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ÖNSÖZ

Almanca ile on üç yaşında, İstanbul’da, yoğun bir dil eğitimi aldığı-
mız Çapa Ortaokulu’nda tanışmıştım. Beni dünyaya açan ilk yabancı 
dil olduğu için ilk keşfettiğim ülke diyebileceğim Almanya bir şekilde 
otuz altı yıldır hayatımın bir parçası. Hem gazeteci hem yazar hem de 
turist olarak defalarca geldiğim ve halihazırda bu satırları yazdığım bu 
ülkede, elinizdeki kitabı tamamlamak için bulunduğum son bir yıl hariç, 
daha önce de iki yıl yaşamıştım. Ülkenin kültürü, dili ve tarihiyle daha 
çocuk yaşta tanışmak, kaçınılmaz olarak İkinci Dünya Savaşı’na ve onu 
yaratan koşullara da en azından çocukça bir merak duymama neden 
olmuş, bu ilgi, ilerleyen yıllarda gazeteciliğe ve ardından da yazarlığa 
soyunmamla birlikte profesyonel bir ilgiye dönüşmüştü. İkinci Dünya 
Savaşı’yla, daha doğrusu Adolf Hitler ve Nazizm’le ilgili bir kitap yazmak, 
çok uzun zamandır hayalimdi. Bu hayalde, bir tarih yazarı olarak tarihin 
bu en karanlık sayfasına dair bir şeyler okuduğum ya da izlediğim her 
seferinde yaşadığım öfkeyle karışık hayreti ve çıkardığım dersleri paylaş-
mak olduğu kadar bir boşluğu doldurma niyeti de rol oynadı. Malum, 
Türkiye’miz İkinci Dünya Savaşı’na katılmadığı için genellikle eğitim 
sistemimizde bu devasa hadise, kısaca geçiştirilir. Oysa ki bugünü, özel-
likle de bugün her birimizin hayatını şekillendirip yönlendiren mevcut 
sosyal ve siyasi dünya düzenini anlamanın yolu, İkinci Dünya Savaşı’nı 
anlamaktan geçiyor. Ülkemizde, genel olarak tarihi ve ülkemizin yaşadığı 
çalkantıları, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerinden okumak, adeta 
ikincisinin üzerinden atlayarak değerlendirmek gibi bir eğilim var ve bu 
eğilim, ne yazık ki dünyayı algılamamızda sorunlar yaratıyor. Bununla 
birlikte bu bir İkinci Dünya Savaşı kitabı değil. Savaş arkada bir fon 
olarak cereyan etse de bizim odağımızda Nazizm ve onun çocuğu Hitler 
olacak. Evet, genelde Nazizm’in Hitler’in çocuğu olduğuna inanılsa 
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da aslında durum tam tersi. Zira bir şekilde aşina olduğunuz ve bu 
kitapta detaylarıyla okuyacağınız bu dehşet tablosu, yoldan çıkmış bir 
deli’nin değil, bilakis, tarihi ve dini şartlanmaların, coğrafyanın, siyasi 
ve ekonomik travmaların, ihtiraslı siyasilerle onların dümen suyunda 
giden askerlerin, bir şekilde kaderin keskin kavşaklarından birinde, ol-
mayacak bir zamanda buluşmasının ürünü. Dahası, zaten kusurlu, zayıf 
ve korkuyla örülü insan doğasının, üst üste çakışan amansız koşullar 
karşısında direnemeyerek madden ve manen topyekûn iflası… Çoğumuz 
siyah beyaz görüntülerde kaldığını düşünsek de yaşananlar, hangi çağda 
ve nerede yaşıyor olursak olalım, farklı isimler altında yine yaşanabilir. 
Zira insanoğlu olarak, iyiliğimizin olduğu gibi canavarlığımızın da bir 
sınırı yok ve tarih şahittir ki genellikle ilki, ikincisin gölgesinde kalıyor. 

Nasıl yazdım?

Bu kitap, beş yıllık aktif bir çalışmanın ürünü. Olabildiğince güncel 
ve referans olarak kabul edilebilecek akademik kaynakları kullanmaya, 
ayrıca olan bitenleri hem fail hem de kurban olarak yaşamış şahitle-
rin hatıratlarına dayanarak bizzat onları konuşturmaya ve resmi arşiv 
belgeleri üzerinden hareket etmeye gayret ettim. Sonuçta ortaya, irili 
ufaklı 500 kadar yazılı kaynağın, onlarca görsel ve işitsel malzemenin, 
bazılarını gazeteci olarak bizzat yazdığım yüzlerce haberin ve ayrıca otuz 
altı yılın birikimiyle, 700’den fazla dipnota sahip, bu alanda referans 
olmasını ve uzun yıllar okunmasını dilediğim bu hacimli kitap çıktı. 
Hacimli oldu zira Hitler’e ve Nazizm’e sadece benzerlerinde olduğu 
gibi dönemleri itibarıyla değil, öncesi ve sonrasına uzanarak da baktım. 
İçerikteki konu başlıklarına kısaca bir göz atarsak meramım daha iyi 
anlaşılacaktır.

Bu kitapta neler var?

“Bin Yılın Son Günü” başlıklı ilk bölümde Hitler ve karısı Eva 
Braun’un hayattaki son üç gününe ve etraflarında olan bitene detay-
larıyla şahit oluyoruz. Akabinde, “Uzun İnce Bir Yol” başlıklı ikinci 
bölümde, Hitler’i ve yandaşlarını doğuran zihinsel iklimi anlayabilmek 
adına, Orta Çağ’dan başlayarak adım adım Alman milliyetçiliğinin nasıl 
ortaya çıktığını inceliyoruz. Böylelikle bir bakıma Hitler’in bir neden 
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değil, bir sonuç olduğunu görüyoruz. Bu bölümü, kitabın geri kalanına 
hâkim olan romansı havadan uzak, içeriği gereği daha akademik bir 
dille yazdığımı ve dolayısıyla düşük tempolu olabileceğini hatırlatmak 
isterim. Eğer, detaylarına girmeden, “Almanların milliyetçiliği Hitler’le 
başlamamıştı, tarihi kökenleri zaten vardı.” bilgisiyle yetinebileceğinizi 
düşünüyorsanız doğrudan üçüncü bölüme geçebilirsiniz. Akışta her-
hangi bir kopukluk olmayacaktır. 

“Adolf ” başlıklı üçüncü bölümdeyse Hitler’in doğumundan askere 
gittiği döneme kadar olan zaman dilimini inceleyeceğiz. Çocukluğu, 
okulları, arkadaşları, oynadığı oyunlar, okuduğu kitaplar, gönül işleri, 
büyüdüğü ortamlar ve siyasi iklim eşliğinde kişiliğinin nasıl şekillen-
diğine ve içindeki Yahudi düşmanlığının nasıl filizlendiğine adım adım 
şahitlik edeceğiz. 

“Hitler” başlıklı dördüncü bölümde, kendisinin askerlikle birlikte 
yeni bir şahsiyete büründüğüne, artık soyadıyla çağrıldığı yetişkinliğine, 
siyasi görüşünün şekillenişine ve bunu sağlayan sosyal ve siyasi hadiselere 
şahit oluyoruz. Dahası, az önce işaret ettiğim üzere, Hitler’in genel-
likle sanıldığı gibi “akıllı uslu bir toplumu baştan çıkartan bir şeytan” 
değil, “onlarca şeytan arasından en cüretkârı” olduğunu, demokrasiyi, 
gönüllü suç ortaklarıyla nasıl lehine yonttuğunu ve Almanların yerleşik 
sisteminin ve halkın büyük bir kısmının buna nasıl payanda olduğunu 
göreceğiz. 

“Başbakan” başlıklı beşinci bölümdeyse Hitler’in sistemin zaaflarını 
ve kendi bireysel yeteneklerini kullanarak nasıl başbakanlığa yükseldi-
ğine, amansız ince hesaplara ve pazarlıklara, bu süreçte ülkedeki siyasi 
kadroların fikren nasıl intihar ettiğine, Soykırım’a giden yolda atılan 
ilk adımlara ve Nazi çekirdek kadrosunun toplumsal kesimleri nasıl 
manipüle edebildiğine tanıklık edeceğiz. 

“Führer” ismini taşıyan altıncı bölümde Hitler’in kısa zamanda baş-
bakanlıktan nasıl Führer’e dönüştüğüne, Alman halkının nasıl topyekûn 
bir çılgınlığa kapıldığına, bunun maddi ve manevi yöntemlerine, ülkenin 
hızla çığırından çıkıp bir savaş borazanına dönüşmesine, Hitler’in tek 
bir kurşun atmadan ve dünya kamuoyunu manipüle ederek Almanya’nın 
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topraklarını genişletmesine ve ülkeyi savaş makinasına dönüştürme-
sine şahitlik ediyor, yeni bir dünya savaşına hazır hale gelen bir dünya 
manzarasıyla baş başa kalıyoruz.

Yedinci bölümse “Zafer” başlığını taşıyor ve bizi İkinci Dünya 
Savaşı’na sokuyor. Hitler’in hızlı zaferleri, Avrupa’yı yuttuktan sonra 
askıda kalan İngiltere seferi, Rusya’ya yapılan tarihin en büyük sal-
dırısı ve bu askeri harekâtların Alman toplumundaki ve dünyadaki 
yansımaları, birçok cephede verilen mücadele ve zaferlerin en yüksek 
noktasından sonra gelen Stalingrad mağlubiyetinde kendisini gösteren 
hezimetin ipuçları, bu bölümün konularını oluşturuyor. 

“Hezimet” başlıklı sekizinci bölümde ise Stalingrad’dan Hitler’in 
intiharına dek uzanan olaylar silsilesine askeri, siyasi ve toplumsal 
açıdan bakıyor ve başladığımız noktaya dönüyoruz.

Yenildiler ama peki ya sonra?

Kitabımızda ayrıca bonus niteliğinde üç bölüm daha bulunuyor. 
“Soykırım” başlıklı A bölümünde yer yer değindiğim Soykırım gerçeğini 
tek başına ele alarak arka planı, yöntemleri ve aktörleriyle detaylı bir 
fotoğrafını çekiyoruz. Bu bölümün sonu, bizi yine Hitler’in intihar 
ettiği ve Almanya’nın yenildiği noktaya getiriyor. Bir bakıma Soykırım 
özelinde kitabın hızlı bir özetini de okuyoruz. “Sıfır Saati” başlıklı B 
bölümündeyse, genel olarak unutulmaya terk edilen bir dönemi; işgal 
altındaki Almanya’yı inceleyeceğiz. Ülkenin Müttefikler tarafından 
işgal bölgelerine ayrılması, toplumsal kaos, sefalet, ülkenin Nazizm 
ve Nazilerden arındırılması çabaları, savaş suçlularının cezalandırıl-
ması, demokrasiyi inşa çabaları ve nihayet Soğuk Savaş’la birlikte iki 
Almanya’nın kurulması... “Akıbetler” başlıklı C bölümü ise adeta mini 
bir Nazi Sözlüğü. Bu bölümde, ünlü generallerden siyasi aktörlere, etkili 
sivillerden Hitler’in şoför, aşçı ve sekreterine varıncaya kadar, Hitler 
İmparatorluğu’nda “Kim kimdi, kime ne oldu?” sorusunun cevabını 
bulacaksınız.

Bu uzun ve yorucu yazı maratonunda her zamanki desteği ve şefka-
tiyle hayatımı kolaylaştıran annem Aysel Çimen’e, her satırında yanım-
da olan danışman editörüm, ilkokul sıra arkadaşım ve dostum Dilek 
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Gülüm’e, insanı canından bezdiren detaycılığıma tahammül eden ve 
isabetli yorumlarıyla beni yönlendiren kıymetli proje editörüm Zeynep 
Berktaş’a ve dostum olduğu gibi yayıncım da olan ve bu hayalimi ger-
çekleştirmeme imkan tanıyan Osman Okçu’ya minnettarım.

Kitabın sonunda tekrar görüşmek üzere, sağlıkla.

Ali Çimen

8 Eylül 2020

Essen, Almanya





1. BÖLÜM

BİN YILIN SON GÜNÜ 
YA DA  

“DÜĞÜN VE CENAZE”

28 Nisan 1945 

Akşam saatleri

Berlin’deki başbakanlık binasının dokuz metre kadar altındaki 
sığınağa ölüm sessizliği çökmüştü. Sabah erken saatlerden iti-

baren başbakanlık civarını döven Rus topları nihayet susmuştu. Gelen 
bilgilere göre Ruslar, sığınağın yaklaşık bir kilometre uzağındaydı. 
Havalandırmalardan içeri sızan belli belirsiz barut kokusu, içerideki 
küf kokulu nemli havaya karışıyordu. Top güllelerinin yarattığı sarsın-
tılardan dolayı yer yer sıvaları dökülmüş tavandan sarkan avizelerin 
titrek sarı ışığı, betondan dünyayı kasvetli bir aydınlığa bürümüştü. 

Kendisini kapana kısılmış bir fare gibi hisseden Adolf Hitler, sığınağın 
dar koridorlarını küçük adımlarla arşınlıyor, öfke patlamalarının altın-
da can çekişen düşüncelerini netleştirmeye çalışıyordu. Gün boyunca 
aldığı haberler canını sıkmıştı. İtalya’nın kuzeyinde komünist güçler 
ayaklanmış, yoldaşı Mussolini’yi ve sevgilisini yakalayıp idam etmiş-
lerdi. Keza İtalya’daki bazı Alman komutanlar Müttefiklerle ateşkes 
görüşmelerine başlamış, Münih’teyse Nazi yönetimine karşı bir darbe 
girişimi olmuştu. Sıkıntıyla ama ondan da büyük bir teslimiyetle iç çekti. 
Kalbi kabul etmese de mantığı, yolun sonuna geldiğini fısıldıyordu. 
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Düşmanın soluğu enselerindeydi. Çalışma odasının ortasında bir süre 
öylece hareketsiz kalıp gözlerini kapadı. Onlarca fikir, belli bir anlamsal 
bütünlüğe ulaşamadan yorgun zihninin duvarlarına çarpıp çarpıp da-
ğılıyordu. Kahrolası Ruslar, diye geçirdi içinden, sanki tadını çıkarmak 
istercesine, ağırdan alıyorlar, çemberi daraltmanın keyfine varıyorlardı. 
General Theodor Busse komutasındaki 9. Ordu’nun Beelizt üzerinden 
Rusları aşıp Berlin’e girmesi ve kendisini kurtarması gerekiyordu ama 
sığınak ahalisi bu ihtimalden çoktan umudunu kesmişti. Busse de halen 
başkenti savunmaya çalışan diğer komutanlar gibi, bir sel misali gelen 
Kızıl Ordu’yu aşamamış olmalıydı.

Zaten olması gerekenler epeydir olmuyordu. Ellerini arkada kavuş-
turup kendi ekseni etrafında ağır ağır döndü. Kâh belli bir noktaya 
sabitlenen kâh fıldır fıldır dönen gözleri, gördüklerini hafızasına kay-
detmek istercesine kalın ve soğuk duvarları süzüyordu. “Wenck?” diye 
fısıldadı zihni. 

Alman ordusundaki en genç general olduğu için Müttefiklerin “çocuk 
general” adını verdiği Walther Wenck’in komutasındaki 12. Ordu’nun 
Potsdam ve Berlin’e doğru ilerlediği haberini almıştı en son. Bir anlığına 
bu zayıf ihtimale sarılmayı istese de “Hayır, yapamayacak.” diye sesli 
düşündü. Kendisi için daha yolun başında biçtiği o sona, adım adım 
yaklaştığını görebiliyordu. Ama öncesinde yapması gerekenler vardı. 
Sevgili Eva’sı ile evlenecek, kişisel ve siyasi vasiyetini yazdıracaktı.

Saatler gece yarısına yaklaşırken SS lideri Heinrich Himmler’in Batılı 
Müttefik güçlerle pazarlığa giriştiği haberi geldi. Hitler öfkeden kıpkır-
mızı oldu. Etrafı hainlerle doluydu! İhaneti asla affetmezdi. Kimse onu 
kandıramaz, arkasından iş çeviremezdi. Hele ki hainler! Öfkesini, elinin 
altındaki bir diğer hainden çıkaracaktı. Gayrıresmi kayın biraderi, SS’in 
sığınaktaki irtibat subayı Hermann Fegelein’ın idam edilmesini emretti. 
Fegelein, Müttefiklere sığınma niyetiyle birkaç gün önce sığınaktan kaçmış 
ancak çok geçmeden Hitler’in korumaları onu yakalayıp geri getirmişti. 

Hitler’in gözdesi Eva Braun, bir hayli gözyaşı dökse de kız kardeşiyle 
evli Fegelein’ın affedilmesini sağlayamadı. Muhafızlar rütbeleri sökülmüş 
SS subayını apar topar dışarı çıkardı ve bahçede kurşuna dizdi. 
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Saat 23’e doğru Hitler’in yirmi beş yaşındaki sekreteri Gertrude 
Junge, yarım yamalak uykusundan uyandı. Etrafında tarih yazılırken 
ve akıbetleri belirsizken uyumak neredeyse imkânsızdı. Ancak birkaç 
saat kestirebilmişti. Sekreterlere ait küçük odada duş alıp giyindi. Her 
akşam olduğu gibi, otuz bir yaşındaki diğer sekreter Gerda Christian ve 
Hitler’in yirmi beş yaşındaki aşçısı ve diyetisyeni Constanze Manziarly 
ile birlikte Führer’le çay içeceklerdi. Çalışma odasına girdiğinde Führer 
ona doğru gelip elini sıktı. Öfkesinden eser kalmamış, sakinleşmişti. 

“Güzel, rahat bir uyku çekebildin mi bari, çocuk?” diye sordu. 

Junge, “Evet, biraz” dedi, yarı mahcup bir edayla. 

“Benimle gel,” dedi Hitler. “Yazdırmak istediğim bir şeyler var.” 

İkili konferans salonuna geçti. Saat 23.30 civarıydı. Junge her zaman 
olduğu gibi daktilosunun kılıfını çıkarmaya hazırlanırken Hitler, “Elinle 
not al.” dedi. Genç sekreter büyük masaya oturdu ve sessizce bekledi. 
Hitler her zaman yaptığı gibi masanın geniş tarafına geçti ve ellerini 
masanın üzerine yayarak masaya yaslandı. Çaresizlik ve hayal kırıklığı 
sinmiş odada hayat belirtisi gösteren tek şey, sol elinin titreyen parmak-
larıydı. Gözleri, her zaman haritalarla kaplı ama şimdi bomboş olan 
masanın üzerindeki bir noktaya sabitlenmişti. Artık haritalara gerek 
kalmamıştı. Birkaç saniye süren sessizliği fısıltıyı andıran sesiyle bozdu. 
“Siyasi vasiyetim.” dedi sadece. Mekanik bir sesle önce siyasi, ardından 
da ağzından zoraki dökülen yorgun argın cümlelerle şahsi vasiyetini 
yazdırdı. İkincisi bir hayli kısaydı. Evlilik kararından, mal varlığının 
akıbetinden ve nasıl öleceğini ilan etmesinden müteşekkildi. Dikte 
tamamlandığında her zamankinin aksine yazılanları kontrol etmedi. 
“Üçer nüsha olarak daktilo et ve bana getir.” diyerek masadan kalktı. 
Junge şaşırmıştı. En düşük rütbeli komutanına yazdırdığı herhangi bir 
tebrik mesajını bile defalarca kontrol eden Führer, dünyaya son kez 
seslendiği belgeleri bir kez daha gözden geçirme ihtiyacı hissetmemişti. 

Junge, not defterini ve daktiloyu alıp Propaganda Bakanı Joseph 
Göbbels’inkine bitişik odasına girdiğinde, Führer çoktan oturma odasına 
geçmiş, birazdan gerçekleşecek mini düğün merasimine dair birkaç 
kişiyle laflıyordu. Aynı esnada 1935’ten beri yaverliğini sürdüren SS 
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subayı Heinz Linge, konferans salonunu düğün sonrasındaki yiyecek-
içecek faslı için hazırlamakla meşguldü.

Göbbels’in gözü saatteydi. Nazi Partisi’nin Berlin İl Başkanı sıfa-
tıyla nikâhı kıyacak kişiyi, Berlin Belediye Meclisi üyelerinden Walter 
Wagner’ın gelmesini bekliyordu. Wagner, hâlihazırda Volkssturm’un 
(Halk Ordusu) üyesi olarak başkent sokaklarında Rus kuvvetleriyle 
çarpışmaktaydı. Tıpkı kanlarının son damlasına kadar Führer’i ve ana 
vatanı savunmaya yemin etmiş binlerce Berlinli gibi. Ordu tamamen 
dağılmış, son çare olarak siviller silaha sarılmıştı. 

29 Nisan

Wagner, kendisini sığınağa getirmekle görevli SS timleriyle birlikte 
göründüğünde saatler sabahın 1’ini gösteriyordu. Elli yaşındaki adam, 
Nazi Partisi üniformasını giymiş, koluna da Volkssturm pazıbendi bağ-
lamıştı. Vakit kaybetmeden törene geçildi. Hitler ve Eva, el ele, kendile-
rine ayrılan odadan çıkıp konferans odasına geçtiler. Yüzü kül rengini 
andıran Hitler’in gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Sığınaktaki uykusuz 
gecelerden olsa gerek Eva’nın da rengi soluktu ama bakışları müstakbel 
kocasınınkilere nazaran dingindi. Nazi Partisi Başkanı ve aynı zamanda 
Hitler’in özel sekreteri Martin Bormann ve Göbbels, ikiliyi antrede 
karşıladı. Hep birlikte konferans odasına geçtiler. Müstakbel gelin ve 
damat, çoktan masadaki yerini almış Wagner’i selamlayıp kendilerine 
ayrılan sandalyelere oturdu. Borman ve Göbbels ikilisi de hemen yanla-
rına. Bir SS koruma kapıyı kapadı. Nikâh prosedürü gereği hem Hitler 
hem de Eva, saf Aryan ırkına mensup olduklarını ve evlenmelerine 
mani teşkil edecek herhangi bir kalıtsal hastalık taşımadıklarını beyan 
ettiler. Ardından da Wagner’in ve şahitlerin huzurunda birbirlerini karı 
koca olarak kabul ettiklerini söylediler. Gelin, evlilik sertifikasına adını 
yazmak için hamle ettiğinde ilk önce soyadını “Braun” olarak yazmaya 
başlasa da hemen farkına varıp “Eva Hitler” olarak düzeltti. İmzalar 
atılmış, Alman halkından bir sır gibi saklanan on dört yıllık ilişki, 
nihayet evlilikle taçlanmıştı. Tüm seremoni on dakikadan az sürmüştü.

Bormann kapıyı açtığında Hitler, Eva’nın elini öpüyordu. Çiçeği 
burnunda evliler, daracık ve duvarları yer yer nemden yosun bağlamış 
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koridorda kendilerini bekleyenlerle tokalaşıp tebrikleri kabul etti. Ar-
dından düğün kahvaltısı için tekrar kendilerine ayrılan odaya geçtiler. 
Hitler çok geçmeden Bormann, Göbbels, Göbbels’in karısı Magda ve 
sekreterler Christian ile Junge’nin de onlara katılmasını istedi. Halen 
Hitler’in vasiyetlerini daktilo eden Junge, kısacık bir göründü, çifti tebrik 
edip hemen vazifesinin başına döndü. Sonra diğerleri de geldi; Piyade 
General Hans Krebs, Korgeneral Wilhelm Burgdorf, Hitler’in Hava 
Kuvvetleri Yaveri Yarbay Nicolaus von Below, Propaganda Bakanlığı’ndan 
müşavir Werner Naumann, Dışişleri Bakanlığı’nın Hitler nezdindeki 
daimi temsilcisi Walther Hewel, Hitlerjugend (Hitler Gençliği) Lideri 
Artur Axmann, yaver Linge, Hitler’in emir subayı Otto Günsch ve aşçı 
Manziarly. Saatlerce oturdular. Dışarıda kıyamet koparken, şampanya 
ve çay içip sandviç yediler, uzun uzun sohbet ettiler. Hitler, intihar etme 
niyetini açıp nasyonal sosyalizmin yolun sonuna geldiğini söyledi. En 
yakın adamlarının ihanetine uğramış birisi için ölümün, huzura giden 
en kestirme yol olduğundan, gayet sıradan bir şeyden bahseden insanlara 
özgü bir rahatlıkla bahsediyordu. 

Bir ara kalkıp daktilo başındaki Junge’nin yanına gitti. 

“Bitmedi mi daha?”

“Hayır, Führer’im. Henüz bitmedi.” dedi genç kadın, sesindeki ve 
parmaklarındaki titremeyi gizlemeye çalışarak. Tüm bu şahit olduk-
ları sinirlerini bozmuş, onu germişti. Daha önce hiç yakında öleceğini 
bildiği birinin düğününe katılmamıştı. Sürekli yanlış harflere basıyor, 
yazım hatası yapıyordu. (Sonradan üzerlerini mürekkeple kapatacak-
tı.) Hitler’in ardından Borman ve Göbbels de ara ara gelip vasiyetleri 
sormayı sürdürdü. Junge, bir an evvel bitirmek, taparcasına sevdiği 
Führer’in verdiği son görevi de kusursuz yerine getirmek istiyordu ama 
yazım süreci, adamların sürekli yanına gelip siyasi vasiyete yeni isimler 
ekletmesinden dolayı uzuyordu. İkili, Hitler’den aldıkları isimleri, hükü-
metin yeni üyeleri olarak genç kadına dikte ettiriyorlardı. Siyasi vasiyete 
göre Hitler, ülkenin yönetimini Amiral Karl Dönitz liderliğindeki bir 
hükümete devretmişti. 
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Sabah 5 gibi vasiyetler hazırdı. Göbbels, Junge’ye yazdıklarını kontrol 
etme fırsatı vermeden belgeleri alıp Hitler’e götürdü. Odadan çıkmadan 
genç kadına, “Sana ihtiyaç kalmadı, yat dinlen.” demeyi ihmal etmemişti.

Hitler önce şahsi vasiyetini imzaladı. Şahitler Göbbels, Bormann 
ve Below da vasiyete imza koydu. Ardından siyasi vasiyetini imzaladı 
Führer. Onu şahitleri Göbbels, Bormann, Burgdorf ve Krebs izledi. Saat 
6 gibi Rus topçusu, günlerdir yaptığı gibi civarı bir kez daha yoğun top 
atışıyla dövmeye başladı. Saatlerdir sükunete teslim olmuş sığınağın 
kasvetli duvarları, uzaklardan gelen belli belirsiz her patlamada sarsı-
lıyordu. Dışarıdan güncel durum bilgisini alan telsizci, Rus ön hattının 
500 metreye kadar yaklaştığını haber verdi. Sığınak içinde herkesin 
içten içe beyhude olduğunu bildiği telaşlı bir koşuşturma vardı. Sığınağa 
elektrik ve havalandırma sağlayan dizel motorun artık alışılan ritmik 
homurtusu hariç, soğuk ve rutubetli sessizliği, ara ara çalan telefonlar ve 
belli belirsiz bir kalp atışını andıran Rus topları bozuyor, aceleci postal-
ların topuk tıkırtıları bu garip senfoniyi tamamlıyordu. Hitler’in şahsi 
ve siyasi vasiyetlerini ilgililere ulaştırmakla görevli üç kurye, düşman 
hatlarını yarıp Berlin’den çıkmak üzere sığınaktan ayrıldı. Bormann, 
Amiral Dönitz’e giden vasiyete bir ön yazı eklemişti: 

Sevgili Amiral, tüm tümenler bize ulaşmakta başarısız olduğu ve 
durumumuz umutsuz göründüğü için Führer dün gece ilişikteki 
siyasi vasiyetini yazdırdı. Heil Hitler! Saygılar, Bormann.1

Saat 9’da topçu ateşi birden kesildi. Ulaklar, Rus piyadelerinin tanklar 
eşliğinde yaklaştığını rapor etti. Sığınağa bir kez daha ölüm sessizliği 
çökmüştü. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu ancak yüz hatlarına derin 
bir keder, ifadelere panik sinmişti. Führer’in çıkardığı savaş sonucu 
milyonlarca yurttaşlarını kaybeden Rus askerlerinin kendilerine neler 
yapabileceğini tahayyül etmek istemiyorlardı.

Junge bir ara Hitler’in olduğu bölüme gitti. Gergin, kıpır kıpır ama 
bir yanıyla da çökmüş görünen Nazi lideri, genç kadına, kuryelerin 
yerine ulaştığını haber alır almaz intihar edeceğini söyledi. Junge tepki 

1 Hugh Trevor-Roper, The Last Days of Hitler, University of Chicago, 1992, s. 219-220.



  19

vermedi. Gözleri Eva’ya takılmıştı. Kadın donuk gözlerle bakıyordu 
ama sanki yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. Sevdiği adamla 
ölüme yürümeye karar vermişti, yürüyecekti de.

Öğlen Rusların sığınağa iyice yaklaştığı haberi gelince Hitler, Göb-
bels, Bormann, Burgdorf ve Krebs ile durum değerlendirmesi yapmaya 
koyuldu. Ancak ortada değerlendirilecek bir durum kalmamıştı. Brifing 
odasında tek başına kalmak istediğini söyleyen Hitler, bir yandan küçük 
adımlarla volta atıyor diğer yandan kendisini intihar fikrine alıştırıyordu. 
Acısız ve çabuk bir ölüm için birkaç gün önce doktoru Werner Haase’e 
akıl danışmıştı. Başbakanlık binasında kurulan acil müdahale merkezin-
de son bir ümitle başkenti savunan askerlerden yaralananları tedavi eden 
doktor, siyanür dolu cam kapsülü çiğnemesini ve aynı anda kendisini 
başından vurmasını önermişti. Hitler, bu yöntemin işe yarayacağından 
emin olmak istiyordu. Haase’yi sığınağa getirmelerini emretti. Sığınağa 
inen doktor, emri üzerine kapsüllerden birini, Hitler’in çok sevdiği 
köpeği Blondi’nin ağzına yerleştirip, hayvanın çenesini sıkıştırarak kırdı. 
Uğursuz çatırtıyı duyan sığınak personeli, merak ve kederle, köpeğin 
hırlayarak birkaç saniye içerisinde ölüşüne şahitlik ettiler. Jeneratör ve 
havalandırmanın mekanik gürültüsü haricinde sığınakta çıt çıkmıyordu.

30 Nisan

Sabah saat 1’de Hitler, Silahlı Kuvvetler Yüksek Kumandanlığı’ndan 
(OKW) gelen herhangi bir haber olup olmadığını sordu. Hayır, yok-
tu. Aradan iki saat geçmişti ki OKW Başkanı General Feldmareşal 
Willhelm Keitel’den gelen haber, zaten sönmeye yüz tutan ümit ateşini 
tamamen söndürdü. Berlin’i saran Rus birliklerini yarmaya dönük 
son girişim de başarısız olmuştu. Günlerdir tükenmişlikle öfke nöbeti 
arasında salınıp duran Hitler, Nisan ortasından itibaren hükümetin 
ayakta kalan unsurlarıyla birlikte Almanya’nın kuzeyinde bulunan Plön 
yakınlarındaki Stadtheide Kışlası’na çekilmiş bulunan Amiral Dönitz’e bir 
mesaj yolladı. Hainlere karşı hemen ve acımasızca harekete geçmesini 
istedi. Emrin anlamı açıktı. Müttefiklere meyleden ya da direnmekten 
kaçan herkes öldürülecekti.
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8.30

Sovyet bombardımanı sürerken Göbbels ve altı çocuğu, Üst Sığınak’ın* 
mutfağında ekmek, tereyağı ve reçelden oluşan kahvaltılarını yapıyor-
lardı. Çocuklar, istedikleri kadar yemek yiyebildikleri için kendilerini 
şanslı addediyorlardı. Tek memnuniyetsizlikleri, elbiselerini değişti-
rememiş olmalarıydı. Göbbels ailesi sığınağa geleli bir hafta olmuştu 
ve bu kadar uzun kalmayı planlamamışlardı. Onlar kahvaltı yaparken 
hemen bitişik odada yatan Göbbels’in karısı Magda, iştahı olmadığı için 
onlara katılmamıştı. Yattığı yerden çocuklarının cıvıltısını duyabiliyordu. 

11.30

Dün geceden beri Bayan Hitler olan Eva Braun, sabah makyajını ta-
mamlayarak Üst Sığınak’taki Junge’yi odasına çağırdı. Tek başına kalmak 
istememişti. İki kadın bir süre havadan sudan, özellikle de Eva’nın Mü-
nih’teki mutlu günlerinden konuştular. Eva bir ara kalkıp gardırobunu 
açtı. Favorisi gri kürkü çıkarıp iki eliyle havaya kaldırdı. “Bunu hoşça kal 
hediyesi olarak sana vermek istiyorum.” dedi. Sonra son bir kez daha 
yumuşak kürke kafasını gömüp, “Her zaman iyi giyinmiş kadınları gör-
mekten hoşlandım. Senin bunu giyeceğini düşünmek beni mutlu ediyor, 
kabul etmeni istiyorum.”2 diyerek Junge’ye uzattı. Nerede ne zaman gi-
yeceğini kestiremese de genç sekreter bu jest karşısında duygulanmıştı. 

11.45

Sanki herkes gelmesi kaçınılmaz olanın gelmesini bekliyordu. Hit-
ler, hışımla, bir süredir santral memurluğu da yapan koruması Roc-
hus Misch’in olduğu bölüme gitti. Misch, bir emriniz mi var dercesine 
Hitler’in donuk gözlerine baktı. Führer’in kendisine son bir görev verip 
sonrasında el sıkışarak vedalaşacağını umuyordu. Ancak Hitler bir şey 
demedi. Bir süre dalan gözlerle boşluğa bakıp odasına döndü. Karışık 
duygular içindeki Misch, ağır adımlarla uzaklaşan liderinin arkasından 
baktı. Çalışma odasına girdiğini ve fırfırlı beyaz yakalı lacivert elbisesiyle 

2 Pierre Galante, Gertraud Junge, Eugène Silianoff, Voices from the Bunker, Anchor Books, 
1990, s. 21.

* Sığınak kompleksi, daha eski ve daha yukarıda kalan Üst Sığınak’tan ve onun birkaç met-
re aşağısında özellikle Hitler için inşa edilen Führerbunker’dan oluşuyordu. İki bölüm, 
merdivenli bir koridorla birbirine bağlıydı.
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sığınağın gri, ciddi ve soğuk havasıyla tam bir tezat yaratan Eva’nın da 
peşinden onu takip ettiğini gördü. 

Saat 12’yi bulduğunda Hitler, günlük değerlendirme için kurmay-
larını topladı. Berlin’in savunulmasından sorumlu General Helmuth 
Weidling, Rus birliklerinin Başbakanlık yakınlarında olduğunu rapor 
etti. Fazlasıyla karamsardı:

Cephanemiz azalıyor. Havadan ikmal de imkânsız. Moraller düşük. 
Çatışma sadece şehir merkezinde devam ediyor. Berlin Muharebesi 
akşam gibi biter.3

Hitler bir süre sessiz kaldı. Sonra yorgun bir sesle, Weidling’in altında 
ancak ondan bağımsız olarak başkentin savunulmasından sorumlu; 
kendi adını taşıyan SS görev gücünün (Kampfgruppe Mohnke) komu-
tanı General Wilhelm Mohnke’ye fikrini sordu. General de durumun 
ümitsizliğini belli belirsiz bir baş hareketiyle onayladı. Hitler, usulca 
koltuğundan kalktı. Aynı esnada Eva soyunma odasında hizmetçisi 
Liesl Ostertag ile nihai yolculuğunda giyeceği elbisesini seçiyor, Göbbels 
çiftinin çocuklarıysa yatak odalarında oynuyordu. Magda, halen yata-
ğındaydı. Bormann’ı çağıran Hitler, “Vakit geldi. Bayan Braun ve ben 
bu öğleden sonra hayatımıza son vereceğiz.”4 dedi. Evlenmiş olmalarına 
rağmen karısına Bayan Hitler dememişti.

12.45

Hitler, 1.80 boyundaki ciddi bakışlı yaveri Günsche’ye “Benzin bul-
manın vakti geldi. Çok acil. Kendimi Moskova’da mumyalanmış ola-
rak bulmak istemiyorum.”5 dedi. Üst Sığınak’taki mutfakta Manziarly, 
Hitler’in son yemeğini hazırlıyordu. Menüde spagetti ve salata vardı. 
Uşaklardan biri salataya sos hazırlamakla meşguldü. Tıpkı Hitler gibi 
Manziarly de Avusturyalı’ydı. Viyena ve Bavyera yemekleri konusunda 
eğitim almıştı ve patronunun hassas midesine hitap eden vejetaryen 
yemekleri hazırlamaktan pek de keyif aldığı söylenemezdi.

3 Jonathan Mayo, Emma Craigie, Hitler’s Last Day: Minute by Minute, Short Books, 2015, s. 228.
4 Jonathan Mayo, Emma Craigie, age, s. 232.
5 Jonathan Mayo; Emma Craigie, age, s. 235.
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13.00

Hitler, aşçısı ve sekreterleriyle son yemeğini yerken Eva pek iştahı 
olmadığı için onlara katılmak yerine odasında Liesl ile kalmış; ölürken 
üzerinde olmasını istediği ve kocasının çok sevdiği elbiseyi seçmişti: 
Boyun kısmında beyaz güllerin işlenmiş olduğu siyah bir parça. Önce 
elbiseyi ütüleyen Liesl, şimdi de Eva’nın saçlarını yapmakla meşguldü. 
Spagettisini sıradan bir soğukkanlılıkla yiyen Hitler, bir yandan da 
Almanya’nın geleceğinden ve ülkeyi bekleyen tehlikelerden bahsederken 
masadaki kadınlar, bir yandan tabaklarıyla ilgileniyor diğer yandan 
tepkisiz bir şekilde onu dinliyorlardı. Hitler’in monologları çoktan 
herkesi bıktırmıştı. Zaten generallerinin çoğu, neredeyse gece boyunca 
süren tiratlarına, ancak kendilerini içkiye vererek katlanabilmişti. Gerçi 
çoktan beridir Führer’in repertuarı daralmıştı. Parlak günlerde felsefe, 
teknoloji, ırk, modern sanat gibi ciddi konulardan bahseden liderleri, 
sığınağa girdiğinden beri köpek eğitimi, diyet gibi içinde bulundukları 
durumun ciddiyetiyle bağdaşmayacak meselelerden bahsediyor ya da 
her zamanki bilindik düşmanlarına saydırıyordu.

13.30

Koruma Misch, panikle gerildi. Az önce koridorda, kendisine iki üst 
rütbeli SS subayının eşlik ettiği Gestapo Şefi Heinrich Müller’i görmüştü. 
Ya Hitler’in ölümüne şahit olanları ortadan kaldırmak ya da sığınağı 
içindekilerle birlikte havaya uçurmak için geldiklerini düşünüyordu. 
Ama çok geçmeden yanıldığını anlayacaktı.

14.45

Sekreter Junge, Üst Sığınak’ın koridorundaki bir sandalyeye ilişmiş 
sigara içiyordu. Yaver Günsche koridordan koşarak gelip, “Hadi, Führer 
vedalaşmak istiyor!” deyince hemen sigarasını söndürüp, üzerine sinen 
dumanı eliyle yelpazeledi. Hitler, ölüme bile gidiyor olsa sigara içmelerine 
sıcak bakmazdı. Sık sık sigaranın kansere neden olduğunu söylemesini 
çok tuhaf bulmuş olsa da şimdi bunları düşünmenin sırası değildi. 

Junge aşağı indiğinde neredeyse herkesin Hitler’in çalışma odasının 
önünde toplandığını gördü. 
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Çok geçmeden Hitler-Eva çifti odadan çıktı. Hitler, birkaç aksak adım 
attı. Artık topallaması bariz bir hal almıştı. Adeta ağır çekimde herkesle 
tokalaşmaya başladı. Junge’nin elini tuttuğunda kadın, Führer’in elinin 
sıcaklığını hissetti ancak gözlerindeki ifade duygusuz bir soğukluktan 
ibaretti. Hitler ona da bir şeyler söyledi. Ancak genç kadın öylesine 
şaşkın ve donmuş bir haldeydi ki kendisine söylenenleri duymadı bile. 
Eva, Linge’ye yaklaşarak, “Hitler için yaptığın her şey için teşekkür 
ederim.” dedikten sonra fısıldar gibi ekledi: “Kız kardeşim Gretl ile 
rastlaşırsanız lütfen kocasının nasıl öldüğünü ona anlatmayın.”6 Linge, 
gözleriyle onayladı. Ölüme yürüyen kadının dün kocası tarafından 
idam ettirilen kayınbiraderiyle ilgili bu son isteğini yerine getirecekti. 
Eva, Junge’ye sarıldı. “Buradan çıkmak için elinden geleni yap. Çok geç 
olmamış olabilir.” dedi ve ekledi: “Bavyera’ya sevgilerimi ilet!”7 Gülüm-
süyordu ama sesindeki titremeyi saklamayı becerememişti.

Bu vedalaşmaları izleyen Göbbels kendisini bir an çok çaresiz his-
setmişti. Muhtemelen onun izinden gitmek üzere, bağlılık yemini ettiği 
adama olan sadakatini göstermek için karısı ve çocuklarıyla birlikte 
bir süre önce sığınağa gelmişti. Hep uzak ihtimal olarak değerlendir-
diği şey olmak üzereydi. Führer ölüme yürüyordu. Kendini tutamadı. 
“Önderim, halen kaçmak mümkün. Savaşı Obersalzberg’den idare 
edebilirsiniz... Yalvarırım size bunu bir düşünün.” dedi ancak Hitler 
tavizsizdi: “Kararımı biliyorsun. Değiştirmeyeceğim. Elbette sen ve 
ailen Berlin’den ayrılabilirsiniz.”8 Göbbels, liderinin gözlerinin içine 
baktı: “Yanınızda kalacağız ve sizin izinizden geleceğiz, önderim!”9 
İki adam usulca el sıkıştı. Linge’ye yaslanan Hitler, çalışma odasına 
yöneldi. İçeri girmeden önce ona, “Artık gidiyorum. Ne yapman ge-
rektiğini biliyorsun. Bedenimin yakılmasını ve benden geride kalan 

6 Heinz Linge, With Hitler to the End: The Memoirs of Adolf Hitler’s Valet, Simon and Schuster, 
2009, s. 212.

7 Traudl Junge, Until the Final Hour, Hachette UK, 2012, s. 186.
8 “Hitler’s last day: How it happened”, Jonathan Mayo, Emma Craigie, The Daily Telegraph, 8 

Mayıs 2015.
9 Hitler’s last 24 hours: ‘Bullseye!’ shouted Goebbels’ little boy as Hitler shot himself in the 

head, Jonathan Mayo, Emma Craigie, Mail Online, 13 Nisan 2015.
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eşyalarımın yok edilmesini sağla.”10 dedi. İtalyan komünistler, kurşuna 
dizdikleri Mussolini ve sevgilisi Claretta Petacci’nin cansız bedenlerini 
ayaklarından asmışlardı. Cesetlerinin Rusların eline düşüp benzer bir 
akıbeti paylaşması, Hitler’in isteyeceği son şey olurdu. Son kez Nazi 
selamı vererek içeri girdi.

Junge, bir an evvel oradan uzaklaşmak istiyordu. Koşarak tekrar 
Üst Sığınak’a çıktı. Koridorda Göbbels çiftinin çocuklarıyla karşılaştı. 
Etraflarında kopan fırtınaya ve yazılan tarihe dair en ufak fikirleri 
olmayan çocuklar, usulca bir köşeye sinmişlerdi. Kimse onlara yiyecek 
vermemişti. Junge, “Gelin benimle, size yiyecek bir şeyler bulalım.”11 dedi.

15.15

Günsche, odanın kapısını Hitler çiftinin üzerine kapadı (Kimi kay-
naklara göre kapıyı kapatan Linge’ydi) ve Misch’e, “Patron bir daha 
rahatsız edilmek istemiyor.”12 dedi. Bu, son beş yıldır Hitler’in koru-
malığını, kuryeliğini ve santral memurluğunu yapan Misch’in onları 
son kez canlı görüşü oldu. Günsche, kederli bir sesle herkese hitaben, 
kapı kapanmadan önce Hitler’in herkesi kendisine yaptıkları bağlılık 
yemininden azat ettiğini söyledi. Kimse bu açıklamaya tepki vermedi. 

Birkaç dakika geçmemişti ki koridorda bir patırtı koptu. Bu, son 
bir kez olsun Hitler’i görmek için ağlayıp yakaran Magda’ydı. İstediği 
oldu. Ancak görüşme kısa sürdü. Kocası gibi o da Führer’den Berlin’den 
ayrılmasını istese de Hitler, ölmekte kararlıydı. Linge, çalışma odasının 
ağır demir kapısını son kez çiftin üzerine kapatırken Magda bir kez daha 
gözyaşlarına boğuldu. Aynı esnada yukarıda, Başbakanlık binasının 
kantininde, bir grup asker ve hemşire kırık bir gramofondan çalan müzik 
eşliğinde dans ediyordu. Adeta herkes batmakta olan imparatorluğa 
sürreal bir şekilde veda eder gibiydi.

Führerbunker’daki bekleyiş sürüyordu. Herkes, donmuşçasına Hitler 
çiftini kendilerinden ayıran kapıya bakıyordu Tuhaf bir beklemeydi bu. 

10 Jonathan Mayo, Emma Craigie, age, s. 276.
11 “Surrender and suicide at the end of the second world war”, Sebastian Haffner, Traudl 

Junge, The Guardian, 10 Eylül 2009.
12 Rochus Misch, Hitler’s Last Witness: The Memoirs of Hitler’s Bodyguard, Frontline Books, 

2014, s. 170.



  25

Sessizce paylaştıkları bir teslimiyetle hiç ölmeyeceğini düşündükleri bir 
adamın ölmesini bekliyorlardı. 

Üst Sığınak’taki koridora kurulu masada Göbbels çiftinin çocukları 
yemek yiyordu. Özellikle on yaşındaki Helmut, her zamanki gibi çocuksu 
coşkuya teslim olmuştu. Uzaklarda belli belirsiz patlayan Rus topların-
dan tarifsiz bir heyecan duyuyordu. Bunlardan biri daha duyulduğunda, 
“Bombomlar bize bu sığınakta bir şey yapamaz!”13 diye neşeyle bağırdı. 
Aynı anlarda Hitler çiftinin kapısındaki kalabalık grup, silah sesi duymayı 
bekliyordu ancak duyabileceklerinden emin değillerdi. Zira dizel motorun 
sesi, her şeyi bastırıyordu. Onun boş bıraktığı yerleriyse havalandırmanın 
homurtusu dolduruyordu. Sonra biri, “Linge, Linge, sanırım vakit geldi!” 
diye bağırdı. Muhtemelen Bormann ya da Göbbels’di. Bariz bir silah sesi 
duyulmamıştı ancak bağıran hangisiyse, muhakkak ki bir şey duymuş 
olmalıydı. Sonrasında olanları Misch, asla unutamayacaktı:

Koridora çıkıp tereddütle birkaç adım attım. Linge beni kenara itip, 
hızla yanımdan geçti. Tuvaletten mi yoksa sığınağın girişindeki mer-
divenlerden mi geldiğinden emin olamadım. Çıt çıkmıyordu. Linge, 
kulağını çalışma odasının kapısına dayadı. Ardından Günsche ile bir-
likte, çalışma odasının girişindeki hole açılan ilk kapıyı açtılar. Usulca 
ana odaya ilerlediler. Neredeyse hepimiz soluğumuzu tutmuştuk. 
İkinci kapıyı açtılar. Peşlerinden gidip çekinerek içeri bir göz attım. 
Topu topu birkaç saniye baktım ancak bir daha asla unutmayacak-
tım. İlk önce Eva’yı gördüm. Kanepedeydi. Bacakları bitişik, oturur 
vaziyetteydi. Başı hafifçe Hitler’e dönüktü. Ayakkabıları kanepenin 
altındaydı. Sonra Hitler’in cansız bedenini gördüm. Ya onun yanında 
ya da koltuktaydı, tam hatırlamıyorum. Gözleri açık bir yere bakıyor 
gibiydi. Başı hafifçe öne eğikti. Kan görmedim.14

Misch kan görmemişti ancak Hitler’in sol şakağında bir kurşun deliği 
vardı. 7.65 mm’lik Walther’ı hemen elinin altındaydı.

13 “Surrender and suicide at the end of the second world war”, Sebastian Haffner, Traudl 
Junge, The Guardian, 10 Eylül 2009.

14 Rochus Misch, age, s. 172.
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Linge, Günsche, Hitler’in şoförü Erich Kempka ve korumalardan 
biri Hitler’i yere yatırıp cansız bedenini yerdeki gri halıya sardılar. 
Ardından sığınaktan çıkarmak için cesedi yüklendiler. Halı kısaydı. 
Misch, Hitler’in halıdan taşan ayakkabılarına donuk gözlerle baktı...

15.45

Ortalığın hareketlenmesinden Junge Hitler’in öldüğünü anlamıştı 
ama çocuklara bir şey belli etmeme derdindeydi. Ekmeklerden birine 
daha yağ sürdükten sonra onlara yemekten sonra hangi oyunu oynaya-
caklarını sordu. Apar topar sofradan kalkan çocuklar yatak odalarına 
dönüp Führer ölmemiş, Almanya batmamış gibi oynamayı sürdürdü. 
Her şeyin bittiğini tüm hücrelerinde hisseden Junge, bir kadeh Steinhäger 
cinle rahatlamaya çalışıyordu. 

15.50

Yoğun Rus bombardımanı devam ederken başbakanlık binasının bah-
çesinde yakın adamları Führer’e son görevlerini yapmaya hazırlanıyordu. 
Battaniyelere sardıkları iki cansız bedeni bombaların açtığı çukurlardan 
birine özenle yerleştirdiler. Günsche cesetlerin üzerine 200 litre benzin 
döküp ardından ateşe verdi. Dört bir yanlarında Rus mermileri patlar-
ken, yüzlerinde uğursuz bir kızıllığın dans ettiği Göbbels, Bormann, 
Burgdorf, Kempke ve Günsche cesetlerin başında kıpırdamadan durup 
mızrak gibi boşluğa uzattıkları kollarıyla son kez Hitler selamı verdiler.

Eva Braun yanıyordu.

Adolf Hitler yanıyordu.

Bin yıl ömür biçtiği imparatorluğu yanıyordu.

Taş üzerinde taşın kalmadığı Almanya yanıyordu.

Dahası, dünya yanıyordu...


