile Yahudi
olduğundan dolayı resmi olarak ikinci sınıf vatandaş olarak sınıflandırılacaktır.

1937 yılında bir öğrenci olarak, Levi Faşizme karşı derin bir düşmanlık
besliyordu, fakat henüz Torino’nun Faşizm karşıtı siyasi hareketleri ile henüz ilişki
kurmamıştı. Aslında Faşizme karşı yürütülen mücadelede önemli bir yeri olan ve
“Adalet ve Özgürlük Hareketi” ni kuran Piero Gobetti’nin takipçileri Torino’da idi.

“Irkçı bilim adamlarının manifestosu” nun yayınlanmasından önce, 1938
yılında, akademik yılın başında, birkaç sınavı geçerek yaklaşık otuz kadar ikinci sınıf
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öğrencisi ile birlikte Primo Levi de Kalitatif Analiz Laboratuvarına kabul edilmiştir.
Torino’da Kimya Enstitüsü’nün laboratuarı Levi için Avrupa’nın üzerine çöken
karanlıkta bir sığınak olmuştur. Böylece Faşist sansürünün egemen olduğu bir
dünyada kendini olup bitenlerden az da olsa soyutlayabilmiştir.

Boş zamanlarında ise Levi, takdir ettiği bir sınıf arkadaşıyla yakınlardaki
Alp Dağları’na tırmanmaya gider. Sandro Delmastro, Serra d’Ivrea’dan gelen
Piemonte’li bir ailenin az ve öz konuşan, güçlü kuvvetli oğludur ve Yahudi değildir.
Irkçı yasaların yürürlüğe girmesiyle soyutlanan Levi, gitgide sınıf arkadaşlarının
ondan uzaklaştığını fark eder. Ne öğretmenler ne de öğrenci arkadaşları ona karşı
kötü bir söz söylemese de, şüpheli bakışları onu kendi yalnızlığına iter. İşte o
günlerde arkadaşlığını ondan esirgemeyen Sandro, hayvanlar ve doğa hakkındaki
geniş bilgisi ile Primo’nun büyük saygısını kazanır.

Primo, Sandro ile birlikte Torino yakınındaki Canavese’nin dağlarına
tırmanırken, ırkçı yasaları ve savaşı unutuyor ve evrenle bir oluyordu. O dönemde
tırmanmak Levi için her şeyi açan bir anahtar niteliğindeydi: sabır, amacın gücü ve
dayanıklılık konusunda hayati derecede önemli dersler almaktaydı.

“Dağlarda yaptığımız bilinçsiz idman olmasaydı, benim kuşağımın savaş ve
direniş yıllarını daha zorlu bir şekilde geçireceğini düşünüyorum. Şüphesiz ben
hayatta kalamazdım. Gerçekten de birçok temel erdemi öğrendik: Dayanıklılık,
sabır, inancını kaybetmemek ve beklenmeyen tehlikelere karşı hazırlıklı olmak”. 8

8

a.g.y., s. 56.
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Levi, ırkçı yasaların yürürlüğe girmesinden önce Kimya Enstitüsü’ne
başladığı için enstitüyü bitirme hakkına sahip olmuştur. Kütüphane buluşmalarında,
Nazilerin Avrupa Yahudilerini katlettiğinin söylendiğini duymuştu. Bu haberler
Polonya ve Fransa’dan kaçan mülteciler tarafından yayılıyordu. Ayrıca İngilizlerin
yayınladığı White Book 9 benzer hikâyeler içeriyordu. İşlenen cinayetler öylesine
muazzam, öylesine canavarcaydı ki Levi ve arkadaşları hikâyelerin sadece bir
kısmına inanabiliyorlardı. Söylenenlerin gerçek olma ihtimali olsa bile Levi’nin
yakın çevresinden hiç kimsenin ne Filistin’e göç edebilecek gücü ne de böyle bir
girişimde bulunmaya yetecek parası vardı. Ayrıca İtalya’da durum henüz o kadar
korkutucu değildi. İtalyanların büyük bir çoğunluğu Yahudilere karşı düşmanlık
sergilemiyor, aksine sık sık yardımcı oluyorlardı.

Irkçı yasalar ve Faşist hükümet tarafından düzenlenen eğitim sistemi
yüzünden aylarca tez danışmanı olmayı kabul edecek bir hoca arar. Sınıf arkadaşları
ondan uzak durmaya başlar.

En sonunda hakkında hiçbir şey bilmediği Nicola Dellaporta tarafından geri
çevrilme korkusunu bastırarak, fizik kimyacılar için fizik bir yan dal olsa da,
deneysel çalışmalar yapabilmek için Fizik Enstitüsüne kabul edilmesini ister. Irkçı
yasalar Nicola Dellaporta’yı da şok etmiştir, bu nedenle artık kamu kütüphanelerini
kullanmasına izin verilmediğinden, Levi’ye ihtiyacı olan kitapları bulabileceği Fizik
Enstitüsü Kütüphanesi’nin kapılarını açar.
9

Aslında, devletler tarafından resmi olarak bir sorun üzerine bilgi vermek amacıyla yayınlanan
yönergedir. Günümüzde, iş dünyasında ve teknik alanlarda müşterileri eğitmek, piyasa eğilimleri
belirtmek ya da satıın alma kararlarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.
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Primo Levi, Torino, 1940

Enstitünün laboratuvarlarında yaptığı çalışma ve aldığı sonuç 1941 yılının
Temmuz ayında Primo Levi’nin Kimya alanında doktorasını en iyi dereceyle
tamamlamasını sağlamıştır.

Mezun olduktan sonra Levi, Torino’da iş aramaya koyulur. O dönemde
hâkim olan ırkçı yasalardan dolayı kimse ona iş vermek istemez. Öte yandan
Levi’nin babası mide kanserine yakalanmıştı, acı çekiyor ve ölüme her geçen gün
daha da yaklaşıyordu. Ailesi ekonomik açıdan zor bir durumdadır. Levi’nin umutsuz
iş arayışı, askeri üniforma giyen genç bir adamın kapıyı çalmasıyla sona erecekti.
Levi, Kimya Enstitüsünde asistan olan Caselli tarafından bir iş için tavsiye edilmişti.
Ancak işveren onu sahte bir isimle işe alacaktı: Michele. Çalışacağı maden,
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Torino’nun kuzey-batısında küçük bir ortaçağ kasabası olan Lanzo Torinese’nin
yakınlarında bulunan Balangero’da idi.

İş saatleri dışında vadide yüzünü kimseye göstermemeliydi, bu yüzden Levi
çok eşya olmayan odasında kitap okuyarak, laboratuarda fazladan birkaç saat
çalışarak ve madenin yakınlarında ay ışığında yürüyüşler yaparak zamanını
geçiriyordu. Bu dönemde, daha sonra Il tavolo periodico’ya dâhil edeceği iki öyküyü
yazmaya başlamıştır: “Kurşun” ve “Cıva”.

Bir sabah, beklenmedik bir şekilde Primo Levi madendeki telefonundan
aranır. İsmi Gabriella Garda Aliverti olan okuldan bir arkadaşı Wander eczacılık
şirketinin müdürüne Levi’yi kimyager olarak tavsiye etmiştir. Nestle’nin bir yan
kuruluşu olan Wander şirketinin İsviçreli müdürü Martini, kendini Yahudi karşıtı
ırkçı yasalar karşısında yükümlü hissetmez ve Levi’yi işe alır. Şirket Milano’da
olduğundan, bu iş sayesinde Levi Milano’da yaşayan kuzeni Ada Della Torre’nin
yanına taşınır.
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Primo Levi, Disgrazia Dağı, Valtellina, 15 Ağustos 1942
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Primo Levi, Uia di Mondrone, Valli di Lanzo, Şubat 1940
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2.2. Partizan Levi, Mahkûmiyet ve Auschwitz (1942 – 1944)

Milano’ya taşınması ve orada yaşamaya başlamasıyla Levi yalnızlığına bir
son verir. Torino’dan gelip çalışmaya başlayan tek genç Yahudi kendisi değildir.
Irkçı yasaların yürürlüğe girmesiyle birçok insan iş bulmanın ve fark edilmeden
yaşayabilmenin daha kolay olduğu büyük şehirlere taşınmıştır.

Savaşa ve bombalamalara rağmen Milano’da kuzeni ve arkadaşları ile iyi
vakit geçiriyordu, Levi. Tiyatro veya konserlere gidiyorlar, hava bombardımanı
varsa, evde toplanıp edebiyat ve müzikten bahsederek, şarkılar eşliğinde
eğleniyorlardı. Primo Levi, bu dönemde kendisini çalıştığı şirkete tavsiye eden okul
arkadaşı Gabriella Garda Aliverti’ye sevgilisi olmasına rağmen âşık olur. Fakat
Gabriella sevgilisi gibi Katolikti, onlar evlenebilirlerdi. Gabriella için yanıp tutuşan
Levi ise Faşist rejim tarafından aşağı bir ulusa mensup biri olarak tanımlanıyordu ve
ona hiçbir zaman sahip olamazdı. Levi, ırkçı yasalardan çok, kendini suçluyordu.
Üzgün ve pişman olmasına rağmen, kadınlara yaklaşmaktaki başarısızlığını kabul
ediyor ve çekingenliğinin hayatı boyunca peşini bırakmamasından endişe duyuyordu.
Birkaç ay sonra Gabriella’nın evlenmesi ve işi bırakmasıyla Levi Torino’ya, ailesinin
yanına daha sık gidip gelmeye başlar.

Bu arada İtalya’da durum kötüleşiyor, Yahudilerin üzerindeki baskı
artıyordu. Nazi Almanlar Kuzey ve Orta İtalya’da kontrolü yavaş yavaş ele almaya
başlamıştı. Levi ve arkadaşları bazı antifaşist eylemcilerle ilişki kurmaya başlamıştır.
Artık söylemi bırakıp eyleme geçme zamanı gelmiştir. Her biri aynı yolu seçmişti:
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dağlar ve partizan mücadele. Fakat dağlarda yaşamak ve bilhassa “Adalet ve
Özgürlük Direniş Hareketi”ne bağlı bir partizan grubuna katılmanın ne demek
olduğu konusunda pek bir tecrübesi olmayan Levi ve arkadaşları için bu yol hiç de
kolay olmamıştı. Arkadaşlarının birçoğu değişik vadilere dağıtılmıştı. Primo Levi,
Vanda Maestro ve Vanda Maestro’nun genç doktor arkadaşı Luciana Nissim aynı
gruptaydılar.

Hava soğuktu, karınları açtı, Piemonte’de silahları en az olan grup
onlarınkiydi, belki de en hazırlıksız olanı da. Bu zor koşullara rağmen, karın altına
gömülen

sığınaklarından

dışarı

çıkamadıkları

için

güvende

olduklarını

düşünüyorlardı; aralarından biri onlara ihanet edene kadar. 13 Aralık 1943’de şafak
sökerken, yaklaşık üç yüz Faşist asker tarafından kaldıkları yerin etrafı çevrilmiş bir
hâlde uyanırlar. Levi’nin dâhil olduğu grup ise sadece on bir kişiden oluşuyordu.
Mermisi olmayan bir makineli tüfeğe ve birkaç tabancaya sahiptir. Bu durumda
kıskıvrak yakalanmaları kaçınılmazdır.

Aosta’daki barakalarda bir süre sorgulandıktan sonra, partizanların kurşuna
dizileceği, Yahudilerin ise başka bir yere nakledileceği söylendiğinden, Yahudi
olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Levi, Vanda Maestro ve Luciana Nissim,
Modena yakınlarındaki Fossoli toplama kampına götürülür. Kamp 1943 yılında,
Almanya’nın işgal ettiği kuzey İtalya’nın kalbinde İtalyanlar tarafından yapılmıştır.
Başta Amerikan ve İngiliz savaş esirleri için yapılan kamp, daha sonra politik
suçluların ve Yahudilerin hapsedilmesi için kullanılmıştır. İmha kamplarına sevk
edilmeden önce 6,746 Yahudi burada hapsedilmiştir. Primo Levi, Fossoli’ye
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vardığında, orada 150 İtalyan Yahudisinin yanı sıra, Yugoslav askerler ve Faşistler
tarafından tehlikeli olduğu düşünülen bazı yabancılar da bulunuyordu. Birkaç hafta
içinde tutuklanan ve kampa getirilen Yahudi sayısı altı yüzü aşmıştı. Alman Nazi
askerleri kampa geldiğinde, Polonyalı ve Hırvat Yahudilerle doğu Avrupa’da
yaşanan olaylar hakkında uzun uzun konuşmuş olan Primo Levi, Vanda Maestro ve
Luciana Nissim başlarına gelebilecekler hakkında bilgi sahibiydiler.

İstisnasız her Yahudi 22 Şubat günü kamptan yük trenleri ile sevk
edilmiştir. Primo Levi, Fossoli’de son akşamına ilişkin düşüncelerini ve
hissettiklerini dokunaklı bir şekilde şöyle aktarır kitabına:

“Derken gece indi ve anlaşıldı ki, insan gözü böyle bir geceyi ne görmeli ne
de yaşamalıdır. Herkes farkına vardı bunun. Nöbetçilerden hiçbiri, ne İtalyanı ne de
Almanı, ölüme gideceğini bilen insanların ne yaptığını görmeyi göze alamadı.

Herkes kendi usulünce veda etti yaşamaya. Kimileri dua ediyor, kimileri
ölçü tanımadan içiyor, kimileri tiksinti veren bir tutkuyla kendinden geçmeye
çalışıyordu. Yalnız analar, bütün gece yol hazırlığı için seve seve didindiler,
çocukları yıkadılar, yol eşyasını hazırladılar; doğan gün, rüzgârda kuruyacak
çamaşırları dikenli tellere asılmış buldu. Kundak bezleri, oyuncaklar, yastıklar,
çocuklar için gerekli yüzlerce ufak tefek eşya bile unutulmamıştı. Siz de aynı şeyi
yapmaz mıydınız? Sizinle birlikte çocuğunuzu yarın öldürecek olsalar, ona yiyecek
vermeyi bugünden keser miydiniz?” 10

10

Levi, P., “Bunlar da mı İnsan”, Can Yayınları, İstanbul, 1996, s. 9-10.
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O uykusuz ve trajik gecenin sonunda Levi dini bir bağlılıkla değil, Doğu
Avrupa’da ki en büyük toplama kampına giden vagonlara bindirilmek üzere olan
yüzlerce insan ile katlanacağı ve paylaşacağı ortak bir acı olduğundan Yahudi
olmaya başladığını hissediyordu. Yük vagonlarına bindirilmeden önce Levi,
vagonların üzerinde “Auschwitz” damgasının olduğunu görmüştür, ancak henüz bu
isim ona hiçbir şey ifade etmez. Beraberinde götürdükleri eşyalar ve valizlerden
dolayı Levi’nin de dâhil olduğu kırk beş Yahudinin bindirildiği yük vagonunda hiç
kimseye uzanabilecek kadar yeterli boşluk kalmamıştı. İçeride yeterli su ve yiyecek
de bulunmuyordu.

Dört günlük zorlu bir yolculuktan sonra, konvoyda bulunan 650 kişi
Auschwiz’e ulaşmıştır. İçlerinden sadece 23’ü eve geri dönmeyi başarabilecektir.
Hızlıca yapılan bir ayırımdan sonra, SS askerleri “Reich” 11 için yararlı olabilecek
işçileri ihtiyaçları doğrultusunda seçer. O gece gelen sevkten, 29 kadın ve 96 erkek
ayrılmıştır, geri kalanlar ise 48 saat içinde gaz ile öldürülmüşlerdir. Nazilerin
çalışabilecek durumda olan bazı mahkûmları bir süreliğine canlı tutmasının nedeni,
Auschwitz’de bulunan fabrikaları için iş gücü elde etmektir. Ölümden kurtulan ve
tutuklanan, Levi’nin de içinde bulunduğu işçiler grubu bir kamyona yüklenip
ışıklarla aydınlatılmış ve üzerinde “Arbeit macht frei”, yani “Çalışmak özgür kılar”
yazılı bir tabelanın önünde indirilmiş, onları bekleyen yeni yaşamlarına giriş
yapmışlardır. Sadece birkaç saat içinde SS askerleri isimlerini, en basit, en kişisel
eşyalarını ve saçlarını onlardan almıştır. Primo Levi artık ismini ve önceki yaşamına

11

Sözlük anlamı “Krallık, imparatorluk” olan, tarihte ise Almanların Avrupa’da söz sahibi olduğu
devirlere verilen isim. Tarihte üç Reich dönemi vardır: “Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu” 9621806 (I. Reich), “Alman İmparatorluğu” 1871-1918 (II. Reich), “Büyük Alman İmparatorluğu” 19331945 (III. Reich).
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ait somut her şeyi kaybetmiş, bir anda kampın 174517 12 numaralı mahkûmu
oluvermiştir. Artık bu numaranın ardında bir insan yoktur, sadece bir nesne vardır.
Görevi çalışmak, verilen yemeği yemek, uyumak, itaat etmek ve ölmektir. Her bir
mahkûm gibi Levi de dayanabilirse, yaşamaya devam edecektir. Dayanamazsa
ölecek ve bir kenara atılacaktır:

“Auschwitz’de ölmek çok kolaydı. Sadece sana verileni yemek ve her emre
uymak yeterliydi ölmek için. Sağ kalmak ise zor işti. Kurallara uymamak,
tehlikelerden uzak durmak ve karşılık vermemek zorunda idi yaşamak isteyen.
Bilinen ahlak yasalarının orada hükmü yoktu. Daha önce alışageldikleri dünyadan
çok farklı bir dünyaydı Auschwitz”. 13

Getirildiği kamp, “Auschwitz III Monowitz” ismini taşıyan ve kamp dilinde
“Buna” olarak bilinen ve IG Farben tarafından finanse edilen, amacı sentetik yakıt ve
kauçuk üretmek olan devasa bir kimyasal tesisti.

Levi, Auschwitz’de hayatta kalmasını bir dizi ‘talihli’ olaya ve etkene
borçludur. 1943 yılının sonunda, Stalingrad yenilgisinin ardından, Almanya’da
işgücü gereksinimi o kadar fazladır ki Yahudilerden yararlanmamak imkânsız hâle
gelmiştir. Böylece IG Farben’ın da baskılarıyla kamplara ulaştırılan çalışabilecek
durumdakiler hemen infaz edilmiyor, yaşam süreleri uzatılıyor ve güçleri
tükeninceye kadar onlardan yararlanılıyordu. Bu amaçla yemek oranları artırılmış ve
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kampa ulaşır ulaşmaz gaz odalarına gönderilen Yahudi sayısında gözle görülür bir
azalma yaşanmıştır.

Alman hâkimiyeti altında bulunan kamplarda Almanca bilmek hayati önem
taşıyan bir unsurdu. Levi’ye göre iletişim kurabilen ile kuramayan bir mahkûm
arasında çok büyük fark vardı: birisinin hayatta kalma şansı vardı, diğerinin ise
yoktu. Neredeyse İtalyanların tümü Auschwitz’de ilk iki hafta içerisinde ölmüştür.
Çünkü emirleri anlayamayıp itaat etmeyen bir mahkûma hiç tolerans yoktu. Levi ise,
üniversite yıllarında “Babasının sesi” olarak tanımladığı ve hayran olduğu Ludwig
Gattermann’ın ünlü kitabı Die Praxis des organischen Chemiker gibi bazı ders
kitapları Alman dilinde yazıldığından, hem onları anlamak hem de kimya ve fizik
konularında kendini geliştirebilmek için biraz Almanca öğrenmişti. Bu sayede
kampta SS görevlileri tarafından verilen emirleri ve uyması gereken kuralları
anlayabiliyordu:

“İlk günler herkes için çok korkunçtu. Toplama kampı dünyasına katılmaya
bağlı, beş, on veya yirmi gün sürebilen bir çeşit şok travma yaşanıyordu. Neredeyse
ölen insanların tümü bu ilk aşamada kamp düzenine mağlup olmaktaydı. Birkaç gün
içerisinde yaşam biçimimiz, özellikle biz batı Avrupa Yahudilerinin yaşam biçimi,
tamamıyla değişmişti. Polonyalı ve Rus Yahudiler Auschwitz’den önce gettolarda
çetin bir hazırlık dönemi geçirmişlerdi, onlar için travmanın şiddeti daha azdı. Biz,
Hollandalı, İtalyan ve Fransız Yahudiler ise sıcak evlerimizden koparılmış, dikenli
teller arasındaki kamp dünyasına kapatılmıştık. Ancak korku, açlık ve aşırı bitkinliğe
rağmen çevremdeki dünyayı anlamak için yoğun bir istek duyuyordum. Bunun için
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dil en önemli araçtı. Biraz Almanca biliyordum, ama çok daha iyi öğrenmem
gerektiğini anlamıştım. Böylece ekmeğimin bir kısmını feda ederek, Almancamı
geliştirmeye çalıştım. Çok kaba bir Almanca öğrenmekte olduğumu bilmiyordum”. 14

Haziran ayında Levi duvar inşa edecek bir duvarcı takımına işçi olarak
gönderilir. Bu sayede, çalıştığı İtalyan şirket tarafından Auschwitz’e gönderilen
Fossano’lu bir duvarcı olan Lorenzo Perrone ile tanışır. Lorenzo mahkûm değil, sivil
işçi olarak Auschwitz’de bulunduğundan belirli özgürlüklere sahipti. Levi’yi
koruması altına almış ve kimseye fark ettirmeden ona her gün karavanasından artan
çorbayı getirerek hayatta kalmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ayrıca, kimyasal bir tesisin bulunduğu bir yere getirildiğini bilmeden,
kimyager olduğunu söylemesi Levi’nin hayatta kalma şansını arttıran bir diğer
önemli etkendir. Kimya bilgisi sayesinde, laboratuvara girmek için yapılan sınavda
başarılı olarak ağır şartlarda ve soğukta çalışmaktan kurtulmuş, laboratuvarın sıcak
ortamında çalışma imkânı bulmuştur.

Pes etmemek için duyduğu yoğun istek; dağcılık hobisinin ona kazandırdığı
yüksek fiziksel kondisyon; “İş verenin” kölelerine verdiği yemek oranındaki artış;
şans; sivil İtalyan işçi Lorenzo tarafından yapılan yardımlar; Alberto’nun arkadaşlığı;
okul zamanında öğrendiği Almanca; dışarıda ve zor şartlarda ağır işlerde çalışmak
yerine, laboratuvarın sıcak ortamında kimyagerlik yapmak Auschwitz’de hayatta
kalmasında son derece önemli olmuştur. Kampta kaldığı süre boyunca hiç
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hastalanmamayı başaran Levi, 1945 yılı Haziran ayında, tam da Rus birliklerinin
yaklaşması karşısında Almanların kampı boşaltmaya ve hastaları kendi kaderlerine
bırakmaya hazırlandıkları bir zamanda kızıl hastalığına yakalanmasaydı, yukarıda
sayılan ve hayatta kalmasını sağlayan tüm bu olumlu etkenler hiçbir anlam ifade
etmeyebilirdi.

Yazar, kampın hastanesinde diğer hasta mahkûmlarla beraber ölüm ile
savaşırken, kardeş gibi benimsediği arkadaşı Alberto ile Vanda’nın da dâhil olduğu
diğer mahkûmlar Buchenwald ve Mauthausen’e doğru ölüm yürüyüşüne çıkarılmıştır
ve nerdeyse hepsi ölmüştür. Kamp görevlileri hasta mahkûmları öldürmek ve
kaçmak arasında kararsız kalmışlar, en sonunda kaçmayı seçerek hastaları kendi
kaderlerine terk etmişlerdir.

Hasta mahkûmlar, açlık, hastalık ve soğuk ile tek başlarına mücadele
ettikleri on günün sonunda, 27 Ocak 1945 sabahında, ilk Rus askerlerinin Auschwitz
III Monowitz kampına gelişiyle kamptan kurtulmuşlardır. Primo Levi o anki durumu
şu sözlerle ifade eder:

“27 Ocak günü kampa ulaşan ilk Rus devriyesini gördüğümüzde
gözlerimize inanamamıştık. Kamptaki durum umutsuzdu: karın üstünde, yataklarda,
her yerde ölü bedenler vardı; mide bulandırıcı bir pislik hâkimdi, çünkü herkes
ishalden şikâyetçiydi ve tuvaletler uzun zamandır dopdolu idi; sağ kalanların çoğu
soğuk ve açlık yüzünden felce uğramış gibi yataklarında yatıyorlardı”. 15
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2.3. Eve dönüş ve Anlatma isteği (1945 – 1947)

Primo Levi, Doğu Avrupa’da uzun bir yolculuk yaptıktan sonra
Auschwitz’den eve dönmeyi başaran çok az insandan biridir. Auschwitz’den kurtulur
kurtulmaz hemen eve dönemez; önce birkaç aylığına Katowice’de bir Sovyet transit
kampında hastabakıcı olarak çalışır. 1945 yılının Haziran ayından, aynı yılın Ekim
ayına kadar anlamsız bir şekilde uzayacak vatanına geri dönüş yolculuğu başlar. Levi
ve arkadaşları Belarus’tan başlayarak ve Ukrayna, Romanya, Macaristan,
Avusturya’yı katederek İtalya’ya ulaşırken karmaşık bir rota takip etmek zorunda
kalmışlardır. Levi, savaştan çıkmış, harap olmuş Avrupa’da yaptığı bu yolculuğunu
ve gözlemleri ile tecrübelerini La tregua isimli kitabında anlatmıştır.

Auschwitz’de Levi gördüklerini ayrıntısıyla hafızasına kaydetmiştir. En
sıradan davranışları, görünüşte önemsiz olan tepkileri bile inceleyerek, onlarda
insanın çeşitli ruh durumlarının derin örneklerine tanık olmuştur. Böylece Auschwitz
kampı, Levi için ‘İnsan’ denen anlaşılmaz ve tehlikeli varlığı incelediği bir gözlem
yeri olmuştur. Kampta nihai sonun ne olduğunu bilmesine rağmen, olur da sağ
kurtulmayı başarırsa hikâyesini anlatmak, tanıklık etmek ve adalet istemek amacıyla
her ayrıntıyı hafızasına kazımak için tüm zihinsel gücünü kullanmıştır.

1945 yılının 19 Ekim sabahı şehri Torino’ya geri dönmeyi başaran Levi, ilk
aylarda Auschwitz’de gördüklerini ve yaşadıklarını aralıksız ve dinlenmeksizin
anlatmak için karşı konulmaz ve yoğun bir istek duymuştur:
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“Geri dönen için anlatmak, önemli ve karmaşık bir eylemdir. Ahlaki ve
medeni bir zorunluluk, birinci derecede önemli ve rahatlatan bir ihtiyaç gibi
görülmelidir.” 16

Levi Auschwitz’deyken kendisi için üç temel ödev belirlemiştir: “Geri
dönmek, yemek yemek, anlatmak”. Bu yüzden döner dönmez orada bulunmayanların
bilemeyeceği gerçeği başkalarına aktarmak, içindeki Auschwitz şeytanını çıkarmak,
kendini tekrar normal bir insan gibi hissetmek amacıyla, başta ailesine, arkadaşları ve
yakın çevresine, sonra da 1946 yılında nişanlandığı ve 1947 yılının Eylül ayında
evlendiği Lucia Morpurgo’ya sözlü olarak hikâyesini anlatır.

Levi, savaş sonrası harap olan İtalya’da iş aramaya başlar ve 1946 yılının
Ocak ayında Torino’dan 25 kilometre uzaklıkta, Avigliana gölünün kıyısında kurulan
Duco-Montecani fabrikasında aylık 7000 liret ücretle işe alınır. Döndükten kısa bir
süre sonra “Buna”, “25 febbraio 1944”, “Il canto del corvo”, “Shemà”, “Alzarsi” ve
“Lunedì” gibi şiirler yazan Levi, işten arta kalan vakitlerinde ve yemek aralarında,
nerede olursa olsun, tramvayda, laboratuvarda bulunan masasında ve trende hâlâ
içini yakmakta olan Auschwitz anılarını kaleme almaya başlar. İlk olarak plansız bir
şekilde ve belli bir düzene uymaksızın, aklına geldiği gibi, gelişigüzel yazdığı
bölümleri arkadaşlarının da cesaretlendirmesi ile toparlayıp bir kitap hâline getirir:
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Anna Bravo ve Daniela Jalla’nın derlediği La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei
racconti di duecento sopravvissuti kitabına Levi’nin yazdığı önsözde geçmektedir. Bravo A., Jalla D.,
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Angeli, Milano, 1986.
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“Auschwitz’den döndüğümde öyküler yazmıştım. Bir kitap olabileceğinin
farkına varmadan yazmıştım bu öyküleri. Arkadaşlarım onları okuduktan sonra, bu
hikâyeleri toplamamı ve bir kitap hâline getirmemi söylediler”. 17

Ancak Levi, anlatısını basit bir kamp tarihçisi gibi ele almamış, onu bir
bilim adamı ve ahlakçının gözü ile anlatmıştır. Yazmak Auschwitz’de uğradığı
ruhsal bozukluğun bir tedavisi gibidir. Bu bozukluğu kendi silahları ile, yani kimya
öğreniminin ona kazandırdığı açıklık ve kesinlik ile bir düzene koyarak cevap verir.
Kullandığı özlü ve anlaşılır dilin yardımıyla, Auschwitz’in kaotik dünyasını bir
düzene sokarak okuyucularının anlayacağı bir şekilde onlara sunar.

Yazdığı kitabı 1947 yılında Einaudi Yayınevi’ne basılması için götürür.
Einaudi’nin bazı yetkilileri tarafından okunan kitabın basılmayacağı haberini
vermek, arkadaşı Natalia Ginzburg’a düşmüştür. Savaştan yeni çıkan İtalya’da
herkes geçmiş günlerin acılarını unutmak ve geleceğe daha iyimser bir şekilde
bakmak istediğinden böyle bir ortamda yaşanan üzüntüleri ve kötü günleri tekrar
hatırlatmanın uygun olmadığını düşünen Einaudi yayın heyeti kibar bir dille Levi’nin
isteğini reddetmiştir. Ne var ki kız kardeşinin de çabaları ile kitap De Silva
Yayınevi’nin sahibi Franco Antonicelli’nin eline geçmiştir. Antonicelli, kitabın o
zaman I sommersi e i salvati (Boğulanlar, Kurtulanlar) olan ismini Levi’nin şiirinin
bir bölümünde okuduğu Se questo è un uomo başlığı ile değiştirilmesini yazardan
rica etmiş ve kitabı 2500 adet bastırmıştır. Se questo è un uomo, kamuoyu tarafından
ilgi ile karşılanmamış ve sadece 1400 kopya satmıştır. Bu başarısızlıktan dolayı
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hayal kırıklığına uğrayan Levi, 1951 yılında De Silva’yı satın alan La Nuova Italia
Yayınevi’nden kitabının tekrar basılmasını istese de, yazarın bu isteği yerine
getirilmez. Dahası, kitabın bu basımdan arda kalan son 600 kopyası Floransa’da
meydana gelen sel yüzünden sular altında kalır. Hikâyesine gösterilen kayıtsızlık
Levi için öylesine büyük bir hayal kırıklığı olmuştur ki yazmayı bırakıp asıl işi olan
kimyagerliğe geri dönmeye karar verir. Yaklaşık on bir yıl boyunca, 1947’den
1958’e kadar, hemen hemen hiçbir şey yazmaz.

Çalıştığı Duco’dan ayrılır ve bir arkadaşıyla kısa ve başarısız bir iş
girişiminde bulunur. Aralık ayında Torino ve Settimo Torinese arasında bulunan
küçük bir vernik fabrikası olan SIVA’da işe başlar ve birkaç yıl içinde önce
fabrikanın teknik müdürü, daha sonra ise genel müdürü olur.
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2.4. Yazar olarak Primo Levi (1948 – 1964)

1948 yılında, ikinci ismini Auschwitz’de babasının hayatını kurtaran sivil
işçi Lorenzo’dan alan kızı Lisa Lorenza doğar.

Her ne kadar kitabı basılmasa da,

Levi, Paolo Boringhieri’nin daveti

üzerine, Eiunaudi’nin “Bilimsel Yayınlar” dizisine çevirileri, incelemeleri ve
görüşleri ile destek verir. Bu işbirliği Boringhieri’nin “Bilimsel Yayınlar”ı
yayımladığı 1957 yılına kadar devam etmiştir. 16 Temmuz 1952’de yapılan bir
toplantıda, Boringhieri Einaudi yayın heyetine Se questo è un uomo’nun basım için
hazırlanan yeni hâlini sunmuştur, ancak heyet kitabı tekrar basmayı reddeder.

Palazzo Madama’da düzenlenen ve teması “Yahudilerin Sürgünü” olan bir
serginin özellikle gençler arasında çok ilgi görmesine istinaden Levi 1955 yılında
tekrar Einaudi’nin kapısını çalar. Bu kez yayınevinin genel sekreteri Luciano Foà ile
olumlu bir görüşme yapar ve 11 Eylül 1955’de Se questo è un uomo’nun yayınevi
tarafından basılması konusunda anlaşırlar ve bir sözleşme imzalanır. Kitabın,
özellikle gençlerden oluşan geniş bir kitleye hitap edecek ve ekonomik bir fiyata
satılacak bir seri içinde basılması öngörülmüştür. Fakat yayınevinin içinde
bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kitabın basımı 1958 yılına ertelenir.

1958 yılında Se questo è un uomo 30 sayfalık ek bir bölüm ile Einaudi
tarafından 2000 adet basılır. Kitap yine de çok büyük bir ilgi ile karşılanmamış,
yaklaşık altı sene gibi bir zaman zarfında tükenmiş; daha sonra aynı sayıda bir kez
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daha basılmıştır. Yazarın belirttiği üzere, Se questo è un uomo’nun bölümleri
kronolojik bir sırayla değil, anlatma ihtiyacı sırasına göre yazılmıştır: son bölüm,
günlük şeklinde yazılan “On günün hikâyesi”, kitabın yazılan ilk kısmıdır; kitabın en
son yazılan kısmı ise ilk bölümdür. Yapıtın bir şiir (Shemà, İbranice: “Dinle”) ile
başlaması tesadüfî değildir. Şiirde Levi okuyucusuna “Çamurda çalışan / Huzur
bilmeyen / Bir parça ekmek için mücadele veren / Bir evet ya da bir hayırla ölen
kişi” 18 nin hâlâ bir insan olarak tanımlanıp tanımlanamayacağını sorar, sonrasında da
söylenenleri daima hatırlamalarını ve bu sözlere önem vermelerini ister. Yazar,
okuyucusundan merhamet veya acıma değil, ahlaki bilince sahip ve ihtiyatlı olmasını
ister. Aslında, kitabın hemen başında yer alan bu şiirden sonra yazarın biçemi çok
daha sakin ve yumuşak bir hâl alır. Levi yargılamaz, nefret etmez, fakat yaşanan
acılara neden olanları da affetmez. Amacı, delilleri öne sürdüğü ve tanıklığını
yaptığı, okuyucuların yargıç olduğu bir dava hazırlamaktır. Böylece tarafsız bir
şekilde hikâyesini anlatmış ve yargıyı okuyucularına bırakmıştır.

1959 yılında İngiltere ve Amerika’da basılan kitap, 1961 yılında
Fransızcaya ve Almancaya çevrilerek bu ülkelerde de okuyucuları ile buluşmuştur.

1962 yılında Kanada Radyosu, Levi tarafından da çok beğenilen, Se questo
è un uomo’nun radyofonik bir uyarlamasını yapmıştır. Levi, daha uygun bölümlerle
fakat çok dilli diyalog tekniğini muhafaza ederek Kanada Radyosu’nun yaptığından
farklı bir radyo versiyonunu yapmayı RAI’a 19 önerir. 24 Nisan 1964’de yayınlanan
bu versiyondan iki yıl sonra, Levi bir de tiyatro uyarlaması yazar. Uyarlama,
18

Levi, P., “Se questo è un uomo”, Einaudi, Torino, 1989, s. 2.
Radiotelevisione Italiana: İtalyan Radyo ve Televizyonu. İtalyan hükümetine bağlı İtalyanların
ulusal kanalı.

19

33

Gianfranco Bosio yönetmenliğinde Teatro Stabile di Torino tarafından sahneye
konulur. İlk gösterimi 18 Kasım 1966’da düzenlenen ve sarsıcı olduğu kadar imalı ve
çok dilli olan oyun, onlarcası Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden gelen oyuncunun
başarılı performansıyla izleyiciler üzerinde büyük etki yapmıştır. Senaryosu,
Levi’nin yazdığı giriş kısmıyla beraber, oyun ile eşzamanlı olarak Einaudi tarafından
yayımlanır.

1961 yılında, arkadaşları Franco Antonicelli ve Alessandro Galente
Garrone’nin de teşvikiyle, birçok kez sözlü olarak anlattığı geri dönüş hikâyelerini
kâğıda dökmeye başlar. Yazar, zaten ilk iki bölümü Se questo è un uomo’nun devamı
olarak 1947 ve 1948 yılları arasında yazmıştır. Böylece akşamları evde, tatillerde ve
izin günlerinde, fabrikadaki işini bir saat bile ihmal etmeden sistematik bir şekilde
ikinci yapıtını oluşturur. Artık hayatı üç şey arasında bölünmüştür: Ailesi, fabrika ve
yazmak. Bu dönemde kimyagerlik mesleği zamanının çoğunu almasına, devamlı
olarak Almanya ve İngiltere’ye iş seyahatlerinde bulunmasına rağmen Levi, asıl
mesleğini bırakıp kendini sadece yazarlığa adamayı asla düşünmez.

Levi’nin ikinci kitabı La tregua, Se questo è un uomo’nun ilk basımından 16
yıl sonra, 1963 yılının Nisan ayında Einaudi tarafından yayınlanmıştır. Kitabın
sonunda, Levi’nin zorlu yolculuğunun güzergâhını gösteren bir harita bulunmaktadır.
Güzergâhın başlangıç noktası Auschwitz’dir; yolculuk yedi farklı ülkeyi – Polonya,
Sovyetler Birliği (Belarus ve Ukrayna), Romanya, Macaristan, Çekoslovakya,
Avusturya (2 kez) ve Almanya – geçtikten sonra Torino’da biter. La tregua’da
Levi’nin Orta Avrupa’daki maceralarının, Rusların mahkûmları Auschwitz’den
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kurtarmalarıyla bitmediğini öğreniyoruz. Tam olarak açıklığa kavuşturulamayan
nedenler, kayıtsızlık ya da bürokratik düzensizlik yüzünden, Levi ve onunla birlikte
birçok İtalyan’ın vatanlarına geri dönüşü çok geç, 1945 yılının son aylarına doğru,
uzun bir yolculuktan sonra gerçekleşebilmiştir. Bu, farklı dillerden birçok sesin
birbirine karıştığı ve içinde azımsanmayacak sayıda karakterin bulunduğu, hayata
geri dönmenin verdiği enerjiyle dolu bir yolculuğun hikâyesidir.

Franco Antonicelli, Giancarlo Vigorelli ve Paolo Milano gibi önemli
eleştirmenler tarafından oldukça olumlu eleştiriler ile karşılanan kitap, İtalya’nın en
prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan “Strega”da Natalia Ginzburg ve Tommaso
Landolfi’nin yapıtlarının ardından üçüncülüğü almıştır. Aynı yıl “Premio Campiello”
ismi ile ilk kez düzenlenen bir başka edebiyat ödülünü vermek için jüri, en iyi yapıt
olarak La tregua’yı seçmiştir. Kitap, 1997 yılında da Francesco Rosi’nin
yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmış ve birçok kez Türk seyircisi ile de
buluşmuştur.

Primo Levi, La tregua ile paralel olarak Storie naturali’yi (Doğal
Hikâyeler) oluşturacak hikâyeleri yazmış ve okuyucuların tepkisini ölçmek için
bazıları, aralarında “Il Giorno”nun da bulunduğu dergi ve gazetelerde yayınlanmıştır.
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Primo Levi’nin Auschwitz’den kurtulduktan sonra İtalya’ya dönmek için
yaptığı yolculuğun güzergâhı
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2.5. Primo Levi’nin Fantastik ve Bilimkurgu Yapıtları (1965 – 1981)

Levi, 1946 – 1966 yılları arasında, yaklaşık 20 yıl gibi uzun bir zaman
süresince yazdığı hikâyeleri Storie naturali başlığı altında bir kitapta toplamış ve
Damiano Malabaila takma ismini kullanarak yayımlamıştır. Kendi ismi yerine bir
takma isim kullanmasının gerekçesini yazar şöyle açıklar:

“Ben, edebiyat dünyasına, toplama kampları üzerine iki kitapla girdim; o
kitapların değerini yargılamak bana düşmez, ancak şüphesiz ciddi bir okuyucu
kitlesine adanmış ciddi kitaplardı. Şimdi aynı kitleye, daha hafif, mizah ve ahlaki
tuzaklar içeren eğlenceli ve bağımsız hikâyeler dizisi sunuyorum: ‘Peki ama bu
dolandırıcılık, ticarette yağ şişelerinde şarap satan birinin sahtekârlığı ile aynı şey
değil mi?’ diye sorabilirsiniz. Aynı soruları ‘Storie naturali’yi yazma ve yayınlama
aşamasında ben de kendime sordum. Eğer kamp dünyası ve bu uydurmaca hikâyeler
arasında bir devamlılık, bir bağ olduğunun farkına varmasaydım, yayınlamayı
düşünmezdim. Benim için kamp, kötülüklerin, çarpıklıkların en büyüğü, akıl
tarafından yaratılan canavarların en tehlikelisi olmuştur”. 20

Bu kitap sadece görünüşte Levi’nin hikâyelerinin ilk derlemesidir. Aslında
Se questo è un uomo ve La tregua da kısa metinlerin birer derlemesidir. Bu dönemde
yazar, röportajlarında da ifade ettiği gibi, artık Auschwitz üzerine söyleyecek sözü
kalmadığını hissetmektedir. Bundan sonra Levi’nin çalışmaları çok yönlü olacaktır.

20

Belpoliti, M., “Note ai testi: Storie naturali”, in Primo LEVI, Opere, vol. I, Einaudi, Torino, 1997,
s. 1434.
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Storie naturali 1967 yılında Milano’nun köklü ve prestijli “Bagutta”
ödülünü kazanmıştır.

Yazar bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturduğu hikâyelerini
yazmaya devam etmiş ve 1971 yılında ikinci hikâye dizisini Vizio di forma (Biçim
Bozukluğu) başlığı altında bir ciltte toplamıştır. Beş yıl önce takma isim ile
yayımlanan Storie naturali’den farklı olarak, bu yapıt kapağında yazarın ismini
taşımaktadır. Kitabı oluşturan yirmi hikâye, 1968 ile 1970 yılları arasında yazılmıştır.

Yazar, 1975 yılında emekliye ayrılmaya ve yazmaya daha fazla zaman
ayırmaya karar vermiştir. SIVA’da yürüttüğü müdürlüğü bıraksa da iki sene daha
fabrikanın teknik danışmanı olarak çalışmaya devam etmiştir. Bunun nedenini Philip
Roth’a verdiği röportajda açıklamıştır, Levi:

“Fabrikada aşağı yukarı 30 yılım geçti ve şunu söylemeliyim ki kimyager
olmak ve yazar olmak arasında zıtlık yok: hatta bu iki meslek birbirini destekler.
Fakat bir fabrikayı yönetmek, uzak, bambaşka bir şeydir: çalışanları işe alır ve
kovarsın, patronla, müşterilerle, tedarikçilerle tartışırsın, kazalarla uğraşırsın, gece
veya arkadaşlarınla akşam yemeğinde iken telefonla aranırsın, birçok sıkıcı
bürokratik işlemle meşgul olursun, bunlardan başka daha bir sürü ruhunu yıpratan
görevin vardır. Tüm bu işler yazmakla beraber yürümez, yazmak için huzurlu bir ruh
hâli gerekir”. 21

21

Belpoliti, M., a.g.y., s. 88.
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1975 yılının Nisan ayında her birini Mendeleyev’in cetvelinin bir
elementinden esin alarak yazdığı yirmi bir bölümlük bir otobiyografi olan Il Sistema
Periodico (Periyodik Sistem) yayımlanmıştır. Kitap, aynı yıl “Prato” ödülünü
kazanmıştır.

Il sistema periodico, Levi’nin en eksiksiz ve karma kitabıdır: Italo
Calvino’nun tanımladığı gibi, tüm kitapları içinde tam olarak Primo Levi’yi
bulabildiğimiz bir kitaptır. Kitapta tarihsel tanıklık okuyucuya, ahlaki güç, mizah ve
kelime oyunlarının birbiriyle harmanlanarak oluşturduğu edebi bir biçemle
sunulmuştur. Levi tecrübelerini, bir öğretmenmişcesine, hafiflik ve ironi ile
canlandırdığı birer ders gibi sunmuştur. İşte bu yüzden başlığın vaat ettiği gibi
başlıca elementlere ayrılmış olarak Levi’nin hem somut hem de ahlaki kişiliğini tam
anlamıyla bu kitabın içinde bulabiliriz.

Il sistema periodico’nun her bir bölümü bir kimyasal elementin ismini
taşımaktadır: hidrojen, potasyum, nikel, kurşun ve yazarın seçtiği diğer elementlerle
birlikte, 1898 yılında Rus kimyager Dimitri Mendeleyev’in yarattığı Periyodik
cetvelin kısaltılmış bir uyarlaması gibidir. Nitekim Levi’nin yapıtının başlığı da
buradan gelmektedir. Her birinde hikâyeye ismini veren element, aynı zamanda
hikâyenin başkahramanıdır, başka bir deyişle anlatı ve ahlaki gücünün kaynağıdır.
Levi, bu kitabında, hikâyeden hikâyeye atlayarak, üç farklı hikâyeyi birbirine bağlar:
çocukluğundan yetişkinliğe kadar uzanan kendi yaşam öyküsü; Faşizm; 1938’de
çıkan ırkçı yasalar; dünya savaşı; kısa ve acemice yapılan partizan mücadele ve
sonunda da kamplara sürülerek ezilen jenerasyonunun hikâyesi; sırlarını anlamak ve
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onları istedikleri gibi şekillendirmek için madde ile boğuşan kimyagerlerin hikâyesi.
Böylece Levi, hem kişisel hem de ortak bir otobiyografi oluşturmuştur.

Milano’da bulunan Scheiwiller yayınevi için L’osteria di Brema (Bremen
Meyhanesi) başlığı altında şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Aslında Levi, ilk olarak
şiirlerini 1970 yılında şahsen yayımlamıştır: şiirler, başlığı olmayan, üzerinde ismini
taşımayan, kapağı kartondan ve daktilo ile yazılmış yirmi üç şiirden oluşan bir cilt
hâlindedir. Bu cilt, 300 kopya basılmıştır. Beş yıl sonra yayımlanması için şiirlerini
Milano’nun küçük ama prestijli yayınevi Vanni Scheiwiller’e bırakmıştır. Bu kez
kitap 27 şiir içerir ve 1500 adet basılır. En eski şiiri, 1943 yılı, Şubat ayına aittir:
“Crescenzago”. Bu şiir, aynı zamanda L’osteria di Brema’da toplanan tüm şiirlerini
içeren ve 1984 yılında yayımlanan Ad ora incerta (Belirsiz Zamanda) derlemesinin
de ilk şiiridir.

1978 yılında, dünyayı gezerek sütunlar, köprüler, petrol sondaj makineleri
kuran ve maceralarını, mesleğinin zorluklarını ve yaşadıklarını anlatan Piemonte’li
bir montaj işçisinin hikâyesi olan La chiave a stella (İngiliz Anahtarı) yayımlanır.
Kitabın ismi, hem her montaj ustasının artık elinin bir uzamı hâline gelen,
vazgeçilmez aletine, hem de altı köşeli yıldızla, Levi’nin dünyayı okumak ve
yorumlamak için kullandığı kimliğine gönderme yapmaktadır. Böyle bir roman
yazma fikri, Levi’nin 1972 ve 1973 yılları boyunca Sovyetler Birliğine yaptığı sık iş
seyahatlerinde aklına gelir:
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“Tolyatti’de idim ve Rusların işlerinde uzman işçilerimize gösterdiği
saygıyı gördüm. Bu olay bende merak uyandırdı: o insanlar benimle yemekhanede
yan yana oturuyorlardı; büyük bir teknik ve insani mirası temsil ediyorlardı. Fakat
isimsiz kahramanlardı çünkü kimse onların hikâyesini yazmamıştı… Belki de ‘La
chiave a stella’ tam olarak Tolyatti’de doğdu”. 22

Sonraki yıl, yapıt iki ödüle layık görülmüştür: “Bergamo” ve “Strega”
ödülleri.

1981 yılında Giulio Bollati’nin önerisi ile Einaudi için kişisel bir antoloji
hazırlar. Bu antoloji, kendi kültürel formasyonunda etkili olan veya kendine yakın
hissettiği yazarlardan seçkiler içerir ve La ricerca delle radici ismini alır. La ricerca
delle radici, Levi’nin ne bulursa okuyan meraklı karakterini gözler önüne seren bir
kitaptır. Hümanistik ve bilimsel ilgi alanları birbirine nüfuz eder; Homeros, Conrad,
Saint-Exupéry, Babel gibi yazarlar Darwin, Braff, Gatterman, Thome ile bir araya
gelir ve böylece bize gerçek bir aydının portresini sunar.

Notları arasında Emilio Vita Finzi’nin on yıl önce gönderdiği bir anlatıdan
alıntılar bulmuştur. 1945 yılında Finzi, Milano’da görev yaparken Rusya’dan çıkıp
ellerinde silahlarıyla Avrupa’nın dört bir yanında dolaşarak işgalci Nazilere karşı
mücadele eden, üyeleri Rus ve Polonyalı Yahudilerden oluşan bir direnişçi partizan
grubunun İtalya’ya ulaştığına tanıklık etmiştir. Levi, bu olaya romansal bir biçim
vermeye karar vermiş, yazmaya başlamadan önce bir sene boyunca olaya ilişkin bilgi

22

Belpoliti, M., “Note ai testi: La chiave a stella”, a.g.y., s. 1487.
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toplamıştır. Hikâye, 1943 yılının Haziran ayı ile 1945 yılının Ağustos ayı arasında
geçer.

Yapıtlarının farklı dillerdeki çevirileri ile Primo Levi

42

2.6. Primo Levi’nin Son Yılları ve Ölümü (1982 – 1987)

1982 yılının Nisan ayında Se non ora, quando? (Şimdi değilse, Ne Zaman?)
çıkmış ve kitap beklenenin ötesinde bir ilgi ile karşılanmıştır. Haziran ayında roman
“Viareggio” ödülünü, Eylül ayında ise “Campiello” ödülünü kazanmıştır. Levi’nin
roman olarak tanımladığı tek ve en uzun kitabıdır. Kitabın ismi, Yahudilerin yasa
kitabı Talmud’un bir bölümü olan Pirke Avot’un 23 ünlü bir mısrasından alınmıştır.
Bu kitabı yazmak, onun için aynı zamanda bir meydan okumadır:

“Kendimle bir çeşit iddiaya girmiştim: birçok açık ve üstü örtülü
otobiyografiden sonra, bulunmadığın bir çevreyi tasvir edebilecek, karakterler
yaratabilecek, bir roman oluşturabilecek kapasitede bir yazar mısın? Haydi, dene bir
bakalım!” 24

Kasım ayında 1975 ve 1981 yılları arasında yazdığı Lilit e altri racconti
(Lilit ve Diğer Hikâyeler) yayımlanmıştır.

Giulio Einaudi’nin isteği üzerine, “Yazarlar tarafından çevrilen yazarlar”
yapıtlar dizisi için Franz Kafka’nın Dava isimli kitabını İtalyancaya çevirmiştir. Bu
çevirisi, Nisan ayında Einaudi yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Primo Levi ve fizikçi Tullio Regge, aynı şehirde yaşamalarına rağmen, daha
önce hiç konuşma imkânı bulamamışlardır. Regge’nin önerisiyle 1984 yılının
23

Ahlaki öğretiler ve büyük Yahudi din adamlarının özdeyişlerini içeren bir derlemedir. İbranice
yazılmıştır ve gündelik yaşamın basit gerçeklerini öğretmeyi amaçlar.
24
Belpoliti, M., a.g.y., s. 91.
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Haziran ayında Levi’nin evinde bir araya gelmişlerdir. Eğitim hayatlarının
başlangıcı; okul ile olan ilişkileri; neler okudukları; iş tecrübeleri; bilime karşı
sorumlulukları; insanoğlunun geleceği ile evrenin doğuşu gibi birçok farklı konulara
büyük bir özgürlükle değinen, ikili arasındaki kendiliğinden gelişen ve kendi
akışındaki bu sohbet kaydedilerek ve sanayici Adriano Olivietti’nin 1940’larda
kurduğu Edizioni di Comunità yayınevi tarafından 1984 yılının Aralık ayında
Dialogo (Diyalog) ismiyle yayımlanmıştır.

Primo Levi

Ad ora incerta kırk yıllık bir zaman zarfında, 1943 ile 1984 yılları arasında
kalan yıllarda yazılan altmış üç şiir ve on şiir tercümesinin bir araya geldiği bir
derlemedir ve 1984 yılının Ekim ayında Garzanti yayınevi tarafından yayımlanmıştır.
Derlemede Auschwitz’den sonra o acı tecrübenin yol açtığı anlatma isteği ile sıcağı
sıcağına yazılmış şiirlerle, daha sonraları 20. yüzyıl İtalyan edebiyatında ender
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rastlanan didaktik-ahlaki bir esin ile yazılmış şiirler bulunmaktadır. Kitapta yer alan
şiir tercümeleri, ismini belirtmediği bir 16. yüzyıl İskoç şairine, Rudyard Kipling’e
ve çoğunlukla – on şiirden sekizi – Heinrich Heine’ye aittir. Ad ora incerta, 1985
yılında “Abetone” ve “Giosue Carducci” ödüllerini kazanmıştır.

Yazar, 1964 – 1984 yılları arasında gazetelerde, haftalık ya da aylık
dergilerde yayımlanmış 50 civarında makalesini bir ciltte toplamış ve 1985 yılında
L’altrui mestiere (Başkasının Mesleği) başlığı ile yayımlamıştır.

Kamp tecrübesi hakkındaki düşüncelerinin en uç noktası olan ve 1986
yılında yayımlanan I sommersi e i salvati, Primo Levi’nin ilk kitabı Se questo è un
uomo’ya hayat veren tanıklığını – 40 yıllık bir süreç sonunda – tamamladığını
gösterir niteliktedir. 10 yıllık bir çalışmanın eseri olan bu kitap, 1986 baharında
Einaudi tarafından basılmıştır. Basımından hemen sonra dünya çapında tercüme
edilmiş, kötülüğün ve insan doğasına ilişkin çok önemli bir yapıt olarak kabul
görmüştür. Sayfalarında, hayatının son döneminde Levi’nin zihnini yoran rahatsız
edici konulara değinilmektedir: Auschwitz anılarının artık silindiği, bu anılarla
birlikte Levi’nin kendi kimliğinin de kaybolmaya başladığı görülmektedir. Okullarda
görüştüğü genç öğrenciler farkındalık ve geçmişle ilgili bilgiler açısından yetersiz
kalmakta, Levi’nin şahit olduğu olaylara genellikle basitleştirici kuşkuculukla
yaklaşarak

bu

olayları

çok

uzun

zaman

önce

olup

bitmiş

olarak

değerlendirmektedirler. Ayrıca Levi, kurbanları ve zulmedenleri kesin tanımlanmış
karşıt rollere yerleştiren sözbilime tahammül edememektedir.
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I sommersi e i salvati, mükemmel bir küre misali, tarz ve anlatım açısından
etkileyici bir kitaptır. Ancak ona biçimini veren psikolojik ve kavramsal durumdan
açıkça etkilenmiştir. I sommersi e i salvati, yazarın kendisini de soruşturmalarına
dâhil ettiği bir antropoloji kitabıdır. Umursamazlar, ilgisizler ve eskiden ona
zulmedenlerle diyalog kurmaya çalışan birinin kitabıdır, ancak yazar bunu yaparken
hem korku hem de tiksinti duyar, kendisine zulmedenlerin fikirlerine gerekçe
bulmaya, bu fikirleri anlamaya çalışmıştır. Ona dayanılmaz bir acı veren şey, işte bu
korkunç canlandırmadır. I sommersi e i salvati mükemmelliğini tüm bu unsurlarla
beraber, insanüstü bir objektifliğin kullanımına, ölüler arasında yapılan, ancak daha
sonra kendi ölümüne doğru yol alan bir yolculuğa borçludur.

1986 yılının Eylül ayında Torino’daki evinde Philip Roth ile buluşmuş ve
The New York Review of Books isimli haftalık dergide Ekim ayında yayımlanan uzun
bir röportaj vermiştir.

Racconti e saggi, 15 kısa hikâyenin ve 20 denemenin bir araya geldiği,
Primo Levi’nin hayattayken yayımlanan son kitabıdır. 1986 baharında yayımlanan I
sommersi e i salvati’den birkaç ay sonra aynı yılın sonbaharında yayımlanmıştır.
Racconti e saggi, “Terza Pagina” (İtalyan gazetelerinde, kültür, sanat ve kitap
konularının ayrıldığı üçüncü sayfa anlamına gelir) olarak adlandırılan, Torino’nun
ünlü gazetesi La Stampa’nın en etkili yazarlarının yazdığı makalelerden oluşan
yapıtlar dizisi içinde yer almıştır.
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Son yıllarında, sağlık sorunları yaşamış ve bir prostat ameliyatı geçirmiştir.
Levi, 11 Nisan 1987’de Torino’da bulunan evinin merdiven boşluğuna düşürek ya da
intihar ederek hayatını kaybetmiştir. Yazarın intihar ettiğine ilişkin ve bunun karşıtı
birçok farklı fikir bugün hâlâ arkadaşları, eleştirmenler ve Primo Levi’yi tanıyanlar
tarafından tartışılmaktadır.

Levi’nin Torino’da bulunan mezarı
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2. EDEBİYAT BAĞLAMINDA GERÇEK VE PRIMO
LEVI’DE GERÇEKÇİLİK

1925–1945 yılları arasında Avrupa, insanlık tarihinin en korkunç
trajedilerinden birine sahne olmuştur. Belki de o zaman kadar farklı olana yapılan
ayrım ve zulüm hiç bu kadar net ve acımasız bir şekilde vurgulanmamıştır. Gerçek, o
yıllarda, henüz üstü örtülü ve karanlıktaydı. Ancak takip eden yıllarda tanıklıklar ve
çoğunun yok edilmesine rağmen kalan bazı belgeler ışığında aydınlığa kavuşmaya
başlamıştır. O döneme bizzat tanıklık etmiş kişilerden biri olan Primo Levi, gördüğü,
yaşadığı olayları ve hissettiklerini yaşadığı acı tecrübeler sonrasında yapıtlarında
kaleme almış ve gerçeği aydınlığa çıkarmak için elinden geldiğince katkıda
bulunmaya çalışmıştır. Başlıca yapıtlarının bazılarında kendi gözlemlerine dayanan
salt gerçeği yansıtan, bazılarında ise gerçeğin izini süren, arkasındaki nedenleri
araştıran ve bu trajediye neden olan belirtileri inceleyen Levi için gerçeği bilmek ve
anlamak yaşamın bir parçası hâlini almıştır. Peki ama, gerçek nedir?

Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlüğünde “Gerçek” sözcüğünü şöyle
tanımlıyor:

“Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr
edilemeyen, olgu durumunda olan”. 25

25

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bulunan “Güncel Türkçe Sözlük”den alıntılanmıştır.
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Sanat ve edebiyat bağlamında gerçeğin tanımı antik çağdan günümüze
kadar birçok kez farklı şekillerde yapılmıştır:

Platon kesin bilgiye susamış bir adamdı. Değişmeyen, insandan bağımsız,
mükemmel bir gerçekliğin varlığını kanıtlamaya çalıştı. Böylece, durmadan değişen
duyu dünyasına karşılık, ancak düşünce ile kavranabilen bir “İdea”lar dünyasına
inandı. Platon’un felsefesinde asıl gerçeklik, duyularla değil, zihinle kavranabilen
“İdea”lar dünyasıdır. Platon’a göre asıl gerçekliği değil de yüzeysel gerçekliği
yansıtan sanatçı, şair veya yazar bizi hakikatten uzaklaştırır, dolayısıyla edebiyat bize
gerçekleri bildiremez.

Platon’un öğrencisi Aristoteles’e göre ise sanat, bir tek adamın hayatını
doğru olarak anlatmaya kalkışmaz, bir adamın hayatında genellikle hayatı,
insanoğlunun hayatını, yani hayatta evrensel olan unsurları yansıtır. Olanı değil,
olabilir olanı.

Rönesans’tan sonra neo-klasikler ve neo-platoncular bu görüşleri iki şekilde
yorumlamışlardır:

1. Sanat genel tabiatın yansıtılmasıdır.
2. Sanat idealleştirilmiş tabiatın yansıtılmasıdır.
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Genel tabiat, görünenin altında yatan gerçeklikti. Bu gerçekliği yansıtmak
ancak öze inmekle, yani insan tabiatında ortak tümelleri, ortak özellikleri
yansıtmakla olur. Sanatçı geneli yansıtırken, özü yansıtmış olur.

Neo-platonculara göre sanatçı, Platon’un sandığı gibi ideaların kopyalarını
değil, doğrudan doğruya formlarını yansıtır. Böylece bizi asıl gerçeklikle karşı
karşıya getirir. Bu bakımdan idealleştiriciler Aristoteles’ten önemli bir noktada
ayrılırlar. Aristoteles sanatın gerçekliği yansıttığını söylerken, bu dünyada bir
gerçekliği yansıttığını düşünüyordu. İdealleştiriciler ise aşkın bir gerçekliği
düşünmektedir. Her bakımdan mevcudun daha iyisi olan ve örnek sayılabilecek bir
dünyanın gerçekçiliği. İdealleştirmek demek, bu düşünürlere göre, gerçekliğe
yaklaşmak demektir.

On dokuzuncu yüzyılda Romantizm’e karşı tepki olarak beliren ve
özellikler Fransa’da Stendhal, Balzac, Zola ile Flaubert gibi romancıların elinde
gelişen gerçekçilik akımı sırtını yansıtma ilkesine vermiş bir sanat anlayışına
yaslanır. İnsanı ve toplumu yansıtmaya çalışan yazarlar için de sanat eseri bir aynaya
benzetilebilirdi. Stendhal’in “Kırmızı ve Siyah” romanında belirttiği gibi, “Yol
boyunca gezdirilen bir aynadır, roman”.

Romantiklerin aksine, gerçekçi bir yazar, çağdaş toplumu konu ediniyor ve
toplumu elinden geldiğince kendi gözlemlerine dayanarak yansıtıyordu.
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Gerçekçilerin gözünde “Gerçeklik” denen şeyin bir özelliği de, o devrin
bilim görüşünden alınmıştı: Fizik dünyasında bir determinizm olduğu gibi, insanların
dünyasında da her şeyin bir nedeni vardır ve bunları bilmek toplumsal yasaları
bilmek demektir. Olaylar rastlantılarla, mucizelerle açıklanamaz; psikolojik ve sosyal
normlarla açıklanabilir.

Böyle bir gerçekliği yansıtacak olan yazarın tutumunun da laboratuvarda
deney yapan bir bilim adamınınki kadar tarafsız olması gerekir. Topluma bakan
yazardan beklenen şey, gözlemlerinin sonucunu olduğu gibi anlatmasıdır. Gerçek
durumu bütün çıplaklığı ile okuyucunun gözünün önüne sermelidir yazar. Zola ve
Flaubert’in de üzerinde ısrarla durduğu bu tarafsızlık, gerçekçi romanda yöntem
anlayışının önemli bir öğesini oluşturur. 26

Öyleyse gerçek sadece beş duyumuzla algıladığımız şeyler midir? Yoksa
Platon’un belirttiği gibi farklı şekilde algılayabileceğimiz dünya dışı bir gerçeklik var
mıdır? Gerçekliği sadece beş duyumuza algıladığımız şeyler olarak tanımlıyorsak,
sevdiklerimiz öldükten sonra onları uğurladığımız cennetin veya bize yahut insanlığa
kötülük ederek zarar vermiş insanları acı çekmeleri için gönderdiğimiz cehennemin
varlığını yadsımış olmaz mıyız? Bunun sonucunda semavi dinlere inanan milyarlarca
insan varoluşsal acımasız bir gerçek karşısında rahatlatıcı ancak sahte bir gerçekliğe
sığınmış olmaz mı?

26

Moran, B., “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
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Belirtildiği üzere, gerçeklik farklı şekillerde tanımlanabilir ve yansıtılabilir.
Kimisi bu kavramdan hayatın yüzey görüngüsünü, kimisi genel, değişmez insan
tabiatını, kimisi sosyal gerçekliği, kimisi de duyu dünyamızda bulunmayan ideal bir
dünyayı, aşkın bir gerçekçiliği anlamaktadır. Gerçek öznel yahut nesnel olabilir.

Primo Levi, tıpkı Platon gibi gerçeği anlamaya çalışan bir insandı. Aynı
zamanda, Aristoteles gibi gerçekliğin sadece bu dünyada var olduğuna inanır. Bu
nedenle

gerçeğin

somut

köklerini

ve

nedenlerini

araştırmıştır.

Yazarın

tanrıtanımazlığı seçmesi, gerçekliği bu dünyada aramasının bir kanıtı olarak
görülebilir.

Bir kimyager, yani bir bilim adamı olan yazar, tıpkı on dokuzuncu yüzyıl
gerçekçileri gibi, her şeyin bir nedeni olması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden
özyaşamöyküsel yapıtlarında Auschwitz gerçeğinin nedenlerini sosyal ve psikolojik
normlarla açıklayarak okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. Ayrıca kimyagerlik
mesleğinin ona kazandırdığı netlik ve özlülük sayesinde gerçeği bütün çıplaklığı ile
gözler önüne sermek için yaşadıklarını tarafsız bir dille yansıtma amacını taşır.

Levi’nin insanlık tarihinde böyle eşi benzeri görülmemiş, başka bir olayla
mukayesesi yapılamayacak bir gerçeği ifade etmekte üstesinden gelmesi gereken ilk
zorluk dildi: Onun yapıtları üzerinde çalışan araştırmacılar, tarif edilemez olarak
düşünülen gerçeği tarif etmede yazmanın sınırlarına meydan okuyan yetkinliğine
işaret ederek Levi’nin bu noktada diğer yazarlardan ayrıldığını belirtmektedirler.
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Yazar kampın günlük gerçeğini ifade ederken özellikle “Açlık”,
“Yorgunluk”, “Acı” ve “Kış” kavramları konusunda sözcüklerin ne denli yetersiz
kaldığını vurgulamıştır:

“Bizim çektiğimiz açlık bir öğün yememiş birinin açlığına ne kadar
benzemiyorsa, üşümemiz de öyle, ona da yeni bir ad bulmak gerekiyor. Biz ‘Açlık’,
‘Yorgunluk’, ‘Korku’, ‘Sancı’, ‘Kış’ derken başka şeyler söylemek istiyoruz. Çünkü
bu sözler, sevinç ve acıyı evlerinde tadan özgür insanlar için bulunmuştur. Kamplar
daha uzun süre yürürlükte kalsaydı, yepyeni, çok sert bir dil çıkmış olacaktı ortaya.
Bütün gün sırtında yalnızca bir gömlek, bir don, keten bir ceket, bir pantolonla
karda, rüzgârda yorgun düşmenin, zafiyet, açlık ve yaklaşmakta olan sonun bilinci
içinde bocalamanın ne demek olduğunu anlatabilmek için yeni bir dil gerek.” 27

Auschwitz gerçeği o kadar bilinmez ve kavranılamazdı ki kullandığımız
dilin bu gerçeği tarif edebilecek uygun sözcüklere sahip olmadığını Levi haklı bir
şekilde dile getirmiştir. Dahası, katlanılan fiziksel yoksunluklar dilbilimsel açıdan o
kadar tarifsizdi ki mahkûmların yaşananlar karşısında verecek cevapları bile yoktu.
Auschwitz vahşeti karşısında dilin susmaktan başka yapabileceği bir şey kalmamıştı.
Zira gerçeği idrak etme biçimimiz normal şartlarda dayandığı kurallar ve
varsayımlardan uzaklaştığında, bu yeni gerçeklikle uyumlu yeni bir dil yaratılması
gerekirdi.

27

Levi, P., “Bunlar da mı İnsan”, a.g.y., s. 122.
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Bu bağlamda, Levi’nin dile gösterdiği özen okuyucuyu kamp dünyasına
daha çok yaklaştırmakta ve okuyucu ile yazar arasındaki mesafeyi azaltmaktadır. Her
ne kadar Se questo è un uomo kitabını yazmasının temel nedeninin anlatmanın
verdiği iç rahatlama olduğunu açıklasa da, yazarı diğer kurtulanların unutmaya
çalışmanın daha iyi olacağına inandıkları tecrübeleri anlatmaya iten başka nedenler
de vardı. Primo Levi, kasıtlı olarak, en azından kısmen kendilerini Auschwitz’deki
mahkûmların yerine koymalarını ve yaşadıklarını tasavvur etmelerini isteyerek
soykırım gerçeğini okuyucularına aktarmıştır. Yazar tanıklığını yaptığı olayların
özünü kesin, açık, şeffaf, sade ve tarafsız bir dil ile yansıtmak için kimyagerlik
mesleğinin verdiği nesnelliğe başvuruyordu:

“Bana söylenildiğine göre, kesinlik ve özlülük benim yazma biçemimin bir
parçasıydı. Bu özellikler bana kimyagerlik mesleğimin bir bağışı […] yazıyorum
çünkü bir kimyagerim: eski mesleğim yeni mesleğime büyük ölçüde nüfuz etmiş
hâlde”. 28

Yaşananları ifade etmede karşılaşılan bir başka zorluk ise yapılan
zalimliklerin aklın alamayacağı bir şekilde, inanılmaz derecede uç boyutlara varması
nedeniyle bu acı tecrübeyi doğrudan yaşamamış kişilerin gerçeği yadsıma eğiliminde
olmasıdır:

28

Neiger, A., “Il mestiere di raccontare, il dovere di ricordare”, Edizioni Metauro, Fossombrone,
1998, s. 9.
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“Her iki taraf, yani kurbanlar da baskıcılar da Lagerlerde olanların
muazzam

boyutlarda,

bu

nedenle

de

inanılması

olanaksız

olduklarının

bilincindeydiler.” 29

Savaştan galip çıkacaklarını düşünen Naziler dünyaya kabul edilebilir sahte
bir gerçek sunmayı planlıyorlardı:

“Suçluların bu yadsımayı çok önceden görmüş olmaları anlamlıdır; hayatta
kalanların çoğu – ‘Katiller Aramızda’ adlı yapıtının son sayfalarında Simon
Wiesenthal – SS milislerinin tutukluları sinsice uyarmaktan büyük bir zevk
aldıklarını hatırlatıyor: ‘Bu savaş nasıl sona ererse ersin, size karşı savaşı biz
kazandık; tanıklık etmek için bir tekiniz bile hayatta kalmayacak, biriniz kaçmayı
başarsa bile, dünya onun anlattıklarına inanmayacak. Belki kuşkular, tartışmalar,
tarihçilerin araştırmaları olacak, ama kesin bilgiler bulunmayacak; çünkü sizinle
birlikte kanıtları da yok edeceğiz. Geriye birkaç kanıt kalsa, içinizden birileri
yaşamını sürdürse bile, insanlar anlattığınız olayların inanılamayacak kadar vahşice
olduğunu söyleyecekler: Bunların, müttefik propagandasının abartmaları olduğunu
belirtip, size değil, her şeyi yadsıyacak olan bize inanacaklar. Lagerlerin tarihini
yazdıracak olanlar bizleriz”. 30

Naziler amaçlarını tam olarak gerçekleştirememiş, savaştan galip çıkamamış
ve

gerçeği

istedikleri

doğrultuda

yönlendirememişlerse

de,

gerçeklerin

inanılamayacak kadar acımasız olması nedeniyle yaşanılanların yadsınma ihtimalinin
29
30

Levi, P., “Boğulanlar, Kurtulanlar”, Can Yayınları, İstanbul, 1996, s. 10.
a.g.y., s. 9.
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yarattığı korku, mahkûmların üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu korku,
kamplarda yaşadıkları acı dolu olayları anlatmak isteyen sağ kurtulanların geceleri
gördükleri ortak bir kâbusa dönüşmüştür:

“Eve dönüyor, tutkuyla, rahatlama arzusuyla bir yakınlarına geçirdikleri
acıları anlatmak istiyorlar; karşılarındaki kişi onlara inanmıyor, hatta anlatılanları
dinlemiyor.” 31

Primo Levi, Auschwitz tecrübesinden sonra iletişim kurma arzusunun ne
kadar büyük olduğunun altını çizmektedir. Birçok kez dile getirdiği üzere
Auschwitz’den sonra iletişim kurmak, orada onun ve geri dönmeyi başaramayan
diğer insanların başına gelenleri anlatmak bir seçim değil, bir gerekliliktir:
“Kurtuluşun öncesinde ve sonrasında, diğerlerine bu olayı anlatma ihtiyacı bizim
için diğer temel ihtiyaçların önüne geçebilecek kadar şiddetli ve acil bir gerekliliğe
dönüşmüştü.” 32 Yazar, kampa gönderilmelerinin hemen öncesi ve kampta
yaşadıklarını anlattığı Se questo è un uomo isimli kitabında, mahkûmların ruhlarının
derinliklerinde hissettikleri anlatma isteğinin nasıl bir kâbusa dönüştüğünü şu
cümlelerle ifade eder:

“Kız kardeşim, iyi tanıyamadığım, iyi seçemediğim birkaç dostumla sürüyle
başka insanlar duruyor önümde. Hepsi de bana kulak vermişler, anlatıyorum: Üç ses
tonuyla öten düdüğü, itmek istediğim, ama benden güçlü olduğu için uyandırmaktan
korktuğum komşumu anlatıyorum. Bütün ayrıntılarıyla açlığımızı, bit muayenesini,
31
32

a.g.y., s. 9.
Levi, P., “Se questo è un uomo”, a.g.y., s. 9.
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burnum kanadığı için suratıma bir tokat atıp beni yıkanmaya yollayan gardiyanı da
anlatıyorum. Kendimi evimde, dostum olan insanlar arasında bulup onlara bir sürü
haber vermek, bedende duyulan heyecanlı ve anlatılmaz bir zevk. Yalnız
dinleyicilerimin beni izlemediğini ve bu işin içinde olmadıklarını gözden kaçırmamak
gerek: Onlar kendi aralarında başka şeylerden dem vuruyorlar, sanki ben aralarında
değilmişim gibi. Kız kardeşim bana bakıp ayağa kalkıyor, bana hiçbir şey
söylemeksizin çıkıp gidiyor.” 33

Sadece tanıklık etmek, yaşadıklarını anlatmak ve bu gerçeği dünyaya
duyurmak için yaşamak isteyen mahkûmun sözlerinin dinlenmemesi, ona
inanılmaması karşısında duyduğu acı katıksızdır. Gerçek olamaz bu, olsa olsa
uyanılması gereken kötü bir kâbustur:

“O zaman içimde küçüklüğümden kalma ve pek de bilinçli olmayan acıya
benzer bir umutsuzluk doğuyor. Gerçek fikriyle ve yabancı etkilerle yumuşamamış
saf bir acı: Çocuklar böylesine saf bir acıyla ağlarlar. Yeniden yüzeye tırmanmak
benim için daha iyi olacak, gerçekten uyanık olduğumdan emin olabilmek için şimdi
gözlerimi bilinçli olarak açıyorum.” 34

Bilinçaltında pusuda bekleyen ve kâbuslarında vücut bulan bu korku sadece
Levi tarafından değil, birçok mahkûm tarafından hissedilmektedir:

33
34

Levi, P., “Bunlar da mı İnsan”, a.g.y., s. 58-59.
a.g.y., s. 59.
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“Gördüğüm düş sımsıcak önümde henüz; uyanık da olsam içimi korkuyla
dolduruyor. Bunun gelişigüzel bir düş olmadığını, buraya gireli sık sık aynı düşü
gördüğümü, yalnızca bir kez değil, ortam ve ayrıntılardaki küçük değişikliklerle
defalarca gördüğümü düşünüyorum. Artık tümüyle bilinçliyim, bu düşü daha önce
Alberto’ya anlatmış olduğumu hatırlıyorum. Alberto hayretler içinde kalıp aynı düşü
kendisinin de gördüğünü söylemişti. Belki ötekilerin gördüğü düş de budur. Bu neden
böyle? Neden her Allah’ın günü ve gecesi anlatılanların dinlenmediği bir sahneyle
tekrar tekrar aynı acıyla doluyor düşlerimiz?” 35

Yaşanan acı günleri anlatma isteği, dünyanın büyük kısmından haberi
olmadığı korkunç işkenceye tanıklık etmiş insanların gerçeği duyurma ihtiyacı henüz
kamptayken kurbanların uykularında kendini göstermeye başlamıştır. Bu yüzden
Levi’nin yapıtlarında yazdıklarının vermek istediği mesajı iletebilmesi için dile
gösterdiği özen kısmen Auschwitz’de çektiği acıları anlatma ihtiyacından
kaynaklanmaktadır.

Yaşadığı acı olayları hatırlama ve yazma sürecinde yazara eşlik eden acıyı
okuyucu sadece hayal edebilir. Levi’nin kendisi de I sommersi e i salvati kitabında
hatırlama eyleminin kendi içinde bir risk taşıdığını belirtmiştir. Geçmişi hatırlamanın
tehlikesine rağmen, yazar içinde bir kuvvetin onu anlatmaya ittiğini ifade eder.

Kurtulanların tepkisi Auschwitz dehşeti karşısında değişik biçimler alır. Her
biri yaşamaya devam edebilmek için kendisine göre en doğrusunu yapmaya çalışıyor.

35

a.g.y., s. 59.
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Bazıları o acı günleri tekrar hatırlamamak için sessizliğe gömülüyor, Primo Levi
gibileri ise anlatarak bir çıkış yolu aramakta ve bulmaktalar:

“Ben iki farklı olgunun farkına vardım; daha doğrusu iki zıt olgunun:
Ruhunda anlatma ateşi olan ve anlatmayı sürekli reddeden. Ben anlatmanın en uç
noktasında olduğumu düşünüyorum, hiçbir zaman anlatmaktan yorulmadım. Fakat
bir arkadaşım o günlere ilişkin her anının üstünü örttü, o anları aklından sildi. Şimdi
kötü yaşamıyor, ama bu gibi şeylerden artık konuşmuyor; aslında yaşadıkları
hakkında kimse ile tek kelime bile etmedi. Verilen küçük miktardaki tazminatı bile
reddetti. Çünkü tekrar eski mahkûmlarla aynı kategoriye dâhil edilmek
istemiyordu”. 36

Levi, Se questo è un uomo’yu ima ederek, bu durumda yazarlığının kişisel
bir seçim değil, geçmişten kurtulmanın bir yolu, içsel bir gereklilik olduğunu belirtir:

“Kurtuluşun öncesinde ve sonrasında diğerlerine anlatma ve onları bu
olaya dâhil etme ihtiyacı aramızda öylesine acil ve şiddetli bir itki olmuştu ki diğer
temel ihtiyaçlarımızı bastırıyordu. Kitabımı bu ihtiyacı karşılamak için yazdım, bu
yüzden öncelikli amacım içsel bir kurtuluştu”. 37

Ölümünden bir sene önce, 1986 yılında yayınlanan son kitabı I sommersi e i
salvati için, Samuel Taylor Coleridge’nin “Yaşlı Gemici” kitabındaki şiirden bu
duyguyu tam anlamıyla karşılayan bir dörtlük alıntılamıştır:
36
37

Belpoliti, M., a.g.y., s. 50-51.
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“O gün bugündür, beklenmedik bir anda,
Başlar gene o büyük acı bende:
Ve anlatana dek bu korkunç hikâyeyi
Yanıp tutuşur yüreğim içimde”. 38

Yazarın kitabının başına koyduğu alıntı, hikâyesini anlatma arzusunun
sadece kurtuluşundan sonraki dönemle sınırlı kalmayıp, tüm hayatı boyunca kendini
hissettiren bir duygu olması bakımından önemlidir. Görülüyor ki Levi ilk kitaplarını
yazdıktan sonra da soykırımın onda bıraktığı etkiden kurtulamamıştır. Kafasındaki
bu tarihi olaya ilişkin düşünceler vicdanına baskı yapıyor ve hayatının son günlerine
kadar onu yazmaya itiyordu. Primo Levi’nin Auschwitz’in kötü anıları ile beraber
yaşayabilmek için bulduğu yola gelince; içindeki o kötü ruhu, şeytanı yazarak
içinden atmak onun için tek kurtuluştu. Bu nedenle eve döner dönmez, yoğun bir
anlatma ve yazma arzusu hissetmiş ve o kötü anıları yazarak onları kendinden
uzaklaştırmaya çalışmıştır.

Diğer

taraftan

yazar

çok

kez

geriye

dönemeyenlerle,

anlatmayı

başaramayanların adına konuştuğunun altını çizmiştir. Kampta henüz konuşmayı bile
öğrenemeden ölen Hurbinek için “Ondan geriye bir şey kalmadı. O benim sözlerim
vasıtasıyla tanıklık ediyor” 39 der. Yazar, kamptan kurtularak yaşananları anlattığı
için ne bir kahraman ne de bir direnişçidir; sadece çevresinde yaşananları gözünü ve
kulaklarını dört açarak doğru bir şekilde tanıklık edip anlattığı için huzurludur.
38
39

Coleridge, S.T., Yaşlı Gemici, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 157.
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Levi için tanıklık etmek iletişimsizliğin hüküm sürdüğü ölüm kamplarının
yok etmeye çalıştığı insanlığı geri kazanmaktır. Aynı zamanda işledikleri suçlardan
bir iz bırakmak istemeyen, bunun için kamptaki tüm belgeleri yok eden ve
mahkûmları susturmaya çalışan zalimlere karşı koymaktır.
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4. ALMANYA VE İTALYA’DAKİ SOSYO-POLİTİK
DURUM VE ALDATMA PROPAGANDASI

Auschwitz ve Yahudi soykırımı konusunda “Gerçek”ten bahsetmek
istenildiğinde, gerçeğin salt basit ve somut bir kavram olarak ele alınamayacağı
görülür. Gerçek, kişi ve içinde bulunduğu koşullara göre, dış etkenlerin etkileriyle
yanlış bir şekilde algılanabilir, değişebilir ve kabul edilmez bir hâl alabilir. Bu
bölümde nasyonal sosyalizmin insanları nasıl kandırdığı, yanlış fikirlerini hangi
araçlarla yaymaya çalıştığı ve gerçeği gizlemek için neler yaptığı incelenecektir.

1930’lu yıllar boyunca Hitler Almanya’yı, I. Dünya Savaşı sonrası yapılan
Versailles Barış Antlaşması ile köleleştirilen ve kendi ulusal kaderini tayin etme
hakkı elinden alınan mağdur bir ulus olarak tasvir etmiştir. Almanya’nın bu duruma
düşmesinden sorumlu olan suçlular bulunmalıydı. Bu amacı gerçekleştirmek için
Nazi propagandacıları hiç zaman kaybetmeden genel olarak dışlanacak grupları
belirleyerek, nefreti teşvik ederek ya da kayıtsızlığı sağlayarak ve dışlanan grupların
parya statülerini kitlelere kabul ettirerek rejimin politikalarına katkıda bulunmuştur.
Nazi propagandası, birlik, ulusal gurur ve büyüklük özlemi içinde olan Almanlara
“Ulusal topluluk” efsanesini benimsetmekte hayati bir rol oynamıştır.

Primo Levi o koşullarda gerçeğin ne kadar kırılgan olduğunu şu sözlerle
ifade eder:
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“Otoriter bir devlette gerçeği değiştirmek, geriye bakarak tarihi yeniden
yazmak, haberleri çarpıtmak, gerçek olanı bastırıp, yalan haberler eklemek meşru
görülür. Bilginin yerini propaganda alır. Gerçekten de, böyle bir ülkede hakları olan
bir yurttaş değil, bir kulsundur; bir kul olarak devlete – ve kişiliğinde devleti
somutlaştıran diktatöre – fanatik bir bağımlılık ve körü körüne bir itaatle
yükümlüsündür. Bu koşullarda, gerçekliğin büyük parçalarının bile silinmesinin
olanaklı hâle geldiği açıktır”. 40

Nazi propagandacıları önceden var olan imajları ve klişeleri kullanarak
Yahudileri içinde bulundukları ulusun sırtından geçinen, kültürü zehirleyen,
ekonomisini ele geçiren ve çalışanlarını, işçilerini köleleştiren “Yabancı bir ırk”
olarak göstermişlerdir.

Ancak Yahudiler “Ulusal toplum” düşüncesinden dışlanan tek grup değildi.
Propaganda yeni toplumdan dışlanacak insanları tanımlamaya yardım etmiş ve
dışlananlara karşı alınacak tedbirlerin haklı olduğu iddiasını yerleştirmiştir: Dışlanan
topluluk Yahudileri, genetik olarak aşağı ve “Ulusal sağlık” açısından zararlı görülen
Almanları (Örneğin; fiziksel ya da zihinsel özürlüler, saralılar, doğuştan sağır veya
kör insanlar, kronik alkolikler, uyuşturucu bağımlıları), çingeneleri, eşcinselleri ve
Yehova Şahitlerini içermektedir.

Hitler, I. Dünya Savaşı esnasında propagandanın düşmanlar tarafından
etkili bir şekilde kullanıldığına ve Almanya’nın mağlubiyetine neden olduğuna

40

Levi, P., “Bunlar da mı İnsan”, a.g.y., s. 179.

65

inanıyordu. Bu yüzden Alman halkının nasyonal sosyalizmi desteklemeyen
çoğunluğunu kazanmak ve geniş halk kitlelerinin kabulünü, desteğini ve katılımını
gerektiren radikal Nazi programının öne çıkmasını sağlamak için propagandayı
önemli bir araç olarak kullanmıştır. Bu sürecin her adımında, propagandacılar
insanlara hoş gelen ulusal birlik ve milyonlarca Almanda yankı bulan bir ütopik
gelecek mesajı verir. Almanlara, yabancı düşmanlığına yönelik mücadele hatırlatılır.
Aynı zamanda Yahudilere ve Nazi “Ulusal Toplum” vizyonundan dışlananlara
eziyeti mümkün kılan kampanyalar başlatılır. Bunun sonucunda, Yahudilere
uygulanan şiddete toleranslı bir atmosfer yaratılır. Propaganda pasifliği teşvik
ederek, Nazi hükümetini olaylara müdahale eden ve düzeni geri getiren bir hükümet
olarak gösterir. Aynı zamanda milyonlarca kişinin, seyirci kalarak, ırkçı amaçlarla
yapılan zulmü ve kitlesel katliamı kabullenmesini sağlamaya hizmet eder.

Bu amaçla 1920’lerden itibaren Nazi partisi propaganda mesajlarını
ulaştıracağı özel kitle olarak Alman gençliğini hedeflemiştir. Bu mesajlarla Partinin
bir gençlik hareketi olduğu vurgulanır: Dinamik, dirençli, geleceğe ümitle bakan
milyonlarca Alman genci okullarda ve müfredat dışı etkinliklerle Nazizm’e
kazandırılacaktır. Bunlardan ikisi, Hitler gençliği ve Alman Kızlar birliği, Alman
gençliğinin inançlarını, düşüncelerini ve eylemlerini şekillendirmede Nazilerin
kullandığı başlıca araçlardır.

Eğitim aracılığıyla kendi dünya görüşünü öğrencilerin genç beyinlerine
aşılar. Nazi akademisyenleri ve eğitmenleri Kuzey ırkları ve diğer “Aryan” ırkları
yüceltirken, Yahudileri ve diğer sözde aşağı halkları kültür ve medeniyet
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oluşturamayan parazit ve “Gayrimeşru” ırklar olarak kötüler. Bu amaç doğrultusunda
1933 yılından sonra Nazi rejimi Yahudi olanları ya da “Siyasi olarak güvenilmez”
saydığı öğretmenleri devlet okulu sisteminden çıkarmıştır.

Nazi fikirlerinin Alman gençliğine yayılmasında okullar önemli bir rol
oynar. Sansür memurları bazı kitapları okullardan kaldırırken, Alman eğitmenler
yeni ideolojileri doğrultusunda yeni kitaplar yazdılar. Sınıflarda ve Hitler
Gençliği’nde eğitimin hedefi, ırk bilincine ulaşmış, itaatkâr, fedakâr, Führer 41 ve
vatan için ölmeye hazır Almanlar yetiştirmektir. Adolf Hitler’e bağlılık, Hitler
Gençliği eğitiminin en önemli özelliğiydi.

Naziler pek çok yazarın kitaplarını neredeyse ihtişamlı bir törenle yakmaya
başlar. 10 Mayıs 1933’de Berlin’de Opera Meydanı’nda, Humboldt Üniversitesi’nde
Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Henrich Heine, Karl Marx ve H.G. Wells
gibi yazarlara ait on binlerce kitap SA ve Nazi gençlik örgütleri tarafından coşkuyla
yakılmıştır. Bu, büyük bir kampanyaya dönüşmüş ve ardından pek çok şehirde
kitaplar meydanlara toplanarak öğrenciler tarafından yakılır.

Primo Levi İtalya’daki durumu şöyle aktarmıştır:

“Yalnızca devletin uygun gördüğü kitaplar yayımlanır ve çevrilir: Öteki
kitapları yurtdışında arayıp bulman ve kendi ülkene tehlikeyi göze alarak sokman
gerekir. Çünkü kitaplar uyuşturucudan ve patlayıcı maddelerden daha tehlikeli kabul
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edilir; gümrükte üzerinde bu kitapları bulurlarsa, kitaplara el koyup seni hapse
gönderirler. Önceki dönemlerin uygun görülmeyen ya da artık uygun görülmeyen
kitapları meydanlarda halkın gözleri önünde yakılır. 1924 ile 1945 yılları arasında
İtalya’da ve nasyonal sosyalist Almanya’da durum buydu”. 42

Düzenlenen törenlerde kitapları yakılan yazarlardan biri olan Heinrich
Heine, yaşanan bu büyük trajediden yaklaşık yüz yıl önce, gelecekte yaşanacakları
önceden görmüşcesine şöyle yazmıştır: “Kitapların yakıldığı yerde insanlık da aynı
kaderi paylaşır”, ya da bir başka ifadeyle, “Bugün kitapları yakan daha sonra
insanları yakar”.

Sonraki yıllarda Nazi gençlik gruplarına üyelik on ile on yedi yaş
arasındaki tüm erkek ve kız çocuklar için zorunlu hâle getirilmiş ve Hitler Gençliği
ile Alman Kızlar Birliği tarafından düzenlenen okul sonrası toplantılarla hafta sonu
kamp gezilerinde bu çocuklar eğitim görmüştür.

Naziler Almanya’da güç kazandıkça basın üzerindeki kontrolü de zamanla
ellerine alır ve çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlar. Hitler 1933 yılında
iktidara geldiğinde, Nazilerin Almanya’daki basın gücü halk üzerinde etkili olmaktan
uzaktı. Ancak çok partili sistemin ortadan kaldırılması sadece yasa dışı sayılan
partilerin çıkardığı yüzlerce gazetenin kapanmasına değil, devletin Komünist ve
Sosyal Demokrat Partilerin matbaa ve donanımlarına el koymasına olanak vermiş ve
bunlar çoğunlukla Nazi partisine devredilmiştir. Daha sonra Naziler kontrolü
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sağlamış ve bağımsız basın organlarına da etki etmişlerdir. Nasyonal sosyalistler
iktidara geldikten bir yıl sonra neredeyse basın özgürlüğünü tamamen yok
etmişlerdir.

Primo Levi Auschwitz’e nakledilmeden önceki dönemde İtalya’nın da
Almanya’dan farklı bir durumda bulunmadığını, basın özgürlüğünün kısıtlandığını ya
da yok edildiğini belirtir:

“Otoriter bir devlette gerçek tektir, yukarıdan belirlenmiştir, hepsi bu tek
gerçeği yineler; radyo yayınları da aynısını yapar ve öteki radyo yayınlarını
dinleyemezsin. Öncelikle bu bir suç olduğundan, hapse girme tehlikesiyle karşı
karşıya kalırsın. Ayrıca, ülkenin radyo vericileri, uygun dalga boylarında yabancı
mesajlarla çakışan ve onların dinlenmesini önleyen bir taciz sinyali yayar”. 43

Propaganda amacı ile kullanılan gazetelerden Völkischer Beobachter
gazetesi parti üyelerine mitingleri ve diğer haberleri verir ve böylece partinin etki
alanını toplantıların ötesine taşır. Nazi hareketinin başarısıyla gazetenin tirajı da
yükselir. Gazete, Nazi temalarıyla ilgili abartılı söylemlerde uzmanlaşmıştır:
Versailles Antlaşması’nın aşağılanması, Weimar parlamentarizminin zayıflığı ve tüm
dünyada Yahudilik ile Bolşevizm’in şeytani niteliği; tümünün karşısında ise
Nazilerin vatanseverlik sloganları vardır.
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Yahudi karşıtlığı ile ünlü bir başka gazete, Nazi eyalet lideri Julius
Streicher’in editörlüğünü ve yöneticiliğini yaptığı Der Stürmer gazetesiydi. Gazete
“İnsan kurban etme” ayinleri, cinsel suçlar ve mali yolsuzluklarla ilgili birçok yalan
haber yayınlıyordu. Weimar Cumhuriyeti sırasında Der Stürmer’in acımasız iddia ve
iftiraları sonucu sıklıkla hakarete uğrayan siyasiler ve Yahudi örgütleri Streicher’in
şahsı ve gazete aleyhine davalar açmıştır.

Nazi rejimi 1933 yılından sonra basın ve yayın üzerindeki kontrolü
sıkılaştırırken, mesajlarını Nazi sempatizanı olmayan ve parti yayınları okumayan
çoğu Almanı da içeren farklı kitlelere uyarlamıştır.

Primo Levi İtalya’da okullara yaptığı ziyaretlerde genç okuyucularının
sorularına savaş sonrası durumla Faşist yönetimin gücü elinde bulundurduğu
dönemki durumu karşılaştırarak şöyle cevap veriyordu:

“Bugün biz batılıların içinde yaşadığımız dünya, çok sayıda ve çok ciddi
kusurlarla tehlikeler sergilemektedir, ancak dünün dünyasına oranla günümüz
dünyasının çok büyük bir avantajı var: Bugün herkes her şey hakkında her şeyi
hemen öğrenebiliyor. Günümüzde bilgi dördüncü erk: En azından kurumsal olarak,
gazetecinin her yerde önü açık, kimse onları durduramaz, uzaklaştıramaz,
susturamaz. Her şey çok kolay: İstersen, kendi ülkenin veya başka herhangi bir
ülkenin radyosunu dinlersin. Gazeteciye gider, yeğlediğin gazeteyi seçersin, geniş bir

70

alternatifler yelpazesinden herhangi bir siyasal eğilimdeki İtalyan gazetesini,
Amerikan ya da Sovyet gazetesini alır okursun”. 44

Nasyonal sosyalistler film, hoparlör, radyo ve televizyon gibi yeni çıkan
teknolojilerin propaganda amacıyla kullanıldığında ne denli etkili olduğunu
anlamışlardı. Bu teknolojiler Nazi yönetimine ideolojik mesajlarını geniş kitlelere
yayma ve toplu dinleme ya da izleme yoluyla “Ulusal Toplum” efsanesini
güçlendirme olanağını sağlıyordu. Yazılı basının yanı sıra, görsel ve işitsel iletişim
araçları ile de yalanlarını topluma iletmeye ve benimsetmeye çalışmışlardır.
Özellikle filmler, bu konuda önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, Yahudiler, Aryan
ırkına sızan “İnsanlık dışı” yaratıklar olarak tanımlanır. Leni Riefenstahl’in yönettiği
The Triumph of the Will (1935) gibi bazı filmler Hitler’i ve nasyonal sosyalist
hareketi yüceltiyordu.

O zamanlar çoğu Alman Yahudilere karşı şiddeti onaylamasa da, geniş
kesimleri etkisi altına almaktaydı. Almanların çoğu bu tutumu en azından pasif
şekilde kabul etmekteydi. Bu kayıtsızlık zamanla Nazi rejiminin egemenliği altındaki
alanın tümüne yayılmıştır.

Nazi yönetimi gerçekdışı iddia ve propagandalarla vatandaşlarına “Ulusal
Toplum” fikrini empoze ettikten sonra, istenmeyen toplum üyelerini dışlayabilmek
için yasalarla korkunç planlarını eyleme geçirmeye başlar. Yahudi vatandaşların
haklarını kısıtlayan ilk büyük yasa, 7 Nisan 1933 tarihinde çıkarılan, Yahudiler ve
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“Siyasi olarak güvenilmeyen” kamu memur ve çalışanlarının devlet hizmetinden
çıkarılmasını öngören “Profesyonel Kamu Hizmetinin Yenilenmesi Yasası”dır.
Nisan 1933’te Alman yasaları, okul ve üniversitelerdeki Yahudi öğrenci sayısını
kısıtlar. Aynı ayda çıkarılan ilave yasalar tıbbi ve hukuki mesleklerde “Yahudi
etkinliğini” büyük ölçüde azaltır.

1935 yılının Eylül ayında Nürnberg’deki yıllık toplantılarında, Nazi
liderleri, Nazi ideolojisine hâkim birçok ırkçı teoriyi kurumsallaştıran yeni yasaları
açıklarlar. “Nürnberg Yasaları” Alman Yahudilerini vatandaşlıktan dışlayarak onlara
“Alman ya da Alman kanıyla ilişkili” kişilerle evlenmeyi veya cinsel ilişki kurmayı
yasaklar. Ayrıca, birçok politik haktan yoksun bırakılırlar. Nürnberg Yasaları ile
birçok Alman kendini Nazi terörünün kıskacında bulur.

1937 ve 1938 yıllarında, Alman yetkililer, yeni yasalarla söz konusu baskıyı
ve dışlanmayı artırmıştır. Hükümet, Yahudilerden malvarlıklarını kaydettirmelerini
talep ederek, onları yoksullaştırmaya ve Alman ekonomisinden çıkarmaya başlamış,
aynı yıllarda Yahudi doktorların Yahudi olmayanları tedavi etmesini yasaklamış ve
Yahudi avukatların hukuk yapma lisanslarını ellerinden almıştır. Bu kişilerin
sinemalar, tiyatrolar ve spor aktivitelerinin yanı sıra tüm kamu okulları ve
üniversitelerine de devam etmeleri yasaklanmıştır. 1938 yılı Eylül ayında, Yahudi
sağlıkçıların “Aryan” hastaları tedavi etmesi yasaklanır.
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Ağustos ayında ise, Alman yetkililer, tüm Yahudilere kökenlerini gösteren
kimlik kartlarını taşıma zorunluluğu getirmiş ve pasaportları, belirleyici bir “J” harfi
ile damgalanmıştır.

Nazi rejimi iktidara geldiği andan, yani 1933 yılından itibaren toplum
düşmanı ilan ettiği muhalifleri ile ulusal toplum içine dâhil etmek istemediği
insanların hapsi ve etkisiz hâle getirilmesi için toplama kampları oluşturmaya başlar.
Toplama kamplarındaki ilk mahkûmlar Alman komünistleri, sosyalistler, sosyal
demokratlar, Çingeneler, Yehova Şahitleri, eşcinseller ve sosyal açıdan sapkın
davranışlar göstermekle suçlanan kişilerdir. Ardından Avrupa’nın birçok ülkesinde
Yahudiler fişlenmeye ve önce gettolara, oradan da kamplara sevk edilmeye başlanır.
Bu kamplardan en büyüğü ve ünlüsü, Primo Levi’nin zorla hapsedildiği, içinde
insanlık dışı şartlarda yaşamaya çalıştığı ve sağ olarak kurtulmayı başardığı,
hakkındaki gerçek bugün bile tamamıyla aydınlanmayan Auschwitz kampıdır.

Nasyonal sosyalizmin bir başka yalanı da askeri güç kullanımını ahlaki
olarak savunulabilir ve gerekli bir eylem olarak halka göstermesidir. Gerçek
emellerini, bölgesel yayılma ve ırk savaşı niyetini gizleyerek yayılmacı işgal
politikasını, savaşmaya hevesli olmayan halka başka bir maske altında benimsetmeye
çalışmıştır. Aksini yapmak halkın moralini bozabilir, hükümete ve onun silahlı
kuvvetlerine inancını zayıflatabilir. Bu nedenle Nazi propagandacıları II. Dünya
Savaşı boyunca bölge işgallerinde yapılan askeri saldırganlığı haklı ve gerekli bir
nefsi müdafaa eylemi olarak göstermiştir. Almanya’ya yabancı saldırganların kurbanı
ya da potansiyel kurbanı, insanlarının güvenliğini temin etmek ya da Avrupa’yı
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komünizme karşı savunmak için silaha sarılmak zorunda kalan barışçı bir ulus imajı
vermişlerdir. Örneğin, Almanya’nın 1939 yılındaki saldırısından önce az sayıda
Alman Polonya’ya bir müdahaleyi destekliyordu. Durumun farkına varan Nazi
rejimi, yeni savaş için kamuoyunun desteğini almak amacıyla saldırgan bir medya
kampanyası başlatır. İşgali haklı bir savunma eylemi olarak sunmak için Alman
basını Polonya’da yaşayan Alman kökenlilere karşı yapılan ayrımcılığı öne sürer ve
bazıları gerçek bazıları uydurma şiddet olaylarına gönderme yaparak “Polonya’nın
vahşi eylemlerini” vurgulama yolunu seçer.

Naziler, Polonya’nın Almanya’ya karşı düşmanlığı başlatan taraf olduğu
izlenimini vermek için tasarlanmış bir olay da hazırlar. 31 Ağustos 1939 tarihinde,
Polonya askeri üniforması giymiş SS görevlileri Gleiwitz’de bir Alman radyo
istasyonuna saldırır. Ertesi gün Hitler Alman ulusuna ve dünyaya yaptığı konuşmada
Polonya’nın Reich’a yaptığı saldırıya cevap olarak Polonya’ya birlikler gönderme
kararını açıklar. Nazi partisi Reich Basın Bürosu, basına yapılan yayınlarda “Savaş”
sözcüğünü kullanmama talimatı verir. Ülke içinde ve dışında kamuoyunu
şekillendirmek için Nazi propaganda birimleri savaş başlar başlamaz yeni “Polonya
vahşetleri” oyununu sahneye koyar. Bazı şehirlerde Alman kökenli vatandaşlara
saldırıldığını ve birçok Almanın çeşitli nedenlerle Polonyalı siviller ve askeri
personel tarafından öldürüldüğünü halka yayarlar. Propagandacılar rakamları ve
olayları abartarak, Almanların sivil öldürme konusunda haklılığını iddia eder,
böylece vatandaşlarının hırslarını biler. 45
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Nazi propagandacıları, Polonya’nın işgal edilmesi ve ardından gelecek olan
işgal siyasetinin haklılığı konusunda Almanların bir kısmını ikna eder. Pek çoğu
içinse propaganda, derinlerdeki Polonya karşıtı duyguları güçlendirir. İşgalden sonra
Polonya’da görev yapan Alman askerleri evlerine yazdıkları mektuplarda
Almanya’nın haklılığını ve Alman askeri müdahalesini savunuyorlardı. Bu
mektuplara bakıldığında, bazı askerler Polonyalıların “Suça yatkınlığı” ve “İkinci
sınıf” oluşları konusunda fikir belirtmektedir.

Almanya Polonya’yı işgal ettikten sonra Nazi rejimi halkın dışarıdan bilgi
almasını önlemek için oldukça sert tedbirler uygulamaya başlar. Alman hükümeti
vatandaşlarının yabancı yayınları dinlemesini yasaklar. Alman mahkemeleri düşman
radyo istasyonlarından toplanmış haberleri yayanlara hapis, hatta ölüm cezası
verebilecek yetkiye sahip olur. Diğer taraftan Polonya’da da propaganda çalışmaları
başlar. Nazi rejimi, propagandalarıyla Yahudilerin mikrop ve hastalık taşıyan
insanlık dışı varlıklar olduğunu ve bu yüzden gettolara kapatılıp karantinaya alınması
gerektikleri yalanını hem Almanya hem de Polonya’da yayar. Bu tutum, Alman
işgali altındaki Polonya’da bulunan gettolarda yaşayan Yahudilere yerli halk
tarafından yardım edilmesini engeller.

Kamuoyunu aldatmaya yönelik en ünlü Nazi çalışmalarından biri, Bohemya
eyaletindeki Terezin’de yaşayan Yahudiler için bir kamp-getto kurulmasıdır.
Almanca ismi Theresienstadt ile tanınan bu tesis hem Almanya, Avusturya ve Çek
topraklarındaki yaşlı ve önemli Yahudiler için bir getto, hem de Almanların kontrolü
altındaki Bohemya ve Moravya mandasında yaşayan Çek Yahudileri için bir aktarma
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kampı görevi görür. Gerçekte söz konusu getto, Alman işgali altındaki Polonya’da
bulunan gettolarla ölüm merkezlerine ve Baltık Devletleri ile Belarus’taki ölüm
merkezlerine yapılacak sürgünler için bir aktarma kampı görevi görmektedir.
Yaklaşık 400 Danimarka Yahudisinin 1943 sonbaharında Theresienstadt’a sürgün
edilmesinden sonra, 1944 yılında Uluslararası Kızıl Haçın ve Danimarka Kızıl
Haçının baskılarına dayanamayan SS yetkilileri, Kızıl Haç temsilcilerinin
Theresienstadt’ı ziyaretine izin vermiştir. Bu tarihlerde, Yahudilerin toplu olarak
katledilmesi haberleri dünya basınına çoktan ulaşmıştır. Özenle hazırlanmış bir oyun
olarak, SS yetkilileri gettodan yapılan sürgünleri ziyaretten kısa süre önce
hızlandırmış ve kalan mahkûmların gettoyu "Güzelleştirmesini" emretmiştir:
Mahkûmlar bahçeler oluşturmak, evleri boyamak ve barakaları yenilemek zorunda
bırakılır. SS yetkilileri, ziyarete gelen üst düzey yetkililer için sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenler. Kızıl Haç memurları ayrıldıktan sonra, SS görevlileri
Theresienstadt’tan Ekim 1944 sonuna kadar devam edecek olan sürgünlere devam
etmiştir. Almanlar, on binlerce insanı gettodan doğudaki ölüm merkezlerine
göndermiştir. Gönderilenlerden sadece birkaç bin kişi hayatta kalmayı başarmıştır.
Theresienstadt’ta çoğu hastalıktan ya da açlıktan olmak üzere 30.000’den fazla
mahkûm ölmüştür.

İtalya’da durum Almanya’dakinden farklı değildir. Birinci Dünya Savaşı’na
büyük ümitlerle giren İtalya, galip gelen devletlerden olmasına rağmen, savaştan
yorgun çıkmış ve savaş sonunda yapılan antlaşmalarla istediklerinin çoğuna
kavuşamamıştır. Bu durum İtalyan kamuoyunda müttefiklerine karşı bir kızgınlık
yaratır. Bu kızgınlık, savaşın getirdiği maddi ve manevi kayıpların etkisiyle
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çoğalarak, İtalya’da devlet otoritesinin zayıflamasına neden olur. Savaş, ekonomik
hayatta da büyük sarsıntı yaratır. Ekonominin içine düştüğü durumdan dolayı,
işsizliğe bir türlü çare bulunamamaktadır. Sayılan 500.000'e varan asker kaçakları
ise, ayrı bir sorun oluşturur. Tüm bu nedenler, İtalyanların maddi ve manevi
dağınıklık ve yılgınlık içine düşmesine neden olur. Bu koşullarda bir iç savaşın
çıkmasından korkulur.

İtalya'daki bu durum, 1919 yılında kurulmuş olan Benito Mussolini liderliğindeki Faşist Parti’nin işine yarar. 1921 yılında yapılan seçimlerde Faşistler 35
milletvekili çıkararak taraftar sayılarını artırır. İtalya'daki iç çekişmeler, koyu
ulusçuluk politikasına dayanan ve Paris Barış Konferansı'nda küçük düşürülen
İtalya'yı güçlendireceğini, Roma İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını vaat eden
Faşist Parti daha da güçlenir. Mussolini yönetimindeki Faşistler, İtalya'yı bu karışık
durumdan ve komünist ihtilalden kurtarmak iddiasıyla harekete geçer:

“Faşizm öncelikle İtalyan gençlerini, özellikle vatan ve ulus bilincine ilişkin
duygularından yakalamıştır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde, Faşizm,
antik Roma’nın büyüklüğü ile savaşta edinmiş olduğu eğreti zafer nedeniyle onuru
kırılmış olan İtalya’nın o an içinde bulunduğu durum arasında büyük bir çelişki
olduğunun bilincindeydi. Böylesine bir geçmişe sahip olmakla övünürken böylesi bir
zavallılık içine düşmüş olmayı sindiremeyen İtalyan ulusu için gerekli olan şey bir
‘Vatan Efsanesi’ oluşturmaktı. Bu efsane sayesinde Faşizm gençlerin yüreğinde her
türlü kuşku ve çekinceden uzak bir inanç ve tüm tarihinde düşmanlarını her zaman
yenmiş olan vatana karşı büyük bir aşk uyandırmayı başarmıştı.[…]
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Faşizm’in İtalya’da taraftar toplamasının diğer nedenleri ise, okul ve
eğitim sistemine getirdiği olumlu değişiklikler, tanıtma ve iletişim araçlarının çok iyi
bir şekilde kullanılması ile yarattığı efsanelerin kitleler arasında yayılmasında
gösterdiği becerilerdir.” 46

Ağustos 1922'de işçilerin genel greve gitmeleri üzerine, 28 Ekim 1922
tarihinde, Mussolini yönetiminde Faşist Parti'nin ‘Kara Gömleklileri’ Napoli'den
Roma üzerine yürümüşlerdir. Hükümet çekilmek zorunda kalmış, Kral III. Vittorio
Emanuele 30 Ekim 1922 tarihinde Başbakanlığa Mussolini’yi getirmiştir. Böylece
İtalya’da Faşist yönetim kurulmuş olur. 47

Bu dönemde İtalya’da gerçeklerin üstünün örtülmesinin ve çarpıtılmasının
en çarpıcı örneklerinden birisi Giacomo Matteotti’nin öldürülmesidir. Sosyalist
partinin sözcüsü ve milletvekili Matteotti’nin cinayeti her ne kadar başlangıçta
İtalya’da Faşizmi ağır eleştirilere maruz bırakmış olsa da, sonunda Mussolini
tarafından yönetilen rejimin mutlak bir biçimde diktatörlüğe dönüşmesine neden
olmuştur. İtalya’daki 6 Nisan 1924 seçimleri Faşistler tarafından yürütülen tedhiş ve
baskı eylemleri arasında yapılmış, parlamento açıldığında muhalif partiler
Mussolini’yi

anayasaya

aykırı

davranmakla

suçlamışlardır.
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parlamentoda yaptığı sert bir konuşmayla sosyalist milletvekili, seçimlerde yapılan
yolsuzlukları bir bir açıklamıştır. Matteotti meclisin yasa dışı olduğu iddia etmiş ve
seçimlerin yenilenmesi isteğini dile getirmiştir. Bunun yanı sıra Giacomo Matteotti,
46
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Mussoli’ye finansal kaynak sağlayan “Standard Oil” isimli Amerikan petrol şirketi
ile bağlantılarını keşfetmiştir. Mussolini hükümetinin güvenoyu olmasından üç gün
sonra, 10 Haziran 1924’de, sosyalist milletvekili Giacomo Matteotti Faşist güçlerce
kaçırılmaya

çalışılmış,

karşı

koyunca

öldürülerek

susturulmuştur.

Katiller

bulunduktan sonra cinayete Mussolini’nin de karıştığı öğrenilse de Mussolini
çoğunlukla Faşistlerin kontrolü altındaki basın ve yargı tarafından temize
çıkarılmıştır.

Muhaliflerin susturulması ya da öldürülmesi ve demokrasinin ortadan
kaldırılmasından sonra yapılan yoğun aldatma propagandaları vasıtasıyla ülkedeki
yabancı ırklara karşı duyulan hoşgörü de günbegün azalmaktadır.

“İtalya tarihine karanlık bir dönem olarak geçen yirmi yıllık Faşizm
döneminin başlangıç tarihi 3 Ocak 1925’tir. Bu tarihin ardından inanılmaz boyutta
baskıcı bir yönetim ve 1926 yılının sert Faşist kanunları gelmiştir. Bu kanunlar basın
özgürlüğünü yok ettikten sonra, sansürü uygulamaya koyarak, bir Halk Kültür
Bakanlığı kurup, tüm kültürel faaliyetleri kontrol altında tutacak kadar kültürel
yaşama da müdahalede bulunmaktadır. Çünkü rejimin ideolojisi ve politikasını
yansıtacak farklı bir kültür oluşturmak isteniyordu.” 48

Nazi rejimi ile neredeyse aynı yöntemleri kullanan ve idealleri paylaşan
Mussollini yönetimindeki İtalya’da 1938 ve 1939 yıllarında Yahudi karşıtı bildiriler
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yayınlanmış ve nasyonal sosyalistler ile benzer tedbirleri içeren ırkçı yasalar
yürürlüğe girmiştir.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İtalya’da aydın sınıfı üç gruba ayrılır:

“Kesinlikle Faşizme karşı olup, bunu ölerek, sürgüne gönderilerek veya
suskun kalmak zorunda bırakılarak ödeyenler (Gobetti, Gramsci, Amendola, Silone,
Jahier ve 1938 yılından itibaren yazması engellenen Yahudi yazarlar); açıkça
faşizmi destekleyenler (Gentile, Sofici, Ojetti, Interlandi); fazla göz önüne çıkmayıp,
Faşizm ile pek bir ilişkide bulunmayarak, şimşekleri de üzerine çekmeyerek, bu
rejimle birlikte yaşamını sürdürmeyi sineye çekenler.” 49

Primo Levi, Almanya’da özel bir tutumun yaygın olduğunu ifade eder:
“Her kim biliyorsa konuşmuyor, bilmeyen soru sormuyor ve soru sorulduğunda
cevap verilmiyordu”. Tıpkı Almanya’daki gibi İtalya’da gelişmekte olan Faşizme
karşı tavrını koyamayan aydın sınıfın bir kesimi aslında korku politikası ile yönetilen
bir ülkede can ve mal güvenliğinden endişelenerek ve yaşananlar karşısında
sessizliğe bürünerek böyle gaddarca bir olaya nasıl izin verildiğini görmek için
çarpıcı bir örnek oluşturur.

İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde müttefikler bulan, yalanları ve aldatma
propagandaları ile büyük kitleleri etkisi altına alan Nasyonal sosyalizm güçlü bir
Yahudi karşıtlığını ve topluma zararlı olarak gördüğü kesimlerin dışlanması gereğini
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milyonlarca insana gönüllü olarak ya da zorla kabul ettirmiştir. Bilinçli bir şekilde
yaratılan bu düşmanlık sayesinde Nazi planlarının son halkası olan gettolarda ve
ölüm kamplarında insanların yok edilmesine mani olacak hiçbir engel artık
kalmamıştır.
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5. AUSCHWİTZ CEHENNEMİ VE GERÇEKDIŞILIK

Yalan haberler, aldatma propagandası, toplumlara vaat edilen güçlü “Ulusal
Toplum” hayalinin kin, nefret, korku, şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile
birleşiminden oluşan Nazi politikasının Auschwitz gibi gerçekdışı bir sonuç
doğurması oldukça doğal karşılanmalıdır. Ayrıca yaşam koşulları ve kuralları göz
önüne alındığında günümüz Avrupa’sı, hatta o yılların Avrupa’sına oranla
Auschwitz’in bizim gerçekliğimizden kopuk farklı bir dünya olduğu net olarak
anlaşılmaktadır. Se questo è un uomo kitabının başından sonuna kadar Primo Levi,
yaşadıklarına ve gözlemlerine dayanarak gerçek dünyanın içinde insanoğlu
tarafından yaratılan bu gerçekdışı dünyanın kurallarını ve koşullarını gözler önüne
sermekte ve o güne kadar içinde bulundukları dünya ile yeni tanıştıkları Auschwitz
dünyasının ayrımını açık bir şekilde vurgulamaktadır.

Levi, Auschwitz’in insanoğlu tarafından inşa edilen, insanı hayvana
dönüştürmeye yarayan devasa ve acımasız bir makine olduğunu ifade eder. Yazarın
ilk özyaşamöyküsel yapıtı olan Se questo è un uomo’nun başlığı, yaptığı zengin
felsefi ve edebi göndermeler açısından bu olgunun altını çizmektedir. Ian Thomson
“Se questo è un uomo’nun yaratılışı” isimli denemesinde Franco Antonicelli’nin
kitabın başlığını, Levi’nin insanın imhasını anlattığı ve okuyucusuna “Düşünün bir,
bir insan mıdır” diye sorduğu ‘Shemà’ adlı şiirinden aldığını dile getirir:

“Düşünün bir, bir insan mıdır
Çamurda çalışan
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Huzur bilmeyen
Yarım ekmek için mücadele veren
Bir ‘Evet’ ya da bir ‘Hayır’ ile ölen kişi.
Düşünün bir, bir kadın mıdır,
Saçları, adı olmayan
Artık anımsama gücü olmayan
Gözleri boş ve bağrı soğuk
Kışın bir kurbağa gibi”. 50

Antonicelli tarafından seçilen başlık ve kitabın başına konulan bu şiir
Naziler gibi mahkûmların da kampta gerçekleştirilen eylemler yüzünden insanlıktan
çıktıklarını ve canavarlaştıklarını vurgulaması açısından önemlidir. Başlık hem
kurban hem de zalimin durumunu ortaya koyduğundan yapıtın tarafsızlığını ve ahlaki
gücünü göstermektedir.

Oysa aralarında Primo Levi’nin de bulunduğu 650 İtalyan Fossoli toplama
kampında yük vagonlarına bindirildiklerinde son durakları olan Auschwitz’in bu
dünyaya ait olmayan bir cehennem olduğunun hemen farkına varmaz. Levi kitabın
başında Auschwitz’i şöyle tanımlamaktadır:

“Gideceğimiz yeri öğrenmemiz zor olmadı: Auschwitz. O sıralarda bizim
için hiç önemi olmayan bir ad. Ama ne de olsa şu yeryüzünde bir yer işte”. 51
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Ancak kısa bir süre sonra tümü gerçek dünyadan ayrılıp farklı bir dünyaya
yolculuk yaptıklarını kavramışlardır:

“Duraklamalar sırasında artık hiç kimse dış dünyayla ilişki kurmayı
denemeye kalkmıyordu: Artık kendimizi ‘Öbür taraf’ta hissetmeye başlamıştık”. 52

Auschwitz’e vardıklarında vagonlardan inip sıraya geçmelerine; yaşlı ve
çocuklarla hasta olanların işe elverişli, çalışabilecek durumda olanlardan
ayrılmalarına; dahası savrulan Almanca emirlere anlam veremeyen yazar büyük bir
şaşkınlık içinde yaşananların “Gerçek” olamayacağını belirtir:

“Tüm bunlar bir akvaryumda ya da düşte geçiyormuş gibi sessizce
oluveriyordu”. 53

Sonrasında Nazi Almanları dört gündür hiçbir şey içmemiş olan yeni
kurbanlarını ‘Büyük, çıplak denecek kadar boş, az ısıtılmış’ bir odaya sokmuşlardır.
Bu, Levi’nin mahkûmların algılarının keskinliğini tasvir ettiği özel bir sahnedir:
Dayanılmayacak derecede susamışlardır, damaklarındaki kuruluğu hatırlatan ve
sanki amacı onları delirtmek olan hafif bir su sesi kalorifer borularından gelmektedir.
Bu noktada zaten yoğun bir şekilde susuzluk hisseden mahkûmlar söz konusu odaya
kasıtlı olarak mı sokulmuşlardır?
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Mahkûmlar kendilerine ne olacağından habersiz beklerken, odada üzerinde
‘Su temiz olmadığı için içilemez’ yazan bir musluk görürler. Auschwitz ile yeni
tanışan Levi için, doğal olarak bulundukları durum göz önünde bulundurulursa
bunun anlamı saçmalıktır. Yazar, susuzluktan ölmek üzere oldukları hâlde onları
üzerinde su içmenin yasak olduğu yazılı bir musluk bulunan bir odaya sokmalarının
sadece ‘Kötü bir şaka’ olabileceğini ifade etmektedir. Ancak Levi ve diğer
mahkûmlar sudan bir yudum içtiklerinde tükürmek zorunda kalırlar, çünkü tatlımsı
su bulanık ve çamur kokmaktadır. Konuldukları odanın duvarında yazan uyarı özel
bir amaç için mi konulmuştur, yoksa sadece musluktan su içmek isteyenler için basit
bir uyarıdan mı ibarettir? Susuzluktan bitap düşmüş mahkûmların içinde sadece kirli
su bulunan bir odaya götürülmeleri sadece bir rastlantı mıdır yoksa kasıtlı olarak mı
yapılmıştır?

Odaya giren kampta mahkûm Macar bir doktorun söyledikleri de bir o
kadar inanılmazdır Levi için. İyi boks bilenin aşçı olabileceğini; suyun içilebilir
olmadığını, ancak verilen çorbanın susuzluğu giderdiğini söylediğinde yazar ya deli
olduğunu ya da doktorun da onlarla dalga geçmek istediğini düşünür ve
duyduklarının “Gerçek” olabileceğine inanamaz.

Henüz nereye geldiğinin bilincine varamayan Levi, çizgili pantolon ve
ceket giyen bir Fransız mahkûma safdillikle sorduğu “En azından, diş fırçalarımızı
alabilecek miyiz?” 54 sorusu karşısında, Fransız mahkûm aşağılar gibi bir ifade
takınıp yazarın suratına şu cümleyi haykırır: “Evinizde değilsiniz!”. Daha sonraları
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bu cümleyi sık sık başkalarından da duyacaktır: “Evinizde değilsiniz burada,
Sanatoryumda da değilsiniz. Buradan ancak bacadan çıkılıp gidilir”. 55

Baraka
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buyruğun

aşağılamayla ilişkili olduğunu ve kamptaki Nazi felsefesini vurguladığını daha iyi
anlamıştır:

“Susuzluk canıma tak etmiş, pencerenin önünde uzanabilecek bir yerde,
sarkmış güzel bir buz görüyorum. Pencereyi açıp koparıyorum buz parçasını. Tam
bu sırada dışarıdan üzerime yürüyen iri yarı güçlü bir herif, buz parçasını elimden
koparırcasına alıveriyor. “Neden?” diye soruyorum zayıf Almancamla. ‘Burada
neden yok!’ diye yanıt veren herif beni içeri itekliyor”. 56

Aushwitz’de yapılanların nedeni mahkûmları aşağılamak, kimliklerini yok
ederek insanlıktan çıkarmak ve birer hayvana dönüştürmektir. Yapılan işe elverişli
olanların ayıklanması işlemi; saçların kazınması; artık isim yerine geçen numaraların
kollara dövme yapılması öylesine hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir ki, mahkûmlar
neler olduğunun farkına bile varamamaktadır. Kısa bir süre sonra tüm yeni gelen
mahkûmlar diğer mahkûmlardan ayırt edilemez hâle gelir. Artık emrinde
bulundukları zalimler için hepsi birbirine benzeyen, işe yaramayan, birinin yerine
diğerinin konulabileceği önemsiz eşyalara dönüşmüşlerdir. Bu durumda mahkûmun
hissettiği tek şey yitikliktir:
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“Şimdi bir insanı gözünüzün önüne getirin, sevdiği insanlarla birlikte
yuvası, alışkanlıkları, ceketi, pantolonu, uzun sözün kısası, her şeyi elinden alınmış
olsun. Kendini bomboş hissedecektir bu kimse; çünkü nesi var nesi yok her şeyini
yitiren insan, kendisini çok kolay yitik hisseder”. 57

Auschwitz saçı, sakalı tıraş edilmiş, çizgili pantolon ve ceketler giyen,
zayıf, tükenmiş, isimleri alınıp yerine numaralar verilmiş, her biri bir diğerine
benzeyen hayaletlerden oluşan bir cehenneme benzer. Her geçen dakika mahkûmlar
nerede olduklarını daha iyi anlar. Burası “Yeryüzünde alelade bir yer” değildir:

“Cehennem budur işte. Günümüzde ‘Cehennem’ denen şey, böyle olsa
gerek”. 58

Auschwitz cehenneminin en önemli özelliklerinden birisi, on beş ya da
yirmi farklı dilin konuşulduğu bir kamp olmasıdır. Buraya mahkûm edilen insanların
hayatta kalabilmeleri için diğer mahkûmlar tarafından söylenilenleri ve yabancı
dillerde verilen emirleri anlamaları gerekliydi. Yalnızlığa gömülmemek ve diğer
mahkûmlarla iletişime geçmek için en azından Yiddişçe, Almanca, Lehçe, Fransızca
veya birçok dilin sözcüklerinden oluşan kamp argosunu bilmeleri gerekirdi.
Avrupa’nın birçok farklı yerinden getirilen ve anadillerinden başka bir dil bilmeyen
insanları, böyle bir yerde bekleyen tek şey, kısa zaman içinde gerçekleşecek
ölümleriydi. Bu nedenle Levi, öncesinde tek dil konuşulan, fakat sonrasında
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günahlarından dolayı Tanrı’nın müdahalesiyle dilleri karıştırılan ve birçok dil
konuşulmaya başlanan, “Kaos” anlamına gelen “Babil” şehrine benzetir kampı:

“Tüm çevremiz Babil kulesinden farksız; önceden hiç duymadığımız
dillerde emirler, tehditler sıralanıp duruyor, vay anlamayanın hâline…” 59

Tüm olumsuz koşulların yanında, bu cehennemdeki kurallar bir kimliğe
sahip oldukları önceki hayatlarında tanıdıkları ve uymaya alıştıkları sosyal ve ahlaki
kurallardan farklıydı. Levi yapıtında bir suç işlemediği hâlde mahkûm olarak
getirildiği Auschwitz’in yaşam koşullarına ve uyulması gerekli kurallara ilişkin
okuyucusuna birçok ayrıntı aktarmıştır. Bunlar evlerinden koparılıp getirilen
mahkûmların kaldığı barakalar, mahkûmların yaşayabilmesi için yapması gerekenler
ve Auschwitz’in belli bir amaca hizmet eden anlamsız yasakları hakkındadır:

“Her barakada iki yüz ilâ iki yüz elli kadar tutuklu kalıyor, çoğu zaman iki
kişiye bir yatak düşüyor, ranzaların döşemesi tahta, her yatakta ince bir ot döşekle
iki battaniye var. Ranzalar arasındaki mesafe öylesine dar ki, iki kişi yan yana
ayakta

güç

duruyor;

odadaki

döşeme

kısmı

öylesine

dar

tutulmuş

ki,

barakadakilerden yarısı yataklarına uzanmadıkça ötekiler içeri giremiyorlar. […]

Sorulan bir soruya ‘Evet efendim’ diye yanıt vermek gerekir, hiçbir şey
sorulmaz, söylenen ne olursa olsun, anlamış gibi davranmak başlıca kuraldır.
Yiyeceğimizi değerlendirmeyi biliyoruz artık; yemeğimizi bitirdikten sonra kâsemizin
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dibini iyice kazıyoruz, ekmeğimizi çiğnerken kâseyi çenemizin altında tutuyoruz ki,
tek kırıntı bile yok olmasın. Kâsemize çorbayı karavananın üstünden mi doldurmak
iyidir, yoksa daha dibinden mi, onu da biliyoruz artık. Sürüyle karavanadan
hangisinin daha fazla çorba aldığını artık hesaplayabildiğimiz için kuyruğun
neresinde durmak daha çok işimize gelir, biliyoruz.

Akla gelebilecek her şeyin kullanılacak bir yeri olduğunu da öğrenmiş
durumdayız: Tel mi, onunla ayakkabı bağlanır; paçavra mı, ayaklarını beslersin;
kâğıt mı, soğuktan korunmak için (yasaktır aslında) ceketinin içine doldurursun.
Karşımızdaki insanın nemiz var nemiz yok çalabileceğini de öğreniyoruz. Hele bir
dikkat etme, hemen soyarlar seni. Buna meydan vermemek için, ceketimizi dürüp
kafamızı ona dayayarak uyumayı öğreniyoruz; yemek kâsemizden ayakkabılarımıza
kadar tüm servetimiz o ceketin içinde.

Artık yavaş yavaş kamp düzenini de öğrenme yolundayız: Yasakların sonu
yok. Dikenli tellere iki metreden fazla yanaşmak yasak. Ceketle, iç çamaşırsız ya da
başı takkeli yatmak yasak; gardiyanlarla Reich Almanlarına ayrılmış banyoyla
helâların kullanılması yasak. Belirli günlerde duş yapmak yasak, belirtilmemiş
günlerde yapacaksın bu işi. Barakadan ceketin önü iliklenmemiş, yakalar kalkık
çıkmak yasak. Soğuğa karşı içinde saman ya da kağıt taşımak yasak. Yarı belden
yukarısı çıplak bırakılmadan yıkanmak yasak”. 60

60
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Primo Levi, gerçek hayatta önemsiz olarak görülen ufak tefek birçok şeyin
kamp dünyasında büyük sorunlara, hatta ölüme yol açabileceğinin altını çizer:

“Tırnaklar uzamışsa kısaltılması gerekiyor; bu işlemi ancak dişlerimizle
yapabiliyoruz (ayak tırnaklarımız durmadan ayakkabılarımıza sürtünüp durduğu için
o kolay). Kimin düğmesi koparsa onu bir tel ya da benzeri bir şeyle tutturmalı.
Helâya ya da banyoya giderken nemiz var nemiz yok yanımıza almak zorundayız;
gözlerimizi yıkarken eşyamızı iki dizimizin arasına kıstırıyoruz, çünkü tam bu sırada
çalınmaları çok olağan bir şey. Ayakkabısı ayağını vuran varsa, akşamüstü ayakkabı
değiş tokuşu törenine katılması gerekiyor; bu sırada ilgili kişinin becerikliliği
denenmiş oluyor, çünkü ilk bakışta uygun olan bir (çift değil, tek bir) ayakkabıyı
ayağına hemen geçirivermeli”. 61

Tüm bu kurallar ve yasaklar yazarın hayal gücünün eseri, kötü bir düş ya da
yüzyıllar öncesine ait olaylar değildir. Yaklaşık yetmiş yıl öncesinin Avrupası’nda
yaşanan ve hiçbir suç işlemeyen, sadece farklı etnik kimliklere sahip insanların zorla
götürülüp cezalandırıldıkları ve vahşice katledildikleri Auschwitz’e ait yazılı ve
sözlü birçok tanıklık, belge ve kurtulanlar tarafından yazılan anılarla da teyit edilen
tarihsel gerçeklerdir. Çünkü Almanlar bu vahşeti tarihsel bir gereklilik olarak
görmekteydi.

Auschwitz’de çalıştırılmak için hapsedilen mahkûmlar da yukarıda
bahsedilen ilkel kamp koşullarında yaşama mücadelesi vermişlerdir. Ancak bunun
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sonucunda hiçbir amacı olmayan anlamsız, bilinçsizce yaşanan tekdüze hayatlara
sahip olmuşlardır:

“Yaşadığımız hayat bu işte. Her Tanrı’nın günü, kesinleşmiş bir tempoya
uyarak gitmek ve dönmek; çalışmak, uyumak, yemek; hastalanmak, iyileşmek ya da
ölmek”. 62

Levi bu noktada kamp koşullarını, kurallarını ve yasaklarını göz önüne
alarak bir çıkarım yapmış ve Auschwitz’in “Büyük ölçüde bir biyolojik ve sosyal
deneme alanı” olduğu sonucuna varmıştır:

“Yaşı, dili, kültürü, geleneği, kaynağı birbirinden tümüyle ayrı binlerce
kişiyi tel örgüler arasına kapat. Onları değişmez, denetlenebilir, hepsi için aynı olan
ve tüm gereksinimlerin altına düşmüş bir hayatı yaşamaya mahkûm et. Hiçbir deney
uzmanı, insan yaradılışının yaşama kavgasındaki konumunu ve gücünü belirtebilmek
için bundan daha uygun bir çare bulamazdı”. 63

Ancak Auschwitz, Levi’nin belirttiği gibi, sadece sosyal bir deneme alanı
değil, insan üzerinde birçok deneyin yapıldığı bir laboratuvardı. 1998 yılında San
Servolo’da yapılan, “Psikiyatri ve Nazizm” konulu kongrede, Alman gazeteci ve
yazar Ernst Klee bu konu hakkında şöyle demiştir:
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“Toplu kıyımların başlamasından birkaç hafta sonra bazı Alman
profesörlerin kadavraların hemen yakılmasının yanlış olduğunu, yakılmadan önce
üzerinde araştırma yapılabilmesi için beyinlerinin çıkarılması gerektiğini söyleyerek
durumdan yakınmışlardır.” 64

Bu nedenle gaz odalarının bulunduğu her kliniğe otopsi masası bulunan bir
oda eklenmiştir. Aynı dönemde ünlü nöroanatomist Julius Hallervorden’in araştırma
yapmak amacıyla insanların beyinlerini yakılmadan önce aldığı ve bu eylemin birçok
meslektaşı tarafından kıskanıldığı da bilinmektedir. Birçok bilim adamı imha
kamplarının hayvanlar yerine insanlar üstünde araştırma yapabilmek için olağanüstü
bir fırsat olduğunu düşünmüştür. Bir başka örnek ise Nazi toplama kampı
Auschwitz-Birkenau’da yaptığı acı verici ölümcül deneylerle bilinen Alman Nazi
doktoru Josef Mengele’dir. Dr. Josef Mengele Auschwitz’i, ne kadar hayvani ya da
insanlık dışı olursa olsun, kafasındaki herhangi bir fikri uygulayabileceği bir insan
laboratuvarı olarak görmüştür. Auschwitz’de Mengele’nin kobay olarak kullanmak
istediği çocuklardan biri olan, ancak kamptan sağ kurtulmayı başaran Eva Mozes
Kor tanıklığında bu korkunç olayı şöyle dile getirmiştir:

“Eğer ölecek olsaydım, ikiz kız kardeşim Miriam derhal Mengele’nin
laboratuvarına getirilip kalbine yapılacak bir iğneyle öldürülecekti ve ardından
Mengele ikimize karşılaştırmalı olarak otopsi yapacaktı”. 65
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Auschwitz’de ikiz kız kardeşlerin çoğu böyle ölmüştü. Anatomi ve patoloji
bilimi bakış açısıyla karşılaştırmalı otopsi yapabilmek için aynı zaman dilimi
içerisinde ölmüş olmaları gerekiyordu. İşte bu nedenle birçok ikiz kardeş
Mengele’nin ellerinde ölümle tanışmışlardır. Bu fenomenin dünya tıp tarihinde bir
eşi daha yoktur.

Yaşamlarını

sürdürmeye

çalışan

mahkûmlar,

yukarıda

bahsedilen

olağandışı koşullara iki farklı reaksiyon gösteriyorlardı. Az sayıda olan ilk gruptaki
mahkûmlar kampın kurallarını ve koşullarını kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde
kullanarak güçleri, becerileri ve zekâlarıyla kampın yarattığı birer canavara
dönüşenlerdir. Örneğin, anlaşılmaz bir şekilde Kimya Grubuna katılmayı başaran,
canlı ve hareketli, yorulmak nedir bilmeden çalışan olağanüstü bir iş hayvanı, insan
dışı bir yaratık, kampın saçma yasalarına uyum sağlamış bir Polonya Yahudisi olan
David Kram. Levi, David’i gerçeklikle bağdaştıramamış ve onu anlamaya
çalışmıştır:

“Şimdi, ‘Kimdir bu David denen insan?’ diye sorulabilir. Acaba rastlantı
eseri kampa gelmiş insanlıkla ilgisi olmayan bir deli mi; modern dünyamıza yabancı
olduğu için kampın ilkel koşullarına rahatça uyan bir mağara adamı örneği mi;
yoksa kampın sonu gelmedikçe ya da bizim ölümümüz gerçekleşmedikçe hepimizin
aynı duruma gireceği bir yaratık, kampın yarattığı bir yaratık mı?” 66
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Levi, bireysel özellikleri sayesinde kamptaki cehennem hayatına uyum
sağlayıp diğer mahkûmlara oranla daha avantajlı bir konum elde eden David’in
günümüz dünyasının toplumsal yaşamında bulunabileceği konumu tarif ederken,
aslında Auschwitz ile dışarıdaki dünyanın birbirinden ne kadar farklı olduğunu bir
kez daha vurgulamaktadır:

“David özgürlüğe kavuşursa, insan toplumunun sınırlarına girer girmez
yeri ya cezaevi olacaktır ya da deliler evi. Ama burada, bu kampta ne deli vardır ne
de suçlu. Suçlu yoktur, çünkü çiğnenecek bir ahlak yasası yok; deli yoktur, çünkü
birer gereçten başka bir şey değiliz”. 67

Aynı koşulların bir başka sonucu ise, kamptan önceki hayatında uygarlıktan
nasibini almış, yüksek zekâlı, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça konuşabilen,
olağanüstü bilgi ve kültür sahibi Henri’dir. Ancak Auschwitz’de yaşam kavgasına
giriştiğinde bu uygar insan kendi modern kimliğinde uzaklaşıp “Katı ve yaklaşılmaz
zırhına bürünmüş, herkese düşman, insana yakışmayacak kadar kurnaz, dünyanın
yaratılışındaki yılan kadar anlaşılmaz” 68 birine dönüşmüştür.

Auschwitz’de normal bir insanın nasıl bir canavara dönüşebileceğini,
insanın insani özelliklerini yitirip birisini öldürmesinin ne kadar olağanlaşabileceğini
anlamak için bir diğer örnek BBC’nin ‘Auschwitz, Naziler ve Nihai Çözüm’
belgeselindeki Morris Venezia’dır. Venezia BBC için verdiği röportajda şöyle
anlatır:
67
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“ – Vagon tıka basa doluydu. Ayakta duran bir adam vardı ve Almandı.
Bize Alman olduğunu söylemişti. Kim bilir, belki o da bir mahkûmdu. Oturmak istedi,
artık ayakta duracak hâli yoktu. Bana ‘Birkaç sigaram var, oturmama izin verir
misin?’ dedi. Bana iki, üç sigara verdi. Ben kalktım ve o oturdu. Sigaralar beş-on
dakika sonra bitti. Ben de ‘Kalk artık, ayağa kalk’ dedim. Kalkmadı. Sonuçta ben ve
birkaç arkadaşım onun üzerine oturduk. Yaklaşık otuz dakika ya da bir saat sonra
boğulmuştu. Ve adamı vagondan dışarı attık. Mutlu olmuştum. Onlar ailemden otuzkırk kişiyi öldürmüşlerdi, ben bir Alman öldürdüm, çok mu? Onların yanında bu
hiçbir şey!
– Ama bu bir cinayet, öyle değil mi? Bir mahkûm arkadaşınızı öldürdünüz.
– O an için mutlu olmuştum. Dediğim gibi, çünkü o Almandı. Bunu bizden
birine yapmazdım. Oturmak istiyordum. Çünkü çok yorgundum. Bana iki, üç sigara
verdi diye yaşaması mı gerekiyordu? Kalkmak istemedi ve biz de üzerine oturunca
öldü. Bu kadar basit”. 69

Diğer taraftan duygularını yitirerek hayvanlaşmaya ya da robotlaşmaya
başlamak sadece mahkûmların başına gelen bir şey değildi. Aynı süreç gardiyanlar,
SS tugayları ve çalışanları için de işliyordu. Henüz katliamların başında, bir kısım
Yahudi ve sözde partizanın idamını izledikten sonra adamlarının durumunun
farkında olan SS generali Erich von dem Bach-Zelewski, SS ölüm mangalarıyla ilgili
bir sorun olduğunu Himler’e bildirmiştir:
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“Adamlarımızı nasıl yetiştiriyor ya da neye dönüştürüyoruz, sinir
hastalarına mı yoksa dağ ayılarına mı?” 70

Nazi kurmayları, SS çalışanlarını erkek, kadın ve çocukların topluca
katlinin bir parçası olmaktan duydukları vicdan azabından uzak tutmak amacıyla
sürekli olarak içki tüketimini teşvik ediyordu. SS’lerin her gün bol miktarda içki
hakkı bulunuyordu. Böylece infazları gerçekleştirirken bilinçlerini kısmen de olsa
alkol ile kapatmaya çalışan Naziler hissetmeleri gereken suçluluk duygusuyla başa
çıkmışlardır. O askerlerden biri olan 1. SS piyade tugayında görev yapan Hans
Friedrich’in röportajında söyledikleri aslında zalimlerin de insanlıklarını ne kadar
büyük oranda kaybettiklerini apaçık ortaya koymaktadır:

“– Bir tarafında insanların, diğer tarafında askerlerin olduğu bir
hendek düşünün. O askerler bizdik ve ateş ediyorduk ve vurulanlar çukura
düşüyordu.
–

Ateş ederken ne hissediyor ve düşünüyordunuz, anlatır mısınız?

–

Hiçbir şey! Tek düşündüğüm hedefi doğru düzgün vurabilmek

için iyi nişan almaktı. Düşüncem buydu.
– Tek düşündüğünüz bu muydu? Kurşuna dizdiğiniz Yahudi sivillere
ateş ettiğiniz zaman diliminde bu insanlara hiç acımadınız mı?
– Hayır!” 71

70
71

Bkz. 65 sayılı dipnot.
Bkz. 65 sayılı dipnot.

97

Mahkûmların büyük bir çoğunluğunun oluşturduğu ikinci grup ise, şansları
yardım etmezse kampta uzun bir süre yaşamını sürdüremeyecek olan yitiklerdir.
Bunlardan bazıları kampın girişinde her yeni mahkûmu karşılayan “Arbeit Macht
Frei” sloganına inanıp Auschwitz’de kampın anlamsız kurallarına boyun eğerek ve
çok çalışarak özgürlüğünü kazanazağını umut eden ve her emri yerine getirmeye
çalışan; bazıları kampta hayatta kalabilmek için gereken farklı dilleri bilmeyen,
dolayısıyla da verilen emirleri, kampın işleyiş şeklini anlayamayan; son olarak da
isimleri, anıları, kimlikleri dâhil her şeylerini kaybeden ve ölüme boyun eğmek
zorunda kalan insanlardır. Levi’ye göre kampın zor koşullarına ayak uyduramayıp
yenik düşmek çok da güç değildir:

“Yenik düşmek en kolayı: Bunun için gereken, ne istenirse onu yapmak,
tayından başka bir şey yememek, iş ve kamp disiplinine uymak. Bu şekilde sıra dışı
durumlar haricinde üç aydan fazla yaşanamayacağı tecrübeyle kanıtlanmıştır”. 72

Levi, her ne kadar kamptan önceki hayatlarında sahip oldukları şeyleri
kaybetmiş olsalar da kimliklerini ve isimlerini kaybetmenin Auschwitz’dekilerin
yaşam mücadelesine büyük bir darbe olacağının altını çizmektedir:

“Bize ait bir şey kalmadı artık üzerimizde: Giysilerimizi, ayakkabılarımızı,
saçlarımızı bile aldılar; konuşsak dinlemeyecekler bizi artık, dinleseler de
anlamayacaklar ne dediğimizi. Adlarımızı da alacaklar; adlarımızı korumak
istiyorsak bunu yapabilecek güç ve kudreti kendi içimizde bulmalıyız”. 73
72
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İsmini korumayı başaramayan on binlerce yitikten sadece bir tanesi,
çalışma grubunun içerisinde durmaksızın çalıştığı gerekçesiyle kimsenin beraber
çalışmak istemediği dolayısıyla çoğunlukla beceriksiz ve güçsüz olarak görülen Levi
ile beraber çalışmak zorunda kalan, verilen her emri yerine getiren, dayağı, eziyeti,
yiyecek aramayı, kısacası her şeyi boş vermiş, genç ve deneyimsiz ‘Sıfır On
Sekiz’dir:

“Arkadaşım Sıfır On Sekiz. Adı yalnızca bu. Sıfır On Sekiz, numarasının
son üç rakamı. Bir ada ancak bir insan sahip olabilir. Sıfır On sekiz artık insan
sayılmaz ki; bunu hepimiz böyle bellemişiz sanki. Sanırım kendisi de adını unuttu
artık, çünkü öyle görünüyor”. 74

Primo Levi’nin Se questo è un uomo kitabında yitiklere verdiği bir diğer
örnek ise henüz kampın nasıl bir yer olduğunu kavrayamayan Macar ‘Szög’dür.
Levi’ye göre o da kampta uzun bir süre yaşayamayacaktır:

“Çok çalışıyor, müthiş de harcıyor kendini çalışırken; bizim kurallardan
haberi yok henüz, hareketlerden, soluğundan, hatta düşünmekten bile kısıntı yapmak
gerektiğinden haberi yok. […] Şimdi bir de tutmuş o zayıf Almancasıyla, üzerime
fırlattığı bir kürek dolusu çamurdan ötürü özür dilemeye kalkıyor; şaşılacak şey,
nerede olduğumuzun farkında değil sanırım. […] Bu Szög çok iyi bir adam olmalı
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normal yaşamda. Burada uzun boylu yaşayamaz, daha ilk bakışta anlaşılıyor, bir
kuram kadar kesin bu”. 75

Kampta sayılarının fazla olmaları ve çoğunluğu oluşturmaları itibariyle
yitikler, bir başka deyişle, boğulanlar Auschwitz cehenneminin sadece basit birer
üyesiydiler. Zaten kampın amacı da bu insanları sanki bir bataryaymışçasına son
enerjisine kadar kullanıp daha sonra yok etmek olduğundan, kampta bir yitik olmak
ve ölüme doğru koşar adım gitmek, olağan karşılanmaktaydı. Yazar, kampın
hastanesi KB’de kalırken, dışarıdaki diğer mahkûmların işe gidiş ve gelişlerine eşlik
eden bando sesini duyduğunda alıştıkları bu korkunç gerçeğin daha net bir şekilde
farkına varmaktadır:

“Ruhları ölüp gitmiş onların, müzik onları önüne katıp sürüklüyor, tıpkı
rüzgârda savrulan yapraklar gibi. Onlarda artık ‘İrade’ diye bir şey yok, nabzın her
atışıyla ileri çıkan bir adım, kullanıla kullanıla eskimiş kasların refleksi; Almanlar
gereğini düşündü bunun. On bin kişidirler, ama aslında tek, gri bir makineden
farkları yok, düşünmüyor, düşünmek de istemiyorlar, yürüyorlar”. 76

Tüm bu gerçekdışı olaylar Auschwitz ile beraber acımasız bir gerçeğe
dönüşmüştür. İsmini kaybedip yitiklerden biri olmamak ve yaşamını kampta dahi
sürdürebilmek için Primo Levi iki unsurun önemini belirtiyor: tüm olan biteni,
yasakları, kuralları anlamaya çalışmamak ve Auschwitz’in insanları hayvana
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dönüştürmeye yarayan mekanizmasına karşı koyarak içindeki insancıl tarafı
muhafaza edebilmek.

Kampta not tutmak ve yazılan bir notu yanında taşımak yasaklanmıştır. Bu
yüzden mahkûmların büyük bir çoğunluğu tutuklandıktan sonra bir harf bile
yazamamıştır. Ancak kâselerini yanında taşımalarına izin verilmektedir. Bu yüzden
mahkûmlar kâselerinin altına unutmak istemedikleri herhangi bir şeyi kazıyarak
yazarlar.

Kimileri kamptaki ismi ve kimliği yerine geçen numaralarını kazımışlardı
kâsesinin altında, Alberto ve Levi ise isimlerini. Kimya sınavına girmek için
magnezyum klorid deposuna götürülen Levi, Alberto, Clausner ve Hollandalı sınavın
Almanca yapılacağını bilir. Levi ve diğerleri, Almanların neden kimyagere ihtiyaç
duyduğunu ve bu kimyagerlerin neden ‘Artık hayatta sayılmayan, o sefil hâlleriyle
hiçi bekleye bekleye yarı delirmiş’ mahkûmlar arasından seçildiğini anlamaya
çalışmışlardır. İşte o anda Clausner üstünde “Ne pas chercher à comprendre” 77
yazan kâsesinin altını Levi’ye gösterir. Clausner beraberinde kampın mantıksızlığına
karşı koyabilmek için hayati derecede önemi olan bir ifade taşımaktadır: ‘Anlamaya
çalışma.’

Ancak kampa yeni gelen her bir mahkûm için ‘Anlamaya çalışmamak’
henüz gelişmemiş bir olgudur. Bir haftalık Auschwitz tecrübesinden sonra yazarın
temizlenme isteği bütünüyle yok olmuştur. O pis suyla sabunu olmadığı hâlde
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vücudunu ovalayan Steinlauf kampta yeterli deneyime sahip olmayan Levi’ye neden
yıkanmadığını sorduğunda, yazar her gün lavabodaki pis suyla kendini yıkamanın ne
temizlik ne de sağlık açısından hiçbir anlamı olmayacağını ve bir amaca hizmet
etmeyeceğini ifade eder:

“Yıkansam ne olacak ki? Yıkansam, bir gün, bir saat daha fazla mı yaşamış
olacağım? Yarım saat sonra kömür çuvallarının altına girdiğimizde zaman aramızda
hiç fark kalmayacağını bilmiyor mu Steinlauf? Bunu düşünüp durdukça, içinde
bulunduğumuz yaşam şartlarında yüzümüzü yıkamayı çok budalaca bir şey gibi
görüyorum”. 78

Steinlauf’un cevabı belki de yazarın yitikler arasına düşmesini önleyen ve
kampta kimliğini koruyarak yaşamayı sürdürmesini, ileride tanıklık etmesini
sağlayacak önemli bir ders içermektedir:

“İyi ya işte bu kamp bizleri hayvan katına indirmek isteyen büyük bir
mekanizma olduğundan hayvanlaşmayı kabul etmemeliyiz. Biz yaşamımızı bu kampta
bile sürdürebiliriz. İleride olan biteni anlatabilmek, kanıt gösterebilmek için bile
yaşamalı, yaşamayı istemeliyiz; yaşamak için önemi olan her şeyi yapmalıyız, hiç
olmazsa uygarlığın omurga yapısını, formunu oluşturmalıyız. Bütün haklardan
yoksun, aşağılanmış, kesin bir ölüme adanmış tutsaklar da olsak, kalmış bütün
gücümüzle kendimizi savunmak zorundayız. Elbette sabunsuz yıkayacağız yüzümüzü,
elbette ceketimizle kurulanacağız. Ayakkabılarımızı boyamak zorundayız. Böyle emir
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aldık diye değil, kendimize saygı duyduğumuz, temiz olmak istediğimiz için. Tahta
ayakkabılarımızı sürümeden, dimdik yürümeliyiz. Prusya disiplin kurallarına uymak
için değil, yalnızca hayatta kalmak için, ölmeyi kabullenmemek için…” 79

Görüldüğü gibi Auschwitz’de yapılan zalimliklere ve tüm olumsuz
koşullara rağmen insanlığını koruyabilmek kurtuluşun anahtarı gibidir. Bu bağlamda
“Odysseus’un Şarkısı” bölümü yazarın Dante’nin mısraları vasıtasıyla Auschwitz’in
acımasız gerçeğinden kurtulup kendini tekrar insan olarak hissetmesi açısından
önemlidir. Aynı zamanda kampın yarattığı dil keşmekeşinin yol açtığı anlaşma
zorluğu, anlamlı bir mesajı iletme arzusu tarafından mağlup edilmiştir. Odysseus’un
şarkısı, tıpkı Leopardi’nin ‘Sonsuzluk’ şiirinde gerçek ile sonsuzluğu yakaladığı
imgelem dünyasını ayıran çit gibi, insanlık ile insan dışılığı, Auschwitz’in korkunç
gerçeğiyle ait olduğu ve anılarının canlı olduğu dış dünyayı ayıran dikenli telleri
aşmasını sağlamıştır. Levi’nin fiziksel olarak olmasa da en azından ruhsal olarak
kampı çevreleyen dikenli telleri aşıp özgürleşme isteği, Odysseus’un Herkül
sütunlarını aşarak bilginin sınırlarını zorlamak için duyduğu istekte vücut bulmuştur.
Bu, o anda hatırlayıp Pikolo’ya çevirmeye çalıştığı Dante’nin dizelerinin can alıcı
mesajıdır:

“Düşünün bir hangi tohum saçtı sizi dünyaya:
Hayvan gibi yaşayasın diye yaratılmadın,
Gözünüz çevrilmeli erdeme ve bilgiye.
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Sanki ben bile bunu ilk kez duyuyormuş gibiyim: Davulun gümbürdemesi
gibi, Tanrının sesi gibi bir şey. Bir an için, kim olduğumu, nerede olduğumu
unutuyorum.

Pikolo yeniden okumamı istiyor. Ne kadar da düşünceli; şiir okumanın
bana iyi geldiğini anladı. Belki de başka bir nedeni var, belki de yaptığım çevirinin
yetersiz olmasına rağmen mesajı aldı; bu mesajın kendisi için, başı darda bütün
insanlar için, özellikle bizim için verilmiş olduğunu anladı. Omuzlarımızda çorba
karavanası sırıkları, böyle şeylere kafa yormayı göze alabilen bizler için, biz ikimiz
içindir bu mesaj”. 80

Dante’nin mısraları sayesinde Levi, kamp öncesi hayatındaki kültür ve
uygarlık vasıtasıyla insanlığa sarılmanın mümkün olduğunu keşfetmiştir. Ayrıca
birçok İtalyan gibi yazar da bu şiiri okul sıralarında ezberlediğinden dolayı geçmişe,
kampta uğradıkları aşağılanmadan önceki bir zamana dönüşü belirttiğinden
Dante’nin dizelerinin, özellikle de Odysseus’un şarkısının seçimi oldukça anlamlıdır.

Se questo è un uomo kitabındaki Dante etkisi sadece Odysseus’un şarkısıyla
sınırlı değildir. Levi yapıtında ‘İlahi Komedya’ya, özellikle cehennem bölümüne
birçok ima ve gönderme yapmıştır. Birçok tanık tarafından yeryüzündeki bir
cehennem olarak tanımlanan Auschwitz’i anlatırken Levi belki de yeryüzünde
cehennemi en iyi tasvir eden, İtalyan edebiyatının babası olarak görülen Dante
Alighieri’nin başyapıtına başvurmuştur. Toplama kampı ve cehennem arasındaki
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benzerlikler özdeştir ve başka türlü anlaşılamayacak gibi duran yaşanılanlara imgesel
bir içerik vermesini sağlamıştır. Yazar, bu benzerliği derinleştirerek hem bir
adaletsizlik sembolü olan Auschwitz’in nasıl bir yer olduğunu hem de kampın
olumlu değerleri tamamen mahvedemeyeceğini ortaya koyması açısından Dante’yi
seçmiştir. Hem üstü kapalı hem de açık bir şekilde yapılan göndermeler kitabın
başından sonuna kadar kendini göstermektedir. Mahkûmlar kampa gelip, bir
kamyona bindirildiklerinde, Levi’ye göre, Dante’nin ‘İlahi Komedya’sındaki ölü
ruhları Acheron ırmağından geçiren Caronte benzeri bir Alman askeri karşılamıştır
onları:

“Cebinden çıkardığı cep lambasını yakıp: “Lanet olası uğursuz ruhlar!..”
diye bağıracağına her birimize nezaketle kendisine verebileceğimiz para ve saatimiz
olup olmadığını soruyor; nasıl olsa bir süre sonra böyle şeyler gerekli olmayacakmış
bize”. 81

Kampın giriş kapısının üzerinde bulunun büyük yazı (Çalışmak özgür
kılar), Dante’nin cehenneme girmeden önce kapının üzerinde gördüğü yazıyı
çağrıştırır: ‘Buradan içeri girenler, tüm umutları geride bırakın’. Auschwitz giriş
kapısının üzerindeki yazı aslında Dante’nin başyapıtındaki cümlenin yansıttığı
anlamı gizler. Auschwitz’den canlı olarak çıkmak çok da ümit edilemeyen bir şeydir.

Yazar, Franco Antonicelli ilk özyaşamsal öyküsü için “Se questo è un
uomo” başlığını önermeden önce kitabın ismini “I sommersi e i salvati” koymak
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istemiştir. Kitabın bir bölümün başlığı ve aynı zamanda yapıtta anahtar bir sözcük
olan “boğulanlar” terimini de Levi, Dante’nin cehenneminde yirminci kantonun ilk
kıtasından almıştır.

Tüm bu göndermeler Auschwitz’in dünyaya ait bir cehennem olduğunu
göstermeye yöneliktir, ancak arada temel bir fark vardır: Dante’nin cehenneminde
eziyet çekenler işledikleri günahlardan dolayı Tanrı tarafından cezalandırılan
insanlardır; oysa kampta eziyet çeken mahkûmların büyük çoğunluğu suç işlememiş
masum insanlardır.
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6. ANI VE KİMLİK İLİŞKİSİ

Nazi ideolojisinin egemen olduğu yıllar boyunca yapılan aldatmaca
propagandaları vasıtasıyla Avrupa’da doğan ve gelişen Yahudilere karşı büyük
nefretin halk arasında aşağılanmalara, hakaretlere ve toplumdan soyutlanıp
ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmuş ve bunun sonucunda Levi gibi
köklerinden kopmuş, Yahudiliklerini kaybetmiş olmasına rağmen birçok insan
Yahudi kimliğini kabul etmek zorunda bırakılmıştır. Böylece Naziler bilinçli bir
şekilde birçok insanı hedef hâline getirmiştir. Kendi toprakları, aileleri ve sosyal
çevrelerinden kopartılarak yaptırılan zorunlu göçler ve dünya ile bağlantıları
kesilerek mahkûm edilmeleri ise insanların ruhlarında onulmaz bir yaraya neden
olmuştur. Haksız yere uğradıkları eziyetlerden sonra bir de götürüldükleri kamplarda
gıda yetersizliği, tüm eşyalarının, giysilerinin hatta saçlarının bile alınmış olması ve
diğer bedensel rahatsızlıklar büyük bir travmaya yol açmıştır. Aşağılama ve acı
çektirme üzerine kurulu bu sistem, önce kimlikleri zorla kabul ettirilen, daha sonra
köleleştirilen ve kimliksizleştirilen on binlerce insanı felce uğratmış ve yıkıma
götürmüştür.

Auschwitz’de yapılanlar gerçek ve ahlak anlayışımızın dışında bir olgudur.
Farklı kimliklere sahip ancak özünde insan olan birçok kişiye bir hayvan, değersiz
bir mal muamelesi yapılmış ve bu kimlik empoze edilmeye çalışılmıştır. Böylece
mahkûm olarak nitelendirildiği kampa gelişiyle her birey tanımadığı bir dünyada
yeni bir hayata başlamaya zorlanmış ve çoğunlukla geçmişini yitirmekle karşı
karşıya kalmıştır. Söz konusu köklü değişiklik yüzünden mahkûmlar için zamanın
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hiçbir önemi yoktur artık: Onlar için “tarih olduğu yerde durup kalmıştır”. 82 Bu
değişime direnenler ve hayvanlaşmayı reddedenler için ise geçmiş geriye dönüş
umudu barındırmayan, acı veren uzak anılardan başka bir şey değildir:

“Daha önceki yaşamımızla ilgili anıları hâlâ saklıyoruz, ne var ki bu anılar
sisler içinde uzaklarda; bu yüzden de tatlı-buruk bir acılığı var hepsinin. Tıpkı küçük
yaşımızın ve geçip gitmiş her şeyin anılması gibi. Öte yandan, kampa ilk gelişimizle
ilgili dakikalar hepimiz için bir sıra birbirini tutmayan anıya başlangıç oluyor: Şu
geçirdiğimiz günlerin deneyimiyle durmadan güçlenen bu anıları çok yakından ve
tüm sertlikleriyle hissediyoruz, her gün yeniden açılan yaralar gibi”. 83

Nazi Almanlarının imha kamplarında belleğe ve Yahudi kimliğine karşı
başlattığı savaşı, “Primo Levi’nin Yapıtlarında Tecrit Dünyasının Semiyotiği”
makalesinde,

Izidoro

Blinkstein

üç

safhada

tanımlıyor:

alan

duygusunun

yapıbozumu, vücut ve giysinin yapıbozumu ve sözcüğün yapıbozumu. İnsanların
anılarına ve kimliklerine yönelik bu üç farklı saldırı gerçekte kampta geçen her anda
mevcuttur. 84

Bireye ayrılan alanın ve bunun yanında nöbetçilerin gösterdiği fiziksel
şiddet mahkûmların alışmış oldukları alan duygusuna zarar veriyordu. Levi, bir yük
hayvanı gibi davranılan mahkûmlara Nazilerin uyguladığı ilk şiddeti şöyle tarif
ediyor:

82

a.g.y., s. 116.
a.g.y., s. 115.
84
Blikstein, I., “Semiotique de l’univers concentrationnaire dans l’oeuvre de Primo Levi”,
“International Journal On the Audio-Visual Testimony”, 1998, s. 131-139.
83

109

“Orada bizi bekleyen bir trenle nöbetçiler vardı. İlk tokatları orada yedik.
Bu bizim için öylesine saçma, öylesine yeni bir şeydi ki, hiç acı bile duymadık, ne
vücutça ne de ruhsal bakımdan. Yalnızca derin bir şaşkınlık içindeydik: Bir insan
nasıl dövülebilir hiç öfkelenmeden?” 85

Sivil hayatlarında kendi bireysel alanlarına alışmış olanlar için alan
kavramlarındaki sert azalma insan kimliğini yok etmede ilk adımdı, daha sonra bir
anlam verilebilecek, rastlantısal olmayan bir sürecin ilk adımı:

“On iki vagon vardı, biz altı yüz elli kişiydik; benim girdiğim vagon kırk beş
kişi alıyordu, ama küçüktü. Demek şu an gözlerimizin önünde ve ayaklarımızın
altındaki dönüşü olmayan o adı çıkmış Alman nakliye trenlerinden biriydi. Dehşet
duyarak ve biraz da inanmaksızın adını duyardık bu trenlerin öteden beri. En ufak
ayrıntılarına kadar doğruydu: Dışarıdan sürgülenerek kilitlenen marşandiz
vagonları, içlerinde adamlar, kadınlar, çocuklar, harcıâlem mallar gibi acınmaksızın
üst üste yığılmış, hiçe uzanan yolculuk, derinlere doğru iniş. Bu kez biziz
içindekiler”. 86

Geri dönenlerin anılarının ortak noktalarından biri olan yük trenleri sadece
yaşadıkları kötü tecrübelerin başlangıcı olmasından dolayı değil, aynı zamanda
alışılmadık bir amaçla kullanılmasındaki gereksiz şiddet yüzünden birçok tanığın
hafızasında yer etmiştir.
85
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Nazi Almanlarının yolcu trenleri yerine yük trenlerini kullanması simgesel
bir anlam da taşıyordu. Almanların gözünde taşınan yük insan değil, Yahudiler, yani
hiçbir değeri olmayan mallardı. Bu yüzden Almanlar yeni mahkûmlarının yiyecek,
su ve tuvalet ihtiyaçlarını görmezlikten gelmişlerdir. İtalya’dan Polonya’ya nakliye
edilen Primo Levi’nin de içinde bulunduğu Yahudiler yiyecek sorununu beraberinde
getirdikleri ile çözmüşlerse de susuzluk sinirlerini yıpratmış ve tuvalet problemi
insanlıklarına ilk darbeyi vurmuştur:

“Herkes için, özellikle yaşlılar için, herkesin ortasında tuvalet ihtiyacını
gidermek son derece sıkıntı veren ya da olanaksız bir şeydi: Uygarlığımızın bizi
hazırlamadığı bir travma, insanlık onuruna açılmış bir yara, müstehcen ve daha
sonra olacakları sezdiren bir suikast”. 87

Bu sorunu vagonda bir annenin çocuğu için yanında lazımlık getirmesi
sayesinde ve bir süre sonra buldukları iki çivi, bir ip ve örtü ile mahremiyet ve
insanlıklarını korumak amacıyla simgesel bir siper yaparak çözmüştür İtalyan
mahkûmlar: “birer hayvan değiliz henüz, direnmeye çalıştığımız sürece de
olmayacağız”. 88

Onlarca

ülkeden

getirilen

binlerce

mahkûmun

barındığı

çalışma

kamplarında da başlarda mahremiyetin hiçe sayılması ve ihtiyaçlarını büyük toplu
tuvaletlerde görmeleri mahkûmların kişiliklerinde sorun yaratsa da zamanla buna
87
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alışmışlardır. Levi bu alışma sürecini “insanlıktan hayvanlığa doğru gidişin iyi yolda
olduğunu söylemenin nazik bir biçimi” 89 olarak tanımlamaktadır.

Barakalar alan duygusuna zarar vermek için kullanılan başka bir araçtı.
Orijinal Alman inşa planları üzerinde 90’lı yıllarda yapılan araştırmalarda göze
çarpan ilk husus, henüz düşünce aşamasındayken bile bu kampın esirleri korkunç
koşullarda tutmak üzere tasarlandığıydı. Nazi planlarının temeli, acı çekme üzerine
kurulmuştu. Almanya’daki bir kampta, böyle bir bölmeyi üç mahkûm paylaşmak
zorundaydı. Auschwitz kampının orijinal planına göre ise, aynı alanda dokuz kişi
barınmalıydı. Her barakada beş yüz elli kişi. Ayrıca her barakaya bu kadar insanın
sıkıştırılması da hastalıkların ortaya çıkması için uygun bir zemin yaratıyordu.
Bundan çıkan sonuç Naziler, barakaları insanları barındırmak için değil, yok etmek
için tasarlamıştır.

Ölmek üzere olan hasta ve yaşlı Yahudileri ölüme terk etmek yerine yük
trenlerine bindirip, dayanamayacaklarını bildikleri hâlde o zorlu yolculuklara mecbur
kılmak aşağılanmanın ve acı çektirmenin başlıca amaç olduğu Nazi sistemini
vurgular niteliktedir. Bu mantığa aykırı eylem insanlık dışı bir rejimin insanlık dışı
tutumundan başka bir şey değildir. Yaşlıları trenlere alıp toplama kamplarına veya
gettolara götürmek mantıksız bir seçim gibi görünse de, Levi’nin anlayamadığı ve
anlamak istemediği Nazi rejimi açısından oldukça anlamlıdır:
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“Üçüncü Reich’da en iyi seçimin, en çok üzüntüye, en fazla bedensel ve
manevi acıya yol açan seçim olduğunu düşünmek zorunda kalıyor insan. “Düşman”
ölmekle kalmamalı, aynı zamanda eziyet çekerek ölmeliydi”. 90

Blikstein’a göre kimliği yok etmede ikinci aşama vücut ve giysilerin
yapıbozumuna uğramasıdır. Mahkûmlar kampa vardıklarında, giysilerinin ve tüm
özel eşyalarının alınması, dahası saçlarının ve vücudundaki tüm tüylerin tıraş
edilmesi kimlik kaybını arttıran bir etkendi. Kendi ve diğer mahkûmların görünüşüne
ilişkin şunları söylüyordu Levi: “Kendimizi seyredebileceğimiz ayna gibi bir şey yok,
ama benzerimiz karşımızda işte, gözlerimizin önünde; dün akşam gördüğümüz
hayaletlere dönmüşüz artık.” 91 Önceki gece, kampa geldikleri anda Levi başları
önlerine eğilmiş, kolları sarkık yürüyen ve birini öbüründen ayırt etmenin imkânsız
olduğu bir grup tuhaf tip görmüştür. Bunlar, gaz odalarından sorumlu birim olan
Sonderkommando’ya 92 aittiler. Mahkûmları kamp yaşamına hazırlayan tüm
işlemlerden geçtikten sonra Levi’nin yüzü de onlarla aynı umutsuz ifadeyi
yansıtmaktadır. Öyleyse bilinçli olarak yapılan vücut ve giysinin yapıbozumu kampa
yeni gelen mahkûmların bireysellik ve insanlık duygusunu büyük oranda azaltmakta
başarılı olmuştur.

En ilkel koşullarda yaşayan insanlar bile çıplak bir şekilde tasvir edilmezler.
Giyinmek ve mahremiyet insana özgü özelliklerdir. Tevrat’a göre mahremiyeti
gizleme ve giyinme alışkanlığı, iyiyle kötüyü bilme ağacının meyvesinden yiyen ve
90
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utancın ne demek olduğunu öğrenen ilk insan Adem ve Havva ile başlamıştır. Adem,
Tanrı ona seslendiğinde ağaçların arkasına saklanmış ve şöyle cevap vermiştir:
“Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim”. 93 Oysa
Auschwitz’de çıplaklık gün içerisinde, sayısız kez – bit kontrolü, giysilerin aranıp
taranması, uyuz denetimi ve periyodik olarak yapılan mahkumlar arasından kimin
sağ kalıp kimin öleceğini belirleyen seçimler için – tekrarlanan bir ritüel gibidir.
Çıplaklık sadece giysilerin çıkarılması ile sağlanmıyordu, her hafta düzenli olarak
mahkûmlar saçlar ve tüm tüylerinden de yoksun bırakılıyordu. Bu yolla insanlar
utanç içinde bırakılıp savunmasız bir hâle getiriliyorlardı. Yazar, çıplak kaldığı
anlarda hissettiği çaresizliği şu şekilde ifade etmiştir:

“Çıplak ve yalınayak bir insan kendisini sinirleri ve tendonları kesilmiş gibi
hisseder: Korumasız bir av durumundadır. Giysiler, tutuklulara dağıtılan o
paçavralar, tahta tabanlı ayakkabılar bile, zayıf, ancak vazgeçilmez bir savunma
sağlar. Üzerinde bunlar olmadığında kişi kendisini bir insan değil, bir solucan gibi
hisseder: Çıplak, ağır, rezil, toprağa eğimli. Her an ezilebileceğini bilir”. 94

Ayakkabıları ve sahiplik hissi verebilecek herhangi bir özel eşyayı
beraberinde kampa sokmalarına izin verilmiyordu. Her ne kadar önemsiz bir ayrıntı
gibi görünüyorsa da, beraberinde geçmişi hatırlamaya yardımı olabilecek en ufak bir
özel eşya kim olduğunu unutmamak ve kimliğini korumak için önemli bir araçtır:
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“Günlük alışkanlıklarımız içinde en önemsiz görünen bir şeyin aslında ne
kadar değerli olduğu bilinsin yeter; en zavallı bir dilencinin bile kendinden ayrılmaz
bir bütün diye bellediği yüzlerce ufak şey: Bir mendil, eski bir mektup, sevdiğiniz bir
insanın fotoğrafı. Bunlar bizden parçalar gibi, bedenimizin organları gibidir,
bunların bizden koparılıp alınmasını akıl almaz, çünkü anılarımızı tazelemek için
kesinlikle onların yerine başkalarını alıp koyacağızdır”. 95

Anılar ve objeler birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bir başka deyişle, sahip
olduğumuz küçük kişisel eşyalar anılarımızın koruyucusu ve tetikleyicisidir. Anılara
ulaşmak için kullandığımız bu nesneler gerektiğinde anılarımızı geri çağırmak için
kullandığımız harici bellek görevini görmektedirler. Levi günlük alışkanlıklarımız
içinde işlevinin farkında olmadığımız bu nesneleri vücudun bir parçasına
benzetmiştir; nasıl ki bir organımızı kaybettiğimiz zaman hayatımız tehlikeye
girerse, anılarımız ile bağlantılı kişisel eşyalar kaybedildiğinde de kimliğimiz de yok
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Önceki hayatlarında mahkûmların eksikliğini hissetmedikleri, ancak kampa
gelişleriyle büyük bir öneme sahip olan bir diğer nesne kaşıktır. Kampta her gün
çorba dağıtılmasına rağmen, Nazi Almanları kaşık dağıtmaya gerek görmemişlerdir.
Dolayısıyla kampa gelişiyle kendine bir yolunu bulup bir kaşık edinemeyen her
tecrübesiz mahkûm çorbayı ancak “Köpeklerin yaptığı gibi yalayarak” 96 içmek
zorundaydı. Auschwitz özgürlüğe kavuştuktan sonra on binlerce kaşığın bulunması,
kaşık dağıtılmamasının nedeninin yokluktan değil, salt aşağılama amacı ile
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yapıldığının açık bir göstergesidir. Hayvan seviyesine indirmeye çalışan eylemler
karşısında mahkûm gitgide kendi kimliğini yitirmekte, insan kimliğinden
uzaklaşmakta ve dayatılan kimliksizliğe bürünmeye başlamaktadır.

Vücut ve giysi yapıbozumuna uğramış, geçmişini yitirip başka bir forma
girmeye mecbur bırakılmış bir insanın o andan itibaren bir isme de ihtiyacı yoktur.
Almanlar bunun gereğini düşünmüş ve amaçları doğrultusunda mahkûmların
isimlerini alıp onlara beş ya da altı rakamdan oluşan birer numara vermişlerdir. Her
iş bu numara ile halledildiğinden, yeni kimlikleri verilen numaralar olduğundan
isimlerinin bir geçerliliği kalmamıştır kampta, sadece zamanla unutulacak
geçmişlerine dair bir ayrıntıdır. Numaraları sadece giysilerine dikilmekle kalmıyor,
aynı zamanda sol kollarına dövme yapılarak vücuduna da işleniyordu. Bu yeni
gelenlerin artık kamp yaşamına hazır olduğunu ve dönüşümün tamamlandığını
gösteren

son

eylemdir.

Anlamı

oldukça

simgeseldir:

“Buradan

artık

çıkamayacaksınız; bu kölelere ve boğazı kesilecek hayvanlara vurulan bir damgadır,
siz de onların konumuna geldiniz. Adınız yok artık: yeni adınız işte bu dövme”. 97
Kamptan kurtulsalar bile kolay kolay silinemediğinden vücutlarında taşımak zorunda
oldukları dövme, içinde Auschwitz’de maruz kaldıkları aşağılanmanın anısını
barındıran somut bir hatırlatıcıdır.

Bir diğer aşama olan “Sözcüğün yapıbozumu” ise kampta farklı şekiller
alıyordu. Mahkûmların insanlığını ve kimliğini yok etmede önemli bir rol
oynuyordu. Anadilin bireye emniyet ve koruma duygusu sağladığı varsayımından
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hareketle, insanların Auschwitz’e gelir gelmez yaşadığı tecrübe oldukça dramatiktir.
Alman dili ile ilk temaslarında, kampın tipik bir özelliği olan kaybolmuşluk ve
karmaşa hissine kapılmışlardır:

“Tüm bunlar bir akvaryum içinde ya da düşte geçiyormuş gibi sessiz
oluyordu. Biz daha büyük bir ölüm korkusu geçireceğimizi sanmıştık onların
karşısında: Oysa alelade birer polisten farkları yoktu. Bu insanı şaşırtan, tedirgin
eden bir şeydi”. 98

İtalyanların içinde bulundukları durum öylesine anlaşılmazdı ki hepsi
sessizliğe gömülmüştür. Kamp ile ilk karşılaşmalarında, bilinmeyen bir akıbeti
beklemenin şaşkınlığı içinde sanki dillerini yutmuşlardır. Güven veren ve alıştıkları
gerçeklikten ayrılmaları sonucu doğan simgesel bir sessizliktir bu: Kampın
anlamsızlığı ile tanıştıklarında onları saran bir sessizlik. Bu andaki kampın sessizliği
gerçeklikten kopuşu, geçmişin anlamını yitirdiğine işaret etmektedir.

Aslında en baştan itibaren Almanlar sözcüğün gücünü Yahudilerin insanlık
değerini düşürmek ve kimliklerine zarar vermek için kullanmışlardır. Yük treninde
taşınacak İtalyanların kaç kişi olduğunu sormak isteyen SS görevlisi sanki taşınan
insanlar malmışçasına ‘kişi’ yerine ‘stück’, yani ‘parça’ sözcüğünü kullanmıştır.

Levi kampta yemek yemek için standart Almancadaki gibi “essen” fiilinin
değil, yem yemek, otlamak anlamına gelen ‘fressen’ fiilinin kullanıldığını
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belirtiyordu. ‘Fressen’ fiili sadece SS’ler tarafından değil tüm mahkûmlar tarafından
da kullanıyordu. Bu da, Nazi üst düzey görevlilerince dayatılmış imha etme
politikasının tartışmasız başarısını işaret etmektedir.

Baskıcılar için insan olarak görmedikleri ve iletişim kurmadıkları bir
kimseye boyun eğdirmek, zulmetmek daha kolay hâle gelmekteydi. Kamp
görevlileri, mahkûmları hayvan konumuna düşüren bir dil kullanmakla kalmamış
aynı zamanda iletişim kurma çabalarını da reddetmişlerdir. Çünkü iletişim kurmak
onlara benzemek anlamına gelmekteydi. Levi, kampa girişte boş yere olsa da,
başlarına gelenlere bir anlam verebilmek için birçok kişinin görevlilere umutsuzca
sorular sormaya çalıştığını, bunun karşılığında ise görevlilerin sanki soru soranlar
saydammış gibi davrandığını ve hiçbir cevap verilmediği belirtmiştir. Gardiyanların
bu sessizliği ahlaktan kopuşlarını ve kendi insani sorumluluklarını reddetme
girişimini açıkça göstermektedir. Ayrıca yazar, sessizliğin net bir şekilde mahkûmu
kendi kimliğinden yoksun bırakmak amacına bağlı olduğunun altını çizmiştir:

“Artık hiçbir şey bizim değildi: giysilerimizi, ayakkabılarımızı, saçlarımızı
bile aldılar; konuşursak dinlemeyecekler, dinlerlerse anlamayacaklardı”. 99

Anlamamalarının bir nedeni de aynı dili konuşmamalarıydı. Ancak
gardiyanlar için bu bir sorun teşkil etmiyordu; söylenenleri anlamayan mahkûmlara
anlatılmak isteneni şiddet uygulayarak anlatıyorlardı. Bu nedenle kampta mahkûm
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ile gardiyanlar arasında tercümanlık görevini üstlenen kamçı için Almancada
“tercüman” anlamına gelen ‘das dolmetscher’ sözcüğü kullanılıyordu.

Kampın ağır koşullarındaki çalışma ve yetersiz beslenmenin neden olduğu
fiziksel zayıflamaya, tüm bu aşamalardan geçen mahkûmun kişiliğini kaybetmesini
ve yitikleşmesini hızlandıran psikolojik yıkım eşlik etmektedir. Bu psikolojik-fiziksel
yıkımın son safhasında uysal ve boyun eğmiş hâlinden dolayı mahkûm “Muselmann”
olarak adlandırılıyordu. Levi, bu düşünceden yoksun kayıtsızlık durumunun kısmen
diğer mahkûmlar ile iletişim kuramamasının neden olduğunu gözlemlemiştir: “Eğer
konuşacak kimseyi bulamazsan, birkaç gün içinde dilin kurur, dilinle beraber
düşüncen de”. 100 Farklı bir dil konuşan mahkûm kesin olarak diğerleri ile iletişim
kuramaz ve böylece kendini ölüme bırakması ve diğer insanlardan bir destek
aramaktan vazgeçmesi daha kolay olurdu.

Eğer yazarın kendini nasıl tanımladığına dikkat edersek aslında zamanla
kimliğinin Nazi Almanlarının planına uygun bir şekilde nasıl değiştiğini açıkça
görebiliriz. Kitabının başında kendini “yirmi dört yaşında, görüşü kıt ve
deneyimsiz” 101 olarak tanımlayan Levi, Faşist milis güçleri tarafından yakalandığında
“Yahudi ırkından bir İtalyan vatandaşı” 102 olduğunu söylemiştir. Bir ay gibi kısa bir
zaman içerisinde ise yürüyen, çalışan ve düşünmeyen, giysileri, ayakkabıları, saçları
ve hatta isimleri alınmış artık hiçbir şeye sahip olmayan mahkûmlardan birine
dönüşmüştür.
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Her şeyini kaybetmiş, fakat kimliğini, insanlığını ve anılarını kaybetmek
istemeyen yazar, bu amaçla mahkûmiyetinin başında derhal kendi dili ve kültürünü
paylaşan İtalyan gruba dâhil olmuştur. Geçmişlerini hatırlatacak elle tutulur hiçbir
şey kalmadığından Levi ve diğer İtalyan mahkûm arkadaşları her Pazar kampın bir
köşesinde buluşmak için sözleşmiştir:

“Biz İtalyanlar her Pazar akşamı kampın bir köşesinde buluşmak
kararındaydık, ama bundan vazgeçtik hemen, çünkü birbirimizi sayıp her seferinde
birinin eksildiğini ya da gün geçtikçe sefilleşip bozulduğunu görmek üzücü
olabiliyor. Hem şu birkaç adımı atmak bile zor geliyor insana. Üstelik karşı karşıya
geldiğimiz zaman anımsamaktan ve düşünmekten kendimizi alamıyoruz: İyisi mi
yapmayalım bunu.” 103

Mahkûmların geçmiş günlere duyduğu özlemin mutsuzluğa ve üzüntüye yol
açması

özlenen

geçmiş

ve

arzu

edilmeyen

şimdiki

zamanın

zıtlığından

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hem cezalardan ve infazdan sakınmak için hem de
acı çekmemek için yapılması gereken, vatanına, ailesine ve eski çevresine karşı
duyduğu özlemi bastırarak, anıları kontrol altında tutup kamptaki yaşam
mücadelesine yoğunlaşmaktır. Ancak Auschwitz’de hayatta kalabilmek için bir diğer
önemli nokta kampın düzenine alışırken hayvanlaşmayı reddederek kim olduğunu,
önceki yaşama ait olan kimliğini unutmamaktır.
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Levi mahkûmiyetinin henüz ilk haftalarında “güçlükler baş gösterince,
geçmişle geleceği tümüyle unutmanın çok kolaylaştığının” 104 farkına varmıştır.
Kampın hedeflerinden biri olan kölece çalışma ve soğuk, açlık ve yorgunluk gibi
sorunlar ile mücadele birçok açıdan mahkûmlara zorlasa da düşünmeye fırsat
tanımadığı ve ölüm düşüncesinden uzaklaştırdığı için bir savunma aracı hâline
gelebilmektedir. Yaşam mücadelesine ara verdikleri ve düşünmeye başladıkları an
geçmişin acı veren anıları üzerlerine saldırmaktadır. KB’ye yatırıldığında hem
soğuktan hem de çalışmaktan kurtulan yazar, bu kez eski günlerine duyduğu özlemle
savaşmak zorundadır:

“İnsan çalışırken acı çekiyor ama düşünemiyor, düşünmeye vakit
bulamıyor; yuvalarımız o sırada bir anıdan başka bir şey değil. Ama burada zaman
bizim: Yasaklanmış olsa da yataktan yatağa gidip geliyor, konuşuyor, konuşuyoruz
durmadan. Acı çeken insanlarla dolmuş bu tahta baraka, sözcüklerin, anıların
ötesinde bir başka acıyla da dolu. Bu acıyı belirten güzel bir sözcük var Almancada:
Heimweh… Sıla özlemi…

Nereden geldiğimizi biliyoruz. Dışarıdaki dünyayla ilişkili anılar, uykuda
da uyanıkken de bizimle birlikte; hiçbir şeyi unutmadığımızın farkına varıyoruz
hayretle içinde ve anılarımızla ilgili her çağrışım acılı bir berraklıkla gözümün
önünde.” 105
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Primo Levi’nin Yapıtlarının İlk Basım Kapakları
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7. SONUÇ

“Primo Levi’nin Yapıtlarında Tarihsel Olaylar ve Anı Kavramı” başlıklı tez
çalışmasında amaçlanan, dünya tarihinin en sarsıcı olaylarından birine tanıklık eden
Primo Levi’nin hayatını ve yapıtlarını araştırarak, Faşizm dönemi boyunca
Avrupa’da zulme ve haksızlığa uğrayan milyonlarca insanın genel bir portresini
çizmek, bu portrenin Levi’nin özellikle otobiyografik yapıtlarına nasıl yansıdığını
irdelemek ve hem Auschwitz tecrübesi süresince hem de yaşamının geri kalan
bölümünde anı kavramının taşıdığı önemi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda,
yazarın hayatına yön veren önemli olaylar, yaşadıklarını, düşüncelerini ve felsefesini
aktardığı yapıtları, içinde bulunduğu zamanın ve durumun politik ve sosyal koşulları,
karanlık bir dönemi aydınlatmada etkin bir rolü olan gerçekçiliği ve Auschwitz’den
sağ kurtulmasında önemli bir pay sahibi olan, sonrasında korumakla ve tüm dünya ile
paylaşmakla yükümlü hissettiği anılarının kavramsal özellikleri incelenmiştir.

Yazarın yapıtları dikkatle incelendiğinde, sadece otobiyografik olarak
tanımlanan Se questo è un uomo ve La tregua’da değil, tüm yapıtlarında yaşamına ait
derin izler bulmak mümkündür. Ancak Auschwitz ve dönemin tarihi olayları,
“Gerçek” ve anı kavramına ilişkin birincil derecede kaynak sunan belgeler, Se questo
è un uomo ve I sommersi e i salvati isimli yapıtlarıdır. Özellikle Se questo è un
uomo, kamptan sağ kurtulanlar veya bu büyük tarihi olaya bir şekilde tanıklık edenler
tarafından toplama kampları üzerine yazılan binlerce kitaptan belli başlı özellikleri
nedeniyle ayrılır. Se questo è un uomo’nun aynı türde ve konudaki diğer yapıtlardan
daha önemli ve güvenilir olmasının temel nedeni, Levi’nin anılarının gerçeklerle
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paralel bir düzlemde ilerlemesi ile öfke ve intikam duygularına kapılmadan, nesnel
bir anlatım biçimi benimsemesidir. Yazar bu amaçla yapıtında nicel bilgiler ve
istatistikler, Auschwitz deyince ilk akla gelen gaz odaları ve ölü yakma fırınları
hakkında detaylı açıklamalar vermekten kaçınmış, sadece kampta ve başından
geçenleri ve gözlemlerini okuyucu ile paylaşmıştır. Bu, Levi’nin yapıtının
inandırıcılığını artıran önemli etkenlerden birisidir.

Ayrıca tez çalışmasında, Auschwitz’de yaşanan gerçekdışı olayları
okuyucularına aktaran Levi’nin İtalyan edebiyatının en büyük ozanlarından biri olan
Dante Alighieri’nin başyapıtından ne ölçüde etkilendiği ortaya konulmuştur.
Dante’nin ilahi ‘Cehennem’i ile Levi’nin yeryüzü cehennemi Auschwitz arasındaki
benzerlikler vurgulanmıştır.

Sonuç olarak yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, farklı olanın haklarına
gösterilen saygısızlığın ve kayıtsızlığın, nasıl ve hangi uç boyutlara varabileceğini,
dünyanın nasıl bir yere dönüştürülebileceğini, anlamsız amaçlar uğruna insanların
şiddete maruz kalmalarını, insanoğlunun iyi ile kötü arasındaki gelgitlerini ve “Gri
bölge” olarak adlandırdığı ince çizgiyi görmek ve anlayabilmek için başvurulacak
belki de en iyi kaynaklardan birisi Primo Levi’dir. İnsanlık tarihinin en acımasız
katliamlarından birine bizzat tanıklık etmiş ve yaşadıklarını suçlular dâhil hiç
kimseyi yargılamadan, nesnel ve anlaşılır bir dille yapıtlarına yansıtarak, hüküm
vermeyi okuyucularına bırakmış olan yazarın İtalyan edebiyat dünyasındaki önemi
yadsınamaz.
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ÖZET

Çalışmada, Primo Levi’nin tanık olduğu tarihsel olaylar, bu olayları tarihsel
gerçeklerden ayrılmayarak otobiyografik yapıtlarına tarafsız bir şekilde yansıtmadaki
başarısı, anı ve kimlik arasındaki sıkı ilişki ve yapıtlarında anı kavramının önemi ele
alınmıştır.

1. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve sınırları belirlenmiş, yapılan
araştırma hakkında bilgiler verilmiştir. 2. bölüm Primo Levi’ye adanmış olup,
yazarın çocukluğu ve gençliği, hayatındaki dönüm noktaları, Yahudi kimliği,
kimyanın yazar için önemi, Auschwitz tecrübesi, yazarlık mesleği ve yapıtları
hakkında bilgiler verilmiştir. 3. bölümde edebiyat bağlamında gerçekçilikten ve
Levi’nin gerçekçiliğinden bahsedilmiştir. Yazarın ifade edilmesi zor bir olayı
aktarmada karşılaştığı zorluklar, buna rağmen sözü edilen olayı anlatmadaki
yetkinliği ele alınmış ve asıl mesleği olan kimyagerliğin yapıtlarında kullandığı dil
ve üsluba etkisi vurgulanmıştır.

4. bölümde, Avrupa’da, özellikle Almanya ve İtalya’da yaşanan faşist
dönemde toplumsal ve politik değişiklikler arasındaki benzerlikler Primo Levi’nin
yapıtlarından alıntılar yapılarak sunulmuştur. Aldatma propagandası vasıtasıyla
gerçeğin nasıl değiştirildiği açıklanmış ve Faşizm’in İtalyan edebiyat dünyasına
yaptığı etki irdelenmiştir. 5. bölümde Auschwitz’de yazarın tanık olduğu gerçekdışı
olaylar ve Levi’nin ilk yapıtı olan Se questo è un uomo ile Dante’nin başyapıtı İlahi
Komedya’nın “Cehennem” bölümü arasındaki benzerlikler ortaya konmuştur. 6.
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bölüm anı kavramına ayrılmış, anı ve kimlik arasındaki bağ irdelenmiş ve Auschwitz
toplama kampında kimliğin dolayısıyla anıların nasıl yok edilmeye çalışıldığı
açıklanmıştır.

Sonuç bölümünde ise, Levi’nin İtalyan edebiyatındaki yeri ve dünya
çapında toplama kampları ve Auschwitz üzerine verilen birçok yapıt içinde özel bir
yere sahip olması ve bunun nedenleri açıklanmıştır.
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ABSTRACT

In the research, discussions are focused on historical events witnessed by
Primo Levi, his success in reflecting these events in his autobiographical works
through an objective point of view without setting them apart from historical facts,
the close relation between memory and identity and the significance of the memory
concept in his works.

The first section, which is the Introduction, presents the aim and the limits
of this research and the necessary information about the research. Section 2 is
dedicated to Primo Levi’s life and provides information on childhood and youth of
the author, milestones in his life, his Jewish identity and the importance of chemistry
to the author, his experience in Auschwitz, his profession as an author and his works.
Section 3 mentions realism in literary context and Levi’s realism. Discussions are
presented on the challenges encountered by the author when conveying an incident
that is hard to express, nevertheless his competency in conveying the said incident
and emphasis is placed on the influence of the science of chemistry, which is his
actual profession, on the language and style utilized in his works.

In Section 4, resemblances between social and political changes during the
fascist period in Europe, especially in Germany and Italy, are presented with
quotations from the works of Primo Levi. How the reality is distorted via deception
propaganda is explained and an analysis is presented on the influence of Fascism on
the Italian world of literature. Section 5 presents extraordinary events witnessed by
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the author in Auschwitz and the resemblances between Levi’s first work entitled Se
questo è un uomo and the “Inferno” section of Dante’s masterpiece Divine Comedy.
Section 6 is allocated to the memory concept, examines the relation between memory
and identity and explains how identities, and therefore memories are tried to be
destroyed in Auschwitz concentration camp.

The Conclusion Section explains Levi’s place in Italian literature, his
special place among various works worldwide on concentration camps and
Auschwitz and the reasons for obtaining this special place.

133

