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Ulaş   ım yolu planı
Simlinger/Montambeau

Yer al, birlikte ol ve hatırla
Yer al, birlikte ol ve hatırla
Bu ş   ehri her gün dolaş   iyor ve 
aynı resmi birlikte paylasiyoruz.
Linz, gerek ş   ehir içinde ve 
cevresinde, meydanlarda ve 
sokaklarda bizlere bir çok hikaye 
anlatiyor. Linz bizlere tarihi 
hatırlamak ve dinlemek icin bir 
cok fırsat da sunuyor. Birlikte yola 
çıkalım ve hepimizin olan bu ş   ehrin 
hikayelerini birlikte okuyalım. 
Linzi tanıyalım! 
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Mit freundlicher Unterstützung der

Linz Ş  ehrini tanıyalım

L I N I E N



 Dornach
Alkol fabrikatörü, okul kurucusu ve Urfahr semtinin tanınmış   sakini 
Leopold Mostny 1 Ekim 1942 tarihinde 99 yaş  ında Viyana´dan 
Theresienstadt´a sürgün edildi ve 6 Ekim 1942 tarihinde öldü. Ölüm 
sebebi hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 1983 senesinden beri 
Mostnystrasse onun adıyla anılmaktadır.

  St. Magdalena
1940 senesinde Linz´de binlerce iş  yeri eleman yetersizliğ   inden 
dolayı boş   kalmış  tı. Üretimi muhafaza edebilmek için yabancı iş   çileri, 
savaş   esirlerini, göz altındakileri ve 1943´ten itibaren toplama kampı 
tutuklularını çalış  tırmak mecburiyetinde kalınıldı. Yalnız Hermann 
Göring Fabrikaları 1943 senesine kadar 25 ulustan, 14.000 yabancı 
iş  çiyi barındıracak 18 kamp inş  a etmiş  ti. Bugünkü Biesenfeld kapalı 
havuzunun güneyinde pranga mahkümu veya İ talyan, Fransız ve Çek 
savaş   esirlerini barindiran kamp barakaları bulunmaktaydı.

  Rudolfstraße
Adolf Hitler Linz Ş   ehrini himayesi altına almış   tı, “Tuna nehrinin en 
güzel ş   ehri“ olarak Viyana ve Budapeş   te`yi gölgesinde bırakmasını 
hedefliyordu. Önemli ş   ehircilik planları arasında Tuna nehrinin iki 
yakasına anıtsal yapıların inş   a projeleri de vardi ancak bu projelerin 
çoğ   u gerçekleş   tirilemeden kaldı. Bunlardan yalnız Nibelungen köprüsü 
(Nibelungenbrücke), 1938 ile 1940 seneleri arasında inş   aat edilebildi. 
Tuna nehrinin Nibelungen efsanesindeki önemli rolünden ilham alan 
Adolf Hitler köprüye bu ismi kendisi vermiş   tir. Köprünün inş   aası, ancak 
1947 senesinde bitirilebilen meydandaki iki köprübaş   ı binalarinin 
inş   aatı ile birlikte baş   lamış   tı.

  Hauptplatz
12 Mart 1938 tarihinde, Adolf Hitler eski belediye binası (altes Rathaus) 
balkonundan coş  ku içinde olan 60.000 Linz hemş  erilerine bir konuş  ma 
yapmış  tı. Bu aş  ırı sevinç onun, Avusturya´nın tümünü 3. Alman 
İ mparatorluğ   una katma planını olgunlaş  tırmış  tı.

 
Hauptplatz 26/27 nolu adreste Yahudi Schwarz ailesine ait „Kraus 
und Schober” adında  büyük bir mağ   azaları vardı.Schwarz kardeş  
l er Domgasse 5 numarada, geniş   bir sanat koleksiyonunu barnıdıran 
bir dairenin de sahibiydiler. Mart 1938´de SA ve SS zorla eve girerek 
sanat eserlerine elkoymustu. Paul ve Max Schwarz tutuklanarak 
Dachau toplama kampına sürgün edildiler. Yazılı olarak  sahibi oldukları 
mağ   zadan vazgeçmek ş  artıyla serbest bırakıldılar ve o zamanki Filistine 
ancak kaçabildiler. Üçünçü kardeş  leri Walter Schwarz ise Gestapo 
tarafından Münih´te öldürüldü. Mağ   azayı savaş   tan sonra hayatta kalan 
aile ferdlerine iade edildi ise de, binayı 50´li yıllarda satarlar.

 
5 Mayıs 1945 tarihinde Amerikan ordusunun 11. tümenine ait tanklar 
Linzin merkez meydanına ulaş  ır. Halk Amerikan birliklerini çiçek, ş   arap 
ve akordeon müziğ   i ile karş  ılar.

  Taubenmarkt
Genç Adolf Hitler 1900 ile 1904 arası Steingasse 6 da bulunan 
Realschule´de, 1904 senesinde ise Steyr ş   ehrindeki Realschule`de 
okudu ve bir sene sonra 16 yaş   ında diploma almadan okulu terk etti.
Steingassedeki okul binasında hala görülebilen beyaz bir ok, bizlere ikinci 
dünya savaş   ı sırasında bu binada bir yeraltı sığ   ınağ   ı oldugunu hatırlatır.
Bina bugün iyi korunmuş   durumda olup boş   bulunmaktadır.

  
Yahudi doktor Eduard Bloch 1901`den beri Landstrasse`de özel bir 
muayenehane isletmekteydi. Hastaları arasında Adolf Hitlerin annesi de 
bulunmakta idi. Avusturya´nın  3. Alman İ mparatorluğ   una katılmasından 
sonra (Anschluss), 1938 senesinde Bloch, Hitlere bir mektup gönderir 
ve yardim ister. Böylece Gestaponun koruması altındaki tek Linzli Yahudi 
olarak, 1940 senesinde ailesi ile birlikte Amerikaya göç etme mecburiye-
tinde kalır.

  
1934 nüfus sayım sonucuna göre Yukarı Avusturya Eyaletinde 966 Yahudi 
yaş  amaktaydı. 1877 senesinde Bethlehemstrasse 26 da inş   aat edilen 
Linz sinagogu, 10 Kasım 1938de tamamen yakıldı. Aynı yerde 1967/68 
senelerinde planı Fritz Goffitz´e ait bir Yahudi ibadet evi yapıldı.

  Mozartkreuzung
Adolf Eichmann Bischofstrasse 1 nolu evde büyüdü. Ailesi Bischofstrasse 
3 de bir elektrik mağ   azasını iş   letiyordu. Teknisyen Eichmann 1932 
senesinde NSDAP üye olup aniden yükselen bir kariyer yapacaktı. 1935 
ve 1945 seneleri arasında, Avrupa Yahudilerinin mal ve mülkülerine el 
konulmasını, memleketlerinden kovulmasını ve baş   ka yerlere sürülmesini 
organize eder. Böylece Eichmann 6 milyon insanın ölümünden sorumlu 
olur. 1962 senesinde Kudüs´te yagılanan Eichmann`ın idamı, bugüne 
kadar İ srail tarihindeki ilk ve tek ölüm kararı oldu.

  Goethekreuzung
1947 senesinde Goethestrasse 63te „Jüdische Historische 
Dokumentation´ı“ (Yahudi Tarih Arş   ivi) kuran Simon Wiesenthal, 
1945´de Mauthausen toplama kampından kurtulmadan önce, toplam 
12 toplama kampında tutuklu bulunmuş   tu. Tanık ifadelerini toplayıp NS 
suçluları hakkında fiş   ler hazırlayan Wiesenthal, araş   tırmaları sayesinde 
Linz´de büyüyen ve 1945 senesinde Arjantine kaçan savaş    suçlusu Adolf 
Eichmann´ı bulmayı baş   arır. 1954 senesinde Wiesenthal´ın Linz´deki 
bürosu yetersiz kamu yardımının yanında bir çok baş   ka sebeple birlikte 
kapanmak zorunda kaldi, ve ancak 1961 senesinde Viyana´da yeniden 
açılabildi. Simon Wiesenthal 20 Eylül 2005 tarihinde vefat eder ve 
2008 senesinde Avusturya hükümeti  „Wiener Wiesenthal Instituts für 
Holocauststudien“ (Viyana Wiesenthal soykırım araş   tırma enstitüsü) 
kurulmasına karar verir.

  Hauptbahnhof
Merkez tren istasyonu önündeki iki aslan 1941 senesinde siparis üzerine 
heykeltraş    Jakop Adlhart tarafından yapıldı. Bu aslanlar NS yönetimi 
tarafından Salzburg´ta yapılması ön görülen „Neue Staatsbrücke“ (Yeni 
Devlet Köprüsü) için planlanmıstı. Köprü inş   aatı ancak 1949 senesinde 
bitirilebildi ama Aslanların oraya yerleş   tirilmesinden vazgeçilmisti. 
Onun yerine 1949 senesinde yeniden açılan Linz tren istasyonun önüne 
yerleş   tirildiler. Aslanların NS ile olan ideolojik tarihçesi, sonradan tren 
garında yapılan inş   aat değ   iş   ikliklerinde tartış   malara yol açmış    ancak 
tartış   malarin sonucunda Linz belediye meclisi aslanların ideolojik yaninin 
tasviyesini açiklamıstır.

  Herz-Jesu-Kirche
1943 senesiyle birlikte Linz´de inş   aatcılık savaş    sığ   ınakları yapmakla 
sınırlanır. Bu dönemde bir cok, gerek yeraltı gerek yerüstü sığ   ınakları inş   a 
edilir. Andreas Hofer meydanındakı yapı 1000 kiş   ilik bir yerüstü sığ   ınagıydı. 
Bombardıman süresince müttefikler tarafından Linz ş   ehri üzerine 8000´ne 
yakın bomba atıldı. 1679 insan öldürüldü, 12.000´e yakın bina yok oldu 
veya zarara uğ   radı. Yaklaş   ık 22.000 kiş   i evsiz kaldı.

  VOEST-Alpine
9 Ağ   ustos 1942´de Linz´de, kısa adi GB olan, karş   ı hareket manasına 
gelen ´´Gegenbewegung´´ kuruldu. Bu, Linz belediyesinde sözleş   meli 
memur görevi yapan  Hanz Frenzel yönetimindeki bir direniş    grubuydu. 
´´Karş   ı Hareket´´ grubu hiçbir politik devrimi planlamıyor, onun yerine 
ağ   ırlıgi sabotaj hareketlerine veriyorlardi. Hermann Göring fabrika 
alanında bomba uçaklarınin hedef bulmalarını zorlaş   tıran bir sis üretme 
cihazı bulunmaktaydı. ´´Karş   ıt Hareket´´ grubu, bu cihazı tesirsiz hale 
getirdi. Savaş    bitikten sonra Hanz Frenzel SPÖ politikacısı, gida ve 
beslenmeden sorumlu bakan ve Sayış   tay baş   kanı olmuş   tu.

  Neue Welt
1945 senesinde Amerikalılar, Hanz Malzacher´i Linz ağ   ır sanayisini 
yeniden düzene sokmakla görevlendirir, ancak aynı senenin sonba harında 
NS yönetiminde yaptığ   ı savaş    sanayisi bakan yardımcılıgı ve güney 
doğ   u bölgesi askeri donanım vekillliğ   i görevlerinden dolayı tutuklanır. 
Malzacher´in ismi savaş   sucluları listesinde bulunmasına rağ   men, 
1945-46 Nürnberg mahkemeleri tarfından beraatına karar verilir. 
Sonrasindaysa VOEST denetim kurulu baş   kanlığ   ına getirilir.

  Simonystraße
Adolf Hitlerin yanında, nasyonal sosyalist terör rejiminin en yetkili 
kiş   ilerinden Herrmann Göring, 13 Mayıs 1938 tarihinde St. Peter-
Zizlau´daki Herrmann Göring Fabrikaları´nin temel atma töreninde ilk 
kazmayı vurur. Linz ş   ehri tunç iş   leme bölgesi ile kömür maden merkezleri 
arasında bulunduğ   undan dolayı, ağ   ır sanayi bölgesi olarak önemliydi. 
1943 senesinden itibaren fabrika arazisinde Linz I ve Linz III adı altında 
Mauthausen toplama kampına ait iki ek kamp bulunmaktaydı. 1965 
senesinde Lunzerstrasse 60´da dikilen anıt burada hayatlarını vermiş    
kurbanlara adanmış   tır. Linz II kampıysa Bauernberg´in maden galerisinde 
bulunmaktaydı. Herrmann Göring Fabrikalarına savaş    sonunda müttefikler 
tarafından el konulur.Yeni kurulan VOEST (Vereinigte Österreichische 
Eisen und Stahlwerke) Birleş   ik Avusturya Demir ve Çelik Fabrikaları 
1946 senesinde Avusturya devletinin mülkiyetine geçer.
VOEST 1948 ile 1952 seneleri arasında, ekonomiyi yeniden kalkındırma 
programı çerçevesinde 3 milyon dolar Marshall yardımi almış   tı. Bugün 
voestalpin ş   irket grubunun dünya çapında 40.000 çalış   anı bulunmaktadır.


