
 

 

 Nazi Döneminde Çeşitlilik 
 
 

Birlikte yaşamada çeşitlilik yok 

 

Almanya'da 1933'ten 1945'e kadar olan döneme 

Nazi dönemi denir. 

Bunun için kullanılan kelime Ulusal Sosyalizmdir. 

 

Nazi döneminde bir diktatörlük vardı. 

Bu şu anlama geliyordu: 

Adolf Hitler ve partisi NSDAP 

tek başına Almanya'da insanların bir arada  

nasıl yaşayacaklarını belirledi. 

 

1933'ten itibaren temel haklar yoktu. Örneğin 

 Hiç kimsenin fikrini özgürce ifade etmesine izin verilmedi. 

 Yahudilere zulmedildi. 

 Çeşitlilik yanlıştı.  

Adolf Hitler ve partisi NSDAP 

çeşitliliği yasaklamak istedi ve hatta 

farklı görüş ve dinlerden olan insanları öldürmek istedi. 

Bunun için kamplar kurdular ve 

milyonlarca insanı oraya hapsettiler. 

İnsanlar orada çok çalışmak zorundaydı. 

(1933 – 1945) 
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Birçoğu bu işi yaparken öldü. 

Birçoğu da öldürüldü. 

Ulusal Sosyalistler  

6 milyon Avrupalı Yahudileri öldürdü. 

Bu Yahudilere karşı olan 

korkunç katliam 

Holokost (telaffuz: Ho-lo-kaust) veya Shoa (telaffuz: Scho-a) olarak adlandırılır. 

İkinci Dünya Savaşı 1939'dan 1945'e kadar sürdü. 

Adolf Hitler bu savaşı 

dünya çapında başlattı. 

Daha fazla toprak istedi. 

Bu savaş aracılığıyla 

60 milyondan fazla insan  

dünyanın her yerinde öldü. 

 

 

 Ailede kadın ve erkeğin görevleri 

 

Ulusal Sosyalizmde olması gerekenler:  

 kadınların çok çocuğu olması, anne olması ve  

      aileyle ilgilenmesi..  

 fabrikada erkeklerin çalışıyor olması, baba olması ve 

 Alman ordusunda bir asker olması. 

 Bir ailenin sadece babadan, anneden ve çocuklardan oluşması.  

Farklı bir şekilde birlikte-yaşamak yasaktı. 
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Aşk hayatı 

 

İnsanlar arasındaki aşk hayatına cinsellik denir. 

Nazi döneminde 

aşk hayatında çeşitlilik yasaktı. 

Erkekleri seven erkeklere ve 

kadınları seven kadınlara 

eşcinsel denilir. 

Eşcinsel erkekler veya kadınlar 

Adolf Hitler tarafından zulüm gördü ve cezalandırıldı. 

Bu kanunda yani  

175. paragrafta gecerliydi. 

Paragraf, kanunun bir parçasıdır. 

1935'te bu paragraf daha da katı hale geldi. 

Daha sonra paragraf 175a olarak adlandırıldı. Paragraf 175a. 

 

175a paragrafı nedeniyle 

50 bin erkek hapse ve 

15 bini kampa gitmek zorunda kaldı. 

Orada eşcinselliklerinin bir işareti olarak  

ceketin üzerine pembe bir işaret takmak zorunda kaldılar 

Birçoğu öldü. 

Eşcinsel kadınlar daha az cezalandırıldı. 



 

 

Nazi devleti için önemliydiler çünkü 

hala çocuk doğurabilirlerdi. 

 

 
 
 
 
 

Sanat ve yaşam tarzı 

 

Sanatta çeşitlilik yoktu. 

Örneğin,  

Yahudi sanatçıların  

çalışma iznine son verildi. 

Nazi döneminde kitaplar da yakıldı. 

Çünkü içinde başka görüşler de vardı. 

Böyle bir kitap yakma senaryosu 10. Mayıs 1933 de 

Albaniplatz Göttingen'de oldu. 

 

Çevirmen/Übersetzerin: Tuğba Hantekin 
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