Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist
güçlerinin bilgisine
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„Gegen die Strömung“ - Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için
yayınorganı’na ait yayınlarından parça ve özetler: Kasım – Aralık 2006
Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve TÜRKÇE olarak yayımlanır.

Kasım/Aralık Bildirisinin başlığı şöyleydi:
“Nürnberg Karı”ndan 60 sene sonra:

Nürnberg mahkemelisinin tarihsel anlamını savunalım!
“Temel savaş suçlularına karşı mahkeme kararı 30
Eylül ve 1 Kasım 1946’da Nürnberg’de açıklandı.
Göring, Kaltenbrunner, Streicher, Rosenberg, Keitel
ve Frank vs. gibi Nazi ve Wehrmacht liderleri ölüme mahkum oldu ve ardından da infaz edildi. Nazi
partisinin bir kısım kadro takımı, SS ve SD (Nazi gizli
örgütü ve askeri gizli örgütü) ve Gestapo caniyane
örgütler olarak mahkum edildi.
Alman emperyalistleri daha bugüne değin, Nürnberg mahkemesini ve onun kararlarını resmi olarak
kabul etmediler. Tam tersine: Daha 1953 yılında,
Nürnberg mahkemesi tarafından idam edilen bir
Nazi canisi Jodl’u bir Batı Almanya mahkemesi kamuoyu önünde yeniden rehabilite etti. 1945 beri Alman emperyalizminin değişik birimleri tarafından,
özelliklede Naziler tarafından Nürnberg mahkemesi adi iftiralarla bombardıman edilmektedir. Bugün
bu kirli işte, burjuva basını, Berlinli politikacılar ve
Naziler ortak bir işbirliği içindedirler. Bir taraftan,
“onlar da savaş canileriydi” yada “esas suçlu olan
caniler onlardı” şeklindeki giderek dozajı artırılan
parolalarla Nazi caniliklerini göreceli bir düzeye
getirmek ve hatta Nazi-Caniliklerini giderek inkar
etmeyi amaçlamaktadırlar. Diğer taraftan da demagojik bir şekilde ‘Nürnberg ilkeleri’, UNO bayrağı
altındaki kendi emperyalist saldırıları haklı göstermek, özelliklede alman emperyalizminin dünya
çapındaki askeri yayılımını haklı çıkartılmak istenmektedir.
Tüm bu saldırılara ve yalan-dolanlara karşı görev,
Nürnberg mahkemesinin gerçek anlamını savunmak bir görevdir.”

Nürnberg Mahkemesinin
Nazi-Caniliklerini ortaya
çıkartma oynadığı işlev
“İkinci dünya savaşının seyri içinde şu korkunç gerçek giderek gün ışığına çıkmıştı: Nazi faşizmi kapsamı, sistematikliği ve zalimliği bakımından dünyada bugüne değin eşiz olan bir canilik işlemişti.”
Daha 1945/46 da mevcut olan ve realist bir tabloyu
çizmek için yeterli olan delil kaynakları şu şekilde
sıralanmaktadır:
•· “Nazi canililiklerini ortaya koyan önemli
bir delik kaynağı, yaşamda kalmayı başaran
Nazi caniliklerinin kurbanlarının doğrudan
bilgileridir.”
•· “Diğer bir kaynak ise, anti-hitler koalisyonun
orduları tarafından ele geçirilebilen Nazi
belgeleri idi. Hitler ve Himler, Nazi faşizminin
soykırımını belgeleyen tüm kanıtları yok etme
emri vermesine rağmen, Nazi bürokrasisi tüm
belge ve kanıtları yok edecek oranda mükemmel
değildi.”
•· Önemli başka bir kaynakta, Naziler tarafından
işgal edilen ülkelerde kısmen daha 1945’den
önce gerçekleştirilen mahkemeler ve bu
mahkemelerde ortaya çıkan, Nazi belgelerinin
ve Nazilerin kurbanlarının verdikleri görgü tanığı
raporları idi. Ayrıcan Nazi caniliklerini araştıran bu
ülkelerdeki komisyonlarını raporları da önemli
bir kaynak teşkil ediyordu. Özelliklede 1943
yılının sonlarına doğru Sovyetler Birliğinin Minsk
Kiew, Lembegr ve Charkow gibi şehirlerinde Nazi
canilerine karşı mahkemeler yürütülmüştü.”

Bildiri daha sonra, uluslar arası askeri mahkeme dağıtıldı. Tüm bu belgeler Nazi faşizminin 1933kurulu olarak 20.11.1945’ de Sovyetler Birliği, 1945 arası işlemiş oldukları korkunç caniliklerini
İngiltere, Fransa ve ABD’nin katılımı ile Nürnberg’de belgelemektedirler.”
başlayan mahkemelerin ne denli merkezi bir yere
sahip olduğunu, ve bu mahkemenin, 8.8.1945
Nürnberg mahkemesi en büyük
tarihinde Londra’da alının ortak bir kararın sonucu
Nazi caniliklerinin ortaya koydu
olduğu ortaya koymaktadır.
“Bu karara göre, Nazi canileri, suç işledikleri ülkelerde dava açılması ve yargılanması öngörülmekteydi. Yaptıkları canilikleri herhangi somut bir coğrafyayla sınırlı olmayan diğer temel savaş canileri
ise, ana savaş suçluları mahkemesinde yargılanacaklardı. Göring, Hess, Keitel, Streicher Rosenberg
ve Kaltenbrunner gibi Nazi canilerine karşı ve temel
Nazi örgütlerine (SS, SA, Korps ve Nazi partisinin siyasi yönetimine, Reichs-Hükümetine, Gestapo, SD,
Ordu komutanlarına ve Wehrmacht’a) karşı canilik
yapma suçundan dolayı Nürnberg’de dava açıldı.
Yargı suçlar şunlardı: Barışa karşı canilik, yani, Nazi
savaşının planlanması ve uygulanması, savaş caniliği, yani Nazi savaşı esnasında ve kapsamı içinde
uygulanan canilikler; ve insanlığa karşı suç işlemek, yani Naziler tarafından işgal edilen ülkelerde
ve Almanya’da savaştan önce ve savaş esnasında
canilik uygulamak.

Bildiride kapsamlı olarak açıklanan, en büyük Nazi
canilikleri burada sadece sıralanacaktır:
•· Antifaşist ve komünist güçlere karşı NaziTerörü
•· Nazilerin diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri
yağma ve imhalar
•· Milyonları geçek kölece çalıştırma sistemi
•· Şehirlerin bombalanması, rehinlerin kurşuna
dizilmesi, zoraki Almanlaştırma
•· Hasta ve engellilere karşı yapılan kitlesel
katliam
•· Polonyalılara karşı uygulanan kitlesel katliam
•· Sovyet halkına ve Sovyet savaş tutuklularına
karşı kitlesel katliam
•· Antisemit terör ve programlar ve Avrupa
Yahudilerine karşı gerçekleştirilen ırkçı soykırımı
•· Sinti-Romalara, “Çingenelere” karşı uygulanan
ırkçı soykırımı

Böylelikle Nürnberg mahkemesi, Nazi canilikleri
üzerine ve o sırada mevcut olan tüm merkezi delilleri bir araya toparlayan ve bugüne kadar yapılan araştırmaları toparlayan ve döküme eden en
önemli organdı...

Nürnberg mahkemesi, “caniyane
Nazi örgütleri” ve Nazi-Faşizminin
kitlesel temeli hakkında
Bu bölüm, antifaşist mücadele önemli bir yere sahip
olan, “caniyane Nazi örgütlerinin” yargının ne denli
derin bir anlamı olduğu sorunu açıklamaktadır:

Mahkeme süresince, belgelenen tutanaklar 27104
sayfadan oluşan 42 Cilt’i buldu. Nürnberg mahkemesi içinde, savcılığın davasına delil teşkil eden
tam 22 ayrı Cilt’e, binlerce varan sayfalarda elde
edilen belgeler yayınlandı. Gerek mahkeme tutanakları gerekse de savcılığın belgeleri 1946/1947
senesinde yayınlandı...

“Uluslararası askeri mahkemesinin tüzüğünün 9. ve
10. maddesinde, bir grup örgütü ve onlara mensup
üyeleri caniyane olarak teşhis edebileceği saptanmaktaydı. Bu gelecek mahkemelerde, bu tür örgütlere üye olan her üyeye dava açarak, onu caniyane
bir örgüte mensup olmaktan dolayı yargılayıp ve
böylelikle ölümle cezalandırma imkanını vermekteydi. Bu duruma, mensup olduğu örgütün cani bir
örgüt olduğunu yeniden ispat etmek gerekli değildi.”

6.10.1945 tarihili Nürnberg mahkemesi dava
metini, 1946’daki karar gerekçesi ve Sovyetler
Birliğinin ana savcılığının konuşmaları 1945/46
yılında yayınlandı ve SBZ (Sovyetler Birliği
tarafından işgal edilen bölge)’de geniş oranda

İlan: Georgi Dimitroff Kitapevi

Bildirinin devamında, Kontrol şurasının 10 nolu
kararı üzerine durulmaktadır. Burada “savaş
suçluları, barışa karşı veya insanlığa karşı canilik
yapan kişilerin cezalanması” ve “gerçekleştirilen
katliamlarda Hitler takipçilerinin sorumluğu”
üzerine saptamalar yapmaktaydı.

Burda, bilimsel komünizm klasikleri ve
anti-emperyalist, anti-faşist mücadele ilgili
literatür bulunmaktadır.
Açılış saatleri: Cumartesi 10:00 - 13:00,
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt

Nürnberg mahkemesinin savcıları, Gestapo, SD,
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SS, SA, Nazi hükümeti ve Nazi ordusunun komutanlarının yanı sıra, Nazi partisinin tüm yönetim
kadrosunu caniyane örgütler olarak saptanmasını
talep etmişlerdi. Böylelikle, şu yada bu pozisyonda
ve unvanda Nazi terminolojisine göre “siyasi yönetimde” bulunan tüm kişiler kapsam içine alınmıştı...
Tahmin olarak bu kişilerin sayısı 600 bin insanı buluyordu.

Nazi partisinin siyasi yönetici kademesi bir bütün
olarak caniyane bir örgüt olarak saptanmadı... Hücre ve koğuş yöneticileri kapsam dışı bırakıldı. Neden
böyle yapıldığına dair bir açıklama bulunmamaktadır. Sovyet savcısı Rudenko, Nürnberg mahkemesi esnasında ortaya çıkan belge ve gerçeklerin,
sözüm ona ‘küçük’ Nazi liderlerinide yargılamak ve
mahkum etmek için yeterli temel oluşturdukları gerekçesini devalarca vurguladı.

Dava metni, Nazi politikasının ve Nazi caniliklerinin
hayata geçirilmesi alanında daha alt düzeyde
“siyasi yönetim”de bulunanların oynadığı önemli
role dikkat çekmektedir...

SA hatalı bir şekilde caniyane bir örgüt olarak ilan
edilmedi...”
Bildiri SA’nın caniyane karakterini Rudenko yoldaşın bir pasajına dayanarak gerekçelendirmektedir.

Nürnberg mahkemesinde delillerin toplanmasından sonra, kapanış konuşması yapan Sovyet savcı
Rudenko’nun yaptığı açıklamaya göre, ana savaş
suçlularına karşı elde edilen delillerin, uluslararası askeri mahkemesinin tüzüğünün 9. maddesine
dayanarak tüm Nazi partisi ve onun organlarını
komple caniyane bir örgüt olarak saptanması için
tamamen yeterliydi. Ancak bu soruşturmanın kapsamı dahilinde değildi.

“Tüm diğer Nazi örgütleri konusunda, yanlış bir
sınırlama yapıldı, ve bu örgütlere üyeliğin, 1 eylül
1939’dan yani hitler Almanyası’nın Polonya’ya saldırmasından sonra bir rol oynadığını, bundan önce
örgütün caniyane karakteri herkes için tam olarak
açık olmadığı yanlış varsayımından hareket edildi.
Nürnberg mahkemesinin hata ve zaafları analize edilirken şu husus mutlaka dikkate alınmalıdır:
20.11.1945’de Başlayan Nürnberg mahkemesi, 8
Mayıs 1945 anti hitler koalisyonunun müzakeresi
içinde kararlaştırılmıştı. Anti-Hitler-Koalisyonun
tüm varlığı süreci içinde, sosyalist Sovyetler Birliği
ile koalisyona mensup emperyalist ülkeler arasında mevcut çelişkiler, Nazi faşizmine karşı zaferden
sonra giderek keskinleştiği, bu çelişkilerin Nürnberg
mahkemesinin belgelerini ve kararlarını da doğal olarak etkilemiş olduğu bir gerçektir. Dahası,
mahkemeler anti-hitler koalisyonun son aşamasına doğru başlamıştı, ve yavaş yavaş dağılmaya
yüz tutmuştu, ta ki 1945 Ağustosunda emperyalist
ülkeler tarafından Postdam anlaşmasının açık bir
şekilde ihlal edilmeye ve ardından da tümden inkar edilmeye başlamasına kadar. 1947 yda 1948’de
Nürnberg’de 1945/46 yılları arasında yapıldığı şeklinde bir mahkeme düşünülemezdi bile!”

Kapanış konuşmasının devamında Rudenko, sözüm ona küçük Nazilerin, hücre yöneticilerinin ve
blok yöneticilerinin oynadığı caniyane rol üzerine
ağırlık vermektedir. İşyeri hücre yöneticilerinin işgal
edilmiş bölgelerdeki işçileri sistematik olarak ispiyonlamak için kullandığına da dikkat çekmektedir
Rudenko.”

Nürnberg mahkemesinin kararı hakkında
“Ancak 30 Eylül ve 1 Ekim 1946’da açıklanan kararlar, ne yazık ki, dava metinlerinin gerisinde kalmaktadır.
ABD, İngiltere ve Fransa’ya ait yargıçlarının müdahalesi sonucu, bazı Nazi canileri, ya berat etti yada
çok hafif cezalara çarptırıldı...
Enternasyonal Askeri Mahkeme şurasının Sovyet
üyesi, Nazi liderleri Schact, Papen, Fritzsche’nin sebepsiz yere berat edilmesini ve Nazi Hess’in ise hafif
bir cezaya çarptırılmasını eleştirdi. Ayrıca, ReichsHükümeti, ordu genel kurmayını ve ordu yönetiminin (OKW)’nin enternasyonal Nürnberg mahkeme
şurasının tüzüğüne dayanarak, caniyane bir örgüt
olarak saptanmamasını eleştirdi.

Nürnberg mahkemesinin anlamı üzerine
1945’den sonra Nazi faşizminin artıklarını yok
etmek üzerine yürütülen mücadelede Nürnberg
mahkemelerinin büyük bir önemi bulunmaktaydı.
Bu mahkeme, Nürnberg mahkemesinin kararlarının hayata geçirilmesi ve böylelikle Nazi önderlerinin infaz edilmesi yada ağır cezalara çarptırılmasıyla Nazi güçleri Almanya’da ağır bir yenilgiye
uğratılmakla kalmadı. Almanya’da bulunan anti
Nazi güçleri için aynı zamanda, önemli Gestapo,
SS gibi Nazi örgütlerinin ‘caniyane bir örgüt’ olarak

Rudenko, OKW’nin ve Wehrmacht’ın genel kurmayının, evet hatta tüm Nazi-Wehrmacht ordusunun,
alman emperyalizminin dünyaya egemen olma
emellerini pratiğe geçirme alanında belirleyici bir
rol oynadığını.. öncelikle ortaya koydu..
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saptanmasının büyük bir önemi bulunmaktaydı.
Bu olgu toplumun Nazilerden arındırılması mücadelesi içinde önemli bir faydası oldu.
Nazi faşizmi, başta Yahudi nüfusuna ve Sinti ve
Roma’lara karşı ırkçı bir soykırımı uygulayarak,
dünya tarihinde eşi görülmemiş bir canilik işledi.
‘Nazi’ler, Georgi Dimitrof yoldaşın 1935’deki
Komintern’in 7. dünya kongresinde ortaya koyduğu gibi, sadece ‘en gerici en şövenist, mali sermayenin en emperyalist kanadından’ oluşmuyordu, o
aynı zamanda Nazi faşizmini inşa eden alman mali
sermayesinin açık bir diktatörlüğünü de kapsa-

İlan:
„Gegen die Strömung“un 3. Partki
Konferansının Belgeleri (2004)
Denektaşları
Programatik Temel Açıklama:
Sosyalist devrim, Proleterya Diktatörlüğü ve
Komünizm için Programatik Belgeler (Tezler)
I. Proleter enternasyonalizm ve proleter dünya devrimi
II. Alman emperyalizminee, militarizmine
ve revanşizmine ölüm
III. Emperyalist Almanyada sosyalist devrim temel yolu
IV. Modern revizyonizme karşı mücadele
V. Komünist partisinin zorunluğu ve onun
inşasının ilkesel sorunları
VI. Bilimsel komünizmin klavuzluğunda hareket
eden dünyadaki tüm güçlere mesaj
191 Sayfa, 5€, Almanca. Mesaj ingilizce, ispanyolca,
fransızca, türkçe ve Rusça olarak mevcuttur.
maktaydı. Nazi faşizminin en önemli bir özelliğinden biri, onun Almanya’da milyonları geçen geniş
bir kitlesel tabana sahip olmasıydı,bu ise özellikle
de Nazi partisinin ve SA’nın yardımıyla sağlana bildi. Nürnberg mahkemesi bu olguyu da iyice bilince
çıkarttı.
Nürnberg mahkemesinin belgeleri, Nazi caniliklerini bilince çıkartılması hususunda temel bir çıkış
noktasını teşkil etmektedir. Emperyalizmin yaratıkları Miloseviç yada Saddam tarafından örneğin
Irak, eski Yugoslov’ya ve Kongo’da gerçekleştirilen
canilikler ile, Nazilerin gerçekleştirmiş oldukları canilikleri aynı kefeye koyma girişimlerine karşı mü-

cadelede, Nürnberg mahkemesi bugün bile etkili
bir silahı teşkil etmektedir.”
Bildiri daha sonra, KPD/SED’nin 1945’den sonraki
görevlerini ortaya koymaktadır: Toplumun radikal
bir şekilde Nazilerden arındırılması; Nazi canilerinin
yargılanması; Nazi faşizminin işlemiş olduğu
canilikler konusunda devasa bir bilinçlendirme
kampanyası başlatmak.
“En az bunun kadar önemi olan, ve derinlemesine
ve samimi bir şekilde incelenmesi gereken başka
bir görev de, alman emekçi ve sömürülen kitlelerinin büyük bir kesiminin Nazi caniliklerine ortak olmuş olmaları yada bu katliamları sessiz bir şekilde
onaylamış olmaları gerçeğidir.
Üçüncü bir nokta ise, Nazi caniliklerinin kurbanlarının kendilerine karşı yapılan katliamlara dayanarak ve tamamen haklı bir şekilde tazminat talep
etmektedirler. Komünistler tazminat konusunda
başı çekebilmeleri için, Nazilerin işlemiş oldukları
tüm canilikler tamamen ortaya çıkartılmalıdır. İşçi,
emekçi ve sömürülen kitler, tazminat ödenmesinin
zorunluluğunu ancak bu şekilde kavrayabilirler.”
Bildirinin son bölümde şu düşüncelere yer
verilmektedir:
“Ana Nazi canilerine karşı yürütülen Nürnberg
mahkemeleri, Alman Nazi faşizmine karşı tarihsel
zaferin bir aşamasını teşkil etmektedir. Almanya’nın
işgal altına alınmasıyla birlikte Nazi faşizmi bir çok
bakımdan yenilgiye uğratılabildi, fakat, onun kadrolarının büyük kesimi, onun geleneği, onun ideolojik ve her şeyden önce maddi kökünü teşkil eden
Akman mali sermayesi ve kapitalist sistem gerçekten yenilgiye uğratılarak imha edilemedi. Bu görev
daha bugüne kadar zorunluluğu korumakta, ve
giderek aktüelleşmektedir. Alman emperyalizmi
gelişmekte ve büyümektedir, ancak o mutlaka parçalanacaktır ve parçalanmak zorundadır da.
Ayrıca bildiride şu makale yer almaktadır:
„Meksika /Qxaca’da altı aydan ber devam eden
mücadelere dayanışma gösterelim ve destek
verelim“
İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web: http://www.gegendiestroemung.org
(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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