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1. Sınıflandırma 

Goc pozisyonundaki gruplar, insanları etnik köken, ırk, din veya 
milliyete göre “biz” ve “onlar” zihniyetini kullanarak kategorize eder. 
 
Örnek: Rwanda’daki Hutular vs. Tutsiler 

 
 

2. Simgeleştirme 

Kişiler, Yahudi, Roman veya Tutsiler vb. olarak tanımlanır ve 
belirli renkler veya sembolik giysilerle diğerlerinden farklılaştırılır. 
 
Örnek: Nazi Almanya'sındaki Yahudiler Sarı Yıldız takmak 
zorundalardı. 

 
 

3. Ayrımcılık 

Baskın bir grup, diğer grupların haklarını reddetmek için 
kanunları, gelenekleri ve siyasi gücü kullanır. Güçsüz gruba tam 
medeni haklar ve hatta vatandaşlık verilmeyebilir. 
 
Örnek: 1935 Nürnberg Yasaları Alman Yahudilerinin 
vatandaşlıklarını ellerinden aldı. 

 
 

4. İnsandışılaştırma 

Ayrımcılığa uğrayan grubun azalan değeri propaganda yoluyla 
duyurulur. Ayrımcılığa uğrayan grup hayvanlar, böcekler veya 
hastalıklara benzetilebilinir. 
 
Örnek: Hutu propagandasının "Hamamböcekleri" olarak 
adlandırdığı Ruanda'daki Tutsiler. 

 
 

5. Örgütlenme 

Bir soykırım her zaman örgütlenerek oluşur. Bir devlet, ordusu 
veya milisleri soykırım planlarını tasarlar. Gruplar hazırlıklı olmak 
adına silahlı ve eğitimli olur. 
Örnek: RSS tarafından Hintli Müslüman topluluklara saldırmak 
için düzenlenen Hindu milliyetçi çeteleri. 

 
 

6. Kutuplaşma 

Propaganda, gruplar arasındaki farklılıkları büyütmek için 
kullanılır. Gruplar arası etkileşim yasaktır ve iktidardaki grubun 
ılımlı üyeleri öldürülür. 
Örnek: Görüş olarak ılımlı olan Hutular Ruanda'da saldırıya uğradı 
ve öldürüldü. 

 
 

7. Hazırlık 

Kurbanlar belirlenir, ayrılır ve semboller takmaya zorlanır. 
Sürgünler, tecrit edilir ve zorla açlık getirilir. Ölüm listeleri 
hazırlanır. "Etnik temizlik" gibi terimler kullanılır. 
Örnek: Nazi Almanyası, "Yahudi Sorunu" için "Nihai Çözüm" ü 
hazırladı. 



 
 

8. Zulüm 

Kurbanlar etnik veya dini kimliklerine göre belirlenir ve izole 
edilir. Mülkiyet genellikle kamulaştırılır, insan hakları reddedilir, 
çocuklar alınır, katliamlar başlar ve toplama kampları kurulur. 
 
Örnek: Sırp, Bosnalı Müslümanları, Romanları ve Hırvatları 
toplama kamplarına ayırdı. 

 
 

9. İmha 

Katliamlar başlar. Failler, kurbanlarını tamamen insan olarak 
görmedikleri için eylemlerini “imha” olarak görürler. Tecavüz, 
zorla sınır dışı etme, kısırlaştırma ve işkence bu aşamada yaygın 
olarak görülür. 

Örnek: Myanmar'daki Rohingya nüfusunun zorla yerinden 
edilmesi, katliamı, tecavüz edilmesi ve aç bırakılması. 

 
 

10. İnkar 

Soykırımın failleri suçlarını işlediklerini reddederler. Mağdurlar 
sıklıkla suçlanır. Kanıtlar gizlidir ve tanıklar korkutulur. 
Soykırımın etkisi büyük derecede önemsiz gösterilir. 

Örnek: Kızıl Kmer failleri ve destekçileri, rejimin 2 milyon kadar 
Kamboçyalıyı öldürdüğünü inkar ediyor. 
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