AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISi• Gilt 11 • Sayt: 1-2 • 2003

169

TURK- ALMAN KULTUREL iLi~KiLERiNiN TARiHSEL
GELi~iMi

Nedret Kuran-BUR(:OGLU*

Bu makalede 18. yuzyzlda Berlin 'e gonderilen ilk Osmanb el9isi Azmi
Efendi 'nin ziyareti ile ba~layan Tiirkler ve Almanlar arasmdaki ili~kilerin
ozellikle kultiirel boyutta geli~imi dort a~amada ele almmz~tzr. jki devlet
arasmdaki kiilturel ili~kiler 19. Yuzyll sonlarrna dogru yogunla~an siyasi,
ekonomik, askeri ve toplumsal ili~kilere paralel olarak geli~mi~tir.
Ba~langz9ta Aydmlanma hareketi ve Avrupa yz saran Tiirk modasz ile
Avusturya ve Almanya 'da Turk dili ve kiilturiine olan ilgi artz~ gostermi~
bunu ozellikle Osmanb ordusunun yeniden yapllanmasz baglammda
Almanlarla ba~layan askeri i~birligi takip etmi~tir. Artan etkile~im
sonucunda Osmanh jmparatorlugu 'nda ilk Alman kurumlarr olu~turulmaya
ba~lanmz~tzr. Bunu takip eden I. Diinya Sava~z oncesi sure9te bazz Turk
yazarlarmm Alman kiilturiiniin tamtllmasma katkzda bulunduklarz ote
yandan Almanya 'mn emperyalist bakz~ apsz ile ~ekillenmekte olan dogu
politikasz kapsamma Osmanh yz da aldzgz goriilmektedir. Tiirkiye
Cumhuriyeti'nin kurulu~undan sonra Ataturk'un izledigi 9agda~ politikalar
iki iilke arasmdaki kiiltiirel ili~kilerin geli~mesine katkzda bulunmu~ ve Turk
universitelerinde bir9ok Alman bilim ve dii~iince adamzmn hizmet verdigi
bir doneme ge9ilmi~tir. Bazz kurumlar ve yapzlan 9eviriler sayesinde Alman
dil ve kiiltiirii Turkiye 'de tamnmaya devam etmi~tir. 1960 'larda Tiirkiye 'den
Almanya ya i~9i g69u ili~kileri yogunla~tzrmz~ ve Almanya 'da ya~ayan
onemli bir Turk kokenli niifusun ortaya pkmasma yo! a9m1~tzr. Bu grup
arasmda onemli bir g69men edebiyatmm dogdugunu aym zamanda Alman
yazarlar arasmda da Tiirklere kar~z dar bakz~b ve onyargzh yakla~zmzmn
kmlmakta oldugunu gozlemlemek miimkundiir. jki iilke arasmdaki kiilturel
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ili~kiler gerek Almanya 'daki Turk kokenli niifusun etkisi gerekse Tiirkiye 'nin
AB ye adayllk siireci dogrultusunda geli~mektedir.

Giri~

Tiirk-Alman kiiltiirel ili~kileri, Tiirkler ve Almanlar arasmda 18.
Yiizy1lda ba~lay1p, 19. Yiizy1l sonlanna dogru yogunla~an siyasi, ekonomik,
askeri ve toplumsal ili~kilere paralel olarak geli~mi~tir. Bu nedenle de iki
toplum arasmdaki kiiltiirel ili~kileri, siyasi, ekonomik, askeri ve toplumsal
ili~kilerden bag1ms1z olarak ele almak, en azmdan ili~kilerin ba~langw
a~amasmda, dogru olmayacaktlr. Bu dii~iinceden hareketle bu yaz1da, iki
toplum arasmdaki kiiltiirel ili~kilerin, 18. Yiizy1ldan giiniimiize tarihseltoplumsal baglamlan iyinde aktanlmas1 amaylanmaktad1r. <;ok geni~ ve
farkh boyutlan olan bu karma~1k konuyu bir makale yeryevesi ile
s1mrland1rrnak ise dogal olarak baz1 klSltlamalan beraberinde getirecektir.
Tarihsel-toplumsal

baglamlan

iyersinde

Tiirk-Alman

Kiiltiirel

ili~kileri'ne bak1ld1gmda, gerek ili~kilerin olu~um ve yapllanma yizgileri,

gerekse belirli yogunla~ma biyimleri ve dinamikleri aylSlndan
birbirinden aynlmaktad1r:
1-18. Yiizy1ldaki

ili~kiler

ve ilk kar~1hkh

2-19. Yiizyllda geli~en, I.Diinya
ic;ine alan ikili ili~kiler (1835-1918)

etkile~imler

Sava~1'na

dogru

~u

dort

a~ama

(1701-1800)

yogunla~an, sava~1

da

3-Cumhuriyet'in ilanmdan sonra Tiirkiye'deki reform hareketleri
baglammda yeniden canlandmlan ili~kiler (1923- 1950'ler)
4-1960'1arda Almanya'ya i~'Yi goyii ile Almanya'da yogunla~an
bunlann getirdigi sonuc;lan ve Avrupa Birligi'ne gidi~ a~amas1
(1960-2003)
etkile~imler,

Bu yaz1da bu a~amalar sua ile ele ahnacaktu.
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1.18. Yiizyd'daki ili~kiler ve ilk kar~dikb Etkile~imler (1701-1800):
i. ilk Eh;iler, Dostluk ve Ticaret Anla~malan, Istanbul Matbaasi.
18. yiizyilm ba~mda, Berlin'e gonderilen ilk Osmanh el~isi Azmi
Efendi 'nin ziyareti, Alman ve Turk toplumlan arasmdaki ili~kilerin ilk
ad1m1 sayilabilir. Mektup~u Azmi Said Efendi 1701 yilmda, kendisine e~lik
eden 15 ki~ilik heyeti ile Berlin'e vard1gmda, Polonya Prensi Jan Sobieski
kumandasmdaki Avrupa ordusu tarafmdan ikinci Viyana Ku~atmas1 'nda
(1683) yenilgiye ugratilan Osmanhlar' m bu yenilgisinin uzerinden 18 yil
1
ge~mi~tir ve Avrupa' da yiizyillard1r suren , kilise vmzlarma, altar
figurlerine, balk deyi~lerine ve tekerlemelere konu olan/ "yenilmez, bast1g1
yerde ot bitmez, korkun~ Tiirk" imgesi etkisini artlk yitirmi~, onun yerini
"egzotik," "duyusal zevklere du~kiin" bir insan imgesi alm1~tlr. Turklerin
ya~am bi~imi ise Avrupa'da ger~ek bir merak konusu haline gelmi~tir,
~unku ne de olsa bu sava~m ardmda Turklerden olumlu izler de kalmi~tlr,
ornegin Avrupahlar art1k kahve i~ip, ay 90regi yemege ah~m1~lard1r.
Avusturya' da a~Ilan kahvelerin say1s1 ise h1zla artmakta, bu ah~kanhk
insanlann ya~am tarzmm bir par~asm1 olu~turmaktad1r. Boyle bir ortamda
ticaret ve dostluk baglan kurmak uzere Avrupa'ya gelen Osmanh El~isi
Azmi Efendi'nin ziyareti ho~ kar~1lanm1~ fakat bu ziyaretin ikili ili~kilere
pek onemli bir katk1s1 olamam1~tlr.
Daha sonra 1732 ilkbahannda, 2. Defterdar Mustafa Aga'mn Sultan
I.Mahmud 'un tahta ~1kmas1h1 bildirmek amac1 ile geni~ bir heyetle
Viyana'ya gelmesi ve beraberinde Istanbul'da ibrahim Muteferrika
Matbaas1'nda son u9 yilda bas1lm1~ eserleri hediye olarak getirmesi Turk
kultiir hayatmm Avrupa'mn Almanca konu~ulan bolgelerinde tanmmasmda
etkili olmu~tur3 . Mustafa Aga'nm hediyelerine mukabil, kendisine Franz
Meninski'nin, ileride Holdermann'm Grammaire Turque 'une zemin
haZirlayan, 1680 yilmda yaymlad1g1 Tiirkt;e-Arapt;a-Farst;a Sozliigii hediye
edilmi~tir4 . Esasen bu matbaa Osmanh imparatorlugu'nda kurulmadan
evvel, bat1 dunyasmda bu ulkenin kultiirii hakkmda 9ok az ~ey
bilinmektedir5. Matbaa'mn kurulu~undan sonra ise, ozellikle Leipzig'li
dogubilimci Christian Clodius burada basilan eserleri yakmdan izleme
f1rsatl bulmu~ ve bah dunyas1m bu geli~melerden haberdar etmi~tir.
18.Yuzydm ortalarma dogru, Avrupa'daki gii~ dengelerinde bir degi~im
k1t' anm iki buyiik gucu olan Habsburg ve Rus imparatorluklar' 1,
Avusturya ve Fransa'y1 da kendi saflanna 9ekerek gu~lerini birle~tirmeye
olmu~,
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karar vermi~lerdir. Her iki Ulkenin yoneticisi de bu durumun, Prusya ve
Osmanh imparatorlugu i<;in ciddi bir tehlike arzedeceginin farkmdad1r ve
kendilerine kar~1 olacak bu olumsuz geli~ime kar~1 onlem olarak iki
hi.ikiimdann kar~1hkh baz1 yakla~1mlarda bulunmalanna neden olacaktlr.
Osmanh imparatoru Sultan III.Mustafa, Prusya Krah II.Friedrich'den
(1740-1786) (Biiyiik Friedrich olarak da anllmaktad1r) Osmanh ordusunu
yeniden diizenlemek i<;in askeri yard1m ister. Friedrich ise Osmanh
imparatorlugu ile yakm ili~ki kurmak amac1 ile Rexin admdaki bir ki~iyi
1755 y1lmda Prusya El<;isi olarak siirekli kalmak iizere Osmanh Saray1'na
gonderir.
0 suada Prusya, biiyiik Avrupa devletleri arasma girebilmeye <;ah~makta
ve Rusya, Avusturya, Fransa, Saksonya, isve<; ve diger Alman Beylikleri'ne
kar~1 7 yll siirecek (1756-1763) bir sava~a girmek iizeredir. ingiltere,
Hannover, Hollanda ve baz1 Alman birlikleri de Prusya'mn yanmda yer
almaktad1r. !!.Friedrich bu sava~ta Osmanh imparatorlugu'nun desteginin,
Prusya i<;in hayati onem ta~1d1gma ve bunun Prusya'ya avantaj
saglayabilecegine inanmaktad1r, zira Prusya da, Avrupa'nm diger iki gii<;lii
devleti olan Rusya ve ingiltere gibi, Osmanh imparatorlugu'nun jeopolitik
durumunun oneminin farkmdadlr.
Biiyiik Friedrich'in as1l emeli; Prusya imparatorlugu'nu, Kara
Avrupas1'ndaki gii<;lii devletlerin arasmdaki s1k1~1k durumundan kurtarmak,
guneydoguya dogru biiyiiyiip yay1lmak, s1cak denizlere inip rahat<;a
somiirgecilik yapabilmektir. Ancak bu ~ekilde, diger gii<;lii Avrupa
devletleri ile ba~edebilecegini bilmektedir, bu yiizden de Osmanhlara
yakla~maya, hatta bir Osmanh-Prusya Birligi kurmaya niyetlidir. i~te bu
nedenle tam bu mada Osmanh Padi~ah1 III.Mustafa'dan gelen askeri
yard1m talebi, Prusya'mn bu emellerini ger<;ek1e~tirebi1mesi i<;in <;ok iyi bir
f1rsat olarak yorumlamr. II.Friedrich Istanbul'daki el<;isi Rexin'e yazm1~
oldugu mektuplarda da bu konuya deginmi~, sempati duydugu Osmanh
imparatorlugu ile bir anla~ma imzalamak istedigini ve Osmanh ordusunu
yeniden diizenlemek uzere Istanbul'a <;ok yetenek1i bir subay yollamak
arzusunda oldugunu dile getirmi~tir. 6 Fakat 7 y1l sava~lan Prusya'nm
kazand1g1 baz1 meydan muharebelerine ragmen, bu devlet apsmdan olumlu
sonu<;lar getirmez, 1759 y1hnda Avusturya, Rusya ve Fransa'nm
ittifaklannm daha da belirgin hale gelmesi i.izerine 11e Il.Friedrich'in
hayalleri ne de lll. Mustafa'nm istekleri gen;ekle~ebilir.
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II Friedrich'in diger eylerimden onun aym zamanda bir Turk dostu
oldugu anla~llmaktadtr. Haldun Taner'in "Bir Dostlugun Oyklisli- TtirkiyeAlmanya" adh makale dizisinde, Alman kaynaklannda Bliylik Friedrich
zamanmda, 2. Silezya Sava~1 'nda ve 7 yll sava~larmda Prusya ordusuna
iltica eden Ttirk slivari birliklerinden bahsedildigine deginilmektedir7 .
Ancak Haldun Taner bunlann Avusturya ordusunda hizmet eden Bo~nak
Mtislliman erler olmas1 ihtimali lizerinde durmaktadtr8 • Bu yaztda aynca,
Btiytik Friedrich'in bu askerlerin rahat~a ibadet edebilmeleri i~in bir mescit
ve dogu Prusya'da bir Mtislliman mezarhgt yaptlrm1~ oldugu da
belirtilmektedir.
II.Friedrich ile III. Mustafa'mn Avusturya, Fransa ve Rusya tarafmdan
olan anla~ma niyetleri, 2 Nisan 1761 'de, ticaret ata~esi
Rexin'in Istanbul'a geli~inden ancak altl ytl sonra, bir ticaret ve dostluk
anla~mas1 ile sonu~lanm1~tlr. Vakm bunun arkasmdan bir de askeri i~birligi
ongortilmli~tlir,
ama soz konusu olan bu i~birligi ktsa slirede
ger~ekle~ememi~ ve bu konuyu tart1~mak lizere bu kez Osmanh Saray1,
Ahmet Efendi adh diger bir ~ahs1 Prusya'ya el~i olarak gondermeye karar
vermi~tir. Ahmet Efendi, 70 ki~ilik refakat heyeti ile at strtmda yola ~1karak,
19 Kas1m 1763'de Prusya'nm ba~kenti Berlin'e varm1~ ve Prusya K1rah
II.Friedrich'in saraymda btiytik bir ~a~aa ile kar~llanmt~tlr9 . Bu ziyareti
yakla~1k 30 y1l sonra diger bir Osmanh El~isi'nin, Ahmet Azmi Efendi'nin
Berlin ziyareti izleyecektir. 10
engellenmi~

ii. Almanya'da Aydmlanma Hareketi, Tiirk Modas1 ve Tiirk
Mas allan.
Aradan ge~en ytllarda Avrupa'da olu~an iki onemli hareket Ttirk'e bak1~1
btiylik ol~tide etkilemi~tir. Bunlardan birincisi, Alman toplumuna
Aydmlanma Hareketi'nin (1720) getirdigi "ho~gorli"(Toleranz) anlay1~1,
digeri ise Fransa'da ba~lay1p, tlim Avrupa'y1 saran "Turquerie" ya da
"Turkomanie" ad1 ile amlan harekettir. Avrupa'da Fransa, ingiltere ve
Hollanda'dan sonra 18. Ylizy1lda Almanya'da Immanuel Kant'm felsefesi
ile kendini gosteren Aydmlanma Hareketi, Alman yazar ve dti~linlirli
Gotthold Ephraim Lessing'in (1729-1781) yapttlan ile edebiyata
yans1m1~tlr. Lessing, doneminin dli~linlirleri Leibniz (1646-1716) ve onun
ogrencisi olan ve Alman felsefesinde aktlc1hgt zirveye ula~tlran Wolff'un
(1679-1754) 11 gorti~lerinden esinlenerek, unlti eseri Nathan der Weise'de
(Bilge Nathan'da) H1ristiyan, Yahudi ve islam dininin e~itligini one siirmli~,
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onyarglSlzhgi, ho~goriiyti, karde~ligi ve sevecenligi farkh ulus ve dinlerden
gel en insanlar arasmda yaymaya ~ah~m1~tir 12 •
Aym donem Alman Edebiyati'nda Ttirkleri konu alan bir dizi ba~ka
anlatlya rastlanmaktad1r. Bunlardan baz1lan ~unlard1r: Soliman (Suleyman).
Der Kaufmann von Smyrna (jzmirli Tilccar), Das Grab des Mufti
(Milftii 'nun Mezarr), Adelheit von Weltheim ve Mozart'm tinlii operasma
esin kaynag1 alan Die Entfiihrung aus dem Seraglio (Saraydan Kzz
Kaprma) (1782) 13 • Esin, yalmzca anlat1 konular1 ile s1mrh kalmami~,
Avrupa mtizigini de etkilemi~tir. Bu etki ise ashnda, o yillarda ttim
Avrupa'y1 sarm1~ alan, yukanda ad1 ge~en "Turquerie" ya da "Turkomanie"
adh modamn bir uzantlsidir. Ttirk gibi giyinmek Avrupa sosyetesinde
yaygm bir izleyici kitlesi bulmu~, Ttirk motifleri ta~1yan ipek, pamuk ve
ytinden yapilan k1yafetler elit s1mfa ait ki~ilerin gardroblanmn vazge~ilmez
par~alan arasma girip yerle~mi~tir. Ttirklerin ya~am tarzi ve keyfi kopye
edilmeye ba~lanmi~tlr.
Dogunun ~ekici egzotikligi, gizemi, doga tistti gti~lerin insanda yarattlgi
heyecan, Almanya'da Aydmlanma Yaz1m'm izleyen Rokoko ve akla kar~I
duygu serbestligini savunan Sturm und Drang (F1rtma ve Atihm) ak1mlanm
da etkilem,i~tir. Bu ikinci ak1mm onde gelen temsilcilerinden Gottfried
Herder (17 44-1803) ogretisinde, tarih ve gelenegi one ~Ikarmakta, halk
dilinin, halk edebiyatmm ve ttirktilerinin incelenmesine onem vermekte,
milli ozellikler tizerinde durmaktaydi. Liebeskind ile 1786-1800 yillan
arasmda topladigi dogu masallan bir antoloji halinde yaymland1. Bu
donemde Alman Edebiyatl 'na bir dogu ttirii olan bu masallar yerle~ti. Dogu
masallanndan omekler daha once,1730'larda ve 1740'larda Almanca'ya
~eviri yolu ile girmi~ti 1 ~ bu donemde ise bunlardan esinlenilerek ozgtin
Alman Masallan yazild1.
Bu masallar genel olarak ahlaksal bir ders i~eriyor, masallann sonunda
kottiler cezalandmhyor, IYI kahramanlar ise odtillendiriliyordu 15 •
Christopher Wieland'm (1733-1813) Der eiserne Armleuchter (Demir
Samdan), Hann und Gulphane (Han ve Giilhane) adh eserleri ve Herder'in
Die ewige Biirde (Ebedi Agzrlzk) adh masah bunlann en giizel omekleridir.
Masallar bu donemde aym zamanda bilimsel olarak da incelendi. Wieland
bu konuda bir doktora tezi yazd1 ve "Felsefi Egitici Romanda Dogu Dtinyasi
K1yafetleri'nin Kullamm1'm" inceledi 16 . Bu geli~meler masal ttiriinti Alman
toplumuna tamt1p sevdirmenin yams1ra, bu tilkede yakmda yogunla~acak
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(Morgenlandische

18. Yuzythn sonuna dogru Avrupah bilimadamlan arasmda Turk~e
ogrenilmesi moda haline geldi 18 • Osmanh imparatorlugu ile alan stkt
ili~kileri nedeni ile Avusturya bu konuda onctiluk etti, ~unku bu ili~kilerde
kullamlan yabanct ~evirmenlere yeterince gtivenilmiyordu. Bu nedenle
~evirmenlerini
yeti~tirmek
amact
ile
Viyana'da,
kendi
"Sprachknabeninstitut' da" (Diloglanlan Mektebi) Ttirk dili ve kulttirti
ogretilmeye ba~landt. Bunun sonucunda ise Avusturya'da Turk Tarih ve
Edebiyatt'm yakmdan ara~ttran bir~ok bilim ve devlet adamt yeti~ti.
Avrupa, Turk Kulttirti konusunda 18. Yuzytl sonunda edinilen bilgilerin
~ogunu bu kurumdan yeti~mi~ alan A.F.Kollar, J.W.Korabinski, B.Pianzola,
J.v. Preindl gibi Dogubilimciler'e bor~ludur 19 • Turkluk Ara~ttrmalan'mn
kurumsalla~mast ise, 19. Yuzytlda, gene aym enstittiden yeti~mi~ alan
Joseph Freiherrn von Hammer Purgstall (174-1856) tarafmdan
ger~ekle~tirilde 0 •

iii. Ahmet Azmi Efendi Sefaretnamesi.

18. Yuzythn son on ythnda Almanya, Turklerin ya~am bi~imi ve buytilu
masal dunyast ile ilgilenirken, 1790'da Berlin'e giden Ahmet Azmi Efendi
de Berlin' de edindigi toplum ya~amt hakkmdaki izlenimlerine dayanarak
Prusya'yt Turk toplumuna anlattyordu21 . Ahmet Azmi Efendi'nin
saptamalan, oncelikle Osmanh imparatorlugu'nda bir reform ongormesi
a~tsmdan onem ta~tyordu. Azmi Efendi Sefaretnamesi 'nde22 Prusya Devlet
Orgutti'nu aynntth bi~imde anlatmakta ve devlet memurlannm rti~vet ve
hediye kabul etmedigi hususu uzerinde hassasiyetle durmakta, memurlann
sebepsiz yere i~lerinden ~tkarttlamadtklanm belirtmekteydi23 • Aynca Prusya
Devleti'nin ekonomi politikasmt ve merkantilist zihniyetini ovmekte ve
sanayiin destegine verilen vergi gelirlerinden sozetmekte, halkm ve
~ift~ilerin, ol~tilu ve dengeli bir yonetim ve ttiketim ~sinde rahat
4
ya~adtklanm dile getirmekteydi.Z Ordunun egitimine de raporunda yer
veren Ahmet Azmi Efendi, Potsdam ve Berlin'in parklanndan hayranhkla,
operadan ise biraz hayretle bahsetmekteyde 5.
Ozelle, iki toplum arasmda 18. yiizylldaki bu kar~zlzklz alzmlamalarm
temelinde, uzaktan edinilen intibalar ve devlet diizeyinde yiiriitiilen resmi
temaslara dayanan izlenimler yatzyordu. Bun/ann ikisi de, birarada ya~am
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deneyimine dayanmadan
mahkumlardz.

olu~mu~

imgeler olduklan i9in szg kalmaya

II. 19. Yiizyilda geli~en, I. Diinya Sava~t'na dogru yogunla~an,
da ic;ine alan ikili ili~kiler (1835-1918):

sava~I

19. Yuzytlda iki toplum arasmdaki ili~kilerin yogunla~mast, Osmanh
imparatorlugu'nda 1839'da Tanzimat Fermam ile ba~lattlan bir dizi
yenileme hareketine paralel geli~mi~tir. Bu iki eylemin arasmda bir sebepsonu<;: ili~kisinden soz etmek pek mumkun degildir. Bu durum daha ziyade
tabii olu~umu i<;:inde ger<;:ekle~mi~, zemin ve zaman ili~kilerin
yogunla~masma uygun du~mu~tiir.

i. Prusya Askeri Misyonu'nun

geli~i.

III. Selim'in26 yerine Padi~ah olan II. Mahmud Devri'nde (1808-1839),
koklu bir askeri islahata ba~lanmt~ ve bu baglamda Prusyahlar'la bu devirde
daha yogun ili~kilere girilmi~tir. Ashnda bu devirde, Osmanh Ordusu'nda
pek <;:ok Avrupa astlh subay bulunmaktadtr. Bunlarm <;:ogu, dogunun
Avrupahlan cezbeden, esrarengiz guzelligine kapthp gelmi~ ki~ilerdir.
Esasen Almanlar'm o devirlerde Osmanh imparatorlugu'na kar~t duydugu
ilgi, Osmanhlar'm Almanya'ya kar~t duydugu ilgiden <;:ok daha fazladtr.
Dogu'nun heybeti, ihti~amt, rahathgt ve buyiileyici guzelligi onlara cazip
gelmektedir. 0 donemde kendi arzusuyla Istanbul'a gelmi~ subaylar
maceraperest ki~ilerdir. Turk Ordusu'nu egitmek gibi bir ama<;:lan da yoktur
ve omek bir askerde aranacak vastflara sahip degillerdir. Bu durum 1835'e,
Prusya Genel Kurmayt'ndan Yuzba~t Moltke'nin ve arkada~t Yedek
Tegmen von Bergh'in, Viyana, Bukre~, Rus<;:uk, Sumla ve Edime yolu ile
olduk<;:a zahmetli bir yolculuk yaparak istanbul'a gelmelerine kadar surer.
Bu askerlerin amact, bu cazip ~ehirde birka<;: hafta kahp Atina'ya ge<;:mek,
orada noeli kutlaytp italya uzerinden memleketlerine donmektir. Bu
yolculuk 1836 ythmn Mart ayma kadar surecektir27 •
Bu ziyaretten ktsa bir sure once Sultan II.Mahmud, gene Osmanh
Ordusu'nun yeniden yaptlanmast i<;:in Avrupa'dan yardtm istemeye
niyetlenmi~, Fransa, Rusya ve Avusturya bu yardtmt vermeye haztr
goriinmu~ler, Padi~ah ise Fransa'nm yardtmtm tercih etmi~ ve bu ama<;:la
Fransa'ya bir el<;:i gondermi~tir. Ancak Fransa gunun ko~ullanm iyice
tartttktan sonra, o strada Osmanh imparatorlugu'na bu yardtmt yapmayt
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olduklanm farkederek tepki koymu~lardtr.

177

edilmemi~

Bunun uzerine II. Mahmud, 1835 ythmn sonuna dogru Prusya
imparatoru II.Wilhelm'den askeri egiticiler istemeye karar verir ve bu
ama9la istanbul'daki Prusya El9isi Graf von Konigsmarck'a ba~vurur.
Prusya El9isi ise Padi~ah'a olumlu cevap vermekte tereddut etmektedir,
9unku Prusya'nm o devirde, yalmzca orduyu egitmek i9in bile olsa Osmanh
imparatorlugu'na yardtm etmesinin Rusya'nm tepkisini 9ekeceginden,
bunun da Prusya a91smdan olumsuz sonu9lara yol a9abileceginden
9ekinmektedir. Bu nedenle Padi~ah'a, bir altematif olarak gen9 Tiirk
subaylarmm Prusya'ya gonderilerek orada askeri egitim gormelerini onerir.
Yiizba~t Moltke'nin Istanbul'a gelmesi bu temaslann surdugu gunlere
rastlar. Istanbul'dan aynlmasma iki gun kala ise Prusya El9isi Konigsmarck
onu Serasker Husrev Pa~a'mn kar~1Slna pkartlr. Askerler arasmda ordunun
yeni duzeni ve milli savunma konulan konu~ulur. Serasker Husrev Pa~a
Moltke'nin fikirlerini ve bilgisini begenir. Moltke, o zamana kadar orduda
rastlanan diger Alman askerlerinden farkhdtr. Bu konu~madan sonra
Moltke'nin izni Prusya imparatoru tarafmdan uzatthr ve Osmanh
imparatorlugu'nda ilk "Prusya Askeri Misyonu" goreve ba~lamt~ olur 8.

ii. Misyon ~efleri'nin Amlan'nda Osmanb imparatorlugu.
Kumandammn admdan dolayt bu misyon "Moltke Misyonu" adtm ahr
ve dort yll hizmet goriir (1835-1839), bunu "Kahler Misyonu" (29 Nisan
1882-1885), "von der Goltz Misyonu" (istanbul'a geli~i: 1883, Misyon
Sefligi: 1886-1913) ve "Liman von Sanders Misyonu" ( 12 Mayts 1913-3
Kastm 1918) izleyecektir. 29 ilk gelen misyonlarm gorevi, Turk askerlerini
askerlik konusunda egitmek, piyade ve suvarilere yeni sava~ yontemlerini
ogretmek, ulkenin topografya haritalanm haztrlamak, askerlere tarih,
cografya, matematik ve Franstzca dersleri vermektir. Daha sonraki
misyonlar, bilindigi uzere, 1. Dunya Sava~t'nda Turk Ordusu'nda gorev
almt~lardtr.

Moltke, Turkiye'deki izlenimlerini Briefe aus dem Orient admt ta~tyan
kitabmda toplar. Bu kitap ve daha sonraki Alman askeri misyon ~eflerinden
Kahler'in notlan, von der Goltz Pa~a'nm kitaplan, KreB von
Kressenstein'in, KannengieBer Pa~a'mn, Liman von Sanders'in ve Karl
Muhlmann'm Turkiye'deki ya~antt ve izlenimlerini anlatan kitaplan,
Almanlar'm o donemlerde Turkler hakkmdaki gorii~lerini yansttmalan
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bak1mmdan onemlidir. Bu kitap ve notlar, 30 daha sonraki y11larda ye~itli
nedenlerle Tlirkiye'ye gelen Almanlar'a rehber olmu~lard1r, t1pk1 1933'den
sonra Tiirkiye'ye gelecek Alman bilimadamlanmn yazm1~ olduklan, ileride
deginecegimiz amlarm ve kitaplann olduklan gibi.
Misyon Sefleri'nin kitaplannda goze yarpan onemli noktalardan biri, iki
toplum arasmda ya~anan ve toplumlann anlay1~ ve yap1 farklanndan
kaynaklanan ileti~im kopukluklan ve bunlann yol aytlgl anla~mazhklard1r.
Sorunlar en yok Osmanh toplumundaki biirokratik engellerden
kaynaklanmaktad1r. Diger onemli bir sorun Padi~ah II. Abdlilhamid'in,
Misyon Sefleri'ne, ordunun egitilmesi ve dii~mana kar~1 takibedilecek
strateji aylSlndan yeterince ozglirllik tammamas1, hatta zaman zaman onlan
pasifize eden stratejilere ba~vurmas1du. Bu davram~lardan bunahp
memleketine donmek isteyen subaylar olduysa da Askeri Misyon,
Prusya'nm, 1871'den sonra da Alman Kralhg1'nm, Osmanh topraklan
lizerindeki siyasi ve ekonomik emellerini geryekle~tirmek lizere stratejik
onem ta~1d1gmdan, Almanya'mn menfaatleri gozonlinde bulundurularak
isyankar subaylann Tlirkiye'deki gorevlerine sab1rla devam etmeleri Alman
Genel Kurmay1 tarafmdan saglanm1~tu.
iii. Tiirkiye'deki ilk Alman Kurumlan-Protestan Kilisesi, Prusya
Cemaati, Alman ilkokulu.

Osmanh topraklan lizerinde Alman ekonomik ve siyasi menfaatlerinin
tesisine yah~an Alman askeri misyonunun bu memlekette bulunu~u yOk
onemli sosyal ve kliltiirel sonuylar dogurmu~tur. Bu askerlerin Istanbul'a
yerle~mesi ile birlikte iki toplumun kar~1hkh etkile~imi artm1~, bu da
Osmanh imparatorlugu'nda Almanca konu~an insan saylSlm artt1rm1~tlr.
Esasen o devirde Istanbul'da ya~ayan, sivillerden olu~an, iyinde doktor,
zenaatkar, muhendis ve tliccarlar olan kliylik bir Alman toplulugu zaten
mevcuttur. Askerlerin gelmesi ile birlikte sayllan giderek artan bu
toplulugun arasmda birlik saglamak amac1 ile Istanbul'daki Elyiligin
gozetiminde bir Prusya Cemaati kurulur ve 14 Temmuz 1843 'de, Prusya
Elyiligi ile Protestan Kilisesi 'ne bagh bir Alman ilkokulu ay1hr31 • Bu okulun
kurulmasmm, Tiirkiye' de Alman dil ve ktiltiirtlniin tamtilmasmda ve
topluma sevdirilmesinde yok onemli katkls1 olmu~tur. Boylece 19. Ylizy1hn
ortalarma dogru Osmanh imparatorlugu'nun biinyesinde hizmete giren
Alman Askeri Misyonu, Almanya ile Tiirkiye arasmdaki kliltiir bagmm da
temelini atm1~ olur.
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iv. Alman Okulu'nun Geli§imi.
1843'de kurulan Alman Okulu onceleri, Alman <;ocuklan arasmda dini
ve milli bilinci kuvvetlendirmek ve onlan Almanya'mn d1~mda da birlik
halinde tutmak amacm1 giitmii~tiir. ilk elli yll i<;ersinde bu okul dort
a~amadan ge<;erek32 1893 'de Tiirk <;ocuklannm da rag bet ettigi, laiklik ve
e~itlik prensiplerine dayanan, bag1ms1z bir lise haline getirilmi~ ve
kendinden sonra diger iilkelerde a<;Ilan Alman Liseleri 'ne omek
olu~turmu~tur.Tiirk <;ocuklanm Alman kiiltiirii ile yeti~tirmek, Alman dilini
onlara ogretmek, Tiirk toplumuna Alman dil ve kiiltiiriinii yaymak gibi <;ok
onemli i~levler kazanan bu okulun miidiiriiniin de Istanbul'daki Alman
kolonisi arasmda onemli bir mevkii ve itiban vard1r ve Alman Lisesi
Miidiirii, protokolde 'Alman Cemaati Lideri'nden onde gelmektedir. 1899
y1hndan itibaren okulun diplomas1 Almanya'da da ge<;erlilik kazamr ve
1884'de 317 olan ogrenci say1s1, 1907'de 74l'e yiikselir33 . Bu arada
Istanbul'daki Alman Okullan'na paralel olarak, 1872'de izmir ve Beyrut'ta
hirer lise, Hayfa'da bir ortaokul ve lise, 1885'de Selanik'de bir ortaokul
34

a<;1lmi~tlr •

Alman Okullarz 'mn Osmanh jmparatorlugu 'nda 19. Yiizyzlm sonuna
dogru giderek artan say1s1 ve bu okullarm toplumda ragbet gormesi, bir
yandan Osmanh jmparatorlugu 'nda Alman Kiiltiirii 'ne duyulan ilginin
art1~ma i~aret ederken, diger yandan da Almanya 'nm bu iilkede yay1larak
her alanda niifuz kazanma emellerinin yo lunda gittigine i~aret etmektedir.
v. Almanya'mn "Dogu Politikas1": Berlin- Bagdat Demiryolu Hatt1
ve Emperyalist Egitim Stratejisi.

Bu emelleri somutla~ttrma stratejisinin ba~mda, Hamburg'dan ba~lay1p
Bagdat'a kadar uzanacak olan demiryolu hatt1 gelmektedir. Bu demiryolu,
Avusturya, Macaristan ve Osmanh imparatorlugu'nu i<;ine alan ve Basra
Korfezi'ne kadar uzanacak olan dev bir Alman imparatorlugu'nun
belkemigini olu~turacakt1r. Friedrich List, Sprengler, Deh ve Karger gibi
devrin iinlii Alman iktisat91 ve politikacllan bu fikrin ba~hca
savunuculand1r35 •
Nitekim
daha
sonraki
ylllarda,
Osmanh
imparatorlugu'ndaki Alman El<;isi Hans von Wangenheim, 13.05.1914
tarihli raporunda Bagdat demiryolundan soz ederken, bu hattm Alman
imparatoru II. Wilhelm'in benimsemi~ oldugu "Dogu Politikas1'm"
ger<;ekle~tirebilmek i<;in vazge<;ilmez bir ara<; olacagm1 belirtmekte,
Tiirkiye'deki Askeri Misyonun aym siyasi amaca hizmet i<;in burada

180

TURK- ALMAN KOLT0REL iLi$KILERININ TARIHSEL GELi$iMi

bulundugunu bir kez daha vurgulamaktad1r36 . Alman kliltlir politikas1
uzmanlan ise bu tren hath lizerinde Bursa, Konya, Ankara, Sivas, Samsun,
Trabzon, Adana, Mersin, Antep, Diyarbak1r, Mardin, Musul, Basra, Sam,
Trablus~am ve Yafa'da Alman okullan as;arak Alman dil ve kliltlirlinli
buralarda yaymak istiyorlar, bu alanda s;ah~malar yap1yorlard1 37 •
Almanya 'nm "Dogu Politika~n 'm" eyleme koymak amac1 ile,
Almanya'dan gelip Konya'da biten mevcut tren yolunu Bagdat'a kadar
uzatmak lizere Almanya Osmanh Saray1'na oneride bulundu. in~aat is;in
gerekli kredi ise Alman Bankas1'ndan (Deutsche Bank) temin edilecekti38 .
1888-1903 y1llan arasmda Alman ~irketler bu tren hattmm yap1m1 is;in
seferber olurlar. Bu hat sayesinde Alman askeri gus;leri rahats;a Ortadoguya
inerek ingiltere'nin iran ve Hindistan'daki somlirgelerini tehdit
edebileceklerde 9 • Bu da dogal olarak ingiltere'nin his; i~ine gelmiyor ve
Almanya ile olan ili~kilerinin glinden gline gerginle~mesine neden
oluyordu40 .
vi. Alman Ders Kitaplan ve Alman Edebiyati'ndan yapilan ilk
<;eviriler.
Osmanh imparatorlugu'nda as;1lan Alman Okullan ile beraber Almanca
gramer kitaplan ve sozlliklere gereksinim duyuldu ve bunlar yava~ yava~
bas1lmaya ba~ladt. Ozellikle 1883-1898 y1llan arasmda Turk Matbuat1 'nda
bu tlir kitaplara s;ok rastlanmaktad1r. 41 Bu ylllarda Almanca'dan tek tlik
s;eviriler de yap1ld1, bunlann bir k1sm1m Alman hocalann egitim verdigi
Mlihendishane-i Berri-i Humayun'da ve Tlbbiye-yi Sahane'de kullamlmak
lizere s;evrilen teknik kitaplar, diger k1smm1 ise Alman Edebiyah'ndan
yap1lan s;eviriler olu~turur. Bu ikinci grupta tanmmam1~ Alman
yazarlanndan yapllan s;eviriler oldugu gibi,42 Goethe ve Schiller gibi
tamnm1~ Alman ~air ve yazarlanndan yap1lan s;eviriler de bulunmaktad1r.
Bu tlir s;evirilerin 20. Yuzyll ba~ma kadar genellikle eserlerin Frans1zca
s;evirilerinden yap1lan ikinci elden s;eviriler oldugu gorlilmektedir.
<;evrilmek is;in ses;ilen eserler ise s;ogunlukla, o devirde Frans1z Ktiltlirti'nde
ve s;eviri edebiyatmda belirli bir yeri olan ve Fransa'da sevilen Alman
yazarlannm eserleridir. Franstzca' dan s;eviri yolu ile Osmanh toplumunun
tannm~ oldugu ilk Alman Edebiyah eserlerinden birisi Goethe'nin Gem;
Werther 'in Istzraplarz adh mektuplardan olu~an linlli romamdtr. 1773
ytlmda yaztlan ve 1774 ytlmda Almanya'da bastldtktan sonra hemen
Frans1zca'ya s;evrilen bu eser, orada da Almanya'da oldugu gibi geni~ yankt
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uyandtrmt~,

iimitsiz a~ka kaptlan gens;Ier arasmda Werther'in ktyafetini
giyerek intihar edenler olmu~tur. Devrin marazi ruh halini yansttan bu
eserin s;e~itli mektuplan, 1886-1897 ytllan arasmda 7 kez Tiirks;e 'ye
43
s;evrilmi~tir . <;evirmenlerden biri ise Tiirk Edebiyatt'nda Servet-i Fiinun
Donemi'nin iinlii yazarlarmdan Recaizade Ekrem Bey'dir.44
Alman Edebiyatt'mn Tiirkiye'ye Fransa iizerinden girmesinin nedeni,
19. Yiizytlm sonlanna kadar Osmanh imparatorlugu'nda kendini hissettiren
Batt Kiiltiirii'niin daha s;ok Fransa odakh olmu~ olmastdtr. Esasen Prusya ve
Alman Askeri Misyonlan'nm Osmanh imparatorlugu'na geli~ine kadar bu
iilkede Alman Kiiltiirii'ne kar~t bir ilgiden soz etmek pek miimkiin degildir.

Bu geli~le ba~layan, birlikte ya~ama deneyimi, Alman "Dogu
Politikasz 'mn" kiiltiir stratejisi ve Frans a 'da bulunmu~ olup Alman
Kiiltiirii 'nii orada dolaylz olarak tamma firsatz bulan Namzk Kemal gibi bir
Tiirk Aydzm 'nm bazz yazzlarz45 Alman Kiiltiirii 'niin bu iilkede tamnmaya
ba~lamasma yo/ ar;an ba~lzca nedenler olmu~tur.
vii. Tiirk Aydmlan ve Alman Kiiltiirii.

Namzk Kemal- Osmanh toplumunda Yeni Osmanh Hareketi'nin
temellerini atmt~ ve "toplum is;in sanat'' ilkesini benimsemi~ olan Tanzimat
Aydmt ve Yazan Namtk Kemal (1840-1888), Hadika Gazetesi'nin 33.
Saytsmda "Tiyatro'dan bahseden Arkada~lara", ba~hgt altmda yaytmlanmt~
olan yaztsmda devrin en onemli tiyatrosu olan Giillii Agop Tiyatrosu
hakkmda s;tkan ele~tirilere deginmekte, tiyatronun bir 'ahlak ve marifet
mektebi' degil, oncelikle bir 'eglence' oldugunu ileri siirmektedir ve
tiyatronun insanm halini taklit ederek gozler oniine sererken halkt hem
'eglendirmeyi' hem de bu arada 'ibret vermeyi' amas;ladtgmt belirtmektedir.
Namtk Kemal'e gore Avrupa Uygarhgi'nm temelinde, tiyatronun, i~te bu
'eglendirirken egitme' i~levi yatmaktadtr ve Goethe ile Schiller'in Alman
ahlakma yapttgt katktlar alt alta yaztlacak olsa, bunlan bir cilt kitap
almayacakttr46 .
Bir grup Osmanh Aydmt onderliginde batt modelinde yeni normlar
iiretilmeye karar verildigi ve yerel kiiltiiriin evrim ya~adtgt bir donem olan
Tanzimat Devri bag1ammda ele almd1gmda Nam1k Kemal'in sozleri,
konumuz as;ISlndan biiyiik onem kazanmaktadtr. Bu yeniden yapilanma
doneminde omek ahnan modellerin Batt Diinyast'ndaki yarattctst,
bis;imlendiricisi ya da geli~tiricisi olan yazar ve sanats;tlar, dogal olarak
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TUrk Aydmlanma Har~keti'nde de bi~imlendirici rol oynam1~lardu. Nitekim
Batt Tarz1 Tiyatro tlirlinUn Osmanh Toplumu'ndaki ilk omeklerinden
saytlan Narr1k Kemal'in Vatan yahut Silistresi'nin47 yaratllma sUrecinde
UnlU Alman Sairleri Goethe ve Schiller'in eserlerinin esin kaynag1 oldugu
burada a~1k~a gorlilmektedir. Ote yandan Namtk Kemal ile ilgili diger bir
kaynaktan, bu eserin Heinrich Hart adh bir Alman ~evirmen tarafmdan
Almanca'ya ~evrildigi ve Berliner Tagesblatt adh gUnlUk gazetede Vatan
yahut Silistre hakkmda olumlu bir ele~tiri yaz1s1 yaymland1g1, yaztda Namtk
Kemal'in ~airane fikir ve duygulanmn ovlildUgU anla~1lmaktad1r48 .
Namtk Kemal'in kendisi hakkmda Almanya'da yaymlanan bu ovglilere
tepkisi de ilgin~tir. Ona bu ele~tiriyi keserek yollayan yaymC1s1 Ebuzziya
Tevfik Bey'e yazd1g1 mektuba verdigi cevapta49 Nam1k Kemal U~ ~eyin
altm1 ~izer: Goethe ve Schiller gibi dUnyaca UnlU ~airlere sahip olan bir
Ulke<!e bile yerli yazarlann eserleri ile yetinilmemekte, ba~ka dillerden
~eviriler yaptlmakta ve bu eserler dikkatle degerlendirilmektedir. UnlU
yazarlar da ba~ka dillerden eserler ~evirmekte, ulusal edebiyatlar ~evirilerle
zenginle~mektedir. Osmanhca ~ok kuvvetli bir dildir ve ba~ka dillere
~evrilse de degerinden bir ~ey kaybetmemektedir. Bu sozlerle Namtk
Kemal, Osmanh Toplumu'nda yabanc1 edebiyatlardan yaptlan ~evirilere
kar~1 olan tutucu gorli~e cevap vermekte, Osmanhca'ya olan sevgi ve
gUvenini dile getirmekte ve Alman Edebiyatl'na olan a~inahgma dair
ipu~lan vermektedir. Bu son ipucu ve aym mektupta Ustli kapah bi~imde
degindigi Goethe'nin Faust tiplemesi, Namtk Kemal'in Paris'te bulundugu
donemde, 50 1867'de Fransa'da ilgi ile izlenen Faust'u sahnede izlemi~ olma
ihtimalini akla getirmektedir51 •
Ziya Gokalp- Almanya' dan gelen fikir aktmlanna kar~1 lakayt kalmayan
TUrk Aydmlan'ndan biri de Ziya Gokalp'tir (1876-1924). TUrk Milliyet~ilik
Aklmt'm yap1land1ran ve Atatlirk'U bUylik ol~Ude yonlendirmi~ olan Ziya
Gokalp, Friedrich Nietzsche'nin 'Ustlin insan' tipi ile TUrkler arasmda bir
52
ili~ki kurmu~tur • 1911 'de Selanik'te ~1kan Gen~ Kalemler adh dergide
'Demirtaf mahlas1 ile imzalad1g1 "Yeni Hayat' ba~hkh makalesinde ~oyle
·
demektedir Ziya Gokalp53 :

'Alman filozofu Nietzsche'nin t:ihayylil ettigi
TUrkler'dir. TUrkler her asnn yeni insanlandu.'

fevkalbe~erler

Hiiseyinzade Ali Bey- UnlU Alman Sairleri'nden TUrk~e'ye yaptlan
dolaystz ~eviriler ancak 20. Ylizytlm ba~mda ger~ekle~ir. Bunlann ilk
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omekleri, ilk Jontiirkler'den olan Hliseyinzade Ali Bey'in Schiller'den
yaptlgt Haydutlar (Die Rauber), Rehine (Die Biirgschaft) ve Goethe'den
yaptigt Faust'un "ithaf' ("Die Zueignung") ve "Semada Mukaddeme"
("Prolog im Himmel") adh giri~ ktsmmm c;evirileridir.

Be§ir Fuad Bey- 19. ylizythn son c;eyreginde, Namtk Kemal ve
HUseyinzade Ali Bey'in dt~mda Alman DU~Unce Hayati'ndan etkilenen
diger bir TUrk Aydmt da, TUrk KUltiir Dizgesi'nde "ilk TUrk natiiralisti ve
pozitivisti" olarak tanman Be~ir Fuad Bey'dir (1852-1887i 4 . Franstzca ve
ingilizce'nin yamstra Almanca'ya da hakim oldugu bilinen55 Be~ir Fuad,
Mekteb-i Harbiye-i Sahane'de okumu~, bir ara da Alman Generali
Todleben'in haber subayt olarak orduda gorev almt~ttr. Fen bilimleri, dil ve
askerlik konulannda yaztlan ve c;evirileri olan Be~ir Fuad'm bileklerini
keserek intihar ettigini ve olUnceye kadar da hissettiklerini, mf bilime
hizmet amact ile, kaydettigini biliyoruz. Tanzimat Devri 'nin UnlU TUrk
yazar ve egitimcisi Ahmed Midhat Efendi, onun bu davram~mt 19. YUzytlda
Almanya'da hakim olan, Schopenhauer'in onciilUgUnU yaptlgt materyalist
felsefe aktmmm etkisine baglamaktadtr. 56
Halit Ziya U§aklzgil- Aym ytllarda Alman KUltiirii, Tiirk Edebiyatt'nm
Servet-i FUm1n yazarlarmm ilgisini c;ekmi~tir. Bunlann ba~mda Halit Ziya
U~akhgil
gelmektedir. Halit Ziya 1912 ythnda 15. YUzythn
Minnesangerleri'nden ba~laytp, Goethe'nin c;agda~lan olan Merck ve
Lenz'e kadar uzanan, 15.-19. YUzytl't kapsayan bir Alman Edebiyati Tarihi
yazar. Kitap ta~ baskt olarak iki cilt halinde yaymlamr57 • Daha sonra
Osmanh Devleti'nin Almanya ile birlikte 1. DUnya Sava~t'na giri~inin
hemen ardmdan aym yazar, bu kez ittihat ve Terakki Partisi tarafmdan
mUttefik Almanya'yt yakmdan tamytp, incelemek amact ile Almanya'ya
gonderilir ve 8 ay bu Ulkede kahp izlenimlerini aynntlh olarak yazdtgt 36
adet mektupta toplar58 • DonU~Unde ise Alman teknigi, kiiltiirii ve ya~ayt~l
hakkmdaki izlenim ve gorii~lerini 11 makale ve 4 ekten olu~an bir yazt
dizisi halinde yaymlar59 . Tamnmt~ bir yazann bakt~mdan Almanya ve
Almanlar hakkmda verilen bu geni~ bilgiler, TUrk toplumunda Almanlar
leyhine kamuoyu olu~turmak, dostluk yaratmak gibi toplumsal ac;tlardan
etkili olmu~tur.
viii. Tiirkiye'de ilk Alman Universitesi Planlar1 ve Alman Enstitiisii.

I. DUnya Sava~t'ndan once iki iilke arasmda geli~en kiiltiirel ili~kilerin
sonucunda bir ara Tiirkiye'deki YUksek Egitim gUndeme gelir. 0 ytllarda
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Tlirkiye'ye yapt1g1 egitim yard1mm1 gu~lli bir propaganda arac1 olarak
degerlendiren Almanya, Turkiye'de bir universite kurmak istemektedir60 •
Bu konuda Almanya'da haz1rhklar yap1hr ve raporlar haz1rlamr61 ve sava~m
ba~lang1cmda Turkiye'ye gelen Schmidt adh bir gorevli bu programm bir
par~asm1 olu~turacak olan Alman Egitim Enstittisu'nu kurar. Bu kurumun
u~ amac1 vardu: Alman dil ve kulturlinu yaymak. Teknik alanda i~birligi
yapmak. Meslek liselerinde egitimi planlamak ve Turkiye'deki universite
egitimine yon vermek.
ix. I.Diinya Sava~I s1rasmda Almanya'ya gonderilen Ogrenciler ve
Dariilfiinun'a gelen Alman Ogretim iryeleri.
Istanbul'daki Alman Egitim Enstitti'su faaliyete ge~ince, 10.000 Turk
ogrencisi meslek egitimi gormek uzere Almanya'ya gonderilir. Vak1a
Enstitu'nun Kurulu~u'nda ama~land1g1 gibi, Turkiye'de bir Alman
Universitesi kurulamaz, ama 1915-1918 ylllan arasmda bu kurum arac1hg1
ile 20 Alman Ogretim Uyesi Darlilfunfm'da ders vermek amac1 ile
Turkiye'ye gelir62 . Bu Ogretim Uyeleri farkh dallann uzmanlan olmalanna
ragmen kendileri i~in en uygun zemini Edebiyat Faktiltesi'nde bulurlar ve
sava~m sonuna kadar orada egitim verirler, ~unku T1p ve Hukuk Fakultesi
Ogretim Uyeleri ba~ka dilde egitime ~iddetle kar~1 ~tkmaktadtrlar63 . Bu
Alman hocalar Turk ogrencilerine Alman ktilttir ve du~unce sistemini
ytiksek ogretim duzeyinde a~Ilarken, diger bir grup Alman ogretmen de
Istanbul' daki ii~ Alman orta egitim kurumunda ders vermektedir. Ozellikle
sava~ y1llannda bu okullardaki ogrencilerin saylSl artar. Lise ve ticaret
kismmda 1500, Haydarpa~a'daki okulda 600, Yedikule'deki okulda ise 250
olmak uzere toplam 2350 ogrenci bu okullarda egitim g6rmektedir64 •
Bu rakam bugiinkii Alman Lisesi ogrencilerinin sayzsz ile
kar:;zla:;tzrzldzgznda (1 000 'in altznda ogrenci) oldukc;:a yiiksek goriinmektedir
ve 1835 ile 1915 arasznda gerc;:ekle:jen 80 yzllzk etkile§im siirecinde Turk
ailelerinin Alman Kiiltiirii 'ne verdigi onemin ne kadar arttzgzm gostermesi
ac;:zszndan c;:ok onemlidir.

x. Almanya'da

sava~a

dogru saydan artan Tiirkler: Aydmlar ve

i~~iler.

Aym y11larda Almanya'da ya~ayan Tiirklerin saylSl da oldukc;:a kabanktt.
GUltekin Emre, 300 Jahre Tiirken an der Spree (Spree Kzyzsz 'nda 300 Yzl
Boyunca Tiirkler) adh kitabmda, 1913 yilmda Berlin'de egitim goren ya da
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fabrikada ~ah~an Turkler'in saylSlm 1301 olarak65 , Haldun Taner ise
yukanda adt ge~en yazt dizisinde, 1914-1918 ytllart arasmda Almanya' da
66
~ah~an i~~ilerin saytsmt, 7-8.000 ki~i olarak vermektedir • Yuzytl
donumunde, ozellikle Berlin' de, yi.iksek egitim goren asker ve sivil aydm
bir Turk ogrenci grubunun da varhgt, ikili ili~kilerin geli~mesine katktda
bulunmu~tur. ilber Ortayh, "Ti.irk Seyyahlarm Yorumu'nda Berlin" adh
makalesinde bu aydmlara deginmekte 67 , bunlarm arasmda Osmanh
Ordusu'nun unlu Kumandanlart'ndan Osman Nizami Pa~a'yt, Edirne
Savunmast'm yapan Sukrii Pa~a'yt ve Lubnan'm Htristiyan Valisi olan
Davud Pa~a'yt anmaktadtr. Bu ki~ilerin hepsi Berlin Harp Akademisi'nde
egitim gormu~lerdir. Davud Pa~a 1848 ytlmda Prusya Bilimler
Akademisi'nin uyeligine se~ilmi~tir.
Aym yaztda Berlin'deki tip ogrencilerinin yazt~malannda, orada
gordiikleri laboratuarlan ve ameliyathaneleri en ince aynnttsma kadar
anlatttklanndan sozedilir. Bu aydmlar daha ~ok tip, askerlik ve fen
dallannda egitim gormu~ler ve hepsi de kendi alamnda uzmanla~arak yurda
donduklerinde yuzytl donumuniin Turk Aydmlanm olu~turmu~lardtr.
Almanya'dan ~ok olumlu izlenimlerle donen bu gen~ler, Alman
Dostlugu'nun Turkiye'de yerle~mesinde onemli rol oynamt~lardtr68 •

xi.19. Yiizydda Tiirkleri konu alan bir Alman Romanc1: Karl May.
19. Yuzytl'da ve 20. yi.izytl ba~mda Turkiye'deki Alman etkisinden bu
kadar soz ettikten sonra bir an i~in Almanya'ya donup, 19. yi.izytl Alman
Kulti.ir Dizgesi 'nde Turkler hakkmda yaztlan bir romandan ve yazanndan
soz etmek istiyorum. Burada ele almak istedigim, heyecanh gen~lik
romanian ve yaratbgt kahramanlarla ti.im Alman toplumunun gonlune taht
kurmu~ olan yazar Karl May'dtr. Karl May'm Turkler'den bahseden romam
vom Bagdad nach Stambul,
1892 ythnda yaymlamr. Turkiye'yi hi~
gormemi~ olmasma ragmen kitapta ge~en yer isimleri ve deyimler, yazann
bu ortamt ~ok iyi bildigi izlenimini vermektedir. Bu da o ytllarda
Almanya'da Dogu Dunyast Ara~ttrmalan'nm (Orientalistik'in) ne kadar
69
ilerlemi~ olduguna bir kamtttr •
Roman, Kara Ben Nemsi admdaki bir Alman yazann, 1877 ytlmda
Osmanh imparatorlugu'na yapttg1 geziyi konu almaktadtr. Kitap Tiirkler,
A vrupahlar, Musliimanlar ve Htristiyanlar hakkmda ~izilen zengin
imgelerle doludur. Bunlan U~ gruba aytrmak mumkundiir: Yazann ve genel
olarak 1877 ythnda Avrupahlar'm bak1~ a~tsmdan Turk imgesi, yazarm
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bak1~ ac;tsmdan Avrupah/Huistiyan imgesi ve TUrk kentlerinin imgesi.
May'a gore Tlirkler misafirperver, sadtk, otoriter ve geleneklerine bagh
insanlardtr. Etnik ve dini kokenine bakmakslZln misafirlerine saygt gosterir,
isteklerini buyruk kabul ederler. Y abancllara c;ok glivenmezler ve tehlike
anmda insiyatifi kendi ellerinde tutmay1, kararlan kendileri vermeyi tercih
ederler. 70 Ba~kasmdan emir almay1 sevmez, maiyetlerinden mutlak itaat
beklerler. Dli~mana kar~1 hep uyamk davramr icabmda hileye ba~vurmaktan
kac;mmazlar. Kur'an'm soziinden dt~an c;tkmazlar. Dlinya gorli~leri
dinlerinden kaynakland1g1 ic;in Htristiyanlannkilerden farkhdtr, bu da hep
sorun yaratu, buna ragmen Tlirkler ba~kalanyla gec;inmeye isteklidirler ve
bunu ba~arabilirler 71 .

Gorlildligli gibi Karl May'm Tlirkler hakkmdaki gorli~leri, kendi ic;inde
baktldtgmda, zannedildigi gibi olumsuz degildir, olumsuzluk Tlirklerin
Avrupahlarla kar~tla~tmldtgmda ortaya c;tkar. Boyle bir kar~1la~t1rmada
Karl May, Avrupah'y1 Tlirk'e nazaran yliz kere daha degerli bulur, bu
degerin temelinde ise, 'medeniyet' ve 'Htristiyanhk' yatmaktadtr72 . Bu
konuda May iki dinin ahlak anlayt~ma deginir, Tlirkler'in kar~tlanndaki ile
anla~mazhga dli~tliklerinde kendilerine hakim olmakta zorluk c;ektiklerini
ve ofke ile kolayca adam oldtirebildiklerini, buna kar~l aym durumdaki bir
Huistiyan'm sogukkanhhgm1 koruyabildigini ve kar~tsmdakini oldlirmek
yerine ona uygun bir ceza aracthgt ile bir ders vermeyi tercih ettigini
soyler73 .
Bu ilginc; karakter fark1 saptamalannm dt~mda Karl May, son
zamanlarda Osmanh imparatorlugu hakkmda, Avrupa'da ortaya c;tkan ve
kendini c;ok rahats1z eden 'hasta adam' imgesinden soz eder. Bu konuya
ahlaki ac;tdan yakl~an yazar, sorunun gerc;i varhgm1 kabul eder- bunu da
romanm ba~ka bir yerinde Tlirkler'in dini yaymak ic;in zaptedilmez bir
yaytlma htrsma baglar-fakat kendi tabiriyle "siyaset doktoru" olmad1g1 ic;in
bu hastahgm nastl iyile~tirilecegini bilmedigini itiraf eder, ama bir yandan
da insanm hasta kom~usunu parc;alaytp yok etmek yerine iyile~tirmek ic;in
c;abalamas1 gerektigini dile getirir74 •
Karl May'm bu ilk baku;;ta naif denebilecek sempatik yorumu, gerek
rom~mm yazlld1g1 donemin ko~ullan ic;inde gerekse glinlimlizde uzun uzun

lizerinde dli~linlilmesi gerekli bir bilgeligi yans1tmaktad1r ashnda. Bu
konunun derin yorumunu okuyuculara b1rak1p, I. Dlinya Sava~1 arifesinde
ve sava~ strasmda, Karl May'a da geni~ malzeme saglam1~ olan
Almanya'daki Tiirkliik Ara~tlrmalan'na bir goz atahm.
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xii. Almanya'da I. Diinya Sava~I oncesi ve siiresinde Tiirklerle ilgili
Yaymlar: Kitaplar, Dergiler, Reklam ve Duyurular.

Avrupa'da Joseph Freiherr von Hammer Purgstall (1774-1856)
tarafmdan 19. Yuzytlda kurumsalla~tmlan Turklilk Ara~ttrmalan'nda, ktsa
surede c;ok buyuk mesafeler katedildi. Osmanh Tarihi, Turk Dili, Osmanh
Toplumu'nun Ozellikleri 19. Yuzytldan itibaren Avrupah bilimadamlan
tarafmdan c;ok iyi biliniyordu. Hammer, kendi yazmt~ oldugu Geschichte
des osmanischen Reiches (Osmanh jmparatorlugu 'nun Tarihi) adh
ba~yapttmm dt~mda, Viyana Saray Kuttiphanesi ic;in paha bic;ilmez Osmanh
el yazmalan toplamt~ ve bu kuttiphaneyi ttim Dogubilimciler ic;in cazip bir
75
Ara~ttrma Merkezi haline donu~ttirmu~tti •
Alman Matbuatt'nda ise, ozellikle I. Dunya Sava~t'nm yakla~ttgt
gunlerde ve sava~ suresince, Almanya'nm ittifakt alan bu tilke ve insanlan
hakkmda geni~ bilgi mevcuttu. Yaymlar arasmda, Turkc;e ogreten kitaplann
ve Sozluklerin ayn bir yeri vardt. Bunun dt~mda Ttirk Ya~am Tarzt'm
anlatan, Turkiye'deki yeni geli~imler hakkmda bilgi veren, Turk-Alman
Dostlugu ile alakah bilgiler ic;eren kitaplar piyasada yaygmdt. Aynca Turk
Edebiyatt'ndan yaptlan c;evirilerin de saytlan giderek artmaktaydt. Halide
Edib'in romam Yeni Turan, bunlar arasmdaydt. Enver Pa~a'mn
Ba~kanhgt'nda ytirtiyen Osmanh ve Asya Turkleri'ni birle~tirmeyi
amac;layan "Turancthk Aktmt", milliyetc;ilik fikirlerine yatkm alan
Almanlar arasmda kendine taraftarlar bulmaktaydt. Zaten Enver Pa~a
Almanya'da c;ok sevilmekte, Turkiye'den bile halk arasmda zaman zaman
"das Enverland" olarak bahsedilmekteydi. Enver Bey'in adt bir sigara
fabrikasma verilmi~ti ve bu sigaralann ilanlan gunlilk gazeteleri, dergileri,
hatta otobuslerin dt~ ytizlerini susleyerek bu ad surekli Alman halkmm
haftzasmda tutuluyordu.
Almanya'da ya~ayan Turkler'in de yaymladtklan bazt dergiler vardt.
Yuzytl donumunde Almanya'da yaytlmaya ba~layan sosyalist i~c;i
aktmmdan Almanya'daki Turk i~c;ileri de etkilenmi~, 1 Mayts 1919'da,
Berlin'de "Arbeiter- und Bauempartei der Turkei" ("Turkiye'nin i~c;i ve
<;iftc;i Partisi") admt ta~tyan bir parti kurulmu~tu. Aym gorti~u yansttan
siyasi dergi Kurtulu~ 'un (Befreiung) ilk saytsmt c;ok gec;meden
yaymlamt~lardt. Bunun dt~mda Turkler Berlin'in eglence hayatma da
imzalarmt atmt~lardt. Berlin'de Turk Operetler'i sahneleniyor, Turk
Balolar't duzenleniyordu. Gobek danst da ragbet goren bir gosteriydi.
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Kzsacasz, bu donemde Turkler 'in Berlin 'de r;ok saygzn bir yeri vardz ve
Turk Kulturu bugun oldugundan r;ok farklz bir bir;imde alzmlanzyordu.
Bunda o donemde aydznzyla, iKisiyle, ogrencisiyle ve askeriyle Berlin 'de
bulunan Turk Toplumu 'nun oldugu kadar, Alman Toplumu 'nun, son
zamanlarda zayif bir duruma du~mu~ olmaszna ragmen, yuzyzllarzn
gelenegine sahip olan Osmanlz imparatorlugu 'na kar~z duydugu saygznzn
da onemli rolil vardz.
Bu arada Osmanh imparatorlugu bunyesindeki Alman misafirler de bu
Ulkede Sultan II. Abdulhamid zamamnda duyduklan huzursuzlugu
duymuyorlard1 artlk.

xiii. Askeri Misyon'un
ayncahkh Konumu.

sava~

arifesinde

ula~m·~

oldugu saygm ve

Alman Askeri Misyonlan 'na aradan geyen uzun sUre iyinde Osmanh
imparatorlugu tarafmdan bir tak1m imtiyazlar sagland1. Almanya' da
ald1klan maa~m dort mislini bulan bir maa~, birer derece terfi, ta~mma,
seyahat masraflan ve her tiirlU sosyal gUvence bunlar arasmda sayilabilir.
Aynca memleketlerine donduklerinde Alman Ordusu'nda alacaklan
gorevler de Alman Devleti tarafmdan kendilerine garanti edilmi~ti.
Subaylara verilen bu ki~isel imtiyazlarm d1~mda, 1913 yilmda Almanya'ya,
TUrkiye'de bir Askeri Ata~e bulundurma hakk1 tamnd1. Aynca Askeri
Misyon Sefi'nin yetkisi arttmld1, buna gore bu Misyon Sefi'nin izni
olmadan ba~ka herhangi bir milletten herhangi bir ki~i, orduyu egitmek iyin
gorevlendirilemeyecekti76 • Verilen bu imtiyaz, Osmanh Askeri Egitim
Te~kilati'nm tamamen Alman Devleti'nin tekeline girmesi anlamma
gelmekteydi.
Bu yetkinin Uy onemli sonucu olmu~tur: 1) TUrk Ordusu'nun egitim ve
yonetimi bundan bOyle Alman Kumandanlan'nm insiyatifine buakilmi~, bu
da bir sUre sonra patlayan sava~ta bu kumandanlara geni~ hareket ozgUrliigU
saglam1~hr. Bu baglamda II. Abdiilhamid Devri 'nde pasifize edilmekten
~ikayet eden subaylarm ~ikayeti zail olmu~tur. 2) Bu yetkilerle Osmanh
imparatorlugu'ndaki Alman NUfuzu iyice saglamla~m1~ ve bu iilkede Alman
Kultiirii'nun yay1lmasma uygun bir zemin haz1rlanm1~tir. 3) Osmanh
Ordusu Uzerinde kazanm1~ oldugu nUfuz ayismdan Almanya, Avrupa
Olkeleri arasmda rakipsiz bir konuma gelmi~tir 77 .
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xiv. 20. Yiizyii'm ba~mda Avrupa'mn Osmanh imparatorlugu
iizerindeki Emelleri.
Turk Ordusu 1911 Trablusgarp ve 1912-13 Balkan Sava~lan 'nda yorgun
Avrupa Devletleri'nden ingiltere, dogudaki
somilrgesi Hindistan'a ve lizerinde nlifuz kazanmt~ oldugu iran'a rahat
ula~abilmek ve Mtstr't kontrol altmda bulundurabilmek istemektedir.
Rusya, Bogazlan eline ge<;irip, glineydeki steak denizlere rahat<;a a<;tlarak
ticaret hacmini geni~letmek arzusundadtr. Avrupa'nm ortasma stkt~tp
kalmt~ olan Prusya, Avusturya ve Macaristan da, Tlirkiye'nin verimli
topraklanndan elde edilebilecek zengin ilrlinlerin, kendi endlistrile~me
a~amalannda
gerekli olan yararh hammaddeleri olu~turacagmt
ummaktadtrlar. Boylece Avrupa'daki diger rakipleri ile e~ dlizeye
gelebileceklerine inanmt~lardtr. Kara A vrupast Devletleri 'nin ingiltere ve
Rusya'dan aynldtklan husus, Osmanh imparatorlugu'nu yok etmek degil,
kendi kuracaklan birlikte eritmektir. Diger bir deyi~le; II.Friedrich'in hayali
ve II.Wilhelm'in politikast olan Basra'ya kadar uzanacak bir Alman
Devleti kurmak i<;in Ttirkiye'de Askeri Misyonla saglanan mlisait ortamt
kullanacaklardtr. Bu arada 300 milyon Mtislliman'a htikmli ge<;en
Halifeligin Tiirkler'de olmast da gozonlinde bulundurulan onemli
faktorlerden biridir78 •
dli~mli~ ve ytpranmt~tlr.

Emellerine ula~abilmek i<;in glivendikleri hususlardan biri ise Osmanh
imparatorlugu'nda zaman i<;ersinde kazanmt~ olduklart taraftarlardtr.
Bunlarm i<;inde, 1908 ytlmdan beri Osmanh imparatorlugu 'nun
yonetiminde soz sahibi olan Jon Turk Hareketi'nin onderleri vardtr.
Hareketin ikinci lideri olarak 1908 ytlmda Makedonya'da <;tkan
ayaklanmayt yonlendiren ve hemen aym ytl Berlin'e Askeri Ata~e olarak
tayin edilen Padi~ah'm damadt Enver Pa~a (1874-1922) ve 1909-1910
ytllart arasmda (ve daha sonra 1913-17 ytllan arasmda da) Osmanh
imparatorlugu'nun i<;i~leri Bakam olan Mehmet Talat Pa~a (1874-1921)
Alman hayramdtr. Bu durumda Almanya, 20. yilzytl ba~mda, degindigimiz
Osmanh imparatorlugu uzerine kurulan hayal ve stratejilerde, Avrupa
Olkeleri i<;ersinde ayncahkh bir konuma sahip gorlinmektedir, <;ilnkli
<;tkacak olast bir sava~ta, Osmanh Devleti Yonetimi'nin en onemli
gorevlerinde bulunan ozellikle bu iki ki~inin Alman taraftm destekleyecegi
a<;tktlr79 •
18. yilzyddan 19. Ytizytla Avrupa Devletleri i<;inde ekonomisi olduk<;a
geli~mi~ olan ingiltere, kendisine Almanya gibi bir rakip yaratmak
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istemedigi i<;in Tilrk-Alman i~birligi'nden rahats1z olmaktad1r. Nitekim 19.
yiizyll boyunca bu devletlerin i~birligini ba~anh bir bi<;imde
engelleyebilmi~tir. Fransa'mn ise Sedan Yenilgisi 'nden dolay1 Almanya'ya
hmc1 vard1r. Rusya da Almanya ile Osmanh imparatorlugu'nun anla~masm1
istememekte, gilneydeki kom~usunu mudafaas1z ve yalmz gormek
istemektedir. Bu nedenle "panslavist" hareketi ba~latm1~ ve Turkiye ile Orta
Avrupa Devletleri arasmda kopril vazifesi gorebilecek olan, Bulgaristan'm
d1~mdaki Balkan Memleketleri'ni kendi tarafma <;ekmeye muvaffak olmu~
ve bunun sonucunda Balkan Sava~1 patlak vermi~tir.

xv. I. Diinya Sava~I1914-1918.
Buraya kadar malamaya <;ah~t1g1m 19. Yilzy1lda gil<;lil olan Avrupa
Devletleri'nin emelleri ve buyiik ol<;ude de Turkiye'de Almanlar lehine
geli~mi~ olan kamuoyu, Osmanh imparatorlugu'nu 1914 y1hnda, Almanya,
Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'm yamnda I. Dilnya Sava~1'na sokar.
Bilindigi ilzere, Breslau ve Goben isimli Alman z1rhhlan Harbiye Nazm
Enver Pa~a'nm bilgisi altmda, Amiral von Souchon'un kumandasmda
Bogazlar'dan ge<;ip, Sivastopol'u bombalarlar. Turkler bu sava~ta Almanya
ile birlikte yalmzca Osmanh topraklarmda degil, gene Enver Pa~a'mn isran
ile, Avrupa cephelerinde de du~mana kar~1 sava~ular. Enver Pa~a'nm bu
atakhg1, ilerde <;ok buyiik ele~tiri konusu olacak, hatta Liman von Sanders
Pa~a ve General von Ludendorf gibi Alman Kumandanlar bile bu davram~1
sakmcah bulacaklard1r 80 • Osmanh imparatorlugu'nun Almanya ile birlikte
1918 'de kaybettigi bu sava~ta binlerce askerin yam s1ra, pek <;ok Osmanh
aydm1 da ya~amm1 yitirecek ve bunun vebali Enver Pa~a'ya bulunacaktlr.
Sava~m

silrdilgil ylllarda iki Ulke arasmdaki dostluk baglan iyice
Bu dostlugu per<;inlemek i<;in 27 Nisan 1917' de, Alman
imparatoru'nun Kurulu~ Gilnil'nde <::emberlita~'ta bir Tilrk-Alman
Vakf1'nm temeli atlhr. Ancak sav~m iki Ulke aleyhine seyretmesi bu
giri~imin sonu<;lanmasm1 engeller. Bu vakfm d1~mda da iki toplum arasmda
bir dayam~ma gozlemlenir. Tum gilmrilk engellemelerine ragmen
Turkiye'den Almanya'ya yiyecek, Almanya'dan Turkiye'ye de cephane
gonderilmektedir. Ancak bu ili~kileri ~ilpheyle kar§llayanlar da vard1r.
Mustafa Kemal bu ki~ilerden biridir ve bu konuda yapm1~ oldugu bir te~his
dikkate degerdir81 • Cemal ve Enver Pa~alar'a yazm1~ oldugu bir raporda
Mustafa Kemal bu endi~esini dile getirmekte, bu ili~kinin saghks1z bir ~ekle
donil§tilgilnil belirtmekte ve Almanlar'm Turkiye'yi bir somiirge haline
sokma ve memleketin rum kaynaklanm ele ge<;irme politikasma resmen
geli~mi~tir.
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kar~t

oldugunu, bu konuda hi~ degilse Bulgarlar kadar bagtmstz ve bilin~li
olunmast gerektigini ifade etmektedir. Boyle hareket etmenin daha onurlu
bir davram~ bi~imi olacagt ve bununla daha saygmhk kazamlabilecegi
inancmda oldugunu raporuna eklemektedir82 •
xvi. Enver ve Talat Pa~alar- Jontiirkliik,
Turancibk.

Milliyet~ilik

Hareketleri ve

Burada gene bir parantez a~tp, Enver ve Talat Pa~a'larla ilgili konumuz
a~tsmdan onemli olan bir iki noktaya deginmekte yarar olacakttr. Yukanda
Jontiirk Hareketi'nin temsilcilerinden olduklanna degindigim bu iki ~ahtstan
Enver Pa~a'nm askeri kariyeri, l9ll ytlmda Trablusgarp Sava~t'nda
gostermi~ oldugu ba~anlardan sonra ~ok htzh bir ilerleme kaydetmi~tir,
1913 ytlmda ba~layan II. Balkan Sava~t'nda 1914 ythnda Harbiye
Naztrhgt'na ve Erkan-1 Harbiye-yi Umumiye Reisligi'ne, 1915'de
Ferik'lige (Korgenerallige), 1917'de de 1. Ferik'lige terti etmi~tir. I. Diinya
Sava~t'nm siirdiigu 1914-1918 senelerini kapsayan siirede, Osmanh
imparatorlugu'nun yonetiminde Enver Pa~a'mn yanmda Talat ve Cemal
Pa~alar'm da onemli rolii olmu~, bu nedenle bu donemin yonetimine "3
Pa~alar iktidan" da denmi~tir.
Sava~ 1918 ythnda Osmanh imparatorlugu'nun ve Almanya'nm
yenilgisi ile sona erince, Talat ve Enver Pa~alar Berlin'e ka~arlar. Zaten
daha Jontiirkliik donemlerinde de "Alman sempatizanhklan" ile tanman bu
pa~alar stk stk Almanya'yt ziyaret etmi~ler ve Alman gazeteleri kendilerine
ba~ sayfalannda geni~ yer vermi~lerdir83 . 1919 ytlmda Enver Pa~a
Istanbul'da gtyabmda idama mahkum edilir. Berlin'de Turancthk
(Pantiirkist) faaliyetlerini siirdiiriir ve 1921 ythnda, "islam ihtilal
Cemiyetleri ittihad't Kongresi'ni" toplar, amact tiim Tiirkleri bir araya
getirip, "Turan" admt verdigi biiyiik Tiirk Devleti'ni kurmakttr, 1922
ythnda bu ama~la Buhara'da Bol~eviklerle sava~trken vurularak oliir. Talat
Pa~a ise, 1913-17 ytllart arasmda Osmanh imparatorlugu'nda i~i~leri
Bakanhgt gorevini siirdiiriirken 1915 ythnda Ermeni Tehciri (Go~ii) karanm
alan ki~i oldugu i~in Ermeniler arasmda dii~man olarak bellenmi~tir. Ve 15
Mart 1921 'de, Berlin' de sokakta yiiriirken bir Ermeni genci tarafmdan
silahla vurularak oldiiriiliir84 .
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xvii.

Sava~m

sonu.

I. Dtinya Sava~n'mn Almanya ve Osmanh imparatorlugu tarafmdan

kaybedildigi 1918 y1hnda Alman Askeri Misyonu'nun tiyeleri, kara ve deniz
yolu ile Osmanh imparatorlugu'nun gozetiminde Almanya'ya geri
gonderilirler. Boylece 83 yll stirmti~ olan bu Misyon, zorunlu olarak sona
erdirilmi~ olur. Alman Okulu da i~gal kuvvetleri tarafmdan kapatlhr, Alman
hocalar tilkelerine donmek zorunda kahrlar. Bundan sonra kar~1hkh Ktilttir
ili~kileri Ttirkiye Cumhuriyeti'nin ilanma kadar, 5-6 y1l kesintiye
ugrayacak, arada Ttirkiye amans1z Kurtulu~ Sava~1'm stirdtirecektir.

III.
Cumhuriyet'in ilam'ndan sonra Tiirkiye'deki Reform
Hareketleri baglammda yeniden canlandmlan Tiirk-Alman ili~kileri
(1923- 1950'li Ydlar).
Cumhuriyet'in ilam'ndan hemen bir y1l sonra, 1924'de alb y1l once
olan ktilttir baglan yeniden canlandmhr. Bunun ilk i~areti olarak
istanbul Alman Lisesi egitime ba~lar.

kopmu~

Burada altz c;izilmesi gerekli onemli bir saptama yapmakta yarar
olacaktzr: 19. Yiizyzlda iki iilke arasznda siyasi, ekonomik ve askeri ili.~kilere
baglz olarak ortaya r;zkan kiiltiirel ili.~kiler, bu kez iki iilke ili$kileri arasznda
ba$l c;ekmektedir. Bu degi$iklikte Atatiirk'iin batzya doniik bir kiiltiir
politikasz izlemesinin rolii biiyiiktiir.

i. Tiirkiye'ye s1gman Alman Ogretim Uyeleri ve diger Alman
V atanda~lan.
0 devre kadar Turk Yliksek Egitim ve Ogretimini ylirtiten
Dartilfiim1n'un i~leyi~inden Atatlirk memnun degildir ve bir Oniversite
Reformu gen;:ekle~tirmek arzusundadu. Ancak bu Reformu elde mevcut
olan kadro ile ba~armak pek mlimklin gortinmemektedir. Bunun lizerine
Atatlirk, 1931 y1hnda devrin Maarif Vekili Re~it Galip' i, Cenevre
Universitesi Profesorleri'nden Malch'a bir Universite Reformu Tasans1
haz1rlatmas1 amac1 ile gorev1endirir. Bu tasan onceleri, yeni kurulmas1
dti~liniilen Enstitli, Klinik gibi kurumlarm yap1landmlmasmi, Ders
Programlan'nm diizenlenmesini, Faktilte ve Kadro sorunlannm
<;:6zlim1enmesini i<;:eriyordu85 •
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Gene hir rastlantt sonucu, hir sure sonra Almanya'da yonetime gelen
Hitler'in, Yahudi kokenli, ya da komunist veya sosyal demokrat gorfi~lfi
ilim adamlanmn i~ine hirer hirer son vermeye ha~lamast, Almanya'da i~siz
kalmt~ hir Ogretim Oyesi Toplulugu'nun olu~masma yol ac;:mt~tl. Bunlar
aralannda, 1932 yth sonuna dogru, komunist egilimleri nedeni ile Frankfurt
Oniversitesi Patoloji Bolfimu'ndeki gorevinden uzakla~tmhp Zurih'te
kaympederinin yanma yerle~en Dr.Schwartz'm ha~kanhgmda "die
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaftler im Ausland", adtm
verdikleri hir orgut kurmu~1ardt. Orgut, hu Ogretim Oyeleri'ne Avrupa'mn
c;:e~itli ulkelerinde i~ hulmaya cyalt~Iyordu. Ancak hu da pek kolay olmuyor,
c;:ogunlukla hu hilim adamlan Almanya' da ula~mt~ olduklart akademik
derecelerinin altmda i~ler hulahiliyorlardt. Turkiye ise o ydlarda yeni
kurulmu~, her tfirlu reforma ac;:tk, ozgur hir ulke idi.
Kzsacasz, iiniversitesini yenilemek isteyen ve bu ama9la uzman arayan
Tiirkiye i9in de, kendine ozgiir bir ortamda i~ arayan bu bilimadamlan i9in
de bu tesadiif, olabilecek en biiyiik ~anstz ve bu ~ans iki taraf a9zsmdan da
iyi kullanzlabildi. Dr.Schwartz ile Prof.Malche haglantt kurdular. Yukartda
maddeleri verilen Reform Tasanst 'na, hu ki~iler hesaha kattlarak,
"Personel" konusu da eklendi ve Tasan, Maarif Vekili Re~it Galip'in
Ba~kanhgt'ndaki hir Turk Uzmanlar Heyeti tarafmdan incelenerek
onaylandt. Daha sonra da Profesor Malch'a Alman Bilim adamlan ile
anla~ma yapma yetkisi verildi86 . Almanya'da pek c;:ogu ic;:in tehlike
c;:anlannm c;:almaya ha~ladtgt 1933 ydmda, isvic;:re'de hu hilim adamlan ile
Turk Hukumeti arasmda anla~malar imza1andt. Bu anla~malar Alman Bilim
adamlan ic;:in ~u 4 ko~ulu ic;:eriyordu:

1- iki-uc;: ytl ic;:ersinde Turkc;:e ogrenip derslerini Turkc;:e verehilecek
duruma geleceklerdi. Bu iki ytlhk sure ic;:inde verecekleri derslerde
kendilerine, Almanya'da egitim gormu~ gene; Tiirk akademisyenler
c;:evirmenlik yapacaktt.
2- Uzmanhk alanlannda ders kitaplan yazacaklardt. Bu kitaplar
yaymlanarak ktsa sure ic;:inde hir uzmanhk kitaphgt olu~turulacaktt.
3- Egitim kitlesi yalmzca universite ogrencileri ile Stmrh
kalmayacak, lise diplomast olmadtgt ic;:in universiteye almmayan halk
arasmda egitim almak isteyen ki~ilere de gece dersleri verilecekti.
4- Dt~ ulkelerdeki hilimsel ara~tlrma kurumlan ile baglanhlar
saglanacak, Avrupa ve Turkiye arasmda ileti~im kurularak koprfi
vazifesi gorulecekti.
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Bunun kar~thgmda gelen yabanc1 Ogretim Uyeleri'ne TUrk Ogretim
Uyeleri'nin aldtklanmn ~ok tistiinde bir maa~ (800,-TL.)87 baglanacakt1. 88
1933'de gelen yabanc1 Ogretim Uyeleri'nin say1s1 30 idi, 1935'de
Ank:ara'ya ikinci bir grup, 38 ve 39'da ise ti~tincti ve dordtincti gruplar
geldi. 1942'ye kadar bu uzmanlann saylSl 70'i, Asistanlarla birlikte 300'ti
buldu. ilk gelen Ogretim Uyeleri 'nin uzmanhk alanlan; iktisat, hukuk,
felsefe, edebiyat, psikoloji, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, tlp, siyasetbilim,
mtihendislik ve sanattl. Ogretim Uyeleri'nin dt~mda gelen teknisyenler,
hem~ireler gibi farkh meslek mensuplan da vard1. Go~menlerin say1s1
aileleri ile birlikte 1500 'ti buluyordu89 •
ii. Almanya'ya Egitim amac1 ile gonderilen Yiiksek Ogrenim
Gen~ligi.

Aynca gen~ Turk Akademisyenleri'nden de bir~ok ki~i devlet bursu ile
aym ytllarda doktora yapmak tizere Almanya'ya gonderildi. Bu ki~iler daha
sonra Istanbul Universitesi'nin ve istanbul Teknik Universitesi'ne
donti~ecek olan Mtihendislik Mektebi'nin yap1 ta~lanm olu~turmu~lardtr.
iii. Istanbul Universitesi'nin A~Ih~I, Alman Ogretim Uyelerinin Tiirk
Yiiksek Ogretim Reformu'na Katkllart.

Dartilfiim1n Atattirk'tin radikal karan dogrultusunda ~1kanlan bir
kanunla, 31 Temmuz 1933 gtinti kapatlldt ve istanbul Universitesi, 1
Agustos 1933 gtinti, yakmda ilan edilecegi soylenen, yeni kadrosu ile
egitime a~lld1. 1 Agustos 1933 gtinkti AIcy am Gazetesi 'nde, bu haber
verilirken ~oyle deniliyordu:
"Bugtin kurulan istanbul Universitesi'nin istanbul Dartilfiinun'u
ile hi~ bir mtinasebeti yoktur. Universite yeni bir muessesedir.
An'anesi de kendinden ba~layacakttr. Universite, Turk Dili
Cemiyeti tarafmdan kendine uygun bir ad bulunana kadar bu ismi.
ta~1yacaktu."

Bu sozlerle, bu yeni kurumun kendi gelenegini yaratmas1 isteniyor ve
Dartilfiim1n
ile
ozde~le~tirilmesi
engellenmi~
oluyordu.
TUrk
Ytiksekegitimin yeniden yaptlandmlmast, Halk Evleri'nin ve Egitim
Enstittileri'nin kurulu~u ile Mustafa Kemal, Tiirk gen~liginin ve halkmm 20.
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Yiizyilm gereksinimlerine gore yeti~mesini amac;hyordu, c;iinkli gelecegi bu
genc;lerin yapiland1racagma inamyordu. j~te bu en r;ok onem verdigi unsuru,
Cumhuriyet Tiirkiyesi 'nin genr;ligini egitme gorevini - onlardan ne
istedigini r;ok iyi bilerek - 90 bu Alman Ogretim Uyeleri 'ne vermesi iki
iilkenin kiiltiirel ah~veri~i ar;zsmdan fevkalade onem ta~zr. I. Diinya Sava~z
szrasmda Almanlarla ili~kiler konusundaki ele~tirel fikirlerini bildigimiz
Atatiirk'iin, Universite Reformu 'nda Alman Bilim adam/an 'm tercih etmi~
olmasz,
bu
Bilim
adam/an 'mn
"bilimsel · taraftzzhklarma ",
"uzmanhklarma" ve "bilim disiplinlerine" ne kadar r;ok giivendigini
gostermektedir.
Gerc;ekten de bu Alman Bilim adamlar'1 TUrk Yliksek Ogretimi'ne altm
devrini ya~atm1~, Cumhuriyet Tiirkiyesi'nin ilk ku~agm1 kiiltiirel ac;1dan
derin etkilemi~tir. Tiirk genc;ligine c;agda~ bilimsel ara~tlrma yontemlerini
tamtan, uzmanhk dallanna bilimsel ac;1dan yakla~may1 ogreten bu uzmanlar,
Cumhuriyet'in gerektirdigi kurumsalla~may1 da yonlendirmi~lerdir.
Bogazir;i 'ne Szgmanlar adh yap1tmda Fritz Neumark, kendisinin de ic;inde
bulundugu bu Nazi rejiminden kac;an Bilim adamlan'm istanbul'un Fethi
masmda italya'ya kac;arak Ronesans'1 ba~latan Bilim ve Sanat Adamlan'na
benzetir91 •

iv. Cumhuriyet Donemi'nde kurulan diger onemli Kiiltiir ve Sanat
Kurumlan ve Alman Uzmanlar.
Cumhuriyet Devrin'de sanat dallannda egitim yapan kurumlanmn
yeniden diizenlenmesinde, yeni kurumlann yap1landmlmasmda bu Alman
uzman Bilim adamlan'nm imzalarma rastlanmaktad1r. Bugiin Mimar Sinan
Universitesi'ne donii~mii~ olan Devlet Giizel Sanatlar Akademisi'nin
yeniden yapilandmlmasmda Bonatz ve Bruno Taut'un, Devlet
Konservatuvan'mn kurulmasmda Paul Hindemith'in (1935), Sehir ve
Devlet Tiyatrosu'nun kurulu~lannda Carl Ebert'in (1936) biiyiik katkilan
olmu~tur. Ankara'mn ~ehircilik planmm yapilmasmda ve Ankara
Dniversitesi'nin kurulmasmda da gene Alman uzmanlar gorev almi~lard1r92 •

v. ismet inonii Devri'nde siirdiiriilen Kiiltiirel ili~kiler.
Diger bir yeniden diizenleme, Yiiksek TUrk Teknik Egitimi konusu ic;in
de gec;erli olmu~tur. Almanya' da II.Diinya Sava~I Sirasmda doktoralar1m
tamamlayan bir grup TUrk Akademisyeni, yurda donii~lerinde Almanya'dan
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edinmi~ olduklan deneyim ve izlenimlerle istanbul Muhendis Mektebi'nin

1948

yllmda

istanbul

Teknik

Dniversitesi'ne

donu~mesini

orgutlemi~lerdir93 •

II.Dunya Sava~1 patlak verdiginde Almanya, 1933'lerde Turkiye'ye
gelen surgundeki Bilim adamlanm Almanya'ya geri s;agum1~tlr. Ancak
yonetimdeki ismet inonu hukumeti, Almanya'ya geri dondukleri takdirde
akibetleri mes;hul goriinen Turkiye'nin bu misafirlerini, bu konuda ak1lhca
bir politika izleyerek, <;orum' da biraraya toplay1p enteme etmi~ ve sava~
bitene kadar da o bOlgede muhafaza etmi~tir. Bir surgiin Alman ailesinin
s;ocugu olarak hayatmm bir pars;as1m <;orum' da ges;iren Cornelius
Bischoff, 94 "birinci Sm1f vagonlarla <;orum'a gonderildiklerini, orada
istedikleri evi tutabilmeleri is;in kendilerine KlZllay'm kira yard1m1
saglad1gm1, sava~ suresi is;inde s;ah~malannm yasak oldugunu" belirttikten
sonra bOyle bir dostluk ortammda kendi kimligini buldugunu, bunda Turk
arkada~lannm pay1 oldugunu ~u sozlerle ifade ediyor: "Meine tiirkischen
Freunde stabilisierten meine Identitat," ve sozlerini Atatiirk'un bu konudaki
unlu sozu ile bitiriyor: "Ne mutlu Turkum diyene!" 95
Turkiye'ye gelmi~ olan Bilim adamlan'nm bu ulkeye yapm1~ olduklan
bilimsel ve kultiirel katk1lanmn yamma, Turkiye'deki Alman imgesine de
s;ok olumlu katk1lan olmu~, Almanya, Turkler arasmda hep "dost bir iilke"
olarak benimsenmi~tir. Bu sempati, ikili ekonomik ve siyasi ili~kilere de
yans1m1~, bu baglamda Turkiye diger Avrupa Ulkeleri'nin s;ok tepkisini
s;ekmi~, 96 bu konuda diger Avrupa Ulkeleri ve Amerika ile Almanya
arasmda, Turkiye uzerinde kurulacak nufuz konusunda ciddi bir sava~
ya~anm1~t1r.

ikili Kultiirel ili~kilerin 1930'lardan II. Dunya Sava~1 sonuna kadar olan
farkh boyutlannm anla~1labilmesi is;in Alman Bilim adamlan'nm
Hatuatlan'm ve yaymlanan Gunlukleri'ni okumakta yarar vard1r97 • Bu
Gunlukler, d1~andan baklld1gmda, Turkiye'de olduks;a rahat bir ya~am
surdukleri izlenimi edinilen bu ki~ilerin hayatmm samld1g1 kadar sorunsuz
olmad1gm1 ortaya koymaktadu. Vak1a Turk toplumu kendilerine kucak
as;m1~ ve iyi davranm1~tlr, ama s;ah~tlklan ortamda, universitelerde, onlarm
geli~inden tedirgin olan ve k1smen de bu yiizden i~lerini kaybeden ki~ilerin
tepkileri eksik olmam1~tlr. Aynca Anla~malan'nda iki y1lda ogrenmeye soz
verdikleri Turks;e, o y1llarda sadele~tirilmekte oldugu is;in, ogrenilmesi zor
bir dil haline gelmi~tir. Yeni kurulan universitelerde yabanc1 asistanlar da
pek desteklenmemi~. ikinci neslin Turk Akademisyenler' den olu~mas1
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istenmi~tir. 0 nedenle bu Ogretim Uyeleri'nin hemen hepsi, c;ocuklanm
ABD'ye yollamay1 gelecekleri ic;in c;1kar bir yol olarak gormu~ler ve
kendileri de II. Dunya Sava~1'ndan sonra c;ocuklannm yanma goc;mu~lerdir.
Sayllan onu gec;meyen ktic;uk bir grup Turkiye'ye yerle~mi~, burasm1 vatan
kabul etmi~tir.

vi. Terciime Biirosu, Almanca'dan yapilan ilk <;eviriler.

Atallirk'un devrinde ba~latllm1~ alan Kulllir Seferberligi'nin ismet inonu
devrinde de surdurtildugunu, devrin Maarif Vekili alan Hasan Ali Yucel'in
onderliginin bunda onemli rol oynad1gm1 goruyoruz. 1939 y1hnda toplanan
I.Ne~riyat Kongresi'nde Dunya Klasikleri'nin, belirlenecek bir plan
dogrultusunda Turkc;e'ye c;evrilmesi kararla~tmlm1~, bu amac;la 1940' da
kurulan Turk Tercume Burosu, yay1mlad1gi Tercilme Dergisi ve yapt1rd1g1
c;evirilerle Ttirkiye'de Alman Edebiyatl'mn tamnmasma buytik olc;ude
katk1da bulunmu~tur.
Goethe ve Schiller ba~ta olmak uzere- "Dunya Klasikleri 'nden
Tercumeler Serisi'nin" birincisi Goethe'nin Faust adh eseridir. Bu yap1t
Recai Bilgin tarafmdan Turkc;e'ye c;evrilmi~, 1940'da yaymlanmi~tlr.
Heinrich Heine, Adalbert Chamisso, Goeorg Buchner, G.E.Lessing, Gerhart
Hauptmann, Holderlin, Grimm Karde~ler, Wieland, Heinrich von Kleist,
gibi tinlu Alman ~air ve yazarlanmn yap1tlannm yams1ra, Kant, Leibniz,
Erasmus, Herder, Nietzsche, Fichte, Hegel, Schopenhauer, gibi du~unurlerin
de yap1tlan Ttirkc;e 'ye c;evrilmi~tir. Daha ilerki ylllarda Turk toplumu,
50'lerde Franz Kafka'y1, 60'larda Bertolt Brecht'i, 70'lerde Heinrich Boll,
Johannes Mario Simmel, Erich Maria Remarque'1, 80'lerde Gunter Grass'1,
90'larda Barbara Frischmuth, Sten Nadolny ve Gtinter Wallfraff1 Turkc;e
c;evirilerinden tamm1~ ve Alman edebiyatma duyulan ilgi bu c;evirilerle
artm1~t1r.

vii. Alman Kiiltiirii'nii Tiirkiye'de yayan diger Kurumlar.

<;::evirilerin

yam

Sira,

Alman

Dil

ve

Kulllirti'nun

Turkiye'de

yaygmla~masmda rol oynayan kurumlann ba~mda ,istanbul, Ankara, izmir

ve Mersin' de olmak uzere universitelerde ac;1lan Alman Dili ve Edebiyatl
Bolumleri, Turkiye'nin nerdeyse rum buytik kentlerinde aktivitesini
surduren ve ogrenci degi~ toku~lannda destek veren Goethe Enstillisu,
Alman $arkiyat Enstillisu, Alman Arkeoloji Demegi, Alman Kitabevi ve
Teutonia Kultibtidtir.
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1960'larda Almanya'ya i~c;i G6c;ii ile Almanya'da yogunla~an
Sonuc;lari ve Avrupa Birligi'ne dogru Gidi~ A~amas1
(1960-2003).
IV.

Etkile~imler,

Bilindigi uzere, 1960'h ytllarda i~sizligin artt1g1 Akdeniz Ulkeleri'nden
sanayiini yeniden yaptland1rmada i~giicune gereksinim duyan Orta Avrupa
Ulkeleri'ne bir i~((i go((U ba~lam1~tlr. Bu go((te say1ca diger tilkelerden
ytiksek olan Turk i~((ilerinin buytik bir ((Ogunlugu, 1963 y1hnda imzalanan
bir anla~ma sonucunda, Federal Almanya'ya gitmi~lerdir. ilk grubu
olu~turan i~ gucu k1rsal kesim kokenli i~((ilerdir ve kent ya~amma yabanc1
olan bu grup i((in Almanya gibi orf ve adetleri ((Ok farkh olan geli~mi~ bir
sanayi tilkesine ah~mak olduk((a zor olmu~, sosyo-kiilttirel sorunlan da
beraberinde getirmi~tir.
Bu grubu 70'li ytllarda izleyen gene ekonomik nedenlerle Federal
Almanya'ya go(( eden ytiksek tahsilli bir aydm zumre mevcuttur. Bunlann
ev sahibi ulkeye intibak1 bir onceki gruba nazaran daha kolay olmu~tur. Bu
tilkeye go((. eden u((uncu kitle ise, daha 90k 80'li ytllardan sonra siyasi
nedenlerle ulkesini terkedenlerdir. Farkh gelenek ve goreneklere, deger
yarg1lanna sahip olan ve farkh motivasyonlarla Almanya'ya giden, saytlan
90'h ytllarda iki milyonu bulan 2000'li ytllarda ise U(( bu((uk milyona
yakla~an bu Turk vatanda~lan, yeni ulkede ya~ad1klan deneyimler
sonucunda iki kulttiriin sentezini olu~turan iki dilde geli~en bir edebiyat
olu~turmu~lardu. iki ktilttirden de unsurlar i((eren, ama her iki tilkenin
((agda~ edebiyatmdan baz1 farklarla aynlan bu yeni edebiyat k1sa surede
geli~mi~, olgunla~m1~, Odullere aday bir duruma gelmi~tir.
60'h ylllardan gunumuze u((uncu ku~agm1 yeti~tirmi~ olan bu edebiyat,
ilk doneminin Aras Oren, Guney Dal, Fethi Sava~((l ve Aysel Ozakm gibi
temsilcilerinin yap1tlannda, iki farkh Ktilttir'un kar~Ila~mas1 sonucunda
ortaya ((lkan ileti~im kopukluklanm, nesiller aras1 i9inde bulunulan
toplumun farkh yarg1lan nedeni ile olu~an ((ah~malan, vatan hasretini ve
yeni ulkenin adetlerine intibaks1zhg1 konu ahrken, Ytiksel Pazarkaya, Zafer
Senocak, Saliha Scheinhardt, Renan Demirkan ve Emine Sevgi Ozdamar,
Zehra c;1rak gibi ikinci donem yazarlanhm yap1tlannda daha genel ve
evrensel konulan i~lemeye ba~lam1~br. Bu donemde ozellikle kadm yazarlar
on plana ((lkml~, babaerkil ailelerin ktz ((Ocuklan uzerinde kurdugu bask1lar
ve kadmm bu iki toplumdaki yeri sorgulanan konular arasmda yer alm1~tu.
09uncu ku~agm yazarlan ise ev sahibi toplumun degerlerine ve du~unce
tarzma hakim olarak Alman Toplumu'nda buyudukleri ve egitim gordukleri
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i((in ((agda~lan olan Alman yazarlan ile benzerlikler de gostermekte ve dile
hakimiyetlerini keskin gozlem bi((imiyle birle~tirip ((ok orijinal sentezlere
varabilmektedirler. Hiciv ustas1 Osman Engin, $inasi Dikmen ve Faruk
Zaimoglu bu ku~agm onemli temsilcileri arasmdad1r.
Almanya' da Tiirklerin olu~turdugu bu "Go((men Edebiyati"98
(Migrantenliteratur) olarak da amlan ve Harald Weinrich, Irmgard
Ackermann, Monika Frederking gibi Alman Yazmbilimciler ve
Ele~tirmenler tarafmdan da yakmdan izlenen
bu edebiyatm yamSifa,
TUrkler'in, (:agda~ Alman Yazarlan'mn da ilgisini ((ektigi goriilmektedir.
Yiiksel Pazarkaya'nm, 1999 y1lmda 25 Avrupah Uzman'mn katiliffil ile
ger((ekle~tirmi~ oldugumuz, Das Tiirkenbild in Europa: von der Griindung
des Republiks in 1923 zu 1990 konulu bir Disiplinleraras1 Ara~t1rma
Projesi'ne yazm1~ oldugu "Vom Komparsen zum Protagonisten" adm1
ta~Iyan makalesinde, Alman Edebiyati 'na yans1yan bu kar~1hkh etkile~im
sonucunda, Alman Yazarlar'm "oteki" olarak gormeye sUregeldikleri
TUrkler hakkmda olu~mu~ olan tek yanh basmakahp imge1eri artik
sorgulamaya ba~ladiklarmi ve bu insanlann ki~iliklerini oldugu gibi kabul
edip yazilanna yans1tt1klanm dile getirmektedir. YUksel Pazarkaya aynca
Barbara Frischmuth, Sten Nadolny, GUnter Wallraf:fl9 gibi TUrkleri
yakmdan tamyan baz1 yazarlann yap1tlannda TUrk tiplerin ba~ karakter
olarak ortaya ((Iktlgmi belirtmektedir.
Almanya' daki TUrk nUfus say1smm artmas1 ile birlikte iki iilke
arasmdaki ileti~im de h1z kazanmi~, Almanya'da TUrk((e yaym yapan bir
Televizyon kanab devreye girmi~, TUrkiye'de Almanca , Almanya'da
Tiirk((e yaym yapan gazeteler yaymlanmaya ba~lam1~, iki dilden kar~1hkh
yapdan ((eviriler yaygmla~mi~tlr. 1985 yilmda Alman HUkumeti tarafmdan
TUrkiye'ye donmesi ozendirilen bir grup ailenin yurda donU~U ile beraber
TUrkiye' de Alman Dili ve Edebiyati egitimi yapan Fakiilteler' de iyi
Almanca bilen ogrenci say1s1 artm1~, bunlarm arasmdan iki KUltiirii iyi bilen
Akademisyenler yeti~mi~tir. Bu arada istanbul' da bir Alman
Universitesi'nin kurulu~ ((ah~malari da ba~latilmi~ ise de bu konu ~imdilik
ask1ya ahnmi~tlr.
Ancak iki iilkenin birbirinin KUltiirii'nU tan1masma yonelik kurumsal ve
bireysel ((ah~malar yogun bir bi((imde siirmektedir. EATA'mn (Avrupa'daki
TUrk Akademisyenleri), Essen'de Profesor Faruk $en'in ba~kanhgmda
konu~landmlm1~ olan Zentrum fiir Tiirkeistudien'in (TUrkiye Ara~tirmalari
Merkezi), Profesor Thomas Faist- Do((.Dr.EyUp Ozveren Ba~kanhg1'ndaki
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Bremen-Tiirkei Sommerinstitut'un (Bremen-Tiirkiye Yaz Enstitiisii), Vural
Oger Onderligindekurulan Deutsch-Tiirkische Stiftung'un (Alman-Turk
Vakft'mn), Marmara Dniversitesi Avrupa Toplulugu Enstitiisii ile Bremen
Dniversitesi"nin ve Tiirkiye'deki Alman e~lerin orgiitlemi~ oldugu die
Briicke'nin (Koprii) yah~malan bu kapsama giren toplumlan birbirine
yakmla~tlran faaliyetlerdir. Bu ki~isel yabalann dt~mda, Tiirkiye ile
Almanya arasmda giderek Avrupa Birligi 'nin yeryevesinde, Erasmus ve
Sokrates Programlan kapsammda Ogrenci ve Ogretim Uyesi Degi~imi
ba~latilmi~ olup, Avrupa Birligi ~eryeve Programlan kapsammda ortak
Ara~t1rma Geli~tirme Projeleri iiretilmektedir.
Tiirkiye 'nin Avrupa Birligi 'ne giri§ siirecinde Kiiltiir agzrlzklz bu tiir
ortak c;alz§malarm birle§tirici rolii kiic;iimsenmemelidir.
Summary

The article analyzes the development of cultural relations between
Germany and Turkey in four phases starting from the 18th century when the
first Ottoman consul to Berlin, Azmi Efendi, made his first visit. These
relations developed in parallel with the political, economic, military and
societal relations between the two states that steadily increased towards the
end of the 19th century. Interest towards Turkish language and culture
began to grow in Germany and Austria with the effects of the Enlightenment
and the 'Turquerie' trend that spread all over Europe. This was followed by
the military cooperation between Germany and the Ottoman Empire that
started within the framework of the efforts at modernization of the Ottoman
army. The increasing interaction between the two countries led to the
emergence of the first German institutions in the Ottoman Empire. In the
period preceding the First World War some Turkish writers contributed to
the introduction of the elite to German language and culture. On the other
hand Germany began to pursue an Eastern policy that included
imperialistic aims towards the Ottoman Empire.
The westernization process started by Atatiirk after the foundation of the
Republic contributed to the further development of cultural relations
between the two countries. In the ensuing years several prominent German
academics and scientists had the opportunity to do research and give
lectures in Turkish universities. Owing to the efforts of several institutions
and especially translation of major works from German, German language
and culture attained a higher level of recognition among the Turkish public.
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In the 1960's labor migration from Turkey to Germany increased contact
between the two countries and led to the incidence of a considerable
Turkish population living in Germany. A significant migrant literature
sprang out of this group. In parallel to this it is also possible to discern that
German writers began to adopt a more tolerant approach towards German
Turks and Turkey. Cultural relations between Turkey and Germany is
becoming closer and more diversified due to the irifluence of both Turkish
immigrants in Germany and Turkey's integration process to the EU
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