NAZİ BAĞLANTISI

HİTLER’İN YAHUDİ SOYKIRIMINDA AMERİKAN PARMAĞI
EDWIN BLACK

YENİ KİTAP TANITIM BÜLTENİ
Nazi Almanyası Yahudilere yönelik soykırımı (Holokost)
tek başına mı gerçekleştirdi? Ünlü araştırmacı yazar Edwin
Black’in nihayet Türkçede de okunabilecek ünlü kitabına
göre bu sorunun yanıtı koskoca bir ‘Hayır’! Nazilere
Holokostun her aşamasında yardım eden gücün adı
‘Amerikan şirketleri ve vakıfları’ idi.
KİTAP ÜZERİNE

IBM ve Soykırım’ın yazarı Edwin Black tehlikeli bir adam. Bize duymak iştemedğimiz şeyleri şöyle anlatıyor: “Auschwitz’deki katil doktorları yönlendirilen bilimsel rasyonaliteler ilk önce Long Island’da yürütüldü.” Çığır açan kitabı Güçsüze Karşı Savaş, Soyarıtımı ve Amerika’nın
Bir Üstün Irk Yaratma Kampanyası… korkunç ama gerekli. -Adrienne
Miller, Esquire

KİTAP TANITIMI

Kitap Kurdu 4

NAZİ BAĞLANTISI
Hitler’in Yahudi Soykırımında Amerikan Parmağı
Yazar: Edwin Black
Çeviren: Murat Karlıdağ
Redaksiyon: Volkan Atmaca
Editör: Hasan Aksakal
Kapak tasarımı ve dizgi: Faruk Özcan
1. Baskı / Mart 2018
ISBN: 978-605-66363-3-2
Tavsiye Edilen Perakende
Satış Fiyatı: 22 TL
Ölçü: 14 x 21.5 cm
Sayfa sayısı: 167 s.
Kitap Kurdu:
Yayın Yönetmeni: Serhan Bali
Akçaağaç Sokak Görhan Apt. No: 1/1
Acıbadem 34660 Üsküdar-İstanbul
Tel: (216) 325 27 13
www.kitap-kurdu.com.tr
bilgi@kitap-kurdu.com.tr
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“IBM bunu neden yaptı? Bu davranışın antisemitizmle hiçbir ilgisi
yoktu. Nasyonel Sosyalizmle de ilgili değildi. Mesele her zaman paraydı.”
Edwin Black
ABD’nin kudretli şirketlerinin Nazi Almanyası’yla kurduğu ticari ilişkiler ve bu ülkenin önde gelen sivil toplum örgütlerinin Nazilere
düşünsel planda önderlik etmesi tarihin karanlık sayfalarındaki yerini
çoktan almıştır. Öyle olmakla birlikte bu şirket ve kuruluşların Nazilerle kurduğu, insanı şok eden ayrıntılarla yüklü ilişkilerin gerçek boyutları nedense gündeme gelmez. Edwin Black’in yoğun bir emek ürünü olan
eseri okunduğunda bu kuruluşlar ve başlarındaki nüfuzlu yöneticilerin
Üçüncü Reich’ın giriştiği yıkım harekâtına çok çeşitli yollarla yardım ve
yataklık ettikleri anlaşılabilir. Yahudiler IBM’in cömert müşterisi için
geliştirdiği kimlik tespiti programları ve makineleri sayesinde olağanüstü sistemli biçimde çalışma ve ölüm kamplarına gönderilebilmişlerdi. General Motors’un Nazi ordusunun mobilizasyonunu üstlenmesi
sayesinde Avrupa’nın geniş toprakları Nazilerce rahatlıkla zaptedilebilmişti. Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford, aktivist antisemitizmiyle Hitler ve şürekâsının adeta taptığı bir düşünsel önderdi.
‘Ölüm Meleği’ Josef Mengele’nin Auschwitz’e gitmesini sağlayan ‘ırk
ıslahı bilimi’ ve ‘yetersiz bireylerin toplumdan elenmesi’ programının
finansörleri ise Rockefeller Vakfı ve Carnegie Enstitüsü’nden başkası
değildi…

YAZAR HAKKINDA

Edwin Black, bugüne kadar 65 ülkede 18 dilde yayımlanmış kitaplarıyla uluslararası çapta saygı gören korkusuz bir araştırmacı yazardır.
Milyonlarca kopya satan kitaplarında soykırım ve nefret, kurumsal suçlar ve yolsuzluklar, hükümetlerin yetkilerini kötüye kullanmaları, bilimsel hırsızlık, bağış suistimali, petrol bağımlılığı, alternatif enerji gibi
konuların üzerine sorgulayıcı bir bakış açısıyla giden Black’in eserleri
13 kez Pulitzer Ödülüne aday gösterilmiştir. Yazarın yayımlandığı her
ülkede büyük ses getiren diğer kitapları da Kitap Kurdu Yayınları tarafından yayına hazırlanmaktadır.

