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Önsöz
Değerli dostum Faruk Şen’in "Ayyıldız Altında Sürgün”
adını verdiği kitaba bir önsöz yazma yetkisini pek kendimde
göremiyorum. Bu nedenle ancak o devri yaşamış bu kitapta adı
geçen bazı hocaların derslerine, kurslarına iştirak etmiş, bu değerli
insanlardan feyz almış bir kişi olarak bazı hatıralarımı,
düşüncelerimi ve değerlendirmelerimi kısa bir sunuş yazısının
içerisinde ifade etmek isterim.
Türkiye ile Almanya arasında çok uzun bir geçmişe
dayanan tarihi ilişkiler olmuş, iki ülke ilim, kültür ve sanat
konularında birbirlerinden etkilenmişlerdir. 1933 ile 1953 yılları
arasındaki devrede Almanya'daki
Nasyonal Sosyalizm
yönetiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan bu değerli bilim, sanat
ve kültür insanlarının, o dönemde ve bilhassa 1933 yılında Darülfünun adlı yüksek öğretim
kurumunun üniversiteye dönüştürüldüğü aşamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversite
reformlarında değerli katkıları olmuştur. Bu hocaların değerli katkıları yalnız üniversite ile
sınırlı kalmamış, sanat, mimari ve yönetim alanlarında gösterilmiştir.
Hocam Fritz Neumark "Zuflucht am Bosporus" (Boğaziçi’ne Sığınanlar) adı altında
bu dönemi anlatan bir kitap yazmıştır. Bu tabir, elinizdeki kitapta da geçmektedir. Bu ifade
onların minnettarlıklarını yansıtmaktadır. Bu değerli insanlara Atatürk tarafından yapılan
davet, onun büyüklüğünün ayrı bir nişanesidir.
Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 1942'den 1947'ye kadar eğitim
gördüm. İktisat Fakültesi 1936'da kurulmuş, ilk mezunlarını 1941 yılında vermiştir. Bu
fakültenin kuruluşunda, gelişmesinde büyük hizmetleri olan hocalardan Prof. Fritz Neumark,
Prof. Gerhard Kessler, Prof. Alexander Rüstow, Prof. Alfred Isaac ve Prof. Wilhelm
Ropke'den ders almak şansına sahip oldum. Ayrıca Fritz Neumark ve Gerhard Kessler'in
master programlarına devam ettim. Her ne kadar bitirme şansım olmadıysa da şahsi
temaslarımdan çok etkilendim. 1940'ların başında işletme iktisadından henüz bir ilim olarak
bile bahsedilmezken, Prof. Alfred Isaac'dan bu ilmin kitabını ve dersini aldım.
O yıllarda tatbik edilen yöntemin, Nasyonal Sosyalist eğitim sistemine karşı oluşu,
Türkiye'de de bazı muhalefetle karşılaşmıştı. Ancak Üniversite rektörü Prof. Dr. Cemil
Birsel'in liyakatli tutumu ve Reis-i Cumhur İnönü’nün de rektörü desteklemesi, muhalefetin
etkisine yer verilmesini önlemiştir.
Prof. Kessler'in "Beverage Business Plan" ı değerlendirmesini hocamla müzakere
etmeye aile yükümlülükleri dolayısıyla fırsat bulamadım.
Prof. Neumark’ın bana verdiği 1932 yılından 1942'ye kadarki Türkiye Cumhuriyeti
bütçelerini değerlendirme ödevinden hala hatırımda kalan rakamlar vardır.
İşte o devirde yaşamış bir kişiden birkaç söz...
Asım Kocabıyık
Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı
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Önsöz
Almanya ve Türkiye, çok uzun zamanlardan beri
birbirlerine en sıkı bağlarla bağlıdır. Ülkelerimiz arasında yakın
tarihî, politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerden dolayı çok özel bir
ortaklık vardır.
Bu ortaklığın unsurlarından biri de bilimsel iş birliğidir ve
esas olarak Alman bilim adamlarının Nasyonal Sosyalizm
zamanında mülteci olarak Türkiye’de gösterdikleri faaliyete
dayanır. Türkiye, onlara kucak açmıştı: ülkeyi Atatürk’ün istediği
anlamda Avrupa’ya giden yola sokmak için onlar da çalışmaları ile
katkı yaptılar. Türkiye’de sığınacakları bir liman buldular,
kendilerine Almanya’da yasaklanan araştırma ve öğretme
özgürlüğüne kavuştular.
Yer yer insanı dehşete düşüren bir dille kaleme almış olan ‘Scurla Raporu’, Üçüncü
Rayh’ın kültür ve bilim alanlarındaki dış politikası için değerli bir kaynak oluşturuyor.
Türkiye’ deki mültecilerin durumuna derinlemesine ışık tutuyor. Rayh Eğitim Bakanlığı,
Oberregierungsrat (Hükümet Yüksek Danışmanı) Dr. Herbert Scurla’nın şahsında uygun bir
teknokrat seçerek Türkiye’deki hem mülteci hem de Almanya’dan gönderilen Alman bilim
adamlarını denetlemekle görevlendirir. Dr. Scurla, bu bilim adamlarının faaliyetini sadece
“teftiş’ ve rapor etmekle kalmaz, aynı zamanda Üçüncü Rayh’ın bu faaliyeti etkileme
konusunda -ona göre pek de başarılı olmayan- çabalarını belgeler. Ama aynı şekilde
Türkiye’nin de kendi bildiğinden şaşmaksızın bu çabalara nasıl karşı durduğunu belgeler.
Mültecilerin Türkiye’ye karşı beslediği derin şükran duygusunu Profesör Fritz
Neumark, Scurla Raporu’nun ilk baskısında şu duygu dolu sözlerle dile getirir: “… orada
çalışmamızın mümkün olması, böylece bizlere yararlı bir iş yapma, hatta pek çoğumuza
maddi anlamda var olma imkânı verilmesi, onu sadece geçerken tanımış olanlara ne yazık ki
halâ büyük ölçüde yabancı olan bir ulusa karşı duyduğumuz silinemez şükran duygusunun
temelidir’.
İşte bu sıkı bağlar, şükran duygusu ve halâ varlığım sürdüren karşılıklı yabancılığı
aşma hedefi, Türk Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün ve benim kültürlerarası diyalog ve
anlaşma için beraberce başlatmış olduğumuz Ernst-Reuter-Girişimi’nin nedenleri arasındadır.
Alman yurtsever Ernst Reuter, ömrü boyunca Türkiye’ye bağlı kalmıştır. Bütün bilim
adamları gibi o da Türk hükümetinin, ama daha da önemlisi, aynı zamanda Türk halkının da
desteği sayesinde Nazi döneminin takibatını Türkiye’ye sığınarak atlatabilmiştir. Reuter, iki
ülke arasında varmış gibi gözüken karşıtlıkları aşma konusunda akıl ve sükunetle katkıda
bulundu.
Son yıllarda dünya, gittikçe artan ve korkunç sonuçlar doğuran bir kültür ve din
kutuplaşması yaşamakta. 2001 yılında 11 Eylül’ü, Londra, Madrid, İstanbul’da, Asya’da ve
Yakın Doğuda izleyen terör saldırılan belleğimizde. Yılın başında tanık olduğumuz karikatür
bunalımı, karşılıklı saygı, duyarlık ve bilginin ne kadar eksik olduğunu bir kere daha gözler
önüne serdi. Batıda İslam’a karşı korkutucu ölçüde, hattâ tehditkâr boyutlara varan düşmanca
duygular beslendiği gibi, İslam dünyasında da Batı karşıtı duygular aynı boyutlarda. Bundan
dolayıdır ki, Abdullah Gül ve ben, toplumlarımızın gerçekliğinde yer alan olumlu
yaşanmışlıkları göstermeyi, bunun için bir işaret vermeyi görev bildik. Bu hem karşılıklı
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anlayışın bir işareti hem de toplumda bu uğurda ortaklaşa çaba gösterecek olan bütün
kesimlere bir çağrıdır.
Diyalog, insanların ve kanaatlerinin birbirleriyle açık bir biçimde karşılaşması
sayesinde yaşar. Bunun ön şartı ise, kendi kültürünün bilincinde olmaktır. Merkezde yer alan
temel değerler- adalet, özgürlük ve eşitlik- üzerine tartışma başlatmak, farkları tespit etmek,
beraberce çözüm üretmek ve ortak geleceği biçimlendirirken farklılığa saygı göstermek, işte
Ernst-Reuter-Girişimi’nin çağrısı budur.
Olağandışı ortaklığımız, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti temelleri üzerinde
kurulmuş modern bir devlet içinde Müslüman bir toplum olması, Almanya’da yaşayan ve
yaşamöykülerinde Türkiye’nin yer aldığı sayısız kadın ve erkek hemşerimiz, ülkelerimize ve
toplumlarımıza özel bir sorumluluk yüklüyor. Ve burada bilimsel iş birliğine büyük önem
düşüyor: bilim ve akıl, keyfiliğin ve akıldışılığın alternatifi olarak Aydınlanma Çağı’ndan bu
yana Avrupa’nın en önemli temellerinden biri olagelmiştir. Hoşgörü ve kabulün yönlendirdiği
ortak bilimsel çalışma, politik anlaşma için de gerekli toplumsal zemini hazırlar.
Elinizdeki kitap, Almanya ile Türkiye arasında en zor şartlarda başlamış olan bilimsel
değiş-tokuşu bugünkü özgür toplumlarımızda da canla başla sürdürmek için bizlere şevk
vermelidir. Bu bağlamda hem Almanlara hem de Türklere ortak bilimsel mirasımızı
korumaları ve geliştirmeleri için çağrıda bulunuyorum.
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı
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Önsöz
1492 yılında Granada’nın düşmesinin ardından, İspanyol
hükümdarlarca yayınlanan kararnameyle ülkelerini terk etmeye
zorlanan Yahudi tebaaya, dönemin yükselen gücü Osmanlı
İmparatorluğu yardım elini uzatmakta tereddüt etmemişti. İber
Yarımadası'ndaki sosyal, kültürel ve ticari hayata büyük katkı
sunan bu insanları ülkesine davet eden Osmanlı Sultanı II.
Bayezid'in, Yahudileri ülkesinden atan Katolik hükümdar
Ferdinand'la ilgili kullandığı “Böyle bir kralın zeki ve akıllı
olduğunu söyleyebilir misiniz? Kendi ülkesini fakirleştiriyor ve
benim imparatorluğumu zenginleştiriyor” şeklindeki ifade,
Osmanlı İmparatorluğu'nun bu konudaki devlet siyasasına temel
teşkil etmiş, ilerleyen yüzyıllarda yaşadıkları ülkelerde zulüm
gören farklı din ve etnik kimlikten birçok topluluk için İmparatorluk toprakları adeta bir
güvenli liman olmaya devam etmiştir. Osmanlı devleti, bu toplulukları sadece şemsiyesi altına
almakla kalmamış, Osmanlı toplumu ve devlet mekanizması içinde tüm üretkenlikleriyle yer
alabilmeleri için her türlü imkanı onlara sağlamaya çalışmıştır. Döneminin diğer egemen
güçleri dikkate alındığında çağının çok ötesinde olarak nitelendirilebilecek Osmanlı devleti
tarafından benimsenen bu liberal yaklaşım sayesinde, farklı dini ve etnik unsurlar yüzyıllar
boyunca İmparatorluk topraklarında barış içinde bir arada yaşamışlar ve birlikte yaşam
geleneği oluşturmuşlardır.
Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da benimsenmiştir. 90 yılı aşan
Cumhuriyet tarihi boyunca büyüklü küçüklü birçok topluluk ülkemiz topraklarına sığınarak
huzur ve güvenlik bulmuş, bazıları terk etmek zorunda kaldıkları bölgeler istikrara kavuşunca
dönerken, bazıları ise ülkemiz topraklarını yeni vatanları olarak kabul etmişlerdir. Son olarak,
Suriye'de yaşanmakta olan iç savaş sonrasında, bugün ülkemiz 3 milyonun üstünde Suriye
vatandaşına tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ev sahipliği yapmaktadır.
Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize gelen topluluklar arasında belki de en nevi
şahsına münhasır grubu, Prof. Dr. Faruk Şen tarafından kaleme alınan bu kıymetli kitap
vesilesiyle tekrar dikkat çekilen, 1933-1945 yılları arasında nasyonal sosyalizm ve
antisemitizm hastalıklarına yakalanan Almanya'dan ülkemize kaçan bilim adamları ve sanat
insanları oluşturmaktadır. 30 Ocak 1933 tarihinde Almanya’da Nasyonal Sosyalistlerin
iktidara gelmesinin ardından, Yahudileri ve kendi ideolojilerine muhalif kişileri hedef alan
uygulamalar hayata geçirilmiş, bu bağlamda 7 Nisan 1933 tarihinde kabul edilen “Devlet
Memuriyetinin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile aryan ırktan olmayan veya siyasi
bakımdan kuşkulu olarak değerlendirilen bilim, sanat ve devlet insanları görevlerinden
uzaklaştırılmıştır. İşsiz kalan ve sonrasında ülkelerinden kovulan, tek gayeleri yaşamlarını,
ailelerini, çocuklarını, geleceklerini kurtarmaya çalışmak olan bu insanlara, maalesef bugün
Suriyelilere yapıldığı gibi çoğu ülke kapılarını kapatmışken, Türkiye bu kişilere ve ailelerine
sahip çıkarak ülkemize davet etmiştir.
Bu bilim ve sanat insanlarının bir kısmı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemizde
yaşamaya devam ederken, bir kısmı geri dönmüştür. Aradan geçen on yıllara karşın,
Cumhuriyetimizin modernleşme sürecinde önemli rol oynayan bu insanlar ile onları zor bir
dönemde tüm baskılara rağmen kabul eden ülkemiz arasındaki karşılıklı minnette hiçbir
azalma olmamıştır. Ülkemize hizmette bulunan bu insanların isimleri bugün de yaşatılmaya
çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Almanya'dan gelen birçok bilim adamının da görev yaptığı
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Ankara Üniversitesi'nde 2016 yılından bu yana düzenlenen Holokost Anma Günü törenlerinde
onların değerli hatıraları anılmış, ayrıca, üniversitelerimizin çeşitli birimlerine isimleri
verilmiştir. Bu bağlamda, benim de mezun olduğum Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nde görev yapan ve sonrasında Almanya’ya dönerek Batı Berlin'in ilk belediye
başkanı olan Ernst Reuter’in adı, üniversitede bir araştırma ve uygulama merkezinde
yaşatılmaktadır.
Elbette, bu insanların Türkiye'ye gelmesinde önemli rolü bulunan ve bu sebeple
kendisine şükran borçlu olduğumuz Prof. Dr. Philipp Schwartz'ı da unutmamak gerektiğini
düşünüyorum. Prof. Dr. Schwartz'ın öncülüğünde 1933 yılında İsviçre'nin Zürih şehrinde
kurulan “Yurtdışındaki Alman Bilim Adamlarına Yardım Cemiyeti,” Alman bilim ve sanat
insanlarının ülkemize gelmesini sağlamıştır. 2014’te Prof. Dr. Schwartz'ın kabrinin Zürih'teki
Şeref Mezarlığına nakli sırasında düzenlenen ve İsviçre’deki temsilciliklerimizin de hazır
bulunduğu törende, Prof. Schwartz’ın kızı Dr. Susan Frenz-Schwartz’ın kendisini Türk olarak
gördüğünü ve kendisini en rahat, mutlu ve evinde hissettiği ülkenin Türkiye olduğunu ifade
etmesinin ve aradan geçen bunca yıla karşın ülkemize böylesine bir bağlılık göstermesinin
beni son derece duygulandırdığını ifade etmek isterim.
Ülkemize önemli katkılar sunan bu insanları bize bir kez daha hatırlatan Prof. Dr.
Faruk Şen’in bu değerli kitabının da çatısını oluşturan “Herbert Scurla Raporu” ari ırktan
olmayan ve Nazi rejimine muhalif Alman bilim adamlarını ülkemizden çıkartmak amacıyla
makamlarımızla görüşmek üzere Türkiye’ye gönderilen Reich Eğitim Bakanlığı müfettişi Dr.
Herbert Scurla tarafından kaleme alınmış olup, dönemin Türkiyesi'nin, baskılar karşısındaki
dik duruşunu belgelendirmektedir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, dönemin Alman Hükümeti'nin
tüm baskılarına karşı durarak Yahudi ve rejim muhalifi bilim ve sanat insanlarına, ateş topu
haline gelen bir coğrafyada hayatta kalma, üretkenliklerini sürdürebilme ve modern bir
toplumun yaratılmasına katkı sağlama fırsatını sunmuştur.
Mevlüt Çavuşoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
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Önsöz
Ayyıldız Altında Sürgün kitabı ilk olarak Almanya’da
yayınlanmış, daha sonra Fransızca ve İngilizceye çevirileri
olmuştur.
Borusan Vakfı Türkçe yayınlanması konusunda kitabın
yazarı Faruk Şen ile görüşen Borusan Holding’in kurucu
Başkanı ve Babam Asım Kocabıyık bu kitabın Türkçesinin
tanıtımına büyük önem vermiş, kendi sponsorluğunu yaptığı
İstanbul Üniversitesinin kütüphanesinde görkemli bir törenle
tanıtmıştı.
10 yıl sonra Türk Alman ilişkileri açısından 1933-1953 yılları arasındaki Türkiye ve
Almanya arasındaki bilimsel işbirliği her ne kadar nazilerin olumsuz etkisi ile de
gerçekleşsede çok büyük olumlu izler bırakmıştı. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere
Ankara ve başka kentlerde de gelen Alman bilim adamaları Türkiye’nin üniversitelerin
modernize edilmesi açısından büyük katkılarda bulunmuşlar ve birçok bilim adamı
Türkiye’deki reform politikasına eşlik etmişlerdir. Türkiye’den ayrıldıktan sonrada bu bilim
adamlarının ülke ile ilişkileri kesmedikleri ve Türkiye’nin aileleri ile birlikte en iyi
savunucuları oldukları ortaya çıkmıştır.
Bugün Türkiye ve Almanya geçtiğimiz yıllara göre daha çok yakınlaşma gereğini
duymalıdırlar. 82 milyonluk Almanya ile nufüsu 80 milyonluna varan Türkiye bilimin dışında
bir çok konuda işbirliği yapan iki devlettir. Ekonomide, ticarette, turizmde ve yatırımlarda
Türk Alman işbirliği çok görkemlidir. Almanya’nın eski dışişleri Bakanı ve şimdiki
cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeirer bunun en büyük savunucusu olarak kitaba önsözünü
koymuştur.
Faruk Şen’in Ay Yıldız Altında Sürgün’ün yeni versiyonu ilişkilerin tek yönlü
olmadığını ortaya çıkarma açısından Türkiye’ye kaçan 400’e aşkın Alman bilim adamlarının
Türkiye’deki yaşamları ve katkılarının yanında bugün 1961 Ekim ayında Ankara anlaşması ile
başlayan Türkiye Almanya arasındaki işçi göçünü ele almakta ve bugün Almanya’da yaşayan
3 milyon 200 bine aşkın Türk kökenli göçmenin arasında kendi branşlarında başarılı olan
kişilerin de kısa bir tanıtımını yapmaktadır.
Bu bölümde 40’a yakın Almanya’da yaşamlarını sürdüren önemli Türk’ün tanıtımı
gerçekleşmiştir. Bunlar bilim dünyasından, sanat dünyasına, spordan, politikaya kadar
Almanya’da iz bırakan Türklerdir.
Almanya’sız bir Türkiye Avrupa Birliği yolunda güçlük çeker. Türkiyesiz bir
Almanya’da Ortadoğuda hiçbir zaman söz sahibi olamaz. Bilim adamları bu konunun
temellerini 80 yıl önce atmışlardı. Şimdi bu temelin üzerine yeni binalar inşa etmek hepimizin
görevidir.
Bu açıdan elinizde tuttuğunuz kitap Türkiye Almanya ilişkilerinin tarihsel
tanımlamasını yaptıktan sonra iki ülkenin bir birlerine olan katkıları ve ihtiyaçlarını ortaya
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çıkarmaktadır. 21. y.y Türkiye Almanya ilişkileri daha da ileri gitmelidir. Bunu sağlamak her
iki ülkede de politikacıların, bilim adamlarının, kültür adamlarının en büyük uğraşları arasında
yer almalıdır.
Ahmet Kocabıyık
Borusan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yeni Şekliyle Niye Bu Kitap?
Türkiye-Almanya ilişkileri son zamanlarda çok büyük bir
sınavdan geçiyor. İki ülkede de karşılıklı sert yaklaşımlar var.
Esasında Avrupa’nın iki dev ülkesi, 81,5 milyonluk nüfusu ile
Almanya ve 80 milyona varan nüfusu ile Türkiye, Avrupa’nın
önder ülkeleri olabilirler ve iki ülke akılcı bir politika ile
Almanya’nın ve Osmanlı’nın zamanındaki oluşan Orta Doğu
politikasına yeni bir yön verebilirler. Almanya bu konuda yanlış
politikalar yapıyor. Aynı şekilde bizden de yanlış yaklaşımlar var.
Türk-Alman ilişkilerinin bu kadar güç bir süreçten geçtiği
zamanda “Ayyıldız Altında Sürgün” kitabı, yenileştirilmiş ve
genişletilmiş şekliyle tekrar yayınlanıyor. Bu kitabın Türkçe yayınlanmasında, rahmetli
Borusan Holding eski başkanı Asım Kocabıyık büyük katkıda bulunmuştur. Bu geleneği
Borusan Vakfı aynı şekilde sürdürüyor. Bu yeni yayının hazırlanması Borusan Vakfı’nın
katkılarıyla gerçekleşmiştir. Kültüre olumlu bakan Borusan Holding, bundan önce de
“Türkiye’deki Kültür Ekonomisi” kitabının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.
“Ayyıldız Altında Sürgün” ilk olarak Almanca olarak Almanya’da yayınlandı.
Almanca kitap, daha sonra Fransızca ve İngilizceye çevrildi. Türkçe yayınlanması ancak Asım
Kocabıyık’ın katkıları ile gerçekleşti. Birçok diziye ve belgesele kaynak olacak olan,
“Ayyıldız Altında Sürgün” ün son şekli, Türkiye’nin son yıllarda AB’ye katılım süreci içinde
sürdürülen tartışmaların Türkiye’nin Hristiyan ve Batı geleneğine dahil olup olmadığı
tartışmalarının abesliğini gözler önüne sunacak bir gelişmedir.
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği tartışılırken, Alman Başbakanı Angela Merkel ve eski
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Avrupa Birliği bir Hristiyan değerler topluluğudur.
Müslümanlara yer yoktur.” yaklaşımı içerisindeydiler. Sarkozy piyasadan kayboldu ama
Angela Merkel görkemli bir şekilde politikasını sürdürüyor ve Almanya’da üçüncü dönem
başbakan olacak olan bir şahsiyettir. Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı
Sarkozy’nin bu söylevleri artık geçerli değil.
512 milyonluk Avrupa Birliği nüfusunun 22 milyonunu Müslümanlar oluşturuyor.
Bunlar 1961’den itibaren Türk dış göçü ile Almanya, Hollanda ve Avusturya’ya gelmeye
başlayan Türklerle, Mağrip ülkelerinden Fransa’ya gelen Müslümanlarla başladı. Daha sonra
eski Yugoslavlar, İran ve Arap dünyası ile devam etti. Bu çerçevede artık İslam, Avrupa
Birliği’nin bir parçası haline geldi. Avrupa Birliği’nde İslam, 1911’de Avusturya’nın İslam’ı
resmi din olarak tanıması ile ilk tohumları atılmıştı. Bu açıdan Almanya’da Nazilerin iktidarı
sürecinde, kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalan Musevi, Sosyal Demokrat ve Sosyalist
bilim adamlarının gidecekleri yer azdı. Almanya’nın korkusundan hiçbir ülke bu bilim
adamlarını kendi ülkelerine kabul etmek istemiyordu. Bu açıdan Albert Einstein, İsviçre’de
kurduğu bir büroyla bu bilim adamlarını başka ülkelere göndermek istemine karşı tek iyi
cevabı Türkiye vermiş ve 400 kadar Alman bilim adamı, sanatçı ve ailelerine kapılarını
açmıştı.
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Herbert Scurla Raporu, bu konuda gündeme damgasını vuran bir gelişmedir. Almanya,
Türkiye’nin bu girişiminden rahatsız olmuş ve Alman bilim adamlarını geri almak için
Türkiye ile pazarlığa girişmiş ve Scurla üç hafta Türkiye’ye gelerek bir rapor hazırlamıştı. Bu
rapor çerçevesinde, Alman bilim adamlarının sınır dışı edilmesi karşılığında, Almanya’nın
Türkiye’ye daha iyi bilim adamları gönderip, paralarını da kendilerinin ödeyeceğini dile
getirmişti.
Scurla Raporu’ndan başlayarak bu “Ayyıldız Altında Sürgün”e gelen bilim
adamlarının yaşamları ilk olarak benim eski çalıştığım kurum tarafından gerçekleştirildi.
Konuya ilgi, yakın dostum Alman tarihçi Klaus Detlev Grothusen’in metninin ortaya çıkması
ile doğdu ve bu metin ilk olarak 1987 yılında kamuoyuna duyuruldu.
Alman-Türk bilim çevreleri arasındaki ilişkiler eski tarihe de dayanmaktadır. Fakat
Alman bilim adamlarının Türkiye’ye gelip üniversitelerde çalışması, müzik dünyasında yön
vermeleri, mimarlarının yaptıkları eserler, Türk-Alman ilişkilerinin kopmamasında önemli
mihenk taşları olmuştur. Scurla Raporu, Herbert Scurla’ın gelişi ile ortaya çıkarılmış ve belki
dünyada en önemli Türk dostu olan ve 1991’de kaybettiğimiz Profesör Doktor Fritz
Neumark’ın katkıları ile yeni bir şekil almıştır. Türkiye’ye gelen bilim adamları arasında çok
önemli bir maliyeci olan Fritz Neumark bu kitapta Scurla Raporu’nu eleştirisel bir yazı ile ele
almış ve değerlendirmiştir.
Scurla’nın Türkiye ziyareti boyunca mültecilere zarar vermek için nasıl yetkililer
nezdinde çaba harcadığı gözler önüne serilmektedir. Buna karşılık Türk hükümeti buna hiçbir
şekilde olanak tanımamıştır. Mülteci olarak Türkiye’ye gelmiş olan Alman sanatçı ve bilim
adamları araştırması, Scurla Raporu’nun yayınlanmasından sonra benim de katkılarımla
Berlin’deki Verein Aktives Leben tarafından desteklenmiştir. Mülteci olarak gelmiş bilim
adamları arasında diğer önemli bir şahıs da uzun süre Berlin Belediye Başkanlığı yapan Ernst
Reuter’dir. Ernst Reuter’in oğlu Edzard Reuter Mercedes Benz’e yön veren çok kaliteli bir
kişidir. Çocukluk yıllarını Türkiye’de geçirmiş olan Edzard Reuter, Fritz Neumark gibi dört
dörtlük bir Türkçeye sahiptir. Bu kitap, ilk baskısında Türkiye’deki yüksekokulların
konumunu da içermiştir. Alman mültecilerin Türk üniversite hizmetlerine etkisini hafife
almamak gerekir. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma programı üniversitelere önemli bir
yer vermiştir. Mustafa Kemal bu konuda üniversite formunda Alman bilim adamlarından
büyük ölçüde yararlanmıştır.
Faruk Şen
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Scurla Raporu Hakkında
Edzard Reuter
Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), bugüne kadar
50’den fazla devlet üniversitesi ve 25 özel üniversiteyi kabul etmiş bulunuyor. Buralarda
öğretim ve araştırma görevlisi olarak 80,000 kadar ve erkek profesör ve doçent çalışmaktadır.
Lise mezunlarının hemen hemen yüzde otuzunu oluşturan iki milyona yakın kız ve erkek
öğrenci, her yıl burada eğitim alırlar. Bu boyutlara bakıldığında, Hitler rejimi sırasında mülteci
olarak Türkiye’ye gelmiş olan bir avuç Alman üniversite hocasını hatırlamaya çalışmak,
tarihin derinliklerinde çoktan kaybolup gitmiş zamanları canlandırmaya çalışmak gibi hafif
hayalci, ama sevimli bir çaba gibi gözüküyor. O Alman hocalar ki, Kemal Atatürk’ün
modernleşme hamlesini başlattığı Türkiye’de, 1993 ile 1945 yılları arasında yaşayabilmiş ve
çalışabilmişlerdir.
Hiç kuşkusuz, etkileri belirleyici olmuştur. Zaten bu beklentiyle çağrılmışlardı.
Burada istenen, geleneksel Batı standartlarıyla boy ölçüşebilecek bir üniversite sistemi
kurmaktı. Aradan geçen zaman içinde bu hedefe ulaşıldığı gibi, daha sonraki gelişmelere de o
günden bugüne tam iki kuşak kendi damgasını vurmuştur. O tarihlerde amfilerde,
laboratuvarlarda ders dinlemiş olan pek az kişi kaldı aramızda. Tek-tük istisna çalışmalar
dışında, Alman üniversite hocalarının o günlerde kaleme almış oldukları bilimsel çalışmalar,
ders kitapları da dahil olmak üzere, çoktan miladını doldurmuş eserler olarak kütüphanelerden
ve arşivlerden yok oldular. Vaktiyle Alman mülteciler Türk ulusunun değişimine istedikleri
kadar önemli katkılarda bulunmuş olsunlar, modern çağın buna eğilecek zamanı yoktur.
Dolayısıyla, Almanya ile Türkiye arasındaki yüzlerce yıllık ilişkiler bütününde çoktan
geçmiş gitmiş bir dönemi belleklerde yeniden canlandırmaya değer bulmak, şaşırtıcı gelebilir.
Bu, her iki taraf için de geçerlidir ve “Scurla-Raporu’nun yeniden yayınlanması ile özellikle
somut bir hal almıştır.
Bir kere, raporda dile gelen bir ruh var. Bu ruh, ifadesini bulduğu deyiş biçimi ile,
kendini açıkça belli ediyor. Karşımızda duran metin, Alman hümanizma geleneğinin dilde de
olsa nasıl ayaklar altına alınarak çarpıtıldığını gösteren bir örnektir. Viktor Klemperer, büyük
bir isabetle bu dile ‘Lingua tertii imperii’ adını vermişti. Elimizdeki metin, bildiğimiz herhalde
en tüyler ürpertici örnek olan “Wannsee-Konferansı’ protokolü metninden zerrece farklı
değildir. Nitekim burada da zamanın Alman Rayh’ını temsil eden bir memur, Herbert Scurla
pervasızca ve hiçbir insancıl değeri ya da başkaca medeni değerleri kaile almaksızın, buz gibi
soğuk bürokratik kriterlerle insanların selâmetine ya da ıstırabına hükmetme hakkını kendinde
görüyordu. Dikkate aldığı yegâne kriter, o insanların iktidardaki Nasyonal Sosyalist devlet
ideolojisinin cinnet derecesindeki sapık öğretisine hizmet edip etmedikleri idi.
Böylece “Scurla Raporu’nu bulup kamuoyuna tanıtan Klaus-Detlev Grothusen’in -ne
yazık ki kendisini çok erken kaybettik- işlediği hayır, ayrıntıların çok ötesinde bir anlam taşır.
Ayrıntılar, bilimsel araştırmalar için önemli olabilirler. Ama her bir cümlede kendini belli eden
o ruh hali çok daha önemli. O ruh hali ki, hem bizlere bir kere daha sarsıcı bir biçimde kendi
geçmişimizi hatırlatıyor, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 1933’ten sonra Almanya’nın
özgürlükçü ve dünyaya açık kültürel mirasını korumak için ne denli eşsiz bir çaba sergilediğini
unutmamamız için bizi uyarıyor.
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İkinci Dünya Savaşı’nın seyri içinde, politik olarak sadık denebilecek bir tutum içinde
olan -ki sayılan az değildi-mültecilerin bile büyük çoğunluğu, kendilerini vatanlarından sürüp
atan anti-semitizmin bilinçli bir kitlesel kıyımla sonlanacağını nihayet kavradıktan andan
itibaren, asla bir daha Almanya’ya dönmemeye karar vermişti. Ama Almanca konuşulan
Avrupa kültür çevresinden geliyor olmaları, kendileri istese de istemese de Türkiye’de
sürdürdükleri bilimsel, eğitsel ve danışmanlık faaliyetlerini sonuna kadar etkilemiştir. Eğer ev
sahibi ülke bunu kabul etmeseydi, hatta yararına inanarak bunu istemeseydi, onlar kendilerine
yaşam veren köklerinden kopartılmış ve başarısızlığa mahkûm edilmiş olurlardı.
Başka bir deyişle: bu insanlar kendi manevi miraslarını sorgulamak zorunda
kalmaksızın, kendi ülkelerinde bilim adamı ve öğretmen olarak ne yapmışlarsa kaldıkları
yerden devam edebilmişler ya da yapmak istedikleri yeni şeyleri gerçekleştirebilmişlerdir. Bu
yolda karşılarına çıkan ve aşılması gereken şu ya da bu engele rağmen, üstelik bu engellerin
sayısı az olmadığı halde, içlerinden çoğu bu durumu talihin bir armağanı olarak gördü. Bu
Alman mültecilerin bazılarına ise, bütün bir ulusun geleceğini biçimlendirmeye bilfiil katkıda
bulunma imkânı sağlandığı için, yepyeni çalışma alanları açılmıştır ki, bunlar kendilerine
Almanya’daki faaliyetleri çerçevesinde asla tanınacak alanlar değildir.
Aslında bu tür değerlendirme içeren tespitleri tek tek isimlere bağlamak, tereddüt
uyandırır. Ama burada birkaç örnek vermenin yerinde olacağını düşünüyorum. Hemen ilk akla
gelen isimler hukukçu Ernst Hirsch ve iktisatçı Fritz Neumark’tır. Her ikisinin de bıraktığı
izlere Türk Devleti’nin hukuk mevzuatında ya da maliye yapısında rastlayabilirsiniz. Aynı
şekilde, çalışmaları Türkiye’nin modern sahne ve müzik yaşamımda bugüne kadar duyulan
Carl Ebert, Ernst Praetorius ya da Eduard Zuckmayer için ya da katkıları devlet politikası
açısından önem taşıyan pek çok alanda kendini hissettiren Ernst Reuter için de benzer şeyler
söylemek mümkündür.
Alman bürokratının kaleme aldığı, şimdi yeniden basılan raporda, bu anlattıklarımın
rüzgârı bile esmiyor. Bu bizi şaşırtmamalı, çünkü yazarın derdi, Alman kültürünü korumak
değildir. Yazarın derdi, yazdığı her bir satırda Nazi devletinin alışılagelmiş en ucuz ırkçı
karalama yöntemlerini kullanarak Türk yetkili makamlarını Almanya’dan kendilerine sığınmış
olan konukları aleyhine döndürmenin yollarını bulmaktır. Bu başarılabilseydi, Almanya ile
Türkiye arasında etkisi bugüne kadar süren, zamandan bağımsız bir manevî bağ şeklinde
kendini gösteren, yeri asla doldurulamaz miras, kaybolmuş olurdu her ne kadar çoğu kişi bu
mirasın bilincinde olmasa, çeşitli başka gelişmeler, yer yer, bu mirasın üzerini örtse bile bu da
bizi, ‘Scurla Raporu’nun ikinci önemli özelliğine götürüyor. Hiç kuşkusuz, çağımızın
belirleyici eğilimleri olan yüzeyselleşme ve basitleştirme ki, küreselleşme ve dijitalleşme ile
paralel seyreden basitleşmiş bir dünya dili ile desteklenmektedirler hayli karmaşık etki
mekanizmalarının ardında gizlenen izleri sürme istek ve yeteneğini teşvik eden eğilimler
değildir. Bu gerçek, günümüz Türk kuşaklarının Nazi barbarlığı döneminde Alman
mültecilerin kendi ülkelerinin oluşumuna, toplumsal yapısına yaptığı katkı hakkında canlı
bilgilere sahip olup olmamasını da kapsıyor.
Hepimizin ortak olarak sahip olduğumuz insanî özelliklerin yanı sıra, bilgisizliğin bir
diğer sebebi de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk elitlerinin ilgisinin elle tutulur bir şekilde
Batı Avrupa’dan uzaklaşarak ABD’ye yönelmesinde aranmalıdır. Bunun nedenleri, o zaman
da bugün de hiç şaşırtıcı değildir. Ancak Sovyet komünist sisteminin çöküşünden ve sonuç
olarak dünya politikasında yaşanan alt-üst oluşlardan sonradır ki, konunun bir biçimde yeniden
ele alındığını görüyoruz. Nitekim bu değişiklik, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma isteği
ile kendini gösteriyor.
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Her iki ülke arasında o zamanki Alman mülteciler tarafından temelleri atılmış olan
özel ilişkilerin yeniden canlandırılması, aslında akla yakın gibi duruyorsa da itiraf etmek
gerekir ki, bugüne kadar bu ilişkiler -politik, ekonomik, bilimsel ve kültürel çevrelerin yabana
atılamayacak kimi çabalarına rağmen azından ön planda görünür kılınamamıştır.
Bunun nedeni, karşılıklı ilişkilerin tamamıyla farklı bir ağırlık merkezine doğru
kayması olabilir. Bu ağırlık merkezini belirleyen, bugün Federal Almanya’da yaşayan çok
sayıda Türk kökenli kadın ve erkek hemşerimizdir. Bu insanların entegrasyonu, bütün
toplumumuzun önünde duran ve halâ büyük ölçüde çözüme kavuşturulmamış olan bir sorun.
İşte bu sorunun ağırlığı ve büyüklüğü, Nazi döneminde Alman mülteciler tarafından kurulmuş
olan bağların günümüz Türkiye’si gündelik yaşamı içinde niçin gözlerden kaçtığını, hatta
unutulduğunu çok güzel açıklıyor.
Yukarıda sayılan bütün bu nedenlerden dolayıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal
Alman Cumhuriyeti hükümetlerinin ortak bir girişim oluşturarak vaktiyle onca yakın olan
kültürel ilişkileri yeniden canlandırma ve bu vesileyle Alman mültecilerin Kemal Atatürk’ün
Türkiye’sine miras olarak bıraktıkları eserleri üzerinde yeniden düşünme yolunda var olan
çeşitli münferit özel ve kamusal çabaları bir araya getirmeye karar vermeleri, son derecede
sevindirici olmuştur. Bu niyetlerini dile getirdikleri manifesto, bilindiği gibi, Ernst Reuter’in
adını taşıyor.
Ernst Reuter, o tarihlerde henüz mülteci Alman üniversite hocaları arasında yer
almadığı için, Alman bürokratın raporunda adı geçmiyor. Buna rağmen, Ernst Reuter,
Avrupalı halklarımızın her ikisinin de Özgürlükçü ve demokratik geleceğine özde katkıda
bulunan Almanlar arasında yerini alır. İşte Almanya ile Türkiye’yi pek çok alanda birbirleriyle
birleştiren maya, tam da burada aranmalıdır. Oysa modern Türkiye’nin Avrupa’ya ait olup
olmadığı konusunda ahkâm kesme hakkını kendilerinde görenler, bunun farkında bile değiller.
Bu manifesto ile hayata geçirilen girişim, Alman tarihinin en karanlık günlerinde yazılmış olan
‘Scurla Raporu’nun hiçbir zaman kötücül hedeflerine ulaşma şansının olmadığını ve bunun
nedenlerini, bir kere daha, bu anlamda da kanıtlayacaktır.
Bu raporu unutmamakta yarar var.
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Giriş
Prof. Dr. Klaus-Detlev Grothusen, Hamburg
Bir tarihçi, o güne kadar varlığı bilinmeyen kaynaklar bulur,
bunları ileriki araştırmalara açarsa, bunda az da olsa rastlantının rol
oynaması, şansın yardım etmesi görülmedik iş değildir. Ama bir
kaynağın keşfinde ve yayınlanmasında Scurla Raporu’nda olduğu
gibi birden fazla güzel rastlantı üst üste gelirse, o zaman bunun
üzerinde biraz durmak gerekiyor. Yeri gelmişken hemen belirteyim.
Scurla Raporu’na ilişkin çalışmamda attığım her adımı bir sonrakine
bağlayan bağ, Türkiye’ye karşı gönül borcumuzu biraz olsun ödeme
çabası idi. Biz Almanların, Türkiye’ye karşı ne yazık ki, büyük
çoğunluğun farkında bile olmadığı bir gönül borcumuz vardır.
Azımsanmayacak sayıda Alman bilim adamının Üçüncü Rayh’ın takibinden kaçarak Kemal
Atatürk’ün genç Türkiye’sine sığınmasını kastediyorum. Bu olayın içinde bizzat yer alan
Alman profesörler arasında en ünlü olanlardan biri, Profesör Fritz Neumark, şu klasik
nitelemeyi kullanmıştır: “Boğaziçi’ndeki Sığınak”. Neumark, anılarım topladığı kitabın adını
böyle koymuştur: “Boğaziçi’ndeki Sığınak. 1933-1953 yılları arasında sürgündeki Alman
bilim adamları, politikacılar ve sanatçılar” [1].
Scurla Raporu’nun bulunma ve yayımlanma öyküsündeki mutlu rastlantılardan biri de
o günkü mültecilerden hayatta kalan ve çalışma gücünden hala hiçbir şey yitirmemiş olan Fritz
Neumark’ın resimli bölümü izleyen “Eleştirel Notlar”ı yazmayı kabul etmiş olmasıdır. Bu
notlarında Neumark, İstanbul’daki mültecilerin hepsini, geri kalanların da çoğunu bizzat
tanımış olmasına dayanarak, Scurla Raporu’nun pek çok saptamasını düzeltmiştir. Ama
bütün bunlardan bağımsız olarak, Scurla Raporu’nun bulunma ve yayımlanma öyküsü, Fritz
Neumark’ın devreye girmesinden, Stifterver, band für die Deutsche Wissenschaft ile
Freudenberg Vakfı’nın Bonn’da yeni kurulmuş olan Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin
katkılarından çok daha önce başlamıştı. Ayrıca hemen şunu da belirtmek gerekir ki, Scurla
Raporu’nun önemi, asla sadece Türkiye’deki Alman mülteciler hakkında söylediklerinden,
yani özellikle Raporun D Bölümünde İstanbul Üniversitesi hakkında söylediklerinden ibaret
değildir. Scurla Raporu, bunun çok ötesinde, Nasyonal Sosyalistlerin II. Dünya Savaşı
arifesinde izlediği kültür ve bilim politikasına ışık tutması bakımından da fevkalade değerli bir
kaynaklanır. Bu Rapor dört ayrı alanı aydınlatıyor:
1. Üçüncü Rayh’ın dış ülkelerde izlediği resmî bilim ve kültür politikası, yani Alman
profesörlerin (‘Rayh profesörleri’) yurtdışına yollanması,
2. Yurtdışındaki güçlü ve kendi içine kapalı mülteci gruplarına gösterilen tepki,
3. Rayh içinde izlenen kültür ve bilim politikası,
4. Özel bir alan olarak, son derece öğretici değer taşıması bakımından, dil. Söz konusu
dönemde politika bu dil ile yürütülmüş, kelimenin tam anlamı ile dile getirilmiştir.
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Aşağıda bu dört noktayı teker teker ele alacağız. Bu noktalar aydınlatılmaksızın
kaynaktan tam randıman alınmış olunmaz. Ne ki, bunu yapmadan önce, raporun bulunma ve
yayımlanma öyküsünü kısaca anlatmak ve raporun yazarı Dr. Scurla’yı tanıtmak yararlı
olacaktır. Ayrıca, raporun anlaşılması için vazgeçilmez nitelikte olup genellikle erişilmesi güç
bazı başka kaynakları da Belgesel Ekler şeklinde sunmak, bir kaynak yayımı için yararlı
görülmüştür.
Raporun bulunması ve yayımlanması konusunda diyebiliriz ki, başlangıçtaki
amacımız, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, Üçüncü Rayh’ın politik karşıtlarına uyguladığı
baskıların ya da Türkiye’deki Alman mültecilerin tarihini aydınlatmak değildi. Amacımız,
Kemal Atatürk’ün 1981’de kutlanan yüzüncü doğum yılı münasebetiyle, yalnız Türkiye’de
değil, Türkiye’ye dost pek çok ülkede de düzenlenen yaygın törenlere, anı toplantılarına
katkıda bulunmaktı. Federal Almanya Cumhuriyeti için bu, esas olarak, Alınan Dışişleri
Bakanlığı’nın Kemal Atatürk zamanındaki Alman-Türk ilişkilerini, yani 1924’te diplomatik
ilişkilerin yeniden kurulmasından başlayarak Atatürk’ün ölüm yılı olan 1938’e kadar geçen
zaman içindeki ilişkileri, bütün yönleriyle, Türkiye’nin muhtelif kentlerinde sergilemek
amacıyla belgelenmesi anlamına gelmiştir.
Bu görev bana verildi. Doğrusu bu görev, benim için Federal Almanya ile Türkiye
arasındaki ikili devlet ilişkileri bakımından önem taşıyan bütün alanlardaki tarihi kaynakları
taramak gibi fevkalade cazip bir olanak anlamına geliyordu. Toplam 500’ün üzerinde belge
söz konusuydu. Bunlar, esas olarak diplomatik ve politik ilişkileri, ekonomi, askeriye, büyük
ölçüde de kültürel ilişkileri içermekteydi. Bilimsel ilişkiler, kültür ilişkilerinin içinde, ister
istemez özel bir yer alıyordu. Ankara’da Büyükelçi Dr. Dirk Oncken tarafından açılan serginin
ayrıntılarına burada girmek mümkün değildir. Ankara’dan sonra sergi, İstanbul ve İzmir’de de
düzenlenmiştir [2]. Sadece şunu belirtelim ki, serginin sırf muazzam niceliksel büyüklüğü,
ayrıca sergilenen belgelerin paha biçilmez değerde olması nedeniyle, serginin Federal
Almanya’ya taşınması imkânsız olmuştur. Dolayısıyla sergi, Federal Almanya’da ne yazık ki
tanıtılamadı. Ayrıca Türk Tarih Kurumu ile ortak bir çalışma olarak tasarlanan, hiç olmazsa
sembolik mahiyette bir ortak resimli yayın çıkartmak da ki sergi kataloğunun bir devamı
olması düşünülmüştü- o tarihlerde Türk Hükümetince, bu eski ve köklü kurumun yeniden
organizasyonu çalışmaları başlatıldığı için, ne yazık ki, gerçekleştirilememiştir [3].
Sergilenen belgelere Türk ve Alman taraflarınca gösterilen ilgi ise kaybolmamıştır.
Özellikle de Scurla Raporu’nun, hiç değilse tek başına yayımlanması için güçlü bir talep
oluşmuştur. Bunun nedeni, Üçüncü Rayh dönemindeki Alman-Türk ilişkilerine ışık tutmak
bakımından bu raporla karşılaştırılabilecek değerde başka bir belgenin mevcut olmamasıdır.
Rayh Hükümetinin Türkiye’de kültür politikası alanındaki niyetlerini, hedeflerini ve bunun
yanı sıra bilfiil sürdürdüğü diplomatik faaliyetleri, bu rapordan daha iyi yansıtan başka bir
belge yoktur. Raporda bütün bunlar son derece ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
Önümüzdeki tek engel, raporun 110 daktilo sahifesi uzunluğunda olması, dolayısıyla da bir
dergide yayımlanması için fazla uzun olmasıydı. Bu rapora bir de giriş ve yorum ekleneceği
düşünülürse, elverişsizliği daha iyi anlaşılır. Dolayısıyla bağımsız bir monografi olarak
yayımlanmasına çalışılmalıydı. İşte tam bu noktada talih yüzümüze bir kere daha güldü. Scurla
Raporu konusunda zaten en başından beri bizden yanaydı: Stifterverband für die Deutsche
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Wissenschaft, Türkiye konulu araştırmaları teşvik konusunda yeni ve sıcak bir ilgi peyda etti
ve bu ilgi temelinde de 1985 yılında Freudenberg Vakfı’nın yardımı ile Bonn’da “Türkiye
Araştırmalar Merkezi” kuruldu. Burada emeği geçen herkese, yani Scurla Raporu’nun
“Türkiye Araştırmalar Merkezi”nin yayınları arasında çıkabilmesini sağlayan herkese burada
teşekkürü borç bilirim.
Scurla Raporu’nun çağdaş bir tanıklık olması nedeniyle, yüksek değer taşıdığı
yukarıdaki dört alana girmezden önce, raporun bulunuş öyküsü ve yazarının kişiliği hakkında
tanıtıcı birkaç şey söylemekte yarar vardır.
Bulunuş öyküsü, Kemal Atatürk Sergisi’nin hazırlanması için gereken araştırmalar
mozaiğinin içine yerleştirmelidir. İşin daha başından beri, çalışmaların önemli bir bölümünün
Bonn’daki Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde yürütülmesi gerekeceği belliydi. Zira, bütün AlmanTürk antlaşma ve anlaşmalarının, olağanüstü resim malzemesinin orijinalleri burada
bulunuyordu, ama özellikle de 1924 ile 1938 yılları arasındaki Büyükelçilik dosyaları, hemen
hemen eksiksiz olarak, bu arşivdeydi. Bu sonuncular konusunda hemen şunu belirtelim ki,
tarih araştırmalarının bu alanın ne anlama geldiğini ancak biraz tecrübe sahibi olanlar hakkıyla
anlar: bir yandan, bir tarihçi için mevcut olabilecek en ilginç malzemenin yani, henüz hiçbir
yerde yayımlanmamış ve sizden önce hiç kimse tarafından değerlendirilmemiş önemli
kaynakların- elinizin altında olduğundan eminsinizdir, öte yandan da, tozlu dosya yığınları
karşısında yılgınlığa kapılmamanız ve azimle, bu saman yığını içinde gizli altın zerreciklerini
aramayı sürdürmeniz gerekir.
Ankara Büyükelçiliği Dosyaları örneğinde, doğrudan doğruya Atatürk Sergisi’nde
kullanılması mümkün değerli malzeme ganimeti, gerçekten de çok büyük oldu. Scurla
Raporu’nun yanı sıra bir örnek daha vermek gerekirse, 1924’ten sonra Almanya’nın ilk
Türkiye Büyükelçisi olan Rudolf Nadolny’nin raporları olduğu kadar, tuttuğu diğer notlar ve
kâğıtları da bu diplomatın keskin görüşü karşısında insanı hayrete düşürecek niteliktedir. Aynı
şekilde bu Nadolny-malzemesinin Hamburg Üniversitesi’nde bir doktora tezine konu olması
da Atatürk Sergisi çalışmalarının doğurduğu bir başka sonuçtur.
Nihayet, Scurla Raporu’nun bu dosya taraması neticesinde elde edilen en önemli
buluntu olabilmesi de bu yayımın özel şansıdır. Çünkü Dr. Herbert Scurla’nın Rayh Bilim,
Eğitim ve Halk Eğitimi Bakanlığı’nın verdiği görevle yapmış olduğu gezinin tarihleri: 11
Mayıs 1939 ile 25 Mayıs l939’dur. Bu durumda rapor yazarın Berlin’e avdetinden sonra, yani
daha geç bir tarihte yazılmış olduğu için, usulüne uygun biçimde 1939 yılına ait evrak
dosyalarında [4] bulunuyordu. Yani Atatürk Sergisi için taranması öngörülen zaman diliminin
dışındaydı.
Buna rağmen bu dosyaların da gözden geçirilmesinin yegâne nedeni, malzemenin
sergi konusu zaman dilimine ışık tutabilecek ipuçları içerme olasılığı idi. Nitekim bunun doğru
olduğunu, sadece Scurla Raporu’ değil, ikinci ve son derece sevindirici bir başka buluntu da
kanıtlamıştır: Scurla’nın raporda sık sık sözünü ettiği “Soru Kâğıdı”nın orijinal bir nüshası.
Scurla, raporunda bu soru kâğıdından söz etmekle birlikte, ayrıntı vermemektedir. 1938
yılında Ankara’da Büyükelçilik ve İstanbul’da Başkonsolosluk tarafından Alman mültecilere
doldurmaları için dağıtılmış olan bu soru kâğıdının bulunması, sadece Scurla’nın bununla ne
kastettiğini anlamamızı sağlamıyor, aynı zamanda bundan bağımsız olarak elimize Üçüncü
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Rayh’ta Yahudi takibi hakkında olağanüstü öğretici bir kanıt veriyor. Dolayısıyla her iki
nedenle de bu soru kâğıdını Belgesel Ek’ler kısmında ikinci kaynak olarak basıyor ve
okuyucunun dikkatine özellikle sunuyoruz[5].
Bulunma öyküsü konusunda son olarak şunu da söyleyelim: söz konusu raporun
Ankara Büyükelçilik dosyaları arasında var olması bile, başlı başına, bir şans eseridir.
Bilindiği gibi yazar Dr. Herbert Scurla, Dışişleri mensubu ya da bir diplomat değildi ve bu
geziyi Dışişleri Bakanlığı adına yapmamıştı. Berlin’e avdetinden sonra yazdığı bu rapor,
dolayısıyla Dışişleri için değil, Rayh Bilim Eğitim ve Halk Eğitimi Bakanlığı’nın Dış Ülkeler
Dairesi için kaleme alınmıştı. Ankara’daki Büyükelçilik dosyalarına bu raporun girmiş olması,
anlaşılır nedenlerle özellikle raporu okuduğumuzda bunu kolayca anlarız- açıklanabilir. Ama
sonuçta bir belge örneği olarak oraya konmuştur. Ve bu örnek olmasaydı, Atatürk Sergisi’nden
bu yana “Scurla Raporu” diye adlandırdığım rapor, kesinlikle söyleyebilirim ki, hala
bilinmeyecekti.
Şimdi artık Yüksek Hükümet Danışmanı (Oberregierungsrat) Dr. Herbert Scurla’nın
kişiliği ve işlevine gelmek istiyorum. Birincisi, Dr. Scurla’nın raporundan kurumsal yetkiler
konusunda fevkalade öğretici ipuçları elde etmek mümkündür. Kendisi bu yetkilerle
donatılmış olarak Ankara ve İstanbul’a gelmişti. 1 Mayıs 1934’te yeni kurulmuş olan Rayh
Bilim, Eğitim ve Halk Eğitimi Bakanlığı’nın ya da Scurla’nın benimsediği deyişle “Rayh
Eğitim Bakanlığının” (Reichserziehungsministerium) Bakan Bernhard Rust yönetiminde (8
Mayıs 1945’te intihar etmiştir) Üçüncü Rayh’ın yurtdışı kültür ve bilim politikasına ilişkin
yetkilerinin idare hukuku açısından hangileri olduğunu istediğimiz açıklıkta görebilir, bu
önsözün ileriki bölümlerinde dolaysız kaynak olarak kullanabiliriz. Buna karşılık, ilk bakışta
yazarın kendi kişisel görüşlerinin hangileri olduğunu pek anlayamıyoruz, yani sürekli
kullandığı “arî ırktan” (Vollarier), “arî ırktan değil” (Nichtarier), “melez” (Mischling),
“mülteciler kliği” (Emigrantenclique) vb. gibi sözcüklerin kendisi için ne anlama geldiği
anlaşılmıyor.
Ama tam da bu noktada daha dikkatli bir okuma ile, işverenin kendisinden istediği
şeyi sadece dil olarak değil, özellikle içerik olarak da sorgusuz sualsiz benimsemiş bir
teknokratın insanı dehşete düşüren resmini görebiliriz. Dil ve üslup, her ne kadar Scurla
Raporu’nda ele alınan teknik meselelerin yanında daha az önem taşısa da gözden
kaçırılmaması gerekir. Scurla siyasi iktidarın adamı olan, her bakımdan üstlerine itaatli memur
tipini canlandırmaktadır; ama zaten totaliter rejimlerin nasıl olup da varlığını sürdürebildiğini
anlaşılır kılan tam da bu memur tipi değil mi? Bu rejimlerde “büyük” masa başı faillerine
ihtiyaç olduğu kadar, sayısız miktarda güvenilir Scurla’lara da ihtiyaç vardır. Fritz Neumark’ın
“Eleştirel Notlar”ında belirttiği üzere Scurla’nın “pek parlak zekâ” sahibi olmadığı görüşüne
katılmamak elde değil” [6]. İşte Scurla, kişisel zekâ düzeyi ile gruba sadakati birleştiğinde,
Üçüncü Rayh’ın gerekli oldukları kadar insanın ruhunu karartan temsilcileri arasında sayılır _
tabii, Üçüncü Rayh ya da NSDAP yönetiminde acaba herhangi bir “parlak zekâ" var mıydı
sorusu ayrıca saklı kalmak şartıyla.
Yukarıda söylediklerimizi, 1941 tarihli “Kürschner Alman Bilginleri Takvimi'nde”
Scurla hakkında bulunan biyografik verilerle tamamlayabiliriz. Burada hatırlanması gereken
husus, Kürschner Takvimi’ndeki biyografik bilgilerin, kayda geçen kişi tarafından daima
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bizzat hazırlamış olmasıdır. Kayıt şöyledir:
“Scurla, Herbert. Dış ülkeler kültür politikası, dış politika, dış ülkeler bilimi, kültür
felsefesi, halk bilimleri, siyaset bilimi lisans diploması, siyaset bilimi doktorası, Rayh Eğitim
Bakanlığı’nda Yüksek Hükümet Danışmanı, Berlin-Karlshorst, Andernacher Str. 2 a (Grube
Ilse 21.IV.05) Berlin HsPol Doz 33, U.LA.40.
V.: Nasyonal Sosyalizm’in temel düşünceleri ve dış ülkeler 38; Üçüncü Cephe 40.
S.: Dış ülkeler için kültür politikasının yapısal değişimi? (Siyaset Yüksekokulu
Yıllığı) 39; 1939 yılında İngiliz dış politikası (Dış Politika Yıllığı) 40.
Z. Fransız Kültür Propagandasının Temelleri ve Yöntemleri (Mha Pol 12) 37;
Batılılık Bilinci ve Alman Ruhu - Alman Ruhu Tecrit mi oluyor? (GdZ) 38.
Hz.: Çağımızın Ruhu - Halkların Özü ve İçeriği (“Yüksekokul ve Dış Ülkeler”in yeni
serisi) 35’ten beri.” [7]
Ekonomi tahsili yapmış bir ekonomist, idare memuru ve Üçüncü Rayh’ın yoğun faal
politik ajitatörü niteliklerinin tek kişide bir araya gelmesi bile, Scurla’nın Türkiye’ye yaptığı
ikinci teftiş gezisi raporu için gerekli kişisel arka plan bilgilerini vermeye yeter sanırım: pek
çok kereler sözü edildiği gibi "[8] Rayh Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Dairesi, Scurla’yı bir de
1937 yılında, l939’daki görevin aynısı ile Türkiye’ye göndermişti. Dolayısıyla Scurla
tamamen kendi öz deneyimine dayanmaktadır, her ne kadar 1939 raporundan bu deneyim
ancak dolaylı bir biçimde anlaşılıyor olsa da çünkü 1937 raporunu dosyalarda bulmak
mümkün olmamıştır. Günümüze kalan ve yayımladığımız 1939 gezi raporunu kullanmayı ise
bizzat Scurla kolaylaştırmış bulunuyor, çünkü rapor Ana Bölüm ve Ek A olarak eklenmiş
kronolojik gezi programından oluşan sistemli bir plana sahiptir [9].
Raporun kendisine gelince, ilk elde Scurla’ya ancak hak vermek gerekiyor, genel dış
politika durumunun l937’ye oranla değişmiş olduğuna raporun daha ilk cümlelerinde dikkat
çektiği için [10]. Gerçekten de Scurla’nın gezisi, tam da İkinci Dünya Savaşının patlak
vermesinden önceki son derece gerilim yüklü aylara tesadüf etmiştir. O aylarda İnönü, Kemal
Atatürk’ün halefi olarak, Türkiye’nin savaş yıllarında izleyeceği dış politikayı belirleyecek
rayları döşemekle meşguldü” [11]. Almanya ile Türkiye’nin arasında zaten değişmekte olan
ilişkileri savaş temelinde değiştirmeye devam eden şartlar, Scurla gezisinin, özellikle Alman
mültecilerin akıbeti konusunda, kendi hedeflerine göre olumsuz sayılan sonuçları
değerlendirilirken, göz önünde tutulmalıdır.
Rayh hükümetinin mültecilerin nefes almasını bile engellemeyi hedefleyen planları,
zaman ilerledikçe ve gittikçe uygulanamaz olmuştu. Scurla’nın gezisinden bir ay önce, 1939
Nisan ayında göre ve başlamış olan yeni Alman Büyükelçisi Franz von Papen de bu durumu
değiştiremedi. Papen’in Scurla Raporu’nda hemen hemen hiç adının geçmemesinin iki sebebi
vardır: evvelâ biçimsel sebep, von Papen’in gezi tarihinde, yani Mayıs 1939’da Almanya’da
bulunmasıydı, örgütlenme tekniği açısından sebep ise, Büyükelçilik Kültür İşleri Danışmanı
Dr. Klaiber’in Rayh Eğitim Bakanlığı’nın oradaki uzantısı olmak sıfatıyla, bölgedeki NSDAP
yerel grubunun önderi Pg. Dr. Friede’nin yanısıra, Scurla’nın asıl yetkili muhatabı
sayılmasıydı” [12].
Hiç kuşkusuz etkileyici bir malzeme zenginliği içeren Scurla Raporu’nu, Üçüncü
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Rayh’ın hem dış hem de iç kültür ve bilim politikası ıçin gerçek bir hazine olarak nitelemek
mümkündür. Ama bu raporu aynı zamanda Dış Ülkeler Dairesi’nin vermiş olduğu bir görev
çerçevesinde de görmek gerekir, yani Ankara ve İstanbul’daki Türk yüksekokullarında görev
yapan Alman yüksekokul hocalarının faaliyetlerinin teftişi. Kendisine verilen bu görevi yerine
getirebilmesi için Scurla’nın eline bol miktarda Gestapo malzemesi tutuşturulmuştur, nitekim
her fırsatta bunu belirtir [13]. Bunlara ilaveten kendi bakanlığının konuyla ilgili belgelerini de
yanına almıştır; ne ki çalışması bu yüzden daha başından içerik bakımından sınırlanmıştır.
Dolayısıyla Scurla Raporu’nda pek çok kişinin ya da kurumun adı geçmez, buna şaşmamak
gerekir. Sanayi ve ekonominin temsilcileri zaten Scurla’nın görev kapsamı dışında kalıyordu
desek bile, mesela bir Paul Hindemith’in raporda yer almaması göze batmaktadır. Hindemith
Türkiye’de çok sınırlı bir süre kalmış olmasına rağmen ve kendisi mülteci olmadığı halde,
Türkiye’de çağdaş bir müzik sistemi kurulmasına belirleyici katkıda bulunmuş, ayrıca önemli
mültecilerin Ankara’ya gelmesi için bizzat aracılık yapmıştır: Karl Ebert, Ernst Praetorus ve
Eduard Zuckmayer gibi. Aynı şekilde Scurla’nın adını verdiği Fritz Baade dışında, çeşitli
bakanlıklarda danışmanlık yapan kişiler de eksiktir, ki bunların arasında en önemli politik
mülteci olan Ernst Reuter’den Scurla söz dahi etmez [14]. Özellikle bu boşluğu kapamak
amacıyla, Ernst Reuter’in İktisat Vekâletindeki faaliyeti sırasında 1938 Kasım’ında kendisi
için kurulan Şehircilik ve Şehir Planlaması Kürsüsünde görevli profesörlerden ikincisi olan
Ruşen Keleş, nezaket göstererek, Scurla Raporu baskısına bir önsöz yazmayı kabul etmiştir.
Raporda aynı şekilde Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün İstanbul’daki şubesinden de bahis
yoktur. Raporda iki kez kısaca adı geçen Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Martin Schede,
İstanbul şubesinin kurulması konusunda Berlin Rayh Parlamentosu’nda büyük çapta bir soru
önergesi örgütlemişti. Bunu izleyen Boğazköy kazılan, ki Kurt Bittel ismiyle
bütünleşmişlerdir, Alman “Rayh Biliminin” Türkiye ile o dönemdeki en önemli pozitif bağları
arasındadır.
Scurla Raporu’nun Alman ve Türk Yüksekokul ile Üniversiteleri için değeri, özellikle
birbirinden çok farklı olan iki alanın, yani resmen gönderilmiş olan ve merkezini Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü ile Veterinerlik Mektebi’nin oluşturduğu “Rayh Profesörleri” ile
merkezini yeni kurulan İstanbul Üniversitesi’nin oluşturduğu, mültecilerin aynı şekilde
ayrıntılı olarak tanıtılmasında yatıyor. Ayrıca, Ankara’daki deyim yerindeyse “karma” DilTarih-Coğrafya Fakültesi ile, Ankara Nümune Hastanesi ve Hıfszıssıhha Enstitüsü de bunlara
eklenmiştir.

1. Üçüncü Rayh’ın Resmî Dış Kültür ve Bilim Politikası, Yani Alman
Profesörlerin Dış Ülkelere Gönderilmesi
Scurla Raporu sayesinde sırf bu alanda ulaşılan bilgiler bile olağanüstü öğreticidir. Rapor,
Üçüncü Rayh zamanında yurtdışında çalışmasına izin verilen ve resmen izinli sayılan Alman
devlet memuru profesörlerin ve öteki bilim adamlarının Berlin tarafından sadece bilimsel
çalışmalarda değil, politik bakımdan da nasıl denetim altında tutulduğunu somut biçimde
gösterir. Mültecilerin oluşturduğu alan, totaliter iktidar ile politik direniş arasındaki gerilimli
ilişkiye ışık tutarken, “Rayh Profesörlerinin” alanı, Üçüncü Rayh’ın “normal” iktidar
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uygulamasına ışık tutar. Olsa olsa üstü kapalı bir direniş gösteren Alman yurttaşlarının pek
gözkamaştırıcı olmayan günlük yaşamları söz konusu olduğundan, Scurla Raporu’nun bu
bölümünü okuyucuya bilhassa tavsiye ederiz. Anlatımın soğukluğu ve doğallığı, Üçüncü
Rayh’ta Alman olmanın -Rayh Hükümeti’nin hukuki müdahale olanaklarından onca uzakta
bile nasıl bir kâbus olduğunu iyice açığa çıkarıyor: dışarıya karşı Büyükelçilik, Rayh’ı temsil
etmekteydi; ama izinli Alman bilim adamları için Dr. Klaiber, sadece Büyükelçiliğin Kültür
İşleri Danışmanı değil, aynı zamanda Rayh Eğitim Bakanlığı’nın bir temsilcisi olması
nedeniyle doğrudan âmir konumundaydı. Ama hemen onun yanında da Pg. Dr. Friede yer
alıyordu. Dr. Friede, NSDAP’nin yerel grup önderiydi ve onun onayı olmaksızın hiçbir şey
yapılamazdı. Özellikle Alman okurlar, Scurla’nın Ankara’ya gelmesinden sonra oluşan
durumun iç karartıcı gerçekliğini iyice gözlerinin önüne getirmelidir: tek tek her bir izinli
memurun kaderi, Scurla-Klaiber-Friede arasında yapılan ve ikide birde anılan üçlü
görüşmelere ve dayanak olarak da gene muntazaman anılan Gestapo belgelerine bağlıydı.
Sırf bu alanda bile Scurla Raporu öylesine zengin ayrıntılı bilgilerle doludur ki, otuzlu
yılların Alman bilim tarihi için de bulunmaz bir hazine olarak nitelenebilir.
Bunun yanında, hem Alman hem de Türk okurlar için aynı ölçüde ilginç bir başka alan
daha vardır, özellikle Ankara’daki Türk bilim kurumları olan Ziraat- Veterinerlik
Yüksekokulu- ki Alman tarafınca tutarlı bir biçimde daima yanlış adlandırılmaktadır [15]. DilTarih -Coğrafya Fakültesi, Nümune Hastanesi ve Hıfzıssıhha Enstitüsü [16]. Kurum olarak,
Scurla’nın raporunda haklı olarak Ziraat- Veterinerlik Yüksekokulu ön plana çıkıyor. Çünkü
1930’da kurulmuş olan bu yüksekokulun kuruluşunda Geheimrat Gustav Oldenburg
yönetiminde çok sayıda Alman bilim adamı önemli rol oynamışlardır. İlk rektörü, bir Alman
bilim adamıdır: Geheimrat Friedrich Falke. 1939 ilkbaharına gelindiğinde de Yüksekokulun
üst yönetim kademelerinden, Almanların ayrılarak yerlerini Türklerin alması süreci henüz son
bulmamıştı.
Scurla Raporu’nun yararlı taraflarından biri de sırf bu kurumsal ve örgütsel alanı
ayrıntılarıyla anlatmakla kalmaması, bunun yanı sıra Türk Hükümetinin, Büyükelçilik
aracılığıyla Alman profesörler üzerinde uygulanan politik baskıyı hafifletmek ve hatta
mümkünse tamamen bertaraf etmek için nasıl çaba sarf ettiğini göstermesidir. Böylece bütün
rapor boyunca sürecek görüşmelerin temel tonu belirmiş olur: Rayh hükümetinin Türkiye’nin
eğitim işlerine karışma çabalarına karşı görüşmelere taraf olan çeşitli Türk bakanlıklarının
biçimsel olarak fevkalâde nazik ve kibar tutumları, ama esas konuya gelince ödünsüz
direnmeleri. Burada, 1933’te İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu sırasında gerçekleşmiş olan o
olağanüstü güzel rastlantı sürecinin aynen tekrarlandığını görürüz: Türkiye’nin Kemal Atatürk
tarafından modernleştirilmesi yolundaki Türk ulusal çıkarları ile Üçüncü Rayh’ın politik
karşıtlarına yardım ve aynı bağlamda savaş ihtimali de göz önünde tutularak, Türkiye’nin
Üçüncü Rayh’ın hâkimiyet sistemi içine çekilmesine karşı çabaların birleştirilmesi süreci.
Scurla’nın üstlerine Türkiye’nin NSDAP yöneticisi Alman yüksekokul hocası istemediğini
bildirmesi, Türkiye’nin bu tutumunu kabulden başka da çare olmadığını belirtmesi, o dönemin
Türk bilim tarihine altın harflerle geçmesi gereken bir olgudur [17]. Bunun dışında Scurla’nın
1939 yılında ve öncesinde Türkiye ile Üçüncü Rayh arasında üniversiteye çağrılacak hocalar
konusunda yapılan görüşmelerle ilgili verdiği örnekler de üzerinde önemle durulması gereken
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örneklerdir.

2. Güçlü ve Kendi İçine Kapalı Mülteci Gruplarına Tepki
Scurla Raporu’nun Üçüncü Rayh’ın dış ülkelerde izlediği kültür ve bilim politikasının
içsel bağlantıları konusunda hemen hemen tek otantik kaynak olması ve bu niteliğiyle Alman
Türk ilişkileri alanının çok ötesine geçmesi nedeniyle yapacağı katkı, ne kadar önemsense
azdır. Dolayısıyla ileriki araştırmalar için taşıdığı değer de açıktır.
Aynı şeyler ikinci alan için, yani Türkiye’deki güçlü ve kendi içine kapalı mülteci
gruplara gösterilen tepki için de geçerlidir. Bunlar Ankara’da, ama özellikle İstanbul’daki
mülteci gruplarıdır. Almanya’da Nazi döneminde mültecilik konusunda yapılan
araştırmaların, Üçüncü Rayh’tan kaçma ve kurtulma eyleminin bu özel ve özel olduğu kadar
da önemli boyutunu bugüne değin yeterince ele almamış olması, bence başlı başına bir
sorundur [18].
Daha da önemlisi, bizzat mülteci olmuş pek çok Alman bilim adamının kendi
otobiyografik raporları sayesinde, elimizde mültecilerin Türkiye’deki kaderi hakkında ayrıntılı
bilgiler olmasıdır. Burada sadece Ernst E. Hirsch’in, Rudolf Nissen’in ve Fritz Neumark’ın
isimlerini anmamız yeter [19]. Ayrıca, özel olarak bu konuyu araştıran, ama ne yazık ki sayıları
çok az çalışma da vardır; bunlardan özellikle Horst Widmann’ınkine daha önce işaret etmiştik
[20]
.
Bütün bu yayınlar, Scurla Raporu’nun Türkiye’ye gelen Alman mültecilerin kaderi
konusunda bize mağdurlar açısından değil de Rayh Hükümeti açısından ayrıntılı bilgi aktaran
ilk kaynak olması nedeniyle değerini gösterir. Ayrıca sahiden büyük bir şans eseri olarak,
mağdurlardan biri olan Fritz Neumark Scurla Raporu’nun bu alanı hakkında “Kritik
Düşünceler” başlığıyla bu yayına eklediğimiz bir yorum yazabilmiştir. Okur, kendisine
Scurla’da yapmış olduğu azımsanmayacak sayıda somut düzeltme için teşekkür borçludur. Bu
düzeltmeler, Gestapo gibi muktedir bir aygıta dayanan totaliter bir rejimin dahi, bireysel
durumlarda ne denli yetersiz bilgilendirildiğini göstermesi bakımından da değerlidir.
Dolayısıyla, Scurla’nın Türkiye’deki Alman mültecilerle ilgili söyledikleri, her bakımdan
Üçüncü Rayh’ın iktidar yapısına ışık tutan birinci sınıf bir projektör olarak da ele alınmalıdır.
Bu iktidar yapısı içinde Ankara’da Büyükelçilik ve İstanbul’da Başkonsolosluk tarafından
temsil edilen Dışişleri Bakanlığının sağlam bir yeri olduğu kadar, Türkiye’de yerel grup
önderi Pg. Dr. Friede tarafından temsil edilen NSDAP’nin de sağlam bir yeri vardı. Arka
planda ise Rayh Eğitim Bakanlığı ve bütün diğer uzmanlık alanlarına göre yetkili bakanlıklar
yer alıyordu, ama hepsinin önünde her yerde hazır ve nazır Gestapo, bilgi toplayan,
gözetleyen, bizzat müdahale eden bir kurum olarak bütün rapor boyunca varlığını hissettirir.
Scurla’nın Türkiye’ye gelmezden önce bu yoldan edinmiş olduğu bilgi miktarı etkileyicidir ve
Üçüncü Rayh’a karşı çalışmış bilim adamları hakkında ikinci kuşaklara, asistan kuşaklarına
yetecek kadar bilgi içeren bir hazine oluşturur. Üçüncü Rayh’ın iktidar sisteminin ne denli
totaliter olduğunu, bu raporun her bir sayfasında görmek mümkündür. Yüzlerce örnekten
sadece biri, raporun bir yerinde, ayrıntılı bilginin Berlin’de Alman Arkeoloji Enstitüsü
Müdürü Martin Schede’den alınabileceğinin büyük bir doğallıkla belirtilmesidir [21]. Okurun
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aklına ister istemez şöyle bir soru geliyor, Rayh’ta kalan Almanların acaba ne kadar hareket
serbestileri vardı. Önümüzdeki bölümde bu konuya daha yakından eğileceğiz.
Üçüncü Rayh’ın yarattığı ve Scurla’nın fevkalade normal bularak herkesçe malum
sandığı hukuki çerçeve de daha az öğretici değildir. Buna kısaca değineceğiz. Bunun temeli ve
ön şartı, Scurla’nın sık sık gönderme yaptığı “Berufsbeamtengesetz”dir [22]. Bununla
kastedilen, 07.04.1933 tarihli “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”
(“Devlet Memurluğunun Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” adıyla anılan o kötü
şöhretli kanundur. Hemen hemen bütün mülteciler için taşıdığı doğrudan önemden dolayı bu
kanunu Belgesel Ek No.l kısmında basıyoruz.
Bu kanun, özellikle içerdiği 4 ve 5’inci maddeler sayesinde, Üçüncü Rayh’ın devlet
hizmetindeki bütün ırk ve politika bakımından karşıtlarına karşı işlem yapma imkanını
vermekteydi. Scurla Raporu, bunun uygulamadaki sonuçlarının mağdurlar için ne olduğu ve
mültecilere karşı daha başka hangi vasıtalarla hareket edildiği konusunda sayısız örnekle
doludur: Konutun yurtdışına taşınmasına izin vermeme ya da bu izin vaktiyle verilmişse geri
alma, emeklilik maaşının kesilmesi, pasaportun geri alınması ve nihayet vatandaşlıktan
çıkarma, eldeki hukuki vasıtalardan sadece birkaçıdır. Son derece ibret verici başka bir örnek,
bu vasıtaların sadece mültecilere karşı değil, Scurla’nın Türk Hükümetiyle yürüttüğü- ve
çoğunlukla sonuçsuz kalan - pazarlıklarda da bir tehdit olarak kullanılmasıdır. Scurla’nın, arî
ırktan olmayan vatansızların Türkiye’de istenmediği, hatta sınır dışı edildiğine dair örnekler
olduğunu belirtmesi boşuna değildi [23].
“Devlet Memurluğunun Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, Rayh genelinde
geçerli bir kanun olmakla birlikte, Scurla’nın sözünü ettiği ve yukarıda da anmış olduğumuz‘Soru Kâğıdı”[24], sadece Türkiye’deki mülteciler için geçerliydi. Bu soru kâğıdı, 1939 yılında
Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Başkonsolosluk tarafından dağıtılmıştır ve Üçüncü
Rayh’ın hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmada başvurulan yolların alçaklığını göstermek
bakımından birinci derecede bir kaynak oluşturur. Bu soru kâğıdının bir örneğinin
Ankara’daki Büyükelçilik dosyalarında bulunmuş olması, Scurla Raporu’nun yayımında
karşılaştığımız bir başka güzel tesadüftür. Soru kâğıdının amacı, altı sorudan beşinin doğrudan
doğruya arîlikle ilgili olmasından bellidir. Yalnız Soru 6, “Siz Devlet Memurluğunun Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun uyarınca mı emekliye ayrıldınız?” ifadesiyle bunun ötesinde,
politik ya da benzer bir itibarsızlık nedenine açık kapı bırakır. Soru kâğıdının antisemitik
eğiliminin Scurla’ya Berlin’den verilen talimatlar için de belirleyici olduğunu, raporun her bir
sayfasında açıkça görmek mümkündür. Öyle ki Scurla, vatandaşlıktan çıkarılan ilk Türkiye
mültecisi olan Gerhard Kessler’in arî ırktan olmasına esef bile eder [25].
Çok haklı olarak Scurla, bu soru kâğıdını doldurmanın da doldurmamanın da, eşit
derecede kötü sonuçlar doğuracağına dikkati çeker. Bu durum da Üçüncü Rayh’ın alçaklığını
gösteren başka bir örnektir. Kuşkusuz Scurla, elinden geldiğince bu alçaklığın
uygulayıcılarından biri olmuştur.
Burada bize ayrılan yer, Scurla’nın sunduğu zengin bilgi malzemesinden ve elimizdeki
öteki kaynaklardan yararlanarak, bu alanı Widmann’ın temel araştırmasına [26] katkıda
bulunacak genişlikte işlememize yeterli değildir. Dolayısıyla, sadece birkaç karakteristik
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sonuca dikkat çekmekle yetineceğiz. Her şeyden önce belirtilmesi gereken, “düşüş eğrisi”nin
Ankara’dan İstanbul’a doğru olduğudur, yani Ankara’da Ziraat ve Veterinerlik
Yüksekokulu’ndaki Üçüncü Rayh açısından nispeten tatmin edici durumdan hareketle, daha o
zaman oldukça can sıkıcı durumda olan Ankara Nümune Hastanesi ve Hıfzıssıhha
Enstitüsü’ndeki şartlar ve nihayet İstanbul Üniversitesi’ndeki, Scurla Raporu’nda da
değerlendirildiği biçimiyle, ümitsiz durum. Dolayısıyla, Ziraat ve Veterinerlik
Yüksekokulundaki “arî ırktan olmayan Gerngross”, tıpkı İstanbul’daki farmasötik kimya
dalında Rayh profesörü Pg. Kurt Bodendorfer gibi aykın kaçmaktadır [27]. Bodendorfer’in
İstanbul Üniversitesi’nde üstlenmiş olduğu Üçüncü Rayh’ın Truva Atı olma misyonu,
başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdu. Ve bu sadece Üniversitedeki “mülteci kliği”nden
dolayı değil, aynı zamanda Türk Hükümetinin de tutarlı tutumu sayesinde olmuştur. Scurla isteği hilafına- bu hükümete hep parlak bir karne vermek durumunda kalıyor.
Son olarak kısaca belirtmemiz gerekir ki, Belgesel Ekler bölümünde, yukarıda anılan
kaynakların dışında, ayrıca şu kaynaklara da Scurla’yı tamamlayıcı mahiyette yer
verilecektir:


Frankfurtlu patolog Philipp Schwartz’ın “Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im
Ausland’ (Yurtdışındaki Alman Bilim adamları ile Yardımlaşma Cemiyeti) adına
Ankara’da Türk Maarif Vekili Reşit Galip ile 06.07.1933 tarihinde yaptığı görüşme
hakkındaki raporu. Bu görüşmeler, Alman mültecilerine İstanbul Üniversitesi’nin kapısını
açmıştır. (No.3)



Rudolf Nissen’in Ferdinand Sauerbrach’a yazdığı 02.04.1933 tarihli mektup (No.4)



L. Kudret Erkönen’in Ernst Reuter hakkındaki yazısı (No.5)



Gustav Oelsner’in Türkiye’de geçirdiği yıllar hakkındaki yazısı (No.6)



Hamburg Üniversitesi Başkanı Peter Fischer-Appelt’in İstanbul’da Curt Kosswig’in
cenaze töreninde yaptığı anma konuşmasından alıntı 08.04.1982 (No.7)

3. Rayh İçindeki Kültür ve Bilim Politikası
Bundan önceki iki bölümde söylenenlerden anlaşılacağı üzere, Scurla Raporu’nun
Üçüncü Rayh için bir kaynak olma değeri, sadece Türkiye ile olan resmî kültür ve bilim
ilişkileri bakımından ve mülteci sorununa ışık tutmasından ibaret değildir. Açıkça görülen bir
üçüncü alan da Rayh içinde kalan bilim adamlarının 1933 sonrası yaşam şartları hakkında bir
kaynak olmasıdır. Burada gene yukarıda anlattığımız hukuki ve kurumsal arka plandan
hareket etmek zorundayız: yani ‘Devlet Memurluğunun Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun’dan. Buna ilaveten alınan bir dizi idari önlem de Rayh içinde yaşamı zorlaştırmış,
ayrıca yurtdışına çıkış olabildiğince engellenmişti. Elbette Gestapo’nun her yerde hazır ve
nazır bulunduğunu da unutmamak lazım. 1933’ten itibaren bilimsel yaşamın hem 1933’teki
profesörler hem de yeni yetişen bilimsel kadrolar düzeyinde pratikte nasıl değişime
uğratıldığını gösteren pek çok ayrıntı açıklık kazanır, Bu sonuncular için bir örnek, 1936
yılında Münih Üniversitesi’ne yapılan bir doçentlik başvurusu hakkında yapılan aşağıdaki
basit saptamadır: “Başvuru işleme konmamıştır, çünkü Heckmann, NSDAP’den ihraç edilmiş
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bulunuyor” [28]. Böyle bir saptamanın bunca doğallıkla yapılabilmesi, Rayh içinde 3 yılda
gerçekleştirilen değişikliklerin boyutunu gösteriyor. Diğer bir boyut ise, Scurla Raporu’nun
tazminat taleplerini değerlendirme açısından da hukuki değer kazanmasıdır. Pek çok kişisel
ayrıntı verilmektedir. Bu ayrıntılar; iki bakımdan fevkalade irkilticidir: birincisi, Üçüncü
Rayh’ın hiçbir şekilde yalnızca Gestapo’nun topladığı bilgilerle yetinmek zorunda kalmadığı,
bu tür bilgileri şüpheli bilim adamlarının meslektaşlarından da pekala istediği biçimde elde
edebilmiş olduğudur. Bununla ilgili bir örnek, İstanbul Üniversitesi Jinekoloji Kürsüsü’ne
yapılacak tayinle ilgilidir. Rudolf Dyroff hakkında şöyle deniyor: “Dr. Hadi, ayrıca,
Erlangen’den Profesör Rudolf Dyroff’u da düşünmüş ama, bu kişi Profesör Bach tarafından
politik bakımdan elverişsiz olarak nitelendirilmektedir” [29]. Karl Jaspers hakkında da sadece
“Profesör Jaspers (nicht arisch versippt) (ari ırktan olmayan akrabalık ilişkisi içinde)
dendiğinde[30], ne kastedildiği açıktır.
Bu örneklerin sayısını istediğiniz kadar artırmak mümkün. Dolayısıyla Scurla Raporu,
Üçüncü Rayh’ta Alman Üniversitelerinin durumu konulu araştırmalar için de kaynak olarak
yerini almalıdır[31].
Scurla Raporu, Avusturya’nın (Scurla, buranın adını “ilhak”tan sonra konan dil kuralı
uyarınca “Ostmark” olarak söylüyor), Çekoslovakya’nın ve Scurla’nın gezi tarihinde henüz
iki aydır“Rayh himayesinde (olan) Bohemya” ve “Moravya”nın durumuna da ışık tutar.
Türkiye’ye giden Alman mültecilerle ilgili öteki kaynaklardan da anlaşıldığı gibi, Avusturya
ve Çekoslovakya, daha doğrusu Viyana, Graz ve Prag Üniversiteleri, 1936 ile 1939 tarihleri
arasında önemli bir işlev yerine getirmişler, pek çok mülteciyi son dakikada Üçüncü Rayh’ın
saldırısından kurtarmışlardır. Scurla, bununla ilgili sayısız örnek veriyor ve Rayh
Hükümeti’nin kendi hedefine ulaşmak için daha Avusturya’nın ilhakından ve
Çekoslovakya’nın işgalinden çok önce buralara yaptığı hukuki ve idari müdahaleleri bütün
ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. İlhaktan sonra bu müdahaleler daha da artmıştır [32].

4. Dil
Son olarak, Scurla’nın raporunu yazarken kullandığı dil, özel bir dikkat istiyor. Bir
kere şunu hatırda tutmak gerekir: Scurla, 1933 yılında genç sayılacak bir yaşta değildi, 1905
doğumluydu ve üniversite öğrenimini Weimar Cumhuriyeti zamanında tamamlamıştı. 1939
tarihli raporu, aynı şekilde 1933 ile 1939 arası yayınlarının “Kürschner”de sayılan başlıkları,
buna rağmen nasyonal sosyalizmin ifade tarzını ne kadar rahat benimsemiş olduğunu gösterir.
Dolayısıyla günümüz okuru, totaliter egemenlik sistemlerinin bu işlenen alan dışında bir
alanda da nasıl güç sahibi olduğunu fark etmelidir. Scurla, özellikle kullandığı dille de
Üçüncü Rayh’ın gönüllü maşası olduğunu açıkça kanıtlıyor. Ama burada asıl üstünde
durulması gereken, Scurla’nın bu konuda asla yalnız olmadığıdır. Tam tersine Scurla’yı,
bütün bir işbirlikçi kuşağının tipik temsilcisi olarak görmek gerekir.
İşte, gözümüzü bu anlamda bilinçli olarak Scurla’nın diline çevirecek olursak, ilk
dikkat çekecek alan, Scurla’nın Rayh Eğitim Bakanlığı adına yüklenmiş olduğu politik
misyon, yani “arî ırktan olmayan” Alman mültecilerle mücadele alanıdır. Scurla’nın sürek1i
kullandığı sözcükler, mesela “soru kâğıdı”nda kullanılan sözcüklere tıpatıp uyar. Ama Scurla
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bu sözcükleri oradan almış değildir, her ikisi de aynı resmi dil kaynağını kullanırlar, o kadar.
“Arî ırktan olmayan”(Nichtarier), “Melez” (Mischling), “arî ırktan olmayan akrabalık
ilişkisi içinde” (nichtarisch versippt) gibi sözcükler, çok sık tekrarlanır, “Yahudi”(Jude) ya da
“tamkan Yahudi” (Volljude) ise daha ender görülür. Buna karşılık ‘mülteci’ yerine şaşmaz bir
şekilde “mülteci kliği” dendiğini görürüz. Gene aynı şekilde tipik bir deyim “yüksek dereceli
mason”dur (Hochgradfreimaurer). Bütün bu kavramların büyük bir doğallıkla vatandaşlıktan
çıkarma, pasaportu elinden alma vb. gibi işlemlerle bağlantılı olarak kullanılması, tutumun
dile yansımasıdır. Açıkça görülüyor ki, Scurla temsil etme görevinin ötesine geçerek kendini
bu tutumla-en azından sözel olaraktamamen özdeşleştirmiş olmasından ötürü de zerrece bir
adaletsizlik duygusu taşımaz. Sırf bu nedenle bile, Scurla Raporu Nasyonal Sosyalist politik
üslubun sözel bir örneği olarak değerlidir.
Scurla’nın üslubunda yansıyan paradigma, daha da ileri giderek “Rayh profesörleri”ni
de kapsar. Raporun daha ilk iki paragrafında, iki kez, “Alman (Rayh) bilim adamlarının
cepheye sürülmesi”nden (Einsatz), başka bir yerde de gene “Almanya için kültür politikası
cephesi”nden (Kulturpolitusicher Einsatz für Deutschland) söz edilir. Bunun anlamı,
‘Rayhprofesörlerinin’ faaliyetlerinin âdeta askeri disiplinle yönetilen ve itirazsız uyulması
gereken hizmetin bir parçası olarak görülmesidir. Führer ve maiyeti ilkesi, Rayh Eğitim
Bakanlığı ve Türkiye’ye gönderilen profesörler şeklinde kendini gösterir. Bu profesörlere
‘talimat verilir’, bu talimatlara itirazsız uymak zorunludur. Bu noktada Scurla, Rayh Eğitim
Bakanlığı’nın yetkili temsilcisi olarak kendi rolünü ortaya koyar: “Yüksekokul hocalarına,
önemsiz gibi gözüken konularda dahi Büyükelçiliğin talimatlarına uygun davranmaları kesin
talimat verdim”, ya da “bu tür tartışmalar yüksekokul hocalarına yasaklanmıştır, kendilerine
şu talimat verildi…” [33]. Burada “meslektaş”(Kollege) yerine “örgüt arkadaşı” (Kamerad)
kavramının kullanılması, çizilen resme uyuyor. “Alman düşmanı” (deutschfeindlich)
ifadesinin “Üçüncü Rayh’a karşı” (gegen das Dritte Reich gerichtet) ile eşanlamlı kullanılması
da resmi tamamlıyor.
Dolayısıyla, bu açıdan da Scurla Raporu’nun bir üslup analizinin, Üçüncü Rayh
hakkındaki araştırmalara hazine değerinde kaynaklık edecektir.
Son olarak, raporun redaksiyonu konusunda da birkaç söz söylemek yerinde olur:
Scurla’nın daktilo ile yazılmış Almanca metnindeki daktilo hataları, işaret edilmeksizin
düzeltilmiştir. İsimlerin yazılışındaki hatalar ise olduğu gibi bırakılmış, fihristte işaret edilerek
düzeltme yoluna gidilmiştir.
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Alman Yüksekokul Hocalarının Türk
Yüksekokullarındaki Faaliyetleri1
Hükümet Yüksek Müşaviri Dr. Scurla’nın 11-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve
Ankara’ya görevli olarak yaptığı gezinin raporudur.
Aşağıda sunacağım rapor, gezimin kronolojik bir dökümü değildir (bunu ayrıca ekte
sunuyorum, bkz. Ek A). Raporumun amacı, yaşadığımız dış siyaset şartlarının zorunlu kıldığı
birkaç genel nottan sonra, Türk bilim kurumlarında görev yapan Alman bilim adamlarının
durumunu eleştirici bir gözle değerlendirmektir. Bunu yaparken, söz konusu yüksekokullarda
bugün için Alman kültür politikası doğrultusunda bir faaliyeti yürütme şartlarının var olup
olmadığına ve bu bakımdan ne gibi güçlüklerle karşılaşıldığına da ışık tutulmaya
çalışılacaktır.
Türkiye’ye yaptığım bu görev gezisinin şartları, 1937 yılındaki görev gezimin
şartlarından çok farklı idi. Evvelâ, Ziraat ve Veterinerlik Yüksekokulu’nda görev yapan
Alman hocaların çalışma hayatı, Türkiye’deki iç gelişmeler yüzünden çok ciddi bir buhrana
girmişti. Bu buhrana hem yüksekokul hocalarının çıkarları açısından hem de yeni Alman
bilim adamlarının istihdamı açısından, acilen bir çözüm, bulmak gerekmekteydi. Ayrıca,
benim Türkiye’ye gelmemden hemen önce, Türkiye ile İngiltere arasında malum anlaşma
yapılmıştı. Bu anlaşma, Türkiye’nin on altı yıllık Alman dostu tutumunda bir rota değişikliği
anlamına gelmektedir. Büyükelçi Bay von Papen, tam benim Ankara’ ya geldiğim gün
Almanya’ya hareket etmiş olduğundan, durum hakkındaki bilgiyi bana, Alman maslahatgüzarı
Elçilik Müsteşarı Bay Kroll verdi. Son gelişmelerin Rayh ile Türkiye arasındaki kültür
politikası ilişkisine muhtemel etkisi konusunda beni aydınlattı. Elçilik Müsteşarı Bay Kroll’un
görüşüne göre Türkiye, dış siyasetindeki gelişmelerin kendisi ile Almanya arasında var olan
kültür ilişkisini olumsuz 'yönde etkilemesine izin vermeyecek, tam tersine bu rota
değişikliğinin yaratacağı elverişsiz izlenimi, kültür meselelerinde belli bir elverişli tutum
sergileyerek hafifletmek isteyecekti. Nitekim, Türk Eğitim Bakanı Ekselans Hasan Ali Yücel
ile, Türk Tarım Bakanı Ekselans Muhlis Erkmen ile, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Cevat ile,
aynı şekilde Eğitim Bakanlığı’nda Müsteşar Asım Arar ile temaslarımdan ben de, bu görüşü
doğrulayacak izlenimlerle ayrıldım. Her ne kadar benim gelmemden kısa bir süre önce Tarım
Bakanı tarafından Yüksek Ziraat Enstitüsü’ ne ilişkin meselelerde Enstitü’ nün Alman
1

Scurla’nın sözünü ettiği Berufsbeamtengesetz (BBG)’ nin metni ve Soru Kâğıdı ( 1938) ekte verilmiştir.
İsimlerin yazılış biçimine gelince, daktilo hataları ya da bilmeyerek yanlış yazılan isimler özellikle
düzeltilmemiştir. Bu kitapta Christiane Hoss tarafından kaleme alınan bölüm ve fihrist bu hatalara dikkat
çekiyor.
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hocalarına karşı bilinçli ters bir tutum şeklinde yorumlanması gereken bazı kararlar verilmiş
olsa dahi, bunu bir yana bırakacak olursak- ki bu konuyu ileride yeniden ele alacağım- hâkim
olan izlenim, ileri gelen Türk yetkililerinin kültür alanında Almanya ile iş birliğini sürdürmek
istedikleridir. Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki, bu tutum bir bakıma da Türkiye’deki
yüksekokulların bugünkü düzeyi ile Alman hocaların uzun yıllardan beri istihdam edilmesinin
zorunlu bir sonucudur. Daha yeni gerçekleşmiş olan İngiliz-Türk anlaşmasının Türkiye ile
Rayh arasındaki kültür politikasına ileride yapacağı muhtemel etkiyi, benim Türkiye’de
kaldığım süre içinde kestirmek hiç şüphesiz mümkün değildi. Ne var ki, benim edindiğim
izlenime göre, Türk tarafı dış siyasetteki gelişmelerden ülkenin kültür politikasını etkileyecek
ciddi sonuçlar çıkarmayacaktır.
Asıl soru, Ahnan tarafının Türkiye ile siyasi ilişkideki bu değişiklikten herhangi bir
sonuç çıkarıp çıkarmayacağı ve eğer çıkaracaksa bunun nasıl bir sonuç olacağıdır.
Ankara’daki görüşmelerde bu konu ele alınamadı. Bunun ıçin Alman Büyükelçisinin
raporunu sunduktan sonra Berlin’den alacağı talimatı beklemek gerekecektir. Türk yetkilileri
ile yaptığım görüşmelerde ben, maslahatgüzarımız Elçilik Müsteşarı Bay Kroll’un verdiği
işaret doğrultusunda araya belli bir mesafe koydum ve gelecekte de Alman hocaların Türk
yüksekokullarına gönderilmesi konusunda, Alman tarafının her yüksekokulun özel durumuna
uygun olarak öngördüğü bazı şartları ileri sürdüm. Yalnız bütün bu görüşmelerde, özellikle
vurgulanmadığı ve tartışılmadığı halde, Rayh’ın, Türk tarafı talep ettiği sürece Türk
yüksekokullarına Alman hoca göndermeye ilke olarak hazır olduğu sessizce kabul edilen bir
varsayım olmuştur. Alman hocaların izin durumları, tayinleri, hizmet sözleşmeleri vb.
konularda Türk yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde ise, gene verilen işaret doğrultusunda,
siyasi durumdaki değişiklikten bağımsız olarak daha kesin bir dil kullandım.
Şunu da genel olarak belirtmem gerekir ki, özellikle Yüksek Ziraat Enstitüsü’ndeki
Alman hocaların durumu Türk dış siyasetindeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir.
Dolayısıyla, benim tam bu sırada Ankara’ya gelmem, hem -zaten güç şartlarda faaliyetlerini
sürdürüp sürdürmeme konusunda haklı bir tereddüde düşen Alman hocalar, hem de kültür
çalışmalarımızın çıkarları açısından çok isabetli olmuştur. Yüksekokul hocalarına şu kesin
talimatı verdim: Önemsiz gibi görünen meselelerde dahi Büyükelçiliğin vereceği talimat
uyarınca hareket etmelisiniz. Büyükelçilik kültür işleri uzmanımız, Elçilik Müşaviri Dr.
Klaiber’in çok kısa zamanda bütün yüksekokul hocalarının sınırsız güvenini kazanmış olması
da nitekim Alman hocaların bugünkü şartlar altında ortak bir tutum alacaklarının teminatıdır.
Alman hocalarla konuşurken, geçmişteki tecrübelerime ve Çin’deki Alman yüksekokul
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hocalarının faaliyetinin son aylarda gösterdiği gelişmelere dayanarak, şu hususu özellikle
vurguladım: Büyükelçilik kültür işleri uzmanı, aynı zamanda oradaki her Alman hoca için
Rayh Eğitim Bakanlığı’nın yerel temsilcisi konumundadır. Dolayısıyla, Rayh’ın Türkiye’deki
resmi temsilciliği ile Alman yüksekokul hocalarının bağlı bulunduğu en yüksek makam olan
Rayh Eğitim Bakanlığı arasında herhangi bir görüş ayrılığı, daha baştan, ihtimal dışıdır.
Şahsen ben, zor gelişmeler karşısında dahi Alman yüksekokul hocalarının birlik içinde
hareket etme ve ortak tutum almalarının sağlandığına eminim, çünkü yerel grubun önderi olan
Pg. Dr, Friede, Büyükelçilik kültür işleri uzmanını tam manasıyla desteklemekte ve
yüksekokul hocalarını ilgilendiren bütün meseleleri Büyükelçilik ile son derece yakın iş birliği
içinde çözmeye çalışmaktadır. Pg. Dr. Friede ile yaptığım görüşmede, Ankara’daki
yüksekokul hocalarının temel meseleleri hakkında tam bir görüş birliğine vardık. Büyükelçilik
Müşaviri Dr. Klaiber ile Pg. Dr. Friede’ye, görevimi yerine getirmede beni her bakımdan
destekledikleri için özellikle şükran borçluyum.
Türkiye’deki iç gelişmeler, Türkiye’nin Almanya ile ilişkisi, bu arada özellikle
sonbaharda beklenen tayinler açıklığa kavuşur kavuşmaz, hem Büyükelçilik kültür uzmanının
yükünü azaltmak için, hem de yüksekokul hocalarının Büyükelçilik ile Türkiye’de hoş
karşılanmayan sıkı fıkı bir ilişki içine girmelerini engellemek amacıyla, Ankara’daki bütün
yüksekokul hocalarını temsil edecek bir mutemet doçentin, Türk yüksekokullarında çalışıyor
olması şartı aranmaksızın görevlendirilmesi düşünülebilir. Rayh Eğitim Bakanlığı tarafından
Büyükelçiliğin ve yerel grubun onayıyla tayin edilecek olan bu mutemet doçentin görevi,
Büyükelçilik ile yerel grup arasında bağlantı kurmak olacaktır.

A- Ankara’daki Ziraat ve Veterinerlik Yüksekokulu (Yüksek Ziraat
Enstitüsü)
1- Yüksekokuldaki Durum
Edindiğim izlenimlere göre, Ankara’daki Ziraat ve Veterinerlik Yüksekokulu’nda Alman
kültür politikasının devamı, bundan böyle şu iki ana etkene bağlı olarak gelişecektir. Önce bir
tesbit yapmakta yarar vardır: Şakir Kesebir’in ve Faik Kurdoğlu’nun bakanlıkları sırasında
yüksekokulda gözlenen buhran, Tarım Bakanlığı koltuğuna bundan kısa süre önce yeniden
Muhlis Erkmen’in oturmasıyla son bulmuş değildir. Tam tersine, Profesör Gleisberg’in
rektörlüğü sırasında hem yetersizlikleri hem de entrikacılıkları yüzünden ısrarla uğraşarak
yüksekokuldan uzaklaştırmış olduğu Türk unsurları, Muhlis Erkmen, yeniden iş başına
getirmiştir. Bu nedenle yüksekokuldaki öğretim ve yönetim kadrosunun şartları hiçbir şekilde
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düzelmemiştir. Bu, özellikle Alman rektörün konumu için söz konusudur. Gerçi bu gelişmeler
sonucunda rektörün yönetim yükü büyük ölçüde hafiflemiştir- ve bu durum Alman çıkarlarına
tamamıyla uygundur- ama gene de rektörün konumu, bir Alman yüksekokulu rektörünün
konumu ile hiçbir surette uyuşmaz. Önceden olduğu gibi şimdi de rektör, bir yandan
akademik kadronun iç meseleleri ve yönetim görevlerinin, diğer yandan da Bakana karşı
konumu dolayısıyla birtakım sıkıntıların baskısı altındadır. Bundan böyle Rektör, devlete ait
görevlerle, yani yüksekokulun yönetimi görevi ile akademik özyönetim arasında berrak bir
ayrım sağlanmadığı sürece, yüksekokula biçim verme sorumluluğunu üstlenemez. Bakan Faik
Kurdoğlu’nun reorganizasyon planlarını büyük ölçüde desteklemiş olan Profesör Gleisberg’in
rektörlüğü, Bakan Muhlis Erkmen tarafından onaylanmamıştır. Geçici olarak rektörlüğe
getirilen Profesör Spöttel, görevini maharetle ve taviz vermeksizin yürütmüş, ancak Profesör
Krause’nin sözleşmesinin uzatılması ve Almanca dil öğretmenleri tayini konularında vaktiyle
alınan kararların, Bakan tarafından hiçe sayılmasını içine sindiremediğinden, benim
Ankara’ya gelmemden birkaç gün önce istifasını vermiştir. Profesör Spöttel, iki Almanca dil
öğretmenini işe almakla görevlendirilmişti. Okutmanlardan ilki Dr. Bofinger Ankara’ya
geldiğinde Bakan, bütçede kısıntı yaptığını ileri sürerek kendisini işe almadı. Gene okutman
Dr, Bachteler’in uzatılacağı vaat edilen sözleşmesi de bitimine ancak 24 saat kala feshedilerek
o güne kadar Bakanlıkta çalışan Türk Tercümanlar Yüksekokulu’nun dil öğretmenliğine
getirildi. Ve bu da mali nedenlere bağlandı. Bunun üzerine Profesör Spöttel görevinden
ayrıldı. Profesör Spöttel’in Büyükelçiliğin de onayını kazanan bu davranışı Alman davasının
ve yüksekokulun çıkarlarına tamamıyla uygundur. İlkesel düşüncelerle ve Yüksekokuldaki
buhran göz önünde tutularak, buradan izinli baylara (Alman Üniversitelerinden resmen izinli
olanlar kastediliyor), durum açıklığa kavuşmadan Bakanın rektörlük önerisini kabul
etmemeleri talimatı verildi. Almanya’ ya döndükten sonra öğrendiğime göre Bakan, bu arada
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Kerim Ömer Çağlar’ı rektörlüğe getirmiştir. Hükümet Yüksek
Müşaviri Albersmann ve ben, daha 1937 yılında Türkiye’den döndüğümüzde, Falke olayı
vesilesiyle şayet, gelecekte de akademik özyönetim ile Yüksekokulun organizasyon ve kamu
idaresini ilgilendiren işlerinin iç içe kalacak ise, Yüksekokulun başında bir Alman profesörün
bulunmasının Alman çıkarlarına uygun düşmeyeceği görüşünü savunmuştuk. Şimdi
görüşümüz daha da kuvvetlenmiştir. Bugün Ankara’daki önde gelen Alman hocalar da bu
görüşü paylaşmaktadırlar. Diğer taraftan Profesör Spöttel’e, Yüksekokulun iç yönetiminin bir
Almanın elinde olması (“innere Führung”), ayrıca tayinler ve müfredatın yeniden
düzenlenmesi gibi işlerde söz sahibi olabilmek için, Bakanın teklifini kabul etmesi ve
Yüksekokul Senatosu’ndaki başkanlık görevini sürdürmesi yolunda talimat verilmiştir.
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Ne var ki, bence Yüksekokuldaki buhranın çok daha derin sebepleri vardır ve
işbaşındaki Türk Bakan, kendisi de Yüksekokul meselelerinin sıkıntısını çekmiş olduğu halde,
bunları henüz pek kavramışa benzemiyor. Oldenburg misyonunun başarısızlığa uğramasından
sonra, Oldenburg’ un halefi, Yüksekokulun eski rektörü ve örgütleyicisi olan Geheimrat
Falke, görünüş bakımından etkileyici bir eser yaratmış ise de benim edindiğim izlenimlere
göre Yüksekokul ne iç yapısı ne de hedefleri bakımından somut Türk ihtiyaçlarına cevap
verecek durumda değildir. Alınan modeline uygun, bilimselliği ön plana çıkaran bu
Yüksekokulda ağırlık, özellikle Tabii Bilimler Fakültesi’ ne verilmiş, ancak konan bilimsel
hedefler Türk tarım politikasının talepleriyle uyum sağlayamamıştır. Sadece tek tük birkaç
örnekte, özellikle de Profesör Gleisberg ve Profesör Spöttel’in çalışmalarında araştırma ve
öğretim ile Türk Tarım Politikası arasında bir bağ kurulabilmiştir. Genel olarak Yüksekokul
tarım politikasının somut kararlarının maalesef dışında kalmaktadır. Nitekim Muhlis
Erkmen’e yöneltilen eleştrilerin de nesnel oldukları sürece, bu durumdan kaynaklandığını
sanıyorum. Kurulan gösterişli tarım okuluna rağmen, Türk tarımının durumunun bir' türlü
düzelmediği Meclis’te sürekli konu ediliyordu. Tabii ki ben Alınan yüksekokul hocalarına
verilen görevin, hele Anadolu’nun özel tarım ve hayvancılık şartları göz önüne alınacak
olursa, olağanüstü güç olduğunu inkâr etmiyorum. Ayrıca şu anda Ankara’daki yüksekokul
hocalarının hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı pek çok olayın da bugünkü buhranı
doğurduğunu teslim etmek gerekir. Mesela Yüksekokulun Muhlis Erkmen’in bakanlığı
tarafından yönetilmesinin, Yüksekokul hocalarının bilimsel çalışmalarında pratik verimliliğin
düşmesine yol açtığı söylenebilir. Bunun dışında tarım bakanlığı ile iktisat bakanlığında
uzman olarak çalışan mültecilerin faaliyeti, burada da olumsuz etkisini gösterdi. Aynı şekilde
Profesör Falke’nin Enstitüyü Yüksekokul özelliklerini ön plana çıkararak kurmuş olması da
olumsuz rol oynamış ve sonuçta Alman çıkarlarına zarar vermiştir Geheimrat Falke, kişiliği
gereği, Yüksekokulu bakanlıktaki pek geçinemediği yabancı uzmanlardan bilinçli olarak
koparmıştır. Zaten Falke’nin Anadolu’nun özel tarım ve hayvancılık şartları hakkında bilgisi
kıttı. Burada bence tayin edici olgu, Yüksekokulun kurucusu Geheimrat" Falke’nin Ankara’da
çok kısa bir süre yaşadıktan sonra, toprak, iklim, halk vb. ön şartları iyice tanımaksızın,
bilimsel hedefleri bakımından Alman şartlarına sıkıca bağlı kalan, dolayısıyla da Türk tarım
politikasıyla bir türlü bütünleşemeyen bir örnek okul kurmuş olmasıdır. Profesör Gleisberg ise
görevi devraldığında, Bakan Faik Kurdoğlu’nun da eğilimlerini kullanarak, Yüksekokulu
pratiğe ağırlık veren üç teknik okul (bunlar 3 fakülteye tekabül etmektedir) şeklinde
düzenlemiş ve böylece Alman yüksekokul hocalarının araştırma kurumlarının yöneticisi
olarak ülkenin pratik tarım politikası üzerinde daha kuvvetli bir etki sahibi olmalarını
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sağlamıştır. Bu planı ile özellikle Doğa bilimleri (Fen Bilimleri) Fakültesi’ndeki beyler
nezdinde maalesef pek anlayış bulmamıştır. Bakanlığın yeniden Muhlis Erkmen’e devriyle
birlikte başlangıçtaki duruma dönülmüş oluyor. Gene de bana öyle geliyor ki, Muhlis Erkmen
kendisi tarafından da amaçlandığı anlaşılan reform önlemleri için Gleisberg planından, kısmen
de olsa, yararlanacaktır.
Yüksekokulun amaca uygun gelişmesini engelleyen bu iki ana etki bir yana bırakılırsa,
temelde Alman dostu olan Bakan Muhlis Erkmen’in her iki selefi zamanında da, Alman
yüksekokul hocalarının durumu olağanüstü zorlaşmıştı; çünkü özellikle Faik Kurdoğlu’nun
Alman karşıtı eğilimleri, sayısız kürsünün boş kalmasına yol açmış, öyle ki Veterinerlik
Fakültesi tamamıyla çalışamaz duruma düşmüştü (7 kürsüden sadece 2’si doluydu) ve
öğretim, okulda kalmaya devam eden Alman hocaların çabasına rağmen, tatmin edici
olmaktan çok uzaktı. Öğrenci boykotları, Bakanın gevşekliğini sergiliyor ve Yüksekokuldaki
şartları her bakımdan olumsuzlaştırıyordu. Bunun dışında, yüksekokul hocalarına yapılan
muamele (Bay Dix ve Bay Foltereck’ in süresiz olarak görevden uzaklaştırılması, ölen
Profesör Fritzsche ve idare amiri Bay Knoop’un geride kalan aile fertlerine geri dönüş
masraflarının ödenmesinin reddi gibi), pek çok bakımdan reforma ihtiyaç gösteren bir duruma
yol açmış ve bundan böyle bir sözleşme normu üzerinde anlaşmaya varılması, tayinlerin
diplomatik yoldan halledilmesi gibi bilinen Alman taleplerini doğurmuştur. Nihayet dil
meselesi de Alman bilim adamlarının öğretimdeki başarılarını gitgide daha tartışılır hale
sokmaktadır.
2. Bakan Muhlis Erkmen İle Görüşme
İşte bu nedenle, önce Büyükelçilikten ve yüksekokul hocalarından gerekli bilgileri
topladım; bundan sonra Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile birlikte Bakan Muhlis Erkmen ile l1/2 saat süren bir görüşme yaparak, bu vesile ile Bakanın Yüksekokulun ilerideki gelişmesi
hakkında ne gibi niyetler beslediğini öğrenmeye çalıştım. Bakan tarafından özenle, dostça
sürdürülen görüşme sırasındaki- kendisi sık sık Hükümet Yüksek Müşaviri Albersmann ile
benim iki yıl önceki gezimiz sırasında yapılan görüşmelere değiniyordu- ne yazık ki Bakanın
niyetini öğrenmemin mümkün olmadığını çok geçmeden tespit ettim, çünkü her şeyden önce
Muhlis Erkmen, bundan önceki bakanlığı sırasında edindiği tecrübelerine rağmen,
Yüksekokulun ileride nasıl gelişeceği konusunda henüz berrak bir fikir sahibi olamamıştı.
Tayinlerle ilgili görüşmelerden çıkardığım kadarıyla Bakan, Fen Bilimleri Fakültesinde esaslı
bir kısıntı yapmayı tasarlamaktadır. Muhtemelen bunun sebebi, Bakanın eski politikasındaki
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temel bir değişiklikten çok bakanlık bütçesindeki kısıtlamalardan ileri gelmektedir. Ancak
şurası da bir gerçek ki, Özellikle Fen Bilimleri Fakültesi, oradaki Alman Yüksekokul
hocalarının Geheiırırat Falke tarafından hatalı seçilmesinin de etkisiyle (botanikçi saf
sistematikçiydi, zoolog da balık uzmanı), Türk ihtiyaçlarına yeterince cevap verememiştir.
Bakan öncelikle Ormancılık ve Veterinerlik fakültelerine yeni tayinler yapmayı düşünmekte,
bu arada anlaşılan Ziraat Fakültesi’nde süresi biten sözleşmelerin yenilenebileceğini
varsaymaktadır. Bakan, Elçilik Müsteşarı Kroll’a kısa süre önce Almanya’dan 10 ila 12 hoca
çağırmayı tasarladığını açıklamış olduğunu bize bildirdi. Ne var ki, bu tasarısını şimdilik
uygulamaya koyamadığını, çünkü Alman uzmanların istihdamı için bütçesine ilaveten talep
ettiği 120 000 Türk lirasının ülkenin içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle
onaylanmadığını da belirtti Ayrıca, ilke olarak ısrar ettiği bu planın akıbeti hakkında ancak
sonbaharda bir karar verebileceğini söyledi. Bunun üzerine kendisine, 1 Ekim için tasarlanan
tayinler konusunda en geç 1 Temmuz tarihine kadar bilgi sahibi olmamız gerektiğini, aksi
takdirde hocaların zamanında gönderilmesini garanti edemeyeceğimizi bildirdim.
Hocaların çağırılmasında mali kaygıların gerçekte ne ölçüde rol oynadığı sorusunu
açık bırakıyorum. Hiç kuşkusuz, Bakanın kendine güvensiz tutumu da vereceği kararları
engellemektedir, hele bugünün politik ortamında hükümet ya da parlamento nezdinde
özellikle Alman hoca çağrılması için ısrarlı taleplerde bulunmaya cesaret edemediği açıkça
anlaşılıyor. Bu meselenin ayrıntılarına ileride fakülteleri tek tek ele aldığımda gireceğim.
Alman yüksekokul hocalarının Rayh ile ilişkisi meselesini tartışmak oldukça zor oldu.
Muhlis Erkmen’in seleflerinden biri, hocalara yüksekokulu ilgilendiren konularda
Büyükelçilik ile temasa geçmeyi yasaklamıştır. Yüksek Ziraat Mektebinin elbette Türkiye’nin
kendi meselesi olduğunu, nitekim bundan iki yıl önce de söylemiş olduğum gibi Rayh’ın
Yüksekokulun iç işlerine karışmayı aklından bile geçirmediğini vurguladım. Öte yandan
burada görev yapan Alman hocaların, Bay Gemgross ve Bay Richter dışında, Rayh tarafından
izinle gönderilmiş, şu sırada hemen hemen hepsi devlet memuru olan kişiler olduğuna dikkat
çektim. Haliyle sözleşmelerin uzatılması konusunda kendi başlarına karar veremeyeceklerini,
bu tür durumlarda resmen Büyükelçiliğe bildirimde bulunarak ülkelerindeki resmi
makamlardan görüş istemek zorunda olduklarını açıkladım. Ayrıca yeni hocaların çağırılması
meselesinde de, bugüne kadar edinilen tecrübeye dayanarak ve hocaların Rayh ile hukuki
ilişkisinden, hareketle, bunu belli hocaların çağırılması konusunda yürütülen ön görüşmelerki bu ön görüşmelere katılmaya her zaman için âmâde olduğumu da söyledim- Berlin’deki
Türk Büyükelçiliği üzerinden diplomatik yolla halletmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladım.
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Bakan, Alman hocaların Büyükelçilikle temasına itirazda bulundu ve tayinlerde diplomatik
yola başvurmayı da anlaşılan, pek uygun görmedi; ancak hâlihazırdaki durum muvacehesinde
başka çıkar yol olmadığını da kavradığını sanıyorum.
Sözleşme normuyla ilgili olarak Bakan, izinlerin düzenlenmesi ve ölüm halinde geride
kalan aile fertlerinin güvencesi konularında belli kolaylıklar sağlamaya yatkın gözükmekle
birlikte, bu konuda da kesin konuşmamıştır. Profesör Fritzche ile idare amiri Knoop’un
ölümlerinden sonra geride kalan aile fertlerine yapılan muamelenin, sadece Alman
yüksekokul hocaları arasında değil, aynı zamanda Rayh’da da uyandırmış olduğu son derece
nahoş izlenime Bakanın dikkatini çektim. Bu arada, idare amiri Knoop’un geride kalan aile
fertlerine bizzat Führer’in kendi örtülü ödeneğinden yardım yaptığını da laf arasında
söyledim. Bakan fevkalade mahcup oldu ve meseleye sahip çıkarak selefinin kusurunu tamir
edeceğine söz verdi.
Yabancı dil meselesinde ise Bakan, Dr. Bofinger’in tayin edilmemesi ve Dr.
Bachtelar’in sözleşmesinin uzatılmamasının sorumluluğunu tamamıyla kendi üstüne aldı ve
bundan böyle Yüksekokuldadil öğretmeni olarak Bakanlık tercümanlarını görevlendirmeye
mecbur olduğuna işaret etti. Elçilik Müşaviri Schaefer-Rümelin ile yaptığım görüşmeye
dayanarak dil meselesinin Tung Chi Üniversitesi’ndeki gelişmesini örnek gösterdim ve
Bakanın tuttuğu yolun amaca ne kadar uygun olduğu konusunda taşıdığım ciddi endişelere
dikkatini çektim. Çünkü mesele, yüksekokul öğrencilerine gündelik Alman dilini öğretmekten
ibaret olmayıp, uygun pedagojik yöntemlerle onları Alman hocaların kendi uzmanlık
alanlarında verdiği dersleri izleyecek ve bu alanlardaki Almanca literatürü okuyabilecek
seviyeye çıkarmak idi. Bakan, yaptığım tafsilatlı açıklamalardan etkilendi ve dil meselesinde
daha uygun bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Elçilik Müsteşarı Sahaefer-Rümelin ile
önceden kararlaştırdığımız üzere, dil meselesinde malî külfetin tayin edici rol oynamaması
gerektiğini, çünkü şayet Bakan da dil öğretiminin ancak Alman okutmanlarla layıkıyla
yürütülebileceğini kabul ederse, Rayh’ın uygun Alman elemanları, - mesela ortaokul
öğretmenlerini - maaşlarını (Dışişleri Bakanlığının sübvansiyonları ile), ödemek kaydıyla
temin edebileceğini, ihtiyatlı bir dille ihsas ettim. Bakan ortaya attığım bu fikri göz önüne
alacağını söyledi.
3- Yüksekokulun Bugünkü Durumundan Çıkartılacak Sonuçlar
Elçilik müsteşarı Dr. Klaiber ve benim, Tarım Bakanı ile yaptığımız görüşmeden
sonra, Elçilik Müsteşarı Schaefer-Rümelin’in de katılımıyla bir durum değerlendirmesi yaptık
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ve Alman yüksekokul hocalarının amaca en uygun şekilde kullanılmasının ön şartı, olan
Alman taleplerini kabul ettirmenin yollarını tartıştık. Görüşmenin içeriğini şahsa mahsus bir
yazı ile tespit etmekten, böyle bir bildirimin Bakan için bağlayıcı olmayacağı gerekçesi ile
vazgeçtik. Bunun yerine, ileride çıkacak sözleşme uzatılması ya da yeni tayin gibi fırsatları
vesile ederek tarım Bakanlığına vereceğimiz, sözlü bir nota ile sözleşme içeriği ve tayin
işlerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki Alman isteklerini iletmeyi ve Rayh Eğitim
Bakanlığı’nın, ancak sözleşme ve tayin meseleleri uygulanabilir ve tatmin edici bir biçimde
düzenlendiği takdirde, profesörlere izin vereceğini bildirmeyi kararlaştırdık.
İleride dil meselesine özel bir dikkatle eğilmek gerekecektir. Bu arada eski rektörler
Gleisberg ve Spöttel’ den “Yabancı Diller Semineri”nin yöneticisi Profesör Neumann’dan ve
sınav komisyonu başkanı Profesör Stetter’den bir memorandum hazırlayarak dil meselesinin
hem teknik bakımdan en uygun çözümünü hem de Alman tarafının sadece Alman bilim
adamlarının istihdamı için kabul ettiği asgarî taleplerini belirtmeleri istendi. Gerekirse bu
memorandum, bir tayinin görüşülmesi sırasında belli bazı isteklerin kabul ettirilmesi için
belge olarak da kullanılabilecektir.
Sözlerime dil meselesi konusunda yüksekokul hocaları arasında bir takım teknik
gerekçelerle görüş birliği olmadığını da eklemek isterim. Ne yazık ki, bugüne kadar bazı
hocalar dil dersi saatlerinin sayısını kendi uzmanlık alanlarına ayrılan ders sayısına yönelik
katlanmak istemedikleri bir kısıtlama olarak gördüler ve esefle söylemem gerekir ki, bu
konuyu Türk kamuoyu önünde de tartıştılar. Yüksekokul hocalarına bundan böyle Türklerin
önünde dil meselesini bu şekilde tartışmaları yasaklanmış, kendilerine derste başarı için
Alman dilini bilmenin kaçınılmaz bir ön şart olduğunu, kendi uzmanlık alanlarının
ihtiyaçlarını hesaba katmaksızın her fırsatta vurgulamaları talimatı verilmiştir. Öğrencilerin
pratik eğitimi çerçevesi içinde de dil dersini güçlendirmenin yolları, şu sırada Bay Horn 've
Bay Christiansen tarafından araştırılmaktadır. Ne var ki, asıl işi tercümanlık olan Türklerin
vereceği, pedagojik bakımdan pek de kusursuz sayılamayacak dil derslerinin, bu araştırmalar
sonucunda ne kadar aza indirilebileceği ne derece dengelenebileceği sorusu, bugün için
açıktır.
Bu meseleye özel bir ilgi ile eğilmeyi gerektiren başka nedenler de Profesör
Neumann’ın bu sonbaharda sözleşmesini uzatmayı düşünmemesi. Dolayısıyla, “Yabancı
Diller Semineri” yöneticiliğinden ayrılması, ayrıca hazırlanan yeni bir yönetmelikle diploma
çalışmasının Alman dilinde yazma zorunluluğunun kaldırılmış olmasıdır. Bunun sonucu
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olarak, gelecekte diploma çalışmasının içeriğini Alman yüksekokul hocaları Türk asistanların
yardımı olmaksızın hiçbir şekilde değerlendiremeyecektir.
4- Tek Tek Fakültelerdeki Durum
a) Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi’nin dekanı Profesör Horn’dur. Kendisi Profesör Christiansen,
Profesör Gleisberg ve Profesör Spöttel ile birlikte, Türk tarım politikasının somut görevleri ile
Fakülte arasında bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Her ne kadar bu fakülte genel şartlardan ve
çoğu kürsünün boş olmasından olumsuz yönde etkilenmekte ise de gene de fakülte faaliyetini
her şeye rağmen tatmin edici kabul etmek gerekir.
Ayrıntı olarak şunlar söylenebilir:
Genel ve Uygulamalı İktisat Kürsüsü
(Ekonomi Enstitüsü):
Bu kürsü, eskiden Geheimrat Falke tarafından yönetilmekte olup onun gitmesinden
sonra boş kalmıştır. Söz konusu kürsüde Türk tarımının dayandığı somut temeller
öğretildiğinden, bu durum büsbütün esef vericidir. Geheimrat Falke, Alman iktisat
bilimine ağırlık vermiştir. Dolayısıyla, istenen Alman yüksekokul hocaları arasından
Türkiye’nin şartlarını en iyi tanıyan ve bu temel uzmanlık alanını hakkıyla temsil edebilecek
bir” elemanın bu göreve getirilmesidir. Almanya’da böyle bir eleman yoktur. Dolayısıyla
Almanya’dan gönderilecek bir bilim adamının, öğretim faaliyetine başlamadan önce uygun
tetkik gezileri yaparak Türkiye’nin tarım şartlarını tanıma fırsatına sahip olması, kaçınılmaz
bir ön şarttır. Ne var ki, bu tür istekleri kabule Tarım Bakanı yatkın olsa dahi- ki yatkın
olduğunu sanıyorum- tekrarlanan seferberlik durumu ve Türk askerî makamlarının olağanüstü
ihtiyatı göz önüne alınacak olursa, yakın bir gelecekte, özellikle de sınır bölgelerine bu tür
geziler yapmanın mümkün olamayacağı anlaşılır. Alman tarafının bu görev için düşündüğü
Profesör Münzinger ve Profesör Willmanns- ki daha önceki görüşmelerde her ikisi de bu
görevi reddetmişlerdi - işte bu tür güçlükleri hesaba katmak durumundadırlar. Belki
Wilmanns bu eksiği, daha önce Almanya’da Türkiye’yi, özellikle de BakanMuhlis Erkmen’i
ilgilendiren kombina deneyleri yaptığı için kapatabilir. Bakanlığı sırasında Faik Kurdoğlu, bu
göreve Tarım Bakanlığı uzmanı Dr. Baade’yi getirmeye çalışmışsa da Alman mülteci olan
Baade’nin
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engellenebilmiştir. Son zamanlarda bu görev için İktisat Bakanlığı uzmanlarından Dr.
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Wilbrandt’ın adı geçmektedir. Rayh Eğitim Bakanlığı ve Rayh Beslenme Bakanlığı’nda
Dr.Wilbrandt’ın kişiliği hakkında bilgi yoktur; çünkü kendisi 1933 Haziran sonuna kadar
sadece Piyasa Araştırmaları Enstitüsü’nde henüz asaleti onaylanmamış devlet memuru
statüsünde asistanlık yapmış, bu enstitünün lağvından sonra da “Landberatung”un (Tarım
danışmanlık) geçici ortaklarından biri olmuştur. Dr.Wilbrandt, 1 Aralık 1934’ten bu yana
Türkiye’de uzman olarak çalışıyor. GESTAPO’nun bildirdiğine göre, Dr. Wilbrandt aleyhinde
siyasi ya da kriminel herhangi bir suç kaydına rastlanmamıştır. Her ne kadar kendisi
Türkiye’de bugüne kadar Alman davasına karşı oldukça kayıtsız bir tutum içinde görülmüşse
de Türkiye şartlarını çok iyi tanıdığı su götürmez ve söz konusu kürsünün başına getirilmesi,
rebus sic stantibus (şartlar muvacehesinde), düşünülebilir. Nitekim, bu düşünceyi Profesör
Spöttel de desteklemektedir. Yerel grubun önderi Pg. Dr. Friede ise, Wilbrandt hakkında kesin
bir karara varmadan önce biraz beklemekten yanadır. Dr. Friede’ye göre, Baade’nin tam zıddı
olan ve muhtemelen eski ortamda Geheimrat Falke yüzünden yalnızlığa itilen Willbrandt’ı
yeniden Alman kolonisine çekmek mümkün olabilir.
Bitki Yetiştirme ve Botanik Kürsüsü
(Bitki Yetiştirme Enstitüsü):
Bu kürsünün başında bulunan Profesör Dix’e Türk tarafınca işten el çektirilmiştir.
Meslektaşlarının görüşüne göre Dix, bu uzmanlık alanının ehli değildi. Son zamanlarda kürsü,
Profesör Christiansen-Weniger’e (Breslau’da Ordinaryüs Profesör adayı, doğum tarihi 1897,
evli, 2 çocuklu, Ari ırktan) devredilmiştir. Kendisi, 1923 1931 arasında gelip giderek,
1931’den bu yana ise sürekli olarak Türkiye’de bulunmaktadır. Önceleri Tarım Bakanlığı’nda
uzman olarak çalışmakta idi. Başlangıçta Bakan Muhlis Erkmen tarafından 1940’a kadar
uzatılması öngörülen sözleşmesi, gene Bakan tarafından, Christiansen’in uzman sıfatıyla zaten
1939 Aralığına kadar geçerli bir sözleşmesi olduğu gerekçesiyle şimdilik reddedilmiştir. Gene
de sözleşmesinin uzatılması beklenebilir. Aslında Christiansen-Weniger 1940 ilkbaharına
kadar Almanya’dan izinlidir. Ne var ki kendisine 1936 yılında, çeşitli raporlara dayanılarak
bir daha Almanya’da kullanılmasının söz konusu olmadığı bildirilmiştir. Profesör
Christianaen-Weniger’i hem Büyükelçilik hem yerel grup hem de yüksekokul hocalarının
hepsi ısrarla savunmuş, kendisinin sadece Türk Tarım Bakanlığı’ndaki en nüfuzlu Alman
uzman olmakla kalmayıp, kültür politikası açısından ve insan olarak da değerini ispatlamış
olduğunu, ayrıca Üçüncü Rayh’a karşı her zaman sadık bir tutum sergilediğini belirtmişlerdir.
Çocukları Büyükelçiliğin okuluna devam etmektedirler ve Hitler Gençliği üyesidirler.
Profesör Oldenburg’un en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Profesör Christyiansen38

Weniger, pek çok kimsenin, özellikle de Profesör Gleigsberg’in anlattıklarına göre Profesör
Falke tarafından, Yüksek Ziraat Enstitüsü camiasından uzaklaştırılmış, Geheimrat Falke’nin
son derece nahoş entrikaları sonucunda hem Ankara’daki Alman kolonisinden hem de bilim
adamlarından tecrit olmuştur. En yakın zamanda Büyükelçilik tarafından hazırlanacak bir
raporda, Büyükelçilik, yerel grup ve yüksekokul hocaları, Christiansen’in itibarının Rayh’ta
da iadesini sağlamak amacıyla kendisini savunacaklardır; çünkü Christiansen’in aleyhindeki
raporların Geheimrat Falke’ nin etkisiyle ve aslında Geheimrat Oldenburg’ un sorumlu olduğu
bazı olayların haksız yere onun üzerine atılması sonucunda ortaya çıktığı kanısındadırlar. Eski
Ankara Büyükelçilik Müsteşarı olan, şimdi ise Bükreş’te Ortaelçi Dr. Fabricius, Falke’nin
kişiliğine duyduğu güven nedeniyle Christiansen’e karşı, haksız bir tutum takınmıştır.
Doğrusu, Türk tarımını en iyi tanıyan yabancı olan Christiaiısen’in Yüksek Ziraat
Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürmesi için Almanya tarafından önerilmemesi ve Rayh’ta
meslektaşları arasında itibarının iadesi için çaba gösterilmemesi, çok esef verici olurdu.
Profesör Christiansen’i evinde ziyaret ederek, kendisi ile, saatler süren bir görüşme
yaptıktan sonra, karşımdakinin kendi uzmanlık alanında önde çelen bir şahsiyet olduğunu hem
insan hem de yabancı ülkede bir Alman olarak görevlerini sonuna kadar yerine getirdiğini
daha iyi anladım ve başvurusunu etraflı bir şekilde, hayırhah bir tutumla incelemeye söz
verdim. Christiansen, dediğim dedik tutumu ve bildiğini okuyan kişiliğiyle, kendi durumunu
hiç de kolaylaştırmış olmasa gerek. Gerekirse, vaktiyle Christiansen meselesiyle ilgilenmiş
olan Breslau’daki fakültenin elindeki evraklar ile aynı şekilde Oldenburg Misyonu’nun
evraklarını gerekirse getirtilerek incelenmesinde yarar vardır.
Christiansen’in yazmış olduğu “Die (Grundlagen der Türkischen Landvvirtschaft”
(Türk Tarımının Esasları) başlıklı kitap bugün bile temel eser sayılmaktadır. Christiansen,
kitabın Alman dilinde basılmasını kabul ettirmiştir. Türk öğrencilere kitabın 50
nüshasını,hayli düşük fiyatla sağlamayı tasarladığı halde, yayımcının koyduğu fiyatla aradaki
farkı kendi cebinden karşılayacak imkânı yoktur. Bu konuda Christiansen’e, Dışişleri
Bakanlığı’na başvurarak yardım isteyebileceğini söyledim ve durumdan Elçilik Müşaviri
Schaefer-Rümelin’i de haberdar ettim.
Bahçe, Meyve ve Bağcılık Bilimi Kürsüsü
(Bahçe, Meyve ve Bağcılık Enstitüsü):
Bu kürsü, Rayh memuriyetindeki Ordinaryüs Profesör Gleisberg (doğumu 1891)
tarafından yönetilmektedir. Gleisberg 1939 sonbaharında, sözleşmesi bittiğinde, geri dönmeyi
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düşünüyor. Geri dönmek istemesinin önemli bir sebebi de oğlunun Türkiye’ de ölmesinin hem
kendisini hem de özellikle karısını, ruhen derinden sarsmış olmasıdır. Yüksekokul hocalarının
görüşüne göre, Ankara’da Gleisberg’in yeri doldurulamaz. Kendisine bir uzman olarak çok
değer veren Bakanın da Profesör Gleisberg’i tutmaya çalışacağını sanıyorum. Profesör
Gleisberg ile konuşmalarına dayanarak, kendisinin nispeten kısa süreler için, meselâ 1/2 ya da
1 yıl Türkiye’de kalmaya ya da 1 sömestrliğine Türkiye’ye gelerek, üstlenmiş olduğu ve Türk
hükümetinin de büyük paralar bağladığı görevi tamamlamaya hazır olduğunu söyleyebilirim.
Gleisberg’in yerine geçecek birini bulmak son derece güçtür; çünkü bahçecilik bilimi,
Almanya’da sadece 10 yıldan beridir yüksekokul seviyesinde, o da tam teşkilatlı olarak
yalnızca Berlin’de okutulmaktadır. Profesör Gleisberg’in görüşüne göre, akla gelen ilk isim,
bugün Rayh Beslenme Dairesi’nde çalışan fahri profesör ünvanlı Wilhelm Ebert (Berlin’den)
olmalıdır. Buna karşılık, 1937 yılında doçentliğini kazanan 40 yaşındaki Doçent Fritz
Schultz’un çağrılma ihtimali çok zayıf gözüküyor. Profesör Gleisberg’in tavsiyesi, bu konuyu
Profesör Rudolph’a sormak ve daha olmazsa, Münchebert’deki yaşlı meslektaşlarıdan birini
Ankara’ya gelmeye ikna etmek yolundadır. Gleisberg’in aklına gelen isim, Profesör
Husfeld’dir. Ancak, Yüksekokul hocaları, Gleisberg’in yerini tatmin edici bir şekilde
doldurmak mümkün olmazsa, Bahçe, Meyve ve Bağcılık Bilimi Kürsüsü ile ona bağlı
Enstitüyü boş tutmanın ve Profesör Christiensen’in Yüksekokulda kalması sağlanırsa, bu
Kürsü ve Enstitüyü Bitki Yetiştirme Enstitüsü’nün bir bölümü olarak sürdürmenin en doğru
yol olacağımı düşünüyorlar.
Jeodezi, Hidrolik ve Tarım Tekniği Kürsüsü
Bugüne kadar Profesör Oehler’in yönettiği bu kürsü ile, Profesör Donatti’nin
yönetimindeki Toprak İyileştirme Bilimi Kürsüsü, bu iki hocanın gitmesinden sonra, boş
kalmıştır. Bu kürsülerin doldurulması, teknik açıdan sorunlu olmadığı gibi, anlaşılan Türk
tarafınca da düşünülmüyor. Ne var ki, gelecekte birleştirilmeleri söz konusu olan bu
kürsülerin başına bir Alman yüksekokul hocasının getirilmesi yerinde olur. Söylendiğine göre,
eski hocalardan Profesör Donath, bu görev için çok uygun olduğu halde, Profesör Oehler ise,
aşırı teknik bir bakış açısına sahipmiş. Ankara’daki bu göreve Dresden’den Profesör
Stüve’nin (kendisi devlet memuru statüsünde olmayan Ordinaryüs Profesör adayıdır), hem
Alman yüksekokul hocalarına hem de Bakan Muhlis Erkmen’e başvurarak, talip olduğu
bildiriliyor. Daha önce de Türkiye’ de çalışmış olan Profesör Stüve’yi, yüksekokul hocalarının
hepsi reddetmekte, Türkiye’ deki eski faaliyetine bakarak, kendisinin Yüksek Ziraat
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Enstitüsü’nde kullanılmasının söz konusu olamayacağını söylemektedirler. Profesör Spöttel,
bu göreve en uygun kişi olarak Viyana Teknik Üniversitesi’nden Profesör Kozeny’nin adını
veriyor.
Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası Kürsüsü
(Toprak İlmi Enstitüsü):
Bu kürsü, 31 Aralık 1939 tarihine kadar, Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Horn’un
(doğumu 1901, 2 çocuklu) yönetimindedir. Ailesinin (kayınvalidesi ile iki çocuğunun)
Almanya’ da yaşamaları sağlandığı takdirde Horn, sözleşmesini uzatmaya hazırdır. Karısının
ağır hastalığı yüzünden bir sefere mahsus olmak üzere yardım talebinde bulunacaktır,
özellikle kayınvalidesi ile çocukların yükü üzerinden alındıktan sonra, Profesör Horn’un
faaliyetini sürdürmesi iyi olur, NSDAP (Nasyonal sosyalist Parti) Amtstrager’i olan'Horn, Pg.
Dr. Friede’nin belirttiğine göre koyu Katolik’tir ve büyük ihtimalle, kayınvalidesinin etkisiyle
çocuklarını Büyükelçilikteki okula göndermemektedir. Bunun dışında ise Horn, kendini, her
bakımdan ispat etmiştir. Profesör Horn, sözleşmesinin uzatılmaması halinde, Breslau’ da
(Ehrenberg) bir kürsüye getirilip getirilemeyeceğini sordu, Horn’un Mahalli grubun siyasî
önderi olduğu açığa çıktığından, Türk tarafının sözleşmeyi uzatmak istememesi ve Türk
makamlarının Sprehn olayındakine benzer bir tutum takınmaları mümkündür. Şunu da hemen
belirteyim ki, bundan böyle Türklerle hizmet sözleşmesi içinde alan yüksekokul hocalarına,
mümkün mertebe, Parti ile ilgili görev verilmemesini kararlaştırdık, yerel grubun önderi Pg.
Dr. Friede de bu görüşe katılmaktadır.
Horn’un yerine geçebilecek kişi olarak, Yüksekokul hocaları, Giessen’den Profesör
Scharrer’in adını vermişlerdir.
Hayvan Yetiştirme Bilimi ve Sütçülük Kürsüsü
(Hayvan Yetiştirme Enstitüsü ve Sütçülük Ekonomisi Enstitüsü):
Bu kürsüyü yönetmekte olan Profesör Spöttcl Halle Üniversitesi’nden aldığı çağrı
üzerine, Eylül ayında Almanya’ya dönecektir. Halle’deki Wotirag (Yön ve Hayvan Kolları
Anonim şirketi) ile son derece yakın bir iş birliği içinde olan Profesör Spöttel’den, bir gezi
sırasında Ankara’ya uğrayan bir komisyon, bu şirket adına Afganistan’a bir inceleme gezisi
düzenlemesini ve oradan yün ile hayvan kılı almanın imkân dahilinde ve amaca uygun olup
olmadığını, ayrıca oraya Alman merinos koçu satma imkânlarını araştırmasını rica etmiştir.
Bu durumda Spöttel, eğer gerekirse Kasım ayına kadar izinli sayılmasını isteyecektir.
Spöttel’in ileride de Halle’de yürüteceği faaliyetlerde, Alman-Türk iktisadî ilişkileri
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bakımından verimli olabilir.
Spöttel’in yerine, bağlayıcı olmaksızın, şu isimler öne sürüldü:


Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Krüger (Breslau’dan)



Ordinaryüs Profesör Krallinger (Breslau’dan)



Ordinaryüs Freiherr von Platow (Platow Kontu, Berlin’den)

Yüksekokul hocalarına göre en uygun kişi, şayet o tarihe kadar İran’da bir görev kabul
etmemişse, Profesör Krüger’dir. Akla gelen ikinci isim ise, Profesör Lanprecht’tir
(Göttingen’den). Platov Kontu’nun Ankara için fazla heyecanlı bir mizaca sahip olduğu
söyleniyor. Ne var ki, Profesör Spöttel’in temsil ettiği dalda zaten yaşlı bir Türk profesör ve
birden fazla sayıda doçent bulunduğundan, onun yerine yeniden bir Almanın getirilmesi zayıf
ihtimaldir. Olsa olsa, Bakan Muhlis Erkmen, Profesör Spöttel’i Halle’deki çalışmalarını
aksatmaksızın, yılda birkaç aylığına görevlendirme yoluna gidebilir.
Tarım Teknolojisi Kürsüsü
(Zirai Teknoloji Enstitüsü):
Bu kürsünün yöneticisi olan Emekli Profesör Rüdi, 1939 Mart ortalarında geri
dönmüştür. Rüdi’nin ayrılma sebebi, dik kafalı tutumu ile göze batan başasistanının görevden
uzaklaştırılması talebimin yerine getirilmemesi ve bu kişinin Senatonun aleyhteki bir kararına
rağmen doçentliğe yükseltilmesidir. Almanya’da Rüdi’nin yerine gönderilebilecek başka
uygun eleman yoktur. Profesör Rüdi, şayet Alman çıkarları gerektiriyorsa Ankara’ya geri
dönmeye hazır olduğunu Pg. Dr. Friede’ye bildirmiş. Ayrıca, Bakan Muhlis Erkmen’ in de
söz konusu asistana işten el çektirmeye hazır olduğunu söylenmektedir.
Teknoloji Kürsüsü
1933’ten bu yana bu kürsü, ari ırktan olmayan Gerngross’un yönetimindedir.
Gerngross’un sözleşmesi, 1939 Ekim ortalarında bitiyor. Yüksekokul hocalarına göre,
sözleşme uzatılmayacaktır. Dolayısıyla, onun yerine bir Alman’ı tayin ettirme imkânı
doğuyor. Gemgross’ un uzmanlığı, un ve kauçuk dallarında olduğu ve bu iki ürün Türkiye’yi
fazla ilgilendirmediğinden, belki Ankara’ya bir Fibrin uzmanı yollanması isabetli olabilir.
Fibrin meselesi, Türk iktisadı açısından olduğu kadar, Almanya açısından da son derece
önemlidir. Çünkü biz yüksek vasıflı ürünleri Türkiye ile değiş-tokuş yapmayı düşünüyoruz.
Türkiye’nin pamuk ve Kenevir deneme tesisleri halihazırda bir Amerikalı ile bir Belçikalının
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elindedir, dolayısıyla bir Alman Fibrin teknolojisi uzmanının gönderilmesi kendi iktisat
politikamız açısından da yararlı olacaktır, Nitekim Pg.Dr. Friede, Almanya’nın Yugoslavya ve
Romanya’da da buna benzer deneyleri olduğuna işaret etmiştir. Bu görev için uygun
elemanların kimler olduğunun Dresden’de Profesör Tobler ve Sorau’da Profesör Şchilling’den
sorulması tavsiye ediliyor. Profesör Gleisberg, hatta bizzat Profesör Tobler’in belli bir süre
için getirilebileceğini de imkân dâhilinde görüyor.
Tarım Makineleri ve Aletleri Kürsüsü
(Zirai Makineler ve Araçlar Enstitüsü):
Başlangıçta Geheimrat Falke tarafından yönetilmiş olan bu kürsü halen boştur.
Profesör Martiny ile yapılan uzun uzadıya pazarlıklar sonuçsuz kalmıştır. Aslanda Profesör
Spöttel, Martiny’yi teknik uzmanlık bakımından tam uygun bulmuyor. Türk hükümeti,
Kiel’deki Sütçülük Deneme Tesisi’nin eski yöneticisi Profesör Lichtenberger’i çağırmayı
düşünmektedir; ancak Profesör Martiny ile sürdürülen pazarlığı göz önünde tutan Alman
Dışişleri Bakanlığı, Lichtenberger’in görevlendirilmesine, Gestaponun aleyhte raporu
olmadığı halde, karşı çıkmıştır. Lichtenberger, şu sırada İstanbul’da süt ekonomisinin
örgütlenmesiyle meşguldür. Ankara’daki yüksekokul hocaları, Lichtenberer’in bu uzmanlık
alanı için fevkalade uygun olduğu görüşündeler, özellikle ABD’de kaldığı bir hayli uzun süre
içinde Lichtenberger, gayet ilkel şartlarda çalışmayı öğrenmiş olduğundan, Türkiye’deki
sütçülük çalışmalarında bu tecrübesi işe yarayacaktır. Pg. Dr. Friede, eski rapor kayıtlarının
tersine Lichtenberger’in Türkiye’deki davranışları hakkında suçlayıcı hiçbir duyurunun
bulunmadığını, Lichtenberger’in Alman kolonisinin sosyal hayatına katıldığını, ayrıca
Deutsche Arbeitsfront’a girmek üzere kendisine başvurduğunu belirtti.
b) Fen Bilimleri Fakültesi
Fakültenin dekanı Profesör Leuchs’tur. Daha önce de açıklamış olduğum gibi,
zamanın Tarım Bakanı, bana öyle geliyor ki, malî zorunluluk bahanesiyle ama aslında Yüksek
Ziraat Enstitüsü’ndeki hatalı gelişmeler yüzünden Fen Bilimleri Fakültesi’nde esaslı bir
kısıtlamaya gitmeyi tasarlıyor. Bu Fakültenin Alınan hocaları daha önceki yıllarda
Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak tarım mühendisi ve veterinerler yetiştirmeye yönelik bir
ders planı uygulamak yerine, bencilce kendi uzmanlık alanlarını ön plana çıkarmışlar, ayrıca
dil meselesinde de gerçi kendi uzmanlık alanlarının teknik dilini öğreten, ama Alman kültür
politikasının çıkarlarına her zaman uymayan, bir tutum sergilemişlerdir. Ancak bu tutum
Profesör Leuchs’un dekanlığı sırasında temelden değişmeye başlamış; bu Fakülte hocaları da
43

gayet disiplinli bir arkadaşlık ruhu içinde bir Alman olarak görevlerinin bilincinde, öteki üç
fakültenin hocalarıyla birlikte planlı ortak çalışmaya girmişlerdir. Anladığım kadarıyla Tarım
Bakanı, şayet bu fakülteyi toptan lağvetmezse, bundan böyle burada yabancı uzman
kullanmayı düşünmemektedir. Ne var ki Bakan Muhlis Erkmen’in kararları son derece anî ve
değişken olduğundan, bu izlenimimin ne dereceye kadar gerçeğe uyduğunu önceden tahmin
imkânsızdır. Gerçi Bakan Muhlis Erkmen Profesör Gleisberg’ın tasarılarını bir ölçüye kadar
benimseyeceğini, tam da bu fakültenin meseleleri tartışılırken ihsas etti. Bakanın, kurumun
adının sadece Almanca tercümesinde, o da Geheimrat Falke’nin isteği ile “Yüksekokul”
olduğuna, Türkçe’de ise sadece “Enstitü” dendiğine işaret etmesi oldukça anlamlıdır.
Tek Tek Kürsülere Gelince
Fizik Kürsüsü Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Zahn (doğumu 1877) tarafından
yönetilmektedir. Zahn’ın sözleşmesi Eylül 1939’da bitecektir. En iyi düzenlenmiş enstitünün
burası olduğu söyleniyor. İlk altı yıl içinde Enstitü için Profesör Zahn’ ın emrine yılda 8 000
Türk lirası verilmiş. Profesör Zahn aslında sözleşmesini uzatmaya hazırdır, fakat duruma
bakarak sonbaharda dönme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır. Yalnız Kiel'in havası hem
kendisinin

hem

de

karısının

sağlığına

dokunduğu

için,

mümkünse

Kiel’de

görevlendirilmemeyi rica etti, Dresden Teknik okulunun kendisinden hem şahsı hem de
bilimsel gelişmesi hakkında belge istediğini belirtti. Zahn’ın tahminine göre bu, Profesör
Tomaschek’in yerine kendisinin tayini ihtimaliyle ilgili olabilir. Ayrıca Giessen’deki bir
kürsüye tayin için de Zahn’ın adı geçmektedir.
Forschüngsgemeinschaft tarafından finanse edilen Dr. Kramer, yıllarca Profesör
Zahn’ın asistanlığını yapmıştır. Dr. Kramer’ın Fizik Enstitüsü’nde çalışmasına Türk Tarım
Bakanlığı, başlangıçta karşı koymasına rağmen, izin vermişti. Ne var ki, Kramer’ın çalışma
izni Bakanın bu konudaki sözüne rağmen yenilenmemiştir. Almanya’ya döndükten sonra” Dr.
Kramer, 31 Mayıs 1939 tarihinde beni ziyaret ederek bu durumu bildirdi.
Kimya Kürsüsü (Kimya Enstitüsü)
Profesör Lorenz-Köthen yönetimindeydi. Kendisi gittikten sonra İstanbul’ da bulunan
arı ırktan olmayan Profesör Arndt’ın Ankara’ ya tayin edileceği yolunda bir söylenti çıkmış.
Ancak güvenilir kaynaklardan elde ettiğim bilgilere göre, bizzat Profesör Arndt’ın bile bu
konudan haberi yoktur; ayrıca böyle bir çağrı olsa dahi kabul etmek niyetinde değildir.
Alman tarafı bu Kürsünün yönetimi için, Rayh’ta bir profesörlük için de adı geçen
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Doçent Goubeau’yu ve Doçent Jahr’ı önermektedir, Türk tarafının ise İsviçreli Brauer’i ya da
Braunschweig’tan emekli Profesör Fries’i düşündüğü söyleniyor. Şu sırada Kürsüyü
Yüksekokulun Eski Genel Sekreteri Fassli yönetmektedir. Kendisi yaşı geçkin Türk asistanlar
grubundan olup, arî ırktan değildir (Fazlı Faik olabilir).
Botanik Kürsüsü (Botanik Enstitüsü)
Dahlem Botanik Müzesinde devlet memuru olan Profesör Krause (doğumu 1885)
tarafından yönetilmektedir. Krause’nin sözleşmesi Eylül 1939’da bitiyor. Kendisi sözleşmeyi
uzatmaya hazırdı; aynı şekilde Bakan da Sözleşmeyi uzatma niyetinde olduğunu Profesör
Spöttel’e söylemişti. Ama geçenlerde Profesör Krause’ye sözleşmesinin uzatılmayacağı
bildirilmiştir.
Şayet Türk tarafı sözleşmeyi Profesör Krause esas olarak sistematik uzmanı olduğu
için- ki Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde sistematik uzmanına gerek yoktur- uzatmamışsa, bunu
Yüksekokulda bugüne kadar izlenen hatalı tayin politikasının artık kavrandığının yeni bir
işareti sayabiliriz. Zaten Alman tarafı Profesör Krause’nin sözleşmesinin her seferinde
uzatılmasına epeydir bir anlam veremiyordu. Çünkü Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bu
kürsüsünde esas olarak genetik uzmanı olan bir hocaya ihtiyaç vardır.
Zooloji Kürsüsü (Zooloji Enstitüsü)
Evvelce Leipzig’de çalışmış olan Ordinaryüs Profesör Woltereck (doğumu 1877)
tarafından yönetilmektedir. Bakan Faik Kurdoğlu zamanında Woltereck’in sözleşmesi, süresiz
olarak feshedilmiştir. Uzmanlık alanı balıklar olan Woltereck’in, Ankara’daki Yüksek Ziraat
Enstitüsü çerçevesinde görevlendirilmesi esasen isabetsizdi. Anlaşılan kendisi de görevine
pek istekle sarılmamıştır. Profesör Woltereck, geçenlerde- Ankara’ya kısa bir ziyaret için
uğradığında, Tarım Bakanı’nın kendisini 1939 Ekim’inde yeniden Ankara’ya çağırdığını
söyledi. Bu konuyu, Tarım Bakanı’na sorduğumda ise, Bakan, Woltereck’in bu sözlerine hiç
değinmeyerek, Wotereck’in idaresi güç bir kişi olduğunu belirtmekle yetindi. Ankara’daki
Alman yüksekokul hocaları, Woltereck’in Ankara’ya geri dönmesini istemiyorlar;
söylediklerine göre Woltereck’in hem bir uzman olarak faaliyetinin yetersiz olması, hem de
insan olarak disiplinli bir arkadaşlık ruhu taşımaması (Woltereck Ankara’ ya uğradığında
Alman meslektaşlarından hiçbirini aramamış), kendisinin Ankara’da yeniden kullanılmasına
imkân vermemektedir.
Woltereck’in sözleşmesinin feshi üzerine onun yerini alması için Jena’dan Ordinaryüs
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Profesör Frana ve bugüne kadar Çin’de faaliyet göstermiş olan Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör Koller düşünülmüştür. Profesör Franz Ankara’ya gitme konusunda fazla istekli
gözükmüyor, Koller’in hem uzmanlık alanı bakımından hem de teknik bakımdan Kürsünün
başına geçirilmesi özellikle uygundur. Ayrıca şu sırada Coimbra’da çalışan ve arî olmayan
akrabalık ilişkileri nedeniyle emekliliğe sevk edilen Profesör Matthes’in ismi de akla
gelmiştir, Profesör Matthes, aynı zamanda anatomi uzmanının yerini de dolduracaktır.
Jeoloji ve Mineraloji Kürsüsü (Jeoloji Enstitüsü)
Ordinaryüs

Profesör

adayı

Profesör

Leuchs

(doğumu

1881)

tarafından

yönetilmektedir. Sözleşmesi 1939 Eylül’ünde bitiyor. Leuchs büyük ihtimalle Viyana’ ya
çağırılacaktır, Leuchs’ un gitmesi hem fakülte için hem de Alman yüksekokul hocaları için
çok acı bir kayıp olacaktır. Çünkü başlangıçtaki güçlüklere rağmen ve faaliyeti Türkler
tarafından sürekli olarak engellendiği halde Leuchs, hem bir uzman hem de insan olarak
kendini Alman profesör grubunun değerli bir üyesi olarak kabul ettirmiştir.
Leuchs Viyana’ya çağırılması konusunun açıklığa kavuşturulmasını rica etti. Leuchs
ayrıca Würzburg’dan Profesör Schrepfer’in Doğu Anadolu’ ya yapacağı bir gezide kendisine
eşlik etmesini istediğini, aynı şekilde Frankfurt/Main’den Profesör Linke’nin de bir grup
Alman doçentle Anadolu’yu gezmek niyetinde olduğunu belirtti. Bu grubu Leuchs’ un
gezdirmesi isteniyor Gezi için gereken iznin sadece Alman tarafından resmi bir adım atıldığı
takdirde Türk

Tarım

Bakanlığı’ndan

alınabileceği

düşünülüyor.

Ne

var

ki

Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber, Ankara’nın her iki gezi tasarısı hakkında da henüz bilgisinin
olmadığını, ayrıca (Türk) Genel Kurmayının almış olduğu yeni tedbirler açısından bu gezileri
gerçekleştirmenin söz konusu olamayacağını bildirdi. Bunun dışında Leuchs, Wolirag
tarafından da su ile ilgili incelemeler yapmak üzere Irak’ a gidecek bir araştırma heyetine
katılmaya da davet edilmiştir.
Leuchs’un yerine geçirilmek üzere akla gelen isimler, şu sırada aslında Afganistan için
öngörülmüş olan iki jeolog, Aachen’den ordinaryüs profesör adayı Profesör Hahne ve Doçent
Petraschek’tir. Leuchs, ayrıca Tübingen’den Profesör Dorn’un ve Göttingen’den Ordinaryüs
Profesör adayı Profesör H. Schmidt’in isimlerini vermiştir.
Entomoloji Kürsüsü, Profesör Blunck’a verilecekti. Ne var ki Blunck, başka
gerekçelerin yanı sıra, bu kürsünün pratikte Profesör Gessner’in yönetiminde bırakıldığını
ileri sürerek bu görevi reddetmiştir. Bu arada Türkiye, İngiliz pasaportu ile seyahat eden
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mülteci Bodenheimer’i (arî ırktan değil), Tel Aviv’den çağırmış bulunuyor. Ancak
Bodenheimer’in Türk Polisine karşı taşkın davranışları (Türkiye’de bulunduğu kısa süre
içersinde birçok kereler tutuklanmıştır) ve Türk öğrencilerin şimdiden şikâyetine yol açan kıt
teknik bilgisi yüzünden, sözleşmesi deneme yılının bitiminde muhtemelen uzatılmayacaktır.
Bu uzmanlık alanı içinde Alman tarafı, Viyana’dan Profesör Schimitschek ile Dr.
Braun’un tavsiyeleri üzerine Hamburg’ da Gemi Hastalıkları ve Tropikal Hastalıklar Enstitüsü
asistanlarından, henüz doçentliğini kazanmamış olan Dr. Eckstein’ı önermiştir. Dr. Eckstein,
daha önce de Türkiye’de çalışmıştır. Bu kürsünün kimin yönetiminde olacağı, Profesör
Gassner’in gitmesinden sonra, aslında iktisat politikamız açısından da özel bir önem
kazanmaktadır. Bodenheimer, Almanya’ dan tek bir tarım ilacı bile almıyor.
c) Veterinerlik Fakültesi
Bu fakültenin dekanı, Profesör Stetter’dir. Fakültenin kürsüsünden yıllardır sadece
5’inin dolu olması, fakültenin elde tutulması zor bir mevzi olduğunu göstermeye yeter.
Fakültedeki durum, Ankara’da Ziraat ve Veterinerlik Yüksekokulu’nun kurulması üzerine
İstanbul’daki Veterinerlik Okulu’nun kapatılması sonucu, İstanbul’dan Ankara’ya gelen çok
sayıda ikinci sınıf Türk doçent ve profesörün teknik uzmanlık bakımından işe yaramaz
olmaları yüzünden büsbütün kötüleşmiştir. Bu grup, kendini geri plana itilmiş, Almanlar
tarafından ayağı kaydırılmış olarak görüyor ve çekilmez bir huzursuzluk kaynağı oluşturuyor.
Alman yüksekokul hocasının itibarını bilinçli olarak sabote ediyorlar. Bu grubun içinde teknik
uzmanlık bakımından işe yarar tek kişi, Profesör Surreya (Süreyya) dır. Kendisi yüksek
dereceli bir masondur. Gayet küstah bir entrikacı olan Surreya, Bakan Faik Kurdoğlu’nun
zamanında kendini öne çıkarmayı bilmiş ve maalesef bazı Alınan yüksekokul hocalarını da
(şu sırada Giessen’ de bulunan Profesör Beller ve bir ara Profesör Gleisberg’i) geçici olarak
da olsa etkisi altına almıştır. Faik Kurdoğlu ile bağları çok kuvvetli olduğundan, bugünkü
Bakan Muhlis Erkmen’in nezdinde yeri çok zayıftır. Dolayısıyla Dekan Stetter’i devirerek
yerine yüksek dereceli mason olan Richter’i geçirme çabalarının şimdilik sonuçsuz kalacağını
söyleyebiliriz.
Öte yandan söz konusu Türk doçent grubuna dahil olup da Profesör Gleisberg’in talebi
üzerine Bakan Faik Kurdoğlu tarafından görevden alınmış olan bazı hocalar, Muhlis
Erkmen’in dostu olduklarından yeniden fakülteye dönmüşlerdir. Bizim şu sırada Rayh
memuriyetinden izinli yegâne Alman yüksekokul hocamız olan Profesör Stetter’in fakültedeki
durumu, şayet geri kalan kürsüler, özellikle bu Fakültenin özel şartlarına uygun Alman
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yüksekokul hocalarıyla doldurulamazsa, bugün için ümitsizdir.
Bakan Muhlis Erkmen sonbaharda fakülteye Alınan veterinerler çağırmayı
düşündüğünü üzerine basa basa söylediğinden, Almanya’nın bu fakülteyle ilgili olarak bundan
böyle ortak çalışma sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği, eğer üstlenecekse bunun hangi
şartlara bağlı olacağı konusu iyi incelenmelidir. Fakültenin anlattığımız iç şartları özellikle de
Türk doçent grubunun son yıllarda kısmen hiç Alman önderliği görmeden çalışmış yaşlı
beylerden oluşması, Almanya’nın bu Fakülteyle ortak çalışma sorumluluğunu, ancak Alman
tarafı olarak Rayh memuriyetindeki yaşlı başlı birkaç Alman yüksekokul hocasının üç
yıllığına Ankara’ya gönderilmesine karar verilmesi halinde üstlenebileceğini gösteriyor. Genç
elemanların bu Fakültede Alman davasına hizmet edebilmeleri mümkün değildir, uygun
elemanların kimler olabileceğini Rayh veterinerlerinin sayın önderi ile defalarca görüştük.
Aşağıda kürsüleri teker teker ele aldığımızda, bu konuya da kısaca değineceğiz.
Tek tek kürsülerin durumu şudur:
Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü
(Veteriner-Anatomi Enstitüsü)
Yüksek dereceli mason olan Richter’in (doğumu 1880) yönetimindedir, sözleşmesi
1939 sonbaharında bitiyor. İlk yıllarda pek varlık göstermeyen Richter, yakın arkadaşı
Surreya’nın etkisi ile Kurdoğlu zamanında kendini öne çıkarmayı denedi ve dekan olarak
Profesör Stetter’in yerine geçmeye çalıştı. Her fırsatta Alman yüksekokul hocalarına saldırdı,
Türk vatandaşlığına geçmeyi dahi tasarladı. Ancak Türk vatandaşı olarak bir yabancı uzmanın
aldığı maaşı alamayacağını öğrenir öğrenmez, bu başvurusunu geri çekti. Bakan
değişikliğinden sonra

Richter’in durumu çok zayıflamıştır, sözleşmesinin uzatılıp

uzatılmayacağı, her şeyden önce, Profesör Surreya’nın Muhlis Erkmen’in kararları üzerinde
yeniden etkili olmayı başarmasına bağlıdır.
Cerrahi Kürsüsü (Hayvan Cerrahisi Kliniği)
Profesör Lutz’un gitmesinden sonra boş kalmıştır. Lutz’un yerine geçmesi düşünülen
en uygun aday veteriner Binbaşı Wittmann idi. Ancak Başkomutanlık tarafından kendisine
izin verilmedi. Diğer adaylar ise, şu sırada Leipzig’te iç hastalıkları ordinaryüsü olan Profesör
Voss ve halen Rayh İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir deneme çiftliğini yönetmekte olan Doçent
Liebsch’dir. Rayh veterinerleri önderinin bildirdiğine göre, ikisinin de görevlerini bırakması
söz konusu değildir, Rayh veterinerleri önderi, kendisinin vaktiyle Profesör Stetter’e,
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Giessen’den Profesör Bolz’u, Leipzig’ ten Profesör Berge ve Profesör Richter’i, Viyana’dan
Profesör Überreiter’i önermiş olduğunu söyledi. Aynı şekilde adı geçen veteriner yüzbaşı
Gömemann ise ölmüştür. Sadece Breslau’dan Profesör Doenecke, bir yurtdışı görevine
kendiliğinden talip olmuştur. Ne var ki kendisi esas olarak dâhiliye uzmanıdır.
Fakülte dekanı, Giessen’den emekli ve daha önce yapılan bir teklifi reddetmiş olan
Profesör Pfiffer’in adını bana yeniden verdi. Ayrıca Münih’ten Profesör Westhues’i de önerdi.
Ne ki, Westhues dış göreve sadece bir yıllığına olursa, gitmeyi kabul ediyormuş. Bu
kürsüdeki durum, ordinaryüsün dışında 57 yaşında bir Türk profesör, 46 yaşında bir Türk
doçent ve gene aynı yaşlarda üç asistan bulunması nedeniyle özellikle naziktir.
Parazitoloji Kürsüsü (Hayvan Parazitolojisi Enstitüsü)
Evvelce Profesör Sprehn’in yönetimindeydi. Yüksekokul hocalarının görüşüne göre
bu kürsü, ancak çok kuvvetli bir kişilik tarafından yönetilebilir, çünkü kürsüde 40 yaşını
geçmiş iki Türk doçent vardır ve bunlar Alman yüksekokul hocalarına karşı özellikle can
sıkıcı bir tutum içindedirler. Bu sebepten Ankara’daki hocalar, Hannover’den Doçent
Schmid’i uygun bir aday olarak gömüyorlar, Münih’ten Doçent Heidegger’in ise uygun
olduğunu düşünmektedirler, vaktiyle Türkler tarafından özellikle istenen bir kişi I. G.
Farben’den Dr.Wagner’dir. Bizzat Geheimrat Falke kendisiyle bu konuyu görüşmüştür.
Ancak Wagner, Almanya’da aldığı maaş seviyesinde bir gelir garanti edilirse böyle bir çağrıyı
düşünebileceğini belirtmiştir. Bu ise olsa olsa G. Farbenindustrie (J. G. Boya Sanayi)
vasıtasıyla mümkün olabilir.
Patoloji ve Patolojik Anatomi Kürsüsü: (Hayvan Patolojisi Enstitüsü)
Başlangıçta Viyana’dan Profesör Baumann’ın yönetimindeyken, Baumann deneme
yılının bitiminde, Ankara’daki iş arkadaşlarını çok üzen bir kararla Viyana’ ya geri
dönmüştür. Türkiye tarafından çağrılması tasarlanan Profesör Hoeller’ın -ki kendisi
BBG madde 4 uyarınca emekliye sevk edilmiştir- ayinini şimdilik engelleyebildik. Veteriner
Albay Eberbeck’ e başkomutanlıkça izin verilmediğine göre, bu kürsü için ilk akla gelen isim
Doçent Pallaske oluyor. Ayrıca Rayh Sağlık Bakanlığında hükümet müşaviri olarak görev
yapan Hemmert (Berlin Üniversitesi’nde asistan) de düşünülebilir. Bakanlık Direktörü Teber,
Münih’ ten Profesör Seifriend’in adını vermiştir. Bakanlıktakilerin görüşüne göre Seifriend,
şayet Cerrahi Kürsüne de kendisiyle aynı zamanda Profesör Westhues getirildiği takdirde, bu
görevi kabule hazırdır.
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Dahiliye Kürsüsü (Rayh memuriyetinde ve Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Stetter’in (doğumu 1890) yönetimindedir. Aynı zamanda Fakülte dekanı olan Stetter’in
durumu son derece güçtür. Sözleşmesi 1940 Sonbaharında bitiyor. Ne var ki sözleşme,
dahiliye değil, patoloji dalında yapılmıştır ve Türk tarafının bundan dolayı, nitekim 1938
sonbaharında da olduğu gibi, zorluk çıkarması beklenebilir. Daha o günlerde Türk doçent
grubu, Stetter’ in sözleşmesinin aslında hukuken geçersiz olduğunu ileri sürmüştü.
Profesör Stetter bana, Bakanlık Direktörü Weber’in daha 1937 yılında kendisini
Rayh’ta 'bir kürsü temini için elinden geleni yapacağına dair söz verdiğini bildirdi. Bu konuda
benim bilgimin olmadığını Profesör Stetter’e söyledim. Stetter, Leipzig’de Profesör
Reinhard’ın kürsüsü (Farmakoloji, Toksikoloji ve Küçük Hayvan Hastalıkları) üzerinde
durmaktadır. Kürsü şu sırada bizzat Reinhard tarafından yönetilmekteydi. Ayrıca Stetter,
Giessen’de Profesör Jakob’un 1939’da' ya da l940’da boşalacak olan kürsüsüne de (özel
Patoloji ve Toksikoloji, Farmakoloji vb.) işaret etmiştir.
Hayvan Hijyeni Bakteriyoloji vb. Kürsüsü (Hayvan Sağlığı, Bakteriyoloji ve
Hayvani Gıda Maddeleri Enstitüsü)
Evvelce Profesör Hofmann’ın yönetimindeydi. Bu Kürsü aynı dalda çalışmakta olan
Profesör Surreya’nın özellikle etkisi altındadır. Türk tarafı bu kürsüye Geheimrat Ostertag’ı
getirmeyi düşünmüştür, daha o tarihte ben, bu konuda aracılık yapmayı reddetmiştim. Bu
arada Hohenheim’dan Profesör Sickmüller, dış göreve hazır olduğunu bildirmiştir. Ankara’da
bana verilen isimler halen Münih’te oturmakta olan Giessen’li emekli Profesör
Zwickve Hannover’den emekli Profesör Miessner’dir.
Fizyoloji Kürsüsü (Veteriner-Fizyoloji Enstitüsü)
Profesör Seuffert’in gitmesinden sonra öksüz kalmıştır. Halen geçici olarak Profesör
Horn tarafından yönetiliyor. Tarafımızdan önerilen Bonn’dan Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör Pfeiffer’ın aslen insan hekimi olduğu gerekçesiyle reddedilmiş. Görevi kabul etmiş
olan Macar Profesör Hassko ise açık seçik Surreya’nın tarafını tuttuğundan, Türklerin
gözünde pek makbul sayılmamaktadır. Muhtemelen sözleşmesi sonbaharda yani deneme
yılının bitiminde uzatılmayacaktır. Bakanlık Direktörü Weber, Bonn’dan Profesör Klein’ın ve
Berlin’den Profesör Krzywanek’in isimlerini vermiştir.
Ayrıca yeni bir Besin Maddeleri ve Besin Hijyeni Kürsüsü kurulması da
planlanmaktadır, Ankara’daki profesörlerin görüşüne göre, burası için en uygun adaylar
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Hükümet Müşaviri Hemmert ya da halen Münih’te ders vermekte olan Augsburg’ tan Fahri
ProfesörStroh’dur.
d) Orman Fakültesi
Orman

Fakültesinin

dekanı

Profesör

Mayer-Wegelin’dir.

Fakülte

İstanbul

yakınlarındaki Bahçeköy’de bulunuyor. Mekân olarak Ankara’ya uzak olması sayesinde bu
Fakülte, Yüksek Ziraat Enstitüsü’ndeki iç buhranın etkisinden bir ölçüde korunabilmiştir.
Gene de Bakan Kesebir’in özel teşebbüsçü kapitalist tutumu, Orman Fakültesi’nin uzun
vadeye göre hesaplanmış çalışma planı için tehlikeli olmaya başlamıştı. Kendisi ile yaptığım
görüşmede Bakan Muhlis Erkmen, bu Fakülteye beslediği özel sevgiyi vurgulamıştır.
Dolayısıyla, özellikle Bakan Muhlis Erkmen kendisini bu Fakültenin hamisi ve banisi olarak
gördüğü sürece, Orman Fakültesi’nin muhafaza edilerek daha da geliştirileceğine kesin
gözüyle bakılabilir.
Ne yazık ki, Orman Fakültesi hocalarının hepsi de görev gezisine çıkmış olduklarından
ve Başkonsolosluk hiç olmazsa birinin İstanbul’a daha erken dönmesini sağlamak için
uğraştığı halde ne İstanbul’da ne de Ankara’da bu hocalardan hiçbiriyle görüşme fırsatım
olmadı. Kendi el yazımla ProfesörMayer-Wegelin’e uzunca bir mektup yollayarak,
Ankara’daki görüşmelerim hakkında bilgi verdim ve mümkün olan en kısa zamanda
Ankara’ya gitmesini, hem Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber’den daha etraflı talimat almasını ve
gündemdeki tayin meselelerini Profesör Spöttel ile görüşmesini rica ettim. Ayrıca Profesör
Schimidtschek’e de Başkonsolosluk aracılığıyla yine kendi el yazımla bir mektup göndererek
kendi durumu hakkında bilgi verdim. Tarım Bakanı, sözleşme süresi dolmadan 1 Ekim’de
görevden ayrılabilmesi için muhakkak kendisi ile görüşmek istediğinden, en kısa samanda
Bakan ile temasa geçmesini bildirdim.
Tek tek fakültelerle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:
Ormancılık Yönetimi (Waldbau) Kürsüsü
Bu kürsü Viyana’dan Profesör Schermak tarafından yönetilmekte idi. Schermak,
1937’de Freiburg’a, oradan da Viyana’ya çağırılmıştır. Profesör Schermak’ın yerine, daha
1937 Aralık ayında Eberswalde’den Rayh memuriyetinde Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Hesmer önerilmişti. Ancak bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. Profesör Spöttel, Dekan
Profesör Mayer-Wegelin’in Tharandt’dan Profesör Rubner’i önermesini tavsiye ediyor.
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Orman Üretimi (Forsteinrichtung) Kürsüsü
Bu Kürsü, Freiburg dan, halen emekli durumundaki 1871 doğumlu fahrî Profesör
Pfefferkorn tarafından yönetilmektedir. Sözleşmesi 1939 Eylül’ünde bitiyor. Profesör
Spöttel’in bildirdiğine göre, Pfefferkorn sözleşmesini uzatmayı düşünmemektedir. Ankara’da
Pfefferkorn’un yerine hiçbirisim önermek mümkün olmadı.
Orman Ekonomisi (Forstertragskunde) Kürsüsü
Bu

kürsü

Profesör

Fritzche’nin

olumu,

üzerine

boşalmıştır.

Eberswalde’den yüksekokulun rektörü Ordinaryüs Profesör Köstler, Berlin tarafından
önerilmiştir. Ne var ki Türk tarafı, Köstler’i “çok genç’ ’olduğu gerekçesiyle reddetti. Daha
sonra ise Rayh Orman Amiri Profesör Köstler’in gitmesine izin vermemiştir. Daha olmazsa
Giessen’den Profesör Zentgraf’ı önermek de düşünülmüştür. Bu arada Türk tarafı Avusturyalı
bir mülteci olan Dr. Wodera ile temasa geçmiştir, ancak Viyana’dan Profesör Aichinger’in
görüşüne göre, Wodera çekilmez karakteri yüzünden, nasıl olsa reddedilecektir.
Profesör Spöttel’in bana bildirdiğine göre, bu Kürsü için Profesör Mayer-Wegelin,
Tharandt’tan Profesör Röhrl’ü ve Hallenstein yakınındaki Gleis’dan (Post vaidhofen,
Niederdonau) orman amiri Dr. Judocek’i önermeyi düşünmektedir.
Orman Koruma (Forstschultz) Kürsüsü
Hâlen bu kürsü Profesör Schırnitschek tarafından yönetiliyor. Ne var ki,
Schlmitschek’in Viyana’ya tayini söz konusudur, Türk Tarım Bakanı, zamanın Rektör Vekili
Profesör Spöttel’in, sözleşme süresi aslında 1940 ilkbaharında biten Profesör Schimitschek’i
bu süre dolmadan önce serbest bırakma ricasını reddetmiştir. Bunun üzerine Sayın Amtschef
huzurunda yapılan ve Profesör Mayer-Wegelin’in de hazır bulunduğu bir toplantıda, Profesör
Schimitschek’in Viyana’ya tayininin, kendisi sonbahara kadar Viyana’daki kürsüden izinli
sayılması kaydıyla gerçekleşmesi kararlaştırılmış. Ankara’ya gelmişken, Schimitschek’i
sonbaharda serbest bırakması, konusunda Bakanı ikna etmem söylendi. Bakan Muhlis
Erkmen, kesin kararını Profesör Schimitschek ile yüz yüze görüştükten sonra vereceğini
söyledi. Bunun üzerine Profesör Schimitsehek’in derhal Ankara’ya gelmesini sakladım. Bu
arada Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ve Profesör Spöttel ile, şayet Bakan Muhlis Erkmen
Schimitschek’i serbest bırakmaya yanaşmazsa, pek de dürüst olmayan bir yola başvurarak
Schimitschek’i sonbaharda bir izin seyahatine çıkarmak suretiyle bu hizmet sözleşmesine son
vermeyi el altından kararlaştırdık. Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ve Profesör Spöttel, bu konuda
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gereken bilgiyi Profesör Schimitschek’ e vereceklerdir
Schimitschek’in yerini almak üzere Eberswalde’den Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör Schwerdtfeger önerilmiştir.
Orman Ürünleri (Forstnutzung) Kürsüsü
Bu Kürsü halen, aynı zamanda dekanlık da yapan Profesör Mayer-Wegelin (doğumu
1897) tarafından yönetilmektedir. Sözleşmesi 1940 Ağustos’unda bitiyor.
Orman Mühendisliği (Forstingenieurswesen) Kürsüsü
Bu kürsü henüz kurulmamıştır, fakat kurulması planlanmaktadır Evvelce yapılan
görüşmeler sırasında Alman tarafı, Eski Rayh’ta (Altraich) uygun yüksekokul hocası
bulunmadığından, Bavyera Ormancılık İdaresinde görevli Hükümet Müşaviri Windirsch’in
adını vermiştir. Profesör Spöttel’in bana bildirdiğine göre, Profesör, Mayer-Wegelin ikinci
isim olarak Viyana Tarım Yüksekokulundan (Hochschule für Bodenkultur) Kraliyet Müşaviri
(Hofrat) Dr. Winter’i önermeyi düşünüyor. Aynı şekilde önceki görüşmelerde adı geçen Dr.
Hafner, daha görüşmeler sürerken, Türk ağaç işleme şirketi olan Cingal tarafından işe
alınmışsa da Ankara’daki Alman yüksekokul hocalarının edindiği bilgiye göre, Viyana’ya
dönecektir. Gene bu Kürsü için Viyanalı Profesör Hauska tarafından Berlin’ den Dr Gottfried
Badura ismi verilmişse de, bu isim henüz resmen önerilmemiştir ve muhtemelen bundan
sonra da önerilmeyecektir.
Jeodezi Kürsüsü
Bu Kürsü halen İstanbul Üniversitesi’nde görevli olan İsviçreli Profesör Weber
tarafından yönetilmektedir. Profesör Spöttel’in edindiği bilgiye göre Weber, bundan böyle
tamamıyla Orman Fakültesi’ne geçmeyi tasarlıyor.
Özellikle üzerinde durulması gereken bir konu, Orman Fakültesindeki Almanca dil
öğretimidir, Dil dersleri ister istemez Ankara’daki derslerden ayrı mekânda verilmek
zorundadır. Burada Rayh Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla görevlendirilmiş olan okutman von
Rummel’in yanı sıra Avusturyalı öğretmen olan Wesp çalışmaktaydı, Wesp, resmî aracı
olmaksızın yaptığı sözleşmeyle, 100 TL gibi inanılmaz derecede düşük bir ücret karşılığında
çalışmayı kabul etmiştir; bu yüzden hem Büyükelçilikten hem de Başkonsolosluktan ikide bir
para yardımı isteyerek rahatsız etmektedir. Teknik ' nedenlerden dolayı Wesp’in bu istekleri
karşılanamamıştır. Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber,Wesp’in sınır dışı edilerek Avusturya’ ya
yollanması için uğraşacaktı. Nitekim İstanbul’da Başkonsolos Toepke bana, Wesp’in eline bir
bilet tutuşturularak gönderildiği haberini verdi.
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e)Fakülteler Dışında Faaliyet Gösteren Alman Elemanlar
Ankara’da Ziraat Yüksekokulu’na bağlı olarak fakat, ayrı bir enstitüde Braunschweig
Teknik Üniversitesi eski rektörü Profesör (a D,) Gassner görev yapmaktadır. Profesör
Gassner, bir Alman firmasından aldığı teklif üzerine Almanya’ya dönmeyi tasarlıyor. Bunun
için ileri sürdüğü şart, Braunschweig’daki devlet memuriyetinden çıkarılma işleminin iptali ve
hakkındaki disiplin davasına yeniden bakılmasının sağlanmasıdır. GESTAPO, Gassner’in geri
dönmesiyle ilgili herhangi bir itirazda bulunmadı. Ancak Rayh Eğitim Bakanlığı, BBG madde
5 gereğince uygulanan görevden el çektirme işlemini yeniden tartışmayı reddetmiştir.
Ankara’da bulunan Profesör Gassner’in Almanya’ya dönmek için GESTAPO’nun tutumunun
kendisine yettiğini söylediği ve itibarının iadesi konusunda ısrardan şimdilik vazgeçtiği
bildirildi. Profesör Gassner ile bu meseleyi etraflı bir şekilde konuştum. Kendisinin bana
söylediğine göre, herhangi bir Alman yüksekokuluna gitmeyi düşünmemekte, fakat
zamanında görevden el çektirilmesine yol açan, olayların açıklığa kavuşturulmasını
istemektedir. Profesör Gassner kendini haksızlığa uğramış olarak görüyor. Özellikle çocukları
açısından bu meselenin aydınlanmasına önem veriyor. Gassner, kendisinin disiplin davasından
kaçtığı suçlamasını reddetmektedir. Maaşının yarısına el konmuş olduğunu,” dolayısıyla
ailesinin geçimini sağlayabilmek için Ankara’daki görevi kabul etmekten başka çaresinin
kalmadığını söylemektedir. Almanya’ ya döndükten sonra Bakanlığa yeniden başvuracağını
bildirdi. Profesör Gassner’in iddiasına göre, Braunschweig Hükümeti sırf prestij meselesi
yaptığı için eski kararını değiştirmeye yanaşmamaktadır.
Gassner’in yerine kimin geçeceği meselesi, özellikle önemlidir. Gassner’in oldukça
nüfuzlu olan konumunu Bodenheimer’in ele geçirmesi ve Alınan düşmanı faaliyetlerini bu
alanda da sürdürmesi mutlak surette engellenmelidir. Profesör Gassner, Rayh Gıda
Bakanlığından Hükümet Müşaviri Profesör Müller’ın adını veriyor. Ne ki, evvelce de
Ankara’da çalışmış olan Müller’i Alman yüksekokul hocaları uygun görmemektedir. Türk
tarafının da kendisini reddetmesi beklenebilir. Akla gelen diğer isimlerden Bay Stellwaag’a
Rayh Gıda Bakanlığı, yeri doldurulamayacağı gerekçesiyle izin vermemiştir; Giessen’den
Profesör Zwwölfer (buradakilerce tanınmıyor)in reddi muhtemeldir; Profesör Escherich’in
ilke olarak görevi kabule hazır olduğu, ancak oldukça büyük bir eser üzerinde çalışmaya
başlamış olduğundan, yerinden ayrılamayacağı söylenmektedir. Nihayet Profesör Blunck’a
daha önce Entomoloji Kürsüsü için teklifte bulunulduğu bilinmektedir. Değişen durum
çerçevesinde Profesör Blunck ile yeniden görüşülmesini tavsiye edebiliriz. Dil meselesini
özellikle etkileyen bir husus, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Profesör Neumann’ın
sonbaharda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmemesidir. Okutman Dr. Ulshöfer ve okutman
54

Dr. Göbel Almanya’ ya dönmüşlerdir. Okutman Dr. Bachteler’in görevine tam benim orada
bulunduğum sırada son verilmiştir, ayrıca yeni gelen okutman Dr, Bofinger’in tayini Bakan
tarafından, reddedilmiştir (Bofinger, Dr. Ulshöfer’in yerine düşünülmüştü, Dr. Göbel’in
yerine henüz kimse önerilmemiştir.) Dolayısıyla Profesör Neumann’ın gitmesinden sonra
hiçbir Alman dil öğretmeni kalmayacaktır. Bu meselenin taşıdığı özel önem üzerinde daha
önce de durmuştuk. Sonuç olarak dil bölümünü yönetecek bir kişinin yanı sıra, Bahçeköy’de
görev yapan baylara ilaveten, Ankara için de 3 öğretmene ihtiyaç vardır.
Arî ırktan olmayan kütüphaneci Dr. Pfannenstiel, Rayh Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla
Führer’in vekiline, niteliği pek anlaşılamayan bir başvuruda bulunmuştur. Bunun üzerine
oradan yöneltilen soruyu ben sözlü olarak, Dr. Pfannenstiel’in sahiden de memuriyete
alınmayı beklediği şeklinde cevaplandırdım. Elçilik Müşaviri Dr. Kaiber’e ve yerel grubun
önderi Dr. Friede’ye durum hakkın da etraflı bilgi verilmiştir. Bu soruyla ilgili olarak gereğini
yapacaklardır. Ziraat Yüksekokulu’ndaki Alman beden eğitimi öğretmeni Riedl 18 Eylül’de
başlayacak üç aylık bir askeri tatbikata katılmak üzere, Eylül’de Almanya’ya dönecektir.
Riedl’in memuriyete alınmak için yaptığı başvuru Saksonya Hükümeti’nce işleme konmuştur.
Riedl, Leipsig’te, kadrolu asistandır. Ankara’daki başarılı faaliyetinin karşılığı olarak uygun
bir yerde kullanılmasına imkân olup olmadığı Ant K’dan araştırılmalıdır.

B- Filoloji-Tarih Fakültesi
(Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Türk Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara’da
kurulması planlanan Türk Milli Üniversitesi’nin en önemli temel taşını oluşturmaktadır
Geçenlerde, Fakülte görkemli bir yeni binaya kavuşmuştur ve yakında taşınacaktır. Geri kalan
fakültelerin kurulması da gündemdedir. Şu sırada bir hukuk fakültesi vardır, fakat burada
Alman yüksekokul hocası yoktur. Türkiye’nin İsviçre hukukunu devraldığı dönemden kalan
İsviçreli yüksekokul hocalarının halen Hukuk Fakültesi’nde çalışıp çalışmadıkları ise bilgim
dışındadır. Numune Hastanesi’nin yeni binası ile birlikte bir Tıp Fakültesi’nin kurulması da
söz konusudur. Ne var ki bunun gerçekleşmesi gerekli paranın sağlanmasına bağlıdır.
Kurulacak bu fakültenin, Sağlık Bakanlığı’ndan alınarak Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi
şüpheli gözüküyor.
Bugün için Türkiye’deki yegâne tam teşkilatlı üniversite, İstanbul’daki üniversitedir
(Bkz. Raporumun D bölümü).
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkler ve yabancılardan oluşuyor. Yabancıların
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büyük çoğunluğu Alman uyruklu hocalardır. Bu grup da kendi içinde, son derece farklı
unsurlardan oluşmaktadır. Grubun içinde Rayh tarafından resmî izinli sayılan yüksekokul
hocalarının yanı sıra, bilimsel yeterliliği olmayan ya da geçerli bir Alman eğitiminden yoksun
baylar da vardır. Bunlara ilaveten bir de 'arî ırktan olmayanlarla melezler vardır. Öğretim
kadrosunun homojenlikten uzak olmasına rağmen, fakültedeki öğretim oldukça başarılıdır.
Hatta, Alman uyruklular arasında belli bir ortak davranıştan dahi söz edilebilir.
Fakültenin dekanı, baştan beri bir Türk olagelmiştir; şu sırada Profesör Emin
vekâleten dekanlık yapıyor. Alman hocalar, Fakülte dekanının Türk olmasının, kendilerine
bilimsel konularla daha yoğun ilgilenme imkânı verdiğini söylediler. Sayın Maarif Vekili
ile yaptığım görüşmede Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne sadece üstünkörü değinildi. Buna
karşılık Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat ile görüşmemizde Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber
ve ben, bu Fakültenin meselelerini tek tek ele alabildik. Yeri gelmişken kişiler üzerinde de
durmak istiyorum. Evvelce Almanya’da Türk talebe müfettişi olan, daha o günlerden
kendisini tanıdığım Cevat’ın Alman yüksekokul hocalarının çağırılması konusunda tutumu
açık değildir Aslında Cevat, 1934’te kurulmuş olan bu Fakülteye Almanya’dan çağırılan
hocaların çoğu için vaktiyle bizzat aracılık yapmıştır. Bu arada arî ırktan olmayanları tercih
ettiği su götürmez. Ne var ki bunun sebebi, Cevat’ın Rayh Eğitim Bakanlığı ile çok geç bir
tarihte temasa geçirilmiş olmasında da yatabilir. Türk tarafının (Dr. Hadi’nin) bana
bildirdiğine göre, Cevat mültecilerin haddinden fazla etkisi altındadır. Belki İstanbul’daki
durum için bu doğru olabilir, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi meselesinde Cevat, böyle bir
tutumu olduğunu son yıllarda, belli etmemiştir. Almanya için özellikle Coğrafya Kürsüsü
önem taşıyor. Kürsüyü 1935 Kasımından bu yana Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Louis
(evli, 3 çocuklu) yönetmektedir. Louis’in sözleşmesi 31 Ağustos 1941’de bitiyor, ancak
sözleşme her sene 1 Haziran ile 31 Ağustos arasında her iki tarafça da feshe açıktır. Louis,
sözleşmesine siyasi gelişmeler yüzünden vaktinden önce son verilmesinden korkmaktadır.
Ama Yüksek Öğrenim Genel Müdürü Cevat, Profesör Louis’in sözleşmesini, 5 yıl değil de
sadece 3 yıl uzatmış olmasına, Türk tarafı olarak çok üzüldüklerini söyledi. Şayet Louis
1941’de gerçekten Almanya’ya dönecek olursa, yetişmelerine büyük emek vermiş olduğu
Türk asistanlarını Türk tarafı olarak devlet bursuyla Profesör Louis’in peşinden Almanya’ya
göndermeye ve eğitimlerini burada sürdürmelerini sağlamaya niyetli olduklarını söyledi.
Louis hiç kuşkusuz hem bir bilim adamı hem de pedagog olarak kendine mümtaz bir yer
yapmıştır. Ayrıca ülkeyi tanıma bakımından da pek çok imkânlara sahip olduğundan Louis,
Alman coğrafyacılığına da zengin katkılarda bulunacaktır. Cevat, Profesör Lomis’in pek
yakında Ordinaryüs Profesör adayı olarak Rayh memuriyetine alınacağı haberine çok sevindi;
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çünkü bu tayinin bir yerde Profesör Louis’in bilimsel ehliyetinin de onaylanması olduğu
kanısındaydı.
Profesör Louis, Büyükelçiliğin Fakültedeki güvenilir adamıdır. Fakültedeki bütün
kişiler hakkında onun vereceği hüküm, özellikle önemlidir. Gerçi alçak gönüllü ve itidalli
kişiliği nedeniyle bu hüküm gereğinden fazla ihtiyatlı olabilir. Ama son derece dikkatli, bütün
ihtimalleri tartan ve objektif niteliği tartışılmaz. Profesör Louis ’in geliri çok mütevazidir.
Rayh’ ın sağladığı ayda 100 RM’lik ek gelir yeterli olmaktan uzaktır. Fakültedeki diğer
baylar- arî ırktan olmayanları 'bir yana bırakacak olursak grupla ilişkiden kaçan kimselerdir.
Doğu Arkeolojisi ve Prehistorya Kürsüsü
Bu Kürsü, 1936’dan bu yana Dr. Hans Henning von der Osten (arı ırktan, evli, 2
çocuklu) tarafından yönetilmektedir. Sözleşmesi şimdilik 1 Haziran 1939’a kadar sürüyor.
Von der Osten Güney Amerikalı bir kadınla evli ve maalesef karısı da, çocukları da tek
kelime Almanca konuşamıyorlar. Von der Osten, Almanya’da yarım bıraktığı bilimsel
tahsilini ABD’ de tamamlamış ve bu Kürsüye çağrılmadan önce, Anadolu’da kazılar
yapmaktaymış. Herkes kendisinin iyi bir hâfir olduğu görüşünde birleşiyor. Çalışma
metodunun Amerikanvari bir tarzda genişlemesine olduğu ama yeterince derinlemesine
olmadığı söylenmektedir Dolayısıyla vor der Osten’in bilim adamı olarak Almanya’da işi zor
olacaktır. Vor der Osten hem Türkler arasında hem de diplomatik çevrelerde fevkalade iyi
tanınıyor ve seviliyor. Şu sırada kendisi Roma hamamlarını kazmakla meşguldür.
Ankara’daki yüksekokul hocalarının başlangıçta von der Osten’in pek lehine olmayan
değerlendirmeleri, kendisinin kazandığı bilimsel başarılar ve kişisel tutumu sayesinde
tamamıyla değişmiştir. Von der Osten Alman kolonisiyle ve yerel grupla da bağ kurmuş olup;
bana karısıyla çocuklarını Almanca öğrenmeleri için Almanya’ya göndereceğini söyledi.
Kendisi de doçentlik habilitasyonunu da Rayh’ta yapmak istemektedir. Bu konuda onu imkân
nispetinde destekleyeceğime söz verdim. Arkeoloji Enstitüsü’nün Müdürü Dr. Schede, von
der Osten hakkında bilimsel açıdan etraflı bir rapor hazırlayacaktır. Von der Osten şayet
karısıyla çocuklarını Almanya’ya gönderirse, Alman tarafı olarak kendisine bir ek ödeme
yapmak gerekecektir. Benden rica ettiği “Geist der Zeit” dergisinin birkaç nüshasını
yollamaya söz verdim, ayrıca birkaç öğrencisi için Alexander von Humboldt Vakfından yaz
tatili bursu sağlamaya da çalışacağımı söyledim.
Alman Bili ve Edebiyatı Kürsüsü
Bu Kürsü, 1 Eylül 1936’ dan bu yana Münih’ten lise öğretmen adayı Dr. Kurt
Steuerwald (evli, arî ırktan) tarafından yönetilmektedir. Steuerwald, Münih’te İngiliz dili ve
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edebiyatı öğrenimi görmüş olup, Türkiye’de bir süre özel ders verdikten sonra, bu yoldan
kurduğu kişisel ilişkiler sayesinde Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nün başına geçmiştir.
Ayda 300 TL olan geliri çok düşüktür.
Steuerwald, yakında lise öğretmeni (Studienrat) yapılacağını iddia etmektedir. 1936
Eylül’ünde sona erecek olan sözleşmesini de 1939’ a kadar uzatmak niyetinde olduğunu
söyledi. Kendisine ancak doçentliğe yükseldiği takdirde sözleşmesini uzatmaya izin
verebileceğimizi bildirdim; zira doçentliğini kazanmamış, üstelik esas disiplini İngiliz dili ve
edebiyatı olan bir Studienassesso'r’un (lise öğretmeni adayı), bu son derece güç görevde
Alman dili ve edebiyatı profesörü olarak çalışmasını kabul etmenin mümkün olamayacağını
belirttim. Bu tespiti yapmamın sebeplerinden biri de yakın zamanda bir Romanoloji Kürsüsü
kurularak başına bir Fransız; agrégé profesör getirilmesidir. Steuerwald, her ne kadar iyi
Türkçe biliyorsa da onu Alman Dili ve Edebiyatını layıkıyla temsil ediyor sayamayız. Hem
maalesef Steuerwald’ın gerek Alınan gerekse Türk çalışma arkadaşlarına karşı kişisel tutumu
da durumunu sağlamlaştırmaya hizmet etmemiştir. Gerçi ders verme metodunun işe yarar
olduğu söyleniyor. Steuerwald, bilimsel kalitedeki düşüklüğü maalesef, dirayet ve zarafetle
dengelemeyi bilememiştir. Ama gene de bu koyduğum şart altında, sözleşmeyi uzatmasını
kabul etmek zorundayız, çünkü şu sırada söz konusu kürsüye bizce makbul başka bir kişinin
çağırılma ihtimali yoktur.
Klasik filolojinin dalları, özellikle güçlüdür, Çivi Yazısı Araştırmaları, Asuroloji,
Sami Dilleri ve Edebiyatı ve Ön Asya Tarihi Bilim Dalı, 1935 ’ten bu yana arî ırktan
olmayan ve bekâr olan Profesör Landsberger tarafından yönetilmektedir. Kendisi daha önce
Leipzig’te hocalık yapmıştır. Landsberger BBG Madde 6 uyarınca emekliliğe sevk edilmiş
olup, emekli maaşı kendisi ülke dışında olduğu için ödenmemektedir. Sözleşmesi şimdilik
1941’de bitiyor.
Profesör Louis’in söylediğine göre, Landsberger bugüne kadar Almanya’ya sadık
kalmış, tayin meselelerinde de son derece nesnel bir tavır almıştır. Yalnız şu sırada kurulması
planlanan Sanat Tarihi Kürsüsü’ ne, arî ırktan olmayan birini tayin ettirmeye çalışıyor,
Landsberger’i fakülte dışında kimse tanımamaktadır, girişken olmayan çekingen bir tabiatı
vardır.
Klasik Filoloji, bilim dalı, 1935’ten bu yana eski doçent Dr. Georg Rohde tarafından
yönetiliyor, 1899 doğumlu olan Rohde, son olarak Marburg’ta hocalık yapmıştır. Kendisi arî
ırktan olduğu halde, arî ırktan olmayan bir kadınla evlidir ve iki çocuğu vardır. Rohde’nin
ders verme yetkisi 1938 sonbaharında iptal edilmiştir. Rohde, kendisine verilen soru kağıdını
doldurmayı reddetti. Buna gerekçe olarak bana, ders verme yetkisinin iptalinden sonra
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kendisini bir Alman yüksekokul hocası olarak görmediğini söyledi. Rohde, Almanya’da niçin
yüksekokul hocası olarak çalışamayacağını baştan beri anlayışla karşılayamamaktadır. Bu
tutumuna rağmen evvelce olduğu gibi şimdi de Almanya’ya sadık kalmaya çalıştığı
anlaşılıyor. Eğer gerekirse kendisini Türkiye dışında bir iş bulma çabasında desteklememiz
söz konusu olabilir.
İndoloji bilim dalı, 1935’ ten bu yana Doçent Dr, Walther Ruben (doğumu 1899)
tarafından yönetilmektedir Sözleşmesi şimdilik 1941’de bitiyor. Ruben, daha önce
Frankfurt/Main’de hocalık yapmıştır, Ruben ve karısı, birinci dereceden melezdirler.
Ruben’in ders verme yetkisi 1937’ de iptal edilmiştir. Profesör Louis’in söylediğine göre,
Ruben politik bakımdan zararsızdır, son derece çekingen davranmaktadır.
Hititolojibilim dalını 1935’ten bu yana Dr, Hans-Gustav Güterbock (doğumu 1908,
bekar) yönetiyor, Landsberger’in öğrencisi olan Güterbock, son olarak Rayh’ta Berlin Devlet
Müzeleri Ön Asya Bölümü’nde sözleşmeli olarak çalışmaktaydı. 1933 ile 1935 yılları
arasında, Alman Orientgesellschaft adına bir çok kazı yapmıştır. Güterbock melezdir, fakat
Almanya’ya sadık olduğu söyleniyor.
Sinoloji ve Etnoloji bilim dalı 1937 sonbaharından bu yana Dr. Wolfram Eberhard
(doğumu 1909, evli) tarafından yönetiliyor. Eberhard, son olarak Leipzig’te Etnoloji Müzesi
Asya Bölümü Müdürü idi. Ankara’da 1934 ile 1937 yılları arasında görev yapan, Prusya
Bilimler Akademisi bilimsel asistanı Bn. Dr. von Gabain’den boşalan yeri 1937’de Eberhard
devralmıştır. Eberhard, kendisine verilen arî kökene ilişkin soru kağıdını cevaplamaya
yanaşmamıştır. Ayrıca benimle görüşmeyi kendisi istediği halde, randevuya gelmemiştir.
Alman Dili bölümündeki şartlar, özellikle can sıkıcıdır. Dr. Steuerwald’ın tam
manasıyla bir Alman Dili ve Edebiyatı uzmanı olmadığını daha önce belirtmiştim.
Steuerwald, okutman Möller ile son derece can sıkıcı bir tartışma yapmıştır. Bu meseleye
sadece fakülte değil, Parti de karışmak zorunda kaldı. Möller, klasik filologdur, sadece yan
disiplin olarak Alman Dili ve Edebiyatı uzmanıdır. Söylendiğine göre, metot bakımından pek
temiz çalışmadığından, ayrıca pek çalışkan da sayılamayacağından geri çağırılması uygun olur
görüşündeyim. Möller, sözleşmesinin 1939 Kasım’ında biteceğini söylüyor. Ayrıca Hannover
Hükümet Başkanı tarafından kendisine izin verildiğini ve sözleşmeyi uzatmak niyetinde
olduğunu da belirtiyor. Türk Ders Kitapları Komisyonu’nda üye olduğunu, dolayısıyla
sözleşmesinin uzatılmasının Alman çıkarlarına da uygun düşeceğini ileri sürüyor.
Studienassessor Möller, inandırıcı bir izlenim uyandırmamıştır. Dolayısıyla, sözleşmesini
uzatması için kendisine gerekli iznin verilip verilmeyeceği iyice araştırılmalıdır.
Okutman Melzig (evli, 5 çocuklu), herkes tarafından Alman çıkarları için tam bir baş
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ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Melzig, Rayh Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nda
görevli iken, bir döviz meselesi yüzünden bakanlıktan uzaklaştırılmış, daha sonra Türkiye
hakkında gayet yüzeysel, ama Türkiye’ye bol bol yağ çekerek kaleme aldığı bir kitap
sayesinde, Berlin’deki Türk Büyükelçisi’nin dikkatini çekmiş ve onun tarafından Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne okutman yapılmıştır. Melzig, Ankara’da gırtlağına kadar borca
batmış durumdadır. Çocukları okula gitmemektedir. Ailenin sürdüğü hayat yürekler acısıdır.
Alman yüksekokul hocaları bu durumu çok esef verici bulmaktadırlar. Anladığım
kadarıyla, Alman

yüksekokul

hocalarının

aileye

beslediği

merhamet,

onları Melzig

aleyhindeki Alman önlemlerinin kaldırılmasını ricaya kadar götürmüştür. Melzig’e defalarca
Almanya’ya geri dönmesi önerildiği halde bunu reddetmiştir.
Nihayet, Almanca okutmanı olarak Dr. Menges (evli, arî ırktan, karısı da arî ırktan)
çalışmaktadır, Menges, aslında Slav dilleri uzmanıdır. Dolayısıyla, Almanca okutmanı olarak
kullanılması imkânsızdır. Nitekim kendisi de bu nedenle Slav dilleri, özellikle de Rusça
okutmanlığını devralmıştır. Menges’i çok akıllı, fakat dünyaya yabancı bir bilgin olarak
anlattılar. Menges’in Büyükelçilikle ve Alman kolonisi ile hiç teması yoktur. Kendisi ve
karısı, daha önce Sovyetler Birliği’nde çalışmış olduklarından, bir takım istenmeyen siyasî
eğilimler taşımalarından korkulabilir. Ancak, tahmin edildiğine göre, sözleşmesi zaten
uzatılmayacakmış.
Fakülteyi geliştirme çerçevesi içinde, bir Klasik Arkeoloji Kürsüsü, ile bir Sanat
Tarihi Kürsüsü kurulması da tasarlanmıştı. Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat’ın
bildirdiğine göre, bu tasarının Sanat Tarihi Kürsüsü’ne ilişkin kısmının mali zorluklar
yüzünden yakın gelecekte gerçekleştirilmesi pek mümkün gözükmüyormuş. Ama Cevat
bunun yollarım araştırmaya devam edeceğini söylüyor. Klasik Arkeoloji Kürsüsü’ne ilişkin
olarak ise Cevat, zaten yeterli sayıda arkeolog bulunduğunu, dolayısıyla hiç olmazsa şimdilik
yeni bir kürsü kurmaya gerek görülmediğini belirtti.
Klasik Arkeoloji Kürsüsü için Genel Müdür Cevat’a ve bu Kürsüye Alman hocalar
getirilmesine özellikle gayret eden Dr. von der Osten’e, Greifswald’dan Ordinaryüs Profesör
Boehringer ile Jena’dan gene Ordinaryüs Profesör Hahland’ın, ayrıca Giessen’den
Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Zchietzschmann’ın isimlerini önerdim. Aynı şekilde teklif
götürülen Profesör Blümel ve Doçent Horn, teklifi kabul etmediklerini bu arada bildirdiler.
Sana Berlin’deyken bana ismi önerilen Innsbruck’tan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Wiltner, evvelce Ankara’ da eski eser koruma uzmanı olarak çalışmış. Ancak anladığım
kadarıyla çalışmalarında pek başarılı olamamış. Dolayısıyla ismini önermek doğru olmaz.
Sanat Tarihi Kürsüsü için ise akla gelen ilk isim, Ankara’da da çok iyi tanınan
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Viyanalı Profesör Diez’dir. Profesör Diez şu sırada Amerika Birleşik Devletleri’nde, Bryn
Mawr’da bulunuyor. Kendisi gerçi 60 yaşındadır, fakat sağlığının çok iyi olduğu söyleniyor.
Diez Doğu’yu fevkalade iyi tanımaktadır. Kendisi İslam ve Türk sanatı uzmanıdır. Dr. Vor
der Osten, Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat’ın dikkatini Diez üzerine çekmeyi, büyük
bir maharetle başarmıştır. Cevat Diez’i ilk sırada önerdi.
Alman tarafının öngördüğü diğer bir isim, çeşitli kesimlerin adını verdiği Münih’ten
Doçent Hans Gerhard Evers’tir. Evers, İstanbul’u' ve Küçük Asya’yı iyi tanıyor, genel sanat
tarihi uzmanı olarak da çok uygun gözüküyor. Evers kişisel ilişkileri sayesinde daha şimdiden
Büyükelçi Bay von Papen’e başvurmuştur; ne var ki, Dies’den sonra ikinci isim olarak
gündeme gelecektir.
Bunların dışında Alman tarafı Leipzig’ ten Profesör Baenken üzerinde de
durmaktadır.

C- Ankara Numune Hastanesi ve Hıfzısıhha Enstitüsü
Numune Hastanesi ile Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türkiye’nin uygulamalı tıp ve halk
sağlığı alanındaki en önemli iki kuruluşudur, Her ikisi de Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır.
Bu Bakanlığın Müsteşarı Dr. Asım Arar’ın Alman bilimine özellikle hayran olduğunu
söyleyebiliriz. Asım Arar’ın tıp alanında Almanya ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesine
büyük hizmeti dokunmuştur. Bugüne kadar Numune Hastanesi’nde, esas olarak arî ırktan
olmayan kişilerin istihdam edilmesi, bu gerçeği değiştirmez. Çünkü 193334 yıllarında
Hastane kurulduğunda, Alman tarafı Dr. Asım Arar’a uluslararası bilimsel üne sahip fakat, arî
ırktan olmayan kişilerin adını vermiştir. Dr. Asım Arar, bir vesile ile Elçilik Müşaviri Dr.
Klaiber’e bundan böyle arî ırktan olmayanların çalıştırılmasını istemediğini söylemiş. Nitekim
Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile birlikte kendisiyle yaptığımız görüşme sırasında da
bu düşüncesini bir kere daha dile getirdi. Bugüne kadar Dr. Asım Arar’ın isteklerini her
bakımdan başarıyla yerine getiremedikse, bunun sebebi, her şeyden önce elverişli Alman
eleman sayısının çok az olmasında aranmalıdır. Çünkü Dr. Asım Arar, İstanbul
Tıp Fakültesi’ndeki durum ile karşılaştırarak, ancak çok büyük ün sahibi kimselere görev
verebilir. Üstelik Ankara’ da Numune Hastanesinin klinik şeflerinden başka yabancı hekim
bulunmadığından ve bu hekimler hükümet üyelerine de sık sık hizmet edeceklerinden,bu
kişilerin konumu büsbütün önem kazanmaktadır. Dr. Asım Arar’ın çabalarını Alınan tarafı
olarak mümkün olan her şekilde desteklemeliyiz. Hizmetlerinden dolayı Dr. Asım Arar’a bir
Alman Üniversitesi tarafından fahrî doktor payesi ya da yüksek derece bir nişan verilmesini
Büyükelçiliğe önerdim. Büyükelçilik önerimi çok olumlu bulmuştur, ancak bu konu İngiliz61

Türk Anlaşmasının üzerinden bir az zaman geçmesinden sonra ele alınabilecektir.
Almanya’nın şu sırada Asım Arar’a nişan vermesi kendisini gereksiz yere zor durumda
bırakabilir. Bu arada Asım Arar, bu yıl da yaz sonunda Almanya’ya gelmeye niyetli olduğunu
söyledi. Numune Hastanesi’nin bizim için taşıdığı özel önem, ileride kurulacak olan Tıp
Fakültesi’nin klinik bölümünü oluşturacak olmasından da ileri geliyor. Dr. Asım Arar’ın uzun
zamandır tasarladığı fakültenin kuruluşu, henüz gerçekleştirilemiyor. Asım Arar, Tıp
Fakültesi’nin inşaatına muhtemelen, o da şimdilik kaydı ve ihtiyatla 1940’da başlanacağını
söyledi. Yakın bir gelecekte ise, Numune Hastanesi’nin kapsamlı yeni binasının inşaatına
başlanacaktır. Bunun için açılan mimari proje yarışması sonucunda Türk tarafı, Fransız mimar
Walther’in planını kabul etmiştir Yarışmaya katılan Alman mimar Kopp, başka eserlerinin
yanısıra daha önce Doğu’da da birkaç hastane inşa etmiş olduğu halde, maalesef
kaybetmiştir.
Özellikle acil çözüm bekleyen mesele, Dahiliye Kliniği ile Kadın-Doğum Kliniği
şeflikleridir.
Dahiliye Kliniği 1936’dan bu yana öksüzdür. Ari ırktan olmayan Profesör MagnusAlsleben’in ölümü üzerine, Halle’de emekliye sevk edilmiş Profesör Brugsch ile temasa
geçilmiş, ancak görüşmeler somut bir sonuç vermemiştir. Alman tarafı, 1938 Nisan’ında
Leipzig’ten Ordinaryüs Profesör Schoen’in ismini önermişse de daha sonra Schoen teklifi
reddetmiştir. Ayrıca Göttingen’den bir çağrı aldığı için Ankara’ ya gelmesi zaten söz konusu
olamaz. Türk tarafının çağırmaya yanaşmayacağı Königsberg’den Doçent Glatzel’den başka,
akla gelen ilk isim Berlin Charite Hastanesi Birinci Dahiliye Kliniği şefi Ordinaryüs Profesör
adayı Profesör Curtius’tur.
Bir müddet önce Dr. Asını Arar, bizden bu Kürsü için yeni isimler önermemizi
istemişti. Ama uygun Alınan elemanlar bulmak için gösterilen bütün kapsamlı çabalar,
maalesef sonuçsuz kalmıştır. Ankara’ ya gelmemden hemen önce Profesör von Bergmann ile
uzun bir telefon görüşmesi yaparak bu meseleyi etraflıca tartıştım, ama o da bana hiçbir yeni
isim öneremedi. Von Bergmann, Rayh memuriyetindeki profesörlerin maalesef böyle bir
görevi kabule yanaşmadıklarını, memur statüsünde olmayan fakat Türk taleplerine uygun
(Türkiye adayların en az 6 yıldır Ordinaryüs Profesör adayı, unvanını taşıması şartını
koşmaktadır) Ordinaryüs Profesör adaylarını ise Türkiye’ye tavsiye etmenin zor olduğunu
söyledi. Çünkü Almanya’da bugüne kadar 5-6 yıl memuriyet dışı Ordinaryüs Profesör adayı
olarak kalmış bir kimsenin, bundan böyle hiçbir Alman üniversitesinden çağrı almayacağı
zaten belli olmuştur. Dolayısıyla kendisini Türk Hükümeti’ne kalifiye eleman diye tavsiye
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etmek söz konusu olamaz. Bu durumu Dr. Asım Arar’ a anlattım. Bunun üzerine Asım Arar
bana, zamanın Bakanı Ekselans Hutalas (Alataş) ile görüşüp Profesör Curtius’un çağırılmasını
sağlayacağına söz verdi. Ne var ki bu konuda başbakanın da görüşünü almak gerekecekti,
çünkü Başbakan kendi sağlık bakanlığı sırasında Dr. Curtius’un çağırılmasına karşı çıkmıştı.
Ama bir yandan da Asım Ara'r’ bir an önce Dahiliye Kliniği’ne bir şef bulunması
konusunda sıkıştırıp duruyordu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asım Arar, bakanı yoklayarak
görüşme sonucunu bana en kısa zamanda bildireceğini söyledi.
Kadın Doğum Kliniği yeni kurulmuştur. Profesör Wehefritz ile sürdürülen
görüşmeler, Wehefritz’in başka bir yere tayini üzerine son anda yarım kalmıştır. Türk tarafı,
şayet şu sırada sürdürülen görüşmeler olumlu sonuç verirse, Dresden Belediye Hastanesi
KadınDoğum Kliniği’nden Profesör Dr. Fischer’i çağırmayı düşünüyor. Durumu daha da
zorlaştıran bir husus, 75 yataklı olarak düşünülen Kadın Doğum Kliniği’nin inşaatının henüz
bitmemiş olması, ayrıca Ankara’ya Alman hemşire getirmenin mümkün olmamasıdır. Oysa
Profesör Fischer, kendine aktarılan bilgilere dayanarak yanında Alınan hemşire getirme
konusunda ısrarlıdır. Bütün bunların yanı sıra Türk kanunlarına göre yabancı uyrukluların
muayenehane açmaları da yasaktır. 14 Haziran tarihinde Profesör Fischer ile bu konuyu bir
kere daha etraflı olarak konuştum ve neticede Profesör Fischer’in temmuz ayı başında
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Bakanlığı’ndan Elçilik Müşaviri Scheffer-Rümelin, telefonla yaptığımız görüşmede bu gezi
için Profesör Fischer’e maddi destek vermeye söz verdi.
Göz Kliniği uzun, zamandır planlanmaktadır. Kuruluşu maddi sebeplerle şimdilik bir
yıl ertelenmiştir. Alman tarafı ilk isim olarak Münster’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Poos’u önermiştir. Ancak Poos büyük ihtimalle Düsseldorf’a çağırılacağı için, Ankara’da
kullanılması mümkün olamayacaktır. Bu durumda diğer isim olarak Ordinaryüs Profesör
adayı Profesör Zeiss önerilebilir.
Cildiye Kliniği, Profesör Marchionini tarafından yönetiliyor (Doğumu 1899, evli).
Marchionini daha önce Freiburg’ta memur statüsünde olmayan Ordinaryüs Profesör adayı
olarak görev yapmıştır. Marchionini, şimdilik 28 Şubat 1941 tarihine kadar 3 yıllığına
izinlidir. İzninin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar hakkımız saklıdır. Marchionini’nin
sözleşmesi 5 yıllıktır. Marchionini’nin kendisi arî ırktan olup, karısı ise %25nispetinde arî
olmayan ırktandır. Henüz bu olgudan bir sonuç çıkarma cihetine gidilmedi. Hem Büyükelçilik
hem de Alman yüksekokul hocaları Marchionini’nin Deri Kliniğini her bakımdan iyi yönettiği
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da Marchionini’den büyük övgüyle söz etmiştir.
Çocuk Hastalıkları Kliniği evvelce Düsseldorf’da görev yapan, 1 Temmuz 1935
tarihinde yapılan başvuru üzerine devlet hizmetinden çıkartılan Profesör Eckstein tarafından
yönetiliyor. Eckstein, arî ırktan değildir, 1891 doğumludur. Sözleşmesi şimdilik 1940’da
bitiyor. Eckstein Alman mültecisidir. Söylendiğine göre, Eckstein Türklerle kişisel
ilişkilerinde de sevimsiz bir kişi olarak tanınır, ancak Türk Hükümet üyeleriyle çok güçlü
bağları vardır.
Cerrahi Kliniği 1 Eylül 1936’dan bu yana, evvelce Breslau’da Belediyeye ait bir
hastanede görevli Profesör Melchior tarafından yönetiliyor. Sözleşmesi şimdilik 1941
Eylülüne kadardır. 1883 doğumlu olan Melchior arî ırktan değildir ve BBG uyarınca emekliye
sevk edilmiştir.
Kulak Burun Boğaz Kliniği Kasım 1935’ten bu yana Würzburg’tan Ordinaryüs
Profesör adayı Profesör Meyer tarafından yönetilmektedir. Sözleşmesi şimdilik 5 yıl için
geçerlidir. Meyer arî ırktan değildir, karısı ise arî ırktandır (2 çocukları var).
Hıfzısıhha Enstitüsü 1933’te Heidelberg’ten yaş haddi dolayısıyla emekli olan
Ordinaryüs Profesör Dr. Emil Gotschlich tarafından yönetiliyor. Profesör Gotschlich, 1870
doğumludur, duldur ve arî ırktandır. Gotschlich’in sözleşmesi 1935 tarihinden itibaren 5 yıl
sürelidir. Sahip olduğu uluslararası ün, ayrıca fevkalade değerli bilimsel çalışmaları sayesinde
Gotschlich Türkiye’de özellikle nüfuzlu ve önemli bir çevre kazanmıştır. Politik açıdan
Almanya’ya sadıktır.
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün Bölüm Müdürleri ise şunlardır: Ari ırktan olmayan Dr.
August Laqueur (karısı arî ırktan), doğumu 1885, son olarak Berlin’de Rudolf Virchow
Hastanesi’nde müdür. BBG uyarınca emekliye sevk olunmuş. Sözleşmesi, 1935’ten itibaren
ve şimdilik 5 yıl süreli. Ari ırktan olmayan akrabalık ilişkisi içindeki karısı %50 nispetinde arî
ırktan değildir.
Dr. Paul Pulewka, doğumu 1896, daha önce Tübingen’de Ordinaryüs Profesör adayı.
Pulewka’nın sözleşmesi de 1940’ta bitecektir. Laqueur, fizyoterapi bölümünü, Pulewka ise
farmakoloji bölümünü yönetmektedirler. 1938 Aralık ayına kadar Dr. Eduard Scheller Rayh
Sağlık Dairesi’nde Kimya bölümünü yöneten hükümet müşaviri idi. Kendisi döndükten sonra
yeri boş kalmıştır.
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D- İstanbul Üniversitesi
1- Üniversitede Durum
1932 yılındaki Türk üniversite reformu çerçevesinde eski İstanbul Üniversitesi,
tepeden tırnağa yeniden örgütlenerek Orta Avrupa örneğine uygun yeni baştan inşa
edildiğinde, Türk Hükümeti, bu yeni bilimsel ihtiyaca uygun öğretim ve araştırma kurumlarını
yaratmak için, İsviçreli yüksekokul çevrelerinin etkisiyle, 1933’ten bu yana Alınan
mültecilere yönelmiştir. Yurtdışındaki Alman bilim adamlarının yardımlaşma cemiyeti (Die
Netgemeinsehaft), İstanbul’u kendine en esaslı görev alanlarından biri olarak seçmiştir. Türk
Hükümeti, olağanüstü yüksek sayıda mülteciyi, bunlar ister arî ırktan olsun ister olmasın, seve
seve işe aldı. Çünkü üniversitenin yeniden inşası sırasında, daha 1933 ilkbaharında
anlaşılmıştı ki, sahiden yüksek seviyeli yabancı yüksekokul hocalarına duyulan ihtiyacı
karşılamak, ancak üniversiteyi yabancı kültürel-politik etkilere açarak mümkün olabilir.
Alman düşmanı unsurların, özellikle Tıp, Edebiyat, Hukuk ve Siyasi İlimler (İktisat)
Fakültesi'nde çok büyük etkisi vardır. Nitekim 1934 sonbaharında Rayh Eğitim Bakanlığı’nın
Dış Ülkeler Dairesi faaliyete geçerken, bu olgudan haberdardı.
O günden bu yana, boşalan kürsüler, güvenilir Alman hocalarla doldurulmaya
çalışılmıştır. Ne var ki Türk Hükümeti, birkaç istisna dışında, yabancı üniversite hocalarının
tayininde diplomatik yollardan başvurmaktan kaçındığından ve resmi Alman makamlarının bu
konudaki çabalarını, Türkiye’nin iç işlerine müdahale olarak göreceğinden, bu amaç için daha
başından beri resmî olmayan yollar aramak zorunda kaldık. Böyle bir imkân, ilkin, İstanbul
Üniversitesi’ndeki yegâne resmî izinli Rayh profesörü olan, Partimiz üyesi Profesör Dr.
Bodendorf’un kişisel nüfuzu sayesinde (Bodendorf bu ilkbaharda Almanya’ya dönmüştür)
doğmuştur; ayrıca benim de 1937 yılında Ankara’ya yaptığım gezi sırasında Türkiye’nin
Berlin’deki eski talebe müfettişi olan, bugünkü Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat ile
kurduğum kişisel ilişki bu konuda yararlı olmuştur. Daha sonra tek tek fakültelere ilişkin
olarak da açıklayacağım üzere, boş kürsüleri doldurmada uygun Alman elemanları '“lanse
etmeyi” pek çok durumda denedik. Şayet bu, hatta buradaki Türk Büyükelçiliği’nin bazı
Alman yüksekokul hocalarının İstanbul’a gidebilmeleri için kendilerine izin verilmesini
resmen rica ettiği durumlarda dahi mümkün olmamışsa, bunun sebebi İstanbul
Üniversitesi’nin profesör çağırma politikasının Ankara’daki Bakanlık tarafından değil,
İstanbul’daki mülteci kliğin etkisi altında hareket eden üniversite organları tarafından
belirlenmesinde aranmalıdır. Kürsülere çağrı görüşmelerinin ne şekilde yürütüldüğü
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konusunda kendisine yönelttiğim soruyu Genel Müdür Cevat şu şekilde cevaplamıştır:
“Üniversite Bakanlığa genellikle iki isimden oluşan bir “teklif” getirir, bu isimlerden
hangisine çağrı yapılacağına karar verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak bu konuda sorduğum
öteki sorular üzerine Cevat, genellikle Bakanlığın üniversite komisyonunda en fazla oy alan
yüksekokul hocasını seçtiğini itiraf etmek zorunda kaldı. İstanbul’daki fakültelerin bileşimi
düşünülürse, bu kişinin bizim istemediğimiz bir hoca olacağına şüphe kalmaz. Kürsülerini
doldurulmasında 10’dan fazla örnekte bizim tuttuğumuz yol bugüne kadar başarısız oldu.
Üstelik İstanbul’daki kürsü tayinlerine etki yapma çabamız, Türklere kendimizi sanki
zorla kabul ettirmeye çalışıyormuşuz izlenimini doğurmuştur. İşte bu sebeplerden dolayı ben,
İstanbul ve Ankara’daki temaslarımda, hala İstanbul’a Alman yüksekokul hocası tayin
ettirmeye çalışmanın bir anlamı olup olmadığını, ayrıca eğer bunu “evet” diye cevaplarsak,
amacımıza ulaşmak için söz konusu Alman yüksekokul hocalarının onuruna da ters
düşmeyecek yolların hangileri olduğunu araştırmaya çalıştım.Bütün bu meselelerin ancak
mülteciler meselesi ile birlikte çözülebileceği baştan beri açıktır.

2- Bakan Hasan Ali Yücel ve Genel Müdür Cevat İle Yapılan
Görüşmeler
Türk Maarif Vekili ekselans Hasan
Ali Yücel ile İstanbul’daki Kadın-Doğum
Kürsüsü’ne yapılacak tayin konusunda, bu
meseleyle

çok

yakından

ilgilenen

ve

İstanbul’daki Alman Hastanesi Kadın Doğum
Kliniği’nin Türk yöneticisi olan Dr. Hadi’nin
aracılığıyla görüşme imkanına sahip oldum.
Bu

fırsattan

yararlanarak

Kadın-Doğum

Kürsüsü’ne tayin meselesini ve bizi ilgilendirdiği ölçüde İstanbul Üniversitesi meselesini
Ankara’daki Alınan maslahatgüzarının da onayı ile kendisine açtım. Görüşmemiz bir buçuk
saat sürdü; görüşmede Genel, Müdür Cevat ve aynı zamanda tercümanlığımızı yapan
İstanbullu Kadın-Doğum Uzmam Dr. Hadi de hazır bulundular.
Arî ırktan olmayan Profesör Liepmann’ın ölümü üzerine boşalan İstanbul’daki KadınDoğum Kürsüsü’ne bir Alman Kadın-doğum uzmanının; özellikle de Berlin’den Geheimrat
Stoeckel’in öğrencilerinden birinin tayini şartları etraflıca ele alındıktan sonra - bu konuya
ilerde yeniden değineceğim - sayın bakandan isimlerini önerdiğim 4 yüksekokul hocasının,
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sadece benim kişisel, bağlayıcı olmayan bir önerim olarak görülmesini istedim ve bu önerileri
sırf Dr. Hadi’nin ısrarı üzerine (kendisi bu iş için İstanbul’dan Ankara’ya uçakla gelmişti),
hazır Ankara’dayken yaptığımı söyledim. İsmini verdiğim bu hocalar çağırılsalar bile benim
bakanımın onlara izin vereceği konusunda çok şüphem olduğunu, ola ki bu izin verilse bile
söz konusu hocalardan herhangi birinin Ankara’ya gitmeyi pek istemeyeceğinden korktuğumu
da ayrıca sözlerime ekledim. Bakan hayret içinde bu sözlerimin sebebini sorduğunda,
Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’nin diplomatik yoldan Rayh Eğitim Bakanlığı’na başvurarak
İstanbul’daki boş kürsüler için uygun isim istediği, hatta İstanbul’a gelmeleri için bazı
hocalara izin verilmesini bile talep ettiği pek çok örnekte, İstanbul Üniversitesi’nin arî ırktan
olmayan kimilerle telgraflaşarak aynı kürsüler için pazarlık yaptığını söyledim. Ve bildiğim
bütün örneklerde, Türk tarafınca istenen, Alman tarafınca da resmi yoldan teklif edilen
isimlere rağmen, kürsüye bir mültecinin tayin edildiğine dikkatini çektim. Hatta bir örnekte,
söz konusu Kürsü çoktan bir mülteciyle doldurulmuş olduğu halde, diplomatik yoldan çağrı
görüşmelerinin sürdürüldüğünü belirttim. Bu açıklamalarım karşısında Bakan, fevkalade
hayrete kapılarak benden ayrıntı vermemi istedi. Ben de elimdeki belgelere dayanarak,
Farmasötik Kimya Kürsüsü’ne, Radyoloji Kürsüsü’ne, Biyokimya Kürsüsü’ne, Histoloji ve
Embriyoloji Kürsüsü’ne ve diğerlerine yapılan tayinleri adım adım açıkladım; nihayet KadınDoğum Kürsüsü için de İstanbul Üniversitesi’nin halen bir mülteciyle görüşme içinde
olduğunu bildirdim. Çağrı ve tayinlerin bu şekilde cereyanının, ilgili Alman yüksekokul
hocaları üzerinde yarattığı etkinin, onlar için olduğu kadar Bakanlığım için de son derece
rahatsız edici olduğunu, dolayısıyla Alman tarafı olarak doğrusu bu tecrübelerden hareketle,
resmi Türk talebi karşısında daha baştan hiç isim teklif etmesek daha mı doğru olur diye
düşündüğümüzü de sözlerime ekledim. Sözlerimi gayet somut belgelerle desteklediğimden
(bkz. tek tek kürsüler hakkında notlar), Genel Müdür Cevat iddialarımı çürütemedi.
Tercümanlığımızı yapan Dr. Hadi’nin daha sonra bana anlattığına göre, Bakan benim
yanımda Cevat’a son derece sert bir dille “fikrini söylemiş”. Bana ise (tercüman aracılığıyla),
bu açıklamalarımdan dolayı teşekkür ettiğini, bilgisi dışında cereyan eden bu tür olayların
bundan böyle tekrarlanmaması için gereken önlemleri alacağını söyledi. Dr. Hadi’nin bana
defalarca bildirdiğine göre Cevat, mültecilerin haddinden fazla etkisi altındadır ve iki yıl önce
bana yazarak boş kürsüleri doldurmak için Alman yüksekokul hocası ismi önermemi istemesi,
taktikten başka bir şey değildir.
Nihayet Bakana, Alman yüksekokul hocalarının İstanbul’dan gelecek bir çağrıyı kabul
etmelerini güçleştiren bir diğer sebebin de tayin konusundaki olumsuz tecrübelerin yanı sıra,
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İstanbul’da karşılarına dayanışma içinde bir Alman mülteciler cephesi çıkması olduğunu,
ihtiyatlı bir dille anlattım. Ayrıca İstanbul’daki çok sayıda Alman mültecinin Alman tarafı için
gittikçe içinden çıkılmaz bir meseleye dönüştüğünü de bildirdim. Tabii ki Türk hükümeti
kendi yüksekokullarında istediği elemanı, uyruğuna ve ırkına bakmaksızın istihdam etmekte
serbesttir. Bu nedenle Alman Hükümeti, önceki yıllarda İstanbul’a Alman mültecilerin akın
etmesini kendisini ancak dolaylı biçimde ilgilendiren bir mesele olarak görmüştür. Ama
aradan geçen zaman zarfında, bazı yüksekokul hocaları -burada Profesör Kantorowicz’in,
Profesör Kessler’in, Profesör Dobretsberger’ in isimlerini verdim- Türkiye’ye karşı sözleşme
yükümlülüklerini yerine getirmekle kendilerini sınırlamamış, Üçüncü Rayh’a karşı, olumsuz
tutumlarını, artık Almanya için tahammül edilemez bir biçimde sergilemeye başlamışlardır.
Her ne kadar bu baylar, Türk Hükümetinin sözleşmeli personeli iseler de eskiden olduğu gibi
şimdi de Alman vatandaşıdırlar. İstanbul’daki faaliyetleri sarasında kendilerine emeklilik
maaşı ödenmektedir ve bu Alman uyruklu kişiler, yabancı bir ülkede, Türk öğrencilere Alman
dilinde ders vermektedirler. Almanya, bütün bunlara göz yumamaz. Üstelik Almanya’da
yüksekokul hocası olarak çalışma yetkisi elinden alınmış olan bu kişileri Türk tarafı, hala
Alman biliminin temsilcileri olarak görmektedir. Gayet tabii ki Alman Hükümeti, arî ırktan
olmayanların Rayh’ı bir an önce terk etmesini ister. Dolayısıyla, arî ırktan olmayan eski bir
Alınan yüksekokul hocası, diyelim ki, İngiltere’deki bir üniversiteye çağırılır, orada derslerini
İngilizce olarak verirse ve makul bir süre içinde de İngiliz vatandaşlığına geçerse, buna
Alman tarafının bir itirazı olamaz. Ama İstanbul’daki durum farklıdır. İstanbul’daki eski
Alman yüksekokul hocaları, derslerinde Alman dilini kullanmakta, Alman uyruğunda
kalmaktadırlar. Bugüne kadar Alman Hükümeti, Türk çıkarlarını göz önünde bulundurarak bu
olgudan bir sonuç çıkarma yoluna gitmemiştir. Ama Almanya’nın mülteci yüksekokul
hocalarına karşı bu alicenap tutumu, bu bayların bazısı tarafından kötüye kullanıldığından;
İstanbul’daki mülteci meselesi Almanya ile Türkiye arasındaki mükemmel kültürel ilişkilere
gölge düşürme istidadı gösterdiğinden, politik faaliyette bulunan mültecilerin, yakın bir
gelecekte Alman vatandaşlığından çıkarılması, böylece vatansız kalmaları kimseyi
şaşırtmamalıdır. Bakanla konuşmamda gerçi her şart altında Almanya tarafından bu tür
önlemler beklemenin yanlış olacağını, ama İstanbul’daki yüksekokul meselesini kendisiyle
açık konuşma imkânını bana vermiş olan Türk Bakanım, böyle bir ihtimale karşı uyarmayı
görev saydığımı da özellikle vurguladım. Türk Eğitim Bakanı bu açıklamalarımdan gözle
görülür biçimde etkilendi. İstanbul Başkonsolosu Bay Toepke’nin ve Ankara’daki Elçilik
Müşaviri Klaiber’in bana verdiği bilgilere dayanarak, mülteci yüksekokul hocalarının vatansız
kalmasını, hele Türk vatandaşlığına geçmesini Türkiye’nin hiç istemediğini söyleyebilirim.
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Ayrıca bu yüksekokul hocaları açısından da Türk vatandaşı olmak tercih edilecek bir şey
değildir, çünkü bugün yabancı uzman sıfatıyla aldıkları nispeten yüksek ücreti, Türk olarak
alamayacaklardır. Bunun dışında, arî ırktan olmayan Profesör Jieilbronn’un Türk
vatandaşlığına geçme başvurusunun Türk Hükümetince reddedildiğini de öğrenmiş
bulunuyorum.
Bu görüşmeden 2 gün sonra Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile birlikte, Genel Müdür
Cevat’la bir görüşme yaptık. Bu görüşmede hem Elçilik Kültür İşleri Uzmanı hem de Elçilik
Müşaviri Bay Schefer-Rümelin ile önceden kararlaştırdığımız üzere bu konuyu yeniden açtım.
Avusturyalı arî ırktan olmayan bazı hocaların ellerinden pasaportları alınarak İstanbul’daki
görevlerine gelmelerinin engellenmiş olduğu Bay Cevat tarafından bilindiğinden, Alman
tarafının aldığı bu tedbirleri açıklamak için Bakana karşı da mülteciler meselesinde ileri
sürmüş olduğum gerekçeleri kullandım. Bu arada sözlerime ileride Alman tarafının Türk
çıkarlarını eskiden olduğu kadar hesaba katamayacağından korktuğumu da ekledim. Alman
tarafı İstanbul’a çağırılan mültecilerin çağrıyı kabul etmelerini engellememiştir, ama tayinler
konusundaki tecrübeye dayanarak bundan böyle bu kişileri çağrıyı kabul ettikleri andan
itibaren vatandaşlıktan çıkarma yoluna gidebilir, dedim. Bu görüşmelerin ve edindiğim
bilgilerin ışığında, İstanbul Üniversitesi’ne karşı gelecekte şöyle bir tutum almak
gerekecektir:
I.

İstanbul’a bizce uygun Alman yüksekokul hocaları gönderme konusunda bugüne
kadar izlenen yollar başarılı olmadığına göre bundan böyle Alman yüksekokul
hocalarının Üniversite Rektörüne, ya da Genel Müdür Cevat’a böyle bir taleple
başvurmalarından vazgeçmek gerekecektir. Çünkü bu tür başvuruların gelecekte de
başarısız kalmaya mahkûm olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca Boehm ve Risse
örneklerinde olduğu gibi bu başvuruların sonucunda ortaya çıkan durum, bir Alman
yüksekokul hocasının haysiyetiyle asla bağdaşamaz. Dolayısıyla, şimdilik Türk
Eğitim Bakanına yaptığım ve hem onun hem de Genel Müdür Cevat’ın kabul ettiği
önerime kadar itibar edileceğini (ki bence çok şüphelidir) beklemekten başka çare
yoktur. Bu öneri, bakanlığımı ya da yüksekokul hocalarını bağlamaksızın, kişi
olarak benim, Bay Cevat istediği sürece uygun Alman yüksekokul hocası ismi
vermeye hazır olduğumdur. Nitekim Bakanla ve Cevat’la Kadın-Doğum Kürsüsü
konusunda yaptığımız görüşmede böyle hareket ettim.

II.

Kadın-Doğum Kürsüsü konusunda Dr. Hadi’nin bana yazdığı mektup (bu konu için
Kürsüler bahsine bakınız), çağrı ve tayin konularında da İstanbul’daki fakültelerin
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Ankara’daki Bakanlıktan daha güçlü oldukları yolundaki tahminimi doğruluyor.
Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi’nin, boşalan kürsüleri gelecekte de mültecilerle
doldurmayı sürdürmesini bekleyebiliriz. Şu sırada Türkiye’deki yegâne üniversite,
İstanbul Üniversitesi olduğu için, ülkenin bilim hayatında fevkalâde önemli bir yeri
vardır. Bu üniversitede mültecilerin oynadığı büyük rol, artık Alman tarafının
mültecilerin nüfuzunu kırmaya yönelik birtakım önlemler almasını gerektiriyor.
Vakit geçirmeksizin yetkili makamlarla tartışılması gereken iki yol görüyorum.
Birincisi İstanbul’da çalışan ve Rayh’ın çıkarlarına aykırı davranışlar içinde olan
mültecilerin, gözlerinin yaşına bakılmaksızın, vatandaşlıktan çıkarılmasıdır.
Aslında bu vatandaşlıktan çıkarma işlemimin, öncelikle arî ırktan olmayan bilim
adamlarına uygulanması iyi olurdu ne yazık ki, ilk olarak, arî ırktan olmayan bir
yüksekokul

hocasının

(Profesör

Kessler)

vatandaşlıktan

çıkarılması

engellenememiştir. Profesör Liepmann ise, bu işlem tamamlanamadan ölmüştür.
İkincisi, bugünkü şartlar altında İstanbul’dan gelecek bir çağrıyı kabul etmek,
Alman çıkarlarına zarar vermek olarak kabul edilerek, vatandaşlıktan çıkarma
sebebi sayılabilir. Türkiye, arî ırktan olmayan vatansız kişileri, daha şimdiden sınır
dışı etmiş olduğundan, Türkiye’nin yabancı bir devletin uyruğu olduğu sürece
hizmetinden yararlandığı, ama Türk halkının bir parçası olmasını istemediği
unsurları başına belâ almaktan kaçınacağı konusunda, İstanbul Başkonsolosu ve
Ankara’daki Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile görüş birliğine vardık.
III.

Sonuç olarak, Almanya’nın kültür politikası açısından, İstanbul Üniversitesi’nin,
daha uzun süre, uygun bir zemin oluşturmayacağı gerçeğini kabullenmek gerekiyor.
Her ne kadar Profesör Bodendorfer hem bir Alman, hem de bir bilim adamı olarak
fevkalade olumlu bir etki yapmışsa da, mültecilerin hâkimiyetini kırmaya böyle ikiüç parlak Alman hocanın gücünün yetmeyeceği açıktır. Hem bence İstanbul
Üniversitesi, Almanya’nın iktisadî çıkarları açısından da Ankara’daki Yüksek
Ziraat Enstitüsü ve Numune Hastanesi kadar büyük önem taşımaktan uzaktır. Ne ki,
bu tespit, Ankara’daki kültür mevzilerimiz için, elimizden gelen en büyük gayretle
mücadele etmemiz zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu görüşümü daha
iyi temellendirmek amacıyla, tek tek fakültelerin durumunu aşağıda inceleyeceğim.
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3. İstanbul Üniversitesi Fakültelerinde Durum
a) Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi, arî ırktan olmayan mültecilerin kalelerinden biridir.
Kadın-Doğum Kürsüsü, arî ırktan olmayan Profesör Liepmann’ın yönetimindeydi.
Liepmann bundan birkaç ay önce ölmüştür. Onun yerine geçecek kişi için sürdürülen
görüşmelerin seyri, mülteci kliğinin sahip olduğu olağanüstü gücü bir kere daha gösteriyor.
Bu kürsünün başına, Berlin’den Geheirnrat Stoeckel’in öğrencisi olan, şimdi İstanbul’daki
Alman Hastanesi’nde çalışan Dr. Hadi, birkaç yıl sonra kendi geçmek istiyor. Dolayısıyla bu
Kürsüye hem meslekî hem dilbilimsel bakımdan sıkı iş birliği yapabileceği bir Alman ' KadınDoğum uzananının getirilmesi için uğraşmaktadır. Bu Alman uzman, deyim yerindeyse, “ona
yer tutacaktır. Dr, Hadi’nin aklına gelen isim, gene Stoeckel’in bir öğrencisidir. Hadi,
Geheimrat Stoeckel ile bilimsel ilişkisini hala sürdürmekte olup, Stoeckel’in eserlerini kısmen
Türkçeye çevirmiştir, önerilen kişi, Halle’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Frommolt’tur. Ne var ki şu sırada Yetim evi Kadın-Doğum Kliniği’nin yöneticisi olan
Frommolt’a Rayh Eğitim Bakanlığı, bu mevkiye eş değerli bir görev veremiyor. Akla gelen
diğer isim, gene Dr. Stoeckel’in yanında başhekim olan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Caffier’dir. Gerçi. Caffier’i Rayh profesörlüğüne yükseltmek mümkünse de kendisinin
İstanbul’a gitmeye istekli olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca Geheimrat Stoeckel de Caffier’i
bırakmaya yanaşmamaktadır. Alman tarafı olarak Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Herold,
Profesör Hauptstein ve Profesör Rossenbeck üzerinde duruldu. Profesör Hauptstein ve
Profesör Rössenbeck ilkeolarak böyle bir görevi kabule hazırlar, Türk Eğitim Bakanı’na,
Stoeckel’in iki öğrencisinin ismini, ayrıca bu son iki ismi de verdim. Bunların dışında Dr.
Hadi, Erlangen’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Dyroff’u da önerdi. Fakat Profesör
Bach, Dyroff’u politik bakımdan uygun görmüyor. Türk Eğitim Bakanı ile yakın ilişki içinde
olan Dr. Hadi, yukarıda adı geçen hocalardan birinin çağırılması için çok uğraşmıştır. Ayrıca
Eğitim Bakanı ile yaptığım görüşmeyi de Dr. Hadi ayarlamıştır. Yukarıda adı geçen hocaların
çağırılması konusunda bir yandan Geheimrat Stoeckel ile, öte yandan Dr. Hadi ile benim
aramda doğrudan doğruya görüşmeler yapılırken, İstanbul Üniversitesi’nin Prag’taki Alman
Üniversitesi’nden Profesör Knauss’u İstanbul’a çağırarak üzere telgrafla temasa geçtiği
Berlin’de duyuldu. Sanıyorum ki, Knauss’un arî ırktan olmadığını, dolayısıyla Prag’daki işini
kaybedeceğini varsaymaktalar. Aslında Knauss’un Prag’da yeri doldurulamaz, buna rağmen
Hükümet Baş müşaviri Scheer, kendisinden üniversiteyi oyalamasını, böylece üniversitenin
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başka yerlerdeki mültecilerle kuracağı ilişkiyi engellemesini istemiştir. Türk Eğitim Bakanı ve
Genel Müdür ' Cevat ile yaptığım görüşmeden sonra, henüz Ankara’dan ayrılmadan, 17 Mayıs
tarihinde İstanbul’dan Dr. Hadi’ den uçak postasıyla bir mektup aldım. Mektuptan
öğrendiğime göre, Bay Knauss ile yapılan telgraf haberleşmesi, İstanbul Üniversitesi
Rektörü’nün isimleri birbirine karıştırması sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü 17 Mayıs tarihli
mektuba göre İstanbul Üniversitesi, aslında Viyana’dan arî ırktan olmayan Profesör Kraul’u
çağırmak istiyor, İstanbul’daki mülteci kliği ile Ankara’daki Bakanlık arasındaki güç
dengesinin gerçek durumunu göstermesi bakımından ibret verici bir belge olan bu mektubu,
aynen aşağıya alıyorum.
***
Kopyadır

Alman Hastanesi
Dr. Hadi İhsan Gediz
İstanbul, 17 Mayıs 1939
Sayın Bay Dr. Scurla
Az önce Türk Eğitim Bakanı beni telefonla arayarak, şu hususları size bildirmemi istedi.
Kendisiyle yaptığımız görüşmeden sonra Bakan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile temas
kurmuş ve buradaki mültecilerin Viyanalı arî ırktan olmayan bir kişi (Profesör Kraul) ile
görüşme halinde olduklarını, kendisinden düşük bir teklif aldıklarını öğrenmiş. Doğabilecek
anlaşmazlıkları (Böhm, John, Pisse, Skalitzer örneğinde olduğu gibi) baştan önlemek için
bizim eğitim bakanlığı Profesör Kraul’a ve ari ırktan olmayan başka adaylara yurtdışına çıkış
vizesinin, nitekim daha önce (Ankara’ya gelmek isteyen) Profesör Porges’e yapıldığı gibi,
verilmemesini rica ediyor.
Sizden Almanya’daki ilgili makamları en kısa zamanda durumdan haberdar etmenizi
rica ederim. Candan selamlar,
Pazartesi günü Ortaköy’de buluşmak üzere
Saygılarımla
İmza: Hadi
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P.S. Aynı postayla Profesör Stoeckel’e de yazarak, kendisine Ankara’daki görüşmenin
sonuçlarını ve Bakanla bugün yaptığım telefon konuşmasını bildiriyorum.
Eğitim Bakanı’na atfedilen bu ricanın, ne dereceye kadar Bay Dr. Hadi’nin bencil
isteklerinden kaynaklandığı, ne dereceye kadar da sahiden Eğitim Bakanı’na ait olduğu
bilinemez. Bu mektubu alır almaz, Elçilik Müşaviri Dr, Klaiber ve Elçilik Müşaviri Bay
Schafer-Rümelin ile görüşerek, Berlin’e aşağıdaki telgraf çekildi:
***
Kopyadır

Nr.

Numara” ..
Dışişleri Berlin
Tel. İ.Z.
No.167,18.5
İstanbul mülteci çevresinin üniversitede Kadın-Doğum Kürsüsüne Viyanalı ari ırktan
olmayan Profesör Kraul’u getirmek için temasa geçtiğini öğrendim. Scurla’nın da
onayıyla S.O Hauptamt’dan Dr. Turowski ile derhal görüşerek Kraul’un yurtdışına
çıkmasının önlenmesi.
Kroll ”
***
Genel Müdür Cevat ile, onun Frommholt, Caffier, Haupstein ve Rossenbeck hakkında
gerekli bilgiyi toplaması, ayrıca Türk tarafının bu hocaları çağırmayı düşünüp düşünmediği,
eğer düşünüyorsa hangisini çağıracağı konusunda da bana bilgi vermesi hususunda anlaştık.
Şimdilik Alman tarafı olarak başka önlemler almayı gerekli görmüyorum.
Radyoloji Kürsüsü, Profesör Dessauer’in ayrılmasından sonra boş kalmıştır. Vaktiyle
benim genel müdür Cevat’a yaptığım önerileri Profesör Dr. Bodendorf da hararetle
desteklemiş ve sonuç olarak bu kürsü için Ankara tarafından Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör Dr. Risse öngörülmüştü. Ancak Üniversite Rektörü, mültecilerin etkisiyle, bu
planları boşa çıkararak, 1937 Aralığında Viyanalı Profesör Wiener ile ve 1938 ilkbaharında
gene Viyanalı arî ırktan olmayan Profesör Sgalitzer ile temas kurdu. Profesör Wiener ile
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yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır, 1939 sonbaharında Berlin’deki Türk Büyükelçiliği,
Türk Eğitim Bakanı’nın talimatı üzerine Röntgenoloji Kürsüsü için Alman tarafından isim
önerilmesini istemiş, 9 Eylül 1938’de de memuriyet statüsünde Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör Risse’nin adı verilmişti. Bunun hemen ardından, 19 Eylül 1938’de ise, söz konusu
kürsüye saf kan Yahudi Sgalitzerç (Prag 1884 doğumlu) çağırıldı, GESTAPO, daha 1938
Ocak ayında haberdar edilmesine rağmen. Profesör Sgalitzer’in yurtdışına çıkmasını
engelleyememiştir.
Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü için Türk Büyükelçiliği, 5 Kasım 1938 tarihinde
Alman Hükümetine sözlü nota vererek isim önermesini istemişti. Bu kürsü için Führer’in
vekilinin de onayıyla Heidelberg’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Hoepke’nin adı
verildi. Hoepke, bu Kürsüye önceden de doğrudan doğruya talip olmuştu. Hoepke, arî ırktan
olmayan akrabalık ilişkisi içindedir (karısı %50 nispetinde arî ırktan değildir), fakat Kepp
darbesine aktif olarak katılmıştır, ayrıca EK 1 ve 11 nişanına sahiptir. Dolayısıyla Führer’in
vekili ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayıyla istisna olarak Hoepke’nin ismi önerildi. Ne var ki
28 Mart 1939 tarihinde Türk Büyükelçiliği, Hoepke’nin alınmayacağını haber verdi. Kürsüye
arî ırktan olmayan Profesör Peterfi getirilmişti.
Bu Kürsüde, 1933 Ekim’inden bu yana, arî ırktan olmayan,1892 doğumlu Dr. Kari
Löwenthal çalışmaktaydı. Dr. Löwenthal, son olarak Berlin-Lichtenberg Şehir Hastanesi’nin
Patolojik Anatomi Bölümü’nü yönetirken başvuru üzerine emekliye sevk edilmiştir. Harp
malülü olan Löwenthal, Almanya’ya dönmeye niyetliydi. Şu sırada nerede olduğuna dair
bilgim yok.
İstanbul Başkonsolosu’nun bildirdiğine göre, 1938 Ekim ayında

Ortopedi

Kürsüsü’ne tayin edilmesi söz konusu olmuş. Alman tarafı olarak Düsseldorf ’tan Ordinaryüs
Profesör adayı Profesör Wilhelm’in ismi (kendisi sonradan vazgeçmiştir) ve Berlin’den
Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Storck’un ismi verilmiştir. Storck, 1939 Mart ayında
İstanbul Üniversitesi Rektörüne başvurmuşsa da cevap alamamıştır. Profesör Dr.
Bodendorf’un, en son tesbitine göre, Türk tarafı böyle bir kürsü kurmayı hiç düşünmemiş. Bu
daha çok mültecilerin, yeni yeni kürsüler icad edip özellikle doğu bölgelerinden arî ırktan
olmayan hocalar getirterek, üniversitede kendi nüfuzlarını arttırma çabalarından biridir.
Aynı şekilde mülteciler cephesini güçlendirmeye yönelik başka bir örnek de, Tıp
Fakültesi’nde bir Çocuk Hastalıkları Kürsüsü kurdurma çabasıdır. İstanbul Başkonsolosu bu
konuda da 1938 Ekim’inde bilgi vermişti. Kürsü, bir Türk’ün yönetimindedir. Anlaşıldığı
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kadarıyla Türk tarafı bu Türk’ün yerine bir yabancıyı tayin niyetinde değildir. Zira Alman
tarafı olarak bu Kürsü için Frankfurt/Main’dan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Mommsen ve gene Frankfurt/Main’dan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Scheer
önerilmişti.
Başka bir örnek, 1938 Eylül ayında boşaldığı bildirilen Üroloji Kürsüsü’dür. Aslında
burası da mülteciler tarafından, sırf, arî ırktan olmayan Avusturyalı yüksekokul hocalarına iş
bulabilmek amacıyla lanse edilmiştir. Alman tarafı, Düsseldorf’dan Doçent Dr. Fischer’i ve
Viyana’dan Dr. Hryntschak’ı önermişti. Nisan ayı başında Profesör Bodendorf, Türk
tarafının hiçbir zaman ciddi olarak yeni bir tayin düşünmediğini bildirdi.
Tıp Fakültesi’nin Yahudilerin elindeki öteki kürsüleri şunlardır:
Kulak-Burun-Boğaz

Hastalıkları

Kürsüsü,

arî

ırktan

olmayan

Profesör

Hellmann’ın yönetimindedir. Doğumu 1892. Evvelce Würsburg’da idi. Kürsünün başına
1936’da getirilmiştir, sözleşmesi 1941’e kadardır.
Cerrahî Kürsüsü, arî ırktan olmayan Dr. Rudolf Hissen’in yönetimindedir.Doğumu
1895. Evvelce Charite Cerrahi Kliniği’nde Başhekim ve Ordinaryüs Profesör adayı Profesör.
Karısı arî ırktan Fakat Üçüncü Rayh aleyhinde “fesat kumkumalığı” yapmaktadır. Hissen
doğacak çocuğu İngiliz uyruklu olabilsin diye karısını doğum için İngiltere’ye yollamıştır.
Diş Tababeti Kürsüsü: 1934 Ocak ayından bu yana Dr. Alfred Kantorovicz
tarafından yönetilmektedir. Doğumu 1880. Evvelce Bonn’da Ordinaryüs Profesör idi.
Kantorowicz, eskiden aktif komünistmiş. Ari ırktan karısından boşanmıştır. Mülteci kliğinin
en nüfuzlularından ve en berbat kışkırtıcılardan biri olarak tanınır. Vatandaşlıktan çıkarılması
için adım atılmalıdır.
Göz Hastalıkları Kürsüsü: 1933 Ekim ayından bu yana Dr. Josef Igersheimer
tarafından yönetilmektedir. Evvelce Frankfurt/Main’da Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
olarak çalışan İgersheimer, 1879 doğumludur. Karısı da kendisi gibi arî ırktan değildir.
Igersheimer politik bakımdan kendini arka planda tutuyor.
İç hastalıkları Kürsüsü: Dr. Erich Frank yönetimindedir. 1884 doğumlu, evli.
Sevimsiz bir tarzı olan Frank, son olarak Breslau’da W-H Hastanesi Dahiliye Kliniğinde şef
idi. BBG uyarınca emekliye sevk edilmiştir.
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Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü: 1933 Ekiminden bu yana
Profesör Hugo Braun’un yönetimindedir. Doğumu 1881, ari ırktan değildir. Evvelce
Frankfurt/Main

Hijyen

Enstitüsü’nde

Bölüm

şefi

ve

Ordinaryüs

Profesör

adayı

profesör olarak çalışmıştır. BBG uyarınca emekliye sevk edilmiştir.
Hijyen ve Bakteriyoloji Kürsüsü: 1933 Ekim’inden bu yana Dr. Jullus Hirsch’in
yönetimindedir. Doğumu 1892, arî ırktan değil. Evvelce Almanya’da Berlin ’de Ordinaryüs
Profesör adayı profesör olarak çalışmaktaydı. 1935’te ders verme yetkisi elinden
alınmıştır. Marksist olduğu için Üçüncü Rayh’a karşı düşmanlığını her fırsatta gösteriyor.
Vatandaşlıktan çıkarma işlemine başlanmalıdır.
Umumî ve Tecrübî Patoloji Kürsüsü: Dr. Siegfried Oberndorfer’in yönetimindedir.
Doğumu 1876, arî ırktan değil, karısı arî ırktan. Evvelce Almanya’da Münih’te Ordinaryüs
Profesör adayı Profesör olarak çalışmaktaydı, ayrıca Münih Şehir Hastaneleri Patoloji
Enstitüsü’nün de 1906’dan beri yöneticiliğini yapmaktaydı. İkametgâhını Ankara’ya
nakletmesine izin verilmediğinden, maaşı dondurulmuştur.
Patoloji

Kürsüsü:

Arî

ırktan

olmayan

Dr.

Philipp

Schwartz

tarafından

yönetilmektedir. Schwartz evvelce Almanya’da Frankfurt/Main’da Ordinaryüs Profesör adayı
Profesör olarak çalışmaktaydı. Aslen Avusturyalı olan Schwartz, bu arada Yugoslav
vatandaşlığına geçmiştir.
Fizyoloji Kürsüsü: 1933 sonbaharından bu yana Dr. Hans Winterstein’ın
yönetimindedir. Doğumu 1879, arî ırktan değil. Evvelce Breslau’da Ordinaryüs Profesör
olarak çalışan Winterstein BB/G uyarınca emekliye sevk edilmiştir. Maaşı dondurulmuş
durumdadır.
Tıp Fakültesindeki kürsülerin bu Yahudi yöneticilerinin yanı sıra, İstanbul’da bir dizi
Yahudi asistan da bulunuyor. Evvelce A1manya’da çalışmış arî ırktan olmayan şu asistanları
tespit edebildik:
Ladewig, doğumu 1909, bekâr. Arî ırktan değil. 1935 Ekim’inden bu yana İstanbul’da
Umumî ve Tecrübî Patoloji Enstitüsü’nde asistan. Bu kürsüye asistan olarak Berlin’den
Profesör Rössle’nin aracılğı ve Rayh Eğitim Bakanlığı ile Dışişlerinin onayı (ilgili yazı
19.H.1935-V1 W 12 184) ile getirildiğini iddia ediyor. Bu iddianın tahkiki gerekir.
Dr. Poter Calvi, doğumu 1908, bekâr. Irkı belli değil. Kadın-Doğum Kürsüsü’nde
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Profesör Liepmann’ın yanında asistandır. Evvelce Almanya’da 1930-31 yıllarında Charité
Hastanesi’nin Patoloji Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmış. Buradan Danzig’e gitmiş. Halen
İstanbul’da olup olmadığı tespit edilememiştir.
Dr. Egon Werner Winter. 1903 doğumlu, bekâr. Aynı şekilde 1935’ ten bu yana
Kadın-Doğum Kürsüsü’nde Profesör Liepmann’ın asistanı. Evvelce Almanya’da Giessen
Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği’nde ve 193335 yılları arasında da Prag’daki Alman
Üniversitesi’nde asistan olarak çalışmış Dr. Ewald Löwenthal, arî ırktan değil. 1. Cerrahi
Kliniği’nde Profesör Hissen’in yanında fahrî asistan.
Dr. Kurt Steinitz. Arî ırktan değil, evli. 1907 doğumlu. 1934’ten bu yana Dâhiliye
Kürsüsü’nde (Profesör Frank) çalışıyor, evvelce Breslau’da gene Frank’ın yanında çalışmış.
Dr. Harry Rosenbaum. Arî ırktan değil, 1904 doğumlu. 1935 Ekim’inden bu yana
Fizyoloji Kürsüsü’nde (Profesör Winterstein) çalışıyor. Evvelce Almanya’da Breslau
Üniversitesi’ne bağlı Fizik Enstitüsü’nün Kimya Bölümü’nde çalışmaktaydı.
Dr. Berta Ottenstein. Arî ırktan değil, 1891 doğumlu. 1935’ ten bu yana İstanbul’da
Cildiye Kliniği’nde asistan olarak çalışıyor. Bayan Dr. Ottenstein, evvelce Almanya’da
Freiburg Üniversitesi’ne bağlı Deri Hastalıkları Kliniği’nde doçent ve asistan olarak, 1933-35
yıllaarı arasında ise Budapeşte’de çalışmış.
Dr. Ernst Caspari arî ırktan değil, Bakteriyoloji Enstitüsü’nde asistan.
Susanne Hoffmann, doğumu 1895, arî ırktan. 1933’ten bu yana Profesör
Igersheimer’in yanında teknisyen. Evvelce Frankfurt/Main’da gene Igersheimer’in asistanı
olarak çalışmış.
Dr. Heckmann 1903 doğumlu, arî ırktan ve arî ırktan bir kadınla evli; 1 Ekim
1937’den bu yana kendisini İstanbul’a aldıran arî ırktan olmayan Profesör Frank’ın yanında
asistan. Uzmanlık alanı radyoloji olan Heckmann, evvelce Münih’te Profesör Stepp’in
yanında çalışmaktaydı, Münih’te 1 Mayıs 1936’da doçentlik Habilitasyon başvurusunda
bulunmuştur. Başvurusu, Heckmann NSDAP’den atılmış olduğu için reddedilmişti. Ancak
Partinin en yüksek yargı organının bu arada söz konusu hükmü iptal ettiği söyleniyor,
Heckmann, bugüne kadar Alman çevreleriyle bir bağ kurmamıştır.
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b) Fen Fakültesi
Fen Fakültesi’nde, 1939 ilkbaharına kadar Profesör Bodendorf ’un mahirane ve ısrarlı
çabalarıyla, boşalan kürsülere Alman yüksekokul hocası getirtmeyi başarması sayesinde,
Alman kültür politikasının çıkarlarına uygun bir ortam yaratılmıştı. Gerçi bu çabalar çoğu
örnekte mültecilerin etkisi sonucu başarısızlığa uğramışsa da hiç değilse bu olgu en azından
Yahudileşmiş İstanbul Üniversitesi’ne 1 ya da 2 Alman yüksekokul hocası çağırılmasının,
Alınan çıkarları açısından dişe dokunur bir fayda sağladığını göstermiştir.
Farmasötik Kimya Kürsüsü: şimdiye kadar Rayh profesörü Dr. Bodendorf ’un
yönetimindeydi. Bodendorf, şimdi Breslau’ya çağırılmıştır. Kendi yerine geçirilmek üzere
Profesör Bodendorf, bizim de onayımızla Berlin’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
Boehm’ün ismini önermiştir. Nitekim Türk Büyükelçiliği de 5 Kasım tarihli sözlü notası ile
Boehm’ün İstanbul’a gitmek üzere izinli (!)sayılmasını rica etmişti. Ne var ki, İstanbul
Üniversitesi gene bundan bağımsız hareket etmiştir. Evvelce bir Yahudi kadınla evliyken
şimdi boşanmış olan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör John, İstanbul Üniversitesi’ne
doğrudan doğruya çağrıldı. Profesör John Prag’daki Alman Üniversitesi’nde profesör ve
asistan olarak çalışmaktaydı ve Yahudi çevreleri ile sıkı fıkı olup, Alman öğrenciler tarafından
Yahudi taraftarı liberal görüşlerinden dolayı soğuk karşılanmıştı. İstanbul’da Alman
çıkarlarına pek hizmet edeceği izlenimini uyandırmadığı için, John’un yurtdışına çıkmasının
engellenmesi konusunda Bohemya ve Moravya Rayh Protektorası’ndaki Rayh Eğitim
Bakanlığı temsilcisine gerekli talimat verilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’ndan olayların
garip seyrine Türk Büyükelçiliği’nin, dikkatini çekmesi istendi. 3 Mayıs’ta Boehm’e
Berlin’deki Türk Büyükelçisi’nin imzasıyla gönderilen bir yazıda, kendisinden en kısa
zamanda şartlarını bildirmesi isteniyordu. Ne var ki benim Ankara’da bulunduğum sırada
Boehm’e artık kendisinin çağırılmayacağı bildirilmiştir. Durumu dikkatlerine sunduğum
Genel Müdür Cevat ve bizzat Sayın Bakan, John’un çağırılması hakkında bilgi sahibi
olmadıklarını iddia ettiler. (Ne yazık ki Boehm’e bu arada ret cevabı verildiğini İstanbul’da ve
Ankara’da bulunduğum sırada duymuştum).
Hayatî ve Tıbbî Kimya Kürsüsü: başlangıçta, arî ırktan olmayan Lipschitz’in
yönetimindeydi. 1938 ilkbaharından bu yana boştur. 1938 Haziran ayında Frankfurt/Main’den
Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Dirscherl’in ismini önerdik. İstanbul Üniversitesi ise arî
ırktan olmayan, evvelce Graz’da görevli Loewi’yi çağırmaya çalıştı. Loewi’nin yurtdışına
çıkması engellenmiştir. 1 Aralık 1938 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü, Profesör
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Dirscherl’e söz konusu kürsünün boş olmadığını bildirdi. Oysa Dirscherl Berlin’deki Türk
Büyükelçiliği’nin sözlü bir notası üzerine 30.11 tarihinde resmen önerilmişti. İstanbul
Üniversitesi Rektörü’nün Profesör Dirscherl’e yanlış bilgi vermesi, Üniversitenin daha kışın
Prag’daki Çek Üniversitesi’nden Profesör Hamsik ile doğrudan doğruya temasa geçmiş
olmasına da bağlıydı. Proresör Hamsik, 1878 doğumludur, masondur ve SPD’nin (Sosyal
Demokrat Parti) adamıdır. 28 Mart 1939’da Türk Büyükelçiliği, İstanbul Üniversitesi
Rektörü’nün talimatıyla, Dirscher’in çağırılmasından vazgeçildiğini bildirdi. İstanbul’daki
Alman Başkonsolosluğu’nun tespitine göre, söz konusu kürsüye evvelce Prag’da görevli
Profesör Haurowitz çağırılmıştır. Haurowitz’in kişiliği

hakkındaki

tahkikat

henüz

sonuçlanmadı.
Galenik Eczacılık Kürsüsü: Profesör Bodendorf ’un 1938 Nisan ayında bildirdiğine
göre, kurulmak üzereydi. Alman tarafı bu Kürsü için, başka uygun bayların yanı sıra, Kiel’den
Doçent Dr. Wojahn’ı önermişti. Gelişmelerin seyri içinde ise kürsüye bir Fransız çağırılmış,
fakat görevi kabul etmemiştir. Nisan ayı başında Profesör Bodendorf, bundan böyle Doçent
Wojahn’ın çağırılacağına inandığını söyledi. Arıcak o gün bugündür bu konuda bir
ses çıkmamıştır.
Astronomi Kürsüsü: arî ırktan olmayan Freundlich’in yönetimindeydi. Freuridlich’in
1936-37 kışında Prag’a gitmesinden sonra boşalmıştır. Alman tarafının tavsiyesi üzerine 1937
Ocak ayında Profesör Heckmann, Profesör Boda ve Profesör Huyermann Genel Müdür
Cevat’a başvuruda bulunmuşlar ise dehiçbir cevap alamamışlardır. İstanbul Başkonsolosu’nun
1937 Ekim ayında bildirdiğine, göre, kürsünün şimdilik doldurulması düşünülmüyordu. Ne
var ki 1933 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi, evvelce Kiel’de görevli emekli Profesör
Hans Rosenberg’i İstanbul’a çağırmıştır. Rosenberg ikametgâhını nakletmesine izin
verilmediği halde, kendisi çağrıyı kabul etmiş, bunun sonucunda 26 Aralık 1933 itibariyle
memuriyetten çıkarılmıştır. Bu örnekte de vatandaşlıktan çıkartılması üzerinde durulmalıdır.
Zooloji

Kürsüsü:

Profesör

Kosswig’in

yönetimindedir,

Kosswig

evvelce

Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde memur statüsünde Ordinaryüs Profesör adayı Profesör
olarak çalışmaktaydı. Doğumu 1903, evli, 3 çocuklu, arî ırktan, karısı da arî ırktan. Kosswig
1937 Eylül ayında, Bakanlığın başka isimler önermesine rağmen çağırılmıştır, Kossvig politik
bakımdan hiçbir şekilde güvenilir olmadığından, kendisine çağrıyı kabul izni verilmedi. Buna
rağmen gitmiştir ve yurtdışına çıkışı engellenememiştir. 30 Eylül 1937 tarihinde devlet
memuriyetinden çıkarıldı. Davranışları yüzünden ve gene İstanbul’daki arî ırktan olmayan
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Heilbronn

ve

arî

ırktan

olmayanbaşka

kişilerle

yakın

ilişki

içinde

bulunması

nedeniyle, Kosswig politik mülteci sayılmalıdır. Başkonsolos Bay Toepke’nin sözlü olarak
bildirdiğine göre, karısının pasaportu elinden alınmıştır. Vatandaşlıktan çıkarma söz konusu
olabilir.
1937 Aralığında bir Mineraloji Kürsüsü kurulması kararlaştırılmış olduğu bildirildi.
1938 Şubat ayında Alman tarafınca Genel Müdür Cevat’a Berlin Teknik Üniversitesi’nden
Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Baier, Jena’dan Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Jung
ve Münih’den Doçent Hegemann’ın isimleri önerildi. Ne var ki 11 Mart tarihinde Genel
Müdür Cevat, boş kürsü bulunmadığını söylemiştir.
Mültecilerin Fen Fakültesi’ndeki nüfuzu, arî ırktan olmayan ya da politik mülteci olan
kişilerin elinde bulunan şu kürsülerden de rahatlıkla anlaşılıyor.
Kimya Kürsüsü: arî ırktan olmayan Ordinaryüs Profesör Arndt’ın yönetimindedir.
Arndt, evvelce Üniversitede çalışmaktaydı. BBG Madde 3 uyarınca emekliye sevk edildi.
Doğumu 1885. İlk karısı tam kan Yahudi, kızlık soyadı Heimann. İkinci karısı ise arî
ırktandır. 1934 yılından bu yana İstanbul’ da çalışmakta olan Arndt, sessiz ve zararsız bir kişi
olarak tanınıyor. Bir ara Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü’ ne Profesör Lorenz’in yerine
çağırılması düşünülmüş ise de bu gerçekleşmemiştir.
Kimya

Teknolojisi

Kürsüsü:

1936’dan

bu

yana

Profesör

Philipp Gross’ in yönetimindedir. Evvelce Viyana Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak
çalışan Gross’a, 1936 Aralık ayından itibaren izin verilmiştir. Sözleşmesi şimdilik 1942’de
bitiyor. Gross ve karısı da arî ırktan değildirler. Viyana’ da Gross aleyhine herhangi bir işlem
yapılmış olup olmadığı araştırılmalıdır.
Fizik Kürsüsü: 1933’ ten bu yana Profesör Harry Dember’in, yönetimindedir.
Doğumu 1882, arî ırktan değil, karısı da arî ırktan değil. Dember, evvelce Dresden Teknik
Üniversitesi’nde (1923’ten itibaren) fizik dalında Ordinaryüs Profesör olarak çalışmaktaydı.
Emekliye sevk edilmiş ya da memuriyetten çıkarılmış olup olmadığı araştırılmalıdır.
Botanik ve Genetik Kürsüsü: 1933’ ten bu yana Profesör Dr. Alfred Heilbronn’un
yönetimindedir. Doğumu 1885, arî ırktan değil. Evvelce Münster’ de Ordinaryüs Profesör
adayı profesördü, Kosswig’in sürekli ilişki içinde olduğu Heilbronn, Türk vatandaşlığına
geçmek için başvurmuştur. Başvurusu reddedildi. Sırf bu yüzden Heilbronn’un vatandaşlıktan
çıkarılması uygundur.
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Diğer bir Botanik Kürsüsü: 1933’ten bu yana Profesör Dr. Leo Brauner’in
yönetimindedir. Doğumu 1886, arî ırktan değil, karısı arî ırktan. Evvelce Jena
Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör adayı Profesör ve asistandı.
Matematik Kürsüsü: 1934’ten bu yana von Mises’in yönetimindedir. Ari ırktan
değil, 1934 yılında Prusya devlet memuriyetinden başvuru üzerine çıkarılmıştır.
2. Matematik Kürsüsü: 1933 Ekim’inden bu yana Willi Prager’in yönetimindedir.
Doğumu 1903, arî ırktan değil. Sözleşmesi 1943’te bitiyor. Prager, daha 1933’te, Nasyonal
Sosyalist Parti’nin iktidara gelmesinden önce, Karlsruhe Teknik Üniversitesi tarafından
Mekanik Kürsüsü’ne Ordinaryüs: Profesör olarak çağırılmıştı. Prager in Baden’deki
memuriyet ilişkisinden ne şekilde çıkmış olduğu araştırılmalıdır.
Fen Fakültesindeki asistanlar arasında, tesbit edebildiğimiz kadarıyla şu mülteciler
yer almaktadır:
Fizik-Kimya Eristitüsü’nde, bugün hayatta olmayan Profesör Lipschitz’in asistanı
olarak çalışan Dr. Kurt Büding. Arı ırktan değil. 1929’dan bu yana Alman Komünist Partisi
üyesi olduğu ileri sürülüyor. Vatandaşlıktan çıkarılmalıdır.
Kimya Kürsüsü’nde arî ırktan olmayan Arndt’ın 1934’ ten bu yana asistanı olan,
Bayan Dr. Lotte Loewe. 1900 doğumlu, bekâr, arî ırktan değil. Evvelce Breslau’da gene
Arndt’ın yanında asistan olarak çalışıyordu.
Radyoloji Kürsüsünde, Profesör Dessauer’in zamanında, yani 1935’ten' itibaren Dr.
Kurt Lion asistan olarak çalışıyordu. Doğumu 1904 evli, arî ırktan olmadığı anlaşılıyor. Lion,
1933’e kadar Darmstadt Teknik Üniversitesi Fizik Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmış,
1934-35’de ise, Dessauer tarafından çağırılana kadar, Frankfurt/Main’ de kendi fizik-teknik
laboratuvarını çalıştırmış. Lion’un halen İstanbul’da olup olmadığı belli değildir.
Matematik Enstitüsü’nde, Profesör von Mises’in yanında Viyanalı Bayan Dr. Hilde
Geiringer asistanlık yapmaktadır, Ari ırktan değil.
Astronomi Enstitüsü’nde, evvelce Profesör Freundlich’ın, şimdilikise Profesör
Rosenberg’in yönetimi altında, arî ırktan olmayan Dr. Gleisberg asistanlık yapıyor.
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde kimyager olarak Ludwig Friedrich Breusch’un çalıştığı
söylenmektedir. Ancak onun hakkında ayrıntılı bilgi elde edemedim.
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c- Edebiyat Fakültesi
1. Felsefe Kürsüsü, arî ırktan olmayan Reichenbach’ın yönetimindeydi. Onun yerine
Alman tarafı 1939 Ocak ayında Göttingen’den Ordinaryüs Profesör adayı Profesör Bollow’un
ismini İstanbul Başkonsolosluğu’na vermiştir. Türk tarafı ise Prag’dan arî ırktan olmayan
Frank ile, ayrıca Heidelberg’den Profesör Jaspers’i (arî ırktan olmayan akrabalık ilişkisi
içinde) düşünmüş. (İstanbul Üniversitesi’ndeki genel durum göz önüne alınarak, Alman tarafı,
bu Kürsüye talepte ısrarlı olmamalıdır.
Coğrafya Kürsüsü’ne 1935 Eylül’ünden bu yana Profesör Braun taliptir. Braun
emekliye sevk edilmişse de aleyhinde açılan idarî soruşturma 1939 Mart’ında durdurulmuştur.
Braun bilimsel bakımdan uygundur, politik bakımdan da sakıncasız sayılır. Ancak yaptığım
soruşturmalara göre İstanbul’ da boş bir Coğrafya Kürsüsü yoktur.
Psikoloji Kürsüsü’nü 1937 Ekim’ inden bu yana Peters yönetmekte. Doğumu 1880,
arî ırktan değil (karısı arî ırktan). Peters evvelce Jena’da çalışmaktaydı. BBG Madde 3
uyarınca emekliye sevk edilmiştir. Yurtdışına çıkma izni olmaksızın gittiği için maaşı
dondurulmuştur. Emeklilik maaşının kesilmesine 3 yıl sonra karar verilecektir.
2. Felsefe Kürsüsü 1936 Ekim’inden bu yana Profesör Ernst von Aster’in
yönetimindedir. Sözleşmesi şimdilik 5 yıllıktır. Doğumu 1880. Evvelce Giessen’de
Ordinaryüs Profesör olarak çalışmaktaydı. Aster, SPD (Sosyal Demokrat Parti) üyesiydi. Von
Aster’in emekliye sevk edilmiş ya da memuriyetten çıkarılmış olup o1madığı araştırılmalıdır.
Alman kültürel çıkarları açısından üniversitenin Yabancı Diller Enstitüsü (Yabancı
Diller Okulu) yönetiminin, arî ırktan olmayan, Dr. Erich Auerbach’ın elinde olması özel önem
taşıyor. Burada geleceğin öğretmenleri Almanca, İngilizce ve Fransızca öğrenmektedirler.
Auerbach evvelce Marburg’da Romen Dilleri ve Edebiyatı Ordinaryüs Profesör olarak
çalışmaktaydı, Emekliye sevk edilmiş ya da memuriyetten çıkarılmış olup olmadığı
araştırılmalıdır. Auerbach’ın İstanbul’da Yabancı Diller Enstitüsü Müdürlüğü’nün yanı sıra,
bir de Latin ve Grek Dilleri Kürsüsü’nü yönettiği anlaşılıyor. Yabancı Diller
Enstitüsü’ndeki Almanya’dan çağrılmış olan okutmanların istisnasız hepsi arî ırktan olmayan
kişiler ya da mültecilerdir Bunlardan biri olan Rosemarie Burkart, gerçi arî ırktandır. Fakat
İstanbul’a gelmeden önce Köln Üniversitesi Romanoloji Semineri’nde, şaibeli Profesör Leo
Spitzer’in asistanlığını yapmıştır ve sadece mülteci çevreleriyle görüşmektedir. Bayan
Burkart, 1905 doğumlu olup bekârdır.
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Profesör Leo Spitzer, İstanbul’daki Yabancı Diller Enstitüsü’nün uzun yıllar boyunca
yöneticiliğini yapmıştır. Aynı şekilde sadece mültecilerle düşüp kalkan' başka bir okutman da
Dr. Traugott Fuchs’tur. Kendisine verilen soru kağıdını doldurmayı reddettiğinden, kişiliği
hakkında bilgi edinemedik. Yabancı Diller Enstitüsü’nün 'asistanlarından Dr, Anstock için de
aynı şeyler söylenebilir, Anstock aktif komünist olarak tanınıyor.
Yabancı Diller Enstitüsü ndeki okutman Dr. Marchand arî ırktan değildir, karısı ise
arî ırktandır, Arapça ve Farsça okutmanı olan Ve ’Yabancı Diller Enstitüsü’ne bağlı olarak
çalışan Dr. Ritter’in kişiliği hakkında daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. Ritter, 1925,
yılına kadar Hamburg Üniversitesi’nde çalışmaktaydı. Doldurduğu soru kağıdında Ritter,
Deutsche Morgenlaedische Gesellschaft’ın İstanbul şubesi yöneticisi olduğunu iddia etmiştir.
Elçilik Müşaviri Schefer-Rümelin, kendisini eskiden güvenilmez biri olarak tanımlamıştı.
Başkonsolos Toepke, Ritter’ın bilimsel bakımdan çok takdir edildiğini, ayrıca anlayışlı ve
yardımsever bir tutum içinde olduğunu söyledi. Politik bakımdan aleyhte bir şey
duyulmamıştır. Ancak Almanya’da iken Ceza Kanunu ile (Madde 175) başının derde girdiyi
anlaşılıyor. Yabancı Diller Estitüsü’nde mültecilerin 'bu kadar nüfuzlu olmaları, anlaşılır
nedenlerle, özellikle can sıkıcıdır. Üstelik üniversitede ayrı bir Alman Dilleri ve Edebiyatı
Kürsüsü’nün bulunmaması, mevcut Romanoloji Kürsüsü’nün de gene ari ırktan olmayanların
elinde olması, durumu büsbütün kötüleştirmektedir. Almanya’dan gelen 'bazı başka elemanlar
da gene Edebiyat Fakültesi’ne şu ya da bu şekilde bağlı olarak çalışmaktadırlar. Bunlara Türk
Hükümeti birtakım özel görevler vermiştir. Bunlardan biri, 1910 doğumlu, bekâr, arî ırktan
olmayan (yarım Yahudi) Dr. Fritz Rudolf Kraus’tur. Kraus 1934 yılında Almanya’da
doktorasını yapmış olup 1937 Ağustos’u ile 31 Mayıs 1938 tarihleri arasında Sami dilindeki
koleksiyonların kataloğunu çıkartmakla görevlendirilmiştir. Hâlâ İstanbul’ da olup olmadığını
tespit edemedim.
Arkeoloji Müzesi’nde de 1935’ ten bu yana eski Doçent Dr. Clemens Bosch
çalışmaktadır. Doğumu 1899. Kendisi arî ırktan, karısı ise arî ırktan değil (4 çocukları var).
İstanbul’da gene Almanya’dan göç etmiş başka bir eleman Dr. Günter Martiny ’dir.
Dr. Martiny Amerikalı Profesör Baxter’in kazılarında teknik yönetmenlik yapıyor. Doğumu
1903, Almanya’yı terk etme sebebi, kendisinin %25 nispetinde ari ırktan olmadığı gerçeğini
SS yetkililerinden saklamasıdır. Martiny hakkında gerekirse daha farzla bilgiyi, Berlin’deki
Arkeoloji Enstitüsü’nün müdürü olan Dr. Schede’den elde etmek mümkündür.
1934 Nisan’ında eski doçent (193334 yılları arasında) Dr. Bossert, İstanbul’a arkeolog
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çağırılmıştır.
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yılında

Deutsche

Forschtmgsgemeinschaft ve Bavyera Bilimler Akademisi’nin desteği ile Anadolu’da kazılar
yapılmakta imiş. Kendi uzmanlık alanında çok iyi olduğu söylenen Bossert, Nasyonal
Sosyalist Parti’den ihraç edilmiştir.
d- Hukuk ve Siyaset İlmi Fakültesi
(Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi)
Bu Fakültede ağırlık, an ırktan olmayanlardan çok siyasî mültecilerdedir. Siyasî
mültecilerin bir kısmı son derece Alman düşmanı bir faaliyet içindedirler.
Sosyoloji ve sosyal siyaset Kürsüsü yöneticisi Profesör Kessler bunların başında
gelmektedir. Kessler evvelce Leipzig’de Ordinaryüs Profesör olarak çalışmakta olup, BBG
Madde 4 uyarınca emekliye savk edilmiştir. İkametgâhını yurtdışına nakletmesine başlangıçta
izin verilmişse de bu izin 21 Aralık 1935’te Saksonya Kültür Bakanlığı tarafından iptal
edilmiştir. Kessler 1883 doğumludur. Politik bakımdan sor derece ters bir tutum içindedir.
Kessler aleyhinde askıda kalan vatandaşlıktan çıkarma işlemi, ancak sonuçlanmıştır,
Kessler’in 4 çocuğu, özellikle de Rayh Gençlik Önderi olan en büyük kızı göz önünde
tutularak, vatandaşlıktan çıkarma işlemi şimdiye kadar sürekli olarak ertelenmişti. Kessler,
öylesine anlaşılmaz bir davranış içindedir ki, zihnî melekelerinin yerinde olup olmadığı
konusunda haklı olarak şüphe duymak gerekiyor. Sürekli hasta olan karısına kendini vasi
tayin ettirmeyi başardığı anlaşılıyor. Böylece karısı halen İstanbul’ da bulunan 13
yaşındaki en küçük kızlarım alarak kocasını terk edemeyecektir. Vatandaşlıktan çıkarma
sadece Profesör Kessler’e uygulanmıştır, aile bireylerini kapsamaz. Kessler’in en büyük oğlu,
ilk başta Almanya’da askerlik görevini yerine getirmeye niyetli olduğu halde, Amerika’ya
gitmiştir; dolayısıyla kendisi asker kaçağı sayılabilir.
Ekonomi Siyaseti Kürsüsü, Profesör Dr. Dobretsberger tarafından yönetilmektedir.
Doğumu 1903. Evvelce Graz Üniversitesi’nde çalışmaktaydı. Dobretsberger, Avusturya’da
Schuechnig Hükümeti’nde bakanlık yapmıştır. İkametgâhını İstanbul’a nakletmesi,
ilk başta sakıncalı görülmüş ise de ileri gelen şahsiyetlerin ve Dobretsberger’in
meslektaşlarının kefil olmaları, bizzat kendisinin de yurtdışındaki ikametini Üçüncü Rayh’ a
sadakatini ispat için bir imkân olarak gördüğünü hem sözlü hem de yazılı olarak vurgulaması
üzerine, 1938 temmuz ayında gerekli izin verilmiştir Dobretsberger, şu sırada geçici olarak
emekli sayılmakta olup emekli maaşı almaktadır. Her ne kadar geldiğinden bu yana Rayh’a
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karşı düşmanca bir davranışı görülmemiş ise de İstanbul’a gelir gelmez hemen mülteci kliğine
katılmış ve kendisine Profesör Bodendorf ile temas kurması ısrarla söylenmiş olduğu halde,
bunu yapmamıştır. Karısı ise Almanya’ya karşı son derece düşmanca bir davranış içindedir.
Dobretsberger Başkonsoloslukta Elçilik Müşaviri Winter’e yaptığı ilk nezaket ziyaretinden
sonra, bir daha buraya ayak basmamıştır. İkametgâh nakli için verilen iznin acilen geri
alınması gerekiyor.
İşletmecilik Kürsüsü, başlangıçta Profesör Röpke’nin yönetimindeydi. Röpke şu
sırada, Cenevre’ de çalışmaktadır Kürsüyü 1937 Ekim’inden bu yana Profesör Isaac
yönetiyor. Doğumu 1888. Evvelce Nürnberg Yüksek Ticaret Okulu’nda Ordinaryüs Profesör
olarak çalışıyordu, Sözleşmesi şimdilik 5 yıllıktır. Isaac’a yetkili Bavyera makamları
tarafından verilen ikametgâh nakli izni, RayhEğitim Bakanlığı’nın itirazı ürerine 1938 Ocak
ayında iptal edilmiştir. Aynı şekilde Isaac’ın emeklilik maaşı hakkının saklı kalması için
yaptığı başvuru da reddedilmiştir. Bu Kürsü için aslında Alman tarafı, Köln’den Profesör
Müller’in ismini önermişti, Isaac’ın davranışları konusunda kulağımıza gelen bir şey yok.
Gene de emeklilik maaşı hakkının, 1 Ocak 1941 tarihinden itibaren elinden alınması için
gereken işlemler yapılmalıdır.
Finans İlmi Kürsüsü, 1933’ten bu yana Dr. Neumark’ın yönetimindedir. Doğumu
1900, arî ırktan değil (karısı arî ırktan), Neumark evvelce Frankfurt/Main Üniversitesi’nde
Ordinaryüs Profesör adayı Profesör idi.
İktisat Tarihi ve İktisat Coğrafyası Kürsüsü, 1933’ten bu yana Dr. Alexander
Rüstow tarafından yönetilmektedir. Doğum 1885, evli (6 çocuk babası), arî ırktan, Rüstow
Marksist olarak tanınır. Evvelce Alman Makine Yapım Kurumu’nda Ekonomi Bölümü’nü
yönetiyordu. Kendisinin Schleicher çevresine dahil olduğunu iddia ediyor. Başlangıçta
Başkonsolosluğun güvenini kazanarak oraya sızmaya çalışmıştır. Ancak verdiği bilgilerin
samimiyetsizliği çok çabuk ortaya çıkmıştır. Rüstow mülteci kliğinin en menhus
mensuplarından biridir.
Hukuk Bilimleri Kürsüsü, (kesin ismi bilinmiyor), 1934 sonbaharından bu yana Dr.
Andreas Schwartz’ ın yönetimindedir. Doğumu 1886 arî ırktan değil. Karısının kızlık soyadı
von Weber olup, kötü talihinden ötürü derin acı çektiği söyleniyor. Schwarz evvelce Freiburg
Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör iken, BBG uyarınca emekliye sevk edilmiştir. Schwartz,
hiçbir şekilde politik faaliyette bulunmamaktadır.

85

Ticaret Hukuku Kürsüsü, Dr. Ernst Eduard Hirsch’in elindedir. Doğumu 1902, arî
ırktan değil. Evvelce Frankfurt/Main’de Asliye ve Sulh Mahkemeleri’nde müşavir hâkim,
ayrıca oradaki üniversitede doçent olarak çalışmaktaydı, BBG uyarımca memuriyetten
atılmıştır.
Hukuk Felsefesi Kürsüsü, (muhtemelen Ceza Hukuku da buna dahil), 1933 Ekim
ayından bu yana Dr. Richard Honig’in yönetimindedir Doğumu 1890, arî ırktan değil.
Şimdilik

10

yıllık

sözleşmesi

var.

Honig,

evvelce

Göttingen

Üniversitesi’nde

Ordinaryüs Profesör olarak çalışıyordu. Emekliye sevk edilmiştir.

Yüksekokul Niteliğindeki Öteki Bilim Kurumları
a- İstanbul Sanat Akademisi (Güzel Sanatlar Akademisi)
Sanat Akademisi, uzun bir süre boyunca, şehircilik uzmanı Profesör Wagner’in
elindeydi. Wagner artık İstanbul’da değildir. Aldığımız istihbarata göre, Wagner’den boşalan
yere Charlottenburg Teknik Üniversitesi’nden Dr. Ehlgötz’ün çağırılması düşünülüyormuş.
Dr. Ehlgötz, 1 Ekim 1936 tarihinde, BBG Madde 5 uyarınca emekliye sevk dilmiştir.
Ne var ki, sözünü ettiğim istihbarat, Türkiye’de şehirci olarak ün yapmış olan Profesör
Jansen’den kaynaklanmakta olup, benim İstanbul ve Ankara’da yürüttüğüm soruşturmalar
sonucu doğrulanmamıştır. Ehlgötz, bugüne kadar, ikametgâhını nakil için izin istemedi.
Führer’in vekili, ilk başta, muhtemel bir ikametgâh nakli konusunda itirazları olduğunu
bildirdiyse de nihaî kararanı saklı tuttuğunu açıklamıştır.
Mimarlık Bolümü, 1939 Nisan ayından bu yana Profesör Verhoelzer tarafından
yönetilmektedir. Verhoelzer, evvelce Münih Teknik Üniversitesi’nde mimarlık profesörü idi,
şu sırada geçici olarak emekliye sevk edilmiştir. Yetkili Bavyera makamları, Führer vekilinin
de onayı ile, Verhoelzer’e ikametgâhını nakil izni vermişlerdir; çünkü Führer’in bu konudaki
kararına göre, Verhoelzer’in sadece ders vermesi yasaklanmıştır, mimarlık yapabilir.
Heykeltıraşlık hocası ise, 1936 Aralık ayından bu yana, Rudolf Belling’dir. Belling,
Almanya’da herhangi bir akademik unvan kazanmamıştır.
Belling, 1886 doğumludur, Yahudi olan karısından boşanmıştır. Profesör Bodendorf,
Belling’in hem insan olarak hem de politik bakımdan olumlu davrandığını söyledi.
Ayrıca Güzel sanatlar Akademisi’nde, komünist Brunu Taut’un uzun süre etkili bir rol
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oynadığını belirtmekte yarar görüyorum. Taut burada ölmüştür.
b- Beşiktaş Meslek Teknik Okulu
Alman modeline göre kurulmuş olduğu söylenen bu Teknik Okul, Mimarlık ve
Makine Mühendisliği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntı
öğrenilemedi. Bu konuda Bakanlık Şube Müdürü Südhof’a başvurmakta yarar vardır.
Teknik Okulda çalışan öğretim elemanları arasında Alman olarak şu kimseler
bulunmaktadır: Dr. Franz Doppler. Avusturyalıdır ve Schuschnig rejimi taraftarlarından
olduğu söyleniyor. Doppler, arî ırktandır. Hakkında daha fazla bilgi yok.
Makine Mühendisi Alfred Schücking. Doğumu 1886, evli, 4 çocuklu arî ırktan. O da
Avusturyalıdır ve 1937’den bu yana, yazılı sözleşmesi olmaksızın ısıtma ve havalandırma
uzmanı olarak çalışmaktadır. Schücking daha Önce Profesör Taut’un asistanlığını yapmıştır.
Bir ara teknik firmaların temsilciliğini de yapan Schücking yüksekokul hocası değildir.
YüksekMühendis Dr. Ludwig Schütte. Arî ırktan. Evvelce Moskova 'da daha sonra da
Fransa’da çalışmış. Başka bir soru kağıdına bakacak olursak bu Ludwig Schütte ile aynı kişi
olduğu anlaşılan 1900 doğumlu Mimar, Yüksek Mühendis Wilhelm Schütte isminde biri daha
vardır, Teknikum’da mimar olarak çalışmaktadır. Aynı şekilde karısı da Teknikum’da mimar
olarak görevlidir. Kızlık soyadı Lichotzky olan bu kadın kocası ile birlikte evvelce Moskova
ve Fransa’da bulunmuştur.
c- Ankara’daki Devlet Maden Tetkik Arama Enstitüsü
İktisat Bakanlığı’na bağlıdır. Alman Dr. Meyer’in ayrılmasından sonra onun yerine,
evvelce Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde 1 Nisan 1939 tarihine kadar asistan olarak çalışmış
olan Dr. Hausser’in çağırılması, düşünülmüştür. Çağrının gerçekleşip gerçekleşmediğini
henüz araştıramadım. Ancak Hausser, aynı zamanda Alman sanayii ile de görüşme içinde
olduğundan, çağrıyı kabul edeceğini sanmıyorum.
Özel bir önem taşıyan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde toplam olarak 7
Alman’ın çalıştığı söylenmektedir. Bu Konuda, Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin
Dışişlerine sunmuş olduğu kültür raporunda daha etraflı bilgi bulunduğunu öğrendim. Söz
konusu rapor, Rayh Eğitim Bakanlığı’nca bilinmemektedir, getirtmek gerekir.
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d- Ankara’da bir teknik yüksekokul inşası planlanmış ve bunun hazırlıkları için
Dresden’den Profesör Nagel’in yönetiminde bir grup Alman yüksekokul hocası önerilmiş ise
de, bütçe nedenleriyle bu plan, Şimdilik 1941’e kadar ertelenmiştir.
e- Ankara’da yapılacak olan yeni Türk Meclis Binası ile, evvelce Viyana Sanat
Akademisi’nde çalışmakta olan Profesör Holtzmeister ilgileniyor. Kolsgneister hakkında
Viyana’da başlatılan soruşturmadan henüz sonuç alınamamıştır. Ankara’daki Alman
Büyükelçiliği Kültür İşleri Uzmanı’nın bildirdiğine güre Holtzmeister, Türk mimarlık
çevrelerinde çok yüksek itibara sahiptir. Ankara’da pek çok yapının yanı sıra İsmet İnönü’nün
köşkünü, eski Avusturya elçiliği binasını ve çok sayıda banka binasını Holtzmeister inşa
etmiştir. Holtzmeister, mülteci sayılmamaya özen gösteriyor. Karakter bakımından güvenilir
bir kişi gibi duruyor.
f- Konya vilayetince, Konya ovasında çalıştırılmak üzere aranan jeolog, bütçe
nedenleriyle işe alınamadı. Alman tarafı, daha 1937 Ekim ayında bu görev için Berlin Teknik
Üniversitesi’nden Dr. Bartz’ın ve gene Berlin Teknik Üniversitesi’nden Dr. Baumann’ın, ve
Münster Üniversitesi’nden Dr. Seidel’in isimlerini önermişti. Türk Büyükelçiliği’nin 1938
Mart ayında bildirdiğine göre, Dr. Barts işe alınmıştır. Ancak 1939 Ocak ayında bütçe
zorlukları nedeniyle vazgeçildiği bildirilmiştir.
Kronolojik Sırasıyla Gezi Programı
Pazar, 14.5.1939
10.20

İstanbul’a varış (27 saatlik gecikmeyle)

11.30 13.00

Başkonsolos Toepke ile Elçilik Müşaviri Schaefer-Rümelin’in de hazır
bulunduğu bir görüşme

19.00-

Dr. Hadi ile, İstanbul’a çağrılacak Kadın-Doğum Uzmanı ve Türk
Eğitim Bakanı’nı ziyaret konularında görüşme

Pazartesi, 15.5,1939
9.00-

Haydarpaşa’dan Ankara’ya hareket, Ankara’ya 21.18’de varış

21.30-1.30-

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörü Profesor Spöttel’in evinde, ayrıca eski
Rektör Profesör Gleisberg’in ve fakülte dekanlarının da katıldığı genel
durum hakkında toplantı
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Salı, 16, 5.1939
9. 00-

Elçilik Müşaviri Schaefer-Rümelin’ ın İstanbul’ dan gelmesi, hemen
ardından Büyükelçilikte Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile, program
hakkında görüşme

11.30-13.10

Türk Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile, Dr. Hadi’nin (tercüman) ve
Türk Eğitim. Bakanlığı’nda Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat’ın da
hazır bulundukları görüşme

13.30

Profesör Spöttel’in davetlisi olarak Elçilik Müşaviri Schaefer-Rümelin
ve Dr. Klaiber ile birlikte öğle yemeği

17.00

Ankara’da Nasyonal Sosyalist Parti yerel gurubunun önderi Pg. Dr.
Fıiede ile görüşme

13.30

Profesör Gleisberg’in raporu

19.30

Profesör Neumann’ın, Yüksek Ziraat Enstitüsü’ndeki dil meselesi
konusunda raporu,

20.30

Profesör Spöttel’in evinde Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde görevli bütün
öğretim elemanlarının, ayrıca Elçilik Müşaviri Schaefer-Rümelin ve Dr.
Klaiber’in de katıldığı ve yüksekokuldaki meselelerin ele alındığı genel
görüşme

Çarşamba 17, 5. 1939:
10.15-

Türk Tarım Bakanı’ nı ziyaretten önce Profesör Spöttel ile hazırlık
görüşmesi

11.30- 12.45 Türk Tarım Bakanı Muhlis-Erkmen ile, Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber’in
de hazır bulunduğu görüşme, hemen ardından Alman Büyükelçilik
Müsteşarı Kroll’ a o güne kadar yapılan görüşmeler hakkında rapor
13.15

Alman Maslahatgüzarının davetlisi olarak, Ankara’daki en önemli
yüksekokul hocalarının da katılmasıyla, kahvaltı ve hemen ardından
Profesör Louis ile, Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’ndeki genel
durum ve personel konuları üzerine görüşme.

20.00

Elçilik Müşaviri Klaiber ve Schaefer-Rümelin ile Ankara’daki Alman
Yüksekokul hocalarının tek tek kişisel durumları hakkında görüşme.
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Perşembe (Meryem’in Göğe Çıktığı Gün) İS. S. 1939
Genel Müdür Cevat ile Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber’in de hazır

10.00

bulunduğu görüşme
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Asım Arar ile, Elçilik Müşaviri Dr.

11.00-

Klaiber’in de hazır bulunduğu görüşme ardından, Alman
Maslahatgüzarına rapor
Profesör Spöttel ile Yüksek Ziraat Enstitüsü meselelerinin yeniden

16.00-

gözden geçirilmesi
17.30 21.00

Eski rektörler Profesör Spöttel, Profesör Gieisberg ile dekanlar Profesör
Leuchs, Profesör Stetter va Profesör Hom’a, Türk Tarım Bakanı ile
yapılan görüşme hakkında bilgi verme ve Profesör Leuchs ile, askıda
kalmış olan bütün çağrı meselelerini (aşağı yukarı 22 kürsü) tartışma

21 .00’den sonra-Yerel Grup önderi Pg. Dr. Friede ile gayrı resmi görüşme

Cuma 19.5.1939
Aşağıdaki baylarla teker teker görüşme:
10.00 Profesör Rohde
10.30 Dr. Steuerwald
11.00, Profesörivon der Osten
11.30 Dr. Möller
12.00 Profesör Horn
12.30 Profesör Leuchs
15.30 Profesör Stetter
16.30 Profesör Christiansen .
18,30 Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber’e, tek tek görüşmeler hakkında bilgi verme
19.30’dan itibaren Elçilik Müsteşarı Dr. Kroll’le akşam yemeği ve Ankara’daki
temaslarının değerlendirilmesi.
Cumartesi 20.5.1939
Aşağıdaki Baylarla teker teker görüşme
09.00 Profesör Krause
10.00 Dr. Pfannenstiel Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphanecisi.
10.30 Profesör Zahn
11.00 Dr. Riedl, Yüksek Ziraat Enstitüsü beden eğitimi hocası
11.25 Profesör Cassner
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11.30 Öğretmen Schönfeld (Nasyonal Sosyalist Öğretmenler Birliği’nin
mutemedi)
11.30-17.00

Profesör Gleisberg ile birlikte Ankara’nın çevresine inceleme
gezisi, Anadolu’da tarım ve meyveciliğin doğal temelleri
hakkında bilgi alma 18.30 Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ile, günü
değerlendirme görüşmesi.

Bu vesile ile, yüksekokul hocalarına ziyaretimin sonuçları hakkında etraflı bilgi
ve bundan böyle nasıl davranmaları gerektiği konusunda bazı talimatlar verilmiştir.
Pazar, 21. 5. 1939
Ankara yerel grubu önderi Pg. Dr. Friede’ nin davetlisi olarak piknik gezintisi. Alman
kolonisinin sayısız üyesi, ayrıca elçilik Müsteşarı Kroll, Elçilik Müşaviri Dr. Klaiber ve Ataşe
Grell de bu gezintiye katılmışlardır.
19.10 Ankara’dan ayrılış.
Pazartesi 22.5.1939
09.30

Haydarpaşa’ya varış.

10.30-12.30

Başkonsolos Toepke ile Ankara’daki temasların sonuçları,

Bahçeköy’deki Ormancılık Fakültesinin durumu ve İstanbul Üniversitesi’ndeki şartlar
konusunda görüşme
12.30

Türk doktor Dr. Hadi’nin davetlisi olarak öğle yemeği. Yemekte

İstanbul Alman Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Quincke’de hazır bulunmuştur.
15.30

Arkeoloji Enstitüsü’nü (Dr. Doerner) ziyaret.

22.00

İstanbul’dan Berlin’e hareket.
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Scurla Raporu Üzerine Eleştirel Notlar
Fritz Neumark
I
Federal Alman bilimadamları olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin bilimadamları da
daha doğrusu “Üçüncü Rayh”ın izlediği Alman kültür politikasının hâlâ yeterince bilinmeyen
önemli bölümüne ilgi duyan herkes, “Scurla Raporu” adını verdiğimiz raporu
unutulmuşluktan kurtardığı için Profesör Dr. Grothusen’e teşekkür borçludur.
Hiç kuşkusuz, bu eşsiz kaynağın yayınlanmasını mümkün kılan Alman makamlarına
da teşekkür borçluyuz.
Sayın Grothusen’in sunuş yazısına benim de birkaç eleştirel not -raporu tamamlayıcı
ve düzeltici notlar- eklemeyi üstlenmemin nedeni, 1933 ile 1952 yıllan arasında Türkiye’de
özgürce faaliyet göstermiş olan Alınan anadilli bilgin, sanatçı ve politikacı grubundan hayatta
kalmış son birkaç kişiden biri olmamdır. Bütün bu insanlar anavatanlarından kovuldukları
için, ya da kendileri artık özgürlüğün ve adaletin ayaklar altında alındığı, iktidar sahiplerinin
“korku masalı” diye geçiştirdiği cinayetlerin insan havsalasına sığ, maz birer kanlı gerçek
olarak ortaya çıktığı “Üçüncü Rayh” gibi bir ülkede yaşamaya dayanamadığı için ülkelerini
terkederek Türkiye’ye gelmişlerdi.
II
Scurla’nın raporu bir gerçeği açıkça gösteriyor: Hitler ve takipçisi belli grupların, en
başta Yahudilerin, sonra dindar Hıristiyanlar, o eski iyi anlamda liberaller, sosyal demokratlar
ve komünistlerin bir işte çalışmasını, hatta fizik anlamda varlıklarını sürdürmesini
imkânsızlaştırrnakla yetinmiyor, takiplerini bu insanlar -çoğunlukla ölüm tehlikesi altındaRayh’ı terkettikten sonra da sürdürüyordu. Yoksa Nazilerin Alman bilim ve kültürünü
“Yahudilerden arındırma” (‘Entjudung’) amacına ulaşmaları için Yahudi bilginleri ve/ veya
“yoz sanata” (‘entartete Kunst’) karşı mücadelede bu sanatın temsilcisi olarak görülen
sanatçıları işten atması pekalâ yeterli olurdu. Oysa Scurla Raporu’nun da gösterdiği gibi,
toplum dışına atılan grupların elinden özellikle vatandaşlıktan çıkarma yoluyla, ya da
gitmeleri güya o kadar istendiği halde yurtdışına çıkmalarını yasaklama yoluyla, yabancı bir
ülkede yaşamak ve çalışmak imkânı ellerinden alınmak isteniyordu -bu imkân kendi
ülkelerinde icra ettikleri meslekten farklı işlerde ve daha kötü şartlarda olsa bile. Scurla’nın
sık sık kendi üstlerine, Türkiye’deki bazı Alman mültecilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını
tavsiye etmesi, herhalde günümüz okuru için inanılması güç bir şeydir. Yazar bu tavsiyeyi
yaparken, vatandaşlıktan çıkarılanları Türkiye’nin de istemeyeceğini ileri sürer ya da Türk
muhataplarını -tabii aslında kendi üstlerini-Türkiye’deki Alman mültecilerin hem bilimsel
hem de insanî bakımdan yetersiz olduğuna iknaya çalışır. Bunun için karakteristik bir örnek tabii Scurla’nın dil ve mantık açısından düzgün ifade yeteneksizliği için de karakteristikKessler olayında vatandaşlıktan çıkarılan ilk Alman mülteci profesörün bir “arî” olmasının
engellenememesini esef verici bulmasıdır. Kessler hakkında yer verdiği tafsilatlı görüşler,
kişisel bir kine işaret ediyor. Bu iyi yürekli, özgürlük ve gerçek tutkunu, samimiyetle
99

protestan dindar insan hakkında sarfedilen sözler hem haksız hem de tamamıyle gerçeğe
aykırıdır [1].
III
Scurla’nın ve İstanbul’daki Alman Başkonsoloslu’ğuyla Ankara’daki Alman
Büyükelçiliği’ndeki yardımcılarının bütün gayretlerine rağmen, birtürlü, Türkleri biz Alman
profesörleri işten atıp yerimize “güvenilir” -yani Alman Nazi Hükümeti’nin görüş ve
kriterlerine göre güvenilir- birilerini almaya ikna edememelerinin çeşitli nedenleri vardır.
Bir kere, Scurla’nın çeşitli Alman mülteciler hakkında verdiği bilgiler düpedüz
yanlıştı, Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim.
Meselâ Scurla, ünlü ekonomi bilgini ve kültür sosyoloğu Alexander Rüstow’un
“marksist olarak tanındığını” söyler ki, bu tamamıyla gerçek dışıdır. Bu olağanüstü insan ve/
veya eserlerini tanıyan herkes, Rüstow’un -eski bir general ailesine mensuptur (ne ki ataları
arasında 1848’de İsviçre’ye iltica etmiş bir general de bulunmaktadır) -yüzdeyüz bir liberal
olduğunu bilir. Bir liberal olarak bütün marksist çabalara karşı çıkardı. Hatta şunu da
rahatlıkla iddia edebilirim ki, bugün bu görüşü temsil ettiğini söyleyen çoğu kişiden daha
tutarlı bir piyasa ekonomisi savunucusuydu. Aynı şekilde Hijyen hocası J. Hirsch de Scurla
tarafından haksız yere marksist olarak nitelendirilmiştir. Bir kere Hirsch’in marksist olması en
azından şu nedenle de mümkün değildir, Julius Hirsch benim bildiğim kadarıyla hayatında tek
satır Marx okumamıştı.
Yanlış bilginin başka örnekleri arasında, meselâ iç hastalıkları uzmam Erich Frank ve
çocuk hastalıkları uzmanı A. Eckstein için söylenenleri de sayabiliriz. Eckstein’ın, Türk
çevrelerinde (Türk olmayan çevrelerde de) özellikle sevilen biri olduğu bir olgudur. Frank ise,
savaştan sonra öldüğünde Türk Hükümeti tarafından devlet töreniyle gömülmüştür ki, bu bir
yabancı için son derece ender rastlanan bir imtiyazdır ve herhalde, Frank’ın Ankara’da ya da
başka bir yerde sevilmeyen bir kişi olduğunu göstermez.
Bunun dışında, değerlendirebildiğim kadarıyla Scurla’nın bizim yerimize önerdiği partiye bağlılık açısından sahiden de bizlere göre tercih edilmesi gereken- adaylar, yurt içinde
ya da yurtdışmda yüksek nitelikleriyle ya da hiç değilse ortalamanın üstünde yeterlikleriyle
temayüz etmiş ve tanınan kişilikler değillerdi. İçlerinden bazıları bu niteliklere sahip olsalar
bile, istisnasız hiçbirinin bizim çalıştığımız şartlarla İstanbul ya da Ankara’ya gelmeye
yanaşmadıkları pek çabuk anlaşıldı. Bazı hallerde de- ki, rapora göre bunların sayısı fazla
değildir- hırslı genç Türk doçentlerin bizim başında olduğumuz kürsüleri bir an önce ele
geçirme çabasında olduğu görülür. Bu özellikle de tıp doktoru Dr. Hadi İhsan Gediz için
geçerlidir; kendisi Scurla ile özellikle yakın bir ilişki içindeydi.
Üçüncü olarak açıkça görülüyor ki, raporun yazarı Türk bakanlarıyla, müsteşarlarla vb.
yaptığı sayısız görüşmede Türklerin psikolojisini hiç mi hiç anlamamıştır. Onların yüksek
diplomatik yeteneklerini de küçümsemiştir. Türk yetkililerin belli bazı ifadeleri Scurla
tarafından vaad gibi anlaşılmış ve kendisinin oyunu yarı yarıya, hatta tam olarak kazandığı
zehabına kapılmasına yol açmıştır. İstanbul Üniversitesi’ndeki durumla ilgili olarak
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kendisinin “Mülteciler Kliği” adını taktığı grup mensupları yerine güvenilir parti üyelerinin
getirilmesi yollu önerilerinin hiçbirinin kabul edilmediğini en nihayet fark ettiğinde de bunu
hemen o ‘Kliğin’ bir türlü aşılamayan büyük nüfuzuna bağlayıvermiştir. Bizlerle yapılan
genellikle beş yıllık sözleşmenin uzatılmadığı tek bir örnek biliyorum, bu örnekte de Alman
profesör ağır bir hastalık geçirip çalışamaz hale geldiği için nesnel haklılık zemini vardı.
Biraz önce dile getirilen bu noktayla ilintili bir dördüncü nokta da Scurla’nın
göremediği ya da küçümsediği şu olgudur: Türk yetkili makamları, modem, ilerici ve Batıya
dönük Cumhuriyetin kurucusu Atatürk sayesinde ülkelerinin-on yıldan beridir- siyasi
bağımsızlığını kazandıktan sonra ki padişahlığın son dönemlerinde siyasi bağımsızlık tedrici
olarak kaybedilmişti- bu bağımsızlığı korumaya azamî önem vermekteydiler. Bu, sadece
politik ya da elbette askerî ve (büyük ölçüde) ekonomik ve malî konular için değil, kültürel
konular için de geçerliydi. Sonuç olarak Türkler, yüksek öğrenim kurumlarını 1933’te itinayla
yeniden biçimlendirirken tarafsız (İsviçreli) danışmanları Cenevreli mümtaz pedagoji
profesörü Alfred Malche’nin de katkısıyla yaptıkları planlara üçüncü kişilerin burnunu
sokmasından hiç hoşlanmıyorlardı, çünkü gayet haklı olarak Alman tarafının kendilerine
gerçekten alanında uzman bilginler yerine sadık Nazileri, özellikle de parti üyelerini, uzman
adı altında yutturmasından korkuyorlardı. Nitekim daha önce de değindiğimiz gibi, Scurla
aracılığıyla Almanlar tarafından tavsiye edilen adaylar, henüz devlet memurluğu statüsü
kazanamamış ordinaryüs adayı yaşlı profesörlerle -bunlar Almanya’da o güne kadar bir
ordinaryüslük elde edememişlerdir- yüksek memurlardır. Scurla’nın Maarif Vekili Hasan Ali
Yücel ile yaptığı görüşme hakkında anlattıkları, bu düşüncelerimi doğrular. Hasan Ali Yücel ki kendisini kişisel olarak da yakından tanıdım ve pek çok konuda sohbet ettim, ama bu
sohbetlerde hiçbir zaman personel meseleleri açılmamıştır- Alman şair ve düşünürlerinin,
özellikle de Goethe’nin büyük bir hayranıydı. Aynı zamanda büyük Rus romancılarına da
hayrandı, nitekim bu yazarların eserleri onun teşvikiyle büyük ölçüde Türkçe’ye çevrildi.
Türkiye’de üniversite hocalarının tayini politikasını belirleyen öteki yetkililerin çoğu gibi
Hasan Ali Yücel’in de, Scurla Raporu’nda dile getirilen meselâ şu türden görüşleri anlayışla
karşılamış olması düşünülemez: Nazi hükümeti ve temsilcileri, Histoloji Kürsüsü’ne tayin için
Profesör Hoepke’yi (Heidelberg) uygun görmektedirler, çünkü kendisi her ne kadar ‘arî ırktan
olmayan bir akrabalık ilişkisi içinde’ ('nichtarisch versippt’) olsa da (karısı %50 oranında arî
ırktan değildi), ‘aktif bir Kapp-Putsch savaşanı’ ve Demir Haç I ve II nişanı sahibi olarak,
yani iyi bir Alman subayı ve Weimar Cumhuriyeti’nin karşıtı olarak ‘temayüz etmiş’ bir
kişiydi.
Alman mülteci profesörlerin büyük çoğunluğunun uluslararası ün sahibi ve saygın
bilim adamları olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Pek çoğu savaş patlak vermeden hemen
önce ve savaş biter bitmez ABD üniversitelerine çağrılmışlar yahut da eski vatanlarına şan ve
şerefle istenmişlerdir. ABD’de çağrıldıkları en üst düzeyli Harvard, Princeton, Johns Hopkins,
Washington, Berkeley gibi üniversitelerde, bu hocalar büyük saygınlık kazanmışlardır. Aynı
şekilde yeniden kurulan Alman Federal Cumhuriyeti’nde de tekrar ders vermek için
döndükleri ve çoğu kez rektörlük gibi yüksek akademik mevkilere seçildikleri üniversiteler
ünlü üniversitelerdir. Rektörlüğe seçilenlere örnek olarak hukukçu Ernst E. Hirsch’i (Berlin
Hür Üniversitesi), Dermatolog Marchionini’yi (Münih Üniversitesi) ve bu satırların yazarını
(Frankfurt/Main Üniversitesi) sayabiliriz. Bunların çoğu, ilk görev sürelerinin bitiminden
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sonra yeniden seçilmişlerdir.
ABD’de kariyer yapan bilginler arasında, Romanolog Spitzer’i (Johns Hopkins
Üniversitesi), R. v. Mises’i (Harvard), Romanolog A. Auerbach’ı (Yale Üniversitesi) ve
Cerrah Nissen’i sayabiliriz. Nissen, şöhretinin doruğuna savaştan hemen sonra Basel Kanton
Hastanesi Cerrahî Bölüm yöneticisi olarak erişmişti. Türkler, Nissen’in ülkelerinden
ayrılmasına çok üzüldüler, çünkü Alman mülteciler arasında en sevilen, en iyi tanınanlardan
biriydi.
IV
Scurla Raporu’nda, Almanların Türk yüksekokul siyasetini etkileme çabalarının
önemli bir hedefi olarak belirtilen ‘İstanbul Üniversitesindeki mültecilerin konumunu
zayıflatma’, yani özellikle İstanbul’da Alman mültecilerin etkisini kırmak için Alman tarafı
olarak önlem alınması, uygulamada başarısız olmuştur. Alman siyasi mültecileri arasında
tartışmasız en önde gelen isim olan Ernest Reuter, başlangıçta Ankara ve İstanbul’da trafik
uzmanı olarak faaliyet göstermiş, Türkiye’deki son yıllarında ise, Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde -ki adına “Mülkiye” denirdi.- Yerel yönetimler Bilimi’ni Türkiye’ye getirmiştir.
Kendisi, oldum olası sosyal demokrat (daha önceleri bir süre hatta komünist) olduğu halde,
öğrencileri ve meslektaşları tarafından olağanüstü sevilirdi. Almanya’ya büyük çabalarla
erken bir tarihte döndükten sonra, Berlin Belediye Başkanlığı’nı yaptığı sırada Türkiye ile
dostça ilişkileri başarıyla sürdürmüş ve daha da geliştirmiştir. Adını burada anmamın nedeni,
Reuter’in bir yandan ateşli bir Alman yurtseveri ve doğal olarak sert bir Hitler karşıtı
olmasının yanısıra, Scurla ve arkasındaki kişilerin tam tersine, her şeyden önce kendisine
kucak açan ülkenin, yani Türkiye’nin kültür-politik ihtiyaçlarını düşünenler arasında yer
almasıdır. Aslında Türkiye’de anadili Almanca Olan mültecilerin büyük çoğunluğu için
durum buydu. Oysa Scurla ve benzerleri, Türk üniversitelerin hoca bulmak için verdikleri
bütün o mücadelede sadece ve sadece Alman -yani ‘Nazi’ –çıkarlarını düşünüyorlardı.
Raporda dile getirildiği şekliyle “Alman bakış açısına göre(!) Alman bilim adamlarının
seferber edilmesi (!), ancak belli asgarî talepler … temelinde söz konusu olabilir”.
Scurla Raporu’nda, çeşitli yerlerden anlaşılacağı gibi, dil konusunda da tam bir
kavrayışsızlık sergileniyor. Raporun yazarı,Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde sınavların
Almanca yapılmasından vazgeçilmesini isteyen Türkiye’nin bu talebini yakışıksız bir talep
olarak görüyor ve bundan -aslında doğru olan şu sonucu çıkarıyordu. “... bundan böyle Alman
yüksekokul hocaları, sınav kâğıtlarının içeriğini Türk asistanlarının yardımı olmadan
değerlendirmeyecektir”. Bu durumun pek çok sorun doğurduğu tartışılmaz. Bundan dolayıdır
ki, Türk Hükümeti l933’ten sonra İstanbul ve Ankara’ya çağrılan Alman profesörleri (tabii sayıları fazla olmamakla birlikte- Fransız, İngiliz ve İsviçreli meslektaşları da)
sözleşme uyarınca 3 yıl içerisinde Türkçe öğrenmeye ve ders kitapları ile diğer bilimsel
yayınlarını Türkçe yazmaya zorunlu tutmuştu. Derslerin ve (sözlü) sınavların da Türkçe
yapılması gereği açıktı.
Türk dilini öğrenmenin Almanlar için fevkalade zor olduğunu itiraf etmemiz
gerekiyor. Ama Almanca konuşulan ülkelerden gelen siyasi ve siyasi olmayan mülteciler,
ABD’de, İngiltere’de, Fransa’da akademik faaliyetlerini kendi ana dillerinde
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sürdürememişlerdir. (Gerçi bu onlara büsbütün güç gelmemiş olabilir, çünkü bu ülkelerin
dillerini en azından temel olarak Almanya’da okulda öğrenmiş bulunuyorlardı). Ama Türkler
benim kendi tecrübe ve gözlemlerime göre, dil konusunda hayranlık verici bir sabır örneği
göstermiş, sözleşme hükümlerine harfi harfine uyulması için hiç ısrar etmemişlerdir. Öte
yandan ülkenin dilini öğrenmek için çaba gösteren, bunu az ya da çok başarı ya da hızla
gerçekleştiren mülteci profesörlere ise anlaşılır nedenlerle özel bir saygı göstererek teşekkür
etmişler, örneğin Türkiye’de bulundukları sırada ya da ülkelerine döndükten sonra akademik
payeler veya başka şeref payeleri vermişlerdir.
Yabancı hocaların ve öteki uzmanların doğrudan doğruya, tercüman aracılığı
olmaksızın Türk meslektaşları ve öğrencilerle, aynı şekilde halkın çeşitli kesimleriyle
anlaştıkları oranda ülkeye yararlı olduğu açıktır. Bunları burada söylememin nedeni, Bay
Scurla’nın raporunda bu değindiğimiz problemlerle ilgilenmeye hiçbir şekilde gerek
görmemiş olmasıdır. Oysa kısmen bu problemler, kalkınma yardımı hizmeti veren Almanlar
için bugün de büyük önem taşır, genellikle de küçümsenir (tabii öteki yabancılar için de bu
geçerlidir).
Bence yanlış ya da sağlıksız bazı temel kavrayışlar -Nazi dünya görüşünden
kaynaklananlar bir yana- dışında da Scurla Raporu, bazı detaylarda gerçek dışı bilgiler içerir.
Bunları kısaca, örnekleriyle gösterelim.
Ünlü matematik profesörü Profesör Richard von Mises’in adı -ki kendisi İstanbul
Üniversitesi’nden sonra ABD’de Harvard Üniversitesi’ne çağrılmıştır- “Mieses” olarak
veriliyor. Heykeltıraş Belling’in adı ise “Billing” olmuş. Raporun kişileri değerlendirmedeki
yanlılığına ve yüzeyselliğine örnek olarak ise, Almanya dışında da iyi tanınan ve çok değer
verilen bir mimar olan Bruno Taut’a sadece şu kadarcık yer verilmesini gösterebiliriz: uzun
süre İstanbul Sanat Akademisi’nde (doğrusu: Teknik Üniversite’nin Mimarlık Şubesi) önemli
rol oynamıştır ve komünisttir[2].
Ankara’daki parlamento binasının mimarı olarak Türkiye’de bugün de büyük saygı
gören ünlü Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister hakkındaki hüküm ise, yetersizden de
ötedir. Rapora göre Holzmeister güya mülteci olarak görülmek istemiyormuş (oysa aslında
özellikle mültecilerle, ileride bahsedeceğim Profesör Dobretsberger başta olmak üzere, yakın
ilişki içindeydi) karakter bakımından da pek sağlama (?) benzemiyormuş (!).
ABD’ ye çağrılarak orada dünyaca ünlü bir filozof olarak kendini kabul ettiren Hans
Reichenbach’ı Scurla, şöyle bir anıp geçiyor. İstanbul’da haklı olarak önemsenen Yabancı
Diller Okulu’nun kurucusu Romanolog Leo Spitzer için ise başka yerde kendisinden kısaca
söz etmiştik hiçbir açıklama göstermeksizin “şüpheli şahıs” diyor. Spitzer’in ABD’ye
gitmesinden sonra da Enstitüde çalışmayı sürdüren, daha sonra Almanya’ya dönen Dr.
Rosemarie Burkart (evlendikten sonra Heyd oldu) hakkında, her ne kadar arî ırktan ise de
daha İstanbul’a gelmeden önce de Köln’de Spitzer’in asistanlığını yaptığını söylüyor.
Scurla’nın görüşüne göre kendisini diskalifiye etmek için bu yeterlidir.
Raporda İstanbul Hukuk ve İktisat Fakülteleri’nde çalışan ya da geçici bir süre
çalışmış olan Almanca anadilli mülteciler hakkında çok ciddi yanlışlar vardır. Tek doğru bilgi,
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bu fakültede “arî ırktan olmayanlardan daha çok siyasi mültecilerin’ bulunduğudur. Ne ki bu
ayrım, pek çok bakımdan tartışmaya açıktır [3]. Profesör Gerhard Kessler’in Scurla ve
efendilerinin özel düşmanlığına “mazhar olduğunu” yukarıda belirtmiştik. Her şeye rağmen
Kessler’in ailesi hakkında verilen bilgiler büyük ölçüde gerçeğe uygundur. Burada dikkati
çeken, vatandaşlıktan çıkarma işleminin sadece Kessler ile sınırlı kalması, aile bireylerinin
bunun dışında tutulmasıdır. Çünkü kızı (“Üçüncü Rayh’a” kaçarcasına geri döndükten sonra)
Rayh gençlik örgütünde çalışmıştı. Scurla’nın İşletme İktisadı Kürsüsü’nün başında önce
Wilhelm Röpke’nin bulunduğunu yazması ise, tamamıyla yanlıştır. Röpke, işletmeci değil
iktisatçıydı. Genç yaşına rağmen de uluslararası ün sahibiydi. Dolayısıyla, Röpke Cenevre’ye
çağrıldığında yerine geçen de bir iktisatçı olmuştur: Avusturyalı Joseph Dobretsberger. Scurla
Raporu’nda, Dobretsberger’in fakültedeki tek politik ekonomi kürsüsünde bulunduğu gibi
tamamıyla gerçekdışı bir bilgi yer alıyor. Gerçekte baştan beri iki adet böyle kürsü vardı,
bunlardan birinde Röpke bulunuyordu ki, laf arasında, Röpke öyle bir “arî ırk” fiziğine sahipti
ki, Goebbels görse imrenirdi öteki kürsüde ise ben bulunuyordum. Scurla’nın
Dobretsberger’ın “derhal mülteci kliğine katıldığı” iddiası doğrudur. A. Rüstow’ un Marksist
olduğu grotesk yalanına yukarıda değinmiştik. Buna karşılık -hatta insanın hayret diyesi
geliyor- Scurla'nın H. Melzig hakkında söyledikleri doğrudur. Bu kişi sahiden de ahlak
açısından tereddüt uyandırıcı birtakım entrikalarla ve Atatürk üzerine yazdığı bilimsel ve
tarihi olmaktan çok duygu sömürüsü kokan bir kitapla (Scurla da bahseder) Türklere yağ
çekmeyi becermiştir.
Almanya'ya geri dönüşümden sonra Melzig’den iki kez haber aldım: bir keresinde eski
(Alman) öğrencilerimden biri (o tarihte Taunus'ta bir beldenin belediye başkanlığını
yapıyordu), beni telefonla aradı ve bir “Profesör” Melzig’in Doğu Almanya’dan Batı’ya
kaçmış olduğunu, Doğudayken (söylendiğine göre on yıldan fazla bir süre) çeviri yaparak zar
zor geçindiğini, şimdi de Federal Almanya’ya “kaçmış” bir mülteci olarak bu durumdaki
insanlar için öngörülen kamu yardımı aldığını söyledi. Onu tanıyıp tanımadığımı, Belediye
Başkanı olarak onunla birlikte beni de çaya davet etmek istediğini, kabul edip etmeyeceğimi
sordu. Benim için bunun imkânsız olduğunu söylemekle yetindim, daveti neden reddettiğini
açıklamadım. Öteki kez ise, Melzig’e beni çok değil ama orta hayrete düşüren bir biçimde,
Türkiye’nin Frankfurt/Main Başkonsolosluğu'ndaki Cumhuriyet Bayramı davetinde rastladım.
O törende Türkiye Başkonsolosu tarafından Melzig ile bana Türk Hükümetinin takdir ve
teşekkür belgesi sunuldu. Aslında iyi niyetle verilmiş olan bu belge, Melzig ile paylaşmak
zorunda kaldığım için gözümde değerini müthiş yitirdi. Melzig, Türkiye’ye mülteci olarak
gelen asıl üniversite hocalarına dahil değildi. Bir süre Ankara Dil-Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde okutmanlık yapmıştı. Nasıl olup da bu (aslında oldukça mütevazı) pozisyonu
elde etmeyi başardığı, benim için bir muammadır. Tıpkı gene kendisinin iddia ettiği gibi eski
Berlin Üniversitesi’nden ne zaman ve sahiden doktora derecesi aldığını saptamanın imkânsız
olması gibi. En azından bu üniversitede yapılan araştırmalar olumsuz sonuç vermiştir.
Hiçbir bakımdan önem taşımayan Melzig’i bir yana bırakacak olursak, Almanca
konuşan mülteci profesörlerin bilimsel ehliyeti hakkında raporda yer alan hükümler, yukarıda
da çeşitli vesilelerle belirtmiş olduğumuz gibi, çoğunlukla yetersiz ve gerçekdışıdır. Bunun
özellikle karakteristik bir örneği, Scurla’nın asurolog Benno Landsberger hakkında
söyledikleridir. Benno Landsberger için “fakülte dışında … tanınmamıştır” der. Gerçekte ise
104

bunun tam tersi doğrudur. Landsberger’in Chicago Üniversitesi’ne bağlı “Oriental
Institute”deki (1948 sonrası) çalışmaları bunu göstermeye yeter sanırım, ama gene de
tamamlayıcı mahiyette H. Widmann’ın yukarıda adı geçen kitabında [4] bu konuda yazılanlara
tekrar işaret etmek isterim.
Ünlü Klasik Filoloji bilgini G. Rohde hakkında ise Scurla -ki, Rohde savaşın
bitmesinden hemen sonra Emst Reuter’in aracılığı ile Berlin Hür Üniversitesi’ne çağrılmıştır
kendisinin bilimsel özelliklerini öne çıkarmaksızın, hatta hiç anmaksızın, sadece şunları
söyler: Rohde (kendisi “arî ırktan” olduğu halde karısı ‘arî ırktan olmadığı’ için) “Almanya’da
yüksekokul hocalığı yapamayacağını bir türlü anlayışla karşılayamıyor”, ama “eskiden olduğu
gibi şimdi de sadık olmaya gayret gösteriyor”. Bu ifade Scurla’da sık sık tekrarlanır, ama
gerçek durumu her zaman isabetle dile getirmez. Örneğin kimyacı F. Amdt’ın (ayrıntılı bilgi
aşağıda), ya da Hindoloji bilgini W. Ruben’in durumunda olduğu gibi. W. Ruben,
Engelberg’in yanı sıra, savaş bittikten sonra, gerçi Almanya’ya, ama Doğudaki kısmına
(kısaca bu adı verelim) dönen ve radikal sol siyasi görüşlerini asla gizlememiş olan tek kişidir
[5]
.
Raporda İstanbul Üniversitesi Biyokimya ve Tıbbi Kimya Kürsüsü’nün ilk sahibi W.
Lipschitz’den hemen hiç bahis olmaması, yazarın kusuru değildir. Lipschitz, savaş
başlamadan hemen önce, ABD’ye gitmişti. Lipschitz’in halefı Haurowitz’den hiç söz
edilmemesi ise, muhtemelen zaman nedeniyledir (Scurla Raporu 1939 ortasında yazılmıştı,
Haurowitz ise bundan birkaç ay sonra İstanbul’daki kürsüyü devralmış olabilir). Haurowitz de
daha sonra ABD’ye gitti. Fakat Türkiye’de kaldığı yedi yıl boyunca fevkalade verimli
çalışmalar yapmış, savaş sonrası dönemde de büyük yankı uyandıran başarıları nedeniyle
Frankfurt’ta Paul -Ehrlich- Ödülünü almıştır. Son olarak kimyacı F. Arndt ile ilgili ve Scurla
gibi bir Nazi memuru için hayli şaşırtıcı olan şu yanlış hükümden de söz edelim. Scurla, Arndt
hakkında kısaca şöyle der: “sessiz ve zararsız” olarak tanınır. Ama kimin tarafından öyle
tanındığını söylemiyor. Tabii burada sadece Arndt’ın politik faaliyetleri ve sözleri kastedilmiş
olabilir. Arndt, daha Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye gelmiş ve eski Dar-ülFünun’da bir süre çalışmıştı. Kısmen bu nedenle, ama özellikle de inanılmaz dil yeteneği
sayesinde çok akıcı bir yüksek Türkçe konuşuyordu. Ama Arndt, ne olursa olsun “sessiz ve
zararsız” bir kişi değildi (biliyorum, çünkü en yakın dost çevreme dahildi): politik bakımdan
nerede durduğunu, “Üçüncü Rayh” hakkında ne düşündüğünü yazı ya da sözle en ateşli
biçimde dile getirir, bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmazdı. Buna rağmen savaş biter
bitmez Almanya’ya geri dönmesi ve hayatının son yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde fahri
profesör olarak çalışması, yukarıda söylenenlerle ve pek çok başka mülteci profesör örneği ile
çelişmez.
V
Kişisel ve/veya nesnel konulardaki bu yanlış değerlendirme örnekleri ile, Scurla
Raporu hakkındaki kısa notlarımı bitirmek istiyorum. Bu raporun yazarının pek “parlak bir
zekâ” olmadığı, kendisine Hitler hükümeti tarafından verilen görevi Nazi menfaatleri
doğrultusunda yerine getirmede, sırf bu nedenle bile yetersiz kaldığı sanırım açıkça belli
oluyor. Raporda, benim de pek anlayamadığım nedenlerle sadece bir-iki kısa cümle ile
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“paçayı kurtaran” az sayıda kişiden birinin de ben olmamı doğrusu su götürür bir şeref olarak
görüyorum. Ama hiç olmazsa raporda hakkımda yer alan, teknik bakımdan doğru olup hiçbir
şey ifade etmeyen bu görüşler, beni Scurla’yı kişisel saiklerle eleştirdiğim töhmetinden
korurlar.
Bu rapor benim için son derece öğretici olmuştur, çünkü Nazilerin dünya görüşü
yüzünden ya da ırkçı nedenlerle nefret ettikleri bilgin ve sanatçılarla, bu kişiler çoktan
ülkeden ayrılmış bile olsa, nasıl ve hangi araçlarla uğraştığını bütün açıklığıyla ortaya
koyuyor. Ayrıca Alman hükümetinin bu takipte Alman diplomatik temsilcilikleri
mensuplarından ve NSDAP’den sonuna kadar yararlandığını gösteriyor. Gerçi bizler bunların
metotlarını seziyorduk, ama ancak Scurla sayesinde bu metotlar -istemeyerek olduğu kesin!tarihçi ve siyaset bilimciler için önemli ayrıntılarıyla sergilendi. Benim için yeni bilgi, rapora
göre son derece güçlü olan üstelik benim adını bile duymadığım Profesör Bodendorf ve Pg.
Dr. Friede’nin pozisyonu olmuştur. Yardımları, sadece nispeten küçük başarılar sağlayabilmiş
olsa bile. Aynı şekilde, Rayh Orman Amiri’nin bir üniversite hocasının tayinine katılması da
az ilginç değildir.
Türkler, Scurla’nın önlerine getirdiği tayin ve işten atma önerilerinin arkasındaki
gerçek saikleri görmemiş olamaz. O günkü Türk hükümetlerine ve Türk meslektaşlarıma
bizim tarafımızı tutmuş oldukları için bugün bile ya da yeni baştan derin teşekkür duyguları
besliyorum.
Hiç kuşkusuz Türkiye’ye yönelen Alman bilim adamı göçü, bütün tarafların
çıkarlarının tam olarak örtüştüğü ender örneklerden biridir. Ama gene de başlangıçta her iki
tarafta da bu “Büyük Deney”in nasıl sonuçlanacağına dair korkular olduğunu söylemek gerek.
Şahsen ben, Türk Yüksekokullarının son otuz yılda gösterdiği gelişme karşısında, bizlerin
“oralardaki” çalışmamızın semeresiz kalmadığına kesinlikle inanıyorum. Bu çalışmanın
mümkün kılınması, böylece binlere yararlı olabileceğimiz bir çalışma imkânı, hatta pek
çoğumuza fizik varlığını sürdürebilme imkanının tanınması, ona sadece gelip geçerken
yüzeysel olarak tanıyanlara yabancı kalan bir millete karşı duyduğum silinmez şükran
duygusunun temelidir.
Scurla Raporu ve bu raporun arkasındaki zihniyet, özellikle de politik bedeller, Nazi
rejiminin bencilce çıkarlarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Sırf bu nedenle bile olsa,
elinizdeki bu yayın teşekküre değer. Çünkü Nazi hedefleri ile metotları hakkındaki tarihi
gerçeği gösteriyor ve özellikle de Federal Alman Cumhuriyeti’nde ülkeyi geçmişte
olduğundan, şimdi de yer yer yapılandan daha iyi, yani doğru değerlendirmeye hizmet ediyor.

Dipnotlar
(1) 1919 yılında Jena’da Germanistik ve ekonomi tahsiline başladığımda Kessler, ilk
akademik hocam olmuştu. Kendisine duyduğum saygı, bilimsel çalışmalarından çok, bir
üniversite hocasının görevleri arasında ders vermek ve seminer yapmanın yanısıra
öğrencileriyle, özellikle de doktora öğrencileri ve asistanlarıyla insan olarak da ilgilenmek
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olduğunu bana öğretmesinden kaynaklanıyordu. Daha sonraları Türkiye’deyken de bu
anlayışa uygun davranmaya gayret ettim.
(2) Daha kısa ama doğru bilgi için bkz. H.Widmann: Exil und Bildungshilfe. Bern,
Frankfurt/M. 1973. s.128.
(3) Bkz. F.Neumark: Zuflucht am Bosporus. Frankfurt 1980, $.23 v.d.
(4) Widmann (dipnot 2), 3.148 v.d.
(5) 1985 ’te yayınlanan Bismarck biyografisinin ilk cildi, Federal Almanya’da da büyük
ilgiyle karşılanmıştır.
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Sürgün Yolları
Scurla Raporu’nda Adı Geçen Mültecilerin ve Ailelerinin Sürgün Öyküsü(1)
Christiane Hoss
Anstock (2)
Heinz Anstock (1909-1980). Romanoloji ve Germanistik öğrencisi olduğu yıllarda
Komünist Gençlik Birliği’nin, hatta belki Alman Komünist Partisi (KPD) nin üyesiydi. 1933
yılında tutuklandı ve Bonn Üniversitesi’nden kaydı silindi. Hapisten çıktıktan sonra İsviçre’ye
kaçtı. Buradan 1934’te İstanbul’a geldi. İstanbul’da Üniversiteye bağlı Yabancı Diller Yüksek
Okulu’nda okutman olarak çalıştı ve okullarda öğretmenlik yaptı. 1929’tan itibaren İstanbul
Alman Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve Yahudi olduğu için 1936’da işten çıkarılan Julius
Stern ile birlikte 1938 yılında ‘Türkler İçin Almanca’ başlıklı bir ders kitabı yazdı; bu kitap
çok sayıda yeni baskı yapmıştır.
1940 yılında (Türk) liselerinde öğretmenlik yapmak için gereken devlet sınavını verdi.
1944’te Anstock’un adı, Rayh ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden
sonra Almanya’ya geri dönmesi talep edilen İstanbul Almanları listesinde yer alıyordu. Ama
bu bir yanlışlık olmalı(3), zira Anstock Kırşehir’de enterne edilmiştir ve 1945 Aralığına kadar
da orada tutulmuştur. Kırşehir’de enterne edilmiş olan ailelerin çocuklarına öğretmenlik yaptı.
İstanbul’a döndükten sonra gene çeşitli kurumlarda Almanca dersleri verdi. İstanbul Alman
Lisesi’nin yeniden açılmasından sonra oraya öğretmen oldu ve 1961-1974 yılları arasında da
müdürlüğünü yaptı. Emekliliğinden sonra Almanya’ya döndü ve Bonn’da bulunan AlmanTürk Dostluk Derneği’nde aktif görev aldı (4).
Arndt(5)
Fritz Arndt (1885-1969). Yahudi kökenli olup, ikinci karısı da NS kriterlerine göre
‘melez’ idi. 1933 yılında Breslau Üniversitesi’ndeki kimya profesörlüğü görevinden antisemitik nedenlerle önce izinli sayılmış, sonra da atılmıştır. Oxford’da kısa süreli bir konuk
profesörlük döneminden sonra, ‘Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland’
aracılığıyla İstanbul’a geldi. İlk evliliğinden (bir ‘Yahudi’yle’ evlenmişti) olan oğlu Walter,
Büyük Britanya’da kaldı, 1936’da Polonya’ya gitti. Fritz Arndt, karısı ve gene ilk evliliğinden
olan kızı ile birlikte Türkiye’ye göç etti Türkiye’nin yabancısı sayılmazdı. Birinci Dünya
Savaşı sırasında, 1915’te, Breslau Üniversitesi’nin bir doçenti olarak, 20 başka Alman
üniversite hocasıyla birlikte, 1933’te kapatılan eski İstanbul Üniversitesi’ne (Dar-ül fünun)a
çağrılmıştı. Hızla Türkçe öğrendi ve Türkçe kimya ders kitapları yazdı.
1918’de Arndt da İstanbul’da yaşayan bütün Almanlar gibi, müttefikler tarafından sınır
dışı edildi. 1919 başında Breslau Üniversitesi’ndeki görevine yeniden başladı. 1934’te
İstanbul’a geldiğinde, 1917’de bizzat kurmuş olduğu Kimya Enstitüsü’nü şimdi yeni
üniversitenin bir parçası olarak buldu ve kimyagerlik eğitimini -kendisiyle birlikte mülteci
olarak gelmiş olan asistanı Lotte Loewe’nin değerlendirmesine göre- ‘Breslau’daki eski
Kimya Enstitüsü’nün düzeyine eş’ bir düzeye yükseltti. 1941’de NS kriterlerine göre ‘Yahudi’
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olan bütün mülteciler gibi Arndt da vatandaşlıktan çıkartıldı. Fakat 1943’te Türkiye’nin çok
sayıda vatansızı (Türkçede: ‘haymatlos’) sınır dışı ettiği bu dönemde Türk vatandaşlığına
geçmeyi başardı. Görev süresinin bitimine kadar Türkiye’de kalmış olan az sayıda hocadan
biridir. Türkiye’ye karşı minnet borcu duyması için bütün sebepler vardı. Oğlu Walter,
1939’da Polonya ordusunda Almanlara karşı savaşmış, 1942’de tutuklanmış, fakat Türk
hükümetinin girişimi üzerine serbest bırakılarak İstanbul’a gelmiştir (6). Walter, İstanbul’da
Robert College’de yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı yerde öğretmenlik yapmış,
1945’ de Miriam Bach ile evlenmiştir.
Miriam Bach, 1934’te ailesiyle birlikte Berlin’den İstanbul’a mülteci olarak gelmiş
Yahudi bir tüccarın kızıydı; babası Türk ismine kayıtlı bir tekstil firmasının gizli sahibi olarak
geçimini sağlamaya çalışıyordu. Walter ve Miriam Arndt, İstanbul’da doğmuş olan
çocuklarıyla birlikte 1949’da ABD’ye gittiler, Walter Arndt orada dilbilim profesörü oldu.
Babası Fritz Arndt, 1955’te emekliliğinin ardından Almanya’ya döndü. İlerlemiş yaşına
rağmen, ölene kadar Hamburg Üniversitesi’nde fahrî profesör sıfatıyla ders verdi (7). 1965’te
İstanbul Üniversitesi kendisine fahri doktora payesini verdi(8). Rudolf Nissen, 1969’da
anılarında şöyle der: “Koskoca beş yıllık Alman Ordinaryüs Profesörü olmuş olmak, Arndt’a
vız geliyordu, oysa bizler İstanbul’a gelirken profesörlük kibrimizi de beraberimizde
getirmiştik ve Arndt, hepimizin üzerinde kalıcı bir terbiyevî etki yaratmıştır, üstelik Türk
öğrencilerin derin hayranlığı yüzünden insanın kendini kolaylıkla dev aynasında görebileceği
öyle bir ortamda. Yıllar yıllar … sonra Arndt’la karşılaştığımda -gene bir fahri doktora
törenine gidiyordu- kendisine bu terbiyevî etkiden söz ettim. Kendisi bunun farkında bile
değildi, seksenine merdiven dayamış olmasına rağmen, bir genç kız gibi kızardı’ (9).
Von Aster (10)
Filozof Ernst von Aster (1880-1948). Birinci Dünya Savaşı yıllarında pasifistti. Erich
Mühsam’ın arkadaşıydı ve SPD üyesiydi. 1933’te Giessen Üniversitesi’nden politik
nedenlerle çıkartıldı. Önce (ikinci) karısı, yazar Hildur Dixelius’un ülkesi olan İsveç’e gitti.
Hans Reichenbach, von Aster’i Uppsala Üniversitesi’nde bir kürsüye tavsiye ettiyse de von
Aster, bu göreve getirilmedi. Bunun üzerine Hans Reichenbach, von Aster’i İstanbul’a
getirtebilmek için mücadeleye başladı, 1936’da başarıya ulaştı ve von Aster felsefe tarihi
profesörü olarak İstanbul’a çağrıldı(11). Ölene kadar İstanbul Üniversitesi’nde ders verdi.
Meslektaşı Wilhelm Peters, ‘Felsefe Arkivi’ dergisinin de kurucusu olan von Aster için,
‘İstanbul Üniversitesi’ndeki yabancı profesörler arasında en başarılı ders anlatanlardan biri,
hatta belki de en başarılısı idi’ demiştir(12).
Auerbach (13)
Romanolog Erich Auerbach (1892-1957). Yahudi’ydi. 1933’te Marburg’da
profesörlük yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmış olduğu için, hemen değil
ama 1935’te anti-semitik nedenlerle işten atıldı. 1936’da İstanbul Üniversitesi’ne çağırıldı;
kendisinden istenen, Leo Spitzer’in ABD’ye gitmesiyle boşalmış olan Roman Dilleri ve
Edebiyatı Kürsüsü’nü devralmasıydı. Ailesiyle birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi.
Auerbach, ‘casusluk zannı’ altında bulunduğu halde, kendisine Almanya’dan çıkma
izni verilmiştir. Casusluk zannının nedeni ise şöyle dile getirilmişti: ‘Kendisi, Fransız
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romantik (!) doçenti Lambert de Guise ile yakın dosttur de Guise’in ise Büyükelçi FrançoisPoncet ile akraba olduğu söyleniyor.’ Aynı nedenle Auerbach’ın Rayh Kaçış Vergisi’nden
muaf tutulması da reddedilmiştir.‘Dolayısıyla Rayh Kaçış Vergisi’nden muafiyet uygun
değildir. Yurtdışına çıkış izninin verilebilmesi için eğer verilirse kendisinin Almanya’daki
malvarlığına el konarak yeterli güvence temin edilmelidir’ (14). Söz konusu vergi tutarı
yaklaşık 30.000.- RM olup, 1937 Ocak ayına kadar ödenmesi gerekiyordu. Auerbach, gerçi
yurt dışına çıkabilmiştir, ama bu parayı ödemek zorunda kalarak. İstanbul’da Dil Okulu’nun
başına geçti. Rosemarie Heyd-Burkart, 1999’da şöyle der: ‘Auerbach, bizden hep Dil
Okulu’nda neyi nasıl yaptığımızı anlatmamızı isterdi’ (15). Auerbach’ın oğlu Clemens,
İstanbul’da Robert College’e devam etti, 1945’te öğrenimini sürdürmek için ABD’ye gitti,
orada kimya profesörü oldu. 1945’te Erich Auerbach, Türkiye’deki günleriyle ilgili olarak
nitekim esas eseri olan ‘Mimesis’i Türkiye’de yazmıştır şunları anlatır: ‘Durumumuz hiç fena
sayılmazdı, sadece hayli yoksullaşmıştık; yanımda yedek para getirememiştim, maaşımın
değeri çok düşmüştü, Clemens’in yolculuğu ve oralarda üniversiteye gitmesi de malî
bakımdan bizi zorladı. Haliyle elimizde avucumuzda değerli ne varsa yavaş yavaş elden
çıkardık. Hatta benim kitaplarımın bir kısmı da böyle gitti. Ama bunlar burjuva dertleri. Türk
olmadık. Şimdi yeniden ‘Pasaportsuz Almanlarız’, her şey derme çatma. Üniversitede epeyi iş
başardık, ama aslında çok daha fazlası olabilirdi; (...) burada, Avrupalı olmayan bir ülkeyi
kısa sürede Avrupalılaştırmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim; pratik ve moral anarşi
tehlikesi çok büyük’(16). 1947’de Auerbach da ABD’ye gitti, çeşitli konuk profesörlüklerden
sonra 1949’da Princeton’da Institute of Advanced Studies üyesi ve 1950’de de Yale’de
Romanesk Diller Profesörü oldu. Hayat deneyimlerini 1952’de kaleme almıştır: ‘Filolojik
anayurdumuz her hâlükârda yeryüzüdür, artık ulus filolojik anayurt olamaz’(17).
Baade (18)
Scurla’nın yolculuğundan kısa bir süre önce Ankara Ziraat Yüksekokulu, Türk
Bakanın Baade’yi çağırma girişimini ‘başarıyla savuşturmuş’ bulunuyordu. Bu okulda ders
veren Almanların çoğunluğu, Ankara’daki ‘Deutsche Kolonie A’ mensubuydular, yani
nasyonal sosyalist ya da en azından, nasyonal sosyalizmle uyumlu kişilerdi. Oysa Fritz Baade
(1893-1974), Raylı parlamentosunda 1930 ile 1933 yılları arasında SPD milletvekilliği
yapmış, 1933’te de Berlin'deki Tarım Piyasaları Raylı Araştırma Kurumu yöneticiliği
görevinden politik nedenlerle uzaklaştırılmıştı. 'Notgemeinschan deutscher Wissenschaftler
im Ausland’ın aracılığıyla Türk Tarım Bakanlığı'na tarım uzmanı olarak çağrıldı. Yahudi
kökenli olan ikinci karısı Edith ve her iki evlilikten olan çocuklarıyla birlikte 1934'te mülteci
olarak Ankara’ya geldi. Alman Dışişleri Bakanlığına hitaben kaleme aldığı gayet tafsilâtlı
mektubunda Türkiye'ye gidişinin politikayla ilgisinin olmadığım izah eder (19).
Baade, 'emigrant' (mülteci) sayılmamak için çaba sarf etmiştir (o dönemde bu sözcük,
sadece‘Almanya'dan kaçmış olan devlet düşmanı’ anlamında kullanılıyordu) ve bu çabasında
da başarılı olmuştur. Nitekim 1936'da Gizli Devlet Polisi tarafından 'emigrant’ olarak
görülmediği kendisine bildirilmişti (20). Böylece, ülkeye tekrar girişte 'emigrant'ları uygulanan
yaptırımlara (21)maruz kalmaksızın Almanya'ya seyahat edebiliyordu. Alman
Büyükelçiliği’yle ilişkilerini sürdürdü ve bu yüzden Ernst Reuter ile arası açıldı. Ernst Reuter,
sırf pasaportunu uzatmadan uzatmaya büyükelçiliğe gidiyor, bunun dışında ise Türkiye'deki
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Alman temsilcilikleriyle ilişkiyi reddediyordu; Baade'nin ‘alçak bir hain’ olduğunu ileri sürdü
(22)
. Fritz Baade. 1943'te Reuter’e bir mektup yazarak kendisinin niçin böyle davrandığını
açıklamaya çalıştı, ama mektubun havası çok geneldi. Yalnızca en sonunda karısının yakın
akrabalarından ve kendi kadın arkadaşı Leni Leroi’un çektiği acılardan söz ediyordu (23).
Mektupta yazmadığı gerçek ise, son derece saygıdeğer bir nedendi: Berlin’e hangi yoldan
olursa olsun para ve mektup yollayabilme imkânına kavuşmak istiyordu. Zira geçmişte
yaşadıkları bir aşk ilişkisi sonucu kendisine iki kız evlât doğurmuş olan Yahudi Helene Leroi,
orada yaşamaktaydı. Kızları, daha savaş başlamadan önce İngiltere’ye gidebilmişlerdi,
anneleri ise Berlin’de kalmıştı ve Baade’nin yardımına muhtaçtı. Ölüm kampına gönderilmesi
tehlikesi baş gösterdiğinde, bir kadın Helene Leroi’a yardım elini uzatmıştır. Terzilik yapan
Sosyal Demokrat Stephanie Hüllenhagen, Wedding’deki tek odalı evine bir Yahudi’yi almayı
kabul etmiştir. Ama, yeraltına inmiş olan, haliyle yiyecek kuponu olmayan bir kişiyi
besleyecek gücü yoktu. Helene Leroi için karaborsadan gıda maddeleri satın alınabilmesi için
de Fritz Baade’nin Berlin’e para göndermesi gerekiyordu (24). Ne yazık ki Fritz Reuter’e
durumu açıkça anlatmadığı için, aralarındaki ihtilâf sürdü.
Fritz Baade’nin sözleşmesine, devlet tarafından işe alınan öteki yabancılara göre (Ernst
Reuter’in daha sonra söylediği gibi ‘tamamıylaTürkiye’deki iç politika nedenleriyle’) daha
erken bir tarihte, 1939’da son verilmiştir. Baade, İstanbul’a gitti ve özel sektörde danışmanlık
yapmaya başladı. En büyük oğlu, 1943’te askerlik görevini yapmak üzere Rayh’a geri
çağırıldı ve gitti. Bu durum Reuter’in Baade’ye karşı güvensizliğini daha da pekiştirdi.
1944’de, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Baade, Almanya’ya geri dönmemeye
karar verdi ve ailesiyle birlikte Kırşehir’de enterne edildi. Kırşehir’deyken antik çağlarda
bilinen, fakat zamanla toprak altında kalmış olan bir şifalı su kaynağı keşfetti ve gün yüzüne
çıkardı. Kızı Aenne, Kırşehir’de Kurt Laqueur ile evlendi; Kurt Laqueur, Ankara Nümune
Hastanesi’nde görevli mülteci August Laqueur’ün oğluydu. 1945’de Baade, enterne edildiği
Kırşehir’den serbest bırakıldı. 1946’da ABD’ye gitti ve ABD’nin kendi işgal bölgesinde
uyguladığı tarım politikasının değiştirilmesi için çalıştı. Özellikle de sanayi tesislerinin
sökülmesine karşı çıktı. 1948’de Kiel’deki Dünya Ekonomi Enstitüsü’ne çağrıldı. 1949-1969
yılları arasında Baade, Federal Alman Parlamentosu üyesi olmuştur. Alman-Türk Cemiyeti
başkanlığını yapmış, bu arada (pek çok başka şeref payesi ve şeref üyeliğinin yanısıra) 1964
itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin fahrî konsolosluğunu üstlenmiştir. 1958’de Türkiye’ye
yaptığı bir yolculuk sırasında Kırşehir’i de ziyaret etmiş, orada kendisine fahrî hemşerilik
verilmiştir.
Billing (doğrusu: Belling) (25)
Heykeltraş Rudolf Belling (1886-1972). 1933’de Berlin’de bulunuyordu. Türk Maarif
Bakanlığı, 1936’da Prusya Sanatlar Akademisi’ne başvurarak İstanbul Güzel Sanatlar
Akademisi’nde öğrenci yetiştirmek üzere bir heykeltıraş gönderilmesini rica ettiğinde, Hans
Poelzig, Üçüncü Rayh’ta soyut heykellerinden dolayı dışlanan Rudolf Belling’i tavsiye
etmişti. 1937 Ocak ayında Belling, mülteci olarak Türkiye’ye geldi. Sürgüne gitme kararıyla
ilgili olarak sonraları şöyle yazmıştır: ‘Aslında canım hiç gitmek istemiyordu. Ama
biliyorsunuz, 33’le birlikte resmi sanat hayatının dışına itilmiştim ve geçimimi sağlamak için
mağaza vitrinlerine manken yapmaya başlamıştım. 37’de Prusya Sanatlar Akademisi
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üyeliğimden ayrılmak zorunda bırakıldığımda ise, Belling konusunun altına son nokta
konmuştu’ (26). Eserlerinin pek çoğu müzelerden de çıkartıldıktan sonra (içlerinden bazıları
daha sonra ‘Yozlaşmış Sanat’ sergisinde gösterilmiştir), Akademiden atılmadan önce kendi
ayrıldı.
İstanbul’da heykel bölümünü kurma işinden büyük keyif almıştır. Yetenekli kız ve
erkek öğrencilerinden heyecanla söz eder. 1939’da Belling’in ilk karısı Toni (kızlık soyadı
Friedlaender) Şanghay’a mülteci olarak gittiğinde, 1934 itibariyle İsviçre’de yatılı okulda
okumakta olan oğlu Thomas, İstanbul’a babasının yanına geldi. Belling, 1942’de İtalyan
çevirmen Yolanda Manzini ile evlendi, 1943’de kızı Elisabeth doğdu. 1944’te Türkiye ile
Alman Rayh’ı arasındaki diplomatik ilişkiler kesildiğinde, Belling’e ailesiyle birlikte Rayh’a
geri dönmesi bildirildi. Belling bu talebi geri çevirdi (27). Çökmekte olan Üçüncü Rayh’ın
resmi makamları, Türkiye’deki Yahudi olmayan Almanların çoğu (örneğin raporda adı
geçenlerden Anstock ve Ritter) gibi Belling’in de tavrında ciddi olduğuna bir türlü
inanamadılar ve Almanya’ya geri dönmesi yönündeki taleplerini, bir de Bern Büyükelçilikleri
üzerinden Belling’e ilettiler.
Belling, 1946’da şunları anlatır: ‘Dışişlerindeki geri zekâlılar, (...) bizleri himaye eden
devlet rolündeki İsviçrelileri kapıma kadar yolladılar, geri dönmemi talep ettiler. Ben de
onlara Götz von Berlichingen ağzıyla cevabımı verdim (kastedilen, Goethe’nin Götz von
Berlichingen adlı eserinde geçen ‘k...’mı yalayınız’ ifadesidir), beyler pek eğlendiler.’
Yaşadığı hayat hakkında da şöyle yazar: ‘Bana keyif veren, belli bir tatmin hissi de sağlayan
siparişler alıyordum.’ İstanbul’da arkadaşlık yaptığı Herbert Rittlinger (Belling, Rittlinger’in
Üçüncü Rayh gizli servisi için çalıştığını bilmiyordu). Anılarında şöyle diyor: ‘Belling,
Türkiye’de bir tür devlet heykeltıraşı olmuştu. İsmet İnönü’yü at sırtında tasvir ettiği devasa
heykel, öylesine başarılı bir gerçekçi üslup sergiler ki, bir modemden bunu hiç
beklemezsiniz’(28). Belki de Belling’in 1946’da ‘çağımızın burada da gösterişli törenler
yapılmasına elvermeyen şartları yüzünden (...) binici anıtım halâ yerine yerleştirilmedi’ diye
anlattığı durum, aslında işine gelmiştir. Anıt daha sonra da yerine yerleştirilemedi, çünkü
1950’de Demokrat Parti Türkiye’de seçimleri kazandı ve yaptığı ilk işlerden biri, halâ hayatta
olan kişilerin heykellerinin dikilmesini yasaklamak(29) oldu. Belling, 1946’da İsviçre
gazetelerinden ‘Weltwoche’de Calder’in plastik işlerini göklere çıkaran bir eleştiri okumuş ve
küplere binmişti, Calder’in ‘ilk kez zaman momentumunu plastik sanata dahil eden kişi’
olduğu iddiası karşısında, “heykeller, kısmen hareketli imiş. İyi de ben bunu daha 1922’de
Goldberg Evi için yaptığım bir çeşmede uygulamıştım’ demiştir. Bütün bunları kimsenin
hatırlamıyor olması, Belling’in kalbini kırıyordu. ‘Size açıkça söyleyeyim, şimdilik ülkeme
dönmeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum. En azından sanat karalamacılığı, sanat
jurnalciliği sahneden silinene kadar dönmeyeceğim.’(30). Belling, 1950’de Atatürk için
Anıtkabir yapımı komisyonuna davet edildi, 1951’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çizim
ve Heykel doçentliğine getirildi. 1956’da BatıBerlin Sanatlar Akademisi kurucu üyesiydi.
1966’da ailesiyle birlikte Almanya’ya geri döndü.
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Bosch(31)
Eski Çağ Tarihçisi ve Nümizmatikçi Clemens Bosch (1899-1955). 1933’te Halle
Üniversitesi’nde okutmandı. Yahudi karısından dolayı işinden atılması için, Birinci Dünya
Savaşı’nda cephede savaşmış olmasından ötürü 1935 beklendi. Karısı ve beş çocuğu ile
birlikte Türkiye’ye mülteci olarak geldi ve İstanbul Devlet Arkeoloji Müzesi’nde
Nümizmatikçi olarak göreve başladı. 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Eski Çağ Tarihi
profesörlüğüne getirildi. Aynı tarihlerde İslam dinine geçti ve kendi ismine ek olarak Emin
ismini aldı(32). O yıl Johanna Bosch, yurtdışında yaşayıp da Üçüncü Rayh tarafından ‘Yahudi’
olarak görülen bütün Rayh mensupları gibi, vatandaşlıktan çıkartıldı ve malvarlığına el kondu.
Johanna Bosch, 1945’te çocuklarıyla birlikte ABD’ye gitti, 1949’da boşandılar (33). Aynı yıl
Clemens Bosch, Alexander Rüstow’a yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: ‘(...) Almanya’ya
dönmeye niyetim yok, tabii mecbur kalmazsam, ki bu pekâlâ olabilir. 1947’de Gelzer’den
(Eski Çağ Tarihçisi Matthias Gelzer, C.H.) bir çağrı aldım. Batı Almanya’ya gelmemi (...) ve
bir profesörlük pozisyonu bulmak için ilişki kurmamı istiyordu. Uzun uzadıya düşündükten
sonra, bu öneriyi reddettim. Şayet buradaki işimden çıkartılacak olursam (...), gitmekten başka
çarem kalmaz tabii. Şu an için sözleşmem iki yıl daha uzatıldı, Türk vatandaşlığına geçmek
suretiyle pozisyonumu sağlama alma seçeneğim de var. Ne var ki, bu adımı atmaya henüz
karar veremiyorum, zira bu kesin ve geri dönüşü olmayan bir adım olacak. Oysa ben
buralardan gitmek istiyorum. Gitmek istediğim yer ise, Amerika! Ne yazık ki, orada fazla
şansım yok gibi gözüküyor. Bugüne kadarki girişimlerimin hepsi de başarısız oldu’ (34).
Bosch, ölümüne kadar İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır.
Bossert (35)
Her ne kadar Arkeolog Helmut Bossert, Scurla’nın bildirdiği gibi NSDAP ile ihtilâfa
düşmüş ise de kendisini İstanbul’daki mülteci çevresine dahil edemeyiz. Clemens Bosch,
1938’de Bossert’in bir Pg (NSDAP parti üyesi, C.H.) (Pg: Parteigenosse) olduğunu ve daha
da önemlisi ‘en iğrencinden bir Nazi casusu’ olduğunu söylemiştir (36).
Braun (37)
Hugo Braun (1881-1963). Yahudi’ydi ve 1933’te Frankfurt Üniversitesi’nde Hijyen ve
Bakteriyoloji profesörüydü. Anti-semitik nedenlerle işinden çıkarıldı ve ailesiyle birlikte
mülteci olarak Türkiye’ye geldi. 1934-1949 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi’nde
profesörlük ve Bakteriyoloji Enstitüsü (Mikrobiyoloji, Salgınlar Bilgisi ve Parazitoloji
Enstitüsü) müdürlüğü yaptı. Pek çok görevin yansıra tifüsle mücadelede ve hijyenik temiz su
temini alanlarında çalıştı. En büyük kızı Liselotte, 1938’de orkestra yöneticisi Theodor Fuchs
ile evlendi. Theodor Fuchs, Yahudi olduğu için operadaki orkestra yöneticiliği görevinden
atılmıştı ve Türkiye’de piyano dersleri vererek geçimini sağlıyordu. Genç evliler, Fuchs’un
annesiyle babasının iltica etmiş olduğu Arjantin’e gittiler. Hugo Braun’un oğlu Kurt ise,
İstanbul’da Alman Lisesini bitirdi. 1935’te Prag’da tıp öğrenimine başladı, Filistin’e göç etti
ve iç hastalıkları uzmanı oldu. 1941’de Braun da yurtdışındaki bütün Yahudi göçmenler gibi,
Alman Rayh vatandaşlığından çıkartıldı. Kız kardeşi İrma, kırklı yıllarda ölüm kampına
götürüldü ve katledildi. 1949’da Braun, Münih Üniversitesi’nden gelen bir çağrıyı kabul
ederek orada Hijyen ve Bakteriyoloji profesörü oldu ve 1955’te emekliye ayrıldı. 1959’da
yazdığına göre, Türk Veremle Savaş Derneği’nin bir kongresine, velev ki parasını kendi
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cebinden bile ödemek zorunda kalsa, muhakkak katılmak istemektedir. ‘Zira ikinci vatanımı
dünya gözüyle bir kere daha görmek ve bütün Türk dostlarım ve meslektaşlarımla
konuşabilmek benim için büyük bir ihtiyaçtır’ (38). Fizikçi olan küçük kızı lrmgard, 1958’de
ABD’ye göç etti.
Brauner(39)
Botanikçi Leo Brauner (1898-1974). Yahudi’ydi ve 1933’te Jena Üniversitesi Botanik
Enstitüsü’nde asistan ve Ordinaryüs Profesör adayı idi. Anti-semitik nedenlerle işten çıkarıldı
ve ilkin Oxford Üniversitesi’ne, bir araştırma projesine katılmak üzere gitti. Ekim ayında ise
İstanbul’dan gelen çağrıyı kabul ederek, botanikçi olan karısı Marianne ve kendi annebabasıyla birlikte İstanbul’a mülteci olarak geldi. İstanbul’da Botanik Enstitüsü’nün
(Sistematik ve Fizyolojik Botanik Enstitüsü) müdürlüğünü yaptı ve 1955 yılına kadar İstanbul
Üniversitesi’nde profesör olarak ders verdi. Annesiyle babası İstanbul’da öldüler. 1941’de
Leo Brauner, öteki Yahudi mültecilerle beraber, Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı.
Çalışma izni olmayan karısı Marianne, ilk başlarda parasız olarak kocasının araştırmalarına
katıldı. 1954’te İstanbul Alman Lisesi’nde fen bilimleri öğretmeni oldu. 1955’te Brauner çifti,
Almanya'ya geri döndü. Leo Brauner, Münih Üniversitesi Botanik Kürsüsü’ne çağrılmış
bulunuyordu, 1966 yılındaki emekliliğine kadar da orada hocalık yaptı.
Breusch(40)
Kimyacı Friedrich Breusch (doğumu 1903). 1933’te Freiburg Üniversitesi Kimya
Enstitüsü’nde Bölüm Yöneticisiydi. 1936’da politik nedenlerle ülkeyi terk etti. Önce
İsviçre’ye gitti, oradan da Macaristan’a geçti. Macaristan’da Szeged Üniversitesi'nde çalıştı.
Matematikçi olan erkek kardeşi Robert de aynı sene içinde göç etmiş, önce Şili’ye, ardından
da ABD’ye gitmiştir. 1937’de Friedrich Breusch, İstanbul Üniversitesi’ne çağrıldı, burada
önce Hijyen Enstitüsü’nde, sonra da kendi kurmuş olduğu II. Kimya Enstitüsü’nde müdür ve
profesör olarak ders verdi. 1943’te Breusch, “Deutscher Freiheitsbund’un (Alman Özgürlük
Birliği) kurucu üyeleri arasındaydı. Söz konusu grup, Kuzey Afrika radyo istasyonlarında
yayınlanmak üzere bildiriler kaleme alıyordu (41). 1953’te: İstanbul Alman Lisesi’nin yeniden
kurulmasına katıldı. 1971'de emekli oldu ve İsviçre’ye yerleşti. İstanbul Üniversitesi, 1973'te
kendisine şeref doktoru payesini vermiştir.
Büding (42)
Biyokimyacı Ernst (daha sonraları: Ernest, ama asla Scurla’nın yazdığı gibi Kurt değil)
Bueding (1910-1986). 1933’te Frankfurt Üniversitesi’nde öğrenciydi. Yahudi bir aileden
geliyordu. 1933 Ağustosu’nda Paris’e göç ederek Pasteur Enstitüsü’nde çalışmaya başladı ve
doktora yaptı. 1935’de Ernst Bueding ve kız kardeşi Julia, İstanbul’a geldiler. Julia, ABD’ye
devam etti. Ernst Bueding’in annesi, 1936’da Fransa’ya göç etti ve oradan 1940’ta ABD’ye
gitmeyi başardı İstanbul’da Ernst Bueding, Üniversitede Fizyolojik Kimya Enstitüsü’nde
asistanlık yaptı. Almanya’dayken politik faaliyetlere katılmadığını ısrarla belirtmesine
rağmen, 1938’de Alman Başkonsolosluğu tarafından pasaportunun süresi uzatılmadı.
Dolayısıyla, baştan niyetlendiği gibi Arjantin’e gidemedi. Frankfurt Gestapo Dairesi’nin
Bueding’in vatandaşlıktan çıkarılması talebine gösterdiği gerekçe, KPD’ye (Alman Komünist
Partisi) ve ‘Roter Studentenbund’a (Kızıl Öğrenci Birliği) üyeliğidir. Aynı yıl içinde
Reichsführer SS (SS’in Reich Başkanı) ve Ankara’daki Alman Büyükelçiliği Alman Polis
Şefi tarafından, Bueding’in her iki örgüte de üyeliğinin ‘kesinlikle saptandığı’ bildirildiği için,
1939 başında Büyükelçilik, vatandaşlıktan çıkarmaya itirazı olmadığı cevabını verdi (43).
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Bueding l940’ta Alman Rayh vatandaşlığından çıkartıldığında, artık İstanbul’da değildi.
1939’da New York University College’e çağrılmıştı. 1944’te ABD vatandaşı oldu. Çeşitli
üniversitelerde çalıştı, son olarak Johns-Hepkins Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Çalıştığı
çeşitli yerlerde, ayrıca oda müziği grupları da kurmuştur.
Burkart (44)
Rosemarie Burkart, 1933’te Köln Üniversitesi’nde Romanolog Leo Spitzer’in
asistanıydı. Spitzer, Nisan ayında izinli sayıldı, ardından da anti-semitik nedenlerle
üniversiteden atıldı. Rosemarie Burkart’ın da yaz sömestrinin sonunda işine son verildi.
Spitzer ve karısıyla birlikte o da Türkiye’ye göç etti. Leo Spitzer, İstanbul Üniversitesi’ne
çağrılmıştı. İstanbul’da sadece Roman Dilleri profesörlüğü yapmıyor, aynı zamanda
Üniversiteye bağlı Yabancı Diller Okulu’nu da yönetiyordu. Rosemarie Heyde Burkard, o
günleri 1999’da şöyle hatırlar: ‘Aradan fazla zaman geçmeden Türklerle tanıştık, öğrenci
çevremiz de çok hoş insanlardan oluşuyordu. Öğrencilerin çoğu Fransız okullarından
geliyordu ve Fransızcaları bizimkinden daha iyiydi. Sahiden iyi dost olduk. Ben onlardan on
yaş kadar büyüktüm, hepsi de bir şekilde bana hayrandı (45)’.
Spitzer’in ABD’ye gitmesinden sonra Rosemarie Burkart, Schütte-Lihotzky çiftiyle
tanışır ve (Türkiye’de de yasaklanmış olan) Avusturya Komünist Partisi’ne girer.
Avusturya’ya kaçak olarak bildiriler sokan ve sonraları da direnişe bilfiil katılmak amacıyla
oraya dönen (örnek: Schütte-Lihotzky) bir direnişçi grupta çalışır. 1941’de Rosemarie
Burkart, Karl Heyd ile evlenir. Karl Heyd, 1939’dan beri bir basın ajansının muhabiri olarak
İstanbul’da yaşamaktadır. Karl Heyd’ın sözleşmesi bittiğinde, çift Almanya’ya döner.
Direnişle olan temaslarından sonra, artık Türkiye’de kalmak istemiyor, tam tersine
Almanya’ya gidip orada Nasyonal Sosyalistlere karşı mücadele etmeyi denemek istiyorlardı.
Türkçe bildiği için Rosemarie Burkart, 1943’ten itibaren Alman Dışişleri Bakanlığı’nın radyo
yayınları bölümünde çalışmış, Türkiye’ye yönelik programlar hazırlamıştır. Adam von Trott
zu Solz’a bir mesaj iletmek dışında Rosemarie Heyd-Burkart, nasyonal sosyalistlere karşı
direnişe katılmanın imkânını bulamamıştır. 1945’te Kurt Heyd gibi o da KPD’ye girmiş, ama
daha 1947’de çıkmıştır. Savaştan sonra Rosemarie Heyd-Burkart, kocasıyla birlikte
Darmstadt’da yaşamını sürdürmüş, serbest Romanolog olarak çalışmıştır (46).
Calvi (47)
Tıp doktoru Peter Calvi (doğumu 1908). 1931’de Berlin Charité Hastanesi’nde
asistandı. Daha sonraları Hür Danzig Kentinde bir klinikte çalışmaya başladı. Scurla
Raporu’na göre, 1937’de İstanbul’da Kadın Doğum Kliniği’nde işe alınmıştır. Horst
Widmann(48), Peter Calvi’nin, Yahudi bir aileden gelen Wilhelm Salomon-Calvi’nin (18681948) oğlu olduğunu söyler. Wilhelm Salomon-Calvi, 1933’de Heidelberg Üniversitesi’nde
profesördü ve Paleontoloji Enstitüsü’nü yönetiyordu. 1934’de emekliye ayrıldıktan sonra (65
yaşındayken) Türkiye’ye göç etti ve Ankara’da 1934-1936 yılları arasında Yüksek Tarım
Okulu’nun (Yüksek Ziraat Enstitüsü) Jeoloji Enstitüsü müdürlüğünü üstlendi. 1936-1938
arasında kuruluşuna bizzat katıldığı Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün müdürlüğünü,
ardından da ölümüne kadar danışmanlığını yaptı. Ne ki Wilhelm Salomon-Calvi’nin ölüm
ilânında, sadece kendisi de 1934’den itibaren Türkiye’de yaşayan kızı İna Gottfried’in ve
onun kızlarıyla torunu ve Türkiye dışında yaşayan bazı akrabalarının adı geçtiği (49) halde,
Peter Calvi adına rastlanmamaktadır, dolayısıyla ben Peter Calvi’nin Wilhelm SalomonCalvi’nin oğlu olmadığını düşünüyorum. Belki uzaktan akrabasıydı. Peter Calvi, muhtemelen
ABD’ye göç etmiştir (50).
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Caspary (doğrusu: Caspari) (51)
Biyolog Ernst Caspari (1900-1988). Göttingen Üniversitesi’nde araştırma asistanıydı.
Frankfurt’taki Paul-Ehrlich Enstitüsü’nde profesör olan babası, Yahudi dininden çıkarak
Protestanlığa geçmişti. Ama Nasyonal Sosyalistlerin anlayışına göre Ernst Caspari,
Yahudi’ydi. 1935’e kadar Göttingen’de kalabilmiş olması, muhtemelen Birinci Dünya Savaşı
sonlarında cephede savaşmış olması sayesindedir.1935’te Türkiye’ye göç etti. Bunu izleyen
yıllarda erkek kardeşi ABD’ ye, kız kardeşi ise Büyük Britanya’ya göç ettiler. Ernst Caspari,
İstanbul Üniversitesi Fizyolojik Kimya Enstitüsü’nde asistandı. 1938’de psikolog Hermine
Isaac (kızlık soyadı Abraham) ile evlendi. Hermine Isaac, Yahudi’ydi. 1935’te Berlin’den
İstanbul’a göç etmişti. 1939’da beraberce ABD’ye gittiler. Hermine Caspari, Rochester
Psikiyatri Merkezi’nde iş buldu. Ernst Caspari ise, çeşitli araştırma enstitüsü ve
üniversitelerde çalıştı. 1941’de Ernst ve Hermine Caspari, Nasyonal Sosyalistler tarafından
Yahudi olarak görülen bütün diğer mülteciler gibi, Alman Rayh vatandaşlığından çıkartıldılar.
Caspari’nin annesiyle babası ölüm kampına götürüldüler ve katledildiler. Ernst Caspari, son
olarak Rochester Üniversitesi’nde biyoloji profesörlüğü yaptı. 1975’de emekli olduktan sonra
bir sömestrliğine Giessen Üniversitesi’ne konuk profesör olarak gelmiştir.
Christiansen-Weniger (52)
Friedrich (Fritz) Christiansen-Weniger (1897-1989). Almanya’dan Nazi takibi
yüzünden kaçanlar arasında değildir. Daha 1931’den önce Acker-und Pflanzenbau Enstitüsü
yöneticisi olarak Ankara’ya çağrılmıştı. Scurla, kendisini tamamen yanlış değerlendirdiği için
ve Christiansen-Weniger’in Ankara’daki mülteci grubuyla yakın ilişki içinde olmasından
dolayı, ben onu da buraya almayı uygun gördüm. Scurla da kendisine bilgi taşıyanlar da
sonuna kadar yanılmışlardır: Christiansen-Weniger, Üçüncü Rayh’a karşı ‘her zaman sadık’
bir tutum içinde olmaktan çok uzaktı.
Çocuklarının Hitler-Gençliği’nde olması, babaları öyle istediği için değildi. Ankara’da
kendilerine şaka yollu ‘Alman B Kolonisi’ adını takan herkes, Christiansen-Weniger’in
Üçüncü Rayh’ı reddettiğini biliyordu ve içlerinden çoğu da onunla dosttular (53). Muhtemelen
Scurla’nın ve Büyükelçiliğin verdiği olumlu raporlar nedeniyle Christiansen-Weniger, 1940’ta
Alman işgalindeki Polonya’da Pulawy Araştırma Kurumu’nun yöneticiliğine getirilmiştir.
Burada çalışan Polonyalı tarım bilimcilerin âmiri olarak, onları Almanların eziyetinden
koruyabiliyordu. Christiansen-Weniger, daha 1927’lerden itibaren Helmuth James Graf
Moltke ile arkadaşlık kurmuştur. O tarihlerde Breslau’da birlikte, üniversiteye gitmiş, sosyal
olarak ‘Löwenberger Arbeitsgemeinschaft’ (Löwenberg Çalışma Grubu) için çalışmışlardı.
1941’de Moltke, Christiansen-Weniger’i ‘Kreisauer Kreis’ın (Kreisau çevresi) Tarım Çalışma
Grubu’na üye yapmak istedi. Grubun amacı, Nazi iktidarı sonrası için tarım ve kırsal nüfus
yaşamı konularında planlar üretmekti. Moltke kendisine bu direniş faaliyetini açıkladığında,
Christiansen-Weniger şu cevabı verdi: ‘Graf Moltke, kesin olan bir şey varsa, o da bu
niyetlerimizin şu an en ön cephe saflarında savaşa sürülmekten bile tehlikeli olduğudur.’ Buna
rağmen, hiç duraksamadan iş birliği yapmıştır.
1943’te Moltke, Pulawy’de Christiansen-Weniger’i ziyaret etti. Krakov Başpiskoposu
Adam Stefan Fürst Sapieha ile kendisini görüştürmesini istiyordu. Nitekim bu mümkün oldu.
Moltke, karısı Freya’ya: ‘Tarım işletmesi, 5.000 hektar büyüklüğünde, büyük kısmı deneme
alanı. 240 Polonyalı bilim adamı çalışıyor. (...) İşletmede harikulâde bir ruh hâkim. Chr.
yönetiminde Polonya tarımı için birinci sınıf bir iş çıkartıldığına hiç şüphe yok. Zira Chr., tek
başlarına iyi olan ama birbiriyle uyuşamayan Polonyalı bilim adamlarını pratik ve öncelikli
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görevlerde iş birliği yapmaya sevk edebilmiş’ diye yazmıştır (54). Friedrich ChristiansenWeniger’in Kreisauer Kreis ile olan iş birliği açığa çıkmamıştır. Kendisi daha sonraları,
Kreisauer Kreis günlerine dair anılarını, özellikle de tarımın geleceği konusunda Kreisau
Grubu olarak yaptıkları planları, direniş araştırmacısı Ger van Roon için yazmıştır. Federal
Alman Cumhuriyeti ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından hemen
sonra Friedrich Christiansen-Weniger, 1952’de Ankara’daki Büyükelçiliğe tarım uzmanı
olarak çağrıldı ve emekli olana kadar orada kaldı.
Dember (55)
Fizikçi Harry Dember (1882-1943). 1933’te Dresden Teknik Üniversitesi’nde profesör
ve Fizik Enstitüsü’nün de yöneticisiydi. Dostu olan Victor Klemperer, 1933 Nisan’ında
günlüğüne şunları yazmıştır: “Dember ‘ikinci bir duyuruya kadar’ izinli sayılıyor. Karatahtaya
öğrencilerin astığı bir bildiride ‘Yahudi profesör verdiği sözü tutmadı’ diye yazıyor, böylece
Dember öğrencilerin hedef tahtası durumuna getirilmiş bulunmakta, güya söz vermiş olduğu
biçimden başka türlü bir sınav yapmışmış. Kendisi asla böyle bir söz vermediğini söylüyor.
Rektörün ve senatonun iradesi hilâfına kürsü sahibi olduğu bahanesiyle işten attılar adamı”
(56)
. 1933 Ağustosu’unda Dember, anti-semitik nedenlerle üniversiteden çıkartıldı. Ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç etti ve İstanbul Üniversitesi’nde profesör olarak ve 1937 ’den itibaren
de Fizik Enstitüsü (Denel Fizik Enstitüsü) Müdürü olarak çalıştı. Karısı Agnes, 1939’da
annesinin ölümü üzerine başsağlığı dileklerini iletmiş olan Lorena Rüstow’a yazdığı mektupta
şöyle diyordu: “En acı veren şeylerden biri de annemin yanına gidememek oldu (...) İsviçre’de
yaşayan en küçük erkek kardeşim de gitmeye cesaret edemedi, (...) Ve annem, birimizin olsun
yanına gitmesini o kadar çok istiyordu ki. (...) Kocanızın mektubu için kocam bütün kalbiyle
teşekkür ediyor. Zavallıcık gırtlağına kadar sömestire gömülmüş durumda. Dersini 1200
öğrenci dinliyor, pratiklerde de 450 kadar öğrencisi var, üstelik iki asistanı birden askerde.”
(57)
1941’de Dember, ailesiyle birlikte ABD’ye gitti. Orada 1942’de Rutgers Üniversitesi’nde
önce doçent, sonra da konuk profesör oldu. 1968’de Dresden’de bir caddeye onun adı
verildi.(58) Dresden Teknik Üniversitesi kendisine HarryDember Ödülü vermiştir.
Dessauer (59)
Radyolog Friedrich Dessauer (1881-1963). 1933’te Frankfurt am Main
Üniversitesi’nde profesörlük yapıyordu ve kendi kurmuş olduğu Tıbbî Fizik Enstitüsü’nün de
müdürü idi. Mitglied des Zentrums olup 1924-1933 yılları arasında Rayh Parlamentosu’nda
milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Cumhuriyeti koruma amacı güden 'Reichsbanner SchwarzRot-Gold’ (Siyah-Kırmızı-Altın Rayh Bayrağı) birliğinin ve Friedensbund Deutscher
Katholiken (Alman Katolikleri Barış Birliği) Federal Yönetim Kurulu üyesi ve çok sayıda
başka Katolik birliğinin de üyesi idi. 1933 Haziran’ında Katolik derneklere karşı yürütülen bir
eylem çerçevesinde tutuklandı ve Temmuz’a kadar gözaltında kaldı. Bunun ardından,
“’Katolik Almanya Halk Derneği’nin paralarını zimmetine geçirme suçlamasıyla bir daha
tutuklandı ve hapis yattı. Mönchen-Gladbach’ta 20.12.1933’te Volksverein (Halk Derneği)
üyelerinin sözüm ona yargılandığı göstermelik duruşmada aklandı. 6-7 Şubat 1934’te yeniden
hapse girdi. O tarihte evi tıp öğrencileri tarafından basılmış ve yağmalanmıştır (60).
1934 Mayıs’ında politik nedenlerle üniversiteden atıldı. Dessauer, karısı ve iki küçük
çocuğuyla Türkiye’ye göç etti. Henüz üniversite öğrenimlerini sürdüren iki büyük oğlu ise
Almanya’da kaldılar. Dessauer, 1937’ye kadar İstanbul Üniversitesi Radyoloji Enstitüsü’nün
(Fizik Tedavi Enstitüsü) müdürlüğünü yapmıştır. O günleri şöyle anlatır: “Enstitünün adı
duyulduğunda ülkenin her tarafından hastalar akın etmeye başladı. Avrupa’da eşi emsali
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olmayan boyutlarda bir poliklinik mesaisi yapıyorduk. Kapı eşiğinde oturup bekleşen hasta
sayısı bazen sekseni bulurdu. Hepsi de tedavi edilmek için yalvarıyordu. Hepsi de kanser
hastasıydı.”(61). İstanbul’da Dessauer, geçmiş öyküsü ve ataları yüzünden- ataları ‘Katolik
mezhebindendi, ne var ki atalarının ataları (...) tam kan Yahudi olup 1813’te vaftiz
edilmişlerdi’ (62) Başkonsolosluk tarafından sürekli göz hapsinde tutulduğu halde,
Başkonsolos herhangi bir ‘Alman düşmanı faaliyet’ini tespit edememiştir. Ayrıca Dessauer,
İstanbul Üniversitesi’nin Siemens firmasına siparişler vermesini sağladığı için, işe de
yarıyordu. Ama 1937’de İsviçre’nin Katolik kantonu Fribourg Üniversitesi’ne çağrıldığında,
Bern’deki Alman Temsilciliği, Fribourg’daki Nasyonal Sosyalist bir profesörün
kışkırtmasıyla, buna karşı çıktı. Dessauer’e ikametgahını Fribourg’a nakletme izni vermedi.
Buna rağmen Fribourg Üniversitesi’nin çağrısını kabul ettiği için de vatandaşlıktan
çıkartılması için işlem başlatıldı ve bu yıllarca sürdü. 1941’de dava sonuçlandı ve Friedrich
Dessauer ve karısı Elisabeth’in vatandaşlıktan çıkartılmış oldukları ilân edildi.
Vatandaşlıktan çıkarılmalarının hemen ardından, önce Dessauer’in oğlu Otmar -ki bu
arada askerliğini yapmaktaydı- ve sonra da bizzat kendisi, tekrar vatandaşlığa alınmaları
yolunda başvuruda bulundular, dava l944’e kadar olumlu seyretti, fakat bir türlü tamama
erdirilemedi (63). 1946’da Dessauer’e, Frankfurt Üniversitesi’nden emekli profesör statüsü
(emeritus) tanındı. Yeniden Frankfurt’taki eski Enstitüsü’nün başına geçmesi rica edildi.
Dessauer, bunu reddetti: “İsviçre’den pek çok girişimde bulunabiliyorum, başarılı da
olabiliyorum, (...). Pek çok insana buradan yardım edebiliyorum ve gücüm yettiği sürece de
yardım edeceğim” (64). 1948 yılı sonunda İsviçre vatandaşlığına kabul edildi. 1953’te
Frankfurt’taki eski evine geri döndü ve emeritus profesör olarak üniversitede doğa felsefesi
dersleri verdi. Hessen Eyaleti, 1949’da kendisine Alman vatandaşlığı hakkını iade etmiştir.
Dobretsberger (65)
Ekonomi bilimci Josef Dobretsberger (1903-1970). 1938’de Graz Üniversitesi’nde
profesör ve üniversitenin de rektörüydü. 1935-1936 arasında, ‘Vaterlaendische Front’un
(Vatan Cephesi) sol kanat temsilcisi olarak, Avusturya Sosyal İdare Bakanlığı yapmıştı. Graz
Üniversitesi’nde Nasyonal Sosyalistler özellikle güçlüydü. Dobretsberger, 1938 Ocak ayında
NS yanlısı öğrencilerin çıkardığı olaylar nedeniyle dersleri tatil etmişti. Alman birliklerinin
ülkeye girdiği gün, Graz’daki üniversite hocaları arasında istifasını veren tek kişi, oydu. Kısa
süre sonra tutuklandı. 20 Mart’tan 2 Nisan’a kadar hapiste kaldı. Eskiden tanıştığı bir memur
tarafından serbest bırakıldı. Yeraltına girdi ve 10 Haziran’da Yugoslavya sınırı üzerinden
kaçabildi. Dobretsberger’in İstanbul’daki üniversite hocaları arasında dostları vardı. Fritz
Neumark, kendisini Wilhelm Röpke’nin ayrılması nedeniyle boşalmış olan Genel İktisat ve
Finans Teorisi Kürsüsü’ne getirtebildi. Dobretsberger’in karısı, kızı ve kayınvalidesi de
peşinden mülteci olarak geldiler. Avusturya’dan gelmiş başka mülteciler ile tanıştı. Onların
arasındaki komünistlerle birlikte bir tartışma grubu oluşturdular, Marx’ı incelediler.
Dobretsberger, hiçbir zaman komünist olmadı. Diğerlerinin olduğu gibi onun da esas
meselesi, ülkelerinin Alman Rayh’ına ‘ilhak’ına karşı çıkmaktı.
1940’ta Dobretsberger, ‘Journal d’Orient’e verdiği bir mülakatta şunları söylemiştir:
“Biz burada tamamen Türkleştik. Yeni bir anavatan bulduk. Bir kez daha askerlik yapmam
icap etse, bunu Türk ordusunda yapardım.” Bu beyanından dolayı kendisi, karısı ve kızı
Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldılar (66). Dobretsberger, 1941’da kendini Türkiye’de
artık güvende hissetmediği için, Filistin’e göç etti. Viyana’da büyükelçiyken hakaret etmiş
olduğu Franz von Papen, Ankara’ya büyükelçi olmuştu. Kudüs’te ’Bewegung Freies
Österreich’ (Özgür Avusturya Hareketi grubuna girdi. Hem orada hem de daha sonra
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(1942’den itibaren) Giza Üniversitesi’nde hocalık yaptığı Kahire’de, Üçüncü Rayh karşıtı
radyo programlarına katıldı. 1946’da Dobretsberger, Avusturya hükümeti tarafından ısrarla
Avusturya’ya çağrıldı ve Graz’a dönerek yeniden eski kürsüsüne kavuştu. Ama çok geçmeden
geri döndüğüne pişman oldu. “Ben vatanıma faydalı olacağım zehabına kapıldım ve bu
yüzden de Kahire’den Graz’a dönme hatasını işledim. İnsan bir kere birkaç yıl bir dünya kenti
havası solumuşsa, artık bu muhite uymaz, istediği kadar demokratikleştirilmiş olsun. Eski
arkadaşlarımla bile tek anlaştığım konu, iskambil oyunu kuralları.” Bunu izleyen yıllarda
politik bakımdan etkin olma girişimleri, sürekli olarak ÖVP’nin (Avusturya Halk Partisi)
karalamalarıyla karşılaşmıştır. Kendisine ya eski mülteci diye çamur atılmış, ya da “Kripto
komünist’ denmiştir (67).
Doppler (68)
Avusturyalı mühendis Franz Doppler (1900-1953). 1936 yılında İstanbul Teknik
Yüksek Okulu’na (Teknik Üniversite) Elektrik Tesisat Kürsüsü’ne çağrılmıştı. Yani kendisi
Nazi takibinden kaçmış değildi. Fakat 1938’de Avusturya’nın Alman Rayh’ına ilhakına karşı
eleştirel bir tavır aldığı için, 1940’ta hasta kızıyla birlikte Viyana’ya doktor konsültasyonuna
gider gitmez tutuklandı. 1942’ye kadar Dachau konsantrasyon kampında kaldı. Sonra Siemens
firmasının girişimiyle serbest bırakıldı. Siemens firması, savaş için önemli görevlerde
Berlin’de kendisine ihtiyaç olduğunu söylemişti. 1945’te Viyana’ya döndü ve Teknik Yüksek
Okul’da hocalık yaptı. 1952’de Türk Devlet Demiryolları’nın elektrikli sisteme geçmesinde
danışmanlık görevini üstlenerek bir kez daha Türkiye’ye çağrıldı. Bu konuyla ilgili yapılan ön
görüşmelerden Viyana’ya hasta döndü ve kısa süre sonra da öldü(69).
Eberhard (70)
Sinolog ve Sosyolog Wolfram Eberhard (1909-1989). 1933’te Berlin Etnoloji
Müzesi’nde bilimsel yardımcı asistandı. 1934’te Çin’e giderek çeşitli üniversitelerde, bu arada
Pekin Üniversitesi’nde de ders verdi. 1935’te Almanya’ya döndü ve Leipzig Etnoloji
Müzesi’nde Asya Bölümü’nün yöneticisi oldu. 1937’de politik nedenlerle Almanya’yı terk
etti, fakat yurtdışına göç etme niyetini giz1i tuttu. Sadece bir inceleme gezisine çıkacakmış
gibi yaptı. ABD, Çin ve Japonya’da bir dizi konferanslar verdi, yıl sonuna doğru ise,
Ankara’daki Filoloji-Tarih Fakültesi’nde (Dil Tarih Coğrafya Fakültesi) kurulan Çince
Kürsüsü’nün başına geçmesi önerisi kendisine ulaştı. Öneriyi kabul etti. O sırada patlak
vermiş olan Çin-Japon savaşı nedeniyle Çin’de kalmak istemiyordu. Türkiye ve Alman
Rayh’ı arasında 1944’te diplomatik ilişkiler kesildiğinde, karısına ve kendisine Rayh’a geri
dönmeleri bildirildi. Her ikisi de bunu reddettiler. 1947’de Eberhard, Alexander Rüstow’a
şöyle yazmıştır: “Beni son derece üzen şey, Avrupa’dan (sadece Almanya’dan değil) gelen
haberlerde, hiçbir yerde (...) yeni düşüncelerin ortaya atılmadığını, hiçbir yerde yeni
düşüncelerin yeşerebilmesi için hayati önem taşıyan tartışma ortamının oluşmadığını duymak;
(..) herkes tam tersine ya yukarıdan gelecek bir emir bekliyor ya da 1933’ten önce ne
yapıyordu ise, onu yapmaya devam ediyor. Geriye dönüşün mümkün olmadığını ve 12 yıllık
bir zaman dilimini ne kadar olumsuz olursa olsun- basitçe silip atmanın, hiçbir şey olmamış
gibi kaldıkları yerden devam etmenin mümkün olmadığını anlamıyorlar mı?” (71). 1948’de
Eberhard’ın Ankara Üniversitesi’yle sözleşmesi uzatılmadı. Eberhard, ABD’ye gitti ve
Berkeley’de University of California’da okutman olarak bir iş buldu. Orada emekli olana
kadar Sosyoloji Profesörü olarak ders verdi. Konuk profesör sıfatıyla 1956’da Frankfurt Main,
1964’de Heidelberg, 1979’da Münih ve 1980’de Berlin Hür Üniversitesi olmak üzere pek çok
kez Almanya’ya geldi.
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Eckstein (72)
Çocuk doktoru Albert Eckstein (1891-1950). 1925’te başhekim olarak çalıştığı
Düsseldorf Çocuk Kliniği yöneticisinin kızı olan, kendisi de çocuk doktoru Erna Schlossmann
ile evlendi. Eckstein Yahudi’ydi, Erna Schlossmann’ın anne-babası da Yahudi bir aileden
gelmekle birlikte, Protestanlığa geçmişlerdi. 1933’te Eckstein, Tıp Akademisi’nde Profesör ve
Düsseldorf Çocuk Kliniği’nde, kayınpederinin halefi olarak, yöneticisi konumundaydı. Birinci
Dünya Savaşı’nda askerî tabip olarak cephede bulunmuş olduğundan, ancak 1935’te antisemitik nedenlerle işinden çıkartıldı ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye iltica etti. Ankara
Nümune Hastanesi Çocuk Kliniği’ne çağrılmıştı. Erna Eckstein’in çalışma izni yoktu, ama
kocasının araştırmalarında yardımcı olabiliyordu. Kocasının taşraya yaptığı yolculuklarda ona
eşlik etmiş, çocukların sağlık durumunu birlikte incelemişlerdir.
1938’de Almanya’daki Kasım pogromunun ardından Eckstein’ın erkek kardeşi Hugo
tutuklandı ve 1939’da ABD’ye iltica edene kadar Mauthausen konsantrasyon kampında
tutuklu kaldı. Albert ve Erna Eckstein, Ankara’daki ilişkileri sayesinde 1941 ’de Litvanya’dan
bir grup mültecinin Ankara üzerinden Filistin’e gidebilmesini sağladılar ve 1943’te bu grubun
davetlisi olarak Filistin’e bir seyahat yaptılar. Eckstein’lar 1941’de, nasyonal sosyalistler
tarafından ‘Yahudi’ sayılan bütün diğer mülteciler gibi, Alman Rayh’ı vatandaşlığından
çıkartıldılar ve memleketteki malvarlıklarına el kondu. Albert Eckstein, Benno Landsberger
ile birlikte bir mültecilerle yardımlaşma kuruluşu olan IRCC’nin temsilciliğini yapıyordu.
Almanca konuşan çok sayıda mültecinin enterne edildiği yıllarda Erna Eckstein, bu insanların
yanlarına kadar giderek tıbbî yardımda bulunmuştur. Aynı zamanda, IRCC’nin toplamış
olduğu yardım paralarını da götürüyordu. Ne ki, bu işin gizli tutulması gerekmekteydi. Zira
Türk resmi makamları enterne edilmiş kişiler için para toplanmasını ve onlara para
dağıtılmasını yasaklamışlardı.
1949’da Eckstein’lar, Almanya’ya dönme kararı aldı. Albert Eckstein, Hamburg
Üniversitesi’ne pediatri profesörü olarak çağrılmıştı. Ölümüne kadar burada ders verdi. Erna
Eckstein, 1952 ile 1955 yılları arasında yeniden Ankara’da yaşadı. Bir çocuk kliniğinin inşası
ve kuruluşu sırasında danışmanlık yaptı. Kendi oğlu Herbert de aynı klinikte çocuk cerrahı
olarak çalışmıştır. Albert Eckstein’ın anısı sadece çocuk kliniğinde taze tutulmuyor, hobisi
olan fotoğrafçılık da kendisine ün kazandırmıştır. Klaus Eckstein, 2000’de şunları anlatmıştır:
“New York’taki 1939 Dünya Fuarında, bir de Türk pavyonu yapıldı ve burada, bir şekilde,
güzel resimler gösterilmesi kararlaştırıldı. Ve ünlü fotoğrafçı Otmar Ferci, ki sanırım kendisi
resmî devlet fotoğrafçısıydı, resim malzemesini sağladı, hiç kuşkusuz fotoğraflar
harikulâdeydi, ama hepsi de güzel, modern binaları gösteriyordu (...) Oradakiler demiş ki, iyi
güzel de bunlardan dünyanın her tarafında var, hiç sırf Türkiye’ye özgü bir şey gösteremez
misiniz? Bunun üzerine Ferci, ‘eh madem öyle, o zaman arkadaşım Eckstein’dan isteyeceğiz.
O Türkiye’yi, Türk halkını yansıtan iyi resimler çekti’ demiş. Bunun üzerine babama geldiler
ve resim seçtiler, alıp büyük boyutlarda oraya astılar. Bu resimlerin arasında bir de üç köylü
kadın fotoğrafı vardı, ne yazık ki siyah-beyazdı, zira aslında kadınların giysileri rengârenkti,
bu renkli giysiler ünlü Bolu taraflarında çekilmişti. İşte bu resim de oradaydı. Galiba 1942
yılıydı, yeni bir On liralık banknot çıktı. Bu banknot tedavüle girdiğinde, babamın da eline
geçmiş. Babam bakmış bakmış. Üstündeki resmi bir yerlerden gözü ısırmış. On liralık
banknotun üzerindeki resim, üç köylü kadının resmiydi. (...) Bolu yakınlarında bir köydü ve
evimizdeki yardımcımız Mehmet’in köyüydü. Babam Mehmet’e dönüp dedi ki, “bak Mehmet,
senin karının resmi”. Mehmet, hafif bozulur gibi oldu, yakından görmek istedi. “Bir de büyük
resme bakabilir miyim?’ dedi. Büyük resme de baktı, sonunda rahat bir nefes alıp, “hayır, bu
benim karım değil”, dedi. “Öyle herkesin karıma elleriyle dokunmasını istemem” dedi.
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Resimdeki kadın, yeğeninin karısıymış. Bunun üzerine babam kalkıp o yeğeni buldu.
Tanıdıklardan birinin yanında çalışıyormuş. “Bak gördün mü, Atatürk bu resmi seçmiş, çünkü
Türkiye’nin en güzel kadını buymuş”, dedi -tabii o tarihte Atatürk hayatta değildi- ama yeğen
bunu duyunca çok mutlu oldu ve konu kapandı. Neyse, geçtiğimiz Nisan ayında
Ankara’daydım. Babamla ve fotoğraflarıyla ilgili bir sergi vardı (...) ve sergide hem o üç
kadın portresi hem de banknot gösterilmekteydi” (73).
Franck (74)
Erich Frank (1884-1957). 1933’te Breslau Üniversitesi’nde İç Hastalıkları profesörü
ve Wenzel-Hancke Hastanesi’nde de İç Hastalıkları Bölümü şefi idi. Anti-semitik nedenlerle
işinden çıkartıldı ve Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’de 1933’ten l953’e, emekli olana kadar
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör ve İkinci Dahiliye Kliniği Şefi olarak çalıştı.
Frank, yurtdışında yaşayan ve Nazi tanımına göre Yahudi sayılan bütün mülteciler gibi,
1941’de Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı. Rudolf Nissen, 1969’da Franck hakkında
şöyle yazar: “Klinisyen olarak Frank, her şeyden önce bir doğa bilimciydi, tanı koymada
üstüne yoktu, tedavide ise şüpheci bir yaklaşım sergilerdi. O zamanlar yeni yeni ortaya
atılmaya başlayan psikosomatik yollu fikirler, sinirine dokunurdu. Mesafeli ve kişisellikten
uzak tutumuna rağmen -ya da belki de tam da bu nedenle- halk arasında çok tutulurdu” (75).
Emekliye ayrıldıktan sonra da İstanbul’da kaldı. Öldüğünde Türk hükümeti cenazesini devlet
töreniyle kaldırdı.

Freundlich (76)
Astronom Erwin Finlay-Freundlich (1885-1964). 1933’te Berlin Üniversitesinde
profesör ve Potsdam Rasathanesi Müdürü’ydü. 1933’te anti-semitik nedenlerle işten çıkarıldı
ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’de Astronomi Enstitüsü Müdürü ve İstanbul
Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı, Rasathaneyi kurdu. 1934’te karısının kız kardeşi
Susanne Hirschberg ile nişanlısı Oskar Schulze de Türkiye’ye iltica ettiler. Oskar Schulze,
Leipzig kentinde Belediye Başkanlığı Üçüncü Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Şube
Müdürlüğü görevlerinden atılmıştı. Türkiye’de evlendiler ve 1937’de ABD’ye gittiler. Aynı
yıl Erwin Finlay-Freundlich, Prag Alman Üniversitesi’nden aldığı çağrıyı kabul ederek oraya
gitti. 1939’da Çekoslovakya’nın Alman Rayh’ı tarafından işgali üzerine, ailesiyle birlikte
Büyük Britanya’ya kaçtı. İskoçya’da St. Andrews Üniversitesi’nde 1959’a kadar profesör
olarak çalıştı. 1946’da yazdığına göre, kendisine Potsdam’a dönmesi önerilmiş fakat cevabı
aşağıdaki gibi olmuş: “Bu, söz konusu bile olamaz. İstediği kadar Kellermann bana, ‘burada
bol bol kültür var, ayrıca böylesine korkunç bir çöküşten sonra insanın aklına bile
getiremeyeceği zenginlikte bir entelektüel hayat var’ diye yazsın. (...) Bu anlamda İskoçya’nın
bana verebileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben de burada kendi küçük ‘ada dünyamı’
kuruyorum. Yani bu renksiz Highland ‘kampı’nda ömür boyu tecrit hapsine mahkûm
edilmişsem, hiç değilse ‘hücre’mi biraz olsun renklendirmeye çalışıyorum” (77). FinlayFreundlich, 1959’da emekli olduktan sonra Federal Alman Cumhuriyeti’ne geri döndü. Mainz
Üniversitesi’nde fahri profesör oldu ve Mainz’da yaşadı.
Fuchs (78)
Romanolog Traugott Fuchs (1906-1997). 1933’te Köln Üniversitesi’nde Leo
Spitzer’in asistanıydı ve anti-semitik nedenlerle üniversiteden izinli sayılan Spitzer için 22
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Nisan’da bir dayanışma toplantısı düzenlemişti. Bu toplantı, Nazi Üniversite Grubu tarafından
protesto edildi. Fuchs, Romanoloji Semineri’ndeki asistanlık işini kaybetti. 1934’te Spitzer’in
ardından İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda okutman olarak
çalışmaya başladı. 1939’da şunları yazmıştır: “Düşündüğümde ’kökünden kopartılma’ şöyle
bir şeymiş gibi geliyor bana: aşk ve hakikat = özgürlüğe duyduğum özlemden başka bir
köküm yok benim. Belki benim karakter zaafımdan ya da talihsizliğimin yarattığı bilinç
yüzündendir, ama Almanya’nın hiçbir yerini özlemiyorum, oysa burası ideal olmaktan çok
uzak” (79). Türkiye ile ‘Büyük Alman Rayh’ı’ arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden
sonra, Almanya’ya dönmeyi reddetti ve Çorum’da enterne edildi. İstanbul’a döndükten sonra
Robert College’de öğretmen oldu. Türk vatandaşlığına geçti ve 1983’te emekliye ayrıldı.
Türkiye’den aldığı emekli maaşı çok düşük olduğu için ve Almanya’dan da tazminat almadığı
için, yaşamının son yıllarını yoksulluk sınırında geçirdi. İstanbul yıllarının büyük bölümünde
Rumeli Hisarı’nda oturmuştur. 1997’de ölümünden sonra dostlarının kendisini, Kurt ve
Leonore Kosswig gibi pek çok başka mültecinin de gömülü olduğu mezarlığa (Aşiyan)
defnetme girişimleri, başarısız oldu. İslamistlerin hâkim olduğu Belediye yönetimi buna izin
vermedi. Traugott Fuchs’un çizim ve tabloları, bu arada Çorum’da yapılmış resimler,
‘Özlemin Resimleri’ başlığı altında çeşitli yerlerde sergilenmiştir (80).
Gassner (81)
Johann Gustav Gassner (1881-1955). 1933’te Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde
botanik profesörü ve üniversitenin de rektörüydü. Bir disiplin soruşturmasının ardından
(Gestapo raporlarına göre, NSDAP aleyhinde bulunmuş ve Alman vatandaşlarının NSmuhalifi olan başkalarıyla, sosyal demokratlarla ve komünistlerle de birleşmesi gerektiğini
söylemiş (82) olduğu için) güvenilmez vatandaş olduğu gerekçesiyle üniversiteden atıldı.
Ankara’dan gelen çağrıyı kabul etti ve Ziraat Vekâleti’nde danışman olarak çalışmaya başladı.
Daha 1938’de NSDAP’nin yurtdışı örgütü AO (Auslansorganisation), Alman Dışişleri
Bakanlığı’na baskı yaparak Gassner’in geri çağrılması konusunda ısrar etti. Gösterilen sebep,
sadece AO’nun buna büyük değer vermesiydi. NSDAP-AO’nun, bir NSDAP parti üyesine
yurtdışında bir pozisyon için aracılık ettiği başka örneklerden farklı olarak, bu kez bu
taleplerinde öz çıkar gütmediklerini ileri sürüyorlardı. Bir yandan Gassner’e Almanya’da özel
sektörde bir iş buluyorlar, öte yandan da aleyhinde bulunuyorlardı: “Elbette Prof. Dr.
Gassner’in yerine gene Alman bir profesörün çağrılması, arzu edilir bir şeydir. Ama bu
mümkün gözükmese bile ben, adı geçen profesörün son derece olumsuz faaliyetleri'
nedeniyle, azledilerek geri çağrılmasını talep ediyorum” (83). Gassner’in Ankara’da ne yapıp
da partililerin gazabını üzerine çektiğini bilmiyoruz. Scurla, ilgili bölümde Partinin
talepleriyle Gassner’in talepleri arasında bulunan uzlaşmayı anlatır. Gassner, üniversiteden
atılmasını kendisine karşı haksızlık olarak görüyor ve tam manasıyla bir rehabilitasyon talep
ediyordu. 1940’da Gassner, ailesiyle birlikte Almanya’ya geri döndü ve özel sektörde
çalışmaya başladı. 1945 Temmuz’unda tekrar Braunschweig Teknik Üniversitesi Botanik
Kürsüsü’ne iade edildi ve üniversite rektörlüğüne getirildi. 1951’de emekli olana kadar bu
üniversitede ders vermiştir.
Geiringer (84)
Matematikçi Hilda Geiringer (1893-1973). Avusturya-Macaristanlı Yahudi bir aileye
mensuptu ve 1921’de Berlin’e gelmişti. Berlin Üniversitesi’nde Uygulamalı Matematik
Enstitüsü’nde Richard von Mises’in yanında asistandı. Kısa bir süre için (1921-22) matematik
profesörü Felix Pollaczek ile evli kalmıştır. 1933’te üniversitede Ordinaryüs Profesör adayı
statüsünde görev yapmaktaydı. Aralık ayında ders verme yetkisi anti-semitik nedenlerle
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elinden alındı. Kızıyla beraber araştırma asistanı olarak Brüksel’e gitti. 1934’de Richard von
Mises’in ardından Türkiye’ye geldi. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Matematik Enstitüsü’nde
önce asistan, sonra profesör oldu. 1938’de Viyana’da yaşayan erkek kardeşi, müzik bilimci
Karl Geiringer, Büyük Britanya’ya iltica etti. Daha sonra ABD’ye gitti (85). Richard von Mises
1939’da ABD’den bir çağrı aldığında, Hilda Geiringer kendisine ülkeye giriş izni verilmezse
diye korktu, ama sonra Bryn Mawr College’den aldığı bir çağrı sayesinde, o da ABD’ye
gidebildi. 1943’te Richard von Mises’le evlendi ve Harvard’da ders veren kocasına daha
yakın olabilmek için Bryn Mawr College’deki işini bıraktı. Wheaton College’de matematik
profesörü oldu. Aslında kalbinde yatan, araştırma yapmaktı. Avrupa’da Yahudi olduğu için
takip edildiğini, Amerika’da ise kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığını söylüyordu. 1953’te
Richard von Mises öldü. Hilda von Mises, Harvard’da Research Fellow olarak Richard von
Mises’in geride bıraktığı çalışmaları yayınlamaya başladı. Daha sonra Harvard’da profesör
oldu ve 1959’da emekliye ayrıldı (86).
Gerngross (87)
Kimyager Otto Gerngross (1882-1966). Viyana doğumludur. Berlin Teknik
Üniversitesi’nde profesörlüğe getirildikten sonra Alman vatandaşı oldu. 1932’de Berlin
Teknik Üniversitesi, kendisini Ankara’daki Ziraat Yüksek Enstitüsü’ne görevli olarak
göndermişti. 1938’de Ankara’da kalmaya karar verdi. Çünkü kendisi de karısı da
gençliklerinde Hıristiyanlığa geçmiş olsalar bile, Yahudi ailelerden gelmekteydiler. 1941’de
aile, bütün diğer yurtdışında yaşayan ve Nazi kriterlerine göre ‘Tam Yahudi’ (Volljude)
sayılan mülteciler gibi, Rayh Vatandaşlık Kanunu II’nci Hükmü uyarınca vatandaşlıktan
çıkartıldılar. 1943’te Otto Gerngross’un süreli sözleşmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü
tarafından uzatılmadı. Gerngross böylece Türkiye’deki oturma iznini de yitirmiş oldu.
Türkiye, vatansızları (Türkçede: haymatlos), çok istisnaî haller dışında, ülkede istemiyordu.
Ailenin yetişkin kızları, daha otuzlu yıllarda evlenmiş ve kocalarıyla birlikte ABD’ye ve
Filistin’e gitmişlerdi. Anne-baba1arının önündeki tek seçenek de o an için Filistin’di. Ne var
ki, en küçük kızları Veronika, Filistin’e gitmeyi reddetti. Haydar Bağda adında bir Türk’e âşık
olmuştu. Veronika’nın oğlu 1999’da şunları anlatmıştır: “Veronika ile Haydar, Gerngross
çiftinin ve Bağda’nın annesinin arzusu hilâfına evlenmeye karar verirler. Bunun sonucunda
Haydar, kamu görevlilerinin yabancı uyruklularla evlenmesini yasaklayan kanun nedeniyle
üniversitedeki asistanlık görevinden, dolayısıyla da devlet memuriyetinden çıkartılacaktı.
Ama aşk engel tanımaz. Dolayısıyla bizimkiler Gerngross çiftinin yola çıkmasından bir gün
önce evlenir. Haydar işinden atılır. Veronika da Türk olur. Ama Veronika gerçek bir Türk
olmak ve Haydar’ın annesinin gözüne girmek istemektedir. İslam dinine geçer ve adım da
mahkeme kararıyla Bedia olarak değiştirir.” Otto Gerngross, Filistin’de kimyager olarak
çalıştı. 1947’de Türkiye’ye geri döndü ve yeni kurulan Ankara Üniversitesi’nde kimya
profesörü olarak ölene kadar ders verdi. Bedia Bağda ise, l997’ye kadar Türkiye’de kalır,
sonra yaşlılığa bağlı demans yüzünden Almanya’ya oğlunun yanına gider. Çocukları, yüksek
öğrenim için Almanya’ya gitmişlerdir. Nitekim orada kalır ve sonradan Alman vatandaşlığına
geçerler (88).
Gleisberg (89)
Astronom Wolfgang Gleisberg (1903-1986). 1933’te Breslau Üniversitesi
Rasathanesi’nde araştırma asistanı idi. Anti-semitik nedenlerle (büyükbabalarından biri
Yahudi’ydi) işten çıkarıldı ve aynı yılın sonunda Türkiye’ye iltica etti. Erwin FinlayFreundlich’in tavsiyesiyle Astronomi Enstitüsü’nde araştırma asistanı ve doçent olarak işe
alındı. Anaokulu Öğretmeni olan nişanlısı Charlotte Michael de arkasından Türkiye’ye geldi
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ve Türkiye’de evlendiler. O tarihe kadar Türkçede karşılığı bulunmayan Astronomi
terimlerinin Türkçeleştirilmesinde Gleisberg’in emeği geçmiştir. “Gleisberg, Türk kadın ve
erkek meslektaşlarıyla birlikte, Türkçe sözcük dağarcığından uygun sözcükleri seçiyordu (...).
Bazen de Türkçe köklerden yeni sözcükler oluşturuyordu. Gleisberg, görevi Arapça terimlerin
yerine Türkçe karşılık bulmak olan bir dil komisyonunun yegâne yabancı üyesiydi” (90).
1948’de profesörlüğe yükseltildi ve Rasathane Müdürü oldu. 1958’deki emekliliğine kadar
İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapmıştır. Daha sonra ise Almanya’ya geri döndü ve
Frankfurt Üniversitesi’nde fahrî profesör oldu. 1966 ile 1977 yılları arasında Astronomi
Enstitüsü’nün yöneticiliğini yapmıştır. 1965-66 ders yılında konuk profesör olarak bir
sömestrliğine Ankara’ya geldi. İstanbul Üniversitesi kendisine 1981’de fahri doktora unvanını
vermiştir.
Gross (91)
Kimyager Philipp Gross (1899-1974). Yahudi’ydi fakat dinin gereklerini yerine
getirmiyordu. Karısı Maria Theresa da Yahudi bir aileden gelmekle birlikte Katolik olmuştu.
Philipp Gross, Viyana Üniversitesi’nde profesör ve Fiziksel Kimya Bölümü’nün yöneticisiydi.
Daha 1937’de (yani Avusturya’nın Alman Rayh’ına ilhakından önce, Viyana’yı terk etmeye
ve Türkiye’ye gitmeye karar verdi. İstanbul’da Gross, İstanbul Üniversitesi’nde Teknik
Kimya Enstitüsü Müdürlüğü’nü yaptı.1939’da Büyük Britanya’ya geçti. 1940’da Bristol
Üniversitesi’nde okutman oldu. 1941’de yurtdışında yaşayan bütün Yahudiler gibi o da
“Büyük Alman Rayh’ı” vatandaşlığından çıkarıldı ve Almanya’da kalmış olan malvarlığına el
kondu. 1943’ten itibaren Gross, İngiliz özel sektöründe çalıştı. 1960’da Avusturya
vatandaşlığını geri aldı. 1973’te eski üniversitesi olan Viyana Üniversitesi kendisine fahri
doktor unvanını verdi.
Güterbock (92)
Hititolog Hans Gustav Güterbock (1908-2000). Nasyonal Sosyalistlerin anlayışına
göre ‘melez’ (Mischling) idi. Benno Landsberger’in öğrencisidir. 1933-1935 yılları arasında
Alman Orient-Gesellschaft adına Boğazköy kazılarında epigrafist (yazıt bilimci) olarak görev
yaptı. 1936’da Ankara’ya, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Hititoloji
Kürsüsü’ne çağrıldı. Aynı yılda erkek kardeşi Bruno, Arjantin’e iltica etti, annesiyle babası
1940’ta Berlin’de öldüler. Gene 1940’da Hans Gustav Güterbock, 1936’da anne babasıyla
birlikte İstanbul’a gelmiş olan Franziska Hellmann ile evlendi. Franziska da anne-babası gibi
Protestan’dı. Fakat Nazi kriterlerine göre hem annesi hem de babası Yahudi sayılıyordu.
Dolayısıyla kızları da Yahudi’ydi. Bir ‘Yahudi’ ile evlendiği için Hans Gustav Güterbock,
“Geltungsjude’ (geçerli olarak Yahudi) sayıldı ve 1941’de karısı gibi o da vatandaşlıktan
çıkartılarak vatansız (‘haymatlos’) kaldı. 1948’de Ankara Üniversitesi’ndeki sözleşmesi
uzatılmadı. Önce Uppsala Üniversitesi’ne giderek okutman oldu. 1949’da -tıpkı hocası Benno
Landsberger’in 1948’de aldığı davet gibi- Chicago Üniversitesi’ne çağrıldı ve emekli olana
kadar burada ders verdi. Konuk profesör olarak 1954’te Frankfurt/Main Üniversitesi’ne,
1972’de Münih Üniversitesi’ne geldi. 1998’de Berlin Hür Üniversitesi, kendisine şeref
doktoru payesini verdi. Öğrencisi Tahsin Özgüç, 1998’de şunları anlatmıştır: “Güterbock ve
Landsberger (...), bizlere sistemli ve metotlu çalışmayı öğrettiler, ki bir bilim adamı için bu
çok önemlidir. Anadolu tarihi ve dilleri üzerine, aynı şekilde Ön Asya kültürü üzerine
kitaplar, makaleler yazdılar. Bir üniversite hocasından daha başka ne beklersiniz ki? Genç
bilim adamı yetiştirirler, eğitim metotları geliştirirler ve geride önemli eserler bırakırlar. Her
ikisi de bunların hepsini hakkıyla yapmıştır” (93).
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Haurowitz (94)
Kimyager Felix Haurowitz (1896-1987). Sanat tarihçisi olan karısı Regina Perutz gibi,
Yahudi bir aileden geliyordu. 1938’de Prag’daki Alman Üniversitesi’nde profesördü ve 1938
sonbaharında, henüz Prag Almanlar tarafından işgal edilmiş olmadığı halde, peşin bir
itaatkârlık gösterisi gereği olsa gerek, anti-semitik nedenlerle üniversiteden atıldı. Prag’ın
1939’da Alman Rayh’ı tarafından işgali üzerine aile, Türkiye’ye iltica etti. Felix Haurowitz,
İstanbul Üniversitesi’nde profesör ve Fizyolojik Kimya Enstitüsü (Biyokimya Enstitüsü)
Müdürü oldu. Ne ki, ‘bu unvan, başına getirildiği kuruluştan daha uzundu, ama Haurowitz
işine şevkle sarıldı. Yeni bir şeyler yaratarak geçmişi geride bırakmaya kararlıydı. Erken bir
aşamada aldığı dil dersleri ve dil yeteneği sayesinde, daha iki sömestr sonra, kendisini can
kulağıyla dinleyen öğrencilerine kendi anadillerinde ders verebildi. Ayrıca gerekli ders
kitaplarını da ülkenin dilinde yazabildi” (95), diye yazmaktadır Lothar Jaenicke. 1946’da
Regina Haurowitz, çiftin iki çocuklarıyla beraber ABD’ye gitti. Felix Haurowitz, önce konuk
profesör olarak ABD’ye gittikten sonra, İstanbul’daki ikinci beş yıllık sözleşmesinin de sona
ermesinin ardından, Indiana Üniversitesi’nden gelen çağrıyı kabul etti ve 1968 yılında emekli
olana kadar bu üniversitede ders verdi.
Heckmann (96)
Radyolog Karl Heckmann, 1936’da politik nedenlerle Münih Üniversitesi’ndeki
asistanlık görevinden çıkartıldı. Tıp doktoru olan karısı Wilhelmine ise, daha 1935’te
üniversiteden atılmıştı. Karı-koca, üç çocuklarıyla birlikte 1936’da İstanbul’a geldiler,
1939’da yeniden “Büyük Alman Rayh’ı’na geri döndüler. Karl Heckmann, Klosterneuburg’ta
bir hastanede başhekim oldu. Bu işinden de 1941’de çıkartıldı. 1947’de Münih’e geri döndü.
Doçentliğini alabildi ve 1952’de radyoloji profesörü oldu.
Heilbronn (97)
Botanik bilimci Alfred Heilbronn (1885-1961). Yahudi bir aileden gelmekteydi. Henüz
genç bir delikanlıyken vaftiz olup Protestanlığı kabul etti. Bu suretle 1913’te Münster
Üniversitesi’nde doçent olabildi. (1918’den önce Yahudi dini mensupları, kural olarak,
üniversite hocası olamıyordu). Gene 1913’te sanat tarihçisi Magda Detmer ile evlendi. Magda
Detmer, kiliselerine çok bağlı bir Protestan aileden geliyordu. 1933’de Heilbronn, anti-semitik
nedenlerle Münster Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Enstitüsü Müdürlüğü’nden
çıkartıldığında, karısı, yurtdışında bir görev alması için ısrarcı olmuştur. Heilbronn’un
İstanbul Üniversitesi’ne botanik profesörü olarak çağrılması, Alman tarafınca da
desteklenmiş. Alman Dışişleri Bakanlığı bunu “Fransız rekabetine karşı’ onaylamış ve
ikametgahın yurtdışına taşınması halinde ödenmesi zorunlu olan Rayh’ı terk etme vergisinden
Heilbronn’un muaf tutulmasını sağlanıştır. Alfred Heilbronn, İstanbul’da Farmakolojik
Botanik Enstitüsü’nü (9.11.: Farmakobotanik Enstitüsü) kurdu. Çok çabuk Türkçe öğrendi.
Türkçe olarak çeşitli botanik ve farmakoloji ders kitabı yazdı.
Nazi tanımına göre Yahudi olan bütün mülteciler gibi, oda 1941’de vatandaşlıktan
çıkartıldı ve Almanya’da bulunan malvarlığına, özellikle de Münster’deki evine, Rayh adına
el kondu. Magda Heilbronn 1944’te öldü. Alfred Heilbronn, 1946’da Türk vatandaşlığına
geçmek için başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi. 1948’de asistanı Fatma Mehpare
Başarman ile evlendi. A1fred Heilbronn, emekli olana kadar İstanbul’da hocalık yaptı. Sonra
ailesiyle birlikte Münster’e geri döndü Bu arada evi ve sair malvarlığı kendisine iade
edilmişti. Emeritus profesör sıfatıyla, Münster Üniversitesi’nde, ölene kadar ders verdi.
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Mehpare Heilbronn, Türkiye’deki 1960 askeri darbesi sırasında Botanik profesörlüğü
görevinden alınmıştı. 1962’de yeniden görevine döndü, ama emekliliğini istedi ve 1964’te
Almanya’ya gitti. 1951 yılında doğmuş olan oğulları Kurt, daha babasının ölümünden önce,
bir yatılı okula yerleştirilmişti. Kurt Heilbronn, 1997’de şunları söylemiştir: “Bir tarafta
Heilbronn ailesinin Yahudi olan kısmı var, öte tarafta da Hıristiyanlığı kabul etmiş olan ve
dine derinden bağlı kısmı. Babam, bu kırılmayı on yıllar boyunca sessiz sedasız kendi içinde
taşımıştır ve bugün dahi bu, aileden geriye kalanlar arasında Amerika’daki Protestan üvey kız
kardeşim ve İsveç’teki Yahudi kuzenim gibi halâ dile getirilemeyen önemli bir noktadır. Bu
kırılmayı ben annemden, ki kendisi de Müslümandır, gizli bir miras olarak devraldım” (98).
Heilmann (99)
Karl Hellmann (1892-1959). Tıpkı karısı gibi Protestan’dı, ama nasyonal sosyalist
tanıma göre, her ikisi de ‘Yahudi’ idiler. Hellmann, 1933’te Würzburg Üniversitesi’nde Kulak
Hastalıkları ve Tedavisi dalında Ordinaryüs Profesör adayı idi. Birinci Dünya Savaşı’nda
cephede savaşmış olduğu için, ancak 1935’ te anti-semitik nedenlerle üniversiteden
çıkartılmıştır. 1936 Ocak ayında İstanbul’a çağrıldı. İstanbul Üniversitesi’nde Kulak-BurunBoğaz profesörü olarak ders verdi. 1939 Mayıs’ında erkek kardeşi Bruno da Türkiye’ye geldi.
Karl Hellmann’ın evinde kaldı. Kasım ayında vatandaşlıktan çıkartıldı ve vatansız
(haymatlos) olduğu için, sınır dışı edilme tehlikesiyle yüz yüze geldi. 1940’ta Bruno
Hellmann, ABD’ye gitti. Seyahat masraflarını Karl Hellmann karşıladı. Aynı yıl kızı
Franziska, Hans Güterbock ile evlendi. 1941’de Karl Hellmann, karısı ve kızları, yurtdışında
yaşayan bütün diğer ‘Yahudi’ler gibi, Alman Rayh vatandaşlığından çıkartılmışlardır. 1943’te
Hellmann’ın sözleşmesi uzatılmadı. Kural olarak Türkiye vatansızları sınır dışı ettiği için,
kendisine ve ailesine Filistin’e gitmekten başka yol kalmamıştı. Karl ve Rosy Hellmann,
Filistin-İsrail’de kaldılar, aynı şekilde en küçük kızları Marianne de orada kaldı. Halen
Miriam Schmidt olarak Hod Hasharon’da yaşamını sürdürmektedir. Kızları Erika ise, 1947’de
Filistin’den ayrılarak Peter Engelmann ile evlenmek üzere New York’a gitti. Peter
Engelmann, 1936’da anne babasıyla birlikte Nazilerden kaçarak Türkiye’ye gelmiş,
İstanbul’da Robert College’ta okumuş ve daha sonra ABD ordusuna katılmıştı (100).
Hirsch (J.) (101)
Hijyen uzmanı Julius Hirsch (1894-1955). 1933’te Berlin Üniversitesi’nde Hijyen ve
Mikrobiyoloji Enstitüsü’nde Ordinaryüs Profesör adayı ve asistan idi. Birinci Dünya
Savaşı’nda cephede savaşmış olduğu için henüz Yahudi kökeninden dolayı Berlin
Üniversitesi’nden atılmış olmadığı halde, daha 1933’te İstanbul’dan gelen çağrıyı kabul etti.
Karısı Emmi, karısının annesi ve iki kız çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye mülteci olarak göç
etti ve İstanbul Üniversitesi’nde profesör ve Hijyen Enstitüsü Müdürü oldu. En büyük kızı
Julia, İstanbul’da English High School’a devam etti ve daha sonra da Robert College’ta
kütüphanecilik yaptı. 1944’te Walter Eppenstein ile evlendi. Walter Eppenstein, Berlin’deki
Rayh İstatistik Dairesi Başkanlığı’ndaki hükümet baş danışmanlığı (Oberregierungsrat)
görevinden 1935’te anti-semitik nedenlerle atıldıktan sonra hükümet danışmanı olarak
Türkiye’ye çağrılmış olan babasının peşinden Türkiye’ye gelmiş, Robert College’ta okumuş
ve orada fizik öğretmeni olmuştu. Hirsch ailesi, Walter ve Franz Eppenstein (Yahudi olmayan
karısı hariç), yurtdışındaki bütün Yahudi mülteciler gibi Alman Rayh’ı vatandaşlığından
çıkartıldılar ve böylece vatansız oldular. Walter Eppenstein’in annesi ve kız kardeşi 1942’de
Berlin’den ölüm kampına götürülerek katledildiler. 1946’da Julia ve Walter Eppenstein,
ABD’ye gittiler. Julius Hirsch ise karısı ve küçük kızı Renate ile İsviçre’ye gitti. Karısının
annesi, İstanbul’da ölmüştü. Julius Hirsch, Basel’de Geigy Firmasına ait bir Kemoterapi
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Araştırma Enstitüsü’nün yöneticiliğini yaptı. Renate Hirsch, 1950’de üniversite öğrenimi için
ABD’ye gitti ve orada kaldı (102).
Hoffmann (103)
Susanne Hoffmann, 1933’te Frankfurt’ta tıbbi teknik asistanlık yapıyordu. Josef
Igersheimer ile birlikte Türkiye’ye mülteci olarak geldi ve İstanbul Üniversitesi Göz
Kliniği’nde teknik asistan oldu. Daha sonra Hans Winterstein ile evlendi. Scurla, Susanne
Hoffmann"ın ‘arî ırk’tan olduğunu söylerken yanılıyor; soyadına bakarak bu varsayımda
bulunmuş olabilir. Nürnberg Yasalarının çıkmasından sonra Türkiye’deki Alman
temsilcilikleri, ‘Alman kanı taşıyanlar’ ile ‘Alman kanı taşımayanlar’ arasındaki her evliliğe
(ve her aşk ilişkisine) karşı işlem yapmaktaydılar (bkz. Kantorowicz, Kraus, Marchand).
Dışişleri Bakanlığı dosyalarında Susanne Hoffmann ile Hans Winterstein evliliği hakkında
hiçbir rapor yoktur. Benim bundan çıkardığım sonuç, Susanne Hoffmann’ın Nasyonal
Sosyalistlerin anlayışına göre ‘Yahudi’ olduğudur. 1941’de kız kardeşi, kızıyla birlikte
İstanbul’a Susanne Winterstein’ın yanına geldi, ancak burada sadece kısa bir süre kaldı.
Filistin’e gitmiş olabilir (104). Susanne Winterstein, kocasının 1956 yılında emekliliğinde sonra
onunla birlikte Federal Alman Cumhuriyeti’ne, Münih’e geri dönmüştür.
Honig (105)
Hukukçu Richard Honig (1890-1981). Yahudi bir aileden gelmektedir. 1933’te
Göttingen Üniversitesi’nde Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Kilise Hukuku profesörü idi.
Anti-semitik nedenlerle görevinden çıkartıldı ve Yahudi olmayan karısı ve üç erkek çocuğu
ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Hukuk Tarihi ve Hukuk Felsefesi
profesörü olarak görev yaptı. Honig çiftinin sosyal hayatına dair bir davetiye günümüze kadar
kalmıştır: “Bebek, Aslanlı Konak 5. 25 Mart 1938: Richard ve Kaethe Honig, sizi 3 Nisan
Pazar günü saat 4 buçukta çaya ve hemen ardından (saat 5 buçukta) verilecek olan
‘Aeskilus’da Sorumluluk Sorunsalı’ konulu konferansa davet ederler” (106). 1939’da aile,
ABD’ye göç etti. Richard Honig, ABD’de muhtelif üniversitelerde ders verdi. 1941’de kız
kardeşi ailesiyle birlikte ancak kıl payı Şanghay’a kaçabildi. O tarihte Avrupa’dan o yöne
deniz yolu kapatılmış olduğu için, kaçış sadece kara yolu ile Sovyetler Birliği üzerinden
mümkündü. Aynı yıl Richard Honig, Nazi kriterlerine göre Yahudi sayılan bütün mülteciler
gibi Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı ve Rayh’ta kalan malvarlığına el kondu.
1946’da İngiliz Askeri Hükümeti, Honig’i Göttingen Üniversitesi’ne geri çağırdı, fakat Honig
bu çağrıyı kabul etmedi. Çağrılan kişide aranan halâ Alman vatandaşı olmak şartı, Honig’in
gidememesine -ya da gitmek istememesine- sebebiyet vermiştir. Tahminlere göre, Göttingen
Üniversitesi, istenmeyen (yani: Nazi kriterlerine göre Yahudi olan) geri dönme niyetlisi
mültecileri daha baştan saf dışı edebilmek için bu şartı koşmuştur (107). Acı ve Zararların
Telâfisi Programı (Wiedergutmachung) uyarınca Honig, 1954’te Göttingen’de Emeritus
profesör yapıldı ve bunu kabul etti. 1962-1972 yılları arasında Princeton’da sürdürdüğü
araştırma faaliyetinin ardından 1974’te Göttingen’e geri döndü ve ölene kadar orada
Amerikan vatandaşı olarak yaşadı. Oğulları ise ABD’de kaldılar.
Igersheimer (108)
Josef Igersheimer (1879-1965). Yahudi’ydi ve 1933’te Frankfurt am Main’da profesör
ve Şehir Hastanesi Göz Kliniği’nin Direktörü idi. Üniversite, anti-semitik nedenlerle elinden
ders verme yetkisini aldı. 1933 sonlarında Türkiye’ye göç etti ve İstanbul Üniversitesi’nde
Göz Hastalıkları Kürsüsü’nün başına geçti. Ailesi ve teknik asistanı Susanne Hoffmann da
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kendisiyle birlikte Türkiye’ye geldiler. 1938’de Igersheimer, İstanbul’dan hareketle Mısır’da
bir Oftalmoloji Kongresi’ne gider. Kendisinin daha sonra anlattığına göre, orada yolda
rastladığı eski öğrencileri kaldırım değiştirmişlerdir. Bu davranış karşısında tepkisi: “bazı
insanlar ne kadar hayvansı davranabiliyorlar, hayvan olmadığımızı kendimize her an
hatırlatmamız gerekiyor” olmuştur (109). 1939’da ailesiyle birlikte ABD’ye geçti. Boston’da
muayenehanesi vardı. Tufts Üniversitesi’nde ders veriyordu. 1941’de Nasyonal Sosyalistlerin
Yahudi kabul ettiği bütün mülteciler gibi vatandaşlıktan çıkartıldı. Rudolf Nissen, 1969’da
kendisi hakkında şunları yazmıştır: “Bu soylu, akıllı ve nazik insanı çalışırken görmek, her
zaman için içimi açmıştır. Aramızda galiba ilk o, meclis başkanına yaptığı bir ameliyat
sayesinde, bizlerle hükümet arasında tıbbi bağlar kurdu. (...) Boston’a yerleştikten kısa bir
süre sonra ameliyat için kendini bana emanet etmesi, aramızdaki dostluğu daha da
derinleştirmiştir. Az görülür raddede sabırlı bir hasta ve hayat felsefesini yaşlılığın bilgeliği ile
pekiştirmiş bir adamdı” (110).
Isaac (111)
İşletme iktisatçısı Alfred Isaac (1888-1956). Yahudi bir aileden geliyordu ve 1933’te
Nümberg’teki Yüksek Ticaret Okulu’nda profesördü. 1934’te anti-semitik nedenlerle işten
atıldı. 1937’de karısı ve baldızıyla birlikte Türkiye’ye mülteci olarak geldi. İstanbul
Üniversitesi’nde İşletme İktisadı profesörü olan Fritz Neumark, 1980’de şöyle yazar: “Isaac,
tabiatı itibariyle çekingen bir adamdı, ama kendisi için önem taşıyan konularda büyük bir
medeni cesaret sergilemekten geri durmazdı. İstanbul’a geldiği ilk günlerde evinin
penceresinden faytoncuların (...) -bu faytonlar, pek rahat olmamakla birlikte, o zamanlar
Kadıköy gibi sayfiye yerlerinde pitoresk ve ucuz bir ulaşım aracı oluşturuyordu- ellerindeki
kamçıyla hayvanlara vurduğunu dehşet ve tiksinti duyguları içinde görmüş. Bunun üzerine
kendisine öğretilmesini istediği ilk Türkçe sözcüklerden biri, ‘vurma!’ olmuş. Bu sözcükle
silahlandıktan sonra, hiç çekinmeden o iriyarı Türk arabacıların üzerine atladı durdu.
Genellikle adamcağızlar o kadar şaşırırlardı ki, bu arzuya ya da ‘emre’ boyun eğerlerdi- her ne
kadar geçici bir süre için olsa da- (112).
Isaac, daha sonraları İstanbul Hayvanları Koruma Cemiyeti’nin çok aktif bir üyesi
olmuştur (113). Çok iyi Türkçe öğrenmiş, birkaç yıl içinde derslerini Türkçe verebilmiştir (114).
Karısı Gertrud, öteki göçmenlerin çocuklarına özel ders veriyordu (115). Daha küçük çocuklarla
masallar sahnelerdi. O günlerden günümüze kalan bir davetiyede şöyle yazıyor: “Kadıköy
Şehir Tiyatrosu, Mühürdar caddesi 93, sizleri 13 Mayıs 1939’da yapılacak olan ‘Haensel ve
Gretel’ prömiyerine davet eder, oyun sekiz perde, ardından soğuk büfe ikramı’ (116). 1941’de
Alfred Isaac, bütün öteki Yahudi mülteciler gibi, Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı ve
memlekette kalmış olan malvarlığına el kondu. 1950’de Isaac, Göttingen Üniversitesi’ne
çağrıldı. 1955’de Nürnberg Yüksek Ticaret Okulu’ndaki görevine iade edildi. 1955’te emekli
olana kadar orada hocalık yaptı. 1999’da Nümberg’de bir caddeye Alfred Isaac’ın adı
verilmiştir (117).
Kantorowicz (118)
Alfred Kantorowicz (1880-1962). Yahudi’ydi ve 1933’te Bonn Üniversitesi’nde diş
hekimliği profesörü ve Diş Kliniği Direktörlüğü yapıyordu. SPD’nin şehir meclisi üyesiydi.
Rayhstag yangınından hemen sonra kızı Dorothea, Bonn polisi tarafından “komünist’ olarak
şüpheli bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Nisan ayında da Alfred Kantorowicz tutuklandı.
Politik nedenlerle bütün görevlerinden atıldı. Dorothea Kantorowicz, temmuz sonunda serbest
bırakıldığı halde, Alfred Kantorowicz’in tutukluluk hali sürdü. Wolfgang Langhoff,
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'Börgermoor Kampı’nı anlatırken Kantorowicz hakkında şunları yazar: “ ‘Kantor’ (kilise
korosu şefi), 50 yaşlarındaydı. SS, bu bilim insanına eziyet etmekten, onu aşağılamaktan özel
bir zevk alıyordu. (....) Ailesi yüzünden çok kaygılanıyordu. (...) Ona nasıl olsa bir şey
yapamazlar düşüncesiyle polise teslim olmasını öneren bizzat kendi karısı olmuştu,
Kantorowicz’in tutuklanmasından sonra da kadıncağız vicdan azabı ve suçluluk duyguları
içinde intihara kalkışmış, kendini Ren nehrine atmıştı. Kurtarıldı, ama zihni tamamen
bulandığı için bir akıl hastanesine kondu. (...) SS, bütün bu ailevi sorunları bilirdi.
Kantorowicz’in bu sorunlara tepkisinin ne olduğunu da bilirdi. Dışarıda bataklık arazide
çalışırken, bu SS’lerden ikisi üçü tepesine dikilir, gözlerini çukurdaki Kantorowicz’e diker ve
pusuda bekleyen bir ses tonuyla sorarlardı ‘eee, Kantor, anlat bakalım, karın nasılmış?
Kızından ne haber?’ Ve ‘Kantor’, tıpkı içine bir soru atıldığında deliğinden gözyaşları
dökülen bir otomat gibi, çaresizce ağlamaya başlardı” (119).
Kasım ayında İstanbul’a gidebilmesi ve Türk hükümetinin teklifini kabul edebilmesi
için serbest bırakıldı. Kantorowicz’in erkek kardeşi Alfred, daha 1933’te ülkeyi terk etmişti
(önce ABD’ye gitti, sonra İngiltere’ye çağrıldı). Kantorowicz’in karısı Annemarie ve beş
çocuğu da kendisinin ardından 1934’te İstanbul’a geldiler. Kantorowicz, İstanbul
Üniversitesi’nde diş hekimliği profesörü ve Üniversiteye bağlı Diş hekimliği Okulu’nda
derslerden sorumlu müdür olarak görev yaptı. Asistanı Lem’i Berger, 1960’lı yıllarda o
günleri şöyle anlatır: “Cerrahi Bölümü’nde asistanlık yaptığım sırada, Kantorowicz’e
ameliyatlarda yardım ederdim (...) Henüz yataklı servisimiz olmadığı için, hastaları bizzat
kendimiz otomobille evlerine götürürdük. Ameliyat sonrası kontrolleri evlerinde yapardık,
pansuman değiştirir, tedavi uygulardık; hastanın durumuna göre bu ev ziyaretlerinin (...)
günlerce sürdüğü olurdu, yani hastanın ayağa kalkıp kendi başına kliniğe gelebileceği güne
kadar sürerdi. Hatta karda kışta, yağmurda çamurda bile, parası olmayan, uzakta oturan
hastaları bu şekilde evlerine taşıdık, üstelik o tarihlerde İstanbul’da bazı sokaklara ancak
yayan girilirdi” (120). Bu tür ‘hastaya dönük bakım’, İstanbul için yeni bir şeydi ve İstanbul
gazetelerinde şöyle ilânlar çıkmaya başladı: “Boynum ve çenemdeki flegmonaları başarıyla
ameliyat ettiği için Profesör Dr. Alfred Kantorowicz’e (...) derin şükranlarımı sunarım.
Kendileri (K.ve ekibi, C.H.), beni -tıpkı pek çok başka hastayı da olduğu gibi- büyük bir
tehlikeden kurtarmışlardır ve bu ameliyatta ehliyetlerini kanıtlamışlardır. Bu hanımefendi ve
beyefendilere ömür boyu başarılar dilerim” (121).
Kantorowicz’in meslek hayatı bu şekilde tatmin edici olduğu halde, evliliği
bozulmuştur. Kendisi de Nazi takibinden kaçarak İstanbul’a gelmiş bir sığınmacı olan
başhemşiresiyle bir aşk ilişkisine girmiş ve karısından İstanbul’da boşanmıştır. Sevgilisiyle
kayak kaymak için İstanbul dışında olduğu bir sırada, 18 yaşındaki oğlu Erich kendini
öldürdü. Bu olay mülteciler camiasında büyük heyecan yaratmıştır (122). Aynı yıl içinde,
1934’te, Bonn’dan diş hekimi Wigand Kenter, İstanbul’a geldi. Kenter, Almanya’da sosyalist
bir öğrenci birliğine üye olduğu için hapse atılmıştı (123). Wigand Kenter, Diş hekimliği
Okulu’nda asistan olarak göreve başladı ve Annemargret Kantorowicz ile evlendi. 1935’te
Almanya’da “Alman Kanını ve Alman Şerefini Koruma’ kanunu çıkartılmıştı. Bu kanuna
göre, Nazi tanımına göre “Alman kanından olan’ kişiler ile “Yahudi olan’ kişiler arasındaki
evlilik ve aşk ilişkileri yasaklanmıştı. Yıl sonuna doğru Alfred Kantorowicz, yeni sevgilisi
Elsa Trapp ile evlenmek istedi. Ne ki, Elsa Trapp, ‘Alman kanından’ idi. Bundan dolayı
Büyükelçilik, Kantorowicz’e yurtdışında yapılan evliliklerde gerekli olan ‘evlenmesine engel
yoktur belgesi’ni vermeyi reddetti. Bunun üzerine Kantorowicz’in ülkenin önde gelen
şahsiyetleri arasında yer alan hastaları, devreye girdiler. Meselâ Ankara’daki Alman
Büyükelçiliği, 3.12.1935’te Alman Dışişleri Bakanlığı’na şunları yazmıştır: “Türk Başbakanı,
tam iki defa (...) Kantorowicz’in evliliği meselesini açtı, (...) Başbakana açık bir dille bu
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evliliğin önündeki ciddi engeller izah edilmiştir”. Kantorowicz ilk eşinden Türkiye’de resmen
boşanmış olduğu için, yeniden evlenebilir durumda olduğu herkesçe biliniyordu. Dolayısıyla
ayrıca bir ‘evlenmesine engel yoktur belgesi’ aranmaksızın, bir Türk Evlendirme Dairesi’nde
Kantorowicz ile nişanlısının nikâhları kıyıldı (124).
1941’de Kantorowicz, yurtdışında sığınmacı olarak yaşayan bütün Yahudiler gibi
Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı. 1944’te kızı Annemargret Kenter, kocasıyla birlikte
Filistin’e gitti. En küçük oğlu Georg, 1944’te İngiliz Ordusu’na katıldı. Aynı yıl içinde Alınan
Rayh’ı ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden sonra, Kantorowicz’in
boşanmış olduğu karısı Annemarie Kantorowicz, Çorum’da enterne edildi. Annemarie
Kantorowicz Yahudi olmadığı için, halâ Alman vatandaşı idi ve şimdi bu durum, aleyhine
işlemişti. 1947’de Alfred Kantorowicz, konuk profesör olarak Bonn Üniversitesi’ne geri
döndü. 1950’de acıların telâfisi bağlamında kendisine emeritus profesör statüsü tanındı. Ölüm
tarihine kadar Kantorowicz, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Sosyal Yardım Dairesi’ne diş
hekimliği konularında danışmanlık yapmıştır. Her iki kızı da kocalarıyla birlikte, biri 1939
öteki ise 1947’de olmak üzere, ABD’ye geçmişlerdir. Oğlu ise, İngiliz Ordusu’ndan terhis
olduktan sonra, İngiltere’de kalmıştır.
Kessler (125)
Sosyolog Gerhard Kessler (1883-1963). 1933’te Leipzig Üniversitesi’nde profesör idi.
Cumhuriyeti Koruma Birliği ‘Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold’ un ve aynı zamanda da
Devlet Partisi’nin üyesi olup, 1932’deki Rayhstag seçimlerinde adaylığını koymuştu.
28.11.1932 tarihinde 'Leipziger Zeitung’ gazetesinde “Deutschland erwache” (Almanya
Uykundan Uyan) başlıklı bir makale yayınlamış, bu makalesinde NSDAP programını ‘duygu
sömürüsü, nefret ve kötü Almanca karışımı çaresizce bir kemküm”; ‘Mein Kampf’ kitabını da
“boyuna konuşan şu konuşmayı kendine meslek edinmiş kişinin sıkıcı tıraşı” olarak
nitelemişti. Hemen ertesi gün komşu anfilerde ders yapan hocalar, Nasyonal Sosyalist
öğrencilerin bir ağızdan haykırdıkları “Kessler dışarı!” ve “yazar bozountusu” bağrışlarıyla
yerlerinden sıçradılar. Kapılarda tekmeli tokatlı tartaklamalar yaşandı. Senato, Kessler’in
makalesinden dolayı üzüntüsünü belirtti ve öğrenci protestosunun almış olduğu biçimi -ama
sadece biçimi- kınadı. Senato, Kessler’den bütün fahri görevlerinden ayrılmasını istedi.
Kessler de bunu derhal yaptı. Gerhard Kessler, Leipzig Üniversitesi’ndeki görevinden izinli
sayılan ilk profesör (24.3.1933’te) olmuştur. “Bugün bile bununla gurur duyuyorum” der
kendisi, 1950’de (126). Ağustos ayında politik nedenlerle işine son verildi. Bundan önce
tutuklanmıştı. Kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra birkaç ay kaçak yaşadı ve ardından
Türkiye’ye gelebildi (127).
İstanbul’da Fritz Neumark ve Philipp Schwartz, Kessler’in çağrılması için çaba
gösterdiler. “Ne ki, Kessler’in yurtdışına çıkması, Almanya ile Türkiye arasında bir
diplomatik olaya dönüştü. Türkiye, önce Kessler’e bir davetiye gönderdi, ama Kessler,
yeraltına geçmişti; karısı (…) yurtdışına çıkış için başvuruyu yaptı. Gestapo, buradan
hareketle, Kessler’in Türkiye’nin Leipzig temsilciliğinde, yani başkonsolosluk binasında
saklandığına hükmetti ve önce Kessler’in teslim edilmesini talep etti, (...). Ancak Berlin’deki
Türk Büyükelçiliği’nin müdahalesi ile ortalık sâkinleşti, Kessler’e hem kendisi hem de ailesi
için legal bir yurtdışı çıkış belgesi verildi ve bunun üzerine Kessler, tekrar ortaya çıkabildi”
(128)
. İstanbul Üniversitesi’nde kendisine Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü verildi. Ama
oradayken de Nasyonal Sosyalistlerin damarına basacak işler yaptı. Türkiye’deki mülteciler
hakkında vatandaşlıktan çıkarma konusunda tutulmuş olan dosyalardan hiçbiri, Kessler’inki
kadar kapsamlı ve kalın değildir. Büyük bir titizlikle, bunun ne getirip ne götüreceği
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irdelenmiştir. Zira Kessler, meslekdaşlarının çoğunun aksine ‘Alman kanından’ idi. Çocukları
Alman Okuluna gidiyorlardı. Kızı BdM (kızlar için Hitler gençlik teşkilatı) üyesiydi. Nihayet
bir tür sonuç raporunda, İstanbul Başkonsolosluğu’nun oradaki NSDAP yetkilisi ile görüş
birliği içinde Kessler’in vatandaşlıktan çıkartılması için başvurmak gerektiği kararlaştırıldı.
“Kendisi, çeşitli yer ve zamanlarda, bugünkü Almanya’nın Alman adım lekelediğini iddia
etmiştir. (...) Rayhstag’ı yakanın NSDAP olduğu iddiasını ısrarla savunmuştur. Horst
Wessel’in aşağılık bir insan olduğunu, Röhm davasındaki askeri mahkemelerin faaliyetinin bir
soytarılıktan ibaret olduğunu vb. söylemiştir (…). Bugüne kadar Profesör Kessler’e karşı,
çocuklarına hürmeten, çok uzun süre sabır gösterildi. Kızı, babasının iradesine rağmen
BDM’e katılmıştır ve Üçüncü Rayh’a karşı coşkulu bir tutum içindedir. Buna karşılık oğlu
Hans Kessler (...), Avusturya’ nın Üçüncü Rayh ile yeniden birleşmesinin (...) coşku dalgaları
İstanbul’da da yükseldiğinde, İstanbul Alman Okulu’nun düzenlediği bir ilhak kutlama
törenine kışkırtıcı bir tavır sergileyerek katılmamıştır (...). Bunun üzerine Hans Kessler,
Alman Okulu’nun öğretmenler kurulu kararıyla okuldan uzaklaştırılmıştır. Babası ise,
küstahlığı iyice ele alarak bu ceza için bir de özür talebinde bulunacak kadar ileri gitmiştir”
(129)
.
Kessler’in vatandaşlıktan çıkartılması üzerine karısı ve küçük kızı, Almanya’ya geri
döndüler. Büyük kızı, daha önce dönmüş bulunuyordu. Döner dönmez de Üçüncü Rayh
coşkusundan kurtulup düzelmişti (130). Almanya’da hiç kimse, Kessler’in bakıma muhtaç olan
karısına ve küçük kızına yardıma yanaşmıyordu. Hacir altına alınmış olan kadının ve henüz
reşit olmayan küçük kızının vâsisi, kadın ve kız, kocanın isteği hilâfına Almanya’ya dönmüş
oldukları halde, kocadan nafaka talebinde bulundu. Bu girişiminde İstanbul Başkonsolosluğu
kendisini sonuna kadar destekledi ve Türk mahkemeleri nezdinde nafaka davası açabilmek
için gerekli bir bilirkişi raporu sipariş etti. Ne ki Türk hukukçu, Alman Başkonsolosluğu’nu
düşkırıklığına uğratacaktı. Türk aile hukukunda politik nedenler, ayrılma nedeni
sayılmıyordu: “Kocanın vatandaşlıktan çıkartılması, kocadan ayrı yaşamak için haklı bir
neden sayılamaz. Türk yargıcı bunu gerekçe olarak kabul etmeyecektir. Tam tersine Türk
yargıç, kadın ve erkek arasındaki yakın yaşam birliğinin bir sonucu olarak, kadının da
kocasının politik kaderini paylaşması gerektiğini söyleyecektir” (131).
Kessler, 1943’te Alman Özgürlük Birliği’nin kurucuları arasına katıldı. Birliğin
hazırladığı bildirilerin, Kuzey Afrika’daki radyo istasyonları tarafından yayınlanması
öngörülmüştü (132). O yıllarda Matthias Neumark, Kessler’in evinde kalıyordu. 1997’de
Matthias Neumark şunları anlatır: “Kessler, çok yönlü bir insandı. Kendi uzmanlık alanının
dışında Alman ve İngiliz edebiyatına da büyük ilgi duyuyor, özellikle de tiyatro eserleriyle
ilgileniyordu. Hemen hemen her hafta bir okuma akşamı düzenlenir, büyük tiyatro
yazarlarının eserlerini her birimiz bir rol üstlenerek yüksek sesle okurduk. (...) Ama en büyük
hobisi, isim araştırmalarıydı. Binlerce Alman ismini içeren devasa bir kartotek yapmıştı (133).
(...) Geceleri kısa dalga yayın yapan bütün Alman radyo istasyonlarını dinler (...), bunlardan
bir haber raporu çıkartırdı. Sabahları kahvaltı masamızda bu raporu bulurduk” (134). Kessler,
1946’da Orhan Tuna ile birlikte ilk Türk sendikasını kurmuştur. 1951’de Almanya’ya geri
döndü ve 1958’deki emekliliğine kadar Göttingen Üniversitesi’nde fahri profesör olarak görev
yaptı. Ölene kadar kendisine tazminat ödenmedi. Türkiye’de çalıştığı süreler sayılmadı.
Dolayısıyla son derece düşük bir emekli maaşı aldı. Kessler, yapayalnız ve yoksullaşmış bir
halde, yaşlılar yurdunda öldü (135).
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Kosswig (136)
Zoolog Kurt Kosswig (1903-1982). 1937’de Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde
Genel Biyoloji ve Zooloji profesörü idi. Aynı yıl içinde Eğitim Bakanlığı tarafından
‘Yahudiler ve Katolikler ile olan ilişkileri’ konusunda soruşturma geçirdi. Kosswig, eski
dostlarından vazgeçmeyi reddetti. Bunun üzerine Başbakan Klagges, kendisine bu tutumunu
onaylamadığını bildirerek meseleye bir çözüm bulması talimatmı verdi. Bunun hemen
ardından Kosswig, İstanbul’dan bir çağrı aldı ve bunu kabul etti, ancak kendisine izin vermeyi
reddettiler. Kosswig, kendi isteğiyle devlet memuriyetine den istifa etti. İstanbul’a uçtu ve
göreve başladı. Karısı Almanya’da kalmıştı, pasaportunu elinden aldılar, ama bir süre sonra
gene verdiler, böylece o da 1937 sonlarında çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gidebildi (137).
Scurla’nın talep etmiş olduğu vatandaşlıktan çıkarma işlemi, her ne kadar Wolf
Heere’nin 29.10.1982 tarihli anma konuşmasında bu bir olgu imiş gibi söz edilmişse de
kanıtlanmamıştır (138). Kosswig, İstanbul’da Zooloji Enstitüsü’nün Direktörü ve İstanbul
Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı. 14.8.1943’te Türkiye’deki ‘Alman Özgürlük
Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Birlik, esas olarak bildiriler kaleme alıyor, bunlar
Müttefiklerin Kuzey Afrika’daki radyo istasyonlarından okunuyordu. 1950’de Kosswig,
İstanbul’da Hidrobiyoloji Enstitüsü’nü kurdu ve Manyas Gölündeki Kuş Cenneti’nin Milli
Park ilân edilmesini sağladı. 1955’te Kosswig, Hamburg Üniversitesi’nden gelen bir çağrıyı
kabul etti. 1969’da emekliye ayrıldıktan sonra, Erzurum’da konuk profesör olarak görev yaptı.
Bunun ardından da ölene kadar İstanbul’un Bebek semtindeki evinde yaşadı. Biyolog olan
karısı Eleonore, Türkiye’de çalışma iznine sahip olmadığı için, folklor araştırmalarına, bu
arada çırpana dokumacılığını incelemeye yöneldi ve kocasına ikinci Türkiye görevi sırasında
da eşlik etti. Her ikisi de İstanbul’da hayata gözlerini yumdular ve İstanbul’da gömüldüler.
Oğulları da ayaklarını Türkiye’den hiç kesmemişlerdir. En küçük oğul olan Mühendis
Christian Kosswig, meslek kariyerini tamamladıktan sonra Bebek’e geri dönmüştür.
Kraus (139)
Şarkiyatçı ve Nümizmatik uzmanı Fritz Kraus (1910-1991). Benno Landsberger’in
öğrencisiydi. Leipzig’te 1935’te doktor ünvanını aldıktan sonra, babası (NS kriterlerine göre)
Yahudi olduğu için Alman Rayh’ında iş bulamadı. Anne-babasının desteği ile yaşamını
sürdürüyordu. 1937’de Türkiye’ye mülteci olarak geldi. Landsberger’in aracılığıyla İstanbul
Arkeoloji Müzesi Kil Tabletler Bölümü’nde uzman ve konservatör olarak göreve alındı.
1942’de İstanbul Üniversitesi’nde okutman oldu. Öğrencilerinin verdiği bir çay daveti
hakkında şunları yazmıştır: “Tam da hitabet kısmına yetiştim. Böyle bir şeyi başka ülkelerde
görmek pek mümkün olmasa gerek. Her bir öğrenci tek tek ayağa kalkıyor ve bir şiir okuyor.
Şiirler, tanınmış ya da pek tanınmayan eski şairlere ait. Burada en azından eğitimli çevrelerde,
eski şiire, özellikle de yeni şiire şaşırtıcı derecede büyük ilgi duyuluyor. (...) Buradaki
insancıklar çok az şeyle yetinebiliyorlar. İnsanın içine dokunuyor. Saat 2’den saat 5’e kadar
hiçbir şey içmeden oturuyorlar. Sonra bir bardak çay içip bir parça pasta yiyorlar, gene saat
8’e kadar yemeden içmeden oturuyorlar. Çaydan ve skeçten sonra dans başladı, (...) Eh ben de
çoktan ununu eleyip eleğini asmış bir eski muharip olsam da neredeyse babaları yaşında
olduğum pek güzel hanım öğrencilerimi dansa kaldırdım. Hayli garip bir girişimdi. Zira
burada en hafif bir flört söz konusu bile olamaz. Haliyle ben bilge ve lütufkâr hoca
konumundaydım, ‘dam’larım da bana hocalara gösterilen doğuya has saygı ile
davranıyorlardı”. Kraus, 1942’de Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Başkonsolosluğuna
gönderilen ve şayet ‘Türk vatandaşı Hariklia Anastiades ile evlenecek olursa, vatandaşlıktan
atılacağını bildiren tamim ile tehdit edildi (140). Kendisinin ve sevgilisinin o enflasyon
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yıllarındaki yaşam şartları, hayli zordu: “Gaz ve elektrik için Nisan ayında 38,24 Rayhsmark
ödedim, üstelik akşamları tek bir kırk mumluk ampulle oturuyoruz. ‘Kendisini proleter yaşam
standartlarında yaşayan bir küçük burjuva’ olarak niteliyordu. Yiyecek ve enerji
harcamalarından geriye giyim ya da mobilya almak için birşey kalmıyordu (141). 1946’da Fritz
Kraus ve Hariklia Anastiades, evlenebildiler. 1950’de Viyana’ya gittiler. Landsberger’in
aracılığıyla Kraus, Viyana Üniversitesi’nden uzaklaştırılan bir Nasyonal Sosyalistten boşalan
kürsüye atanmıştı. 1954’ten itibaren ise Leiden Üniversitesi’ nde Babil ve Asur dilleri
profesörü olarak görev yaptı.
Ladewig (142)
Patolog Peter Ladewig (doğumu 1909). Therese Löwenthal’ın (143) kuzenlerinden
biriydi. Bir Yahudi ailesinden geliyordu ve bu yüzden de Almanya’da iş bulma şansı yoktu.
1935’te Berlin’den mülteci olarak Türkiye’ye geldi, İstanbul Üniversitesi Patoloji
Enstitüsü’nde önce asistan, sonra doçent olarak çalıştı. 1941’de bütün Yahudi göçmenler gibi
Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı ve böylece ‘haymatloz’ oldu. 1943’te İstanbul’da
yaşayan bir İtalyan ile, Sonja Acquarone ile evlendi. Karısı ve 1944’te doğan oğulları ile
birlikte Peter Ladewig, 1946’da ABD’ye gitti (144). Son olarak Charleston Area Medical
Center’da çalıştı. Oradaki meslekdaşları 2001 yılmda bir Dr. Peter-Ladewig Vakfı kurdular.
Vakfın amacı, patoloji dalında ileri eğitim olanağı sağlamaktır (145).
Landsberger (146)
Asurolog Benno Landsberger (1890-1968). Moravyah bir Yahudi aileden gelmekteydi.
Birinci Dünya Savaşı’nda AvusturyaMacaristan İmparatorluğu Ordusu’nda askerlik görevini
yerine getirdikten sonra, yüksek öğrenimini yapmış olduğu Leipzig Üniversitesi’ne geri
döndü. Orada Alman vatandaşlığına geçti. 1933’te Ordinaryüs Profesördü. “Memurluk
Mesleğinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun’ hükümlerince, eski bir cephe savaşçısı
olduğu için, 1933’te işine henüz son verilemiyordu. Lakin bu istisna hükmü 1935’te kaldırıldı
ve Landsberger, anti-semitik nedenlerle işini kaybetti. Ankara Üniversitesi’nin öncü kurumu
olan Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesineçağırıldı. Landsberger, burada ve savaştan sonra kurulan
üniversitede 1948’e kadar hocalık yaptı. Bu dönemde mültecilere yardım konusunda canla
başla çalıştı. Ankara’da Albert Eckstein ile birlikte IRRC’nin başkanlığını yaptı (International
Rescue and Relief Committee; ABD’deki sendikaların oluşturduğu bir mültecilere yardım
örgütü).
9.1.2000’de Berlin’de açılan 'Haymatlos’ sergisinin açılışında Eugen Merzbacher,
Landsberger hakkında şunları söylemiştir: “Müzmin bekâr, nevi şahsına münhasır bir kişilik,
tanıyabileceğiniz en ilginç insanlardan biri ve bu kişi, mültecileri desteklemek için toplanan
paraları dağıtan kişiydi. (...) ben de onun sekreteriydim. Hep geceleri çalışırdı, sadece
geceleri. Ben de gece dokuz ya da on sularında evine giderdim. O saate kadar birkaç kadeh
şarabı çoktan devirmiş olurdu. Yani bana yazıları dikte etmeye hazır hale gelmiş olurdu. Çok
sayıda mektup yazdım, hem mültecileri desteklemek için ‘fon’la ilgili konularda, hem de
kendi mesleki konularında. Müzeden bir çivi yazısı tablet getirirdi, bunu okurdu, Sümerce,
Asurca ve bana dikte ederdi. Bunlar onun bilimsel çalışmalarıydı. Sabahları üçe kadar
çalışırdık. Nazilerin savaşı kazanacağından yüzde yüz emindi ve buna dehşetli sinirleniyordu.
Odasında Batı-Doğu cephesinin büyük bir haritası asılıydı. Üzerine toplu iğneler batırıp
dururdu. Sonunda kendisi de bunun doğru olmadığını kavradı. Hep Belgrad radyosunu
dinlerdik, düşmandan sıyrılma hareketini nasıl başarıyla sonuçlandırdıklarını duymak için”.
1941’de Landsberger, Nasyonal Sosyalistlerce Yahudi olarak kabul edilen bütün mülteciler
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gibi, Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı. Uluslararası ün sahibi olduğu için, Chicago
Üniversitesi’ne çağrıldı ve ölene kadar da orada ders verdi. Öğrencisi Hans Güterbock’un
anlattığına göre, Landsberger ABD’de kendisini çok iyi hissediyordu ve öngörülen asgari
ikamet süresi dolar dolmaz da gururla ABD vatandaşlığına geçti (147).
Laqeur (148)
Fizik tedavi uzmanı August Laqueur (1875-1954). Yahudi bir aileye mensuptu, fakat
Protestan inancına geçmişti. Kansı İlse, Nasyonal Sosyalistlerin anlayışına göre“arî ırktan’ idi.
Çocukları Kurt ve Marianne ise ‘melez’ idiler. August Laqueur’ün 1935’te Türkiye’ye
mülteci olarak gelmesinden önceki hayatı hakkında bilinenler, sadece mesleği ile ilgilidir.
1933’te Berlin’de Rudolf-Virehow-Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü Direktörü idi. Ancak
1935’te anti-semitik nedenlerle işinden çıkartıldığına göre, Birinci Dünya Savaşı’nda cephede
bulunmamış. August Laqeur, Ankara Nümune Hastanesi’ne çağrıldı. 1939’da erkek kardeşi
Richard, ABD’ye göç etti, üç kızkardeşi de kocalarıyla birlikte Almanya’yı terketmek zorunda
kaldılar.
1941’de Laqeur, Nazi kriterlerine göre ‘Yahudi’ sayılan bütün göçmenler gibi, Alman
Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı, oradaki malvarlığına el kondu. O yıllarda August ve
Ilse’nin kızları Marianne Laqueur, IBM firması için çalışıyordu, ama asıl işi, Yahudi
mültecileri Avrupa’dan Filistin’e kaçıran Jewish Agency için çalışmaktı. Marianne Laqueur,
2000 yılında bu konuda şunları anlatmıştır: “Sonunda durum öyle oldu ki, İsrail-Filistin’e
giden tek yol, İstanbul üzerinden geçiyordu, yani Türkiye üzerinden, İstanbul Boğazı
üzerinden, ya da insanlar trenle gelmişlerse, İstanbulun kenti üzerinden. Resmi makamlar
tarafından, Türk makamları tarafından hiçbir şey istenmiyordu, sadece para isteniyordu, ama
resmi vize parası dışında bir para da istenmiyordu. Bu da seyahatin devamının ister deniz
yoluyla ister demir yoluyla olsun, güvence altında olduğunun kanıtıydı. O tarihte resmi ya
gayrı resmi örgütler için tek sorun, insanlarını Türk sınırına kadar getirmenin yolunu
bulmaktı. (...) Elimize sahiden konsantrasyon kamplarından kaçmış insanlar gelmekteydi, (...)
yani l942-43’1erden itibaren konsantrasyon kamplarının varlığından haberdardık. Orada olan
bitenleri biliyorduk (...). Başka yabancıların yanısıra, New York Times’ın Ankara’daki resmi
muhabiri ile de dosttuk ve haliyle o da, olan biten herşeyi öğreniyordu. Bir seferinde, gene bir
çocuk kafilesi geldiğinde ve anlatılan bütün o hikâyeleri duyduğumuzda (...), adam sahiden
kustu. Bunun üzerine, gazetecilik mazetecilik umurumda bile değil diyerek, New York
Times’da yayınlanmak üzere bir telgraf gönderdi. Deyim yerindeyse kelimenin tam anlamıyla
içini döktü ve gerçekleri anlattı. New York Times’dan gelen cevabı telgrafta ise aynen şöyle
yazıyordu: ‘Sorry, bunları yayınlayamayız, our enemies are gentlemen’. (Kusura bakmayın,
bınları yayınlayamayız, düşmanlarımız centilmendir.’).
Alman Rayh’ı ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinden sonra Ilse ve
Marianne Laqueur’ün Rayh’a geri dönmeleri talep edildi, ama onlar ‘Yahudi’ koca ve baba
nedenini ileri sürerek bu talebi geri çevirdiler. Ilse ve Marianne Laqueur ile August Laqueur
enterne edilmediler; bağımsız olarak İstanbul’da yaşayan Kurt Laqueur, Kırşehir’de enterne
edildi ve orada gene Nazi takibinden kaçarak Türkiye’ye sığınmış olan Fritz Baade’nin kızı
Aenne Baade ile evlendi. August Laqueur, 1945’te, Ankara Üniversitesi’nin kuruluşundan
önce emekliye ayrıldı ve ölümüne kadar Ankara’da yaşadı. Marianne Laqueur, savaştan sonra
IBM tarafından önce Lübnan’da sonra çeşitli başka ülkelerde görevlendirildi. Annesi Ilse,
August Laqueur’ün ölümünden sonra kızının yanında yaşadı. Marianne Laqueur, ancak
emekli olduktan sonra Almanya’ya döndü. Kurt Laqueur, önce Ankara’da ticaretle uğraştı,
sonra İstanbul’da Dil Okulu’nda çalıştı. 1952’de Federal Alman Cumhuriyeti’nin diplomatik
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servisine girdi. 1959-1968 arasında Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nde basın danışmanı
idi.
Lichtenberger (149)
Bernhard Lichtenberger (1887-1953). 1933’te SA tarafından tutuklandığında, Prusya
Süt Ekonomisi Araştırmaları Kurumu’na bağlı Süt Ekonomisi Makina ve İnşaat Bilimi
Enstitüsü’nün direktörü ve Kiel Üniversitesi’nde Tarım Bilmleri doçenti idi. Kendisine
yöneltilen suçlama, gider hesaplarında sahtekârlık yapmak olmuştur; ayrıca (muhtemelen ismi
nedeniyle) Yahudi kökenli olduğu da tahmin edilmekteydi (150). Bir süre gözaltında kaldı,
ardından açılan mahkemede beraat etti. Disiplin soruşturmasının sonuçlanmasını ise
beklemedi. Haklı olarak, bu olayların arkasında enstitüde döndürülen bir entrikanın
yattığından şüphelenmekteydi (nitekim bu entrika bugün dosya bilgileri ile kanıtlanmıştır).
Ekim ayında devlet memuriyetinden istifa etti ve Seitz-Fabrikalarında bir iş buldu. Bu firma
adına 1934’te New York’a gitti. Bunu izleyen yıllarda Seitz-Fabrikaları, “halk için zararlı’
kişileri istihdam ettikleri gerekçesiyle, Nasyonal Sosyalist saldınlara maruz kaldılar ve
l937’nin sonunda Lichtenberger’in işine son verdiler.
Ertesi yıl Lichtenberger, Türk hükümetinden bir teklif aldı ve 1938-1939 yılları
arasında Ankara’da Türk Ekonomi Bakanlığı’nda (İktisat Vekâleti) Türk Sütçülük Sanayii’nin
yeniden yapılanması konusunda uzman olarak çalıştı. 1939 başlarında Alexander Rüstow’a
şunları yazmıştır: “Emma’nın bana söylediğine göre, İstanbul valisi benim bakanıma gitmiş
ve benim süt temini işinin organizasyonu için İstanbul’a gelebilmekliğim için bana bir
süreliğine izin vermesini istemiş. (...) Doğrusu, insanın içini daraltan bu sıkıcı yerden bir süre
için bile olsa kurtulmak, benim de işime gelir. Karımla bana bu durgun, dedikodu yuvası
yerden daha şimdiden fenalık geldi. Tek istisna müzik, ama sunulanı hakkiyle
değerlendirebilmek için gereken müzik bilgisine sahip değiliz” (151). Türk bakanlıklarında
istihdam edilen bütün yabancı uyruklular gibi Lichtenberger de harbin başlamasıyla birlikte
işini kaybetti Almanya’ya döndü, özel sektörde çalıştı ve 1948’de Berlin’ deki Humbold
Üniversitesi’ne çağrıldı. Burada sadece kısa bir süre için görev yaptıktan sonra, Frankfurt am
Main’da Süt Tüketimini Teşvik Derneği için çalışmıştır (152).
Liepmann (153)
Wilhelm Liepmann (1878-1939). 1933’te Berlin Üniversitesi’nde Jinekoloji profesörü
ve Cecilienhaus Kadın-Doğum Kliniği Direktörü’ydü. 1933’te anti-semitik nedenlerle
görevlerinden alındı ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye mülteci olarak göç etti. Ölene kadar
İstanbul Üniversitesi Jinekoloji Enstitüsü ve Kliniği’nin Direktörlüğünü yaptı. Rudolf Nissen,
1969’da Liepmann’ın özellikle olağanüstü el becerisine sahip olduğunu söyler: “Ortalamanın
çok üzerinde bir operatördü. Biraz dilinin ucuna geleni söyleme huyu olduğundan, başını
derde soktuğu da olmuştur. Hastaları kendisini severdi, o da fedakârca hizmet sunarak bu
sevgiyi karşılıksız bırakmamıştır” (154). Liepmann, daha önce de ihtiyatsızca konuşmalar
yaptığı için -buna samimiyet adını da verebilirsiniz- başına iş açmıştı. 1939’da SS
Rayhsführer ve Alman Polis Şefi olan kişi, Liepmann’ın vatandaşlıktan atılmasını talep
etmişti, zira ‘Liepmann, Rayhstag yangınından sonra, yangının NSDAP tarafından
çkartıldığını söylemiş ve bundan ötürü de geçici olarak tutuklanmıştır” (155)). Vatandaşlıktan
çıkartılma işlemleri, Liepmann’ın ölümünden sonra durduruldu.
Dul karısı Emma Liepmann’ın ‘Arî ırktan geldiğine dair kanıtları’ sunmuş olması ve
oğlu Günther’in de İstanbul’da yoklamaya gelmesi ve vatandaşlıktan çıkarılma işleminin

135

‘birinci dereceden melez olması nedeniyle 2 yıllığına ertelenmiş’ olması gerekçeleriyle
Ankara’daki Alman Büyükelçiliği, Liepmann’m akrabalarının vatandaşlıktan çıkartılmamasını
tavsiye etmişti. Günther Liepmann, 1935’te İstanbul Alman Lisesi’nin ticaret sınıfından
mezun olmuştu, 1939’da ABD’ye gitti. Büyük ağabeyi Hans Wolfgang, zaten ABD’deydi.
Hans Wolfgang, 1933’te anne-babasıyla birlikte İstanbul’a gelmiş, 1935’e kadar İstanbul’da
üniversitede okumuş ve Prag ve Zürih’te kısa süreli üniversite öğreniminden sonra, ABD’ye
gitmişti.
Lion (156)
Mühendis olan Kurt Lion (1904-1980). Yahudi bir aileden gelmekteydi ve 1933’te
Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayarak Dr. Müh. ünvanını almıştı.
Hemen ardından Frankfurt’ta özel bir laboratuvarda çalışmaya başlamış, 1935’te Elsa Strauss
ile evlenmişti. Almanya’da mesleğini yapmak konusun da hiçbir şansı kalmadığı için, karısı
ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi. İstanbul Üniversitesi Radyoloji Kliniği’nde
asistan oldu. 1937’de Friedrich Dessauer ile birlikte İsviçre’ye Fribourg Üniversitesi’ne gitti,
orada Fizik Laboratuvarını yönetti. 1941’de Massachusetts Institute for Technology’den gelen
bir çağrıyı kabul etti ve orada Uygulamalı Biyofizik dalında profesörlüğe yükseldi. 1967’de
emekli oldu. Öğrencilerinden biri, Lion’un kendisini nasıl etkilemiş olduğunu, 1996’da şöyle
anlatmıştır: “İlk başta kendisi de mühendis olmak istiyormuş. Ama MIT’deki biyoloji
kursunda dinlediği iki dersten sonra öğrenim dalını değiştirmiş. Profesör Kurt Lion, biyoloji
bölümünde bir mühendisti. İki konferans verdi ve göz ile kulağın fizik ve matematik açıdan
nasıl çalıştığını anlattı. O an fizik ve matematik bilgilerini biyolojide uygulamak istediğimi
anladım ve genetik mühendisi oldum” (157).
Lipschitz (158)
Farmakolog Werner Lipschitz (1892-1948). Yahudiydi ve 1933’te Frankfurt
Üniversitesi’nde Eczacılık Enstitüsü’nü yönetiyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda cephede bir
askeri hastanede hizmet etmiş olduğu için, gerçi hemen 1933’te anti-semitik nedenlerle
işinden çıkartılmadı, ama 1 Nisan’daki Boykot Gününde Alman Nasyonal Sosyalist Öğrenci
Birliği mensupları tarafından ‘silâhla tehdit edilerek’ enstitüsünü terke zorlandı (159). 1933’te
ailesiyle birlikte mülteci olarak Türkiye’ye gitti. Aynı şekilde baldızı Paleontolog Tilly
Edinger de Frankfurt’tan 1938’de İngiltere’ye, 1940’da da ABD’ye gitmiştir. Werner
Lipschitz, 1939’a kadar İstanbul Üniversitesi’nde profesör ve Fizyolojik Kimya Enstitüsü
direktörü olarak görev yaptı. Scurla, kendisi hakkında ‘bu arada ölmüştür’ derken yanılıyor.
Lipschitz, ailesiyle birlikte İstanbul’dan ABD’ye gitmiştir. ABD’de bir kimya firması olan
Lederle’de araştırma enstitüsünün direktörü olarak çalışmıştır.
Loewe (160)
Kimyager Lotte Loewe (doğumu 1900). 1933’te Breslau Üniversitesi’nde asistandı ve
anti-semitik nedenlerle işten çıkartıldı. Yahudi olan annesiyle birlikte (kendisi Nasyonal
Sosyalistlerin tanımına göre ‘melez’di) Türkiye’ye mülteci olarak geldi ve İstanbul
Üniversitesi Genel Kimya Enstitüsü’nde Fritz Arndt’ın asistanı oldu. 1979’da şunları
yazmıştır: “Genç meslektaşlarımın çoğu ve ben, genellikle uzun süre asistanlık yapmış
olduğumuz -meselâ ben 6 buçuk yıl- Alman üniversitelerindeki kadrolarımızdan atılmıştık,
üstelik ben ilk iki yılın ardından ömürboyu devlet memuru statüsünde kadrolu asistan olarak
atanmış olduğum halde. İstanbul’da bizler ‘ilmi yardımcı’ sıfatıyla işe alındık. Ama biz genç
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Alman bilim insanlarının, ki aşağı yukarı kırk elli kişi kadardık, birkaç istisna dışında, yabancı
konuk işçiler olarak hiçbir yükselme şansımız yoktu” (161).
Lotte Loewe, İstanbul’daki Protestan Kilisesi’nin rahibi ve cemaatten sorumlu rahibesi
ile dostluk kurmuştu. Övgü dolu bir dille, nasıl bu insanların ‘herkesin yardımına koştuklarını,
ruhsal bakımdan da başka bakımlardan da kendilerinden yar-dım, akıl, teselli isteyen hiç
kimseyi geri çevirmediklerini’ anlatır. Almanya’daki Protestan Kilisesi, diplomatik ilişkiler
yeniden kuruluncaya kadar İstanbul’a rahip gönderemediği için, Lotte Loewe, meslekten
olmayan başka birtakım kişilerle birlikte kilise işlerini üstlenmiş, oradaki Protestan cemaatin
sorunlarıyla ilgilenmiştir(162). 1954’te Fribourg Üniversitesi, kendisine kimya dalında hocalık
yapma yetkisi tanıdı. Bunun üzerine Fritz Arndt, Lotte Loewe’nin doçentliğe yükseltilmesi
için başvuruda bulundu. Ne ki İstanbul Üniversitesi, kendisine sadece kısa süreli bir sözleşme
önermiş, bunun üzerine Lotte Loewe, Basel’de CIBA firmasında çalışmaya karar
vermiştir(163).
Loewenthal (164)
Ewald Loewenthal (doğumu 1908). 1933’te Göttingen Üniversitesinin Çocuk
Kliniği’nde gönüllü asistandı. Yahudi kökeninden dolayı Almanya’da çalışma şansı kalmadığı
için, 1934’te mülteci olarak Türkiye’ye gelmiştir. 1934’te Rudolf Nissen’in yanında asistanlık
yaptı... Nissen’in 1939’da ayrılmasından sonra, İstanbul’da pratisyen hekim olarak yaşamını
sürdürdü(165). Türkiye’de kaldı ve 1953’te İstanbul Alman Lisesi’nin okul doktoru oldu.
Löwenthal (166)
Karl Löwenthal (1892-1942). Yahudiydi ve 1933’te Berlin Hubertus Hastanesi’nin
Patolojik Anatomi Bölümü direktörüydü (167). Birinci Dünya Savaşı’na katılmış olduğu için,
1933’te anti-semitik nedenlerle henüz işten çıkartılamadı. Ama daha 1933’te
‘Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland’ (Yurtdışındaki Alman
Bilimadamları Yardım Cemiyeti) yardımı ile Almanya dışında iş imkânları araştırdı ve
Türkiye’ye çağrıldı. 1933 Ekim ayında İstanbul Üniversitesi’nde Histoloji ve Embriyoloji
profesörü olarak göreve başladı. 1938’de beş yıllık sözleşmesinin bitiminden sonra, hekim
olan karısı Therese ve iki oğlu ile birlikte ABD’ye gitti. Orada küçük bir Medical School’da
ders verdi ve bir hastanedePatolog olarak çalıştı. Kocasının ölümünden sonra Therese
Löwenthal, tekrar hekim olarak çalışmaya başlamıştır (168).
Magnus-Alsleben (169)
İç hastalıkları uzmanı olan Ernst Magnus-Alsleben (18791936). Yahudi bir aileden
gelmekteydi, fakat İsviçreli bir hekim olan eşiyle evlenmeden önce Hıristiyanlığa geçmişti.
1933’te Magnus-Alsleben, Würzburg Üniversitesi’nde İç Hastalıkları profesörüydü ve Alman
Yüksek Okul Hocaları Grubu’nun da üyesiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında askerî tabip
olarak cephede bulunmuş olduğu için, ancak 1935’te anti-semitik nedenlerle işinden
çıkartılmıştır. Türkiye’ye mülteci olarak gitti ve Ankara Nümune Hastanesi’nde Dahiliye
servisinin başına geçti. Paul Pulewka, 1980’de şöyle der: “Her Alman bilimadamı, yabancı
ortamlarda yolunu rahatça bulabilme yeteneğine sahip değildi. (...) Nitekim en çalışkan
meslekdaşlarımızdan biri, kendi anavatanında kendisine reva görülen aşağılayıcı muameleye
ve mültecilik şartlarına dayanamamıştır. İlk bakışta zararsız gibi görünen bir hastalığa
yakalandığında, bana pek yakında öleceğini söylemişti. Nitekim kısa süre sonra bağırsak felci
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geçirerek öldü”(170). Ernst Magnus-Alsleben’in ölümünden sonra dul eşi, İsviçre’ye geri
döndü” (171).
Marchand (172)
İngiliz Dili ve Edebiyatı uzmanı Hans Marchand (1907-1978). Nasyonal Sosyalistlerin
anlayışına göre ‘melez’ idi ve 1933’te Köln’deki bir lisede stajyer öğretmen olarak görev
yapıyordu. 1934’te mülteci olarak Türkiye’ye gitti. Nişanlısı Eva Buck, Leo Spitzer’in
öğrencisiydi ve Spitzer ile birlikte daha 1933’te İstanbul’a gelmişti. Marchand, nişanlısını
izledi. Eva Buck, Üniversitenin Yabancı Diller Okulu’nda okutman olarak çalışıyordu. Hans
Marchand da bir okutman kadrosuna yerleştirildi. İstanbul’da evlendiler ve Vanioğlu Bey’in
evinde oturmaya başladılar. Ne ki, evlilikleri uzun sürmedi ve boşandılar. Hans Marchand, ev
sahibinin kızı olan Zahide Vanioğlu ile evlendi. Eva Buck ise, Vanioğlu Bey ile birlikte
yaşamaya başladı; evlenemiyorlardı. Zira Eva Buck, ‘Alman kanından’ idi ve İstanbul’daki
Alman Başkonsolosluğu kendisine evlenmesine engel olmadığına dair bir belge vermiyordu
(Almanya’nın yurtdışındaki temsilcilikleri, Nasyonal Sosyalistlerin ırk yasalarını Türkiye’de
de uygulamaktaydılar ve ‘Alman kanından olanlar’ ile “Yahudi’ler, aynı zamanda da
‘Türkler’ arasındaki evlilikleri engelliyorlardı (173).
1944’te Hans Marchand, askerlik yapması için Alman Rayh’ına geri çağırıldı. Gitmeyi
reddetti. Bunun üzerine vatandaşlıktan çıkartılması için işlem başlatıldı. Ama bu işlem,
kurtuluşa kadar sonlandırılamamıştır (174). Alman Rayh’ı ve Türkiye arasındaki diplomatik
ilişkilerin kesilmesinden sonra Marchand ve karısı Çorum’da, Eva Buck ise Yozgat’ta enterne
edildiler. Eva Buck, artık Vanioğlu Bey ile evlenebilirdi. Hans Marchand, 1953’e kadar
İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olarak görev yaptı. Daha sonra
ABD’ye (Yale) gitti. 1954’te, o sırada Berlin Hür Üniversitesi’nde profesör olan Georg
Rohde’ ye şunları yazmıştır: “Yazın Türkiye’den ayrıldım, çünkü orada iken ilerlemem
mümkün olmuyordu, (...) İngilizcede sözcük yapımı konusunda yazmış olduğum bir kitap
yıllardır öylece duruyor, ilişkiler zayıf olduğu için halâ yayınlatamadım. Almanya’da (...)
dilbilimci yok, bunu herkes biliyor. Ama gene de bu durum, çok çeşitli nedenlerle beni
istememelerine engel değil. (...) MS’yi (Manuskript, C.H.) geri yolladıklarında, sahife
kenarlarına düşülen notlardan anladım ki, adam (Alman Araştırma Cemiyeti’nin bilirkişisi,
C.H.), 30 yıldır eline tek bir dilbilim kitabı almamış. Gerçi uzun bir karşı rapor yazarak kendi
görüşümü pekiştirdim, ama pratikte hiçbir işe yaramadı. (...) dilbilimden (...) pek bir şey
anlamayan biri, haliyle Heidelberg’de Ordinaryüs olan birinin verdiği hükme bel
bağlayacaktır. Şimdi Flasdieck, benim kullandığım modern yönteme mi karşıdır, yoksa eski
bir Pg olarak (Pg= Parteigenosse; parti üyesi: NSDAP üyesi, C.H.) bana karşı başka bazı
itirazları mı vardır, orasını bilemem” (175). O tarihte Hans Marchand Almanya’da bir
üniversitede iş bulamadı, konuk profesörlüğü sona erdikten sonra çeşitli başka Amerikan
üniversitelerinde ders verdi. 1957’de Alınanya’ya döndü ve 1972’de emekliye ayrılana kadar
Tübingen’de İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olarak çalıştı. Howard Community
College’de yurtdışından gelen üniversite öğrencileri için bir Hans-Marchand Bursu vardır.
Marchionini (176)
Dermatolog Alfred Marchionini (1899-1965). 1933’te Freiburg Üniversitesi’nde
profesördü ve politik nedenlerle ülkeyi terketmeye karar verdi. 1938’de Ankara Nümune
Hastanesi’nin Dermatoloji Bölümü’ne profesör olarak çağrıldı. Ankara’da hekim olarak
faaliyetinin yanısıra başkalarına yardım için de çaba göstermiştir. Örneğin 1943’te,
Almanya’da karısı Yahudi olduğu için işinden atılmış olan ve tehlikede olan Antik Diller
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Filoloğu Franz Kranz’m Türkiye’de görevlendirilrnesi için ısrarla uğraşmıştır. ‘Kranz
konusunda ise (...) son günlerde de fazla bir ilerleme kaydedemedim, zira bana yardım
edeceğine söz vermiş olan Maarif Vekâleti müsteşarı, ne yazık ki çok çabuk iyileşti ve verdiği
sözü de unuttu gitti’ (177).
Ahnan Büyükelçiliği mensupları, bizzat büyükelçinin kendisi de Marchionini’nin
hastasıydı. Marchionini, Ankara ya da İstanbul’daki Yahudi meslekdaşlarının toplama
kamplarına götürülen aile bireyleri konusunda von Papen’den yardım istemiştir. Marchionini,
kordiplomatiğin güvenilir hekimi olmak sıfatıyla müttefik diplomatlarını da tedavi ediyor, her
yerden savaşın gidişatı hakkında bilgi almaya çalışıyor, sonra da bu bilgileri Türkiye’deki
bütün mültecilerle paylaşıyordu. 1944 Ağustos’unda Türkiye ile Alman Rayh’ı arasındaki
diplomatik ilişkiler kesildiğinde, Ankara'daki Nazi partisi üyeleri, Marchionini’nin ‘saf kan arî
ırktan’ olmasına rağmen, asla kendilerinden biri olmadığını öfke içinde farkettiler.
Ankara’daki propaganda görevlisi, sorular sorup Rayh’a geri dönme talimatını verdiği
kişilerden hiçbirisi hakkında Marchionini için kullandığı kadar nefret dolu bir dil
kullanmamıştır? Zira Marchionini’nin Üçüncü Rayh’a karşı tutumunu o ana kadar
sezememişti. Derhal vatandaşlıktan çıkartılması için başvuruda bulundu, ayrıca halk
mahkemesinde bir dava açtı: “Hep liberal bir tutum takınmıştır, Türkiye ile sözleşmesini
özellikle uzatmıştır. Son günlerde artıkAlmanlara selâm bile vermiyordu. Ülkede kalma
kararını, Türk polisine bu kararı açıkladığı en son dakikaya kadar gizlemiştir, amacı
Almanlardan son fatura alacaklarını da tahsil edebilmekti. Sonunda sadece Türkçe konuşur
oldu. (...) ve yarı yarıya Yahudi birinin kızı olan karısı (...) Mathilde, kocasının üzerinde
anlaşılan güçlü bir politik ve ahlâki (satır kenarında el yazısıyla eklenmiş olarak: ‘bozguncu’
C.H.) etkiye sahiptir”. Ankara’daki Nazi grubu lideri (Ortsgruppenführer) de, bu satırlara
şunları eklemiştir: “Prof. Marchionini, hekim olarak değerli katkısını Rayh’ın bu en büyük
kader savaşında bilinçli olarak geri çekmiş, ama bizimle ilişkilerinikendi isteğiyle kesmiş olan
bir ülkeye bu hizmeti sunmayı sürdürmüştür.” Muhtemelen vatandaşlıktan çıkartılması için bir
işlem başlatılmıştır, fakat bu işlem sona erdirilip Rayh’ın resmî gazetesinde yayınlanmamıştır.
Alfred Marchionini, 1944’te vatandaşlıktan çıkartıldığının radyo ile ilân edildiğini,
kendisinin de bunu gazetede okuduğunu yazar(178). Marchionini çifti mümkün olduğu kadar
çok Almanı, enterne edilmeyi kabul pahasına bile olsa, Türkiye’de kalmaya iknaya
çalışıyordu. Ankara’da, enterne edilmek istemeyenlerin Türk olması gerekiyormuş şeklinde
bir şayia dolaşmaya başlamıştı. Bu şayia, Marcionini’nin sabrını taşırdı. Alternatifler: Türk ol
ve özgür kal yahut da Alman kal ve enterne edil şeklinde konulacak olsa, Kırşehir’e gitmeyi
tercih edeceğini söyledi” (179). Ama oraya gitmek zorunda kalmamıştır, çünkü Türk hükümeti
tıp doktorlarına büyük ihtiyaç duyduğu için, bir istisna yapmış ve onları enterne etmemiştir.
Marchionini, daha Almanya’ya dönmeden önce, Nürnberg Savaş Suçluları Mahkemesi’nde
tanıklık yapmıştır. Von Papen’in lehine ifade vererek, von Papen’in Yahudilerin toplama
kamplarına götürülmesini engellediğini söylemiştir. O tarihte Ernst Reuter, Marchionini’nin,
“von Papen’in kişisel ilişkilerindeki sevimli tarzını ve Nazilerle kendisi arasına kişisel bir
mesafe koymasını, onun aynı zamanda taşıdığı belirleyici politik sorumlulukla karıştırdığını”
söylemiştir. Nitekim Marchionini’nin somut olarak yanılmış olduğu, Alman Dışişleri
dosyalarından ortaya çıkmış bulunuyor. Dosyalardaki bilgilere göre von Papen, Yahudilerin
ölüm kamplarına gönderilmesini engellemiş değildir (180). Marchionini 1948’de Almanya’ya
döndü ve önce Hamburg’da, sonra Münih’te Dermatoloji profesörü olarak görev yaptı.
1954’te Münih’te rektör seçildi. O dönemde, uluslararası iş birliği, özellikle de Polonya ve
İsrail’le yeniden barışma için mücadele etti ve İsrail’e yaptığı bir geziyi, ‘Dcr Hauturzt’ (Cilt
Hekimi) başlıklı bir meslek dergisinde, birkaç sayı boyunca, büyük bir heyecanla anlattı.
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Martiny (181)
Günter Martiny (doğumu l903). Hakkında hiçbir şey bilinmiyor, dolayısıyla Scurla’nın
dediği gibi kısmen Yahudi kökenli olup olmadığını saptamak mümkün olmamıştır. Ayrıca
Martiny, kendisi hakkındaki bu gerçeğin farkında olmayan tek kişi de değildir. SS’e katılmak
için başvurmuş olması, kökenini sahiden bilmediğini gösteriyor. Scurla’da adının geçmesi
dışında, Martiny hakkında bilgi olarak, 1933 öncesi yayınlamış olduğu Babil ve Asur
mimarisi tarihi konulu makaleleri vardır. İstanbul’da, Bizans İmparatorluk Sarayında 19351938 yılları arasında yapılan kazıda çıkan keramik buluntular üzerinde çalışmıştır (182).
Melchior (183)
Cerrah Eduard Otto Melchior (1883-1974). Berlin Üniversite Kliniği’ne girdiği tarih
olan 1909 yılında Yahudi dininden çıkarak Protestanlığa geçmiştir. 1930’a kadar Breslau
Üniversitesi’nde cerrahi profesörü olarak çalışmıştır. Nasyonal Sosyalistlerin daha o tarihlerde
hissedilen etkisi yüzünden, Üniversite Kliniği’ndeki görevinden ayrılmış ve Breslau’daki
Wenzel-Hancke Hastanesi cerrahi bölümünün direktörü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda
bir sahra hastanesinde çalışmış olması, dolayısıyla cephe savaşçısı sayılması nedeniyle, ancak
1935’te anti-semitik nedenlerle işinden çıkartılmıştır. Nasyonal Sosyalistlerin kriterlerine göre
“arî ırktan’ olan karısı Luise ile birlikte Türkiye’ye mülteci olarak geldi. Ankara Numune
Hastanesi’nde cerrahi bölümün direktörü oldu. Üç erkek kardeşi de otuzlu yıllarda sığınmacı
olarak yurt dışına çıktılar. Erkek kardeşleri, Kuzey Amerika’ya ya da Güney Amerika’ya
gitmişlerdir. Melchior, 1941 ’de Nasyonal Sosyalistler tarafından Yahudi olarak kabul edilen
bütün mülteciler gibi, vatandaşlıktan çıkartılmıştır. 1944’te Alman Rayh’ı ile Türkiye
arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden sonra, Luise Melchior’dan Rayh’a geri
dönmesi istenmiş, Luise Melchior bunu reddetmiştir. Melchior, 1954’te emekli olana kadar
Ankara N ümune Hastanesinde kaldı. 1946’dan itibaren aynı zamanda Ankara
Üniversitesi’nde cerrahi profesörü olarakda görev yaptı. 1952’de kendisine Alman
vatandaşlığı iade edildi.Emekli olduktan sonra, önce Federal Alınan Cumhuriyeti’nde ikamet
etti, daha sonraları ise İsviçre’ye yerleşti. 1966’da İsviçre vatandaşlığına geçti. Luise
Melchior, kocasının ölümünden sonra Federal Almanya’ya geri döndü.
Melzig (184)
Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinde Almanca Okutmanı olan Hubert Melzig
(doğumu 1909). Nazi takibinden kaçan bir sığınmacı değildi. Ama ailesiyle birlikte 1940’da
Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı. Gerekçe olarak, Ankara’daki kaotik yaşam tarzı ve
önüne gelene borçlanması gösterildi. Büyükelçiliğin görüşüne göre böyle bir yaşam tarzı,
Almanya’nın itibarını zedelemekteydi. Alman Büyükelçiliği'nin raportörü Scurla ve
Ankara’daki mülteci Almanlar, istisnaî olarak bir kereliğine bir konuda aynı görüşü
paylaşmışlardır: hepsi de Melzig’in psikopat olduğu kanaatindeydi. 1943'de Melzig, Türk
basınında müttefikler lehine bir makale yayınladı. Bunun üzerine Alman Büyükelçiliği’nin
baskısıyla Ankara Üniversitesi’ndeki işinden atıldı. Niçin bütün işsiz ve vatansız yabancıların
hemen hemen hepsi gibi sınır dışı edilmediği ise, bilinmiyor. Türkiye'deki kariyerini 1948’de
Mültecilere Yardım Örgütü IRRC'yi dolandırmak bitirdi. Kendisi ve ailesi için Avrupa'yı bilet
başvurusunda bulunmuş ve biletleri teslim almıştı. Fakat ailesine ait olanları sattı ve kendi
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başına gitti. Karısını ve beş çocuğunu Türkiye'de yapayalnız bıraktı, onlara IRRC bakmak
zorunda kaldı. Daha sonraları Melzig, DDR’de ve Federal Almanya’da ortaya çıkmış,
kendisinin komplolara kurban gittiğini iddia etmiştir(185).
Menges (186)
Slav dilleri uzmanı Karl Heinrich Menges (1908-1999). Daha kendi doğum yeri olan
Frankfurt am Main’da iken, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile irtibat halindeydi ve orada
çalışanlardan bazıları, meselâ Karl Wittfogel ile de dosttu. 1932’den sonra Menges gibi
Berlin’e yerleşmiş olan Wittfogel, Nasyonal Sosyalistlere karşı politik mücadele içinde yer
aldığı halde, Menges, Wittfogel’in deyişiyle ‘sessiz bir bilgin yaşamı’nı tercih ediyordu.
1933’te Prusya Bilimler Akademisinde yardımcı eleman olarak çalışmaktaydı, ama komünist
ve anarşistlerden oluşan eski dost çevresini Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelmesinden
sonra da terketmemişti. Wittfogel, yeraltına girmek zorunda kaldığında, Wittfogel’in
kütüphanesini Menges saklamıştır. 1936’da Karl Menges, Gestapo tarafından tutuklandı ve
sorguya çekildi. Aleyhine ‘vatana ihanete hazırlık’ suçlamasıyla dava açıldı. O günler
hakkında Karl Wittfogel, şunla rı yazar: “Bir ay kadar Almanya’da saklandı, yıl sonunda
gizlice Bohemya sınırını geçti, bir yıl kadar Prag’da kaldı ve sonunda Türkiye’ye geldi. 1937
ile 1940 yılları arasında Ankara’da (...) Rusça öğretti, ders dili Türkçe idi. (...) Elbette
Menges, Yakın Doğu’da seyahatler yapabiliyordu. Fakat Berlin’de (Naziler tarafından tahrip
edilmeden önce) kendisini yaratıcı kılan bilimsel atmosfer, Ankara’da yoktu. Modern bilim
ruhu bir gecede uyanmaz. Menges, kaçışıyla özgürlüğünü satın almıştı, ama kültürel vatanını
kaybetmişti. Türkiye’de bir sığınak buldu, ama yeni bir manevi vatan bulmadı (187).
1938’de Karl Menges, Ankara’da diş hekimi Valeska Treppner ile evlenmiştir.
Valeska Treppner de kendisi gibi Nazi takibinden kaçarak Türkiye’ye gelmişti. 1939’da
oğulları Konstantin doğdu. 1940’da Karl Menges, New York’ta Columbia Üniversitesi’nden
bir çağrıyı kabul ederek tek başına New York’a gitti. Valeska Menges ise bir süre İstanbul’da
yaşadıktan sonra, 1941’de oğluyla birlikte Portekiz’e gitti. Konstantin Menges, 1944’te
babasının yanına New York’a gidebildiği halde, Valeska Menges’e ABD’ye giriş izni ancak
1946’da verildi. 1947’de boşandılar. Karl Menges, Columbia Üniversitesi’nde önce okutman,
sonra Altay dilleri profesörü olarak çalıştı. Menges, ayrıca konuk profesör olarak dünyanın
her yerinde ders vermiştir. Bu arada 1953-54 ders yılında Berlin Hür Üniversitesi, 1955-56
ders yılında Frankfurt/Main Üniversitesi ve emekliliğinden sonra da Viyana Üniversitesi’nde
ders vermek için bulunmuştur.
Meyer (188)
Max Meyer (1890-1954). Daha 1915’te Yahudi dilinden çıkarak Protestanlığa
geçmişti. 1933’te Würzburg Üniversitesi’nde Kulak-Boğaz-Burun profesörü idi, aynı
zamanda da Alman Yüksekokul Hocaları grubunun da üyesi bulunuyordu. Birinci Dünya
Savaşı’nda cephede askeri tabip olarak hizmet ettiği için, ancak 1935’de anti-semitik
nedenlerden ötürü işinden atıldı. Ailesiyle birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi ve Ankara
Nümune Hastanesi’nin Kulak-Boğaz-Burun bölümünün başına geçti. 1941’de beş yıllık
sözleşmesi sona erdi, aynı tarihte Nasyonal Sosyalistler tarafından Yahudi olarak kabul edilen
bütün mülteciler gibi vatandaşlıktan çıkartıldı ve böylece vatansız oldu.
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Sözleşmesi, muhtemelen Türkiye vatansız mültecileri ilke olarak sınır dışı ettiği için,
uzatılmamıştır. Tahran Üniversitesi’nde kulak-boğaz-burun profesörü olarak bir iş bulmayı
başardı. Ankara’daki “Alman Kolonisi B’, yani mülteciler ile irtibatını sürdürdü. 1946’da
Eugen Membacher, Alexander Rüstow’a şunları yazıyordu: “Bayan Zuckmayer, Profesör
Meyer ile sürekli mektuplaşıyor. Meyer, bizim burada duyduğumuz ne kadar üniversite
havadisi ya da başka ne haber varsa kendisine bildirmesini rica etmiş. Bayan Zuckmayer, eğer
bir kopya daha varsa, sizin bülteni de (Rüstow’un hazırladığı haber mektubu, CH.) iletmek
istiyor. İran’daki insanlar, Almanya’dan sadece radyo yayınları ile haber alabiliyorlar, henüz
hiç doğrudan posta almamışlar, Prof. M., aslında tekrar Almanya’da bir kürsü sahibi olmak
istiyor, ama ancak buradaki dostları aracılığıyla Almanya ile haberleşme şansına sahip”(l89).
1947’de Meyer, Würzburg’a geri döndü, 1950’de Tıp Fakültesi Dekanı ve 1951 ’de de rektör
seçildi. Karısı, 1940’da Ankara’da ölmüştü, iki kızı ise 1945’de Amerikalılarla evlenmişlerdi
ve ABD’de yaşamaktaydılar.(190)
Von Mises (191)
Matematikçi RichardEdler von Mises (1883-1953). Avusturya Macaristan
İmparatorluğu’ndan Yahudi bir aileye mensuptu. 1933’te Berlin Üniversitesi’nde profesör
olarak görev yapıyordu ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nün de direktörüydü.
Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmış olduğu için aslında henüz üniversitede kalma
şansı vardı, ama kendisi daha 1933’te Türkiye’ye mülteci olarak gitmeye karar verdi.
Üniversiteden çıkartılması için bizzat kendisi başvuruda bulundu ve sunmuş olduğu
‘yirmidört yıllık hizmet’ karşılığında hakkı olan emeklilik parasını da talep etti. Yerine
önerdiği kişi, bunu halledeceği sözünü verdi, ama akabinde unuttu (192). İstanbul’a geldiğinde
ise, talebinin reddedildiğini öğrendi.
Von Mises, İstanbul’da Matematik Enstitüsü’nün Direktörü ve Üniversitede de
profesör olarak görev yapmıştır. Fritz Neumark, 1980’de şunları yazar: “Von Mises, kendi
dalında dünya çapında başarılara imza attığı halde, kendi konusu dışında bir şey bilinmeyen,
başka şeyle ilgilenmeyen tiplerden asla değildi; aslına bakarsanız, mülteciler arasında onun
gibi çok sayıda insan vardı. Von Mises, her şeyden önce büyük bir kitapseverdi, özellikle de
Rilke ile ilgileniyordu, yani en geniş anlamıyla, alışılmışın dışında geniş kültürü olan bir
insandı” (193). 1939'da Massachusetts lnstitute for Technology ve Harvard Üniversitesi'nden
aldığı çağrı, von Mises’in tam da istediği şey olmuştur. Zira İstanbul Üniversitesi
yönetiminden kendisine bildiğine göre, Enstitü görevlilerinden biri olan Hilda Gemnger ile
yaşadığı aşk ilişkisinden dolayı sözleşmesi asla uzatılmayacaktır. Enstitünün Türk çalışanları,
bu ilişkiden rahatsız olmuşlar ve bunu yönetime bildirmişlerdir (194). 1940’da Viyana’da Ulusal
Ekonomi profesörü olan erkek kardeşi Ludwig de ABD’ye gitti. 1943’te Richard von Mises,
gene 1939'da ABD’den bir çağrı alarak oraya gitmiş olan Hilda Geiringer ile evlendi.
Savaştan sonra Mises'in Berlin'deki işini kaybetmiş olmasından dolayı tazminat verilmesi
reddedildi. Buna gerekçe olarak içişleri Bakanlığı, von Mises'ın kendi isteğiyle görevinden
ayrılmış olmasını gösterdi. Ancak ölümünden çok sonra, l957'de, dava von Mises lehine
sonuçlanabilmiştir. Bu olumlu sonuç, von Mises’e emeklilik parasının ödenmemesi için
Enstitüde bir entrika döndürüldüğü, meslektaşlarının verdiği ifadelerle ortaya çıktıktan sonra
alınabilmiştir(195).
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Nissen(196)
Cerrah Rudolf Nissen (1896-1981). Nasyonal Sosyalistlerin anlayışına göre 'melez’ idi
ve l933’te Berlin Charite Hastanesi’nde Başhekim ve Berlin Ünversitesi’nde de profesördü.
Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelmesi halinde Almanya’yı terke karar vermişti.
31.1.1993’te ülkede kalması ve kökenlerinden ötürü takibe uğrayan üniversite hocaları
arasında kendisine -Göring’in nüfuzu sayesinde bir “istisnai konum’ sağlaması önerisini
reddetti. 31 Mart’ta, ‘Yahudi boykotu’ndan bir gün önce Nissen, Almanya’yı terk etti ve Şefi
Sauerbruch’dan istifasının kabulünü rica etti. Sauerbruch, işlerin halâ düzeleceği umudunda
olduğundan, Nissen’e ‘araştırma inceleme izni’ verdi. Nissen, arada Almanya’ya geri döndü
ve Ruth Becherer ile evlendi. Balayı yolculuğundayken Paris’te kendisine Zürih'e gelmesi ve
'Notgemeinschaft Deutscher Mssenschaftler im Ausland' ile temasa geçerek İstanbul’da bir
kürsü önerisini görüşmesi haberi iletildi.
1 Ekim’de Nissen, İstanbul Üniversitesi’nde cerrahi profesörü ve 1. Cerrahi Kliniği
Şefi olarak göreve başladı. Karısı ve baldızı, ayrıca ameliyathane hemşiresi de kendisiyle
birlikte geldiler. Nissen. 1969'da anılarında öğrencileri hakkında şunları yazar: “İlgiliydiler,
ortalama olarak hayli zekiydiler ve şaşmaz bir nezaketleri vardı. Aşağı yukarı yarısı, askeri
öğrenciydi; devlet sınavını verdikten sonra aktif olarak askeri tabip oldular. Ama sivil
öğrencilerin büyük çoğunluğu da devlet bursuyla okuyordu. Bunun o tarihlerdeki bedeli ise,
birkaç yıllığına hükümet tabibi olarak Anadolu’da görev yapmaktı (197). 1933’te Berlin
Üniversitesi’nden iki yıl için izinli olan Nissen, 1935’te bu iznin uzatılması için başvuruda
bulundu. Başvurusu reddedildi ve hocalık yapma yetkisi de iptal edildi (198). Nissen
İstanbul’dayken Berlin’deki kayınpederinin ölüm haberi geldi. Kayınpederi, avukatların
Yahudi kökenleri ya da politik görüşlerinden dolayı barodan atılmasına karşı çıkmış, bunun
üzerine kendisi noterlikten atılmakla tehdit edilmişti. Atılmadan önce intihar etti (199).
Muhtemelen Ruth Nissen bunu İstanbul’daki tanıdıklarına anlatmış olmalı ki, Scurla Ruth
Nissen için: “Üçüncü Rayh aleyhine kışkırtıcılık yapıyor” diye yazar. 1936’da Nissen’in
erkek kardeşi Ferdinand, ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi,
1938’de ABD’ye geçtiler. Kız kardeşleri, aynı sene ailesiyle birlikte Hollanda’ya
mülteci olarak gitti. Rudolf Nissen, sadece İstanbul’daki kliniğinde çalışmakla yetinmiyor,
Anadolu kentlerine ve köylerine de gidiyor, oralarda çoğunlukla para almadan ameliyatlar
yapıyor, tıbbi personel eğitiyordu. Otuzlu yıllarda pek çok kişinin bir minnettarlık nişanesi
olarak çocuklarına “Nissen’ göbek adını vermesi, dikkat çekicidir” (200). 1938’de Rudolf
Nissen’in sözleşmesi bitti. Rektörün ve Başbakanın ricaları üzerine İstanbul’da kalmayı kabul
etti. Ne ki, tüberküloza yakalandığı için önce uzunca bir süre izne ayrılması gerekiyordu.
Ayrıca Ruth Nissen’in beklediği bebek de orada doğsun diye, ailesiyle birlikte ABD’ye gitti.
Nissen’ler, 1934’te doğmuş olan kızları Renate’nin Ruth Nissen’in doğum için Londra’ya
gitmesi sayesinde İngiliz vatandaşı olmasını sağlamışlardı (201). Aile, ABD’deyken savaş patlak
verdi ve Nissen, Boston’da General Hospital’dan gelen iş önerisini kabul etti. Başka
hastanelerde de çalıştıktan ve Long Island College of Medicine’de profesörlük yaptıktan sonra
Nissen, Avrupa’ya dönmeye karar verdi. Fakat Almanya’ya gitmedi. 1952’de Basel
Üniversitesi’nden gelen çağrıyı kabul ederek 1967’deki emekliliğine kadar burada ders verdi.
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Oberndorfer(202)
Patolog Siegfried Obemdorfer (1876-1944). 1906’da Bavyera Krallığı’nda Yahudi
olduğu halde doçentlik habilitasyonu kabul edilen ilk kişidir (203). 1933’te Münih’te profesör ve
Schwabing Hastanesi Patoloji Enstitüsü’nün direktörüydü. Birinci Dünya Savaşı’nda cephede
savaşmış olduğu halde, hemen 1.4.1933’te ‘sürekli emekliliğe’ sevk edildi. Schwabing
Başhekiminin yazdığı rapora göre, güya ‘sinirsel gerginlik nedeniyle mesleğini yapamaz hale
gelmiş’ idi. Ama asıl neden, bir Yahudi’nin Hristiyan cesetler üzerinde otopsi yapabilmesi ile
ilgili olarak basında çıkan polemikti. Oberndorfer, devlet memuriyetine 1914’ten önce
atanmış olduğu ve Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaştığı gerekçeleriyle aleyhindeki
kararı geri aldırabildi. İstanbul Üniversitesi’nden çağrı alana kadar Münih’te kaldı. Bavyera
Eğitim Bakanlığı, ikametgâh nakli için gereken izni vermediği için, emekli maaşı kendisine
ödenmedi. 1939’da ise maaşına, Münih Belediyesi’nin başvurusu üzerine, nihai olarak el
konulmuştur.
1933 Aralık ayında karısı Gutta ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi. Kızı
Helene, o tarihte stajyer hekimdi. Özel izin ile stajını tamamlayabildi ve Kolombiyalı olan
kocası ile birlikte, Kolombiya’da Medellin kentine gitti. Oberndorfer’in oğlu Fritz ve küçük
kızı Eva da mülteci olarak Kolombiya’ya gittiler(204). Siegfried Oberndorfer, İstanbul’ da
profesör ve Genel ve Eksperimental Patoloji Enstitüsü direktörü olarak görev yapmıştır. 1938’
den itibaren de Üniversitede Kanser Araştırmaları Enstitüsü’ nün başına geçmiştir. 1941’de
bütün diğer Yahudi mülteciler gibi Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı. 25.10.1943’te
Oberndorfer, İstanbul Üniversitesi rektörüne hitaben şu mektubu yazmıştır: “Beni halsiz
bırakan (...) sağlık sorunlarım, keyfimi kaçırıyor (...). Bu dispnenin tehditkâr boyutlar
kazanmasından, hatta nihayet ani bir exitus’a sebebiyet vermesinden korktuğum için,
profilaktik olarak size bu mektubu yazıyorum. Her şeyden önce Üniversiteye ve Türk
devletine, uzun yıllar boyunca bana karşı göstermiş oldukları konukseverlikten ötürü teşekkür
ederim. Burada mutlu oldum. (...) En büyük gururum ise, benim çizdiğim yolda çalışmalarını
sürdürecek, ülkelerinin yüzünü ağartacak olan çalışkan asistanlar ve öğrenciler yetiştirmiş
olmamdır. Müsaadenize sığınarak bir istirhamımı dile getirmek istiyorum: Benim ölümümden
sonra karımın, mümkün mertebe hızlı bir biçimde çocuklarının yanına, Güney AmerikaKolombiya’ya gitmesi, özel arzumdur. Sayın Rektör, sizden karımın yola çıkabilmesi için
gerekli kolaylıkların (formaliteler vs.) sağlanması, özellikle de yanında mücevheratımızı,
gümüşlerimizi ve sair değerli şeyleri götürebilmesi için yardımcı olunması yolundaki bu
ricamı Yüksek Türk Hükümeti nezdinde desteklemenizi istirham ederim (205). Oberndorfer’in 1
Mart 1944’te ölmesinden sonra dul karısı, Mısır üzerinden Medellin’e çocuklarının yanına
gitti. 1998’de Schwabing Hastanesi kampüsünde üç yola, 1933’te işten çıkartılan eski şef
doktorların isimleri verilmiştir, bunlardan biri de Siegfried Obemdorfer’dir.
Von der Osten(206)
Berlin Hür Üniversitesi’nde 15.5.2001 tarihinde kendisine şeref doktoru payesinin
verilmesi töreninde Tahsin Özgüç, Arkeolog Hans Henning von der Osten’i, tıpkı öteki
hocaları Landsberger ve Güterbock gibi, Nazi Almanyası’ndan kaçarak Türkiye’ de sürgünde
yaşayan bir mülteci olarak nitelemiştir. Oysa Von der Osten, daha 1933 öncesinde Türkiye’ye
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kazı yapmak için gelmişti ve kendisinden mülteci olarak daha önce söz edilmemişti.
Ottenstein(207)
Dermatolog Bayan Berta Ottenstein (1891-1956). 1933’te Freiburg Üniversitesi’nde
asistandı ve ders veriyordu. Anti-semitik nedenlerle işinden atıldı ve önce mülteci olarak
Macaristan’a gitti ve bir üniversite kliniğinde çalıştı. 1935’te İstanbul’a çağrıldı. İstanbul
Üniversitesi’nin Cildiye Kliniği’nin kimya laboratuvarım yönetti ve Kanser Araştırmaları
Enstitüsü’nde de çalıştı. 1941’de bütün Yahudi göçmenler gibi Rayh vatandaşlığından
çıkartıldı. 1945’te Boston'daki Tufts Üniversitesi’nden bir çağrı alarak ABD’ye gitti. Daha
semaları Boston Üniversitesi’nde research fellow oldu. 1947’de Hamburg Üniversitesi’nin bir
çağrısını reddetti. 1951’de kamu görevlilerinin zararlarını tazmin çerçevesinde Berta
Ottenstein’a Freiburg Üniversitesi’nde profesörlük unvanı verildi. Aynı yıl ABD
vatandaşlığına geçti. Bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir (208)
Peters(209)
Psikolog Wilhelm Peters (1880-1963). Viyanalı bir Yahudi aileden geliyordu. Sosyaldemokrat Eyalet Hükümeti tarafından, önde gelen zekâ ve yetenek araştırmacısı olması
hasebiyle Jena’ya profesör olarak çağrılmıştı. Daha o zamanlar Felsefe Fakültesi ve Jena
basınında bu çağrıya karşı bir direniş oluşmuştu. 1933’te Peters, anti-semitik nedenlerle
görevden alındı. İngiltere’ye göçmen olarak gitti ve orada l936’ya kadar konuk profesör
olarak çalıştı. 1937’de İstanbul Üniversitesi’nden gelen bir çağrıyı kabul etti. İstanbul
Üniversitesi’nde Psikoloji profesörü ve Pedagoji Enstitüsü’nün kurucu direktörü olarak görev
yaptı. Bin kadar Türk çocuğuna zekâ testi uyguladı.
Oğlu Georges, 1937’de Jena’da liseyi bitirdikten sonra, ailesi de (oğlu dışında Yahudi
olmayan karısı Anna ve kızı Toni) İstanbul’a geldi. Georges, İstanbul’da tıp okudu ve 1943’de
İkinci Dahiliye Kliniği’nde Erich Frank’ın yanında asistan oldu. Almanya ile Türkiye
arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi üzerine, Yozgat’ta enterne edildi ve orada
bulunduğu süre içinde IRRC için çalıştı. Enterne edilmiş kişilerin tıbbî bakımını üstlendi.
1947’de Georges Peters, Almanya’ya geri dönmüştür. Son olarak Lozan Üniversitesi’nde
Farmakoloji profesörü olarak çalışmış, 1961’de İsviçre vatandaşlığına geçmiştir. Wilhelm
Peters ise, 1952’de Almanya’ya döndü. 1953’te kendisine Würzburg Üniversitesi tarafından
Emeritus profesörlük unvan verilmiştir. Ölene kadar Würzburg’da kalmış, Psikoloji dalında
mesleki dergilerin editörlüğünü yapmıştır. 1956’da Wilhelm Peters, Nazi psikolojisini
zararsızlaştırma girişimlerine karşı uyarıda bulunmuştur: “Sadece az sayıda Alman
Psikoloğun aktif Nazi oldukları doğru değildir. Benim tahminlerime göre, bunların üçte biri
Nazi’ydi. Üçte biri de dışarı atıldı. Psikoloji, en kuvvetli bir biçimde Nazileşmiş olan
disiplinlerden biridir. (...) Kendi dönemlerinin Psikoloji literatürünün içine ... etmeyi
başardılar. Kendi bilim dalının Nazi dönemindeki konumundan söz eden hiçbir psikolog, bu
gerçeği görmezlikten gelemez ve sanki zavallı Psikologlar hiçbir şey yapmamışlarmış da
sadece ezilmişlermiş gibi davranamaz(210). 2000 yılında Jena Üniversitesi Psikoloji
Enstitüsü’ne Wllhelm Peters adına bir plaket çakılmıştır. (211).
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Peterfy (doğrusu Peterfi)(212)
Biyolog Tibor Peterfi (1883-1953). 1922-1933 yılları arasında Berlin'de Kaiser
Wilhelm Biyoloji Enstitüsü’nde çalışmıştır. Yahudi ve Macar vatandaşı idi. Kaiser Wilhelm
Cemiyeti dosyalarında, işten çıkartıldığına ve bunun sebebine dair bir belge yoktur (213). Her
halükârda Peterfi, 1934'te İngiltere’ye mülteci olarak gitmiş ve Cambridge'de Zooloji
Laboratuvarı’nda konuk olarak çalışmıştır. 1936-1939 yılları arasında, Köpenhag Üniversitesi
Tıbbî Psikoloji Enstitüsü'nde görev yapmıştır. 1939’da İstanbul Üniversitesi’nin Histoloji ve
Embriyoloji Enstitüsü’ne çağrıldı. 1944’te burada profesörlüğe yükseltildi. 1946’da
Macaristan’a geri döndü ve 1948’e kadar Budapeşte Üniversitesi’nde biyoloji profesörü
olarak görev yaptı. Ardından bir Budapeşte hastanesinde çalıştı.Muhtemelen ‘Batılı göçmen’
ve Yahudi olduğu için güvenilmez kişi kabul edildiğinden, üniversitede kalamamıştı.
Pfannenstiel(214)
Jeolog Max Pfannenstiel (19021976). Kütüphanecilik konusunda ek bir eğitim almıştı
ve 1933’te Freiburg Üniversitesi Kitaplığı’nda çalışıyordu. Anti-semitik nedenlerle (Nazi
kriterlerine göre ‘melez’di) işten çıkartıldı. Önceleri bir kitapçıda çalıştı, sonra Cenevre’deki
Cemiyet-i Akvam Kitaplığı’nda çalışmak için Rockefeller Vakfı’ndan bir burs kazandı.
1938’de Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne kütüphaneci olarak başvurdu. Ankara
Büyükelçiliği, Rayh Bilim, Öğretim ve Halk Eğitimi Bakanlığı'na Pfanenstiel’i Ankara’da
istemediklerini bildirdi. Anlaşılan Türk yetkili makamları başka görüşte idiler ki, Pfannenstiel
15.4.1938'de Ankara’da göreve başladı. Ankara’daki kitaplığın yanısıra, Türk Tarih
Kurumu’nda da çalışmaktaydı. Devletin kurucusu Kemal Atatürk, kendi kütüphanesini Türk
Tarih Kurumu’na bırakmıştı. Bu kütüphaneyi Tarih Kurumu’nun verdiği görevle Pfannenstiel
düzenlemiştir. 1939’da özel izinle -madem ki ‘sadece melez’ idi Freiburg Kitaplığı’na geri
dönebilmek için başvuruda bulundu. Bunun üzerine Bakanlık, Pfannenstiel’in eski
meslektaşları ve âmirleri arasında bir soruşturma yaptı. Aralarından biri hariç, hepsi
Pfannenstiel lehinde görüş bildirdiler. Aksi görüşte olan tek kişi (Profesör Wilser,
Heidelberg), şunu söylemişti: “Yahudi, Yahudi’dir! (...) taşıdığı kan itibariyle her zaman
Yahudi kalacaktır ve en yüksek hedefi Führer’in verdiği görevleri yerine getirmek olan bir
çalışma grubu içinde yeri yoktur”.
Pfannenstiel’ın Ankara’daki sözleşmesi 1941’de sona erdi. Kendisi “Büyük Alman
Rayh’ına geri döndü ve 1942’de memur olarak yeniden işe girebilmesi için gereken özel izni
aldı. Ama döner dönmez ordu tarafından askere alınmış ve kütüphaneci olarak
görevlendirilmişti. 1943 ’ten sonra ‘melez’lere karşı Nazi önlemlerinin sertleşmesi üzerine,
1944’te “askerlik yapmaya lâyık değildir’ gerekçesiyle askerlikten atıldı. Ama pratikte
durumunda bir değişiklik olmadı. Daha önce askerlik hizmeti nedeniyle çalıştığı aynı
kütüphanede, yani Askeri Jeoloji Kurmaylık Kütüphanesi’nde, bu kez de sözleşmeyle
çalışmaya devam etti. Thüringen Askeri Hükümeti için kısa bir süre şef tercüman olarak
çalıştıktan sonra, 1945’te Freiburg’a döndü ve önce gene Üniversite kitaplığında kütüphaneci
olarak işe alındı. 1946 kış sömestrinde Freiburg Üniversitesi’nde bir jeoloji kürsüsüne çağrı
aldı. 1954-55 yıllarında aynı üniversitenin rektörlüğünü yaptı (215).
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Prager(216)
Wilhelm Prager (1903-1980). Mühendis ve matematikçi. 1933’te Karlsruhe Teknik
Üniversitesi’nde Teknik Matematik profesörlüğü yapmakta idi. Anti-semitik nedenlerle
işinden atılmasına karşı dava açtı ve kazandı. Böylece birikmiş maaşları kendisine ödenecek,
mahkeme kararıyla eski kürsüsüne de dönebilecekti. Ama bu arada mülteci olarak Türkiye’ye
gitmiş bulunuyordu. Prager’in (İngiltere ve ABD’de) hazırlanmış olan ve muhtemelen kendi
anlatımına dayanan kısa biyografilerinde bu mahkeme kararının gerekçesine yer
verilmemiştir. Kararın, en azından, alışılmamış olduğunu söylemek gerekiyor. 1934’te Prager,
İstanbul’dan gelen çağrıyı kabul etmiş, İstanbul Üniversitesi’nde Uygulamalı Matematik ve
Mekanik profesörü olarak görev yapmıştır. Daha savaşın başlangıcında ABD’ye gitmek için
çaba göstermiş, ancak 1941’de Brown University'den bir çağrı almıştır. Niyeti, İstanbul’dan
Odesa’ya, sonra da Sovyetler Birliği ve Japonya üzerinden seyahat etmekti. Almanların
Sovyetler Birliği’ne saldırması, bu planı bozdu.
O tarihlerde Brown University’de ders vermekte olan Otto Neugebauer’e şu telgraf
mesajını göndermiştir: “US Visa cancelled/Cabled Details Dean/Furniture Sold/Position
Resigned/Situation here expected to detioriate soon/ (...) Implore Help’(ABD vizesi
iptal/dekana ayrıntıları telgrafla bildirdim/mobilyalarımı sattım/ işimden istifa ettim/buradaki
durumun kötüleşmesi bekleniyor/yardım istiyorum). Pfannenstiel, sonunda karısı ve o tarihte
12 yaşında olan oğluyla birlikte İstanbul’dan trenle Bağdat’a, Bağdat’tan uçakla Karaçi’ye,
oradan gene trenle Bombay’a, Bombay’dan gemi ile Afrika’nın etrafını dolaşarak New
York’a gidebilmiştir. Bunu izleyen yıllarda Brown University’de profesör olarak çalıştı.
Arada, sadece 1965-1968 yıllarında, University of California’da ders verdi. Prager, emekli
olduktan sonra İsviçre’ye yerleşmiştir(217).
Pulewka(218)
Farmakolog Paul Pulewka (1896-1986). 1925’de Yahudi bir aileden gelen çocuk
doktoru Kaethe Fuerst ile evlenmiştir. 1933’te Pulewka, Tübingen Üniversitesi’nde
farmakoloji profesörü idi. Birinci Dünya Savaşı’nda cephede bulunmuş olduğu için, ancak
1935’te anti-semitik nedenlerle işten atıldı. Ankara’dan bir teklif aldı ve karısı ve
kayınvalidesi ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye gitti. “İlk başlarda Ankara’da kendimizi
yabancı ve gerçekten de sürgünde hissediyorduk. Yenişehir’de yabancılar için mûtad olan
yüksek kirayla bir daire bulup başımızı soktuğumuzda, yerde şilteler üzerinde yatıyor, koca
odada da sandık ve bavulların üzerinde oturuyorduk”(219).
Ankara’da Pulewka, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde çalışmıştır.
Esas olarak görevi, Türkiye’de kullanılan ve kısmen de orada imal edilen ilâçları kalite
kontrolden geçirmekti. “Türk ilâç piyasası, sahte ilâç doluydu. (...) Bunların bazıları, toksik,
mukozayı tahriş edici ya da tehlikeli mamullerdi” (220) Pulewka’nın getirdiği kontroller,
imalatçıların ekonomik çıkarlarına zarar verdi, ama bunların şikâyetleri hep geri çevrilmiştir.
Pulewka, bu durumu Türkiye’deki otoriter hükümet biçiminin içerdiği az sayıdaki avantajdan
biri olarak niteler. Gene de istenmeyen adam olmuştu ve 1940’da sona eren beş yıllık
sözleşmesi yenilenmedi. Bir buçuk yıl işsiz kaldı ve sınır dışı edilmediği şükretti. Aile bu süre
içinde kendi tasarruflarıyla idare etti. 1941’de Pulewka tekrar eski görevine getirildi, fakat bu
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sefer de maaş, Yarı yarıya indirilmişti. Ancak Pulewka’ya Kabul’den bir çağrı geldikten
sonradır ki, Sağlık Bakanlığı maaşını yükseltmiştir. 1941’de Kaethe Pulewka ve annesi Adele
Fuerst, Nasyonal Sosyalistler tarafından ‘Yahudi’ olarak görülen bütün göçmenler gibi,
Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldılar.
1944 Ağustos’unda, Raylı ile. Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesildiğinde,
Paul Puleweika’ya memlekete geri dönmesi talimatı verildi. Fakat kendisi bunu karısının
durumunu gerekçe göstererek reddetti. Ankara Üniversitesi’nin kurulmasından sonra
Pulewka, Farmakoloji dalında Ordinaryüs Profesör olarak ders vermiştir. Pulewka, 1954’e
kadar Ankara’da kalmış olmasına rağmen, kendisini orada gittikçe daha rahatsız hissetmiştir.
“(...) bizim kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz elemanlar, bizlerin çekilerek kendilerine yer
açmamız için gittikçe daha güçlü bir biçimde baskı yapmaya başlamışlardı. (...) Durumumuz
her gün daha zorlaşıyor, geleceğimiz karanlık gözüküyordu’ (221). Pulewka’nın arzu ettiği gibi
Tübingen’e dönmesinin de sandığı kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gerçi 1954’te
Üniversite tarafından bir sömestrliğine konuk profesör olarak davet edilmişti, ama kürsüsüne
geri dönmesi için bir çağrı yapılmadı. ‘GG’nin (Alman Anayasası, C.H.) 133’üncü Maddesi
uyarınca, 1945’te işlerini kaybetmiş olan bilim adamları, bunların arasından da Nasyonal
Sosyalist olmakla suçlananlar, tercihan yeniden görevlendirilmiş, ama Naziler tarafından
kovulmuş olanlar hiç dikkate dahi alınmamıştı.” Ancak 1957’de o da bir tazminat davasından
sonra olmak üzere Pulewka için bir Toksikoloji Kürsüsü (daha sonraları Enstitü) kurulmuştur.
Pulewka, 1964’te emekliye ayrıldı. Geriye dönüp baktığında, Ankara’da geçirdiği
zamanı zor bir zaman olarak niteler: “Toplumun yabancılara karşı tutumu, bir öyle bir
böyleydi. Yabancı gezginler, her zaman konukseverlikle ağırlanırdı. Alman profesöre, bilgili
ve güvenilir bir kişi olarak bir yandan büyük saygı gösterilir, öte yandan da kâfir olduğu için
ayrımcılık yapılırdı.Ruhların derinliklerinde (...) Avrupa’ya karşı her an parlamaya hazır bir
güvensizlik yatıyordu. (...) Özellikle yüksek mevkilerin yabancılar tarafından işgal edilmesi,
arkadan yetişen yerli elemanların bu yüzden önünün tıkanması, yabancılara karşı düşmanca
hisler uyandırmaktaydı. (...) Ben de kaç kere saçma sapan suçlamalarla siyasi polis tarafından
sorguya çekildim. Bizlerin hiçbir diplomatik koruması olmadığı gibi, Nazi Alman
Büyükelçiliği’nin çevirdiği entrikaların da hedefindeydik. Evet, gerçi Alman mülteciler ile
ülkenin entelektüel çevreleri arasındaki ilişki, anlaşılır nedenlerden ötürü, her zaman pürüzsüz
olmuştur denemez, ama pek çok kişiden de gerçek dostluk ve büyük yardım gördüğümüz de
bir gerçektir” (222).
Reichenbach (223)
Hans Reichenbach (1891-1952). 1933’te Berlin Üniversitesi’nde Doğa Felsefesi
profesörüydü. Nasyonal Sosyalistlerin iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından,
Reichenbach’ın dersleri Nazi öğrenci grupları tarafından yoğun biçimde sabote edilmeye
başlanmıştı. Mayıs ayında üniversite yönetimine Reichenbach aleyhinde özellikle zararlı bir
unsur, Marksist ve yarı Yahudi ifadesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Reichenbach, politik
nedenler ya da anti-semitik nedenler ile -babası Yahudi’ydi- işten atılmayı beklemeksizin,
derslerini yaz sömestrinin ortasında kesti ve mülteci olarak Zürih’e gitti. Orada
‘Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland’ ile temas kurdu ve İstanbul’a bir
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çağrı aldı. Eylül ayında, Berlin Üniversitesi Reichenbach’ın ders verme yetkisini elinden aldı
(224)
. Erkek kardeşlerinden biri, müzikbilimci Herrmann Reichenbach da 1933’te İsviçre’ye
mülteci olarak gelmiş, oradan da Sovyetler Birliği üzerinden ABD’ye gitmiştir. Öteki erkek
kardeşi gazeteci Bernhard Reichenbach ise, önce Almanya’da kalarak ‘Roter Kaempfer’ in
(Kızıl Savaşçı) illegal Rayh yönetim kurulu üyesi olarak direnişe katılmıştır.
Gazetecilik yapmasını yasaklayan meslek yasağı çıktıktan sonra ise, 1935’te
İngiltere’ye sığınmacı olarak gitmiştir. Hans Reichenbach, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe
profesörü olarak çalıştı. Ama burada kendini iyi hissetmemiştir. 1934’te şunları yazar:
“Entellektüel bakımdan çok düş kırıcı. Bu ülke bir kültür halkı oluşturmaktan henüz fersah
fersah uzakta. Hükümet reform yapmaktan yana, ama halk hiçbir şekilde bunun arkasında
durmuyor. Ve aynı şekilde üniversite reformunda da eksik olan -ki bu üniversite reformu çok
büyük paralarla gerçekleştirilmektedir- gene entelektüel açıdan bu reforma sahip çıkacak halk
kesimleridir. (...) Üstelik hayli sevimsiz bir milliyetçilik hem ülke de hem de öğrenciler
arasında kendini hissettirmekte, gayet can sıkıcı anti-semitizm tezahürleriyle kendini
göstermektedir.” (225). Reichenbach’ın Montessori öğretmeni olan karısı Elisabeth, İstanbul’da
sığınmacı çocukları için bir Montessori Okulu açmak istemiş, ama Türk yetkili makamları
buna izin vermemiştir. Oğulları Hans, yüksek öğrenim için İstanbul’dan İngiltere’ye gitmiş,
kızları Jutta ise, anne-babasının yanında kalarak İstanbul’da Robert College’a devam etmiştir.
1938’de Hans Reichenbach, Los Angeles’ta University of California’dan gelen bir çağrıyı
kabul etti. 1946’da karısından boşandı, daha sonraları da 1934-1939 yılları arasında mülteci
olarak İstanbul’da yaşamış olan felsefe profesörü Marie Leroi ile evlendi.
Ritter (226)
Şarkiyatçı Hellmut Ritter (1892-1971). 1926’da Hamburg Üniversitesi’nde profesör
iken, Ceza Kanunu’nun 175’inci Maddesi uyarınca, yani eşcinsellik nedeniyle açılmış olan bir
dava sonucu görevden uzaklaştırılmış idi (227). Şarkiyat araştırmaları yapmak için bir burs alır
ve İstanbul’a yerleşir. 1927’de İstanbul’da Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft’ın
(Alman Şarkiyat Cemiyeti) bir şubesini kurar ve şube yöneticisi olur. 1935’te İstanbul
Üniversitesi’ne profesör olarak çağrılır. Ritter, Üçüncü Rayh’ta eşcinsellere karşı takibatın
sertleşmesi üzerine Almanya’ya geri dönememiş ve İstanbul’daki mülteci çevrelerine
katılmıştır. Ritter, nitekim bugün de bu mülteci çevresinin bir mensubu olarak görülüyor (228).
Daha sonraları Ritter şunları yazmıştır: “Hitler döneminde ben de elbette muhalefet
saflarındaydım ve Goerdeler’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında görüştüğü kişiler arasında
bulunuyordum. (...) Buradaki parti örgütü nezdinde kötü bir şöhrete sahiptim, zira Yahudi
mültecilerle ilişkimi bir an olsun kesmemiştim. (...) Ayrıca iki Yahudi müzisyenin, viyolacı
Jacoby ile ünlü keman virtüözü Licco Amar’ın da buraya gelmelerini mümkün kıldığım,
koskoca bir Nazi dönemi boyunca onlarla birlikte kamuya açık konserler verdiğim (ben
viyolonsel çalarım), üstelik Parti bu konserlere gitmeyi yasakladığı halde bunu sürdürdüğüm
için, iyice kötü kişi olmuştum” (229).
1944’te Alman Rayh’ı ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesildiğinde,
Ritter’in İstanbul’da kalarak Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kitaplığına göz kulak olmasına
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izin verilmiş, ama çok geçmeden bu yetki Berlin tarafından geri alınmıştır. Ritter’e de
(Türkiye’de kalmış olan başkalarına da yapıldığı gibi) Bern’deki Alman Temsilciliği ve
Türkiye’deki İsviçre Temsilciliği aracılığı ile bir telgraf gönderilerek, Rayh’a geri dönmesi
talimatı verilmiştir. Ritter, geri dönmeyi reddetti (230). 1947’de İstanbul Üniversitesi yönetimi
kendisini Ordinaryüs olarak kabul etmediği için, üniversite ile ihtilâfa düştü. “Bu alçaltıcı
davranışı fevkalâde onur kırıcı bulmaktayım ve bunu hiçbir şekilde hak ettiğime
inanmıyorum. Bunun beni ne kadar derinden yaraladığını ise, ancak benim komplekslerimi
bilen bir kişi anlayabilir, elbette kendimden başka hiç kimseyi bununla rahatsız edemem” diye
yazar Alexander Rüstow’a (231). 1949’da Ritter, Frankfurt Üniversitesi’nden bir çağrı almış ve
Almanya’ya geri dönmüştür. 1956’da emekli olduktan sonra tekrar İstanbul’a geldi ve 1969’a
kadar İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptı.
Röpke (232)
Ekonomi bilimci Wilhelm Röpke (1899-1966). Daha 1930 yılında NSDAP’nin
seçilmesi konusunda kamuoyunu açıkça uyarmıştı: “Nasyonal Sosyalistlere oy verecek herkes
şunu iyi bilmelidir ki, verdikleri oy düzen yerine kaos’a, yapıcılık yerine yıkıcılığa verilmiş
bir oy olacaktır” (233). 1933’te Marburg Üniversitesi’nde siyasal bilimler profesörü idi ve
politik nedenlerle (kâğıt üzerindeki ifadesiyle: ‘idareyi basitleştirme’ gereği) işten çıkartıldı.
Röpke, karısı Eva ve üç çocuğu ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi ve İstanbul
Üniversitesi’nde profesör ve Sosyal Bilimler Enstitüsü direktörü oldu.
Röpke, ilk başlarda Nasyonal Sosyalizmin “pervasızca gözü kara, dizginlerinden
boşanmışçasına, ama aynı zamanda da dehşetli budalaca” (234) gidişatına bakarak kısa zamanda
batacağını ümit etmişti. 1935’te bu ümidini yitirdi. Şunları yazmıştır: “Almanya açısından
kesin olan bir şey varsa, o da şu cehennem kâbusunun Rayh ordusu tarafından ya da başka bir
muhafazakâr grup eliyle er ya da geç ortadan kaldırılacağına inananların, bu (...) sektörün
politik idrakini ve irade gücünü fazlasıyla abartmış oldukları gerçeğidir. (...) Bugün Alman
Yahudilerinin tepesine heyula gibi çökmekte olan (...) felâket hakkında ne söylenirse
söylensin, bunun felâketin korkunçluğunu dile getirmede âciz kalacağı açıktır (235). Her ne
kadar Röpke, İstanbul’daki yaşam şartları hakkında “Durumumuz idare eder. Dış yaşam
şartları fena sayılmaz. Marmara denizi kıyısında muhteşem konumlu modern bir apartmanda
oturuyoruz” (236) diyorsa da işinde engelli sayılırdı. Zira gerçekten iyi Türkçe öğrenmeyi bir
türlü başaramamıştı. Üniversitenin o tarihte rektörü olan Cemil Birsel, anılarında şöyle diyor:
“Wilhelm Röpke, İstanbul’a geleli üç yıl olduğu halde, halâ tek kelime Türkçe
konuşamıyordu. Öğrencileri bana gelip şikâyette bulundular. (...) Ben de profesörü yanıma
çağırıp kendisine sordum: ‘Neden dersinizi Türkçe vermek için çaba göstermiyorsunuz?’
‘Anlatmak istediklerimi ancak Almanca söyleyebilirim. Türkçe olarak ancak gündelik
ihtiyaçlarımı karşılayabilirim, o kadar. Bilimsel bir dil için bu asla yetmez. Lütfen, bunu
böylece kabul ediniz’. Bunun üzerine kendisine, ders vermesinin Türkçe konuşmasından daha
önemli olduğunu söyledim ve o günden sonra da ne onunla ne de başka biriyle bu konuyu bir
daha konuşmadım” (237).
Wilhelm Röpke, Nazi iktidarının çabucak son bulacağına dair ümidini yitirdikten
sonra, İstanbul’daki yaşam şartlarına gittikçe daha zor katlanır olmuştu. New School of Social
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Research tarafından çağrılıp gitmiş olan bir meslektaşına yazdığı mektupta şöyle demiştir:
“Sizler ve İstanbul’daki bizler arasındaki fark, açıkça görülüyor. Sizler özde kendinize
yabancı olmayan, hatta olağanüstü cazip denebilecek bir ortamda çalışıyorsunuz, böyle bir
ortama asimile olmak zorundasınız ve nitekim çok kısa bir sürede asimile olacaksınız. Bizler
ise, doğal olarak her bakımdan bir yabancı cisim oluşturuyoruz, bu ülkenin ne diline ne de
özüne nüfuz etmemiz mümkün değil. Almanya’yı (...) sildikten sonra, geleceğimiz hakkında
çok ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor, özellikle de çocuklarımız varsa. İçimizden bazıları,
gayet ciddi olarak Türk vatandaşlığına geçmeyi düşünüyorlar. Ben şahsen, Türklerin 1683’de
Viyana önlerinde kolektif biçimde başaramadıklarını, şimdi tek tek bireyler üzerinden elde
etmelerine yardımcı olmayı reddediyorum”(238). Röpke’nin İstanbul’daki yaşama alışamadığı,
aslında alışmak da istemediği, besbelli.
1937’de Cenevre’den bir çağrı alması üzerine oraya gittikten sonra İstanbul’da kalmış
olan meslektaşlarına yazdığı mektuplardan bu durum daha da iyi anlaşılmaktadır. Alexander
Rüstow’a yazdığı bir mektup coşku doludur: “İnsanın bir telefon sahibi olmasının, akşam
gazetesinin saniye sektirmeden kapısına gelmesinin, bir gazete makalesi yazmanız için size
telgrafla ricada bulunulmasının ne demek olduğunu tasavvur edebiliyor musunuz? ‘Palmström
kendini birdenbire dünyanın göbeğinde buldu!’(239). Sadece ailedeki çocuklar,
‘haliyleMühürdar sahillerindeki (Kadıköy’de Marmara kıyısındaki cadde, C.H.) serazat
yaşamın son bulmasından şikâyetçiler, Cenevre’deki süper medeniyete alışmaları zaman
alacak’ (240). Wilhelm Röpke, ölene kadar Cenevre’de hocalık yaptı; Federal Alman
Cumhuriyetinde (başkalarının yanı sıra Ludwig Erhard tarafından da) sosyal piyasa
ekonomisinin teorik kurucularından biri olarak kabul edildi ve saygı gördü. 1943’te Röpke’ye
karşı Rayh vatandaşlığından çıkartılması için işlemler başlatıldı, buna gerekçe olarak
Röpke’nin ‘Alman düşmanı’ bir tutum içinde bulunduğu, bunu ‘Günümüz Toplumunun Krizi’
(Gesellschaftskrisis der Gegenwart) başlıklı kitabında da dile getirdiği, kitabın ‘aşırı derecede
hümanist ve kozmopolit’ bir nitelik taşıdığı ileri sürüldü. ‘Kitapta ayrıca Almanya’nın millî
karakteri ve Alman tarihinin Bismarck, Friedrich List ve Treitschke gibi şahsiyetleri de
karalanmakta’ idi. Ne ki, Rayh Güvenlik Dairesi görevlisi bu noktada yanılmıştır; zira Röpke
Friedrich List’i anlatırken, List’in başyapıtına ‘bugünkü konsantrasyon kamplarını anımsatan
tat taşıyan’ bir alt başlık koyduğunu söyler, bu alt başlık: ‘Anavatan ve İnsanlık İçin’
ibaresinden oluşmaktadır (241).
Röpke ve ailesinin vatandaşlıktan çıkartılması işlemi, oğulları Berthold’un askerlik
çağı gelmiş olduğu için başlangıçta durduruldu. Berthold Röpke’nin askerlik muayenesine
gelmesi için verilen talimatla Röpke ailesi uyarıldı. Genç Röpke askerlik muayenesine
gitmedi ve Wilhelm Röpke, kendisi ve ailesi için İsviçre vatandaşlığına başvurdu. Bunun
üzerine, çeşitli bilirkişi raporları temin edilmek suretiyle, Röpke’nin vatandaşlıktan
çıkartılması işlemi fazla kurcalanmadan bırakıldı. Bunun İsviçre’de kopartacağı gürültü,
Alman Dışişleri’ne zararlı gözükmüş olmalı. Üstelik Röpke’nin vatandaşlıktan atılması
sonucunda Rayh’ta el konulabilecek bir malvarlığı da kalmamıştı. Emeklilik maaşının
ödenmesi, zaten savaşın başında kesilmiş bulunuyordu (242).
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Rohde (243)
Georg Rohde (1899-1960). Marburg Üniversitesi’nde Klasik Filoloji doçenti idi ve
1926’da Yahudi bir aileden gelen arkeolog Irmgard Kalischer ile evlenmişti. 1933’te,
karısından ayrılması için baskı yapıldı ve Rohde, ülkeden ayrılmaya karar verdi. Berlin’de
Eduard Norden’in öğrencisi olmuştu, Norden şimdi de kendisini Türk hükümetine tavsiye
ederek yardımcı oldu. 1935’te Rohde, Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne çağrıldı (244).
Rohde’nin kızı şunları anlatıyor: “Atatürk, evvelâ Türkler için güçlü bir millî duygu yaratmak
ya da bunu pekiştirmek istiyordu. Ve bunun bir dil teorisiyle yapılabileceğini düşünmüştü.
Türkçe’nin dünyanın en eski dili olduğunu kanıtlayan bir dil teorisi ile. Ve bu amaçla ülkeye
çok sayıda dil bilgini çağırdı, özelikle de Hititçe, Sümerce, Asurca gibi egzotik dillerin
uzmanlarını, indologları ve klasik filologlarını. Yani hepsi de bu kanıtı bulmak için yardımcı
olmalıydılar. Ama onlar, kendilerini öyle kolayca kullandırtmadılar.
Almanya’dan beraberlerinde getirmiş oldukları bilimsel metotlarla çalışmayı
sürdürdüler ve haliyle bu kanıt bulunamadı. Ama işlerine karışan da olmadı, onlar da kendi
tarzlarına uygun öğrenciler yetiştirdiler (...) bir de Avrupalılaşmanın Türklere Avrupa ya da
dünya edebiyatının kapılarını açmak suretiyle, mümkünse dünya edebiyatının bütün büyük
eserlerini Türkçe’ye çevirmek yoluyla da gerçekleşmesi yönünde bir eğilim vardı. Bu
bağlamda babam da meselâ, Eflatun’un ‘Devlet’ini Eski Yunancadan Türkçe’ ye çeviriyordu”
(245)
. Ankara’da Rohde’nin kızına Leyla Kudret öğretmenlik yapmıştır, oğlu Firmin ise bir
Türk okuluna gitmiş, hatta birden fazla sefer okul birincisi olarak ‘iftihar listesi’ne girmiştir.
1941’de Irmgard Rohde, Nasyonal Sosyalistler tarafından Yahudi olarak görülen bütün
göçmenler gibi, vatandaşlıktan çıkartıldı ve malvarlığına Rayh adına el kondu. 1944
Ağustos’unda Türkiye ile Alman Rayh’ı arasındaki diplomatik ilişkiler kesildiğinde, Georg
Rohde’ye Almanya’ya dönmesi talimatı verildi. Ankara’daki NSDAP propaganda şube
başkanının ifadesine göre, Rohde bunu ‘Yahudi karısı yüzünden’ reddetmiştir” (246). Rohde,
Fakülte tarafından vazgeçilmez görüldüğü için aile enterne edilmemiştir. 1949’da Rohde,
Almanya’ya geri döndü. Ernst Reuter’in aracılığı ile Berlin Hür Üniversitesi’nden bir çağrı
almıştı. Ölene kadar orada hocalık yaptı. 1952’de rektör seçildi.
Rosenbaum (247)
Fizyoloji Enstitüsü asistanı Harry Rosenbaum (1904-1941). Hakkında bilinen tek şey,
kendisinin Yahudi kökeni nedeniyle Breslau Üniversitesi’nde daha fazla kalmaması ve
1935’te İstanbul’da göreve başlamış olmasıdır. 1941’de İstanbul’da öldü (248).
Rosenberg (249)
Hans Rosenberg (1879-1940). 1933’te Kiel Üniversitesi’nde astronomi profesörü ve
üniversiteye bağlı rasathanenin de müdürü idi. 1 Nisan 1933’teki ‘Boykot-Günü’nde antisemitik nedenlerle izne çıkartıldı. Tam üç SS görevlisi evine dalarak bunu kendisine
bildirdiler. Ne ki, Rosenberg Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmış olduğu için, bu
karar sonra geri alındı. Hans Rosenberg ve karısı Verena’nın Yahudi kökenlerine ilâveten, aile
ayrıca üniversite öğrencisi çocuklarının politik çalışmaları yüzünden de tehlike altındaydı.
Çocukları komünistti, KPD (Almanya Komünist Partisi) ya da KJVD (Almanya Komünist
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Gençlik Birliği) üyesiydiler. Önce oğlu Thomas, 1933’te ailesiyle birlikte Danimarka’ya
mülteci olarak gitti (1943’te İsveç’e geçti). Kızı Eva-Maria 1933’te tutuklandı ve serbest
bırakıldıktan sonra İsviçre’ye kaçtı. Berlin’de okuyan oğlu Peter de İsviçre’ye geldi. Hans
Rosenberg, yurtdışına gitmeye karar verdi ve 1934 Nisan ayında görevden mezuniyet ve
konutunu nakletme izni çıktıktan sonra, karısı ve oğlu Reinhard ile birlikte ABD’ye gitti.
1938’de Chicago Üniversitesi’ndeki sözleşmesi bittiğinde Rosenberg Türkiye’ye gitti,
oğlu Reinhard ise ABD’de kaldı. Bu arada Hans Rosenberg, 1935’te anti-semitik nedenlerle
Kiel Üniversitesi’ndeki işinden atılmış bulunuyordu. Rosenberg, İstanbul’da astronomi
profesörü ve Astronomi Enstitüsü ile Rasathanenin direktörü olarak görev yapmıştır. Scurla,
görevden mezuniyet ve konutunu nakletme izni konusunda yanıldığı için, Hans Rosenberg
aleyhine vatandaşlıktan çıkarma işlemi başlatılmamıştır. Rosenberg’in 1940’ta ölümünden
sonra dul karısı (Nasyonal Sosyalistlerin tanımına göre ‘melez’), Ernst Hirsch’in ailesinin
yanında yaşamını sürdürdü. Mültecilere yardım örgütü IRRC tarafından desteklendi ve
1947’de İsviçre’ye oğlunun yanına gitti (250).
Ruben (251)
İndolog Walter Ruben (1899-1982). Karısı Carlota’nın babaları Yahudi’ydi, anneleri
ise Yahudi değildi. Nasyonal Sosyalistlerin tanımına göre her ikisi de ‘melez’ sayılıyordu.
1933’te Ruben, Frankfurt am Main Üniversitesi’nde doçent ve Uluslararası İşçi Yardımlaşma
(komünist) örgütü üyesiydi. Nasyonal Sosyalistler, bu bilgiye sahip değildiler, aksi halde
hemen 1933’te politik nedenlerle işinden atılırdı. Ama Birinci Dünya Savaşı’nda cephede
savaşmış olduğu için, ancak 1935’te anti-semitik nedenlerle işten atıldı. Ankara Dil-TarihCoğrafya Fakültesi’nden gelen bir çağrıyı kabul etti. Ankara’da İndoloji Kürsüsü’nü kurdu.
1944’te Rayh’a dönmesi talimatı verildi. Ruben dönmeyi reddetti ve ailesiyle birlikte
Kırşehir’de enterne edildi. Oğlu Gerhard, bu konuyla ilgili olarak şunları anlatır: “Babam, her
şeyden önce bilim adamı idi. Kırşehir’e gönderildiğimizde, 24 saat içinde her şeyi toparlayıp
yolculuğa hazır hale gelmemizi söylenmişti. Kütüphanemizi götürmemiz mümkün değildi.
Yanımıza sadece yatak, döşek, çarşaf gibi en mübrem ihtiyaç eşyalarını aldık. Sonra da gittik,
bozkırın ortasındaki o küçük kasabada oturduk. (...) Orada ne kadar kalacağımız belli değildi.
Kendimize bir şekilde bir meşgale bulmamız gerekiyordu. Gazete verilmiyordu, mektup
alamıyorduk, radyo dinleyemiyorduk. Edebiyat ise, yok denecek kadar azdı. Bunun üzerine
babam, bulunduğumuz kasabayı bilimsel açıdan incelemeye koyuldu, (...) toplumun farklı
tabakalarından, farklı mesleklerden herkesle mülâkatlar yaptı. Jeolojik durumu incelemekle
işe başladı, ardından coğrafi konum, antik çağlardan günümüze kadar tarih, her şeyi ele aldı.
Günümüze kalmış antik kalıntıları, Selçuk yapılarını bir bir tespit etti. Ardından el sanatları ile
ilgilenmeye başladı: ne gibi zanaatlar ve el sanatları var, vaktiyle hangi zanaatlar vardı? Öyle
sonuçlara ulaştı ki, insanın içi üzülür. Zanaatkârların sayısı üçte bir azaldığında, bunun
anlamı, belli bir kültürün ölmesidir. Eski evlerde gördüğümüz o güzelim ahşap oyma işlerini,
o divanları, gömme dolaplardaki ince işçiliği artık kimse yapamıyordu. Bu güzellikleri
yaratmış olan insanlar artık hayatta değildi. (...) Babam, bütün bunları analiz etti ve 20’inci
yüzyılın ortasında bir Anadolu kentinin genel tablosunu çizmeye çalıştı” (252).
1946 yılının sonunda serbest bırakıldılar ve Walter Ruben, gene Ankara

153

Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Bir yandan da Almanya’ya geri dönmenin yollarını
arıyordu (başarısız olmuştur). Artık Ankara’da istenmediğine dair bir hisse kapıldığı için,
1947’de Santiago de Chile’de Antropoloji Kürsüsü’nden gelen bir çağrıyı kabul etti. 1950’de
Berlin’deki Humbold Üniversitesi’ne (Doğu Berlin) Hint Bilimleri Enstitüsü direktörü olarak
çağrıldı, ne ki çok geçmeden ‘Batılı göçmen’ olarak şüpheli bulundu ve SED’nin merkez
komitesi tarafından incelemeden geçti. Daha sonra Bilimler Akademisi’nin asil üyesi olmuş
ve emekliye ayrıldıktan sonra da Akademi için çalışmayı sürdürmüştür.
Rüstow (253)
Sosyolog Alexander Rüstow (1885-1963). 1933’te Berlin Ticaret Yüksek Okulu’nda
doçentti. 1933 Mart’ında Gestapo tarafından evi arandıktan sonra, Almanya’yı terk etmeye
karar verdi. İsviçre’ye gitti, ‘Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaftler’ aracılığı ile bir
iş bulmaya çalıştı. İstanbul’dan bir çağrı aldı. Aralık ayında İsviçre’de, yazın gene orada
tanışmış olduğu uygulamalı güzel sanatlar uzmanı Kontes Lorena Vitzhum von Eckstaedt ile
evlendi (üçüncü evliliği) (254). Daha önceki evliliğinden olma bir oğlu ve beş kızı Rayh’ta
kalmışlardı ve Rüstow, onlara bakmak zorundaydı. Zaman zaman İstanbul’a babalarını
ziyarete gelmişlerdir.
Alexander Rüstow, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Tarihi profesörü olarak görev
yaptı. Gerçi 1949’a kadar İstanbul’da kaldı, derslerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdi,
sözleşmeye göre yazması gereken Türkçe ders kitaplarını yazdı, ama dili bir türlü tam
manasıyla öğrenemeyenler ve Fritz Neumark’ın deyimiyle ‘asla oralı olamayanlar’ arasında
kaldı (255). Gene de İstanbul’da iken en önemli eseri olan ‘Ortsbestimmung der Gegenwart’ı
(Şimdiki Zamanın Koordinatları) yazabilmiştir. 1939’da İsviçre’ye bir ameliyat için
gittiğinde, oğlu Dankwart’ın yanına gelmesini sağlayabildi. Dankwart’ı Üçüncü Rayh için
askerlik yapmaktan kurtarmak amacıyla yanında Türkiye’ye götürdü.
1941’de New York’taki New School of Social Research’ten bir çağrı aldı. Bu nedenle
Loretta Rüstow, bir kız arkadaşına yazdığı mektupta dert yandığı gibi, çocuk sahibi olma
isteğini ‘fena halde geri plana atmak zorunda kalmış’ idi, zira ‘bu çivisi çıkmış dünyada
hamile bir kadın olarak ya da kucağında emzikli bebekle seyahat etmek çok zor’ olacaktı (256).
Ne ki, bütün bu seyahat planları, Almanya’nın Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından suya
düşürüldü. O tarihlerde ABD’ye yolculuk, sadece Uzak Doğu üzerinden mümkündü.
İstanbul’daki Başkonsolosluk ve Ankara’daki Büyükelçilik, Rüstow’un Japon transit vizesi
başvurusunu desteklemek şöyle dursun, Japon müttefikleri üzerindeki nüfuzlarından
yararlanarak tam tersine bunun verilmesini engellediler: “Japon Büyükelçiliğinden (...)
Rüstow’a bizim onayımız olmaksızın asla transit vize verilmemesi ricasında bulundum” (257).
Rüstow’lar İstanbul’da kaldı.
1943’te oğulları Hellmut doğdu. Alexander ve Lorena Rüstow, Türkiye’deki Almanca
konuşan mültecilerin birlik ve beraberliği için Neumark’ların yanı sıra en çok çaba gösteren
kişilerdi denebilir. Ankara’da, başka bir yerde ve İstanbul’un uzak bir semtinde oturdukları
için sık görüşemedikleri mültecilerle hiç aksatmadan mektuplaşıyorlardı. Yeni gelenlerle
ilgileniyor, onlara ev eşyası buluyor (1940’da gelen Ernst Engelbert için yaptıkları gibi (258);
işe yerleştirme, çeviri işleri, sekreterlik ya da ev işlerinde yardımcı bulma gibi konularda
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aracılık yapıyorlardı (259). İstanbul’dan ayrılıp başka ülkelere gitmiş olanlarla da mültecilerin
yanında ev işinde çalışıp da 1938’de ‘Rayh’a geri dönmesi emredilmiş kişilerle de Alexander
Rüstow, aynı şekilde irtibatını sürdürüyordu. Avrupa’ya yaptıkları küçük seyahatlerde öteki
mültecilerin irili ufaklı isteklerini yerine getirirler, onlara Türkiye’de bulunmayan öteberi
taşırlardı (260). 1943’te Rüstow’un Alman direnişini destekleyen faaliyeti özellikle önemlidir.
Her ne kadar Türkiye’ye çağırılanların hizmet sözleşmesinde her türlü politik faaliyet
yasaklanmış idiyse de Rüstow (tıpkı bu tür eylemlere ya da ‘Alman Özgürlük Birliği’ne
katılan öteki mülteciler gibi) işten çıkartılma riskini göze almıştı. “Bir nebze cesaret
mülteciliğin şanındandır” diyordu (261). İstanbul’da bulunmasını artık içine sindirir olmuştu,
zira kendi ifadesine göre, burada insan “cephenin tam göbeğinde duruyor, oysa öte tarafta
(ABD, C.H.) buna imkân yoktur” (262).
1943 Mayıs ayında James Graf von Moltke’nin İstanbul’a yaptığı ilk ziyaret sırasında
Rüstow ile Hans Wilbrandt, kendisiyle ‘Kreisauer Kreis’ (Kreisau Çevresi) nin faaliyetini
tartıştılar. Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim olması yollu Müttefik talebine karşı artık
direnmemesi için Moltke’yi ikna ettiler. Bir sonraki ziyaretinde kendisini ABD Büyükelçisi
ile buluşturmaya söz verdiler. Moltke’nin İstanbul’a ikinci gelişi sırasında, 1943 Aralık
ayında, ‘Kreisau Çeversi’ ile ABD arasında temas sağlanacaktı, fakat sağlanamadı (bkz.
Wilbrandt’ın kısa yaşamöyküsü). Aynı yıl içinde Rüstow, başkalarıyla birlikte, Türkiye’de
Alman Özgürlük Birliği’ni kurdu, esas olarak bildiriler kaleme alıyor, bunların Kuzey
Afrika’daki Müttefik radyolarınca okunmasına çalışıyorlardı. Ne ki, Rüstow bu konuda hayli
şüpheciydi. Kendi deyimiyle “ötekileri abartılı beklenti ve emellerinden vazgeçirmeye” (263)
çalışıyordu. Bir sonraki yılda da Rüstow"un ‘yan faaliyetleri’ azalacağına çoğaldı.
1944 Ağustos’unda Rayh ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden
sonra, Türkiye’de bulunan ve hangi nedenlerle olursa olsun Rayh’a geri dönmeyi reddeden,
vazgeçilmez oldukları gerekçesiyle de istisna muamelesi (çoğu üniversite hocası ve hekim
gibi) görmeyen bütün Alman ve Avusturyalılar, Anadolu’da enterne edilmişti. IRRC’nin
İstanbul şubesi başkanı olan Wilbrandt da enterne edilenler arasındaydı. Rüstow, ona vekâlet
etmiştir. Başka arkadaşlarıyla birlikte ‘International Rescue and Relief Committee’
(ABD’deki sendikaların bir yardım örgütü) ‘nin yardım paralarını dağıtıyordu. Bu paralara
acilen ihtiyaç vardı. Zira enterne edilenlerin tasarrufları enflasyon yüzünden erimiş
bulunuyordu. Bulundukları yerlerde çalışma imkânı ve çalışma izinleri yoktu. Posta ve yardım
parasını dahi alamıyorlardı. İstanbul ve Ankara’da kalan mültecilerin enterne edilenlere para
ve aynı yardım götürebilmeleri için bir kurye servisi kurulmak zorundaydı.
Daha sonraları İstanbul’daki Goethe Enstitüsü’nün müdürü olan Robert Anhegger, bu
tür kurye faaliyeti nedeniyle İstanbul’da savcılığa şikâyet edilmiş ve para cezasına
çarptırılmıştır (264). IRRC tarafından desteklenmenin şartı, Nazi devletine karşı olmaktı;
dolayısıyla bu yardım parasının ödenmesi, Nazi-karşıtı ya da Nazilerin kovuşturduğu kişi
olmak anlamına geliyordu. Ne var ki, ‘apolitik’ kadınların durumunda, her zaman bu şart
aranmazdı; bu kadınlar, Nazi rejimine karşı olmasalar da yardım alırlardı, komiteler bu
konuda daha yumuşaktılar. Sadece aktif olarak Türkiye’deki Nazi kurumlar için çalışmış olan
kadınlara yardım yapılmazdı (265). Yardım edilenlerin listesini Rüstow tutuyordu. Kartlarda
sadece kısaca karar ve gerekçesi yazardı. Rüstow’un öteki komite üyeleriyle
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mektuplaşmasından, arada görüş ayrılıklarının da olduğunu anlıyoruz. Rüstow, enterne
edilmiş olanlarla da mektuplaşıyor ve serbest bırakılmaları için mücadele ediyordu. Nitekim
az da olsa, bazı özel durumlarda bunu başarmıştır. Rüstow’un İstanbul’daki durumu, enterne
edilmiş olanlara kıyasla daha iyi olsa bile, o yıllardaki para kıtlığı can yakıyordu. 1945’te
Wilhelm Röpke’ye yazdığı mektubunda Rüstow şunları der: “Savaş enflasyonu nedeniyle
Türk lirasının satın alma gücü düştü. Türk memurlara ve meslektaşlarımıza verilen enflasyon
zamları, sıra bize geldiğinde, bir paragraf ilâvesiyle siliniveriyor. (...) Mobilya ve kitaplardan
gözden çıkardıklarımızı çoktan sattık, hazır yiyoruz. Dankwart’ın Amerika yolculuğunu
finanse edebilmek için satmaya karar verdiğimiz barok dolaba ise alıcı çıkmıyor” (266). Ama
Rüstow’lar, yüksek öğrenimine İstanbul’da başlamış olan oğulları Dankwart’ı gene de bir
şekilde 1945’ten sonra ABD’ye üniversiteye gönderebildiler.
Dankwart Rüstow, ABD’de kaldı ve özel uzmanlık alanı, Türkiye ve Orta Doğu olan
bir siyaset bilimi profesörü oldu. Savaş bittikten sonraki ilk yıllarda Alexander Rüstow,
Türkiye’de yaşayan mülteci kaderdaşları için bir haber bülteni çıkarmaya başlamıştı. Bu haber
bülteninde Almanya’daki entelektüel ve kültürel gelişmelere yer veriliyordu. Özellikle
Almanya’ya dönmeyi planlayan mülteciler için bu, iş imkânlarını izlemeleri bakımından da
çok yararlı olmuştur. Rüstow’un Almanya’ya olan inancı hiçbir zaman sarsılmamıştı.
Ülkesine mutlaka geri dönmek istiyordu. 1949’da Heidelberg Üniversitesi’nden gelen bir
çağrıyı kabul etti. Orada sosyoloji profesörü ve Alfred-Weber-Enstitüsü’nün direktörü olarak,
1956 yılında emekli olana kadar ders verdi.
Schücking (267)
Mühendis Alfred Schücking (doğumu 1886). 1933’te karısı ve 4 çocuğu ile zaten
Türkiye’de yaşıyordu. 1934’te bağımsız çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Çünkü o yıl
yürürlüğe giren Türk Meslek Yasası uyarınca, pek çok meslek sadece Türklere ayrılmış,
yabancıların bu meslekleri ifa etmesi yasaklanmıştı (268). 1939’da halâ Türkiye’de bulunduğu
ve 1937’de Bruno Taut’un asistanı olarak çalıştığı bilgisi, sadece Scurla’nın raporunda yer
almaktadır. Bu bilgiler doğru ise, Schücking Nazilerin gözünde kendini çok kötü duruma
düşürmüş olmalı. Zira Bruno Taut, hem politik görüşleri hem de sanatı nedeniyle Nazilerin
nefret ettiği bir kişiydi.
Schütte ve Schütte-Lihotzky (269)
Mimar Wilhelm (Ludwig değil) Schütte (1900-1968). 1925’ten itibaren Frankfurt/M.
Belediye Yüksek Bina İnşaatları Dairesi’nde çalışıyordu. Aynı yerde çalışan mimar Margarete
Lihotzky ile tanıştı. 1927’de evlendiler. 1930’da dünya iktisadî krizi yüzünden Frankfurt
Belediyesi, inşaat faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Wilhelm Schütte ve Margarete
Schütte-Lihotzky, Belediye Baş Mimarı Ernst May ile birlikte Sovyetler Birliği’ne gittiler.
Ekip olarak, Sovyetler Birliği’nde okul ve konut yerleşimleri planladılar. Nasyonal
Sosyalistlerin iktidara gelmesi yüzünden, Almanya’ya dönmeleri mümkün olmadı. 1937’de,
Alman pasaportlarının süresi dolmadan az önce çift Sovyetler Birliğinden ayrıldı.
Bruno Taut’un aracılığı ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde çalışmaya
başladılar. Burada Avusturyalı komünist Herbert Eichhölzer ile tanıştılar ve Avusturya
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Komünist Partisi’ne (Türkiye’de de yasaklanmıştı) üye oldular. Margarete Schütte-Lihotzky,
1941’de Viyana’da ölüm cezasına çarptırıldığında, Wilhelm Schütte, affedilmesini
sağlayabilmişti. Margarete Schütte-Lihotzky, 1985’de şunları anlatmıştır: “Haberi alır almaz
kocam, hemen Ankara’ya uçmuş. Türk Maarif Vekâleti’nde yetkili daire başkanının yanına
çıkıp yeni bir sözleşme yapma imkânı var mı diye soracakmış, (...) tam o sırada daire
başkanını dışarıya çağırmışlar, kocam odada yalnız kalmış. Yazı masasının üstünde bakanlığa
ait bir deste resmi antetli boş dosya kâğıdı duruyormuş. (...) Kocam hemen uzanıp almış. (...)
Otelde kapısını iyice sürgüleyerek bir mektup yazmış. Mektupta, Maarif Vekâleti’nin yeni Kız
Sanat Okullarının planlanmasında benimle birlikte çalışmaya önem verdiği ve benimle bir iş
sözleşmesi imzalamak istediği yazıyormuş. (...) Kız kardeşim bu kurye postasını avukata
vermiş. Avukat da Berlin’deki halk mahkemesine göndermiş. (...) Tutuklanmış olmamı bile,
Gestapo’nun emriyle (...) Türkiye’den gizlerlerken, Türk hükümeti tarafından birlikte
çalışmak üzere ismen istenen birinin kafasını kopartmak kolay mı? Kafam o kadar da etmezdi,
onların gözünde” (270). Türkiye ile Alman Rayh’ı arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinden
sonra, Wilhelm Schütte, 1944-1945 yılları arasında Yozgat’ta enterne edildi. 1947’de
Viyana’ya gitti ve serbest mimar olarak çalışmaya başladı. 1948’de Margarete SchütteLihotzky ile birlikte Viyana Merkez Mezarlığı’nda “Özgür Avusturya İçin Hayatını Feda
Edenler’ anıtını ve 1950’de de (tek başına) Mauthausen Konsantrasyon Kampındaki
‘Fransızlar Anıtı’nı gerçekleştirdi. Komünist olduğu için kamudan çok az sayıda iş
veriliyordu. 1951’de karısından ayrıldı (271).
Mimar Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). 1926’da Avusturya’dan Frankfurt
am Main Belediyesi’nin Yüksek Bina İnşaatı Dairesi’ne gelmişti. Burada mimar Wilhelm
Schütte ile tanıştı (272). 1927’de evlendiler. 1930’dan itibaren beraberce Sovyetler Birliği’nde
bulundular. Kendisi 1997’de şunları anlatmıştır: “Kocam Alman’dı, ben de Alman’dım. (...)
Alman pasaportlarımızın süresi dolmuştu, hem de 1937 Ağustos’unda. O günlerde Sovyetler
Birliği’ndeki Alman Büyükelçiliği’nde pasaportunuzu uzatmaya kalktığınızda, elinize sadece
alt ay süreli ve sadece Sovyetler Birliği ve Almanya’da geçerli bir pasaport veriyorlardı. (...)
Savaşın kokuları gelmeye başlamıştı burunlarımıza. Sovyetler Birliği’ni terk etmek zorunda
kalacak olsak, gitmek isteyeceğimiz en son yer Almanya idi. (...) Biz de kalktık, 1937
Ağustos’unda, sırf bu pasaport işi yüzünden (...) Paris’e gittik (...) ve orada hiç zorluk
çekmeden beş yıllık yeni pasaportlarımızı aldık. Ardından İngiltere’ye geçtik, İngiltere’de iş
bulmak, ümitsizdi; Alman göçmenlerden sonra Avusturyalı göçmenler de İngiltere’ye
gelmişti.” 1938’de karı-koca, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde iş bulurlar. “Evet,
oradayken (...) gerçekten politik çalışma yapmak için zamanımız oldu.” İkisi de Herbert
Eichholzer tarafından (Mimar, 1938’de Graz’dan İstanbul’a gelmiştir, Clemens Holzmeister
ile birlikte çalışmış, 1940’ta Avusturya’ya geri dönmüş, 1941’de tutuklanmış, 1943’te idam
edilmiştir) kurulmuş olan Avusturya Komünist Partisi’nin Direniş Komitesine üye oldular.
Margarete Schütte-Lihotzky, kuryelik yapmayı kabul etti. ‘Derken ben de Viyana’ya gittim,
şık bir hanımefendi kılığında, trenle, normal bir Alman pasaportum vardı, hiç rahatsız
edilmedim ve (...) tam üç hafta çalıştım burada, Sadece direniş hareketinin o zamanki
Avusturya yöneticisiyle dokuz kez buluştum ve gene aynı yoldan geri dönecektim, ama tam
bir gün önce (...) Gestapo tarafından tutuklandım (...). Önce beni polis nezarethanesinde buz
gibi soğuk bir hücreye attılar. Bütün bir gün boyunca sorgulandım. (...) çok sakindim, ama ilk

157

gece, soğuktan ve heyecandan bütün bir gece boyunca titredim durdum. Ertesi sabah beni
Gestapo’ya götürdüler, (...) orada parmak izim alındı. Parmak izimi alan adam bana: ‘Niye
öyle titriyorsun ki?’ dedi. Sadece o kadar. Gestapo tarafından 14 kere sorguya çekildim, her
seferinde çok sakindim. Siyasiler (...) neyi niçin yaptıklarını biliyorlar, bilinçliler. (...) bana
gelince, ben mucizevî bir şekilde hayatta kaldım. Sonra da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldım,
bunun dört yıl üç ayını hapiste geçirdim. (...) mahkemeden döndüğümde gülerek şöyle
demiştim: ‘Çocuklar, sadece 15 yıl yedim’. İnsanoğlu böyle bir şey işte, böyle tepki veriyor”
(273)
.
1945 Nisan’ında Margarete Schütte-Lihotzky, Bavyera’daki Aichach Kadın
Hapishanesi’nden kurtarılır. Viyana’ya geri döner. Viyana’da ilk başlarda -1947’den itibaren
de sık sık Wilhelm Schütte ile birlikte- devlet kurumlarından iş alır. Fakat komünist olduğu
için kamu kendisine iş vermez olunca, özel kişiler için binalar yapar. Özellikle de Çin, Küba
ve Doğu Almanya’da danışman olarak çalışır. 1997’de doldurduğu 100. yaşının şerefine
Viyana’da ‘kadın-dostu’ konseptli bir siteye ‘Schütte-Lihotzky-Hof ’ adı verilir. Seksenli
yıllarda Margarete Schütte-Lihotzky, 20. yüzyılın en büyük mimarlarından biri olarak,
özellikle de 1962’de ‘Frankfurter Küche’ nin (Frankfurt Mutfağı) yaratıcısı sıfatıyla, önce
mimar birlikleri ve meslek dergileri, sonra da daha geniş bir kamuoyu tarafından övülür.
Ölümünden sonra Viyana Merkez Mezarlığı’nda kendisi için bir anıt mezar yapılır. O tarihten
bu yana Avusturya’da daha pek çok yapı ve sokağa Margarete Schütte-Lihotzky’nin adı
verilmiştir. Frankfurt am Main’da bir sokağa onun adını vermek için ölümünden sonra
başlatılmış olan inisiyatif, halen başarı kazanmış değildir.
Schwartz (274)
Patolog Philipp Schwartz (1894-1977). Yahudi’ydi. Banat’ta doğmuş, Budapeşte’de
tıp öğrenimi görmüştü. Doktorasını verdikten sonra Macaristan’daki savaş sonrası gelişen
güçlü anti-semitizm nedeniyle Almanya’ya göçmen olarak gelmiş, Frankfurt Üniversitesi’ne
bağlı Patoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başlamıştı. 1933’te -bu arada Rayh vatandaşlığına
geçmişti- Frankfurt Üniversitesi’nde profesör olarak ders veriyordu. 1972’de şunları
anlatmıştır:
“23 Mart 1933’te öğleden önce, Frankfurt am Main Belediye Hastanesi’nin bahçesinde
tamamen tesadüfen meslektaşım A. W. Fischer’e rastladım, (...). Bana içten bir endişeyle,
neden halâ ‘gitmediğimi’ sordu. Hemen daha o gün ‘toz olmam’ gerekiyordu, yoksa
tutuklanmam an meselesiydi. Çok geç olmasaydı bari! (...) Ben hazırdım. Daha birkaç gün
önce evimi polisler basmıştı -gönülsüzce ve bin bir özür dileyerek de olsa işlerini ciddiyetle
yaparak evimi aramışlardı. Evde sakladığım makineli tüfeklerin peşindeydiler! Yetkili polis
âmiri, sonra bir arkadaşıma (...) benim suçsuz olduğumu, bana güvenebileceklerini gayet iyi
bildiklerini, ama bana karşı ve bazı başka profesörlere karşı zorla böyle aramalar yaptırıldığını
söylemiş. Besbelli ki, bizleri bezdirip ülkeyi terk etmemizi sağlamak istiyorlardı; dostum,
benim yerimde kendisi olsa hiç durmadan yola çıkacağını, bu şartlarda âdil bir yargılanma
olacağına güvenmenin yersiz olduğunu söyledi. O gece trenle Zürih'e küçük oğlumla beraber
gittim. Karım ve henüz bebek olan kızımız, birkaç gün sonra geldiler. Kayınpederimle
kayınvalidemin evinde kalabildiğimiz için çok şanslıydık” (275)
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Philipp Schwartz, başkalarıyla birlikte “Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler
im. Ausland’ı kurar. Amaçları yurt dışına kovulan kişilere yeni iş imkânları bulmaktır.
Kayınpederi, Cenevreli Pedagoji Profesörü Albert Malche’yi tanımaktadır. Malche
Türkiye’ye üniversite reformu konusunda danışmanlık yapmaktadır. 1933 Temmuz ayında
Malche ve Schwartz, Ankara’ya giderler ve Eğitim Bakanı Reşid Galip ile görüşürler. Reşid
Galip, ‘Notgemeinschaft’ta adı bulunan üniversite hocalarının 30’unu Türkiye’ye çağırır. Bu
konuyla ilgili olarak Schwartz, şunları yazar: “Yüzlerce yıllık bir geleneğin seçkin ürünlerini
sunuyordum, ait oldukları dünya, göründüğü üzere çöktüğü için kendi misyonlarını burada
gerçekleştirebileceklerine inanan bilginler ve araştırmacılardı bu insanlar”(276). Schwartz’ın
bizzat kendisi de bir çağrı aldı ve ailesiyle birlikte mülteci olarak Türkiye’ye gitti. İstanbul
Üniversitesi’nde profesör ve Patoloji Enstitüsü direktörü olarak görev yaptı. Bazı verilere göre
1934’e kadar Alman vatandaşı idi. Weimar Cumhuriyeti zamanında gerçekleştirilmiş olan
vatandaşlığa kabul işlemi, muhtemelen o tarihte iptal edilmiştir. Gerçi doğum yeri olan
Werschetz, 1939’da Yugoslavya’ya ait bulunuyordu, ama Schwartz, Scurla’nın sandığı gibi
Yugoslav vatandaşı değildi.
1942’de kız kardeşi ve kız kardeşinin üç çocuğu Treblinka’da katledildiler, erkek
kardeşi daha 1936’da ABD’ye kaçabilmişti. 1948’de ilkin büyük kızı Susanne Türkiye’den
ayrıldı, üniversite öğrenimi için İsviçre’ ye gitti ve daha sonra da Psikiyatrist olarak İsviçre’de
yaşamayı sürdürdü. Aynı yıl Philipp Schwarz, kendi başvurusu üzerine, Türk vatandaşlığına
geçti. 1952’de Frankfurt Üniversitesi’nde iş bulabilmek için uğraşmış ise de (277), çabaları
semere vermemiş ve bunun üzerine Philipp Schwarz, karısı Vera ve oğlu Andreas ile birlikte
ABD’ye göç etmiştir. ABD’de Warren State Hospital’de Patolog olarak çalışmıştır. 1957’de
tekrar Frankfurt Üniversitesi’ne başvurarak, Üniversiteye dönme isteğini yinelemiştir. Tıp
Fakültesi, bu isteği reddetmiş ve gerekçe olarak da yaşını ileri sürmüştür. Oysa üniversite
altmış yaşını geçmiş pek çok başka profesöre kapılarını açmıştı. Philipp Schwartz’ın bir
konferans vermek ya da konuk hoca olarak dahi hiç davet edilmemiş olması, 1982’lerde bile
halâ var olan çekincelere işaret eder. Tıp Fakültesi’nin o tarihteki dekanı, üniversite dışı
kurumlar tarafından Philipp Schwarz anısına düzenlenen bir anma toplantısını, üniversite
kliniklerinin haber bülteninde duyurmayı reddetmiştir (278). İstanbul Üniversitesi, 1972’de
Philipp Schwarz’a şeref doktoru payesini verdi(279).

Schwarz(280)
Hukukçu (Roma hukuku uzmanı) Andreas Bertolan Schwarz (1886-1953). Budapeşteli
bir Yahudi aileden geliyordu, ama yüksek öğrenim için Almanya’ya gelmişti. 1926-1929
yıllan arasında Zürih’te hocalık yapmıştı. 1933 ’te Freiburg Üniversitesi’nde Roma ve Alman
Medeni Hukuku profesörü idi. Anti semitik nedenlerle işinden atıldı ve Yahudi olmayan karısı
Ruth ile birlikte 1934’te mülteci olarak Türkiye’ye geldi. Türk tarafına kendisini İsviçre
Federal Hükümeti tavsiye etmişti. İstanbul’da Roma Hukuku, Medeni Hukuk ve Mukayeseli
Hukuk profesörü olarak görev yaptı. Scurla’nın ‘Ruth Schwarz, kaderi yüzünden feci şekilde
acı çekiyor’ iddiasını nereden çıkardığı belli değildir. Her hal-ü kârda Ruth Schwarz,
kocasıyla beraber Türkiye’ye gitmiş, ondan ayrılmamıştır. Hattâ 1943’te karma evliliklerdeki
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bütün ‘arî ırktan’ eşlere talimat verilerek, karı ya da kocalarından boşanmaları ve Rayh’a
dönmeleri istendiğinde de(281), bunu yapmaya yanaşmamıştır.
Fritz Neumark, Andreas Schwarz’ın İstanbul’daki mülteciler arasında yaşça büyükler
grubunda yer aldığını, hepsinden daha mağrur bir tavır içinde olduğunu, saygın bir profesör
olarak hep ayrıcalıklı muamele beklediğini söyler. Bunu da şöyle bir anekdotla anlatır: “Savaş
sırasında bir gün, askerî manevra nedeniyle bazı sokaklardan geçiş, birkaç saatliğine
yasaklanmıştı. Schwarz, bu yasağın kendisi gibi şahsiyetler için geçerli olmayacağından gayet
emin, üzerinde sadece bir mayo, oturduğu evle deniz arasındaki birkaç metreyi kat edip mûtad
sabah banyosunu almak üzere, en azametli yürüyüşüyle yola çıkıyor. Çıkmasıyla da polis
tarafından derdest edilip en yakın karakola götürülmesi bir oluyor. Karakolda sorguya
çekiliyor. Üzerindeki kıyafet pek bir şeye benzemese de sorguyu başarıyla atlatmış(282).19491950 yıllarında Schwarz’ a, Freiburg Üniversitesi tarafından zararları tazmin çerçevesi içinde
Emeritüs profesörlük hakkı tanındı(283). Schwarz, İstanbul’da kalmış, 1953’te konuk hoca
olarak bir sömestrliğine Freiburg’a gitmiş, o süre içinde de ölmüştür.
Staglitzer(284)
Radyolog Max Staglitzer (1884-1973). Yahudi’ydi ve 1938’de Viyana
Üniversitesi’nde profesör ve Birinci Cerrahi Kliniği Röntgen Bölümü’ nün yöneticisiydi.
Avusturya’nın Alman Rayh’ına ‘ilhak’ından sonra, anti-semitik nedenlerle bütün
görevlerinden alındı ve Yahudi olmayan karısı ile birlikte mülteci olarak Türkiye’ye geldi.
İstanbul Üniversitesi’nin Radyoloji Enstitüsü’ne Dessauer’in halefi olarak çağrılmıştı.
Staglitzer çiftinin kızı ABD’ye iltica etmiş, hekim olan oğulları Georg ise, Viyana’da
evlenemediği ‘Alman kanından’ nişanlısı ile birlikte 1938 Ekim ayında Şanghay’a
ulaşabilmişti. 1940’da ikisi beraberce Çin’in iç kısımlarındaki Ningpo’ya geçtiler, Georg
Sgalitzer orada bir misyoner hastanesinde çalışmaya başladı (285). 1941’de Max Staglitzer,
yurtdışında yaşayan bütün Yahudi mülteciler gibi Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldı.
Sözleşmesi 1943’te bitiyordu, bundan hemen önce İstanbul Üniversitesi’ne başvurarak
kendisine, ABD’deki çocuklarını ziyaret edebilmesi için bir yıl ücretsiz izin verilmesini rica
etmiştir. Buradan hareketle, Georg Sgalitzer’in de aradaki zaman zarfında ABD’ye geçmiş
olduğunu düşünebiliriz. İstanbul Üniversitesi, Max Staglitzer’in ücretsiz izin talebini kabul
etmedi, o da sözleşmesi bittikten sonra karısı ile birlikte ABD’ye gitti (286).
Steinitz(287)
Biyokimya uzmanı, Kurt Steinitz (1907-1966). Yahudi’ydi. 1933’te, üniversiteyi
bitirdikten sonra Almanya’da hiçbir şekilde iş bulma şansı olmadığı için, mülteci olarak
yurtdışına çıktı. Önce İtalya’ya, ardından da Filistin’e gitti. Ama Filistin’de sadece tarım
sektöründe iş bulabilmişti. 1934’te İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Kürsüsü’nde doçentlik
ve laboratuvar yöneticisi olarak işe alındı. Öğretmen olan karısı Elisabeth ve hekim olan
baldızı Erika Bruck da kendisiyle birlikte Türkiye’ye gelmişlerdir. Erika Bruck, Breslau’da tıp
doktoru ünvanı ile öğrenimini tamamladığında, diploması tasdik edilmemiş idi. Erika Bruck,
1939’a kadar İç Hastalıkları Kliniği’nde laboratuvar asistanı olarak çalışmış, daha sonra
ABD’ye giderek çocuk hastalıkları profesörü olmuştur. 1941’de Erika Bruck, kızkardeşi ve
eniştesi, yurtdışında yaşayan bütün Yahudi mülteciler gibi Alman Rayh’ı vatandaşlığından
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çıkartıldılar. Elisabeth Steinitz ve Erika Bruck’un anneleri, 1942’de konsantrasyon kampına
götürülerek katledildiler. Kurt Steinitz’in annesi ve kız kardeşi ise, son dakikada Filistin’e
kaçabildiler. 1943’te Kurt ve Elisabeth Steinitz de İstanbul’da doğmuş olan kızları ile birlikte
Filistin’e gitmişlerdir. O sene içinde Türkiye, Alman Rayh’ı tarafından Yahudi oldukları için
vatandaşlıktan çıkartılmış olan sayısız insanı sınır dışı etmiştir. Kurt Steinitz, Filistin-İsrail’de
çeşitli laboratuvarlarda çalıştı, en son Tel Aviv Üniversitesi’nde okutmanlık yaptı.
Taut(288)
Scurla’nın raporunda Taut’un komünist olduğunu not etmesi, gerçeği yansıtmıyor.
Taut, “Yeni Rusya’nın Dostları Cemiyeti”nin üyesiydi. Anlaşılan bu durum ve Sovyetler
Birliği’ndeki çalışmaları, Scurla’nın kendisini ‘komünist’ olarak görmesine yetmiştir.
Mimar Bruno Taut (1880-1938). 1932’ye kadar Berlin’de büyük bir konut inşaat
fırmasının baş mimarı idi. ‘Hufeisensiedlung Britz’, ‘Waldsiedlung Onkel Toms Hütte’ ya da
‘Wohnstadt Carl Legien’(289) gibi pek çok örnek site tasarımı ona aittir. Taut, Teknik
Üniversite’de profesör ve Prusya Sanat Akademisi’nin de üyesiydi. Nasyonal Sosyalistler,
Bruno Taut’un yapılarından, özellikle de Almanlığa yabancı olarak niteledikleri düz dam
kullanmasından nefret ediyorlardı. 1932’de Sovyetler Birliği’nde çalıştı. Büyük bir mimarlık
bürosunu yönetti. Ne var ki Sovyetler de sadece işlevsel olan, hiç süsü olmayan bu mimari
tarza bayılmamışlardı. Sovyet makamlarınca planları eleştirildiğinde, 1933’te Berlin’e döndü.
Tutuklanacağı yolunda uyarıldı, bunun üzerine 1 Mart’ta İsviçre’ye kaçtı. Teknik
Üniversite’den politik nedenlerle atıldı, 1934’te Prusya Sanat Akademisi ile ilişiği kesildi.
Uluslarası Mimarlar Birliği’nin daveti üzerine, hayat arkadaşı Erica Wittich ve ortak
kızları Clarissa ile birlikte Japonya’ya gitti. Japonya’da uygulamalı sanat alanında tasarımlar
yaptı. 1936’da Martin Wagner, Taut’un İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne Mimarlık
Bölümü Başkanı olarak getirilmesi için aracılık yaptı. 1937’de İstanbul’daki işine
başladığında, Rayh kaçış vergisinden muaf tutulmasını istedi. Bir Alman’ın yurtdışında iş
teklifi alması Almanya’nın çıkarlarına hizmet ediyorsa, bu vergiden muafiyet mümkün
oluyordu. “Talebimin kesin bir biçimde reddedilmesi, (...) Almanya’daki yakınlarımın
tamamen mahvı anlamına gelecekti’(290). Talebi reddedildi, “zira Taut, Sovyet devleti için
çalışmış, politik bakımdan güvenilmez olduğu için Prusya devlet hizmetinden tardedilmişti’.
Taut, 1937’de şunları yazmıştır: “İşim başımdan aşkın. (...) Şimdi de Ankara’da büyük
üniversite binasının inşaatı başlayacak. Burası, (...) yeni Türk kültürünün merkezi
olacağından, mimarisi için çok güzel taş malzeme izni çıktı ve (...) bana sanatkâr olarak tam
özgürlük tanındı”. 1938 ’de Bruno Taut, kendi “Mimarlık Öğretisi’ni Türkçe olarak
yayınlamış, tasarım işlerini sergilemiştir. Sergi açılışında şunları söyler: “Aramamız gereken
şey, eski gelenek ile modern uygarlık arasındaki sentezdir. (...) Burada, Sinan’ın ülkesinde
(Türk mimarı, 1489-1588), en ünlü eseri İstanbul’daki Süleymaniye Camii, C.H.) asıl
görevimizin bu (...) sentezde yattığını düşünüyorum. Fevkalâde sempatik bulduğum Türk
gençliğinde işte bu görev için coşku uyandırmaya çalışıyorum ve ilk deneyimlerim, bunu Türk
meslektaşlarımla birlikte başarabileceğime dair bana ümit verdi”. Atatürk’ün ölümünden
sonra katafalkının tasarımını Taut yapmış ve bunun karşılığında para almayı reddetmiştir.
“Böyle bir öneri beni derinden üzer. Yüzyılımızın büyük bir insanının ölümü nedeniyle
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hasbelkader bana düşen böylesi bir görev karşılığında para almam söz konusu bile olamaz”.
23 Kasım 1938’de Berlin’deki avukatları aracılığıyla 23.000 RM tutarındaki kaçış
vergisini ödemesi gerektiğine dair kesin kararı öğrendi. Bundan bir ay sonra Bruno Taut, kalp
yetmezliğinden öldü. 1939’da Erica Wittich şunları yazmıştır: “Bu arada Bruno, burada
yaptıklarını yapabilmiş olmasını tamamen müsteşara borçludur, bizzat kendisi “ikinci bir
Cevat Bey bulmam mümkün değil, ne Türkiye’de ne de dünyanın başka bir yerinde’ derdi”.
Taut’un ölümünden ve “bütün din mensupları için kurulan yeni belediye mezarlığı’nda
gömülmesinden sonra, Erica Wittich kızı ile birlikte Japonya’ya gitti. Orada ancak 1940’a
kadar kalabildi. Ardından Şanghay’a geçti. Savaş bittikten sonra tekrar kısa bir süre için
Türkiye’ye geldi ve sonra (Doğu) Berlin’e döndü. Berlin’de Taut’un anısı, yapmış olduğu
binalardaki sekiz plaket ve ismi verilen iki cadde ile canlı tutulmaktadır. Türkiye’de Bruno
Taut, modem mimarinin kurucusu olarak saygı ile anılıyor; öğrencilerinden MehmetAli
Handan’m sözleriyle: “Mimarlık eğitimi, Profesör Taut ile başlamıştır. Ancak onun
derslerinde (...) eskiz yapmaya alıştık. Başka bir deyişle: bu kavramı daha önce bilmiyorduk
bile” (291).
Vorhoelzer(292)
Mimar Robert Vorhoelzer (1884-1954). 1933’te Münih Teknik Üniversitesi’nde
profesördü ve Ekim ayında (ılımlı) modern binalar yaptığı gerekçesiyle işinden çıkartıldı.
Gerçi meslekten men edilmedi, fakat bunu izleyen yıllarda sadece tek bir iş (bir kilise binası)
alabildi. Paul Bonatz’ın tavsiyesiyle, 1939’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık
Bölümü yöneticiliğine Bruno Taut’un halefi olarak çağrıldı. Scurla’nın kaydettiği üzere bu
Bavyera makamlarının ve NSDAP’nin onayı ile mümkün olmuş. Dersleri için hava
fotoğrafları temin ettiği için Türkiye’de casuslukla suçlandı. 1941 ’de görevinden ayrılmak ve
Rayh’a geri dönmek zorunda kaldı. 1945’te tekrar Münih Teknik Üniversitesi’ne çağrıldı,
1947’de Türkiye’de açılan bir dava ile casusluk şüphesi yeniden gündeme geldi ve
Vorhoelzer, altı aylığına açığa alındı. Dava sonucunda aklandı ve itibarı iade edildi. Biyografi
yazarının belirttiği üzere, bunda ‘meslektaşlarının ve öğrencilerinin kendisini destekleyici
ifadeleri’ rol oynamıştır (293).
Wagner(294)
Mimar Martin Wagner (1885-1957). 1933’te Berlin Belediyesi’nde şehircilik
danışmanı idi. Bu pozisyona 1926’da SPD listesinden seçilmiş, fakat 1931’de SPD’nin arazi
spekülasyonuna göz yumduğu gerekçesiyle parti üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılmıştı. Martin
Wagner, planlı sosyalist ekonomiyi savunuyordu. 1933 Şubat’ında Prusya Sanat Akademisi
üyesi olan Kaethe Kollwitz’i ve Heinrich Mann’ı üyelikten attı. Bunun üzerine Martin
Wagner de Akademi’den çıktığını ilân etti. 14 Mart’ta şehircilik danışmanlığı görevinden
zorunlu izinli sayıldı, daha sonra da politik nedenlerle Berlin Belediyesi hizmetinden
çıkartıldı. Emeklilik maaşı düşürüldü.
Modern mimariyi tavizsiz savunduğu için Alman Rayh’ı sınırları içinde mesleğini icra
etmesi yasaklandı. Martin Wagner, yaşayabilmek için Berlin’deki evini satmak ve onun
parasıyla geçinmek zorunda kaldı. 1935’te İstanbul Belediyesi tarafından şehir planlaması
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uzmanı olarak görevlendirildi ve mülteci olarak Türkiye’ye geldi. İstanbul şehri için trafik
analizleri, yerleşme ve konut planları yapmıştır. Ne ki, bu planlar hayata geçirilmedi. 1938’de
Harvard University’den bir profesörlük önerisi aldı ve ABD’ye gitti. ABD’de iken
Almanya’nın Boston Başkonsolosu tarafından Führer’e olan bağlılığını büyük bir bağış
yaparak kanıtlaması istendi. Martin Wagner, bu talebe şu cevabı vermiştir: “Her tür özgür
sözcüğü, her tür özgür araştırmayı, her tür özgür düşünce beyanını vahşice ezen, ülke içinde
ya da dışında Alman sanatının, biliminin, araştırmacılığının itibarına her geçen gün yeni bir
darbe indiren (...) Alman halkının üzerine Orta çağ karanlığıyla, Orta çağ işkence
yöntemleriyle çöken bir Rayh hükümetine nasıl güven duyabilirim ki? (...) Ama eğer benden,
elektrik cereyanı verilmiş dikenli tel örgüler arkasında politik ya da dini nedenlerden ya da
mensubu oldukları halktan ötürü acı çeken, eziyet gören insanlar için bir ‘fedakârlık’
yapmamı ister, bunu onlara iletmenin bir yolunu gösterirseniz, aklınıza gelecek her tür
fedakârlığa hazır olduğumu görürsünüz”. Bunun üzerine Martin Wagner ve karısı Gertrude,
1940 Ekim’inde Alman Rayh’ı vatandaşlığından çıkartıldılar. Wagner, Almanya’ya geri
dönmeyi reddetmiş, fakat ölene kadar pek çok sefer Almanya ve Berlin’i ziyaret etmiştir.
Wilbrandt(295)
Hans Wilbrandt (1903-1988). 1933’te Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nde (ki bu
enstitü, aynı yıl çinde lağvedilmiştir) asistan iken, aynı yıl işten çıkartılmıştır. Scurla, kendisi
hakkında bunun ötesinde bir şey bilmiyor. Wilbrandt, 1934’te politik nedenlerle mülteci
olarak Türkiye’ye geldi. 1939’a kadar Ankara’da çeşitli bakanlıklarda uzman olarak çalıştı.
Bütün yabancı uyruklular gibi, savaşın başlamasıyla birlikte resmi görevlerinden alındı.
Bunun üzerine İstanbul’da serbest ticaret ile uğraşmaya başladı ve özel sektörde danışmanlık
yaptı. Bunun yanısıra mültecilere yardım faaliyetlerine katıldı, pek çok yardım
organizasyonunda yöneticilik yaptı. 1944’te enterne edilene kadar Wilbrandt, IRRC’nin
(International Rescue and Relief Committee)’nin İstanbul şubesi başkanı idi. IRRC,
ABD’deki sendikaların bir yardım örgütüdür. Nazi hâkimiyeti altındaki Avrupa’dan kaçarak
Türkiye’ye gelebilen mültecilere para yardımı ve aynî yardımda bulunuluyordu.
1943’te Helmuth James Graf Moltke’nin Türkiye’de ABD ile temas kurma çabalarını
Wilbrandt, Alexander Rüstow ile birlikte desteklemiştir. Moltke, ABD hükümetini
Almanya’nın Rusya tarafından işgalini, muhakkak surette engellenmesi için ikna etmek
istiyordu. Moltke, İstanbul’daki kısa süreli ziyaretleri sırasında güvendiği bir ABD temsilcisi
ile buluşamadığı için, Wilbrandt ve Rüstow, Moltke ve Alman muhalefetinin başka üyeleri ile
yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını 1943 sonunda bir bültende toparladılar. Bu bülten, Alman
direniş tarihine ‘Hermann-Memo’ adıyla geçmiştir. Söz konusu metin, İstanbul’da ticaretle
uğraşan ve Office of Strategic Services (OSS) için çalışan ajan Alfred Schwarz aracılığı ile
ABD hükümetine iletilmiştir. O tarihte Sovyetler Birliği ile ittifakı henüz sorgulamayan
ABD’de metin kabul görmemiştir.
14.8.1943’te Wilbrandt, Türkiye’de Deutscher Freiheitsbund’un kurucuları arasında
yer aldı. Bu Alman Özgürlük Birliği’nin faaliyeti, esas olarak, müttefiklerin Kuzey
Afrika’daki radyo istasyonlarından okunması için bildiriler kaleme almaktı (296). Aynı yıl
içinde Wilbrandt, askerlik hizmeti için Rayh’a geri çağrıldı. Fakat Türk iş ortaklarının
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müdahalesi üzerine bu durduruldu. 1944’te diplomatik ilişkilerin kesilmesi üzerine yeniden
tekrarlanan askere alma ve Rayh’a geri dönme talebini ise geri çevirdi ve bunun üzerine
ailesiyle birlikte Yozgat’ta enterne edildi. 1945 sonunda enterne edilme hali bittiğinde,
Wilbrandt tekrar İstanbul’da serbest ticaret hayatına devam etti. Çeşitli mültecilere yardım
örgütlerinde fahri olarak görev aldı. 1949’da Avrupa’ya, bu arada Almanya’ya da bir seyahat
yapmış, Türkiye’deki dostlarına izlenimlerini anlatmıştır. İzlenimleri, özellikle de Almanların
’Üçüncü Rayh’ ile hesaplaşmaları konusunda hayli negatifti (297). 1952’de Wilbrandt, Federal
Alman Cumhuriyeti’ne geri döndü. Kiel’deki Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nde, özellikle
gelişmekte olan ülkelere yardım konularında çalıştı. Son olarak Göttingen’de yabancı
ülkelerde tarım dalında üniversite hocalığı yaptı, bunun yanısıra uzun yıllar boyunca AlmanTürk Cemiyeti’nin başkanlığını yürüttü.
Winter(298)
Yahudi olan Egon Werner Winter (doğumu 1903). 1933’te Giessen Kadın Doğum
Kliniği’nde asistan doktordu. Yedek kadroda bulunuyordu, 1.4.1933’te asaleten atanacaktı; ne
ki Almanya’da yeni memuriyet kanununun yürürlüğe konmasından sonra, istifa etmesinin
kendisi için daha hayırlı olacağı bildirildi. 1.5 .1933’te ise işten atıldı (299). Türkiye’ye mülteci
olarak gitti, 1934-35 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde asistanlık yaptı. 1936’da Prag’a
gitti. Winter’in Prag’da bir iş bulup bulamadığı, 'Notgemeinschaft’ın 1936 tarihli listesinden
anlaşılmıyor; söz konusu listede Winter’in bulunduğu yer olarak “Prag’ gösterilmiştir (300).
Daha sonra başına nelerin geldiği ise bilinmiyor.
Winterstein(301)
Fizyolog Hans Winterstein (1870-1963). Yahudi idi ve doğum yeri olan Prag’dan daha
öğrencilik yıllarında ayrılarak Almanya’ya gelmişti. 1933’te -bu arada Alman vatandaşlığına
geçmiş olarak - Breslau Üniversitesi’nde profesör ve Fizyloji Enstitüsü’nün Direktörü idi.
Anti-semitik nedenlerle görevinden çıkartıldı ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye mülteci olarak
geldi. İstanbul Üniversitesi’nde profesör ve Fizyoloji Enstitüsü’nün Direktörü olarak çalıştı.
Eski asistanı Nuran Gökhan, 1998’de kendisini şu sözlerle anıyor:
“Çok çalışkandı. Sabahları İstanbul’un Asya yakasındaki evinden vapurla Avrupa
yakasına geçer, sonra limandan üniversiteye kadar yürürdü. Gün boyu soluk almadan çalışır,
akşam paydosundan sonra mektuplarını bizzat kendisi postaneye götürürdü, kimseye zahmet
vermek istemezdi. Sabahları Enstitüye geldiğinde, hademeler dahil, teker teker herkesin elini
sıkardı. Hep yakınımızda olduğu, bizi desteklediği hissini uyandırmıştır. Kendi dinamiğini
bizlere de aşıladı. Ben de daha sonra kendi asistanlarıma ve öğrencilerime aynısını yapmaya
çalıştım” (302).
1937’de Winterstein’ın evliliği boşanmayla sonlandı ve aslen İngiliz olan karısı, iki
oğullarını da beraberinde alarak İngiltere’ye döndü. Daha sonra Winterstein, Josef
Igersheimer’in asistanı olarak 1933’te İstanbul’a mülteci olarak gelmiş olan Susanne
Hoffmann ile evlendi. 1941’de bütün Yahudi mülteciler gibi, o da Alman Rayh’ı
vatandaşlığından çıkartıldı. Hans Winterstein, vatandaşlıktan çıkartılma işlemi yüzünden
‘haymatlos’ durumuna düşenler arasında Türk vatandaşlığına geçme başvurusu kabul edilen
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az sayıda kişiden biridir(303). 1956 yılındaki emekliliğine kadar İstanbul’da kaldı, sonra
Almanya’ya geri döndü ve Münih’te yaşadı.
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49. Hildegard Calvi, Dr. Helmut Calvi, Yük. İşletme Müh. Otto Calvi. Nl Rüstow, bkz. dipnot
33, no. 48, yapr. 64.
50. ABD’de çalışmakta olan hekimlere ait bir internet sayfasında 69 yaşında bir Dr. Peter
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135. Bkz. Dalaman, dipnot. 6, s. 175.
136. Scurla Raporu s. 80.
137. Wolf Here, Gedenkkolloquium’daki 29.10.1982 tarihinde yaptığı komışmasmdan;
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146. Scurla Raporu s. 60.
147. Hans G. Güterbock vefat yazısı; Archiv für Orientforschung, cilt 22, 1968/69, s. 203 v.d.
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173. Interview Rosemarie Heyd-Burkhart, bkz. dipnot 45 ve Hoss; Hay. matloz’da, bkz.
dipnot 15, s. 140 v.d.
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179.Bkz. Schönfeld; Haymatloz’da, bkz. dipnot 15, s. 195.
180. Bkz. Christiane Hoss, Der Wahrheit eine Gasse; Haymatloz’da, bkz. dipnot 15, s. 160 ve
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Einsichten, Karl Heinrich Menges ile görüşmelerden kazanılmıştır. Menges’in biyografisine
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200. Dalaman, bkz. dipnot 6, s. 137.
201. Her iki ülkede de ius soli geçerliydi ve halen de geçerli, yani burada doğmuş her çocuk
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261. a.g.e., no. 46, yapt. 337.
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Öne Çıkan Bilim İnsanları
Muhammer Koz
Türk ve Alman toplumlarını arasındaki bağlar zengin ve köklü bir tarihe sahiptir. Bu
bağların oluşturan öğelerden birisi de hiç kuşku yok ki Alman Profesörlerin Türk toplumuna
ve Yüksek Öğrenimine yaptığı katkılardır. Bu katkının önemi birçok açıdan ele alınmalı ve
kendi tarihi koşuları içerisinden değerlendirilerek toplumlara anlatılmalıdır. Hele ki
günümüzde Batı toplumlarında yükselen Irkçı yaklaşımlar ve Türk toplumunda belirmeye
başlayan Batı karşıtlığı karşısında, toplumların bir araya gelebilmesine ve birlikte
ilerleyebilmesine örnek olarak sunulabilecek bir olgu olarak Alman Profesörlerin durumu göz
önünde bulundurulmalıdır.
Türk ve Alman toplumları arasındaki ilişkiyi iki ülke arasında var olan ticaret hacmi,
Almanya’da yaşayan 3,2 milyon Türk ve her yıl Türkiye’yi ziyaret eden (3-5 milyon)
Almanlardan ibaret değildir. Toplumlar arasındaki ilişkinin tarihsel boyutu da vardır. 19331945 yılları arasında Türk Yükseköğrenim sistemi içerisinde yer alan Alman Profesörler
bahsedilen toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde çok önemli rol oynamışlardır. Bu
profesörler sadece bir sığınmacı olarak kalmamış Türk toplumuna, yüksek öğretimine ve
birçok kamu kurumuna katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla, Alman Profesörlerin buradaki
etkileri ‘sığınmacı’ etkisinden çok daha fazla olmuştur. Üniversitelerde yetiştirdikleri
öğrenciler, akademisyenler, yaptıkları danışmanlıklar ve birçok kamu kurumuna hazırladıkları
raporlarla modernleşme sürecinde ki ülkeye yarar sağlamışlardır. Buna ek olarak hem
Türkiye’deki çalışmaları hem de sonradan döndüklerinde Almanya’daki çalışmaları
toplumların yakınlaşmasına ve birbirini tanımasına olanak sağlamıştır.
1933 yılında İstanbul Darülfünunu’nun lağvedilip İstanbul Üniversitesinin kurulması
ile başlayan Türk Yükseköğrenimindeki reform sürecinin önemli aktörlerinden birisi de
Alman Profesörler olmuştur. Alman Profesörler açısından Türkiye iltica edilen ve akademik
çalışmaların serbestçe yapılabileceği bir ülke konumundaydı. Ancak, Türkiye açısından ise
durum tarihsel şartlar açısından stratejik önem arz etmekteydi; zira o günün koşullarında
Türkiye siyasal kadrosu arayış içerisindeydi ve şartlar bu arayışa Alman Profesörlerin ilticası
ile cevap vermiştir.
Nasyonel Sosyalizm iktidarının çıkarmış olduğu ‘Devlet Memuriyetinin Yeniden
Kurulmasına Dair Kanun’ neticesinde ‘aryen ırktan olmama’ ve ‘muhaliflik’ (bu ifadeler
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Scurla Raporunda da birçok kez kullanılmaktadır)
suçlaması ile birçok Alman bilim adamı Türkiye’ye
sığınmıştır. Türkiye’ye sığınan Alman bilim adamları
1933 ile 1945 yılları arasında üniversitelerde çalışarak
üretkenliklerine ve araştırmalarına devam ederek Türk
Yüksek Öğretimine büyük katkı sunmuşlardır. Mustafa
Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu reform sürecinin en
önemli ayağını oluşturan üniversitelerin gelişmesine
Alman hocalar önemli katkılar sunmuşlardır. Birçok
bölümün ve fakültenin kurulmasına öncülük etmişler ve
birçok akademisyenin yetişmesine katkı sunmuşlardır.
Alman bilim adamlarının Yükseköğrenime ve diğer alanlara ilişkin önemli katkılarına
ilişkin olarak ilk hatırlanacak örnekler şu şekildedir: Ekonomi bilimci Fritz Neumark 1946
yılında İstanbul Üniversitesi’nin yeni kurulan Maliye Enstitüsünün müdürü olarak atanmıştır
ve bu görevde iken kurumlar vergisinin yeniden düzenlenmesinde danışmanlık yapmıştır.
Hukukçu Ernst Eduard Hirsch Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurulmasında önemli
katkıları olmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesi de gelişmesini
Profesör Hirsch’e borçludur. Ernst Reuter hem üniversitelerde hemde çeşitli kamu
kurumlarında önemli görevler üstlenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı, Belediyeler ve çeşitli
kurumlarda çalışmış, imar planlaması, şehircilik, konut ve yapı işleri gibi alanlarda raporlar
hazırlamıştır. Bu çalışmalara ek olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
Yerel Yönetim Bilimleri Bölümü Başkanlığı da yapmıştır. Paul Hindemith 1936 yılında
Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı’nı kurmuştur. Profesör Clemens Holzmeister bgünkü
TBMM binası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, TBMM
Başkanı konut ve misafirhanesi projelerini gerçekleştirmiştir.
İstanbul Darülfünunu- İstanbul Üniversitesi
Cumhuriyet kurucuları üniversite sorununu baştan beri önemle ele almışlardır.
Cumhuriyet kurulduktan sonra, kısa bir süre Darülfünun-u Osmanî adını taşıyan üniversite,
1924 yılında İstanbul Darülfünunu adını almış ve tüzel kişilik kazanmıştır. Cumhuriyet rejimi
Darülfünuna çok önem vermekteydi. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, kuruma bir
ziyaretinde (Haziran 1925) bunu açıkça belirtir ve Darülfünunun görevlerini gösterir:
“Darülfünunumuz bazen gizli bazen aşikâr memleketin üzerinde hala mevcut olan
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hurafe ve dalalet kuvvetlerine karşı inkılâp fikirlerinin bir mücadele cihazıdır... Kanunlarla
yıkılan müesseseler hakikatte yıkılmamıştır. Kanunlarla tessüs eden (kurulan) müesseseler
hakikatte tesis edilmemiştir. Müesseseler kalplerin içinde ne vakit yıkılırsa o zaman tamamen
yıkılmıştır, kalplerde ne vakit istingah bulursa o zaman tesis edilmiştir... Cumhuriyeti kuranlar
Cumhuriyetçiyi yetiştirmeyi sizden bekliyor.” 2
Ne var ki, tüzel kişilik kazandırılan Darülfünun Cumhuriyeti kuranların beklentilerine
cevap verememiş ve 1933 yılında lağvedilmiştir. Kuruma eleştireler iki başlıkta
toplanmaktaydı:
-

Darülfünun inkılâplara karşı olumsuz tavır takınmıştır.

-

Darülfünunda, ciddi, topluma yararlı, bilimsel çalışmalar yapılmamıştır 3.

Bu durumu dikkate alan hükümet 1932’de kurumun incelenmesi ve düzeltilmesi için
alınacak önlemleri göstermek ve rapor hazırlamak üzere İsviçre’den Profesör Albert Malche’ı
çağırmıştır. Malche’nin hazırladığı raporda belirttiği aksaklıklar özetle şunlardır: Fakülteler
yalnızca eğitimle ilgilenen birer meslek okulu durumundadırlar. Aralarında bilimsel bir iş
birliği yoktur. Bilimsel inceleme ve araştırmalara yer verilmemektedir. Öğrenciler
rehberlikten yoksundurlar. Öğretim, yalnızca öğretim elamanının takriri, kitap ya da tutulan
notlarla sınırlı kalmaktadır. Laboratuarlar yetersiz; öğrenci, inceleme yöntemlerinden
habersizdir. Profesör ve öğretim elemanları, zamanlarının çoğunu başka işlere vermekte, birer
eser ortaya koyamamaktadırlar. Bu nedenle Darülfünun, kabuğuna çekilmiş görünümündedir.
Yazma ve yayma işi çok zayıftır. Basit bir çeviri dahi tez olarak kabul edilmektedir. Profesör
ve diğer öğretim elemanları arasında daima bir zıddiyet bulunmaktadır. Darülfünunun
özerkliği, yalnız mevki ve mekân ihtisaslarını kaynaştıran olumsuz bir faktör derecesine
düşmüştür4.
Cumhuriyetin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk raporu okumuş ve üniversite
reformuna ilişkin görüşlerini raporun sayfalarının kenarına not etmiştir. Atatürk’ün kendi el
yazısıyla bu rapor üzerine düştüğü notlardan bazıları şöyledir:
-

“İstanbul Darülfünunu lağvolunmuştur; yerine İstanbul Üniversitesi tesis
olunacaktır.

Akyüz, Y., Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 1994. s.310–311.
Akyüz, Y., a.g.k., s.311.
4
Ataünal, A., Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler, Ankara, 1993. s.175–
229.
2

3
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-

Bunun tesisine Maarif Vekâleti memurdur.

-

İstanbul Darülfünunu kendisini şuurlu bir şekilde muayyen bir noktaya sevk eden,
ilmi ve fikri bir hızdan nasibedar değildir.

-

Darülfünunun hocaları! Yoktur. Şimdilik hariçten getirmek lazımdır. Ondan sonra
da kendi çocuklarımızı ecnebi üniversitelerinde yetiştirmek lazım.” 5

Nihayetinde, bu rapor üzerine 1933’te Darülfünun lağvedilmiş, Eğitim Bakanlığı
İstanbul Üniversitesini kurmakla görevlendirilmiştir.
2252 Sayılı Kanun (1933): Üniversite Reformu ve İstanbul Üniversitesi’nin
Kurulması
2552 sayılı yasayla Darülfünun kapatıldığında tüm öğretim üyelerinin işlerine son
verilmiş oldu. 01.08.1933’te İstanbul Üniversitesi açıldığında Darülfünun hocalarının ancak
yarısını yeni üniversiteye çağrıldığı görüldü. Yapılan elemede sadece akademik yetersizler
değil, rejime muhalefet de göz önünde bulundurulmuştu. Yeni üniversitenin kadroları şu üç
farklı kaynaktan oluşmaktaydı: Darülfünundan gelenler, Avrupa’ya okumaya gönderilmiş
gençlerden dönmüş bulunanlar ve Avrupa'dan çağırılan profesörler6. O dönemde, özellikle
Almanya’da Naziler tarafından Alman üniversitelerinden uzaklaştırılan ve Nazi zulmünden
kurtulmak isteyen profesörlerin İsviçre’de kurdukları cemiyet ile irtibata geçilerek, birçok
Alman profesörün İstanbul üniversitesine gelmesi sağlanmıştır. 1934 yılı İstanbul
Üniversitesinin 365 olan öğretim kadrosunun 70’i yabancılardan oluşmaktaydı. 7 Diğer bir
ifadeyle, toplam öğretim kadrosunun yaklaşık %20’si yabancıydı.

Alman Bilim İnsanlarının Üniversite’de Görev Almaları
Evrensel standartlarda bir üniversite kurmak iddiasındaki cumhuriyet Türkiye’sinin
idarecilerinin eleman ihtiyacına, Profesör Ernst Eduard Hirsch’in deyişiyle, “tarihin bir cilvesi
sonucu, yeni kurulan kürsülere (üniversiteye) profesörle bulunmuştu…” Başka bir deyişle
Türkiye siyasal kadrosu arayış içindeydi ve tarihsel şartlar bu arayışa Almanya’dan cevap
veriyordu. Alman hocaların Türkiye’de görev almaları tek taraflı bir iltica zorunluluğundan
tamamen ayrı olarak Türkiye tarafının siyasi, kültürel ihtiyacını ve kararlılığını
kanıtlamaktadır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’ne gelen hocaların dışında çeşitli kamu
görevlerine getirilen Alman uzmanlar için de aynı şartların ve anlayışın geçerli olduğunu
5

Gürüz, K., Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri, Ankara, 2001.
s.298.
6
Tekeli, İ., Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara, 2004, s.76.
7
Akyüz, Y. ve diğerleri, Eğitimize Bakışlar, İstanbul, 1996, s.83, 84.
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bilmekteyiz. Ankara ve İstanbul’da üniversitelerde ve değişik devlet kuruluşlarındaki bu
çerçevedeki görevlendirmeleri sıradan bir iltica yaklaşımının dışında son derece özgün bir
‘entelektüel’ transfer olarak değerlendirmek yerinde olur.8
Alman bilim insanları görev aldıkları kürsülerin akademik olarak gelişmesine önemli
katkı sağlamışlardır. Profesör Kessler İstanbul Üniversitesi’nde bir İktisat Fakültesi
kurulduktan sonra bu fakültede bir iktisat kitaplığının kurulup geliştirilmesi için en ciddi
çabayı göstermiş kişidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kitaplığı da varlığını ve
gelişmesini Profesör Hirsch’e borçludur. Hirsch’in 1943’te Ankara’daki Hukuk Mektebi’nde
görevlendirildikten sonra bu kurumun yeni kurulan Ankara Üniversitesi içerisinde bir fakülte
haline gelmesinde de önemli katkıları olmuştur. Profesör Hirsch’in Türk üniversitelerine en
ciddi katkısı, 1946’da yürürlüğe giren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun hazırlanmasına
“Üniversite Özerkliği” konusunda kaleme aldığı bilim raporu olmuştu.9
Alman bilim insanlarının Türkçe’yi öğrenmekte güçlük çekmeleri nedeniyle, derslerde
ya Almanca’dan ya da Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri yapan Türk asistanların ve hatta bazen
doçentlerin bulunmaları zorunluluğu vardı. Bunun iki büyük istisnası Profesör Neumark ve
Profesör Hirsch idi. Her ikisi de kısa sürede Türkçeyi öğrenmişti ve çevirmene ihtiyaç
duymadan derslerinin Türkçe olarak vermeye başlamışlardı. O dönem İktisat Fakültesinde
öğrenci olan Asım Kocabıyık Alman hocaların Türkçeyi kullanmalarını şu şekilde ifade eder:
“Hitler zulmünden kaçan Musevi profrsörler Atatürk’ün de talimatı doğrultusunda ayda 500
TL maaşla Türkiye’deki üniversitelere davet edilmişlerdi. Bu değerli profesörlerden birkaçı
benim de hocam oldu. İktisat hocamız Neumark’tı, meşhur bir iktisatçı, Türkiye’de uzun
müddet kaldı. Türkçeye çok hakimdi, nüansları dahi biliyordu. 1950’lerde yapılan Vergi
Reformu onun eseridir.”10
Neumark11
Ekonomi bilimci Fritz Neumark (1900-1991). 1933’te Frankfurt Üniversitesi’nde
profesördü. Yahudi bir aileden geliyordu ve antisemitik nedenlerle işinden çıkartıldı. Yahudi
olmayan karısı Erica ve iki çocuklarıyla birlikte İstanbul’a mülteci olarak geldi. Orada iki
ekonomi kürsüsünden birinde profesör olarak çalışmaya başladı (öteki kürsüde önce Röpke,
sonra Dobretsberger görev yapmışlardır). Neumark, Türkçeyi öğrenmeyi gerçi zor bulmuştur,
8

Haymatloz, Katoğlu, M., Alman Bilim İnsanları ve Uzmanları Mülteci Miydi? s. 13
Haymatloz, Azrak, Ü., Almanya’dan Bilim Göçü, s. 10-11
10
“90’a Yaklaşırken”, Asım Kocabıyık Kitabı, s.49.
11
Scurla Raporu s.85.
9
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ama Röpke gibi meslektaşlarının tersine kısa süre sonra derslerini Türkçe verecek, sınavları
Türkçe yapacak kadar dile hâkim olabilmiştir.
Almanya’ya kıyasla Türk üniversitelerinin daha çok okula benzemeleri yüzünden, çok
sayıda sınav ve sınava girecek öğrenci vardı. Meselâ ilk sene sınava giren öğrenci sayısı, 1000
idi. Neumark açısından, bu durum bazı sıkıntılar doğurmaktaydı. “Özellikle de genç
subayların sınavında vicdanen çelişkiye düştüğüm oluyordu bu gençlere, yüksek öğrenim
görmeleri emredilmişti ve başarısızlıkları kesinleştiği anda, (...) rütbe tenzili ile birliklerine
geri yollanacaklardı. Bu tür durumlarda, şartlar elverdiği ölçüde yumuşak davranmaya gayret
ettiğimi açıkça itiraf ediyorum. (...) Oysa (...) sınavda çakan adayların anneleri,
büyükanneleri, hattâ bâzen de babaları, kâh tek başlarına kâh öğrencilerin eşliğinde,
profesörün evine bizzat gelerek, adamcağızı mahcubiyetten şaşkına çevirecek biçimde
kendilerini ayaklarına atıp hıçkırıklar ve haykırışlar içinde merhamet dilediklerinde, yani notu
yükseltmesini istediklerinde karar vermek, ahlâk açısından, çok daha kolaydı. Yüzlerce kez
tekrar eden bu tür istekleri, istisnasız geri çevirdim ve vicdanım rahat uyudum” 12.
Neumark, bir kürek ve yelkencilik derneği kurmuş, ayrıca mülteciler için adına “küçük
bir özel akademi’ dediği buluşmalar düzenlemiştir. Bir yandan da pek çok Türkle ve mülteci
olmayıp da İstanbul’da yaşayan başka yabancılarla ailecek görüşüyorlardı. İki çocuğu da, özel
ders ve Alman Lisesi deneyiminden sonra, İstanbul’daki High School ve Collegelerde
öğrenimlerini sürdürdüler ve anglo-sakson eğitimi aldılar. Matthias Neumark, 1947’de
üniversite öğrenimi için ABD’ye gitti ve orada kaldı. Kızı da, bir Amerikalıyla evlendikten
sonra, ABD’ye gitti. Fritz Neumark, bu konuda şöyle demiştir: “Sonuçta Hitler sayesinde iki
çocuğumuz ve altı torunumuz oldu, ama onları pek seyrek görebiliyoruz -torunlarımız ise,
‘hâlis muhlis’ Amerikalı olup çıktılar-(...) Çocuklarımızla yaşadıklarımızı bu kadar tafsilâtlı
anlatmamın nedeni, bunun Türkiye’deki mültecilerin çoğu için tipik bir öykü olmasıdır. (...)
Büyük çoğunluk, er veya geç ABD’ye gitti, (...)”13
Neumark ailesi için başlangıçta hoş olan yaşam koşulları, kırklı yıllarda bozulmaya
başladı. Savaş sırasında Türk lirasının değeri, yüksek enflasyon dalgası yüzünden
başlangıçtaki değerinin beşte birine düştü. Mültecilere Türk meslektaşlarından farklı olarak,
enflasyon yardımı ödenmiyordu. Fritz Neumark, savaştan önceki tasarruflarını altın paraya
dönüştürmüştü. “Ama savaş uzadıkça, altın stoklarıma daha da sık el uzatmak zorunda
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Neumark, bkz dipnot 8, s.149 v.d.
A.g.e. 2.126
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kaldım. Zira 1940 başlarında, yani tam da en son dakikada, Hannover’de yaşayan
akrabalarımı, annemi, kız kardeşimi, kocasını ve kızım Türkiye’ye getirmeyi başarabilmiştim.
Haliyle kız kardeşimle kocası piyano ve Almanca dersleri vererek kendilerini zar-zor
geçindirecek

duruma

gelene

kadar,

maaşım

artan

sorumluluklarımı

karşılayamaz

14

olmuştum” . Erica Neumark’ın malvarlığı da artık kaybolmuştu.
1939 Aralık ayında Rayh Güvenlik Başkanlığı, Fritz Neumark, karısı ve çocuklarının
vatandaşlıktan çıkartılması talebiyle başvuruda bulundu. Gerekçe olarak söylenen şuydu:
“Neumark, 1935’te ‘Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland’ isimli göçmen
örgütünün yöneticiliğini yapmıştır, amaçları (...) NSDAP üyesi olmayan genç, kalifiye Alman
bilim adamlarını yurtdışına çekmek ve bu suretle Alman yüksekokul sisteminin yeniden
inşasını mümkün mertebe sabote etmektir. Bunun da ötesinde, adı geçen örgüt, göçmen olarak
yurtdışına çıkan Alman bilim adamlarına yurtdışında (...) iş bulmuştur.” Her zaman olduğu
gibi, bu durumda da İstanbul Başkonsolosluğu’na ve öteki ilgili makamlara başvurularak,
vatandaşlıktan

çıkarma

işlemine

itirazları

olup

olmadığı

sorulmuştur.

İstanbul

Başkonsolosluğu, vatandaşlıktan çıkarma girişimine itiraz etmiş ve -haklı olarak Neumark’ın
‘Notgemeinschaft’ın yöneticisi olmadığını belirtmiştir. Buna mukabil Rayh Bilim, Öğretim ve
Halk Eğitimi Bakanı’nın görüşü şöyleydi: “Her ne kadar soruşturmalarımıza göre (...)
Profesör Dr. Neumark, İstanbul’da belirgin bir Alman düşmanı tutum sergilemiş olmasa dahi,
vatandaşlıktan çıkartılması hakkındaki görüşüm olumsuz değildir.
İstanbul’da çalışan mültecilerden birinin daha vatandaşlıktan çıkartılması, onların
Türkiye’deki güçlü konumunu zayıflatmaya katkıda bulunur, çünkü Türkiye, ilke olarak bu
kişilere vatandaşlık vermeyi reddetmekte ve vatansız duruma düşmüş olan mültecileri sınır
dışı etme eğilimi göstermektedir. Bakan adına imzalayan Scurla” 15. Kabul edilen görüş, bu
oldu. Bunun sonucunda Neumarklar ‘haymatloz’ olmuşlardı, ama Scurla’nın ümit ettiği
şekilde Türkiye’den sınır dışı edilmediler. Ama Rayh’ta kalan malvarlıklarını yitirdiler.
1946’da Neumark, İstanbul Üniversitesi’nin yeni kurulan Maliye Enstitüsü müdürlüğüne
getirildi. Neumark, Maliye Vekâletine’ nde aldığı bu görevde kurumlar vergisinin yeniden
düzenlenmesi konularında danışmanlık yapmıştır. 1950’de Neumark, önce konuk profesör
olarak Frankfurt Üniversitesi’ne geri döndü. 1952’de aynı üniversitede Maliye Bilimi
Kürsüsü’nün başına geçti. İki kez rektör seçildi. İstanbul Üniversitesi, l965’te kendisine şeref
doktoru payesini verdi. Ölene kadar her federal hükümete ‘Türkiye uzmanı’ olarak
14
15

A.g.e., s.215 v.d.
PAAA, R 99866 vatandaşlıktan çıkarılma.
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danışmanlık yapmış, Alman şansölye ve devlet başkanlarına Türkiye ziyaretlerinde eşlik
etmiştir. 1980’de ‘Zuflucht am Bosphorus. Deutsche Gelehrte, Politiker und Künstler in der
Emigrasyon 1933-1953’ başlıklı anı kitabını yayınlamıştır. Kitap, çok rahat okunan, yazarın
cana yakın kişiliğinin her satırında hissedildiği bir kitap olmanın ötesinde, Türkiye’deki
sürgün hakkında önemli bir kaynaktır. Neumark’ın oğlu Matthias da, Türkiye’deki sürgün
hakkında yazmıştır ve ABD’de bu konuyla yeni yeni ilgilenmeye başlayan yazarlara bugün
dahi danışmanlık yapmaktadır16.
Hirsch (E. E.)
Hukukçu Ernst Eduard Hirsch (1902-1985). 1933’ de hâkimlik yapmaktaydı, aynı
zamanda Frankfurt Üniversitesi’nde doçentti. Yahudi bir aileden geldiği için anti-semitik
nedenlerle görevinden alındı. Yahudi olmayan karısı Holde ile önce Hollanda’ ya mülteci
olarak gitti. Amsterdam Üniversitesi’nde doçent olarak habilitasyon yaptı ve daha sonra
Türkiye’ye geçti. İstanbul Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku ve Fikrî Haklar Profesörü olarak
çalıştı. “Hirsch’in dil yeteneği olağanüstüydü. Türkçeyi hakkını vererek o kadar kısa sürede
öğrendi ki, bugün bile düşündüğümde halâ şaşarım. En kısa zamanda önce sınavları, ardından
da derslerini Türkçe yapmaya başladı ve ders kitaplarını ülke dilinde kaleme alabilen ilk kişi
gene o oldu” diye yazar Fritz Neumark17. 1
938’deki Kasım Pogromu’ndan sonra annesi Caecilia da İstanbul’a geldi. Bütün diğer
mülteciler gibi Caecilia ve Ernst Hirsch de 1941’de Üçüncü Rayh vatandaşlığından atıldılar
ve Rayh’ta kalmış olan malvarlıklarına el konuldu. 1943’te Hirsch’in Türk vatandaşlığına
geçme başvurusu kabul edildi. Aynı yılda, Ankara’da yeni kurulmakta olan üniversitenin
hukuk fakültesine tayinini istedi. Rayh’ta kalmış olan kız kardeşi, kocası ve oğlu
Auschwitz’de katledildi. Aynı şekilde daha uzak akrabaları da. Avrupa Yahudilerine
uygulanan soykırıma kurban gittiler. 1945’te oğlu dünyaya geldi. Hirsch oğluna Türkçe bir
isim olan Enver adını verdi. Hirsch, Türk yasaları üzerinde çok etkili olmuştur ve Türkçe
yayınlarının listesi, yedi sahifeyi aşar 18. Ankara’da bulunduğu yıllarda evliliği bozulmuş ve
boşanma ile sonlanmıştır. Ernst Reuter, pek çok başka kişiyi ikna ettiği gibi, Hirsch’i de
Berlin’e gelmeye ikna etmiştir. Oysa Hirsch, aklına katledilen akrabaları geldiği için, Alman
topraklarına ayak basmayı reddediyordu 19.
16

M.N.: Versöhnung, bkz. Dipnot 142, ve Arnold Reisman’ın 2005 yılında ABD’de yayınlanan “Turkey’s
Modernisation. Refugees from Nazism and Ataturk’s Vision” kitabına katılım.
17
Neumark, bkz. Dipnot 8, s.90 v.d.
18
Dalaman, bkz. Dipnot 6, s.154
19
Bkz. Martin Schönfeld: “Kommen Sie, es lohnt sich!” Ernst Reuter, Ein zurückgekehrter ruft die Emigranten;
1945: Jetzt wohin? Berlin, Aktives Museum 1995’te, s.286 v.d.
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1952’de annesi ve oğluyla birlikte geri döndü ve Berlin Hür Üniversitesi’nde Medeni
Hukuk ve Ticaret Hukuku profesörlüğünü kabul etti. 1953’te aynı üniversite kendisini rektör
olarak seçmiştir. 1963’te emekli olana kadar da orada hocalık yaptı. 1982’de çıkan ve
Türkçe’ye de çevrilmiş olan ‘Aus Kaisers Zeiten durch die Weimarer Republik in das Land
Atatürks. Eine unzeitgemaesse Biographie’ (Hâtıralarım. Kayzer Dönemi, Weimar
Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi) başlıklı kitabında Hirsch, şöyle der: “Bizler “yabancı
profesörler’dik ve on yıllık faaliyetimizden sonra içimizden bazılarına - ben de dahil olmak
üzere Türk vatandaşlığı hakkının tanınması bile, halkın çoğunluğunun gözünde bunu
değiştirmemiştir”20. Doğduğu kent olan Friedberg’de bir caddeye Ernst Eduard Hirsch’in adı
verilmiştir.
Ernst Reuter21
1889 29 Temmuz’da Apenrade/Kuzey Schleswig’de Protestan denizcilik öğretmeni
Wilhelm Reuter ve eşi Karoline’nin oğlu olarak dünyaya geldi. 1907 Liseyi bitirdi, ardından
Marburg ve Münih’te Alman Dili ve Edebiyatı, tarih ve coğrafya öğrenimi gördü. 1912’de
Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi oldu; partinin eğitim danışmanlığına getirildi.
1915’de Birinci Dünya Savaşı’na katıldı ve ardından 1916’da Ruslara esir düştü. Devrimden
sonra Moskova’da Savaş Esirleri Komitesi temsilcisi oldu, sonra da Saratow'da Volga bölgesi
halk komiserliğine getirildi. 1918 Aralık ayında Almanya’ya döndü ve Ocak 1922’de partiden
çıkıncaya kadar Alman Komünist Partisi’nin (KDP) üyesi olarak kaldı. 1922 SPD’ye yeniden
katıldı. 1926 yılına kadar 'Vorwaerts und Freiheit’ adlı parti gazetesinde redaktör olarak
çalıştı. 1926 yılından 1931’e kadar Berlin kent meclisinde ulaşım sisteminden sorumlu oldu;
Berlin’in taşımacılık işletmelerini ve ücretlendirme sistemlerini birleştirdi. Berlin Ulaşım
Anonim Şirketi’ni kurdu (BVG). 1927 Johanna Kleinert ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.
1928 Oğlu Edzard doğdu. 1931 Nisan’da Orta Almanya’daki endüstri kenti Magdeburg’un
belediye başkanlığına seçildi. 1932 Reichtag’a seçildi.
1933 11 Mart’ta Naziler tarafından zorla makamından uzaklaştırıldı. 13 Mart’ta işine
son verildi. 1934 sonbaharında iki kez Lichtenburg toplama kampına kapatıldı. 1935 Ocak’ta
Londra’ya kaçtı. Haziran’da Ankara’daki Ulaştırma Bakanlığı tarafından taşımacılık
ücretlerinden sorumlu uzman olarak görevlendirildi. İstanbul Liman Şefliği’nin çalışması ve
yerel gemicilik şirketleri hakkında rapor, Türkiye’deki ulaşım ağı sorunları ve gelişimi
20
21
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hakkında istatistikler hazırladı. 1935 Ağustos’unda karısı Johanna ve oğlu Edzard Ankara’ya
geldi. 1939’da, ilk evliliğinden doğan kızı Hella Reuter Türkiye’ye geldi. 1936 yılından
1946’ya kadar yaklaşık olarak 80 makale ve rapor hazırladı. Belediye işleri ile ilgili
konferanslar verdi ve Türk gazetelerine siyaset bilimi üzerine yazılar yazdı. 1938 Bunların
yanı sıra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yerel yönetim bilgisi ve şehircilik
dersleri verdi. 1940’ta ders notları, “Komün Bilgisi’ isimli bir kitap olarak basıldı. 1942’de
“Yakın Münakale’ adlı çalışması yayımlandı. 1945’de “Belediyeler Maliyesi’ adlı kitabı
yayımlandı. 1940 yılında. “Bakanlıkla olan anlaşmam 31 Mayıs’ta son buluyor, yenileneceği
konusunda kuşkum yok, ama savaş buraya da sıçrarsa, o zaman her şey son bulur, o zaman ne
yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok," diye yazıyordu.
Mayıs’ta devlet memurluğu görevini kaybetti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde Yerel Yönetim Bilimleri Bölümü'nün başkanı oldu. Ankara’daki Alman
Büyükelçiliği Reich'ın Dışişleri Bakanlığı’na Ernst Reuter ve ailesinin vatandaşlıktan
atmaktan kaçınmasını önerdi, böylece Türkiye ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar
gelmeyecekti. 1943’te Alexander Rüstow, Gerhard Kessler, Curt Kosswig ile İstanbul’da
Alman Özgürlük Birliği’ni kurdu. Nasyonal Sosyalizmin yıkılmasından sonra Almanya’da
demokrasinin yapılandırılmasını içeren ‘Was soll werden?’ [Ne Olmalı?] adlı manifestoyu
yayımladılar. 1944’te İstanbul Denizcilik İşletmeleri’yle danışmanlık anlaşması yaptı. Ernst
Reuter ve ailesi, Türkiye’deki diğer Almanlarla birlikte Anadolu’da enterne edilmekten muaf
tutuldu. 1945 Nisan ortasında, bir an önce Almanya’ya dönebilmek için Ankara’daki ABD
büyükelçiliği ile temasta bulundu. 1946 yazında Almanya’ya giriş “iznini aldı ve 1 Kasım’da
Reuter ailesi, Ankara'dan ayrıldı. Aralık’ta Berlin kent meclisinde ulaşımdan sorumlu oldu.
Reuter’e karşı bir kampanya başladı: "Bir Türk, Berlin’in belediye başkanı mı olacak'?"
1948’de Sovyet işgal kuvvetleri Berlin’in batı bölgelerini ablukaya aldığı sırada, Batılı
güçlere katıldı; Eylül’de kentin komünistlerin baskısıyla bölünmesinden sonra Batı Berlin’in
belediye başkanlığına seçildi ve sığınmacıların dönmesine yardımcı oldu. 1951 Ocak’ta Batı
Berlin belediye başkanlığına yeniden seçildi. 1953 29 Eylül'de Berlin’de kalp yetmezliğinden
öldü. 1989’da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Enstitüsü’nün adı Ernst Reuter
Enstitüsü olarak değiştirildi.
Ernst Reuter’in Türkiye’de, yalnızca yerel yönetim sorunlarıyla ilgilendiği sanılır.
Oysa Reuter imar planlaması, yapım işleri, konut ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi
tartışmalarına

da

katılmış,

önemli

katkıda

bulunmuştur.

Reuter

yazılarında

ve

konferanslarında hep, Türklerin insan onuruna yakışır yaşam alanlarına sahip olmaları için
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gerekli imar ve yapı ideallerini anlatmıştır.22
Eserlerine bakıldığında, Reuter’in kent, kentleşme ve kent planlaması, kent yönetimi,
belediye, köy yönetimi, il özel yönetimi, yerel yönetim maliyesi, yerel yönetim-merkezi
yönetim ilişkisi, konut sorunu, kent içi ulaşım gibi konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
konulardaki görüşlerini, Avrupa’daki kentlerden de örnekler vererek, Türkiye açısından
karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koymuş, Türkiye’deki sorunlar için de çözüm yolları
göstermiş, önerilerde bulunmuştur.23
Paul Hindemith24
16 Kasım 1895’te Protestan bir usta olan Rudolf Hindemith ve eşi Sofie’nin oğlu
olarak Hanau’da doğdu. 1908 Frankfurt/Main’daki Dr. Hoch Konservatuarı’nda okudu; ilk
bestelerini yaptı. 1915 Frankfurt Operası baş kemancısı oldu. 1921 Tek perdelik operası
'Katil’ sahnelendi. “Kadınların Umudu’ ve “Das Nusoh-Nuschi’nin Stuttgart'daki prömiyeri
sırasında hem besteleri radikal olduğu hem de konusu ahlâksız bulunduğu için skandal çıktı.
1922 Kemanda Licco Amar, viyolada Hindemith olmak üzere Amar-Dörtlüsü’nü kurdu. 1924
Frankfurt Operası’nın Yahudi orkestra şefinin kızı Gertrud Rettenbefg (1900-1967) ile
evlendi. 1927 Berlin Devlet Müzik Konservatuarı Film Müziği Bölümü’ne tayin edildi. 1934
‘Ressam Mathis’ adlı senfonisinin 12 Mart’ta Berlin'de gerçekleşen prömiyeri sırasında
saldırıya uğradı; NSDAP'nin örgütü Der Angriff’, onu müzikal kültür Bolşevikliği ile
suçlayarak izlemeye aldı.
1935 yılında Türk hükümeti, Türk müzik eğitiminde reform yapma amacıyla onu
uzman olarak çağırdı. 6 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar eşi ile birlikte Ankara, İstanbul ve
İzmir’de hatta iç Anadolu’da geziler yaptı. Haziran’da Ankara'daki Müzik Yüksek Okulu için
enstrümanlar

almak

üzere

Almanya’ya

döndü.

1936

Ankara

Hacettepe

Devlet

Konservatuarı’nı kurdu. 1937’de Berlin Devlet Müzik Yüksek Okulu’ndan istifa etti. “Açıkça
söylenmemekle birlikte bestelerime karşı sürdürülen boykot yüzünden ben zaten düşünsel bir
goç içindeyim." 1940'a kadar İsviçre’de kaldı. İlkbahar ve sonbahar aylarında yine Türkiye’ye
geldi. Çoğu Yahudi kökenli olan ve izlenen müzisyenlerin Türkiye’ye gelmesine yardımcı
oldu. 1938’de Türkiye’de yaptığı teftiş gezisine dair dokuz sayfalık bir raporu Aralık ayında
Türk hükümetine sundu. Eylül ayında İsviçre’ye göç etti.
22
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1940 Şubat ayında New Haven’de Yale University’e çağırıldığı için ABD’ye yerleşti.
19462’da Amerikan vatandaşlığına geçti. 1951 Zürih Üniversitesi’nde konuk profesör olarak
çalıştı. 1953’te Yale’den emekli olunca İsviçre’ye yerleşti. 1956’da Berlin (Batı) Sanat
Akademisi’ne üye seçildi. 1957 yılında Zürih’te profesörlüğü bıraktı. 1963 28 Aralık'ta
Frankfurt / Main’da öldü.
Clemens Holzmeister25
1886 27 Mart'ta Fulpmes/Avusturya’da Katolik bir tüccar olan Johann Holzmeister ve
eşi Maria Kirchstaetter’in oğlu olarak doğdu. Innsbruck’da okula gitti. 1906 yılından 1913’e
kadar Viyana Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı, ardından asistanlığa başladı ve
1919’da doktor unvanını aldı. Babasının Brezilya vatandaşlığından ötürü Birinci Dünya
Savaşı’na katılmadı. 1924 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde profesör oldu. 1920’li
yıllardan itibaren özellikle sakral yapı tarzındaki ilk binalarını yapmaya başladı. Bu binalar
üslup açısından katı bir nesnelliğe sahipti; 1925’te Viyana’da yapılan belediye binalarının
yapımına katıldı. 1926’da Salzburg Festival binasının yenilenmesinde görev aldı.
1927 yılında Ankara’da yapılacak bazı binalar için ilk görevler verildi, yapı planlarının
hazırlanması amacıyla iki ay orada kaldı. 1929’dan itibaren diğerleri yanında Millî Savunma
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binaları yapıldı: "Türkiye’deki görevlendirmelerden
aldığım ücretlerle, çoktan beri özlemini çektiğim Kitzbühel’de Hahnenkamm’da yapmayı
istediğim dağ evi planını 1930’da gerçekleştirebildim". 1928 yılında Düsseldorf Devlet Sanat
Akademisi’nden davet aldı. Modern kilise binaları yapımı sorunlarıyla ilgilendi. 1931 yılından
1937’ye kadar Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde Rector Magnificus unvanıyla kaldı.
1932 "'Yapıtlarımın tacı" dediği Atatürk’ün ikametgahı olan Köşkü’nü tamamladı. 1933
yılında Düsseldorf Akademisi'ndeki işine son verildi.
1938 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki işine, modern bir mimarlık
anlayışına sahip olduğu için son verildi ve ardından İstanbul’a taşındı. 1940’lı yılların sonuna
kadar Türk hükümetinin siparişi ile on bir devlet binasının projesini ve yapımını
gerçekleştirdi. "Atatürk’ün kendisi, öne çıkan üç plandan benimkinin en uygun olduğunu
şahsen söylemişti ve ölümünden birkaç ay önce kendi eliyle bana sipariş yazısını teslim
etmişti, bu benim için bugüne kadar bir çok acıdan en belirleyici sipariş oldu. O zamanlar
hiçbir şeyden habersiz olarak Ankara’ya gitmiştim, zavallı ülkem Avusturya’yı ancak yıllar
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sonra görebileceğimi bilemezdim". Askeri gazino, Harbiye, Çalışma Bakanlığı, Sanayi
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Danıştay Binası, Devlet Bankası ve Emlakbank binalarını yaptı.
1939 Ekim’den Nisan ayına kadar Brezilya’da kaldı.
Rio de Janerio ve Belo Horizonte’de birkaç katedrallerin projelendirilmesini yaptı
fakat bunları inşa etmedi. 1940 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık
Fakültesi’nde yöneticilik yaptı. Oyuncu Carl Ebert’le birlikte yeni bir tiyatronun planlarını
gerçekleştirdi, Türk Çalışma Bakanlığı’nın siparişi ile birçok kentte bakanlık binalarının
yapımını üstlendi. 1942 Kemal Atatürk’ün Anıtkabiri’nin yapımı için açılan yarışmaya katıldı.
1946 Ekim’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Holzmeister’ıi Mimarlık Bölümü’ne yönetici
olarak önerdi. 1947 İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. Sonbaharda Avusturya’ya ilk
yolculuğunu yaptı. 1950’li yılların ortalarına kadar "yaşamımım geçim kaynağı'" dediği
Ankara’da kaldı. 1950’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi oldu.
1955’den 1957’ye kadar rektörlük yaptı. 1954 Holzmeister ailesi Ankara’dan Viyana’ya
taşındı, eşi Gunda Holzmeister ve Rudolf Fahrner ile birlikte hazırladığı “Bilder aus
Anatolien’ adlı fotoğraf kitabı yayımlandı. 1970’li yıllara kadar çeşitli uygulamalar yaptı,
bunların arasında Avusturya ve Almanya’da kiliseler ve 1956-1960 yılları arasında
Salzburg’da yeni Festival Tiyatrosu'nun binalarını yaptı.
1961 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğretim üyeliğinden ayrıldı.
Ankara’daki meclis binasının inşaatını tamamladı. 1963 13 Nisan’da İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin fahri doktorluğu ile ödüllendirildi. 1972 30 Temmuz’da Ankara’ya gidip
Anıtkabir’i gezdi, daha sonra Boğaz’a bir Atatürk Anıtı yapılması önerisinde bulundu fakat bu
önerisi

gerçekleşmedi.

1975

yılında

Salzburg’a

yerleşti.

1983

12

Haziran’da

Hallein/Avusturya’da öldü.
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ALMAN TOPLUMUNA KATKI SAĞLAYAN TÜRKLER
Gizem Gönay

Almanya ve Türkiye’nin kendilerine has tarihi ve etkileşimi uzun bir zamana
yayılmaktadır. Uzun yıllar boyunca yaşanan gerek ekonomik gerek siyasi göçler sonrasında,
her iki ülke arasında bir bağ oluşmaya başladı. Türkiye’ye gelen Almanlar, Almanya’ya giden
Türkler buralara yerleştikten sonra, bulundukları mevcut topluma kendi bilgi birikimlerini
aktararak ve bulundukları yerin de mevcut şartlarından yararlanarak hem kendilerini
geliştirmeye hem de yaşadıkları yere katkıda bulunmaya çalıştılar. Bu süreçlerden en
önemlisi, kitabın ana teması da olmakla birlikte, Nazi döneminde çeşitli ayrımcılıklı
yaklaşımlara maruz kalarak Almanya’dan göç etmek zorunda kalan ve yeni yuva arayışlarında
olan Alman bilim adamlarının bir durağının da Türkiye olmasıdır.
Nazi döneminde Almanya’yı terk etmek zorunda kalan bilim adamlarına, burada
yaşama ve birikimlerini kullanma olanağı veren Türkiye, onların deneyimlerinden yararlanma
konusunda istekli olmuş ve üniversitelerde bu bilim adamlarına yer vererek bir dizi reformlara
öncülük etmiştir. Üniversitelere çeşitli yenilikler ve bilim konusunda kendi deneyimlerini
aktaran ve kitapta isimleri geçen bilim adamları, günümüze kadar etkisi sürecek önemli
başarılara imza atıp, Türkiye üniversite sistemini geliştirebilecek desteklerde bulundular.
Farklı enstitülerin ve bilim dallarının gelişmesine olanak sağladılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çöken Alman ekonomisi kendini toparlamak için
büyük miktarda işçi gücüne ihtiyaç duymuştu. Türkiye bu işçi gücü ihtiyacına destek verdi ve
iki ülke arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında
Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma”, 30 Ekim
1961 yılında imzalandı. Yaklaşık 450 bin işçi, bu anlaşma kapsamında Almanya’nın
Düsseldorf kentine hareket ederek ilk işçi göçünü başlatmış oldu. Başlarda yalnızca 6 bin 500
işçi talep edilmesine rağmen, yıllar içinde giderek yükselen sayıda Türk işçisi ve onların
ailelerinin Almanya’ya yerleşmesine tanık olundu.
Anlaşma kapsamında Almanya’ya giden Türk işçilerin ilk etapta ülkeye yerleşme gibi
bir düşünceleri yoktu. Orada çalışıp para biriktirerek ailelerine bakmak ve Türkiye’ye
döndükten sonra kendi mal varlıklarını zenginleştirmek istiyorlardı. Bu geçici olma düşüncesi
hem Alman tarafı hem de Türkiye tarafı için geçerliydi. Çünkü gelen işçi gücünün bir müddet
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sonra geri döneceği düşünüldüğünden Almanya, bu insanları “misafir” olarak görmekteydi.
Ancak bu durum her iki taraf için de gerçekleşmedi. Almanya’ya işçi gücü olarak gidip,
Alman ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlamak için orada çalışmaya başlayan insanların
dönmesi, tamamen planlandığı gibi olmadı. Türkiye’den giden işçiler oraya kalıcı olarak
yerleşip kendi yaşamlarını kurmaya başladılar.
Yıllar içinde Türkiye’den göç eden neslin entegrasyon problemi söz konusu oldu.
Çünkü dönemin Almanya’sı göç eden insanları kalıcı olarak görmediği için etkili bir
entegrasyon politikası izlemiyordu. Göçmenler dil eksikliğinden dolayı günlük yaşamlarında
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlardı. Ancak aileleriyle Almanya’ya yerleşip burada
hayatlarına devam eden Türk ailelerinin çocukları ve onların çocukları, nesil ilerledikçe
adaptasyon konusunda daha başarılı oldular. Burada doğup büyüyerek, dil sorununu bir
önceki nesle göre daha iyi çözebildiler. Almanya’da da eğitim alarak, topluma daha kolay bir
şekilde uyum sağladılar. Bu sayede hem bulundukları ve yetiştikleri toplumun gelişmişlik
düzeyi ile paralel olarak kendilerini geliştirme imkânı buldular hem de kendi bilgi ve
birikimlerini yine bulundukları topluma aktararak kendi çevrelerine önemli katkılar sağladılar.
Almanya’da Türkiye’den gelen nüfusun yerleştiği yerlere bakıldığında daha çok sanayi
bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Köln gibi Almanya’nın
büyük şehirlerinde Türkiye’den gelmiş olan azınlığın yerleştiği görülmektedir. Zamanın
entegrasyon politikalarındaki yetersizlikten dolayı dil, din, kültür, eğitim gibi alanlarda
sıkıntılar çekilmiştir. Bu konuda sadece Almanya’yı sorumlu tutmamak gerekir. Türkiye’de
üzerine düşen görevlerini yerine getirmek ve vatandaşlarının haklarını yeteri kadar savunmak
konusunda ne kadar başarılı olduğu tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Buna karşılık, bu
nedenler göçleri durdurmamış ya da giden nüfusun tamamının oradan buraya dönmesiyle
sonuçlanmamıştır.
Bunlara ek olarak göç ettikleri ve geldikleri toplumda var olma çabalarını
kolaylaştırma açısından hükümet çok etkili bir faktörse de geldikleri toplum da aynı şekilde
önemlidir. Bir başka deyişle, Alman toplumunun Türkiye’den gelen insanları ne derecede
kabul ettiği ve benimsediği de soru işareti uyandıracak düzeydedir. Genel olarak Avrupa’da
yaşayan tüm Müslümanların karşılaştığı en büyük problem islamofobidir. Özellikle dini
referanslı ve Ortadoğu merkezli oluşan terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemler
nedeniyle, batı dünyasında ciddi oranda ırkçılık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun negatif bir
sonucu olarak da Avrupa genelinde ve Almanya özelinde Müslümanların zor zamanlar
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geçirmiş olduğu da üzücü bir gerçektir. 29 Mayıs 1993 günü yaşanmış olan Solingen katliamı
da bunun en acı örneklerinden biridir.
Şüphe yok ki insan için en zor şeylerden biri, doğup büyüdüğü, hayata dair ilk
izlenimlerini edindiği, ailesi ve sevdikleriyle tanıdığı topraklardan uzaklaşmak ve herhangi bir
amaç doğrultusunda diliyle, kültürüyle, insanıyla yabancı bir bölgeye göç etmektir. Bu
göçlerin motivasyonları geçim kaygısı, eğitim, yaşama hakkı gibi çeşitli nedenlerden
kaynaklanabilir. Ancak yaşattığı zorlu tecrübe birçok insan için anlaşılması zor, fakat genel
anlamıyla tahmin edilebilir boyuttadır. Almanya’da yaşayan Türkler örneğinde olduğu gibi,
oraya giden çok sayıda insanımızın yeni şartlarına tamamıyla uyum sağlama süreci uzun yıllar
gerektirmiş ve belki de ilk jenerasyon için tamamıyla mümkün olmamıştır. Birçok göçmen
vatandaşımız gittikleri topraklarda memleket özlemiyle çalışmış, hayatlarının kalanı boyunca
kendilerini hep bu tecrübe etmesi zor duygularla yüzleşirken bulmuşlardır. Ancak ülkemiz
insanının çalışkanlık ve başarısı bu zor şartlarda dahi onları halihazırda dünyanın en büyük
dördüncü ekonomisi olan Almanya’nın savaş sonrasından bugünlere gelmesindeki en önemli
unsurlardan biri haline getirmiştir. Zor şartlarını nasıl kendilerince avantaja çevirerek
hayatlarında başarıyı mümkün kıldıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü her birinde bir
başarı öyküsü saklıdır.
Türkiye’den Almanya’ya giden ve burada hayatlarını kuran insanların Alman
toplumuna yaptığı katkı yadsınamayacak ölçüdedir. Politikadan sinemaya hemen hemen her
alanda kendilerini gösterme fırsatı bulmuş ve kabul ettirmiş insanlarla uzun zamandan itibaren
rastlamak mümkündür. Bu insanlar hem Türkiye’nin değerlerini bulundukları bölgede
yansıtma, hem de iki kültürün kendi içlerinde bir sentezini sağlayarak bunu başarılı bir şekilde
profesyonel yaşamlarında gerçekleştirebilmeleri açısından örnek gösterilebilecek simgelerdir.
Aynı zamanda iki ülke arasında bir köprü kurulmasına da öncülük etmektedirler çünkü kendi
içlerinde oluşturdukları kültür aslında iki ülkenin de özüne sahip karma bir kültürdür.
Türkiye ve Almanya arasında oluşturulmuş olan bu bağ artık o kadar güçlü hale
gelmiştir ki bunun kopartıp atılması mümkün değildir. Siyasetin doğası gereği iki ülke,
zamanın mevcut şartlarına göre inişli çıkışlı süreçler takip etmektedir. İki ülke arasındaki
ilişkilerin tarihsel boyutuna bakıldığında hem ılımlı hem de mesafeli yaklaşımlar olduğu göze
çarpmaktadır. Ancak bu toplumsal bağ, aslında iki ülkeyi de ilişkileri kopartacak raddeye
gelmelerini engelleyecek kadar ciddi bir boyuttadır. Bundan sonrası için de bu bağı
garantileyen ve konulara hassasiyetle yaklaşılmasını öncelikli kılan bir durum ortaya
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koymaktadır. Geçmişe kıyaslandığı zaman göç sayılarında düşüş yaşanmış olmasına rağmen
yaklaşık olarak 3 milyon 200 bine aşkın Türk kökenli göçmenin Almanya’da bulunması ve
burada hayatlarına devam etmesi her iki taraf açısından da olumlu ve önemli başarılar
sağlayacak gelişmelere hazırlık yapan bir süreç oluşturacaktır.
Kitabın bu kısmında, Almanya’da doğup büyüyen ve sonrasında bu topluma kendi
birikimiyle katkı sağlayan ya da Türkiye’de doğduktan sonra Almanya’ya gidip burada eğitim
almış ve kendi çalışmaları ile öne çıkmış Türk kökenli insanlar tanıtılmaktadır. Alman
toplumunda yer alan, birçok alanda başarılı ve kariyer dolu hayatlara sahip olan isimlerin
Almanya’nın gelişimine olan katkısı açık bir şekilde ortadadır. Kategorizasyondan da
anlaşılacağı üzere, bu çalışmalar farklı alanlarda kendisini göstermektedir. Bu bölümde çeşitli
sanatçılar, doktorlar, yazarlar, gazeteciler, politikacılar, Alman toplumunda başarı göstermiş
kadınlar, bilim ve iş insanları ve futbolcular yer almaktadır. Bu bölümde yer alan isimler,
Alman toplumuna çeşitli alanlarda katkı sağlamış isimlerin yalnızca küçük bir kısmıdır. Bu
isimlere ileriki zamanlarda daha fazla katkı sağlanacağı konusunda da hiçbir şüphe yoktur.

191

Sanatçılar
Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4
çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı
olarak Almanya Hessen'in şehrinde Türk
babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir.
İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve
Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve
tiyatro eğitimi almıştır. İki ağabeyi ve bir
ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay’ın yazdığı, Timur Savcı’nın
yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem
Sultan rolünü canlandırmıştır. Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok
filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi
derecede İngilizce bilmektedir. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde
canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir. Türkiye’deki 6 senelik
oyunculuk hayatı boyunca Muhteşem Yüzyıl’daki performansı ile çoğu “En İyi Kadın
Oyuncu” olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Sibel Kekilli (16 Haziran 1980, Heilbronn), Türk asıllı
Alman oyuncu. Altın Ayı ve Altın Portakal başta olmak
üzere birçok ödüle layık görüldü. Türk asıllı film yönetmeni
Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmiyle uluslararası boyutta
tanınan bir oyuncu oldu. 2004 yılında Almanya'nın en
önemli 100 kişisi arasında 33’üncü sırada yer aldı. 16
yaşında temel eğitimi yüksek bir ortalama ile tamamladıktan
sonra, yerel bir hükümet ofisinde çıraklık eğitimi aldı. Daha
sonra bir atık tesisinde iki sene çalıştı. 2002 yılında Essen'e taşındı ve burada satış ve
promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü, pornografik oyunculuk gibi
çeşitli işler yaptı. 2002 yılında bir alışveriş merkezinde iken, bir oyuncu seçimi direktörü
tarafından keşfedildi. 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde baş
rol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.
Dünyaca ünlü Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 3. sezonuna katıldı. Dizide Shae
adlı karakteri canlandıran Sibel Kekilli oldukça olumlu eleştiriler aldı. 'Alman Sinema Teşvik
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Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı. Kekilli, kâr amacı gütmeyen kadın
hakları kuruluşu ‘Terre des Femmes’ bünyesinde, Müslüman ailelerde kadına karşı şiddetin
durdurulması için çalışmalar yapmaktadır.

Erol

Sander (asıl

ismi Urçun

Salihoğlu),

Türk

asıllı

Alman aktör, 9 Kasım 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
1973 yılında

4

yaşında

iken

ailesi

ile

birlikte Almanya'nın Münih kentine geldi. Sander, Müslüman
olmadığını, kökeninin Türkiye, ama vatanının Almanya
olduğunu belirtmiştir. Ailesinin Müslüman olmasına rağmen,
Bavyera Katolik yatılı okuluna gitmiştir. Yatılı bir okulda
eğitim aldıktan sonra siyasal bilimler ve işletme okudu.
Almanya'nın Chiemsee bölgesinde büyüdü. Arkadaşları onun
sürekli boyu ve fiziği ile ilgi çektiğini vurgulamaları
nedeniyle, 1992 yılında Fransa'nın Paris kentine giderek, fotomodel olarak çalışmaya başladı.
7

yıl

boyunca Avrupa ve Amerika'nın

bazı

ünlü

firmaları

ile

birlikte

çalışmaya

başladı. Armani, Dolce & Gabbana, Christian Dior gibi firmalara fotomodellik yaparak
kazandığı gelir ile oyunculuk öğrenimini finanse etti. 1999 yılında Erol Sander takma ismiyle
ilk olarak bir Alman televizyon kanalında “Tatort” adlı dizide bir Türk polis komiserini
canlandırdı. Filmdeki rol adı ise Sinan Toprak idi. 2002 yılında “Für immer verloren” isimli
dizide devrik İran şahı Rıza Şah Pevlevi rolünü oynadı. Onun bu rolü Avrupa çapında
tanınmasının önünü açtı. Yönetmen Oliver Stone'un yönetmenliğini yaptığı ve Colin Farrell'in
oynadığı 2004 yılında vizyona giren 'Alexander' filminde Fars bir kumandanı canlandırdı.
Paris'te

film

yönetmeni Oliver

Stone'nin

yeğeni,

Fransız Caroline

Godet ile

tanıştı. 2000 yılında evlendiler. Marlon Salihoglu, Shemsa Elyas Salihoglu adında bir oğlu bir
kızı vardır. Urçun Salihoğlu adı ve soyadının Almanca dilinde konuşulması çok karmaşık
bulunduğu için, Erol Sander ismi sanatçı adı Errol Flynn ile ünlü moda dizayneri Jil
Sander'den esinlenerek oluşturuldu. 1996 yılından itibaren yaklaşık 52 projede yer almıştır.
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Tayfun

Bademsoy,

14

Kasım

1958’de

Mersin’de

doğan Türk kökenli Alman oyuncudur. 1969 yılında Almanya'nın
Berlin kentine çalışmak için gelen bir Türk göçmeninin oğludur.
Annesi Sabahat Bademsoy ile 1980 senesinde SFB televizyon
kanalı için 'Zuhause unter Fremden’ televizyon filminde başrolleri
alır ve bundan sonra bugüne kadar sinema kariyerine devam
eder. 1979 yılında Berlin Martin-Buber-Oberschule'de
bitirdikten

sonra 1980 yılında Berlin Teknik

liseyi

Üniversitesi'ne

kaydını yaptırdı ve 10 sömestr öğrenim gördü. 1983'te Peter
Stein'in tiyatroya uyarladığı Klassen Feind'te bir Türk gencini
canlandırdığı

oyunuyla

yıldızı

parladı.

Ardından

büyük

tiyatrolarda

oynamaya

başladı. Frankfurter Schauspielhaus ve Berlin'de bulunan Renaissance Theater tiyatrosunda
oyunlarını sürdürmektedir. Oyunculuğun yanı sıra sesi beğenildiği için sinema filmlerinde
seslendirmen olarak ve radyofonik oyunlarında ayrıca görev almaktadır. 1995'te Almanya’nın
tek olan yabancı aktörleri temsil eden ajansını kurmuş ve 10 sene yönetmiştir. Ayrıca kısa
metraj, reklam ve imaj filmleri çevirmektedir. 2010’dan beri sahne çalışmalarına devam
etmektedir. Aktör olarak yer aldığı yaklaşık 86 proje bulunmaktadır.

Fatih

Akın,

Türk

kökenli

Alman

sinema

yapımcısıdır. “Gegen die Wand” (Duvara Karşı)
isimli filmi ile 2004 yılında “Altın Ayı” ödülünü
kazandı ve Avrupa’nın önde gelen yönetmenleri
arasına girdi. Bu dönemde henüz 30 yaşında idi.
Akın’ın
üniversite

sinema
eğitimi,

geçmişinde
iki

kısa

sinema

üzerine

film,

ailesinin

Türkiye’den Hamburg'a göçü üzerine bir belgesel
ve üç sinema filmi bulunmaktadır. Uluslararası arenada elde ettiği son başarı 2007 yılında
“Auf der anderen Seite” (Yaşamın Kıyısında) isimli drama filmi ile Cannes Film Festivali’nde
aldığı “en iyi senaryo” ödülü oldu ve bunu daha sonra Avrupa Film Ödülü ve Almanya Film
Ödülü takip etti. 2009 yılında çektiği “Soul Kitchen” adlı filmi ile katıldığı Venedik Film
Festivali’nden “Özel Jüri Ödülü" ile dönen Fatih Akın, 2004 yılında kurduğu “Corazón
International” isimli prodüksiyon firmasında kendi filmlerinin yanı sıra uluslararası ve ulusal
başarılar elde eden “Chiko”, “Takva” ve “Die Kinder von Diyarbakır” adlı filmler de çekti.
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2017 yılında çekilen Almanya ve Fransa ortak yapımı olan filmi “Paramparça” ile 2018
yılında Altın Küre En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü’nün sahibi olmuştur. Aynı zamanda 2010
yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ve 2014 yılında da Douglas-Sirk
Ödülü’nün sahibi olmuştur.
Kabare Sanatçıları
Fatih Çevikkollu önde gelen kabare sanatçılarından biridir.
Berlin Ernst Busch Yüksekokulu'nda tiyatro eğitimi aldı.
Sonrasında Düsseldorf Tiyatrosu’nda çalıştı. Birkaç gösterinin
ardından tiyatrodan istifa etti ve tek kişilik kariyerine
yoğunlaştı. “Satiregipfel” gibi farklı televizyon programları ile
meşhur oldu. 2005 yılında, 2006 yılı Prix Pantheon jüri
ödülünü kazandığı “Fatihland” isimli tek kişilik gösterisiyle,
ilk

turnesine

çıktı.

“Fatihland”,

“Komm

Zu

Fatih!"

programları ile çok başarılı olan ve birçok ödüle layık görülen
Fatih Çevikkollu şimdilerde yeni programı “FATIH unser!" ile
seyirci karşısına çıkmıştır. Bunların yanı sıra Türkçe olarak gerçekleştirdiği “Yapma Değil
Avrupa!" isimli gösterisiyle de sahne almıştır. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi tarafından
gösterileri övülen Çevikkollu, 2008 yılında Sheila Mysorekar ile birlikte ilk kitabı ‘Der
MoslemTÜV'ü yayımladı.

Şinasi Dikmen, 1945 yılında Samsun’da dünyaya
gelmiş, Türk-Çerkez kökenli, komedyen, yazar ve
sahne insanıdır. “die Käs” tiyatrosunun yaratıcısıdır.
Bu tiyatro yıllar içinde Frankfurt’un kültür odak
noktalarından biri haline gelmiştir. Şinasi Dikmen,
Alman kabaresinde Türkiye kökenli, ama doğrudan
Almanca kabare yapan ilk isimlerdendir. Muhsin
Omurca ile birlikte ilk Alman-Türk kabaresini kurmuştur ve birlikte 5 oyun sergilemişlerdir:
“Vorsicht, frich integriert”, “Putsch in Bonn”, “The Wall’s”, “Der Beschneider von Ulm”,
“The Best of Knobi-Bonbon.”. Aynı zamanda iki kitap yayınladı. 1972 yılında Almanya’ya
geldiğinde amacı, Türkiye’de eğitimini aldığı alana burada devam etmekti. Türkiye’de sağlık
elemanı yetiştiren Ankara’da bir kolejden mezun oldu. Almanya’nın Ulm kentinde sağlık
elemanı olarak 15 yıl çalıştı. Bu sürenin önemli bir bölümü kentteki hastanenin yoğun bakım
195

bölümünde geçmiştir. Bu süre içinde iki kitap daha yayınladı: 1986'da “Der andere
Türke” (Diğer Türk), 1995'te “Hurra, ich lebe in Deutschland” (Yaşasın, Almanya'da
yaşıyorum)... Eşi Ayşe Aktay'la birlikte bir kendi tiyatrosunu kurmaya karar veren Dikmen,
bunu 1997'de göç ettikleri Frankfurt'ta gerçekleştirdi. “Die Käs- Kabarett Änderungs
Schneiderei” (Türkçe'ye “Sökük, dikik terzi kabaresi” olarak çevrilebilir) adıyla kurulan
tiyatro önce kent merkezindeki küçük salonunda tutundu. Şinasi Dikmen, Frankfurt'ta birbiri
ardından 8 oyun sahneledi: "Kleider Machen Deutsche", "Wenn der Türke zweimal klingelt",
"Mache kein Theater, Türke", "Du sollst nicht türken", "Quo vadis, Türke", "Wahrlich, ich
sage euch... ", “Nicht ohne mein Deutschland” ve “Islam für Anfänger”den sonra, kısa bir
süre de 9'ncu oyunu “Integriert und intrigiert”i sahnelemektedir. Bu süre zarfında sadece
Almanya’da kalmayıp, Almanya'nın çeşitli kentlerinde, ABD'de, Türkiye'de, Finlandiya'da ya
da Hollanda'da da kabareseverlerin karşısına çıktı. “Die Käs” de, Münih, Berlin ve Köln gibi
bir “kabare geçmişi olmayan” Frankfurt'ta kabareye kalıcı bir adres, bir kurum olmayı başardı.
Dikmen de bu arada çeşitli Türkçe ve Almanca gazeteler, dergiler için mizah yazıları yazmayı
sürdürdü. Onları çeşitli ödüller takip etti. Kitaplardaki öyküler Çince'den Yunanca'ya 15 dile
çevrildi. Bazıları Avusturya, İsviçre, Fransa, Finlandiya, Hollanda ve Almanya'da okul
kitaplarına alındı.

Muhsin Omurca, 1959 Bursa doğumlu Alman-Türk kabare
sanatçısı ve karikatüristtir. 1979 yılında, Bursa’dan Almanya’ya
gelmiş ve burada yaşadığı problemler kaleme almaya ve çizmeye
başlamıştır. 1981 yılından itibaren Alman basınında karikatürleri
yer almıştır. Yıllarca Almanya’nın önde gelen gazetelerinden
Süddeutsche Zeitung’a çizmiştir. “Kanakmän” adlı karikatür
dizisi Berlin’deki Taz Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Öte yandan,
Die Woche, Die Zeit, Südwest-Presse, Wochenschau gibi Alman
yazılı basının “amiral gemileri” olan önemli gazetelerinde de karikatürleri yayımlanan Muhsin
Omurca Almanya’da kendine önemli bir yer edinmiştir.
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Doktorlar
Hasan Çubuk, 1.1.1959 doğumludur. 1983 yılında Hacettepe
Tıp

Fakültesi’ni

bitirdi.

1985-89

yıllarında

Çapa

Tıp

Fakültesi’nde uzmanlığını aldıktan sonra ileri ihtisas yapabilmek
için Almanya’ya göç etti. 1990 yılında Almanya’nın ilk özel
branş kliniği olan klinik Dardenne’de, bu kliniğin kurucuları olan
ve Avrupa’da modern katarakt ameliyatı diyebileceğimiz tekniğin
ilk uygulayıcıları olan Prof. Dardenne ve Prof. Dr. Hans Reinhard
Koch ile çalışmaya başladı. Üç yıl sonra da klinik şefi olarak
1999 yılına dek çalıştı. Bu süre içinde göz cerrahisindeki modern
tetkikleri öğrenen ve yirmi bin civarında göz ameliyatı gerçekleştiren Dr. Çubuk Almanya’da
ihtisasını tamamladı. Yirmiye yakın çeşitli milletlerden doktor yetiştirdi. Tecrübesini
ülkesinde uygulamak üzere 1999’da Türkiye’ye dönüp İstanbul’a yerleşerek Rufus Göz
Kliniği’ni kurdu. Halen serbest hekim olarak hizmet vermektedir. Yağmur ve Dilara adlı iki
kız babası olan, Dr. Çubuk, büyük kızının da göz doktorluğunu seçmesi üzerine ala iki ülke
arasında mesleki uygulamalarını gerçekleştiriyor.

İnci

Şen,

tıp

tamamladıktan

eğitimini

Almanya

sonra

ve

Türkiye’de

uzmanlık

Almanya’da gerçekleştirmiştir.

Senelerce

eğitimini
Duisburg-Essen

Üniversitesi’ne bağlı Evangelische Kliniken Gelsenkirchen
Yetişkin Psikiyatrisinde
psikoterapi

uzmanlığını

çalışıp yetişkin psikiyatri
tanımladıktan

sonra

ve

Essen

Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde dört
sene göçmenler başta olmak üzere çeşitli psikiyatrik
konularda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Dr.
İnci Şen son yıllarda Almanya’daki bilimsel birikimlerini kendi polikliniğindeki çalışmaları
ile sürdürmüştür. Bilimsel çalışmalarının yanında üç yıl kişisel ve kurumsal koçluk eğitimi
almıştır. Ayrıca psikoterapi, hipnoterapi, kişisel ve kurumsal koçluk eğitimine de sahiptir. Son
senelerdeki

ağırlıklı çalışma

noktası

gençlerin

ergenlik

dönemindeki

problemleri;

yetişkinlerde ise çeşitli anksiyete, obsesyon, travma, depresyon tedavilerinde psikoterapi ve
hipnoz ağırlıklı tedaviyi benimsemesidir. Buna son zamanlarda geleceğin tıbbı olarak
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addedilen genetik analizlerle duygusal problemlerin genetiğini çözümleyip, metabolizmadaki
arızalı noktayı saptayıp, vücudun bu eksik yapı taşını dışarıdan tamamlayıp, ilaçsız tedavi
üzerine olan çalışmaları eklenmiştir. Uluslararası alanda bu konuda hizmet vermektedir.
Kendisi TAVAK (Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) Mütevelli Heyet üyesi
ve

Uluslararası

Koçluk

Enstitüsü

Direktörüdür.

Aslen İzmirli olan Dr.

İnci

Şen,

kariyerini Almanya'da yapmış bir isimdir. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Dr. Şen,
International Coaching Institute’in de başkanlığını yapmış ve Almanca dilinde yayımlanmış
pek çok makalenin altına imzasını atmıştır. Çocuk, gençlik ve yetişkin psikiyatrisi konusunda
Gelsenkirchen, Höxter Weserbergland Klinik, Essen, Velbert kentlerinde doktor olarak
çalışan İnci Şen, Essen ve Bochum Üniversiteleri’nde Türk gençleri ve yetişkinlerinin
psikiyatrik sorunları konusunda araştırmalar yapmıştır. Yaklaşık 20 yıl boyunca Almanya’da
Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı olarak çalışan Dr. İnci Şen, 2010 yılında İstanbul'a kesin
dönüş yapmış ve Fulya’da bir muayenehane açmıştır. Aslen İstanbul Kanlıcalı olan eşi Prof.
Dr. Faruk Şen ile birlikte Kanlıca'da ikamet eden Dr. İnci Şen, aralarında ünlülerin de olduğu
pek çok ismi Fulya'daki muayenehanesinde ağırlamıştır. Geçen süreçte Kanlıca’ya kalıcı
olarak yerleşen İnci Şen, Fulya'daki ofisini de Kanlıca'ya taşıma kararı almıştır.

Mustafa Yücel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinden mezun olmuştur. 1972 yılında göç ettiği
Almanya’da birçok hastanede görev almıştır. Hannover Tıp
Fakültesinde ders verme yetkisi ve Profesörlük unvanını
elde etmiştir. Genel anlamda Ortopedi ve Travmatoloji
bütün

ameliyat

romatizma

teknikleri,

hastalıklarının

fizik

tedavi

yöntemleri,

tedavisi

bilgi

alanındadır.

Özellikle diz ve kalça protezi cerrahisinde, bel fıtığı
ameliyatlarında ve artoskopik cerrahide geniş tecrübesi
vardır.

Sağlıklı

yaşam

konusunda

çalışmaları

bulunmaktadır. Birçok uzmanlığı bulunan Mustafa Yücel, 36 yıldır yaşadığı Almanya’dan
2008 yılında Türkiye’ye geri dönmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yaşar Bilgin, İstanbul ve Giessen üniversitelerinde tıp
eğitimini tamamlamıştır. 1996 yılından beri Giessen İç
Hastalıkları Merkezi’nde başhekim olarak çalışmaktadır.
1998

yılından

itibaren

Türk-Alman

Sağlık

Vakfı

başkanlığını yürütmekte ve 1994’den bu yana da American
Heart

Association

üyeleri

arasında

bulunmaktadır.

2000’den beri Hessen Eyalet Hükümeti Entegrasyon
Konseyi’nde görev yapan Bilgin, 2006 yılından itibaren
CDU Hessen Eyalet İdare Kurulu’nda üyedir. Yaşar
Bilgin, 2002 yılında Hessen Eyalet Hükümeti tarafından
Bernhard-Christoph-Faust madalyasına layık görülmüştür. Yaşar Bilgin ayrıca 2009 yılında
TBMM tarafından üstün hizmet ödülüne, 2010 yılında da Hessen Liyakat Nişanı’na layık
görülmüştür. 2011'den beri Federal Almanya Hükümeti Entegrasyon Konseyi’nde de görev
yapan Bilgin’in yayımlanmış birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

Ressamlar
Hanefi Yeter, 1947 yılında Bayburt’ta doğmuştur.
1967 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Bedri Rahmi Atölyesi’nde eğitime başlayan
ressam, 1970 yılında Akademi’nin 3. Sınıfında
Paris’e gidip Academie des Beaux Arts’da sanat
eğitimi görmeye hak kazandı. Ancak bazı
nedenlerden dolayı

eğitimini

yarıda

bırakıp

Türkiye’ye döndü. 1972 yılında Sanat Akademisi’nden mezun olan sanatçı, notlarının
yüksekliği ve Burslar Jürisinin kararı ile Yurt dışı Devlet Bursunu kazandı ve Yüksek Lisans
Eğitimi için Berlin’e gitti. Bu eğitimi 1978 yılında tamamladı. Çoğunluğu yurt dışında olmak
üzere yaklaşık 56 kişisel sergi gerçekleştirdi ve çok sayıda karma sergilere katıldı. Yurtiçi ve
yurt dışında, müze ve özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunmaktadır.
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Mehmet Aksoy ; 1939'da
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin
günümüzde Suriye sınırlarında kalan Kesap
kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Yayladağ, Hatay, Tarsus ve Antakya'da yaptı.
1960 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'nin Resim bölümüne girdi. 1961’de
Akademi’nin Heykel bölümüne geçerek 1967’e
kadar Prof. Şadi Çalık atölyesinde öğrenim
gördü. 1969’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Akademi’de aynı bölümde asistanlık
yaptı. 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurdışı eğitim bursu sınavını kazanarak
öğrenimine devam etmek üzere Londra’ya gitti. 1972’de Berlin'e geçti, eğitimine Berlin
Güzel Sanatlar Okulu’nda devam etti. Wolfang Bierde’nin demir atölyesinde bir süre
çalıştıktan sonra Bernhardt Heilege’nin atölyesine devam etti. Almanya’daki ilk
döneminde Anlamak (1975), İşsiz, 1977, Nazım Hikmet Büstü (1977), Nazim Hikmet
Hapiste (1977), Nelson Mandela (1979), Köylü Başı (1979), Türkiye (1979) adlı eserleri
üretti. 1977'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.1978'de Türkiye'ye dönen sanatçı 1980'e
kadar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yaptı. Sanatçı, 1989'a
kadar Berlin'de serbest sanatçı olarak çalıştı. Kreuzberg’de bir atölye sahibi oldu. Türkiye’ye
duyduğu özlem ve Berlin’de neo-Nazilerin yabancı düşmanı hareketlerinden duyduğu
rahatsızlık nedeniyle Türkiye’ye döndü. Şahmeran Masalları adlı heykeli ile İstanbul
Bienali’ne katıldı. Ankara ve İstanbul’da sergiler açtı. Heykellerinde Anadolu kültürüne,
mitoloji ve tarihine dair konuları ele aldı. 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin çeşitli
alanlarında Aksoy’un eserleri yer almaya başladı. Sanatçı,
çalışmalarını Polonezköy yakınındaki Cumhuriyet Köyü’nde "böcek ev" adını verdiği atölyeev'de sürdürüyor.
Serpil Yeter, 1975-81 yılları arasında MSÜ Güzel Sanatlar
Akademisi Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. Bugüne kadar
çoğu yurtdışında olmak üzere çeşitli müze ve galerilerde otuzun
üzerinde kişisel sergi açmış ve birçok karma sergiye katılmış olan
Serpil Yeter sanat hayatını uzun yıllar Almanya'nın Berlin
kentinde sürdürmüştür. Şimdilerde sanatçı çalışmalarını
Beyoğlu'ndaki atölyesinde sürdürmektedir. Serpil Yeter, 1983-

200

2009 yılları arasında Hamburg, Berlin, Bremen, Essen, Amsterdam, Darmstadt,
Toronto, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi dünyanın ve Türkiye'nin değişik kentlerinde
42 kişisel sergi açmıştır. Sanatçının ayrıca yine yurtdışı ve yurtiçinde 1983-2007 yıllarında,
başta Berlin, Göttingen, Mannheim, Bonn, Duesseldorf, Magdeburg, Wien, Toronto, İstanbul
ve Ankara'da 53 karma sergiye katılmıştır. Serpil Yeter'in yurtiçi ve yurtdışında müze ve özel
koleksiyonlarda birçok yapıtı bulunmaktadır.
İsmail Çoban, sanat eleştirmeni ve ressamdır.
1 Ocak 1945’te Çorum’un Alaca ilçesinde
doğmuştur. Harhar Köyü İlkokulu (1955),
Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen okulu (1965),
Staadsexsamen Üniversitat Essn Markiting
mezunudur. Yüksek lisans tezini “Yaşam
Unsurları; Toprak, Su, Güneş ve Sanatta
Bağlantılar” üzerine, doktora tezini ise “İslam’da Sanat ve İslam’ın Sanata Etkileri (Güney
Kore, 1988) üzerine yazmıştır. Daha sonra kariyerini tamamlayarak “Prof. Dr.” unvanını
almıştır. Yoksul bir ailenin on iki çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelmiş ve küçük
yaşta annesini kaybetmiştir. İstanbul’a giderek bakkalda, terzide çalışıp gazete satarak
okumasını sürdürmüştür. Öğretmenlik mesleğini elde edebilmek için Ankara Hasanoğlan
Atatürk Öğretmen Okulu’na kaydolmuştur. Buradan mezun olduktan sonra hem öğretmenlik
mesleğine devam etmiş hem de resim sanatıyla ilgilenmeye başlamıştır. Tekrar İstanbul’a
dönerek bir grafik atölyesinde ve bir matbaada çalışmıştır. Bu sıralarda gazetelere ve
basımevlerinde yaptığı çalışmalar sürerken 1965 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksekokulu’na başladı. Yaşam koşulları zorlaşınca da okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır.
1968 yılında Almanya’ya giderek yarıda bıraktığı okulunu orada tamamlamıştır. Bir süre
serbest ressam, heykeltıraş olarak serbest çalışmıştır. Kimseden destek görmeden sürdürdüğü
çalışmaları sırasında birçok sanatçıyla çalıştı, onlara destek oldu, sergiler açtı. Öğretim
görevlisi olarak Güney Kore’de (1988-89) ve Polonya Karakaw Güzel Sanatlar Akademisinde
bulundu (1989). 2006 yılından itibaren Bakü Güzel Sanatlar Akademisi Fahri Dr. ve Akademi
Avrupa temsilciği yapmaya başladı. Aynı yıl genç sanatçılara destek olmak için “İsmail
Çoban Genç Sanatçıları Destekleme Vakfı”nı kurdu ve genel başkanlık yaptı. 1971 yılından
itibaren Almanya’nın Wuppertal kentinde, resim, heykel, grafik dallarında Görsel Sanatçı
olarak serbest çalışma hayatını sürdürdü. Andrea Çoban ile evli; İnan Tolga, Kerem Garip,
Arif Halil adlarında üç çocuk babasıdır. İsmail Çoban, Almanya, Demokratik Alman
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Cumhuriyeti, İspanya, Belçika, İsviçre, Polonya, Hollanda, İtalya, İngiltere, Bulgaristan,
Macaristan, USA, Romanya, Fransa, Suriye, Mısır, Güney Kore, Arjantin, Şili, Brezilya,
Küba, Nikaragua, Avusturya, Japonya, Çek Cumhuriyeti’nde 153 kişisel ve 300’ün üzerinde
karma sergiye katıldı. Bazı bienallerde jüri üyesi olarak yer aldı. Türkiye, Almanya
Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Başlıca kitapları arasında Göreme Bir
Masal Değil (1976), Kısır döngü (1977, Dr. Peter Spielman ile birlikte), Ateş Çemberi (1978),
Kızılırmak Türküsü (1978) yer almaktadır.

Yazarlar
Hülya Özkan lise öğreniminden sonra Münih’te Siyasal
Bilimler ve Gazetecilik bölümlerini okudu. Yüksek lisans
tezinde Türkiye’nin laikleşme sürecini ele aldı. Daha sonra
radyo ve televizyon sektöründe serbest olarak çalışmaya
başladı. ZDF kanalında meslek eğitimini tamamlayan
Özkan, bunun ardından yine ZDF kanalında kalarak
Hessen eyalet politikasından sorumlu redaktör olarak
çalıştı. Ayrıca “Aktüalite” bölümünde “Heute” (bugün)
adlı haber bülteninde görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında, özellikle “Auslandsjournal” (yurtdışı
haberleri) programı için pek çok röportaj yapıp, bilimsel yazılar yazdıktan sonra
moderatörlüğe başladı. Halen “Europa-Magazin” programını sunmaktadır. Hülya Özkan
paralel olarak romanlar (örneğin İstanbul polisiye romanları) ve araştırma kitapları
yazmaktadır.

Gazeteciler
İsmail Erel, 1971 Bursa doğumlu. 23 yıldır
gazetecilik yapıyor. Serbest gazeteci olarak başladığı
meslek yaşamında 1996 yılının sonunda SABAH
Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Sorumlu Müdür ve
ardından

İstihbarat

Şefi

olarak

görev

yaptığı

SABAH’tan 1999 yılında Hürriyet Gazetesi’ne geçti.
2008 yılının sonuna kadar Hürriyet Avrupa Haber
Müdürü olarak çalıştı. SABAH Gazetesi’nden gelen teklifle yeniden SABAH’a döndü. Yazı
202

İşleri Müdürü olarak 2014 yılının sonuna kadar görev yaptı. Özellikle özel haberleri ile dikkat
çeken İsmail Erel, Hürriyet’te Jet Fadıl ile ilgili haberler, Deniz Feneri skandalı haberleri,
“Orhan Pamuk: Türkiye 1 milyon Ermeni, 30 bin de Kürt katletti” ve “Sivas Sanığı’nın
Almanya’ya kaçması” haberleriyle gündem oluşturdu. SABAH’ta görev yaptığı sırada ise en
önemli başarısı NSU cinayetleri ile ilgili yaptığı özel haberler ve araştırmalar oldu.
Almanya’da Türklere dönük ırkçı cinayetlerin ele alındığı NSU davasına hiçbir Türk
gazetecinin alınmaması üzerine Alman Anayasa Mahkemesi nezdinde açtığı davayı kazandı.
Davanın kazanılmasıyla Türk gazeteciler de salona alındı, akreditasyon uygulaması sil baştan
yeniden düzenlendi. Erel’in Almanya genelinde çok konuşulan bir diğer haberi ise medeni
cesaretinin kurbanı olan Tuğçe Albayrak ile ilgili haberi oldu. Bild Gazetesi’nde günlerce
manşetten düşmeyen Tuğçe olayını dünyaya duyuran Erel, daha sonra genç kızın hayatını
konu edinen “Tuğçe” isimli bir kitap yazdı. Başta Kai Diekmann olmak üzere Almanya’da
yönetici konumunda birçok gazeteci ile uzun yıllara dayanan ilişkileri, arkadaşlıkları var.
Alman basını ile çok iyi ilişkilere sahip olan Erel, Hürriyet ile Bild arasındaki dostluğun da
mimarı. Halen Rheinland Pfalz Eyaleti’nin ilk ve tek Türkçe gazetesi olan Ren Postası’nın
yayımcısı olan Erel’in ayrıca Hessen Haber adında bir yerel gazetesi bulunuyor. Erel,
Avrupalı Türkler’in en büyük haber sitesi konumundaki www.diehaber.com sitesinin de
Genel Yayın Yönetmeni. İsmail Erel evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Paşa Akbaş, iş adamı, Kanal Avrupa CEO’
sudur. 20.02.1964 tarihinde Trabzon’un Akçaabat
ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Akçaabat’
da yaptı. Ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Ali
Paşa Akbaş evli ve 4 çocuk babasıdır. 1980 yılında
Almanya’ya ailesinin yanına geldiğinde henüz 16
yaşındaydı. Ali Paşa Akbaş, genç yaşına rağmen sivil
kitle kuruluşlarında önemli görevlerde bulunarak Avrupa’da yaşayan Türk Toplumu için
mücadele etti. Almanya’ya geldiği ilk yıllarda meslek eğitimi de alan Ali Paşa Akbaş,
eğitimini tamamladıktan sonra farklı iş sahalarında çalıştı. Deri fabrikasında 1987 ve 1990
yılları arasında sendika başkanlığı yaptı. Aktif ve kabına sığmayan mücadeleci kişiliğiyle
bilinen Ali Paşa Akbaş yine Mülheim an der Ruhr şehrinde yabancılar meclisi üyesi olarak
topluma hizmet etti. Birçok kültürel çalışma ve etkinliklerin öncülüğünü yapan Akbaş,
Avrupa’da yaşayan Türklerin Türk müziğine olan hasretini kurduğu Akbaş Müzik Yapım ve
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Dağıtım şirketiyle gidermeye çalıştı. Yine aynı şirket bünyesinde Türk Müziğine önemli
isimleri kazandırdı. Almanya’ya ilk geldiği yıllardan itibaren çalışmak için bu ülkelere gelen
Türklerin kalıcı olduğuna inanan Ali Paşa Akbaş aynı şekilde kalıcı ve etkili işlerin yapılması
gerektiğini düşünerek medya alanında çalışmalara başladı. Uzun istişareler ve alt yapı
çalışmalarıyla 2005 yılına gelindiğinde Avrupalı Türklerin gözü kulağı olacak ilk Türk
Televizyonunu kurdu. Avrupalı Türklerin meselelerinin en çok konuşulduğu platform haline
gelen Kanal Avrupa, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel yayınlarıyla da Avrupa’ da ve
Türkiye’ de adından sıkça bahsedilen bir Türk Kanalı oldu. Yayın hayatına başladığı 2005
yılından itibaren binlerce canlı yayın ve programla hem ekranlarda hem de bugün sosyal
medyada önemli bir takipçi kitlesine ulaştı. Avrupalı Türklere bu önemli eseri kazandıran Ali
Paşa Akbaş, halen 13 yıldır kesintisiz hizmetini devam ettiren bu kanalın yaşaması için
mücadele etmektedir.

Zeki Şahin, 9 Nisan 1964 Ordunun Ünye ilçesinde doğdu.
Gazetecilik mesleğine 1985 yılında Tercüman, Bulvar
Gazetesi ve Ak Ajans ile başladı. Mesleğinin 4 yıllık
bölümünü Türkiye’de idame ettiren Şahin, 1989 yılında
günaydın gazetesinin Doğu Berlin Temsilcisi olarak
Almanya’ya geldi sırasıyla Günaydın Gazetesi, Tercüman
Gazetesi, Berlin bürolarında ve yine Milliyet Gazetesi
Berlin temsilcisi olarak çalıştıktan sonra 1992 yılında Türkiye Gazetesi ve İhlas Camiasına
girdi. 95 ve 99 yılları arasında Frakfurt merkezde görev yaptı. 1999- 2000 arası haber
müdürlüğü 2001-2005 arası yazı işleri müdürlüğü ve TGRT’nin genel yayın yönetmeniydi.
Gazetecilik mesleğinin yanısıra televizyon dünyasına 2004 yılında TGRT EU’da politika
masası programıyla adım atan Şahin 2010 yılına kadar Avrupalı Türklerin meselelerini
ekranlara taşıyıp önemli programlara imza attı. Yaptığı programlarla Avrupalı Türklerin
teveccühünü kazanan Zeki Şahin ekranların en tanınmış yüzü oldu. 2010 yılında İhlas
Camiasından kendi isteğiyle ayrılan deneyimli gazeteci ve televizyoncu Zeki Şahin sırasıyla
FOX Türk, ATV ve SHOWTURK te siyasal ve toplumsal içerikli canlı yayın programları
yaptı. Ayrıca Avrupa’daki başarılı Türklerin hayatını anlatan Zirve Avcıları adlı çok önemli
bir programa da imza attı. FOXTÜRK’ün yerine kurulan TR 1 televizyonunda 1 yıl boyunca
genel yayın yönetmenliği yaptı. 2014 yılından bu yana Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal
Avrupa’ da Avrupa Masası adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu sürdürüyor.
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Cem Dalaman, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye’de
Avusturya Lisesi’nde okumuş, 1979 yılında, 15 yaşındayken
babasının (Atalay Dalaman, Eğitim Ataşesi) diplomat olması
nedeniyle Berlin’e yerleşmiştir. Abitur diplomasından sonra
Berlin Hür Üniversitesi’nden de diplomasını almıştır. Bunun
ardından doktora eğitime başvurmuştur. Doktora konusu:
“Almanya’dan Türkiye’ye göç eden bilimadamları” oldu ve
1997 yılında doktora mezunu oldu. Gazeteciliğe ilk SFB (Sender Freies Berlin) Türkçe
yayınlarında 1986 yılında başlayan Dalaman, bir süre Milliyet gazetesinde fotoğrafçılık ve
sinema çalışmalarında bulundu. Ancak Tekrar SFB’ye döndü ve 1997’de redaktör, 2002
yılından bu yana da RBB/ Radiomultikulti Türkçe yayınlarının sorumlu redaktörlüğünü
yürütüyor. 2005 yılında Alman Gazetecilik Ödülü’nü almıştır.
Işın Toymaz, Almanya’da Türk kökenli Alman gazeteci,
televizyon habercisidir. Ortaöğrenimini İzmir Kız Lisesi,
lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma bölümünde tamamladı. Almanya’nın Ulm kentinde
kısa bir süre sonra 1990 yılında Türkçe yerel gazete
Merhaba’da gazetecilik hayatına adım attı. Burada uzun
yıllar Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Ulm
kentinde Radio Kanale Grande adlı Alman radyo kanalında
Merhaba FM adlı programı Türkçe hazırlayıp sundu.
Programın ana temasını Almanya’daki göçmenlerin özellikle de Türk kökenlilerin uyum ve
yabancı düşmanlığı gibi sorunları, ülkedeki başarı hikayeleri üzerine söyleşiler ve tartışmalar
oluşturuyordu. 2000 yılından itibaren Avrupa Star gazetesinin Güney Almanya Haber
Sorumlusu ve Almanya’nın en köklü Türkçe yerel gazetesi Yeni Posta’da Genel Yayın
yönetmeni olarak görev yaptı. 2008 yılında Almanya tarihinde ilk kez Alman Basın Ajansı
(dpa) bünyesinde Türkçe Servisi kuruldu. Işın Toymaz bölüm kapatılana dek yani 2010 yılına
kadar dpa Türkçe Servisi Güney Batı Almanya Sorumlusu olarak görev yaptı. 2015 yılında ise
Baden Württemberg Eyaleti’nde tam 15 yıldan bu yana Württemberg Türk Okul Aile
Birlikleri Dernekleri Federasyonu tarafından yayınlanan Bizim Çocuklar (daha sonra adı
Çocuklarımız olarak değişti) adlı Almanya’nın en köklü ve ilk Türkçe çocuk dergisinin Genel
Yayın Yönetmenliği’ni yaptı. Avrupa’nın ilk ve tek dijital Türkçe kültür sanat dergisi Avrupa
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Kültür’de de yazan Işın Toymaz, ABC gazetesi ve Tele 1 kanalının Almanya muhabirliğini de
yapmaya devam ediyor. Işın Toymaz, 2016 yılından bu yana Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATGB’nin Başkanlığını yürütüyor. Işın Toymaz’ın, Havuz Yayınları’nın okurla buluşturduğu
ve Avrupa’daki Türkiye kökenli rol modellerle söyleşlerin derlemeleri niteliğindeki “Aa Siz
Hiç Türklere Benzemiyorsunuz” ve “50 Yıllık Sahte Evlilikten Sonra İlan-ı Aşk” adlı iki
kitabı bulunuyor. Hukukçu bir baba, öğretmen bir annenin kızı olan Işın Toymaz, Chp
Esslingen Temsilciliği Başkan Yardımcısı olarak da faaliyetlerini sürdürüyor.

Politikacılar
Ekin

Deligöz,

21

Nisan

1971

Tokat

doğumlu, Birlik

90/Yeşiller üyesi Alman Federal Meclisi milletvekili Türk-Alman
siyasetçidir. 979 yılında ailesi ile birlikte Batı Almanya'ya taşındı.
Okulunu Weißenhorn'da

tamamladı

ve

1998

yılında Konstanz ve Viyana Üniversiteleri’nde idari çalışmalarda
derece

kazandı.

Şubat

1997'de Alman

vatandaşlığı

edindi.

Deligöz Birlik 90/Yeşiller'e öğrenci üye olarak katıldı ve Yeşiller'in
gençlik

örgütünün Bavyera bölümüne

girdi.

1998

yılında Bundestag milletvekili oldu ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 seçimlerinde yeniden
seçildi. Deligöz, federal mecliste sandalye kazanan 11 Türk asıllı siyasetçiden biridir. Deligöz,
2002-2005 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller'in parlamento grubunun başkanı olarak görev
yaptı. 2009'dan 2013'e kadar grubun vekil sözcülüğünden biriydi. Bütçe Komitesi'nin bir
üyesi ve Denetim Komitesi'nin başkan yardımcılığı görevini yürüten Deligöz, parlamento
grubunun Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS), Federal Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı (BMBF), Federal Sağlık Bakanlığı (BMG), Federal Aile İşleri Bakanlığı, Yaşlı
Yurttaşlar, Kadınlar ve Gençlik (BMFSFJ) ve Federal Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bütçe
raportörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gegen Vergessen – Für Demokratie,
Alman Kamu ve Özel Refah Birliği ile UNICEF Alman Komitesi yönetim kurulu üyelerinden
biridir. Deligöz, 2016 yılında 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak nitelendiren ve Türkiye'nin
şiddetle karşı çıktığı sembolik kararın lehinde oy kullanması nedeniyle polis koruması ile
mesleki ve özel faaliyetler için ilave güvenlik tedbirleri alan 11 Türk kökenli milletvekilinden
biri oldu. Ekin Deligöz evli ve iki çocuk annesidir. Deligöz, kadın ve gençlik sorunlarıyla
ilgili pek çok konferansta yer almıştır.
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Özcan Mutlu, 10 Ocak 1968’de Kelkit’te dünyaya
gelmiş Türk-Alman Yeşiller Partisi politikacısıdır.
1973 yılından bu yana Kreuzberg Berlin bölgesinde
yaşamaktadır ve 1990 yılında vatandaşlık elde
etmiştir. Eylül 1985-Şubat 1989 tarihleri arasında
Berlin Teknoloji Enstitüsünde bilgi elektroniği üzerine
eğitimini

tamamlamıştır.

Daha

sonra

Beuth

Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi almıştır. 1989-1993 yılları arasında Berlin
Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iletişim ve elektronik mühendisliği
okumuştur. Omaha'da (ABD) kaldığı süre boyunca burada staj yaptı. Sonrasında 1993-1999
yılları arasında telekomünikasyon şirketinde mühendisi olarak çalıştı. Mutlu 1990'da Yeşiller
Partisine katıldı ve Kreuzberg ilçe meclisine seçildi. 1999 yılında bölgedeki FriedrichshainKreuzberg semtini temsil eden Berlin Bölge Meclisi Abgeordnetenhaus'a girdi. 2006 ve 2011
yıllarında tekrar seçilmiştir. Bu dönemde, özellikle eğitim, entegrasyon ve göç politikaları ile
Avrupa ve Türkiye için politikalar konusunda sorumlu birkaç parlamento komisyonunda
görev yapmıştır. Mutlu, 2009 federal seçimleri için partisi tarafından seçildi, ancak Federal
Meclis üyeliğini kaçırdı. 2013'te yapılan federal seçim sonrasında, Mutlu, Bundestag'da bir
sandalye kazandı. Yedi kadın da dahil olmak üzere federal parlamentoya giren on bir Türk
asıllı siyasetçiden biridir. Parlamentoda o zamandan beri Eğitim, Araştırma ve Teknoloji
Değerlendirme Komitesinde görev yapıyor. Komitede, o parlamento grubunun vatandaş
katılımına ilişkin raportörüdür.

Arif Ünal, Türkiye’de Kimya Mühendisliği, Almanya’da ise Tıp
Eğitimi gördü. Üniversite eğitiminden sonra Düsseldorf’ta 5 yıl
özürlü çocukları olan ailelerle çalıştı. Daha sonra Köln’de
Göçmenler Sağlık Merkezi’ni kurdu. Bu merkezde 17 yıl müdür
ve psikoterapist olarak görev yaptı. Arif Ünal Almanya’ya
geldiğinden bu yana siyasette aktiftir. Öğrencilik yıllarında birçok
dernek ve birliğin yönetim kurulunda aktif görev yaptı. 90’lı
yıllarda “SOS-Irkçılık" hareketinin sözcülüğünü yaptı, ayrıca
"Ideen" adlı derginin yayın kurulunda çalıştı. 1999-2009 yılları
arasında Yeşiller siyasetçisi olarak Köln Belediye Meclis
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Üyeliği’ne seçildi. Burada sağlık politikası ve entegrasyon politikaları konusunda parti
grubunun 10 yıl boyunca sözcüsü oldu. Bunun dışında, Köln Sağlık Kongresi Yönetim
Kurulu’nda ve Köln’de pek çok klinikte yönetim kurulu üyeliği yaptı. Mayıs 2010’da yine
Yeşillerden KRV Eyaleti Parlamentosu’na seçildi. Yeşiller Parlemento Grubu’nda sağlık ve
entegrasyon politikaları sözcülüğü ve dinler arası diyalog sorumluluğu görevlerini
yürütmektedir.
Aydan Özoğuz, 1967 yılında Hamburg şehrinde esnaf
olan bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve
Hamburg Lokstedt’te büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra
1989 yılında Alman vatandaşı oldu ve üniversitede İngiliz
Dili ve Edebiyatı eğitimine başladı. Üniversite eğitimini
tamamladıktan sonra 1994 yılında Hamburg Körber
Vakfı’na bilimsel araştırmacı olarak girdi ve burada uyum
konulu çok sayıda proje yürüttü. 2001-2008 yılları
arasında Hamburg Belediye Meclisi üyeliği ve SPD Grubu Uyum ve Göç Sözcülüğü
görevlerini yürüttü. 2009 yılında Almanya Federal Meclisi’ne seçildi. Aile, Yaşlılar, Kadınlar
ve Gençlik Komisyonu üyeliği yaptı. Buradaki çalışmalarının merkezini gençliğin korunması
ve güncel medya oluşturdu. Aynı zamanda Federal Meclis İnternet ve Dijital Toplum
Araştırma Komisyonu üyeliği yaptı. 2010 yılı mart ayında Federal Meclis SPD Grubu
tarafından uyum sorumlusu olarak atandı. Ayrıca Türk-Alman Parlamenterler Grubu
mensubudur. Parlamenter olarak çalışmalarının yanında TürkAlman Toplumu, Almanya
Müslüman Akademisi Vakıf Konseyi ve Hamburg Göçmen Vakfı Danışma Kurulu üyesidir.
Ayrıca Aralık 2011’den beri SPD’de Genel Başkan Yardımcısıdır. Hamburg'ta senatör
Michael Neumann ile evli olup, iki çocuk sahibidir. Almanya'da 2013 yılında Göç ve Uyum
Bakanlığı görevine getirilmiştir.
İsmail Ertuğ, liseden sonra sanayi ürünleri satış elemanı
alanında meslek eğitimine devam etti. Bu esnada bir
sağlık

sigortası

kuruluşu

olan

AOK’da

şirket

müşterilerine danışman olarak görev yaptı. Sonrasında
sosyal sigortalar uzmanlığı mesleğine yöneldi ve
ardından

sağlık

sigortası

işletme

uzmanı

olarak

üniversiteden mezun oldu. SPD ve uSos’un 1999
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yılından beri aktif üyeleri arasında olan Ertuğ, 2002 yılında SPD Amberg Süd-Ost ilçe
başkanı seçildi. 2004 yılından 2009 sonuna kadar belediye meclis üyeliği yaptı. 2003 yılında
Amberg SPD yönetim kurulu ve Ekim 2005’te SPD Oberpfalz başkan yardımcılığına seçildi.
Ertuğ, 2009’dan beri SPD Avrupa parlamentosu üyesidir. Avrupa Parlamentosu’nda 2014’den
bu yana Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğinin yanında aynı zamanda Sosyalist ve Sosyal
Demokratlar Grubu’nun Ulaşım ve Turizm (TRAN) Komisyonu koordinatörlüğünü
yapmaktadır. Bunun yanında, Parlamento’nun Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (Trans-European
Transport Networks) Komisyonu raportörü olarak görev yapmıştır. Ocak 2016'dan bu yana
Otomotiv Sektöründe Emisyon Ölçümleri Araştırması Komitesinin (EMIS) tam üyesidir.
Ayrıca, AB-Kazakistan, AB-Kırgızistan, AB-Tacikistan ve AB-Özbekistan Parlamento
İşbirliği Komisyonları Delegasyonu üyesi ve Türkmenistan ve Moğolistan ile ilişkiler
(DCAS) üyesidir.

Zülfiye Kaykın, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
Çalışma,

Uyum

ve

Sosyal

Müsteşarı’dır.Türkiye’den

göç

İşler

Bakanlığı

edip

Duisburg

şehrine geldiğinde henüz dokuz yaşında idi. Lise
bitirme sınavlarının ardından satış uzmanlığı eğitimi
aldı. 1985-2003 yılları arasında bu mesleğini icra
ederken kısa süre içerisinde satış yöneticisi oldu.
Ailevi nedenlerle verdiği iki sene aranın ardından
2005 yılından 2010 yılı Mayıs ayına kadar Almanya’nın en büyük camii olan Duisburg
Merkez Camii’ne bağlı eğitim ve kültür merkezinde idarecilik yaptı. 1994 yılında SPD üyesi
olan Kaykın, bu tarihten itibaren yerel politikayla faal olarak ilgilenmeye başladı. 2001 yılına
kadar Marxloh Yuvarlak Masa Platformu ve ELIF e.V. isimli aile birliğinin başkanlıklarını
yürüttü. 2004 yılında kendisine Duisburg Hoşgörü ve Medeni Cesaret Birliği’nin “Hoşgörü ve
Medeni Cesaret Ödülü” ve 2007 yılında ise “Farklı köken, din ve renklerden
insanların anlayış ve ortak yaşamı” için gösterdiği çabalardan ötürü Federal Liyakat Nişanı
verildi.

İz Bırakanlar
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Mevlüde Genç, 1970 yılında Almanya’ya misafir işçi olarak gelmiş
olan eşinin yanına 1979 yılında geldi, 29 Mayıs 1993 tarihinde
hayatı tamamen değişti. Solingen’de yaşanan ırkçı saldırıda iki
kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Takip eden yıllarda
barış için çaba harcadı ve devamında Alman vatandaşlığını kabul
etti.

Gerekçesi

“Almanya’da

yaşıyorum,

dolayısıyla

Alman

vatandaşı olmak istiyorum” şeklindeydi. Kendisiyle yapılan
“Barıştırmanın Gücü” adlı radyo söyleşisi 1995 yılında Civis Medya
Ödülü’nü aldı. Bir yıl sonra Federal Liyakat Nişanı’na layık
görüldü. 2003’te Friedrich Ebert Vakfınca düzenlenen Alman-Türk
Kültür Haftasında Dostluk Ödülü’ne layık görüldü. CDU Eyalet
Meclis Grubu’nun teklifi üzerine, 18 Mart 2012’de (yeni
Cumhurbaşkanını seçmek üzere) toplanan Federal Kongre’ye
seçmen olarak katıldı.
Nazan Üngör (2000-2007 yılları arasında Claus Eckes ile
evliliğinden dolayı ‘Eckes’ olarak tanınmıştır) lise
eğitiminden sonra Alman müzik kanalı Viva'da staj yaptı
ve sonrasında burada meslek eğitimine devam etti. Daha
sonra

“Guten

Abend

RTL”

(İyi

akşamlar

RTL)

programında hava durumunu sunmak üzere RTL kanalına
geçiş yaptı. Bir yıl sonrasında “RTL 2 News” haber
bülteninin spikerliğini üstlendi ve bu görevi dört yıl
sürdürdü. Akabinde yine RTL kanalında “Formel Exclusiv” ve “Explosiv Weekend”
programlarına başladı. Bunları “Dublör Şov- Die Doppelga'nger Show”, “ECHO” ve Hape
Kerkcling ile “Let’s Dance” gibi şov programları sunuculuğu takip etti. 2011 yılında Marco
Schreyl ile “Alman Televizyon Ödülleri”ni sundu. 2010 yılında “Guren Morgen Abendland Almanya und Türkei, eine Familiensgeschichte” (Günaydın Avrupa - Almanya ve Türkiye.
Bir aile hikâyesi) adlı kitabını yayınladı. 8 Mart 2017'de Almanya Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Bilim Adamları
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Prof. Dr. Bülent Uçar, 1996-2002 yılları arasında Bonn ve
Bochum Üniversiteleri’nde İslam bilimleri ve Hukuk eğitimi
gören İslam Din Pedagojisi Profesörüdür. 2002-2005 yılları
arasında Bonn ve Duisburg şehirlerindeki çeşitli okullarda
İslam Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Aynı dönemde Bonn
Üniversitesi’nde

İslam

bilimleri

alanında

doktorasını

tamamladı. 2005-2007 yılları arasında Soest’de bulunan Eyalet
Okul Enstitüsü 86 Kalite Ajansı’nda ve ayrıca Düsseldorf Okul
Bakanlığı’nda

çalıştı.

Bu

esnada

Erlangen/Nürnberg

Üniversitesi’nde 2008 yılında bitirdiği İslam bilimleri alanındaki doçentlik tezini hazırladı.
2007 yılından bu yana Osnabrück Üniversitesi İslam Din Pedagojisi Bölümü’nde Profesör
olarak görev yapan Uçar, aynı zamanda Kültürlerarası İslam Araştırmaları Merkezi’nin de
direktörlüğünü yürütüyor. Ayrıca 2008-2011 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören Bülent Uçar, 2010 yılından bu yana da Almanya İslam
Konferansı’nın üyeleri arasında bulunuyor.
Prof. Dr. Onur Güntürkün, Türkiye’de liseyi bitirdikten
sonra beyin ve davranışlar arasındaki ilişki üzerine
çalışmaya ve bu nedenle de Almanya’da Psikoloji okumaya
karar verdi. Bochum Ruhr Üniversitesi nde 1980 yılında
Psikoloji Bölümü’nü bitirdi, aynı üniversitede 1984 yılında
doktorasını tamamladı. 1991 yılında Konstanz'da bitirdiği
doçentlik tezi çalışmaları esnasında Bochum, Paris (Pierre
et Marie Curie Üniversitesi), San Diego (Kaliforniya Üniversitesi) şehirlerinde çalışmalarını
sürdürdü. 1993 yılında Bochum Ruhr Üniversitesinde Biyopsikoloji dalında profesör oldu.
Brisbane, İzmir ve Anvers Üniversitelerinin her birinde yarım yıl süren araştırmalarda
bulundu. Güntürkün, beyin asimetrilerinin işleyişi, beyin ve bilişsel işlemlerin evrimi üzerine
araştırmalarda bulunuyor. Araştırmaları birçok kez ödüle layık görüldü. Almış olduğu
ödüllerden bazıları şunlardır; Krupp Ödülü (1995), İstanbul ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde
fahri doktora ünvanı (2000 ve 2008), Wilhelm-Wundt Madalyası (2006), Alman Bilimler
Akademisi üyeliği (2006 ve 2008), TÜBİTAK Özel Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Üstün
Hizmet Ödülü (2009), Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Nişanı (2011).
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Prof. Dr. Ahmet Lokurlu,

SOLİTEM Şirketi’nin

kurucusudur. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümünde,
Mühendisliği

Essen

Üniversitesi

Bölümünde

ve

Enerji
Minsk

ve

Proses
Bilimler

Akademisi’nde (Beyaz Rusya) eğitim aldı. Ardından
Aachen

Teknik

Yüksekokulu’nda

Şirket

Yönetimi Bölümünü bitiren Lokurlu, yüksek dereceli yakıt
hücreleri konusu üzerine doktora yaptı. Bu esnada Jülich
Araştırma Merkezi’nde çalıştı. Şu anda Felsefe alanında (Evrimci Etik) ikinci doktorası
üzerine çalışıyor. 1998 yılında güneş enerjisine dayanan soğutma sistemini geliştirdi. Bir yıl
sonra Jülich Araştırma Merkezi’nden aldığı özel izinle güneş enerjisi destekli soğutma yapan
tesis tasarımları geliştiren SOLİTEM şirketini kurdu. Dr. Ahmet Lokurlu, öncü çalışmaları
uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Ayrıca aralarında 2007 yılında TIME dergisi tarafından
verilen “Hero of the Environment”in de yer aldığı birçok ödüle layık görüldü.
Gülay

Kaya

Smaigel,

Trabzon’un

Maçka

ilçesinde

ilköğretimine başlamıştır. 14 yaşında iken babasının öğretmen
olarak göreve başladığı Almanya’nın Essen şehrine ailesi ile
birlikte gelerek, tahsiline orada devam etti. Liseyi bitirdikten
sonra, Essen Üniversitesi’nde önce Sosyal Pedagoji okuyarak
bu alanda diploma aldı. Daha sonra, aynı üniversitenin Eğitim
Bilimleri Fakültesini de bitiren Gülay Kaya, Sosyal Pedagog
diplomasını aldı. Çalışma hayatına Prof. Dr. Faruk Şen
tarafından yönetilmekte olan Essen’deki Türkiye Araştırmalar
Merkezi’nde asistan olarak başlayan Gülay Kaya, üç sene süren bu pozisyondan sonra, 1994
senesinde Duisburg’ta, “Arbeiterwohlfart (AWO)” da Gençlik ve Eğitim Mahkemelerinde
bilirkişi olarak göreve başladı. 2006 yılında bulunduğu bölümün yöneticiliğine atanan Gülay
Kaya, bu görevi on yılı aşkın bir süre başarı ile sürdürdükten sonra, hâlihazırda Krefeld’de
Kent Eğitim Bölümünde müdür olarak görev yapmaktadır. Eğitim ve meslek hayatı esnasında,
kültürlerarası iletişim göç, göçmenlerin sosyal sorunları ve bunların çözümlenmesi, genç
göçmenlerin eğitimi ve topluma kazandırılmaları gibi konularda uzmanlaşan Gülay Kaya’nın
bu alanda birçok bilimsel yayının yanında, gazetelerde yayımlanmış makale ve söyleşileri
bulunmaktadır. Kültürlerarası iletişim ve göç konusunda konferanslar da düzenlemiş bulunan
Gülay Kaya, bu konuda faaliyet gösteren birçok organizasyon, dernek ve sivil toplum
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kurulusunda da görev yapmış ve yapmaktadır. Bunların arasında 2014’ten itibaren üstlenmiş
olduğu PSAG (“Psychosoziale Arbeitsgemeinshaft Duisburg” Duisburg Psikososyal Çalışma
Grubu)’nun sözcülüğü olduğu gibi, PSAG’nin çocukların ve gençlerin psikososyal gelişimi ile
ilgili bölümde üstlenilen aktif roller, velilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar, Türk Veliler
Federasyonu’na bağlı, Wuppertal şehrindeki Veliler Akademisi’nin 2007 – 2010 seneleri
arasında yönetimi vardır.
Prof. Dr. Ali Cemal Benim makine mühendisliği lisans ve
yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı.
Yüksek lisan tezinin konusu, akışkanlar mekaniğinin ana
denklemleri

olan

Navier

Stokes

denklemlerinin Sonlu

Elemanlar Metodu ile nümerik olarak çözümü üzerine idi.
Doktorasını

Almanya’da

Stuttgart

Üniversitesi,

Teknolojisi

Fakültesinde

“Türbülanslı

Alevlerin

Enerji
Sonlu

Elemanlar Metodu ile Modellenmesi” konusu üzerine yaptı ve
üstün başarı derecesi ile bitirdi. Müteakiben, iki senelik bir doktora sonrası döneminde,
Stuttgart Üniversitesi’nde sonlu elemanlar metodunun akışkanlar mekaniği ve ısı transferinde
kullanılması üzerine dersler verdi ve türbülanslı alevlerin modellenmesi üzerine araştırmalar
yürüttü. Bu doktora sonrası döneminin akabinde, İsviçre’de Baden şehrindeki ABB Turbo
Systems Ltd. Firmasında, araştırma ve geliştirme bölümünde göreve başladı. Bu firmada,
termik makinalar laboratuvarında, “Hesaplamalı Akış ve Yanma Modellenmesi” grubunu
yönetti. Prof. Benim 1996’dan beri Düsseldorf Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Fakültesinde, Enerji Teknolojisi kürsüsünde profesör olarak görev yapmaktadır
ve hâlihazırda Akis Simülasyonu Merkezini (Center of Flow Simulation, CFS) yönetmektedir.
Şimdiye kadarki akademik kariyeri esnasında, Prof. Benim’in Polonya’dan ve Türkiye’den
almış olduğu Doçentlik unvanları da vardır. Prof. Benim’in hakemli dergiler ve
konferanslarda yapmış olduğu, sonlu elemanlar metodu, sonlu analitik metot, Navier-Stokes
çözüm teknikleri, Lattice Boltzmann metodu, türbülans modellemesi, yanma modellemesi
(gaz, sıvı ve katı yakıtlar), gazlaştırma, ısı transferi, metal akışı, iki-fazlı akışlar, erozyon,
turbo makineler, içsel ve dışsal aerodinamik, akustik, termoelektrik, biyomedikal uygulamalar
gibi geniş bir yelpazeyi kaplayan yüzeylinin üzerinde bilimsel makalesi, iki kitabi vardır.
Bunun dışında gaz türbini yanma odalarının soğutulması ile ilgili altı patentin sahibidir. Prof.
Benim “Progress in Computational Fluid Dynamics – An International Journal” adlı bilimsel
derginin editörüdür (Executive Editor).
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Hakkı Keskin, 1943 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde
dünyaya

gelmiştir.

Keskin,

lise

eğitimini

Erzincan’da

tamamladıktan sonra, Almanya’ya göç etmiş ve Berlin Özgür
Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine doktora yapmıştır.
Türkiye’ye dönerek bir süre Başbakan Bülent Ecevit’in
danışmanlığını

yapan

Keskin,

1980

yılında

akademik

çalışmalarını sürdürmek üzere Almanya’ya dönmüştür. 1982
yılında Uygulamalı Hamburg Üniversitesi Sosyal Pedagoloji
Fakültesi’nde Siyasal Bilgiler ve Göç Politikası üzerine profesör
ünvanı almıştır. 1993 yılında Almanya Sosyal Demokrat Partisi adayı olarak girdiği
seçimlerde, Almanya’da milletvekili seçilen ilk Türk kökenli yurttaş olarak Hamburg Eyalet
Parlamentosu milletvekili oldu. 1997 seçimlerinde kendi isteği ile aday olmayan Keskin, 2005
seçimlerinde Sol Parti adayı olarak katıldığı seçimlerde Federal Almanya Parlementosu
milletvekilliğine seçildi. Hakkı Keskin, 1995’te Almanya Türk Toplumu’nun kurucu üyeleri
arasında yer almış ve 2005 yılına kadar genel başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Hakkı
Keskin, iki kız çocuğu babasıdır.
İş Adamları
Ahmet

Güler

1957’de

Trabzon’da

doğdu.

Ortaöğretimine

Samsun’da devam eden Güler, 1980’de Hacettepe’den mezun
olduktan sonra doktora için Almanya’ya gitti. Türkiye’de deri giysi
üretim tabakhane ve konfeksiyon fabrikaları kurdu ve bu ürünleri 20
sene boyunca Avrupa’da kendi mağaza zincirlerinde pazarladı.
Halen enerji sektöründe aktif olan Güler, Avrupa’da Türk kökenli
işverenlerin örgütlenmelerinde öncü rol oynadı ve yıllardır Avrupalı
Türk İş Adamları Birliği Federasyonunun başkanlığını yapmaktadır.
Çeşitli medya kuruluşlarında yazarlık yapan Güler, Avrupa’daki gençlerin meslek eğitimi
görmeleri ve çevre konularında faaliyet içinde yer almaktadır. 1980 senesinde Almanya’ya
eğitim amacı ile geldi. O tarihten beri Almanya’da yaşamaktadır. Almanya’da deri giysi
imalat, toptan ve perakende zincir mağazaları işine girdi. Almanya’da, Gentili Markası altında
20 adet zincir perakende deri mağazası ve toptan satış merkezi kurdu. 1985’te Türkiye’de
Deri Konfeksiyon fabrikasını, 1990’da İzmir’de ham deri işleme fabrikası (tabakhane) ve deri
214

hazır giyim fabrikaları kurdu. Bu işletmelerde 600’e yakın istihdam yarattı. Türkiye’de deri
giysi imalatı yaparak Almanya ve Avrupa’ya ihraç etti. 2000 yılından beri ENBITEX Ltd.Co.
Kg. firması ile yenilenebilir enerjiler konusunda Avrupalı büyük enerji firmalarına Türkiye
yatırımları konusunda danışmanlık yapmaktadır

Şeref Tıraş, aslen Kırşehirlidir. Babası ve üç
kardeşiyle

birlikte

yakınlarındaki

Almanya’ya

Dormagen’de

gelmiştir.
EMS

Köln

Nakliyat

Şirketi’nin sahibidir. 100’ü kendisine ait olmak üzere
250’yi aşkın tır ile Almanya, Türkiye ve İran
arasındaki yük taşımacılığı konusunda etkili bir isim
haline gelmiştir. Firmanın ismi Emmanuel ve Michael adlı iki Alman mimar ile Şeref Tıraş’ın
baş harflerinden oluşmaktadır. Ortakları bir yıl sonra başka işlere geçmelerine rağmen, kendisi
firmayı büyütmeye devam etmiştir. Şeref Tıraş, dünyaca ünlü Alman firması Bayer'in
mallarını Türkiye ve İran'a taşımaktadır. Dönüşte de Opel, Volkswagen ve diğer otomobil
firmalarına Türkiye'den oto yedek parçası getirmektedirler. Türk, Alman ve Bulgar, 200'ü
aşkın şoför çalıştırmaktadır. Türkiye'de Hadımköy'de de 17 bin metrekare kapalı alanda
merkez kurmuştur ve bu çapta bir depolama başka şirkette görülmemektedir. 2008 yılında,
Ekovitrin dergisi tarafından, Şeref Tıraş’a “Almanya’da En Başarılı İş Adamı” ödülü
verilmiştir.

Hilmi Selçuk, Almanya’ya 1961 yılında çalışmak için
gelmiş, beş yıl kadar Hamburg’da gemi tezgâhlarında
görev yaptıktan sonra, gıda ürünleri piyasasındaki
eksikliği görerek, Türk gıdaları dağıtımına başlamıştır.
Türklerin ticaret belgesini almalarının zor olduğu
zamanlarda, bütün zorluklara rağmen 1966 yılından
itibaren ticaret yapma belgesi alarak iş hayatına girdi. 1969 yılında ise Frankfurt Büyük
Pazar’da ithalat ve ihracat üzerine kurduğu firmasını faaliyete geçirerek, Almanya başta
olmak üzere tüm Avrupa’ya gıda ürünleri dağıtımına başladı. 20 sene önce küçük bir atölyede
başladığı pastırma üretimine, bugün 40 kişinin çalıştığı 2500 metrekarelik modern
fabrikasında devam etmektedir. Almanya'nın Wiesbaden kentinde 1997 yılından bu yana
faaliyet gösteren Öz Kayseri şirketine, 2016 yılında, Almanya Tarım Birliği (Deutsche
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Landwirtschaft Gesellschaft - DLG) tarafından, dünyanın en prestijli ödüllerden biri olan
'Üstün Kalite Ürün' ödülü verilmiştir.

Hüseyin Adalı, 1970’ten beri Almanya’da bulunmaktadır.
Aslen Keşanlıdır. Keşan’da ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra,
İstanbul’da Vatan Mühendislik Okulu’nda üniversite eğitimine
başlamış ancak o zamanki siyasi ortam, Türkiye’de üniversite
okumaya çok fazla imkân tanımadığı için Almanya’ya
gitti. Öğrenci olarak geldiği Mannheim’da hemen çalışmaya
başlamıştır. Bir yandan baraka baraka dolaşıp uçak bileti
satarken, bir yandan da üniversite eğitimine devam etmiştir.
Zaman içerisinde Mannheim’da, Ludwigshafen’da ve Heidelberg’de Almanca kursuna
gitmiştir. Hüseyin Adalı, Hürriyet Gazetesi uçak şirketini kapatınca, arkadaşlarıyla birlikte
şirketin Mannheim bürosunu devralarak Almanya’da da kendi kendisinin patronu olmuştur.
Rahmetli Hamdi Öztürk ile birlikte Öztürk Uçak Şirketi'ni kurmuşlardır. O dönemde
yabancılara işletme kurma izni verilmediği için, bu ilk şirketi Hamdi Ağabey'in Alman eşinin
üzerine açmışlardı. Öztürk Uçak Şirketi, Almanya'da uzun yıllar hizmet vermiştir.
Frankfurt’ta en çok yolcu taşıyan şirket haline gelmişlerdi. O dönemde, Frankfurt’ta çok fazla
otel olmamasını fırsat bilip otel işletmeciliğine başlamıştır.
Mülahim Kuru, Mustafa Kuru ve İbrahim Kuru’nun
ailelerinin

1969’da

Tekirdağ-Malkara’ya

bağlı

Karacahalil Köyü’nden Almanya’ya göç etmesiyle
Marmara efsanesi gerçekleşmeye başladı. Birkaç bin
Mark sermayeyle işe başlayan Kuru kardeşler, şimdi
80 milyon Euro’yu aşan cirolara ulaştılar. Kuru
Kardeşler, 1982 yılında Tekirdağ’da KURULAR
KOLL ŞTİ. kurarak, Türkiye’den kuru gıda ürünleri ile birlikte sebze ve meyve ihracatına
başlar. 1986 yılında Hannover’de LEKO GMBH kurulur. Aynı yıl İstanbul’da KUPA A.Ş.
kurularak markalaşmanın ilk adımı atılır. Bu marka ile kendi ambalajlı ürünlerini satmaya
başlayan şirket, ilk defa dünya fuarlarına katılmaya başlamıştır. Almanya’da büyümeyi
hedefleyen Kuru kardeşler, 1989 yılında diğer şubeyi Frankfurt’ta KULE GMBH ile kurarlar.
Böylece birbirine 300 km uzaklıkta üç şubede -Düsseldorf, Hannover ve Frankfurt’ta 250
çeşit taze meyve ve 2000 çeşit kuru gıda ile marketlere hizmet verilir. 1998 yılında
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Hannover’de yer alan ikinci şirket, KURULAR GMBH kurulur. Hemen ardından aynı yıl
Aydın’da en büyük zeytin fabrikası olan ve günümüzde Marmara zeytinlerinin üreticisi
MAROLİ A.Ş. kurulur. Açılışını dönemin cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel yaparak
Kuru Kardeşleri onurlandırmıştır. Hem Almanya’da hem Türkiye’de sosyal sorumluluklarını
yerine getiren ve bu konuda çeşitli faaliyetlerde bulunan Marmara’ya 2000 yılında Hüseyin
Kuru nezdinde “Üstün Hizmet Madalyası” takdim edilmiştir. Kurulduğu günden bugüne, her
türlü ekonomik krizi aşan ve büyümeye devam eden Marmara GmbH, dağıtım ağını ve satış
ekibini sürekli geliştirerek sadece Almanya’da değil, tüm Avrupa’da faaliyet gösteren bir
şirket haline gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır Tukaş’ın bayiliğini yapmıştır ve halen Evyap’ın
Avrupa’daki tek yetkili bayisidir. Son yıllarda bu bayiliklere Tat, Doğanay, Aroma, Kent
Boringer ve Melis firmalarını da ekleyerek Türkiye’nin seçkin markalarını Avrupa’daki
tüketici ile buluşturmaya devam etmektedir. Düsseldorf Hali’nde 30 metrekarelik bir depoda
filizlenen şirket, bugün Ratingen, Düsseldorf, Hannover ve Frankfurt’taki şubelerinde
çalışanlarıyla hizmet vermektedir. Şu anda ikinci jenerasyon da ilk kuşağa omuz veriyor.
Marmara Türkiye’nin saygın şirketlerini Avrupa pazarında da başarıyla temsil ediyor.

Bülent Uzuner, Üniversite’de ekonomi eğitimi almış, sonrasında
KPMG ve CSC Ploenzke firmalarında danışmanlık yapmış ve şu
anda BTC AG Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Burada edindiği
tecrübelerle 1997 yılında Uzuner Management Consulting (UMC)
isimli şirketi kurmuştur. Sadece üç yıl içerisinde on milyon Alman
Markı ciroya ulaşan UMC, 2000 yılında Business Technology
Consulting (BTC) isimli şirket ile birleşerek, Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Uzuner ve 125 çalışanı ile hizmete başladı. 2010
yılında ulaştığı 176,1 milyon avro ciro ile BTC, Almanya’da
alanındaki 25 şirket arasında 15. oldu. Bugün için 1700 çalışanı olan BTC, aralarında İsviçre,
Türkiye, Polonya ve Japonya’nın da bulunduğu 16 ülkede hizmet veriyor. Bremen Nordwest
Türkiye-Avrupa Ekonomi Forum Başkanlığı (TEV/TPO e.V.) gibi farklı alanlarda Türkiye ve
Almanya arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çalışan Uzuner, Almanya
hükümeti ve Almanya Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyaretlerinde heyet içerisinde bulunarak
bilgilerini paylaşıyor.
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Mehmet Gürcan Daimagüler, 1988 yılında Siegen şehrinde
liseyi bitirerek üniversiteye girmeye hak kazandı. Okul hayatı
oldukça başarılı geçti ve bu sayede liseyi iyi bir neticeyle
bitirdi. Aynı sene okula başlayan 180 öğrenciden tek Türk
olan ve bununla gurur duyan Daimagüler, lise bitirme
sınavında Almanca dersi "pekiyi" olan tek kişiydi. Bonn, Kiel,
Harvard, Yale ve Witten-Herdecke Üniversiteleri’nde Hukuk,
İktisat ve Felsefe eğitimi gördü, master ve doktorasını yaptı.
Üniversiteye paralel olarak Federal Alman Meclisi’nde ilk
Türk-Alman parlamento danışmanı olarak görev yaptı. Daha
sonra “Boston Consulting Group” isimli şirketin danışmanı ve Avrupa’nın en büyük güneş
enerjisi firmasında strateji şefi olarak çalıştı. 1998-2005 yılları arasında FDP’nin Genel İdare
Kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2007 yılında partiden ayrıldı. Mehmet Gürcan Daimagüler,
World Economic Forum tarafından verilen “Young Global Leader” ödülü, Harvard
Üniversitesi’nden

“Rising

Star

Award”

ve

“Littauer

Fellowship”

ödülleri,

Yale

Üniversitesi’nden ise “World Fellow” ödüllerinin sahibidir.
Murat Günak, ünlü bir otomobil tasarımcısıdır. 1957
yılında İstanbul’da doğdu. Çocukken anne ve babasıyla
Almanya’ya geldi. Londra’daki Royal College of Art’da
okudu. Daha 1986 yılında Mercedes’in tasarımcı ekibinde
ilk C-Sınıfını tasarladı. Mercedes’in “Offensive” modelinin
tasarımına önemli katkıları oldu. 1994 yılında Peugeot
otomobilinin baş tasarımcısı olan Günak burada başka
modellerin yanı sıra, 206 ve 206 CC, 307 ve 607
modellerinin tasarım sorumluluğunu üstlendi. 1998’de yeni
bir sözleşmeyle Mercedes’te otomobil tasarımının başına
getirilen Günak, bu arada ikinci SLK-serisi ve CLS serilerinin yöneticiliğini üstlendi. Günak,
2004 yılında Volkswagen-Şirketler Grubu’nun tasarım bölümünün başına getirildi. Burada
onun sorumluluğu altında Eos, Passat CC, Tiguan ve Scirocco-Studie Iroc otomobilleri doğdu.
Ayrıca, Skoda ve Bentley markaları için de çalıştı. Günak, 2007 yılından beri elektrik motorlu
otomobiller üzerinde yoğunlaşmaktadır. İsveç hibrit otomobili Mindset’den sonra, şimdi de
Mia Electric'in çekirdek parçası olan Mia otomobil’i geliştiren Günak, aynı zamanda halen
Mia Rlectric’te şirket Strateji sorumlusu olarak çalışmaktadır
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Aydın Yardımcı, Ankara'nın Keskin ilçesinin, Konur
köyünde dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin en
küçüğüdür.

Ankara'da

teknik

okulda

okudu.

1970 yılında Almanya'ya gitti. Magirus fabrikasında işçi
olarak çalıştı. Gündüzleri Magirus'ta çalışıp, akşamları
başka fabrikalarda çalıştı. 1975'te fabrikayı bırakarak
küçük bir market açtı. 1978 yılında toptancılık yaptı.
Şuanda ise Koyun eti konusunda sadece Almanya’nın
değil, Avrupa’nın en büyüğü konumunda. Türk-Alman
Dostluk Derneği’nin kuruluş aşamasında bulundu. Dernek Almanya içinde de (Köln, Berlin,
Hamburg, Frankfurt, Stutgart) temsilcilik açtı. Almanya dışında da (Avusturya, Hollanda,
Belçika, İsviçre.). Şuanda Avrupa Anavatan Dernekleri Federasyon Başkanlığına devam
ediyor.
Müslüm Balaban, 1955 yılında dünyaya geldi. 42
yıldır Almanya’da yaşayan ve ilk restoranını 1979
yılında açan Balaban, 1982’de Köln’de Bosphorus,
1985’te “Bongut” isimli mekanları hizmete soktu.
Bosphorus halen Balaban’ın kardeşi tarafından
işletiliyor.

Almanya’nın

önde

gelen

inşaat

şirketlerinden Hochtief’in de isteğiyle dördüncü
mekânını o yıllarda Batı Almanya’nın başkenti olan
Bonn’da, Opera ismiyle 1988’de faaliyete soktu.
Balaban ilk açtığı üç mekânı elden çıkardı şimdilerde
Opera’nın 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Mekân halen Bonn’daki en iyi ilk beş restoran
arasında gösteriliyor. Balaban, halen Leverkusen’de bir bira bahçesi, Bonn’daki opera
binasının barını, yine binanın içindeki kantini ve yine aynı şehirde 4200 metrekare
büyüklüğünde bir dinlenme tesisinin işletmesini yürütüyor. Balaban en son yatırımı ise
Köln’ün en gözde caddelerinden Eren’de açtığı Hammerstein.
2007 sonlarında açılan Hammerstein, modern tasarımı, zengin
menü çeşitleri ile oldukça ilgi gören bir mekân.
Futbolcular
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Hamit Altıntop’un futbol hikâyesi DJK Siyah; Beyaz Güney-Gelsenkirchen takımında
başladı. 15 yaşındayken SG Wattenscheid 09 kulübünün genç takımına transfer oldu. 20032007 arası Alman Bundesliga takımlarından FC Schalke 04’te oynadı. Bir sonraki durağı,
2007’den 2011’e kadar oynadığı ve Almanya ligi ve kupası şampiyonlukları kazandığı FC
Bayern Münih oldu. 19 Mayıs 2011’de Real Madrid Altıntop’u transfer ettiğini duyurdu. Real
Madrid’in üç senelik Barcelona hâkimiyetini bitirerek LFP şampiyonu olduğu kadroda
bulunan 2. Türk futbolcu oldu. 12 Temmuz 2012’de transfer olduğu Galatasaray’da ilk sezonu
başarılı

geçirse

de

sonrasında

çeşitli

sakatlıklarla

mücadele

etmiş

ve

isitkrarı

yakalayamamıştır. 2016 yılı sonunda ise sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. 2016-17
sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98 ile sözleşme imzaladı. Bu takımda 34
numaralı formayı giymeye başladı. Hamit Altıntop, henüz 2004 yılındayken Alman tarafını
reddederek Türk Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıktı. Gerekçesi: “Çünkü ben Türk'üm. Ve
benim ülkem güçlü ve zayıf yönleriyle Türkiye’dir.” Altıntop, milli takım formasıyla en
büyük başarısını 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkarak elde etti. 29 Mart 2011
günü Türkiye’nin Avusturya ile oynadığı Euro 2012 eleme grubu maçına ilk kez “Millî Takım
Kaptanı” olarak çıktı.
İlkay Gündoğan, futbol oynamaya daha üç yaşındayken
başladı. Futbola olan yeteneği daha küçük yaşlarında
kendisini belli ediyordu. Sekiz yaşında Alman 1. Ligi
takımlarından F.C. Schalke O4’ün alt yapısına girdi. Farklı
takımlarda oynadıktan sonra VH. Bochum takımının
dikkatini çekti. Burada başarılı bir üç buçuk sene geçirdi ve
aynı zamanda Alman Futbol Federasyonu tarafından genç
milli takıma çağrıldı. Asıl başarılı futbol kariyerine FC
Nürnberg'te ulaştı. Burada büyük başarılar kazanırken lig çapında tanındı. 2011-12 sezonunda
Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin'in yerine önceki sezonun Almanya şampiyonu
Borussia Dortmund'a 4 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2016-17 sezonu başında 25
milyon € karşılığında 5 sezon boyunca formasını giydiği Borussia Dortmund'tan Manchester
City'ye transfer olmuştur. Türk kökenli olan İlkay'ın hem Almanya hem de Türkiye millî
takımlarını seçme hakkı bulunmaktaydı. Ancak İlkay Gündoğan kendi isteğiyle Almanya
Millî Futbol Takımını tercih ettiğini açıkladı. 11 Ekim 2011'deki 2012 Avrupa Futbol
Şampiyonası elemelerinde Belçika karşısında Philipp Lahm'ın yerine son beş dakika oyuna
dahil olup ilk kez Almanya forması giydi.
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Mesut Özil, profesyonel kariyerine ilk olarak 2006 yılında
Schalke 04 takımında forma giyerek başladı. 2008 yılında
Werder

Bremen

takımına

transfer

oldu.

Werder

Bremen’de oynadığı dönemde Almanya Milli Takımı’na
alındı, halen de 8 numaralı formayı taşımaktadır. Werder
Bremen’de

2

yıl

oynadıktan

sonra, 2010

Dünya

Kupası’nda gösterdiği performans ile Real Madrid’e 15
milyon avro karşılığında 6 yıllığına transfer oldu.
Başladığı günden itibaren üstün performans sergileyen Mesut Özil, yeni Zidane olarak
gösterilmeye başlandı. 2010 yılında Bambi ödülüne layık görüldü. Ayrıca bu turnuvadaki
başarılı

futbolu

ile

Altın

Top

ve

Avrupa’da

Yılın Futbolcusu

ödüllerine

aday

gösterilmiştir. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından
Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan
£42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en
pahalı Alman futbolcusu oldu.
Nuri Şahin, 1988 yılında Lüdenscheid şehrinde dünyaya
geldi

ve

henüz dört

yaşında

RSV Mcinerzhagen

kulübünde top oynamaya başladı. 2001 yılında ise
Borussia Dortmund’a transfer oldu. 16 yaş ve 335 gün ile
Almanya 1. Liginde en genç profesyonel futbolcu
unvanına sahip oldu. Aynı zamanda 26 Kasım 2005’te
Nürnberg’e attığı ilk gölüyle Bundesliga’da gol atan en
genç futbolcu unvanını kazandı. Kısa süren Feyenoord
deneyiminden sonra 2008’de Dortmund’a geri döndü ve
takımın 2011 yılındaki şampiyonluğuna önemli katkılarda bulundu. Takip eden sezonda Real
Madrid’e transfer oldu. Nuri Şahin, Real Madrid’deki ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunu
yaşamıştır. 26 Ağustos 2012’de kiralık olarak Liverpool’a imza atmıştır. Nuri'nin Liverpool
kariyeri 2012-13 sezonu devre arasında sözleşmesini kulüp ile karşılıklı olarak fesheden
futbolcu kiralık olarak eski kulübü Borussia Dortmund'a dönmüştür. 2013 yılında satın alma
opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına Borussia Dortmund'a imza atan Nuri o günden beri
Dordmund forması giymektedir. 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya ile oynanan özel maçta

221

Türkiye A Millî Futbol Takımı forması giyen en genç futbolcu ve Türkiye A Millî Futbol
Takımı'nda gol atan en genç futbolcu unvanlarını da kazanmıştır.
Yunus Mallı, Almanya’nın Kassel şehrinde 24 Şubat 1992
yılında doğmuştur. Türk-Alman milli futbolcusudur. Bundesliga
ekiplerinden

Wolfburg’da

forma

giymektedir.

Futbola

Almanya’nın Sportfreund Fasanenhof takımında başladı. 11
yaşında Kassel alt yapısına geçti. 2007 yılında Borussia
Mönchengladbach alt yapısına transfer olmuştur. Yunus Mallı,
2008-2012 arasında 4 farklı seviyede Almanya forması giydi.
2009 yılında Almanya U-19'un Avrupa 17 Yaş Altı Futbol
Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya, Avrupa şampiyonu olurken, Mallı iki grup
maçında oyuna sonradan girmişti. Bu sonuçla aynı sene düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya
Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Mallı, yine kadroya çağrılmıştı. Dünya Kupası'nda grup
maçlarında bir kez oyuna sonradan dahil oldu. 2013'te Almanya ümit millî futbol
takımı formasını ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde giyme şansını yakaladı.
2015 yılında Türkiye millî futbol takımını tercih eden Mallı, A millî takım ile ilk maçına
13.11.2015 tarihinde Katar'la oynanan özel maçta çıktı. Yunus Mallı aslen Gümüşhanelidir.
Yılmaz Vural, 1953 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk, orta ve
lise eğitimini Sakarya’da tamamladıktan sonra 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Akademisi’ni “iyi”, Futbol İhtisas bölümünü
ise pekiyi notu ile bitirdi. 1980 yılında yüksek lisans eğitimi ve
futbol antrenörlüğü için Almanya’ya gitti. Hem Türkiye’ye
hem de Almanya’ya antrenörlük eğitimi aldı. Futbolculukla
başlayan kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Yılmaz
Vural, 1986-87 sezonunda Malatyaspor’u çalıştırmak üzere Türkiye’ye döndü. Yılmaz Vural
o tarihten günümüze kadar Türk futbolunun renkli bir siması olarak pek çok başarıyla imza
attı. Teknik direktörlüğün yanı sıra televizyon yorumculuğu da yapan Vural, Türkiye ve
Avrupa’nın pek çok şehrine eğitimci olarak panellere katıldı, seminerler düzenledi. Yılmaz
Vural, evli ve üç çocuk babasıdır.
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GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ÜNİVERSİTELER
Muharrem Koz
Türkiye’de modern bir üniversite yaratma çabaları, Cumhuriyetin kuruluşunun hemen
ilk yıllarında meslek enstitülerinin kurulması ile başlar. Bunların arasında yeni başkent
Ankara’da yer alan Hukuk Mektebi (1925), Gazi Eğitim Enstitüsü (1926) ve Ziraat Enstitüsü
(1930) sayılabilir26. İlk başta amaç, uzman eleman yetiştirmek ve böylece bütün ülke çapında
üniversiteler kurulabilmesi için gereken temeli atmaktı.
Ne var ki, ancak 1933’te çıkartılan bir ek kanun ile Osmanlı döneminden kalma
Darü’l-Fünun lâğvedilerek yerine ülkenin ilk modern yüksek okulu olan İstanbul Üniversitesi
kurulmuştur. Bunu izleyen yıllarda yeni kanun temelinde başka üniversiteler de kuruldu.
Bunların arasında, Yüksek Mühendis Mektebi’nin yerine geçen İstanbul Teknik
Üniversitesi’ni (İTÜ, 1944) ve Ankara’da bu arada oluşmuş olan enstitü ve fakülteleri tek bir
çatı altında toplayan Ankara Üniversitesi’ni (1946) sayabiliriz.

26

T.C. Yükseköğretim Kurulu: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ankara, 2000, s.17
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Yeni üniversite sistemi oluşturulurken, karar verme yetkisini elinde tutan politik
merciler, bilinçli bir biçimde yurtdışından akademisyen ve uzman getirtmişlerdir. Böylece
1933’te Nazi rejimince izlenen Alman akademisyenler, Türk hükümeti tarafından gayet
bilinçli olarak Türkiye’ye çağrılarak, Türkiye’deki üniversite sisteminin oluşturulmasında
onların potansiyelinden yararlanılmak istenmiştir.
l950’lerde ise başka üniversiteler de kurulmaya başlandı. 1955 ile 1957 arasında
İzmir'de Ege Üniversitesi, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum’da Atatürk
Üniversitesi ve Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ ya da METU) kuruldu. 27
Sonuncusunun kurulması, savaş sonrası dönemde artan Amerikan etkisinin bir belirtisidir.
Daha 1949 yılında bir anlaşma imzalanmış ve bunun sonucunda karşılıklı bilimsel değiş-tokuş
daha da güçlenmişti. METU, öğrenimin ağırlıklı olarak İngilizce yapıldığı ilk yüksekokuldur.
Bunu izleyen yıllarda başka üniversitelerde de derslerin bir kısmı, bazen de büyük kısmı
İngilizce olarak yapılmaya başlanmıştır.
Üniversite sisteminin bir sonraki genişleme hamlesi, 1970’lerde gerçekleştirildi.
1960’larda sadece tek bir yeni üniversite (Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, 1967) kurulmuş
olduğu halde, 1971 ile 1978 arasında tam 11 yeni üniversite kurulmuştur, bunlara İstanbul’da
İngilizce öğretim yapan elit üniversite Boğaziçi Üniversitesi de (1971) dahildir.
Üniversite ağının bu şekilde genişletilmesine rağmen, mevcut yüksekokullar talebi
karşılayamadığı için, yüksek öğrenime girişin eşgüdümlü ve denetimli bir biçimde
gerçekleşmesini sağlamak elzem olmuştur. Artan talep karşısında daha 1963-1964 ders yılında
bir üniversiteye giriş sınavı sistemi getirilmiştir. 1974’te ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) kurulmuştur ve bu merkez o günden bu yana üniversiteye girmek isteyen
öğrencilerin başvuru mercii olarak görev yapmaktadır. Yüksek öğrenim başvurulan ÖSYM’ye

27
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yapılmakta, bu merkez birleştirici bir rol oynayarak ülke çapında çift basamaklı bir
üniversiteye giriş sınavı düzenlemektedir.
Üniversite sistemini genişletmeye 1980’li ve 1990’lı yıllarda devam edilmiştir.
1980’deki askerî darbenin ardından gerçekleştirilen üniversite reformunda mevcut
yüksekokullar üniversiteye dönüştürülmüş ve bir ilâve üniversite daha kurulmuştur. 1970’li
yılların sonunda toplam üniversite sayısı 19 iken, bu rakam 1982’de toplam 27 olmuştur.
1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür
kurumdan oluşmaktaydı:


Üniversiteler,



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,



Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık
meslek yüksekokulları ile konservatuarlar,



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,



Mektupla öğretim yapan YAYKUR

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik,
kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm
yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler
üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile
meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve
Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde
özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm
yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.
Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı
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fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya
dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi'ne devredilerek
uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Anayasa'da yer alan hükümlere
uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel
yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır.28
İlk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi, 1984’te kurulmuş olmakla birlikte,
öğretim faaliyetine ancak 1986’da başlamıştır. Bu gecikmenin arkasında yatan, vakıf
üniversiteleriyle ilgili olarak yasada bir boşluk bulunması ve bunun Türk Anayasa Mahkemesi
önüne götürülmüş olmasıdır. Ancak 1992’de resmen yürürlüğe giren yeni bir kanun sayesinde
özel üniversiteler için yasal çerçeve yaratılmıştır.29
1992 yılında çıkan 3837 sayılı kanun ile 21 yeni üniversite ve 2 teknik üniversitenin
kurulması karara bağlandı. 1994’te İstanbul’ da Fransızca öğretim yapan Galatasaray
Üniversitesi kuruldu. Galatasaray Üniversitesi kurulduktan sonra Kırgızistan (Bişkek) ‘da
kurulan Kırgızistan Manas Üniversitesi dışında 2006 yılına kadar yeni devlet üniversitesi
kurulmamıştır. 2006 yılı ile birlikte “üniversitesiz il kalmayacak” prensibi doğrultusunda her
ile en az bir devlet üniversitesi kurulması süreci başlamıştır. Bu kapsamda 2006 yılında 15
yeni üniversite kurulmuş ve 55 olan devlet üniversitesi sayısı 70’e çıkarılmıştır. Bu
üniversiteler şunlardır;
"56) Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir)
57) Kastamonu Üniversitesi
58) Düzce Üniversitesi
59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)
60) Uşak Üniversitesi
61) Rize Üniversitesi
28
29

www.yok.gov.tr, Erişim: 02.07.2017
3785 sayılı yasa, Vakıf üniversitelerinin kurulması için zemini oluşturmuştur
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62) Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)
63) Erzincan Üniversitesi (Erzincan)
64) Aksaray Üniversitesi (Aksaray)
65) Giresun Üniversitesi
66) Hitit Üniversitesi (Çorum)
67) Bozok Üniversitesi (Yozgat)
68) Adıyaman Üniversitesi
69) Ordu Üniversitesi
70) Amasya Üniversitesi
Aynı sürecin devamı olarak 2007 yılında 17 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur. Bu
üniversiteler ise şunlardır:
71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)
72) Ağrı Dağı Üniversitesi – Ağrı İbrahim Çeçen olarak değiştirilmiştir
73) Sinop Üniversitesi
74) Siirt Üniversitesi
75) Nevşehir Üniversitesi
76) Karabük Üniversitesi
77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi
78) Çankırı Karatekin Üniversitesi
79) Artvin Çoruh Üniversitesi
80) Bilecik Üniversitesi
81) Bitlis Eren Üniversitesi
82) Kırklareli Üniversitesi
83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
84) Bingöl Üniversitesi
85) Muş Alparslan Üniversitesi
86) Mardin Artuklu Üniversitesi
87) Batman Üniversitesi"
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2008 yılında Hakkâri, Iğdır, Şırnak, Tunceli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Bartın ve
Ardahan üniversiteleri (9 adet) ile birlikte her ile (en az) bir üniversite kurulma süreci bütün
şehirleri kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. 2010 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
Konya, Kayseri ve Erzurum’da 2’si teknik olmak üzere 8 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur.
2011-2015 yılları arasında ise İstanbul ve Ankara’ya ek olarak Hatay, Balıkesir, Antalya ve
Adana’da yeni 7 devlet üniversitesi kurulmuştur. 2015 yılından sonra ise İstanbul, Ankara ve
İzmir’de 2’şer yeni devlet üniversitesi kurulmuştur. Bunlar, Milli Savunma Üniversitesi
(İstanbul), Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul), Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi, İzmir Bakırçay
Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi’dir. Bu üniversitelerle birlikte toplam devlet
üniversitesi sayısı 114 olmuştur.
1990’lı yıllardan itibaren yeni devlet üniversitelerine aynı sayıda vakıf üniversiteleri
de eklenmeye başlamıştır. Vakıf üniversiteleri için yasal temel, daha önce de belirtildiği gibi,
1992’de oluşturulmuştu. O tarihten bu yana toplam 65 üniversite kurulmuştur. Bilkent
Üniversitesi’nden sonra İstanbul’da 1992’de Koç Üniversitesi kurulmuş, onu 1993’ te
Ankara’da kurulan Başkent Üniversitesi izlemiştir. 1996-2000 yılları arasında çoğunluğu
İstanbul’da olmak üzere 17 vakıf üniversitesi kurulmuştur. Işık Üniversitesi, Sabancı
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve
Maltepe Üniversitesi 1996 ve 1997 yılında kurulan üniversitelerdendir. 2008-2010 yıllarında
30 yeni vakıf üniversitesi ve vakıf MYO kurulmuştur ve her yıl yeni kurulan üniversitelerle
birlikte sayıları hızla artmaktadır. Bugün ülkemizde toplam 61 vakıf üniversitesi ve 6 vakıf
meslek yüksekokulu faaliyet göstermektedir. Bu vakıf üniversitelerinin 40’ı İstanbul, 9’u
Ankara, 2’si Antalya, 2’si İzmir, 2’si Konya, 2’si Gaziantep, 2’si Mersin, 1’i Kayseri ve 1’i
Trabzon’da bulunmaktadır. Vakıf Meslek Yüksekokulları ise 4’ü İstanbul (Adıgüzel, Kavram,
Şişli ve Avrupa MYO), 1’i Bursa (Faruk Saraç) ve 1’i de Nevşehir (Kapadokya)’de
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bulunmaktadır.
Alman sisteminden farklı olarak Almanya’ daki “Fachhochschule’ ye tekabül eden
meslek yüksekokulları yoktur, bunlar üniversitelere bağlıdır. Bütün devlet üniversiteleri, farklı
sayıda ve farklı dallarda olmak üzere kendilerine bağlı meslek yüksekokullarına sahiptir.
Bunlar ya üniversiteyle aynı yerde, ya da aynı ile bağlı başka bir şehirde yer alırlar. Aralarında
komşu illerde bulunanlar da vardır. Ancak bu duruma istisna olarak halen mevcut olup eğitimöğretim faaliyetine devam eden 6 tane Vakıf Meslek Yüksekokulları gösterilebilir. Bunlar
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul), Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul),
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa), İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu,
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’dur. Bu kurumlar her hangi bir üniversiteye bağlı
olmaksızın Meslek Yüksekokulu olarak faaliyet göstermektedirler. Bu durumun ilk örneği
2003 yılında kurulan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’dur; ancak Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu, 2007 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde faaliyet
göstermeye başlamıştır. Benzer bir durum Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu için de
geçerli olmuştur. 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 2016 yılında
kurulan Beykoz Üniversitesi bünyesine geçmiştir.
2017 Temmuz ayı itibariyle mevcut olan üniversiteler, türleri ve bulundukları il
aşağıda verilmiştir:

Üniversite Adı

Tür

İl

1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BOLU

2

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KAYSERİ

3

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

4

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ADANA

5

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ADIYAMAN

6

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

AYDIN
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7

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

AFYON

8

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

AĞRI

9

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KIRŞEHİR

10

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANTALYA

11

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

AKSARAY

12

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANTALYA

13

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANTALYA

14

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

AMASYA

15

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ESKİŞEHİR

16

ANKARA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

17

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

18

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

19

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

20

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

21

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ARDAHAN

22

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ARTVİN

23

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

İSTANBUL

24

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ERZURUM

25

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

26

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

TRABZON

27

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

İSTANBUL

28

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

29

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BALIKESİR

30

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BALIKESİR

31

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BARTIN

32

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

33

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BATMAN

34

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BAYBURT

35

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

36

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

37

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

38

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BİLECİK

39

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BİNGÖL
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40

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

41

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BİTLİS

42

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

43

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

YOZGAT

44

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ZONGULDAK

45

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BURSA

46

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

MERSİN

47

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ÇANAKKALE

48

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

49

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ÇANKIRI

50

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ADANA

51

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

SİVAS

52

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

DİYARBAKIR

53

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

54

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İZMİR

55

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KÜTAHYA

56

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

DÜZCE

57

EGE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İZMİR

58

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KAYSERİ

59

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ERZİNCAN

60

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ERZURUM

61

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ESKİŞEHİR

62

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

BURSA

63

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

64

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ELAZIĞ

65

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

66

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

67

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

GAZİANTEP

68

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

TOKAT

69

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KOCAELİ

70

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

GİRESUN

71

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

GÜMÜŞHANE

72

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA
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73

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

HAKKARİ

74

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

75

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ŞANLIURFA

76

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

GAZİANTEP

77

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ÇORUM

78

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

79

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

IĞDIR

80

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

81

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MALATYA

82

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

83

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

HATAY

84

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

85

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

86

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

87

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

88

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

89

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

90

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

91

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

92

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

93

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

İSTANBUL

94

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

95

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

96

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

97

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

98

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

99

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

100

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

101

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

İSTANBUL

102

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

103

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

104

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

105

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL
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106

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

107

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İZMİR

108

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İZMİR

109

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İZMİR

110

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İZMİR

111

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DEVLET

İZMİR

112

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

113

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KARS

114

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KAHRAMANMARAŞ

115

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

VAKIF MYO

NEVŞEHİR

116

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KARABÜK

117

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

TRABZON

118

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KARAMAN

119

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KASTAMONU

120

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KİLİS

121

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KIRIKKALE

122

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KIRKLARELİ

123

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

124

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KOCAELİ

125

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

KONYA

126

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

KONYA

127

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

128

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MANİSA

129

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MARDİN

130

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

131

MEF ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

132

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BURDUR

133

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MERSİN

134

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

135

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

136

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MUĞLA

137

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

TUNCELİ

138

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

MUŞ
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139

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

HATAY

140

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

TEKİRDAĞ

141

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KONYA

142

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

NEVŞEHİR

143

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

144

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

KAYSERİ

145

OKAN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

146

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

NİĞDE

147

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

SAMSUN

148

ORDU ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ORDU

149

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ANKARA

150

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

OSMANİYE

151

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

152

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

DENİZLİ

153

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

154

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

RİZE

155

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

156

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

157

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

SAKARYA

158

SANKO ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

GAZİANTEP

159

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

KONYA

160

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

SİİRT

161

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

SİNOP

162

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ŞIRNAK

163

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

ISPARTA

164

TED ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

165

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

166

TOROS ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

MERSİN

167

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

EDİRNE

168

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

169

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

170

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

171

UFUK ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA

234

172

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

BURSA

173

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANTALYA

174

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

UŞAK

175

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

176

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

YALOVA

177

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İZMİR

178

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

İSTANBUL

179

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

İSTANBUL

180

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

VAKIF

ANKARA
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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET

VAN

Devlet yüksekokul sisteminin bir parçası olarak, dışarıdan öğrenim imkânı veren bir
açık öğretim de vardır; bu Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), İstanbul Üniversitesi ve Atatürk
Üniversitesi (Erzurum) tarafından sunulmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nin Almanya’da da
bir temsilciliği mevcut olup, buradan da açık öğretime katılmak mümkündür.
Özellikle Doğu Bloku’nun çökmesinden ve bunun yerine kurulan yeni devletlerin
dünyaya açılmaya başlamasından sonra Türkiye, yurt dışında da üniversiteler kurmak için
girişimde bulunmuştur. Bu üniversitelerden biri, Orta Asya’daki Kırgızistan Cumhuriyeti’nin
başkenti Bişkek’ te bulunuyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 1995’te bir ikili
anlaşma çerçevesinde kurulmuştur. Özbekistan’da gene ikili anlaşma temelinde kurulmuş olan
bir başka devlet üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi mevcuttur. Açık öğretim
imkânı sunan Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi, Almanya’nın Köln kentinde bir temsilcilik
kurmuştur.
Türkiye’deki üniversite sistemi, merkezi bir örgütlenmeye sahiptir. Üniversiteler,
1981’e kadar nispeten özerk idiler. 1980 askeri darbesinden sonra 1981’de çıkartılan bir yasa
ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kuruluştur. YÖK’ün görev ve yetkileri, çok kapsamlıdır.
Bu görev ve yetkiler arasında personele ilişkin kararlar olduğu gibi, içerikle ve örgütlenmeyle
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ilgili konular da yer alır.
YÖK’ ün toplam 22 üyesi vardır Bunların seçimi şu şekildir:
Yükseköğretim Genel Kurulu:
1. Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış
profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,
2. Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri
arasından seçilen yedi,
3. Genel Kurmay Başkanlığınca seçilen bir,
4. Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden
seçilen yedi,
olmak üzere yirmiiki kişiden oluşur30
YÖK Genel Kurulu’nun 15’i devlet mercileri tarafından atanırken, geri kalan 7’si
Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilerek YÖK’e gönderilirler. Ne ki, YÖK üyeliğinin
cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gereklidir. YÖK’ün görev ve sorumlulukları kanunla
(Kanun No:2709, Madde 15)

şu şekilde belirlenmiştir: “Yükseköğretim kurumlarının

öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki
eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda
belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis
edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının
yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.” 31 YÖK’ün
yetkileri arasında dekanların, profesörlerin ve/rektörlerin atanması da vardır. Üniversitelerin
organları şunlardır: rektör, senato (sadece danışmanlık işlevi vardır, idare organı olmayıp
akademik bir organdır), üniversite yönetim kurulu (dekanı destekleme amaçlı idare organı) ve
fakülteler (hukuki yetkileri yoktur, organlarının sadece danışmanlık işlevi, olup rektöre
bağlıdırlar).
30

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10186&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0,
Erişim: 15.07.2017
31
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, Erişim: 15.07.2017
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YÖK’e tanınan geniş yetkiler, sürekli olarak eleştiri konusu edilmiş ve reform
tartışmalarına yol açmıştır. YÖK, formel işbirlikleri söz konusu olduğunda üniversitelerin
yabancı yüksekokullarla temaslarını da koordine eder. Örneğin bir üniversite, bir anlaşma
imzalamayı planlıyor ise, bunun taslağını önce YÖK’e göndermek zorundadır.
YÖK, bu taslağı Dışişleri Bakanlığı’na iletir ve bakanlık, söz konusu işbirliği
girişimini inceler. Dışişleri Bakanlığı’nın inceleme kararı olumlu çıkarsa, YÖK, söz konusu
üniversiteye önerdikleri işbirliği girişiminin olumlu değerlendirildiği bilgisini geri bildirir.
YÖK, Türkiye’deki araştırma ve öğretim düzeyini yükseltmek amacıyla Türk
üniversitelerini uluslararası ilişkiler ağına yerleştirmeye önem verir. Uluslararası bağlara
verilen önem, nitekim Türkiye’nin 2001 Mayıs ayında Bolonya Bildirisi’ni imzalayarak, bu
bildiriyi Avrupa’da üniversitelerarası işbirliğinin temeli olarak kabul etmesi ile kanıtlanmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Sayısındaki Gelişme
Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sayısı sürekli bir artış
göstermiştir. Bu artış, genel olarak öğrenime gösterilen ilgi artışına paraleldir, lise
mezunlarının sayısındaki artış da buna dahildir. Üniversitelerdeki öğrenci sayısına
baktığımızda açık öğretim öğrencileri hariç toplam (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora,
birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim) 2016-2017 akademik yılında 3.892.190
olduğu görülmektedir. Bunların 1.143.535’ini ön lisans, 2.177.173’ünü lisans, 480.215’ini
yüksek lisans ve 91.267’sini doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Bu sayıları 2015-2016
akademik yılındaki öğrenci sayıları ile karşılaştırdığımızda her bir yükseköğretim seviyesinde
yer alan öğrenci sayısında artış olduğu görülmektedir. 2015-2016 yılındaki öğrenci sayıları ise
şu şekildedir: ön lisans 1.043.190, lisans 2.065.038, yüksek lisans 417.084 ve doktora 86.094.
Genel toplama baktığımızda ise 2015-2016 akademik yılında öğrenci sayısı 3.611.406’dır. Bir
sonraki yıl ise 280.784 kişilik artışla 3.892.190 olmuştur. Açık öğretim öğrenci sayısına
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baktığımızda

ise

2016-2017

akademik

yılında

toplam

3.306.797

kayıtlı

öğrenci

bulunmaktadır. 2015-2016 yılındaki öğrenci sayısı ise 3.077.779 dur.
Aynı şekilde yüksek öğrenime talep yükselmiştir. Üniversite giriş sınavına
başvuranların sayısı, 1993’ten bu yana yılda bir milyonun üzerinde olup, 1999’da neredeyse
1,5 milyonu bulmuştur. Günümüzde ise 2 milyonu aşmış durumdadır. 2015, 2016 ve 2017
yıllarında YGS için ÖSYS Başvuran aday sayısı sırasıyla 2.126.684, 2.256.422, 2.265.844
olmuştur. Sayının her yıl az da olsa artış gösterdiği görülmektedir.
Ne var ki, adayların sadece yarısından azı üniversite giriş sınavını başarabilmekte ve
bir üniversiteye yerleşebilmektedir. 2017 yılı için üniversitelerin toplam kontenjanları ön
lisans için 547.599, lisans için (yurt dışındaki üniversiteler dahil – ÖSYM tarafından
kılavuzda yer alan bölümler) 529.844 tür. 32

32

http://www.osym.gov.tr/TR,13263/2017-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html ,
Erişim: 15.07.2017
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TÜRK –ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Alman biliminin Türkiye’de bırakmış olduğu derin ve sayısız iz düşünülecek
olursa, bugün Türkiye’de bir Alman üniversitesinin bulunması Almanya ile Türkiye
arasındaki zengin bilimsel bağı geçmişini geleceğe taşıma imkânı sunacaktır. Bu
perspektifle 07.11.2010 tarihinde Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) adıyla bir devlet
üniversitesi kurulmuştur. Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim
mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan
anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir.Kuruluş amacı Türk ve Alman
yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim
alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine önemli
katkılar vermektir.
Türk-Alman
üniversitesi olarak

Üniversitesi

kendisini

tanımlamaktadır.TAÜ

akademik

çokdilli

sınıflamada

(multilingual)

bir

bir araştırma
üniversitedir.

Eğitim, Lisans programlarında ağırlıklı Almanca, Lisans Üstü programlarda -ihtiyaca ve
anlama bağlı olarak- Almanca veya İngilizce olarak verilmektedir. İleride, Alman paydaş
üniversitelerle yapılacak iş birliği çerçevesinde Türk üniversite diploması yanında Alman
üniversite diploması (ya 'double degree' veya 'joint degree' şeklinde) verilmesi de
planlanmıştır.Kampüsü İstanbul Beykoz'da bulunan TAÜ 2013/2014 eğitim yılında birkaç
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dalda lisans ve yüksek lisans programları ile hizmet vermeye başlamıştır.TAÜ'ye öğrenci
olarak kabul edilmek için, Almanca bilmek şartı aranmamaktadır. Dil hazırlık sınıfı, Almanca
bilmeyenler için 1 yıl süreli Almanca eğitimi vermektedir. Yüksek düzeyde Almanca bilenler
(dil sınavı ile tesbit edilir) doğrudan eğitime başlayabilirler.

Türk-Alman Üniversitesinin İş birliği Partneri: Alman Konsorsiyumu (K-TDU)
Güçlü Bir İlişki
Türk-Alman ilişkileri uzun yıllar içinde şekillenmiş özel, kapsamlı bir ilişki
oluşmuştur. İki ülke arasındaki bağlılık ve bunun sonucunda oluşan diyalog, bu olumlu
ilişkinin kurumsallaşması arzusunu olgunlaştırmıştır. Böyle bir kurumun, her iki ülkenin bilim
ve kültür anlayışının gelişmesine katkı sağlayacak ortak düşünce platformu olması gerekir.
Ortak bir üniversite, sadece Türkiye ve Almanya arasındaki sıkı geleneksel bilimsel iş
birliğine katkı yapmaz, aynı zaman daha sıkı bir işbirliğinin temelini oluşturur. İki ülke
hükümetleri bu anlayıştan hareketle ve böyle bir duyguyla Mayıs 2008’de Türk-Alman
Üniversitesinin (TAÜ) kuruluş antlaşmasını imzaladılar.
TAÜ’ nün Profili
Türk Alman Üniversitesi özgün bir profile sahiptir.


Türkçe ve Almanca eğitim programları seçkin Türk ve Alman bilim insanları tarafından
geliştirilmiştir. Türk-Alman Üniversitesi Konsorsiyumu partner olarak bu sürece destek
vermiştir.
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TAÜ, araştırma ve eğitim alanında özgün başarılar elde etmek ve yeniliklerle her iki
ülkenin gelişmesine katkı sağlamak için her iki tarafın güçlü yanlarını bir araya
getirecektir.



Alman Dili, Almanya'da eğitim ve staj imkanı, akademik kadronun kayda değer oranda
Alman

öğretim

üyelerinden

oluşması

TAU'yu

ayrıcalıklı

kılan

temel

yapı

taşlarlarındandır.


TAÜ’ nün partneri olan Alman Üniversitelerinin katılımı ve kalite güvencesi sayesinde iki
taraflı personel ve alansal yetkinlik (know-how) değişimi gerçekleştirilecektir.



Her iki ülkenin ekonomi ve endüstrisiyle sıkı işbirliği, hem araştırma hem eğitim alanında
karşılıklı kuram ve pratik transferini mümkün kılacaktır.



TAÜ, eğitim ve araştırma alanında uluslararası ve kültürlerarası bir buluşma merkezi
olacaktır. Türk-Alman işbirliği platformu olarak TAÜ, bütün alanlarda kültürlerarası
boyuta sahip olacak ve sinerjik bir şekilde yeni bilgi alanlarını birbirine bağlayan ve
birleştiren disiplinlerarası, iki uluslu müfredatlar ve araştırma alanları öncelikli olarak
oluşturacaktır.



Eğitim ve araştırma alanındaki üstün başarılar TAÜ’nün en iyi Türk Üniversiteleri ile
yarışacak konuma gelmesine imkan sağlayacaktır.



Ekonomi ve endüstri sektörleriyle yoğun işbirliği, teori ve uygulamanın çok değerli olan
karşılıklı bilgi transferini sağlayacaktır.



Uluslararası buluşma ve araştırma ve eğitim alanlarında kültürlerarası yetkinlik merkezi
olarak TAÜ, yeni bilim alanları ortaya çıkaracaktır.

Değerli Bir Partnerlik
Konsorsiyuma 35 Üniversite ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üyedir.
Devletlerarası antlaşma, Konsorsiyumu bir devlet üniversitesi olan TAÜ’nün Alman partneri
olarak kabul etmektedir. Ortak araştırma ve eğitimin kalitesi ve başarısı için her iki taraf
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birlikte hareket etmektedir. Bilim, politika, kültür ve ekonomi alanlarından gelen kişilerden
oluşan Konsorsiyum yönetim kurulu, gelişmesinde TAÜ’ye destek vermektedir.
Ortak Bir Konu
Federal Alman Meclisi eski başkanı Bayan Prof.Dr. Rita Süssmuth Konsorsiyumun başkanı
olarak görev yapmaktadır.
DAAD, Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Alman Dışişleri
Bakanlığı (AA) tarafından Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşunun koordinasyonu ve bu
projenin hayata geçirilmesiyle görevlendirilmiştir. Konsorsiyumun yönetim yeri DAAD
olarak belirlenmiştir. DAAD Genel Sekreteri Dr. Dorothea Rüland Konsorsiyumun idari ve
mali işlerinden sorumlu başkan yardımcısıdır. Prof. Dr. İzzet Furgaç ise Alman
Konsorsiyumunun TAÜ’ deki koordinatörüdür.
Özel Ortak
TAÜ’deki beş fakülte ve yabancı diller yüksekokulunun her biri için bir Alman Üniversitesi
görevlendirilmiştir. Bu beş üniversitenin her biri ve yabancı diller yüksekokulu konsorsiyum
yönetiminde bir başkan yardımcısı ile temsil edilmekte ve konsorsiyumdaki diğer
üniversitelerle ve Türk ortaklarla birlikte ilgili fakültenin kurulması ve gelişmesi için beraber
çaba göstermektedir.


Hukuk Fakültesi Sorumlusu: Berlin Hür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) (Prof. Dr.
Philip Kunig)



Fen Fakültesi Sorumlusu: Potsdam Üniversitesi (Universität Potsdam) (Prof. Dr. Robert
Seckler)



Mühendislik Fakültesi Sorumlusu: Berlin Teknik Üniversitesi (Technische Universität
Berlin) (Prof. Dr. Christian Thomsen)
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu: Münster Üniversitesi ile işbirliği içinde
Köln Üniversitesi (Universität zu Köln) (Prof. Dr. Wolfgang Wessels)



Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sorumlusu: Heidelberg Üniversitesi (Universität
Heidelberg) (Prof. Dr. Vera Nünning)



Yabancı Diller Yüksekokulu Sorumlusu: Bielefeld Üniversitesi (Universität Bielefeld)
(Prof. Dr. Uwe Koreik)

Alman işbirliğin masrafları Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF)
bütçesinden finanse edilmektedir.33

33

http://www.tau.edu.tr/universite/tau_hakkinda Erişim: 15.07.2017
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YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRK ALMAN İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR
BOYUT:
AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (TAVAK VAKFI TARAFINDAN
KURULACAK VAKIF ÜNİVERSİTESİ)
Kavacık’ta kurulmasına karar verilen Avrupa Üniversitesi’nin, önümüzdeki yıllarda
faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Kavacık’ta Acar Kent’in etrafında 250 dönümlük bir
arazide kurulacak olan bu üniversite Türkiye’de büyük bir boşluğu dolduracaktır.
Amaç
Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye’de Almanca ve İngilizce eğitim verecek bir vakıf
üniversitesiyle bilimsel alanda yeni gelişmeler yaşayacaktır. Kısaca TAVAK olarak anılan
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Türkiye’de kurulması planlanan,
Almanca’nın yanında İngilizce eğitim de verecek olan Türkiye-Avrupa Vakfının bir kuruluşu
olacaktır. Başkanlığını Prof. Dr. Faruk Şen’in üstlendiği TAVAK Vakfı 2010 yılına kadar
çalışmalarını Almanya’nın Essen kent merkezinde ‘Deutsch-Türkische Stiftung für Bildung
und Wissenschaftliche Forschung – TAVAK Koordinierungsbüro Deutschsprachige
Hochschule in der Türkei` adı altında yürütmekteydi. Eylül 2010 tarihinden itibaren vakfın
merkezi

olarak

İstanbul

seçilmiştir

ve

iletişim

bürosu

çalışmalarını

İstanbul’da

sürdürmektedir. Vakıf başta uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini sürdürecek bir kuruluştur. Türkiye’de Avrupa Üniversitesi’ni kurma amacını
taşırken yüksek düzeyde etkin bir şekilde eğitim-öğrenim hizmetlerinin verilebilmesi için her
seviyede eğitim ve öğrenim okulları, ileri teknoloji enstitüleri veya dengi bir öğrenime dayalı
yükseköğrenim kuruluşu veya kuruluşları kurmayı planlamaktadır. Ayrıca Türk toplumu ve
diğer toplumlar arasındaki dostluk ve iş birliği köprüsünün oluşumuna yardımcı olmak,
özellikle genç, yaşlı, özürlü ve ihtiyaç sahibi toplumsal korumaya ilişkin etken bir bilgi ve
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tecrübe değişimi sağlamak üzere gençlik, iyileştirme, sağlık merkezleri ve öğrenci yerleşkeleri
kurmayı hedeflemektedir.
TAVAK Vakfı sosyal sorumlulukları çerçevesinde bölgesel ve ulusal gelişime katkı
sağlayacak olan ulusal ve uluslararası sosyoekonomik bilimsel projeler gerçekleştirmektedir.
Vakıf bilhassa göç ve dış ülkelerde yaşayan Türk kökenliler hakkında yaptığı bilimsel
araştırma ve anket sonuçlarını ortaya çıkarmakta ve bilimsel verileri kurumlarla paylaşarak
iyileştirme sürecine altyapı sağlamaktadır.
Avrupa halklarının arasında bağlantıların oluşturulması haricinde TAVAK kendisini
projenin hayata geçirilmesi için koordinasyon ve organizasyon gibi alanlarda faal güç olarak
görmektedir. TAVAK Vakfı’nın asıl amacı Türkiye’de bir Avrupa Üniversitesi’ni kurmak
olmakla birlikte uluslar arası alanda etkin ve geçerli eğitim kalitesi vererek yüksekokullar,
teknik birimler, araştırma enstitüleri kurarak Avrupa ile birbiriyle ilişkilendirilmiş bilim
merkezi oluşturmaktır.
TAVAK Avrupa Üniversitesi girişiminin önceliği Türkiye-Avrupa arasında ilk
akademik değişime eşlik etmektir. Türkiye’nin ilk Almanca ve İngilizce eğitim verecek
üniversitesi olma özelliğini taşıyan kurumumuzda İktisadi ve Siyasal Bilimler Fakültesi,
Kültür ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Hukuk, Hukuk Fakültesi, Spor Fakültesi ve
birçok meslek ve yüksekokulu bölümleri yer alacaktır.

Avrupa üniversitesi çerçevesinde öngörülen araştırma enstitüler
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) birçok konuda
araştırma merkezleri kurmayı planlamaktadır. İlk kurulması düşünülen; Aköz’ de Ege
Bilimsel Araştırmalar Merkezi olacaktır. Bu merkezin hedefi Akdeniz ve Ege çanağında yer
alan ülkelerin ve AB üyesi ülkelerin birçok konuda ortak çalışmalarını koordine etmek ve bu
konuda projeler üretmek olacaktır.
1. ABAM
Akdeniz’le Ege bölgesi bilimsel araştırmalar merkezi (TAVAK Vakfı Euromediterrian
Vakfı’nın kuruluş çalışmalarında yer almış ve Ana Lindt Vakfı’nın kurulmasında da
katkıda bulunmuştur.) Bu araştırma merkezinin içeriği daha ziyade böyle kurumlarla
Akdeniz ve Ege bölgesinde ortak çalışmalar yapmaktır.
2. UGAM
Uluslar arası Göç Araştırmaları Merkezi ; (TAVAK Vakfı 2010’dan beri birçok konuda
faaliyette bulunmakta ve yayınlar yapmaktadır. )
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3. AEAM
Alternatif Enerjiler Araştırmaları Merkezi ; bu konuda güneş ve güneş enerjisi konusuna
ağırlık verilecektir.
4. UK
Uluslar arası Koçluk Enstitüsü; bu kuruluş faaliyetlerini sürdürmektedir.
5. Sam Hüce Biyolojisi Temel Bilimler Araştırmalar Enstitüsü ve Regenatif Tıp Genetik
Araştırmaları
TAVAK Vakfı Avrupa’nın birçok ülkesinde kurmayı planladığı ve yakın zamanda faaliyete
geçilecek olan Avrupa Üniversitesi ‘nin 10 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Bu
üniversitelerin isimleri aşağıda belirtilmiştir. Bu üniversitelerin fakülteleri ile Avrupa
Üniversitesi’nin fakülteleri arasında bir etkileşim olacak ve çift diploma verilecektir. TAVAK
Vakfı Avrupa Üniversitesi’nin Avrupa ve Alman Bilim Kurulu üyeleri vardır. Bu açıdan 27
tane Avrupalı üniversite öğretim üyesiyle part time anlaşmaları gerçekleşmiştir.

Anlaşmalı üniversiteler ve fakülteleri
Aşağıdaki üniversitelerin fakülteleriyle çifte diploma verilmesi konusu öngörülmüştür.
1. Rheinische Friendrich-Wilhelms-Universität Bonn /Politik Bilimler Fakültesi
2. Ruhr-Universität Bochum Hukuk ve Avrupa Hukuku Fakültesi,
Technische Universität Dortmund Medya ve Kitle İletişim Fakültesi,
Universität Duisburg-Essen / Medya ve Kitle İletişim Bölümünde Universität Wien /
Politik Bilimler Fakültesi,
Universität Witten-Herdecke / Politik Bilimler Fakültesi,
Universität Zürich / Politik Bilimler Fakültesi,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster / Politik Bilimler Fakültesi,
Maastricht Üniversitesi Hollanda
3. Ayrıca İngiltere’deki üniversitelerle ilişkiler planlanmaktadır.
Alman Partnerler ; Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı, Bilim Bakanlığı, Uluslar
arası Sosyal Çalışmalar Kurumu, IB.
Vakfın üniversitesi 7 Alman üniversitesi yanında partner olarak Hollanda’dan
Maastricht, İsviçre’den Zurich ve Avusturya’dan Viyana üniversiteleri de yer almış
bulunmaktadır. Bu açıdan Türk-Alman Üniversitesi yerine Avrupa Üniversitesi olarak
faaliyete geçmesinin daha akıllıca olduğu öngörülmüştür. Böylece üniversitede verilecek
derslerin büyük bir bölümü Almanca ve İngilizce olacaktır. Vakfın ilk 5 yıllık kurucu planı
kurucu üyeler tarafından hazırlanmış bulunmaktadır. 10 Avrupa üniversitesi ile yapılan
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anlaşmalara göre ortak diploma verilecektir. Vakıf üniversitesinde 600 kişi ile başlayıp 6000
talebeyi aşmaması, bu tip bir üniversite olması öngörülmektedir. Yabancı öğrenci seçme
sınavı kaldırıldıktan sonra vakıf üniversitelerin % 50’sini yabancı ülke vatandaşları arasından
seçebilmektedirler. Avrupa’da yaşayan birçok Türk, Avrupa, Avusturya, İsviçre ve
Almanya’da

bu

ülkelerin

vatandaşlarını

alıp

Avrupa

Üniversitesi’ne

büyük

ilgi

göstermektedirler. Bunlar direk olarak üniversitenin öngöreceği önseçim sonrası alınabilir.
Ek’te Almanya’daki Türk üniversite öğrencileriyle ilgili bir bölüm de sunulmuştur.
Avrupa Üniversitesi’nde okuyan Türk kökenli öğrenci sayısında büyük artış vardır.

KAYNAKLAR
(1) Bkz. T.C. Yükseköğretim Kurulu: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu,
Ankara, 2000, s.17
(2) T.C. Yükseköğretim Kurulu, a.g.y., s.18
(3) www.yok.gov.tr, Erişim: 02.07.2017
(4) 3785 sayılı yasa, Vakıf üniversitelerinin kurulması için zemini oluşturmuştur
(5) http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10186&sourceXmlSearch=
&MevzuatIliski=0, Erişim: 15.07.2017
(6) https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, Erişim: 15.07.2017
(7) http://www.osym.gov.tr/TR,13263/2017-osys-yuksekogretim-programlari-vekontenjanlari-kilavuzu.html , Erişim: 15.07.2017
(8) http://www.tau.edu.tr/universite/tau_hakkinda Erişim: 15.07.2017
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Sonsöz
Bu araştırma ve kitap, çok ilginç bir süreçte yenilendi. Cumhuriyetimizin
kuruluşundan beri iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Almanya’dan, Alman mültecileri alan
Türkiye, tarih boyunca bir Alman sevgisi göstermiştir. Bu Alman sevgisi özellikle Osmanlı
Prusya döneminden kaynaklanmıştır. Son yıllarda bu Türk-Alman dostluğunun büyük ölçüde
hasar gördüğünü görüyoruz. Almanya’nın son çıkışları, turizmden AB ile olan ilişkilerimize
kadar birçok konuya darbe vurdu. Bugün baktığımız zaman Alman üniversitelerinde okuyan
Türk ailelerinin çocuklarından oluşan 75 bin kişilik genç bir öğrenci ordumuz var. Ayrıca
Almanya’da yüzlerce doktora yapmış ve öğretim üyesi konumuna geçecek gencimiz
bulunmaktadır. Bütün bunların yanında Alman genç bilim adamları da Türkiye’ye gelip
çalışmak istemektedirler. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen Erasmus öğrencileri arasında
Almanlar birinci sırada yer alıyordu. Şimdi Alman Erasmus öğrencileri Türkiye’ye gelirken
maalesef iki kere düşünüyor ve Almanya’da yaşayan 3 milyon 200 bin insanımız da
dışlanmanın etkisi altında yaşıyorlar. Alman bilim adamları 1933-45 yılları arasında Mustafa
Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türkiye’ye büyük katkılarda bulundular. İlk Albert Einstein,
Türkiye’ye yazdığı ilk mektuba, büyük ölçüde o zamanki hükümetin de hayranı olduğu İsmet
İnönü, “hayır” cevabını vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu yanlışı düzeltti ve Alman bilim
adamlarının ülkemize gelmesini ve katkıda bulunmasını sağladı. Şu anda Almanya’da
Türkiye’ye gelmiş bilim adamlarının çocukları arasında Edzard Reuter dışında tanınan bir kişi
kalmamıştır. Gönül ister ki, Almanya’daki 75 bin Türk üniversite öğrencisi 175 bine çıksın ve
bilim adamlarımızın da sayısı artsın. Aynı şekilde tekrar Alman genç bilim adamları
Türkiye’de her geçen gün sayıları artan üniversitelerimizde şans bulsun ve çalışsınlar. İki ülke
arasında bilimsel köprü, politik ve sosyal köprüyü de beraberinde getirebilir.
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Faruk Şen

Belgesel Ek
No.1
Devlet Memuriyetinin Yeniden Kurulmasma Dair Kanun
7 Nisan 1933
Rayh Hükümeti, aşağıda ilan edilen işbu yasayı çıkartmıştır:
I
(1) Ulusal devlet memurluğunun yeniden kurulması ve idarenin basitleştirilmesi amacı için
memurlar, her ne kadar geçerli hukuka göre gerekli şartlar var olmasa da aşağıdaki hükümler
uyarınca görevlerinden alınabilirler.
(2) Bu yasa anlamında memur tanımına girenler, Rayh’ın doğrudan ve dolaylı memurları ve
eyaletlerin doğrudan ve dolaylı memurları ve yerel yönetimlerin memurları, kamu hukukuna
tabi kurum ve kuruluşların memurlarıdır (Rayh Başkanının Ekonomi ve Maliyeyi Güvence
Altına Alma konulu 6 Ekim 1931 tarihli Üçüncü Yönetmeliği -Reichsgesetzbl. I.s.537-,
Üçüncü Bölüm Başlık V Paragraf I, 15 Abs.I). Bu hükümler, memurlarla aynı hak ve
görevlere sahip olan sosyal güvenlik kurumları hizmetlileri için de geçerlidir.
(3) Bu kanun kapsamına geçici emeklilik durumundaki memurlar da girer.
(4) Rayhsbank ve Alman Raylı Demiryolları’na da buna uygun düzenlemeleri yapma yetkisi
verilmiştir.

Madde 2
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(1) 9 Kasım 1918 tarihinden itibaren memuriyete girmiş olup kariyerleri için öngörülen
eğitime ya da başka tür bir yeterliliğe sahip olmayan memurlar, görevlerinden alınacaktır.
Görevden alınmalannın ardından üç ay boyunca kendilerine eski maaşları ödenir.
(2) Açığa alınma maaşı, emeklilik maaşı da ölüm halinde aile bireylerine ödenen maaş hakları
yoktur, makam ünvanı, unvan, hizmet üniforması ve hizmet kokartı kullanma yetkileri
yoktur.
(3) Muhtaçlık durumunda, özellikle yoksul aile bireylerine bakmak durumunda iseler,
kendilerine son görevlerinde aldıkları temel maaşın üçte birine kadar bir para ödenebilir, bu
her an geri alınabilir; Rayh sosyal güvenlik yasaları uyarınca sonradan sigorta yapılamaz.
(4) İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılmış olan ve Paragraf 1’de
tanımlanan kişiler için de Paragraf 2 ve 3 uygulanır.
Madde 3
(l) Arî ırk kökenli (arische Abstammung) olmayan memurlar, emekliye ayrılacaktır (bkz.8);
fahri memurlar ise görevden alınacaktır.
(2) Paragraf 1, 1 Ağustos 1914 tarihinden itibaren memuriyete girmiş olan ya da Dünya
Savaşı’nda cephede Alman Rayh’ı ya da müttefikleri için savaşmış bulunan ya da babaları ya
da oğulları Dünya Savaşı’nda şehit düşmüş olan memurlar için geçerli değildir. Rayh İçişleri
Bakanı yetkili uzman bakan ile görüş birliğine varmak suretiyle ya da yurtdışındaki memurlar
için de en yüksek eyalet makamları başka istisnalara da izin verebilirler.
Madde 4
Daha önceki politik faaliyetleri nedeniyle ulusal devleti her zaman kayıtsız şartsız
savunacakları güvencesini vermeyen memurlar, görevden alınabilirler. Görevden alınmalarını
izleyen üç ay süresince kendilerine eski maaşları ödenir. O tarihten itibaren emekli
maaşlarının dörtte üçünü (bkz.8) alırlar ve ölüm halinde aile bireylerine buna uygun maaş
ödenir.
Madde 5
(1) Her memur, memuriyet hizmetinin gerektirmesi halinde, aynı ya da eşdeğerli kariyer
içinde başka bir göreve tayini, bu görev daha alt bir kademede ve alt maaş bareminde olsa bile
-kurala uygun taşınma giderleri karşılanır- kabul etmek zorundadır. Daha alt bir kademe ve alt
maaş baremine tayin durumunda memur, eski görev ünvanını ve eski kadrosunun maaşını
korur.
(2) Memur daha alt kademe ve maaş haremine tayin durumunda bir ay içinde emekliye
sevkini talep edebilir.
Madde 6
İdareyi basitleştirmek için memurlar, henüz görev yapamaz duruma gelmiş olmasalar bile,
emekliye ayrılabilirler. Memurlar bu nedenle emekliye ayrılmışsa, kadrolarına bir daha tayin
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yapılamaz.
Madde 7
(1) Görevden alma, başka bir göreve tayin ve emekliliğe sevke Rayh ya da Eyalet en yüksek
makamı karar verir, bu karar nihaî olup yargı yolu kapalıdır.
(2) Madde 2 ilâ 6 ile düzenlenen âmir tasarruflar en geç 30 Eylül 1933 tarihine kadar tebliğ
edilir. Yetkili Rayh ya da Eyalet en yüksek makamı, kendi idaresinde bu yasa önlemlerinin
uygulandığını açıklarsa, işbu süre Rayh İçişleri Bakamnın onayı alınarak kısaltılabilir.
Madde 8
Madde 3 ve 4 uyarınca emekliye ayrılmış ya da görevden alınmış olan memurlara, en az on
yıllık hizmet süresini doldurmamışlar ise, emeklilik maaşı ödenmez; bu, yürürlükteki Rayh ve
Eyalet mevzuatı hükümlerine göre daha kısa hizmet süresi şartının arandığı durumlar için de
geçerlidir. Raylı Memurin Kanunu Madde 36, 47 ve 49, Savaş Zamanı İfa Edilen Hizmetin
Yükseltilerek Hesaplanmasına Dair 4 Temmuz 1921 sayılı Kanun (Reichsgesetzb1.s.825)
ve Eyalet kanunlarının ilgili hükümleri bunun dışındadır.

Madde 9
(l) Madde 3 ve 4 uyarınca emekliye ayrılan veya görevden alınan memurların emekli maaşına
esas alınacak hizmet süreleri hesaplanırken, son hizmet yerlerindeki görev süreleri dışında,
sadece yürürlükteki hükümlere göre Rayh-, Eyalet- ve Belediye hizmeti süresi dikkate alınır.
Bu hizmet süresinin dikkate alınması da ancak son görev yeri ile eğitim ve kariyer
bakımından örtüşmesi halinde mümkündür; özellikle bir memurun daha ait bir kariyerden
daha üst bir kariyere yükselmesi, usulüne uygun bir terfi ise, örtüşme var demektir. Memur
eğitim ve yeterliği gereği usulüne uygun biçimde kazanmış olduğu daha eski bir kadroda daha
sonraki hizmet yıllarının eklenmesiyle daha yüksek bir emeklilik maaşına hak kazanmış ise,
kendisi için daha elverişli olan düzenleme geçerli olur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet süresinin dikkate alınması, yönetmeliklerle
düzenlenir.
(3) Paragraf (1) deki hükümlerin uygulanması ile çelişen emeklilik hizmet süresi tesbit ve
teminatları hükümsüzdür.
(4) Rayh ve Rayh gözetimine tabi kamu kurum ve kuruluşların memurlarımn durumunda
eşitsizlikleri Rayh İçişleri Bakanı tarafından Rayh Maliye Bakanının onayı alınarak telâfi
edilir, başka memurlar için eşitsizlik telâfisini en yüksek Eyalet makamı yapar.
(5) Paragraf 1 ilâ 4 ve Madde 8, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılmış
ya da geçici olarak emekliye sevkedilmiş olan memurlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte memuriyette olmaları halinde Madde 2 ilâ 4’ün uygulanacağı memurları da kapsar.

251

Emekli maaşına hak kazandıran hizmet süresinin ve emekli maaşının ya da açığa alma
parasının yeniden tesbiti,1 Ekim 1933 itibariyle yürürlüğe girmek kaydı ile en geç 30 Eylül
1933’te yapılmış olmalıdır.
Madde 10
(1) Memurların maaş baremlerini düzenleyen yönergeler, maaş ve emeklilik maaşı
hesaplanmasında esas alınır. Yönergelerin uygulanmasına dair yetkili makamın kararı henüz
yoksa, gecikmeksizin alınmalıdır.
(2) Memurlar yetkili makamın yönergelerin uygulanmasına dair kararı uyarınca hak
ettiklerinin üstünde maaş almışlar ise, 1 Nisan 1932 itibariyle almış oldukları fazla
parayı ödemeyi yapan kasaya iade etmek zorundadırlar. İktisap olmadığı itirazı (Madde 812
v.d. BGB) kabul edilmez.
(3) Paragraf 1 ve 2, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki bir yıl içinde emekliye
ayrılmış kişiler için de geçerlidir.
Madde 11
(1) Madde 3 ve 4 uyarınca memuriyetten çıkan memurların maaş kıdemi tesbitinde Rayh-,
Eyalet- ve Belediye hizmeti dışındaki istihdam da dikkate alınmış ise, maaş kıdemi yeniden
tesbit edilir. Bu yapılırken Rayh-, Eyalet- ve Belediye hizmetindeki veya yönetmelik kuralları
uyarınca kamu kurum ve kuruluşları hizmetindeki sadece tek bir istihdam dikkate alınır.
İstisnalara, Rayh memurları için Rayh İçişleri Bakanı tarafından Rayh Maliye Bakanının
onayı alınarak, öteki memurlar için en yüksek Eyalet makamları izin verir.
(2) Paragraf 1’e göre maaş kıdeminin yeniden tesbiti söz konusu ise, Madde 3,4 uyarınca
emekliye ayrılmış ya da görevden alınmış memurlar için yeniden tesbit,
herhalükârda emeklilik maaşının yeniden tesbiti ile birlikte yapılır.
(3) Aynısı Madde 9 Paragraf 5’te anılan kişiler için de geçerlidir.
Madde 12
(1) 9 Kasım 1918’den itibaren atanmış olan Rayh bakanlarının 27 Mart 1930 tarihli
(Reichsgesetzbl.l s.96) Rayh Bakanları Kanunu Madde 16 ilâ 24 hükümleri uyarınca tesbit
edilmiş olan maaşları, yeniden tespit edilir. Yeniden tespitte Rayh Bakanlar Kanunu’nun
anılan hükümleri, Rayh Bakanı’nın görevden ayrıldığı tarihte yürürlükte imişler gibi
uygulanır. Buna göre 1 Nisan 1932’den itibaren fazla alınmış olan maaşlar geri ödenir. İktisap
olmadığı itirazı (Madde 812 v.d.BGB) kabul edilmez.
(2) Paragraf 1, 9 Kasım 1918’den itibaren atanmış olan Eyalet Hükümeti üyeleri için de
geçerli olup burada Rayh Bakanlar Kanununun yerini Eyalet kanunlarının mütekabil
hükümleri alır; maaşlar sadece Rayh Bakanlar kanunu Madde 16 ilâ 24’teki ilkelerin
uygulanması sonucu belirlenen miktarda ödenir.
(3) Maaşların yeniden tespiti 31 Aralık 1933’e kadar yapılır.
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(4) Munzam ödeme yapılmaz.
Madde 13
Ölüm halinde geride kalanlara ödenen maaş Madde 8 ilâ 12’nin uygulanması ile hesaplanır.
Madde 14
(1) Bu kanun uyarınca emekliye ayrılan ya da memuriyetten çıkartılan memurlara karşı
bunların emekliye ayrılmasından ya da memuriyetten çıkartılmasından sonra da hizmet ilişkisi
sırasında işlenmiş suçlar nedeniyle disiplin kovuşturması, emeklilik maaşlarını, ölüm halinde
geride kalanlara ödenen maaşı, makam ünvanlarını, üniformalarını ve rozetlerini ellerinden
alma amacıyla açılabilir. Disiplin kovuşturması en geç 31 Aralık 1933’te açılır.
(2) Paragraf 1, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki bir yıl içinde emekliye ayrılmış olan
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memuriyette ohnaları halinde Madde 2 ilâ 4’ün
uygulanacağı kişiler için de geçerlidir.
Madde 15
Memurlara ilişkin hükümler manasına uygun olarak çalışanlara ve işçilere uygulanır.
Ayrıntılar yönetmelikle düzenlenir.
Madde 16
İşbu kanunun uygulanması sırasında hakkaniyete uymayan eşitsizlikler doğar ise, genel
hükümler çerçevesinde daha yüksek maaş ya da geçiş paraları ödenebilir. Bununla ilgili kararı
Rayh memurları için Rayh İçişleri Bakanı Rayh Maliye Bakanı’nın onayını alarak, geri
kalanlar için ise Eyalet makamları verir.
Madde 17
(1) Rayh İçişleri Bakanı Rayh Maliye Bakanı’nın onayı ile işbu Kanunun uygulaması için
gerekli nizamname ve tüzükleri ve idari talimatnameleri çıkarır.
(2) Lüzum halinde en yüksek Eyalet makamları tamamlayıcı talimatlar çıkarırlar. Bunu Rayh
talimatname kuralları çerçevesinde yaparlar.
Madde 18
İşbu kanunda belirlenmiş olan sürelerin dolmasından sonra, bu kanun temelinde alınan
önlemlere halel gelmemek üzere, devlet memurluğu için geçerli olan genel hükümler yeniden
yürürlüğe girer.
Berlin, 7 Nisan 1933
Raylı Şansölyesi
Adolf Hitler
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Raylı İçişleri Bakanı
Frick
Raylı Maliye Bakanı
Graf Schwerin von Krosigk

Kaynak: Reichsgesetzblatt.T.l.l933, No.34, 8.175-177
EK 2
Türkiye’deki Alman Mülteciler İçin Soru Kâğıdı
Mayıs 1938
Alman Başkonsolosluğu
-KB 329/3830

İstanbul,
Mayıs 1938

Dışişleri Bakanlığının isteği üzerine, daha önce doldurmuş olduğunuz soru kâğıdını aşağıdaki
noktalarda tamamlamanız rica olunur:
1) Sözleşmenin başlangıç tarihi:
.................................................................................................
2) Arî ırktan mısınız, değil misiniz? (Arier)
..................................................................................................
3) Ari ırktan olmayan akrabalık ilişkisi içinde misiniz? (nichtarisch versippt)
...................................................................................................
4) Karınız Arî ırktan mı, değilmi?
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......................................................................................................
5)Karınız Arî ırktan olmayan akrabalık ilişkisi içinde mi?
.......................................................................................................
6) Devlet Memuriyetini Yeniden Kurulmasına Dair Kanun ile ilişkili olarak emekliye
ayrıldınız mı?
......................................................................................................
İmza
Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Bonn. Akten Botschaft Ankara No.732. .
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Scurla- Ekler
Nr.3
Frankfurtlu patolog Philipp Schwartz’ın ‘Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler
im Ausland’ adına Ankara’da Türk Maarif Vekili Reşit Galip ile 6.7.1933 tarihinde
yaptığı görüşme hakkındaki raporu.
Tam zamanında geldik. Bakan ve yirmi kadar yardımcısı hazır bekliyorlardı… Dr.
Reşid Galip, beni dostça bir nesnellik ile karşıladı ve tarihi oturumu açtı. Oturum başkanı
kendisi idi, sol tarafında Prof. Malche, Malche’nin yanında da ben yer alıyordum; öteki
tarafında ise Salih Zeki Bey ve Rüştü Bey yer almışlardı. Uzun masanın çevresi reform
komisyonu üyeleri ve Maarif Vekâletinin memurları ile çevrilmişti, büyük bir gayretle tek tek
her sözcüğü kayda geçirmekte idiler. “Bize … konusunda bir profesör tavsiye edebilir
misiniz?’ ‘Notgemeinschaft’ listesindeki isimleri Kürschner’in Bilginler Takvimi’ne
geçirmiştim; dolayısıyla hiç duraksamaksızın üç profesörün adını verebildim.
Yaşamöykülerini okudum, o tarihe kadar gösterdikleri faaliyeti saydım ve iki aday hakkında
da kendi kişisel izlenimimi dile getirdim, zira beni Zürih’te ziyaret etmişlerdi. Şimdilik her
üçünü de listeye yazmamızı, seçimi daha sonra yapmamızı tavsiye ettim.
'Bize … konusunda bir profesör önerebilir misiniz?’. Bu soru o öğleden sonra belki
otuz kere soruldu ve her seferinde artan bir heyecanla yanıtlandı. Ben ve sanırım orada
bulunan herkes, zamanı, zorlukları, engelleri unutmuştuk. Almanya’dan bu alçakça kovuluşun
o saatler içinde yaratıcı bir anlam kazandığını gördüm. Batının fesadı dışında kalan,
harikulâde bir ülke keşfetmiştim!
‘Notgemeischaft’ın kurulmasının, inşa edilmesinin haklılığı artık kanıtlanmıştı: evet,
bu tarihi bir zorunluluk idi.
(...)
Görüşmelerimiz, birbiriyle dayanışma içindeki iki organizmanın alış-verişine
dönüşmüştü.
(...)

256

Son olarak maaşlar ve sözleşmenin genel şartları üzerinde anlaştık. Düzenli müzakere
oturumuna bir ara verilerek görüşme sonuçları tutanakla belgelendi.
Tekrar toplandık. Yerlerimizi aldık. Tutanak ağır ağır okundu ve her bir cümlesi tek
tek onaylandı. Bakan, ayağa kalktı: ‘Bugün olağanüstü bir gün, bugün dünyada bir eşi daha
olmayan bir iş başardık. Bundan 500 yıl kadar önce Konstantinopolis düştüğünde, Bizanslı
bilginler, ülkeyi terke karar vermişlerdi. Kalmaları sağlanamadı. Aralarından çoğu İtalya’ya
gitti. Sonuç, Rönesans oldu. Bugün ise bizler, Avrupa’dan bunun karşılığında bir armağan
almaya hazırlanıyoruz. Ulusumuzun zenginleşmesini, evet hatta yenilenmesini ümit
etmekteyiz. Bize bilginizi ve yöntemlerinizi getirin, gençliğimize ilerlemenin yolunu gösterin.
Şükran hislerimizi ve saygılarımızı sunarız’. Bakan imzasını attı, ardından da ben imzamı
attım.
Bu arada saat akşamın dokuzu olmuştu. Tam yedi unutulmaz saat boyunca çalışmıştık.
Dışarıda hava henüz kararmamıştı. Vedalaştık. Zürih’e telgraf çektim: “Üç değil, otuz.’
Kaynak: Widmann, H.: Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige Emigration in der
Türkei nach 1933. Bern, Frankfurt a.M. 1973. s.56
Nr.4
Rudolf Nissen’in Ferdinand Sauerbruch’a
2 Nisan 1933 tarihinde yazdığı veda mektubu
Bozen, 2.4.1933
Pek muhterem, sevgili Geheimrat Cenapları,
Berlin’den uzaklaşmamla çevremin bir nebze olsun sakinleşmesi, bana son olayları
kuşbakışı değerlendirme fırsatım verdi. Vardığım sonuç, bu satırlarda yazdıklarımın dışında
bir yoruma yer bırakmıyor. Yaşamımı belirleyecek böylesi bir konuda hem düşünce hem de
ifade olarak her türlü abartmadan kaçınacağımı anlamalısınız. Mektubumun tek bir sözcüğü
bile, boş lâf değildir.
Yeni hükümetin iş başına gelmesiyle birlikte aldığı önlemlerin ardından sizi ziyaret
ederek görevden alınmamı istediğimde, bunun nedeni bir yandan nâhoş durumlara düşmemek
için baştan önlem almak diğer yandan da sizin üzerinizden bir yük almaktı. Ama siz
endişelerimi öylesine güçlü bir şekilde giderdiniz ki, kendi duygularım konusunda tereddüde
düştüm. Gene de kesin bir değerlendirme yapmadım. Bunu izleyen günlerde, karşı tarafın
bilinçli olarak her tür nesnelliği sildiği bir dava uğruna sizin nasıl canla başla enerji ve zaman
harcadığınızı, kopartılan tavizlerin asla bana değil tamamen sizin kişiliğinizin hatırına
verildiğini izlemek, benim için son derece sıkıntılı olmuştur. Bu tespiti izzetinefsim incindiği
için yapmadığımı siz gayet iyi bilirsiniz. On iki yıldır kendimi çalışmalarınızla özdeşleştirmiş
bulunuyorum, bu durumda özel takdir talebinden daha saçma bir şey olamaz. Gene de geride
kalan izlenim, insanın mümtaz bir kişiliğin ufak telek kaprislerine karşı gösterdiği türden bir
hoşgörü izlenimi. Ne var ki, yüzyılımızı lekeleyen en alçakça komplolardan biri olan Boykot
Manifestosundan bu yana, bu düşüncem de değişikliğe uğradı. Kişisel şeref ve haysiyet
duygusunun bu derece hayasızca çiğnenmesi karşısında her şey geri plana kaçtı. Haysiyet ve
şeref kavramını, birahane sohbeti gözüyle değerlendirmediğimi bilirsiniz. Belki bunun içindir
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ki, gözüm sahiden haysiyet kırıcı olanı görebiliyor. Ayrıca sadece kitleler tarafından
doğallıkla tekrar edilmenin ötesinde, eğitimleri ve edindikleri yaşam tecrübesi bakımından
benim meslek çevreme ait insanlar tarafından da dile getirilen haince aşağılanma, beni kişisel
olarak yaralamaktadır. Bu genellemenin haksız olduğunu söyleyeceksiniz. Gazetelere şöyle
bir göz gezdirmek dahi, ne yazık ki tespitimin doğru olduğunu size gösterecektir. Bu çevreyle
olan ilişkilerimi şimdi sadece kendime saygı açısından sınırlayabilirim. Ve kuşkusuz kendimi
bugüne kadar çalıştığım çevrenin dışına çıkarmak zorundayım. Bu kararım, aslında mesleki
varlığımın alışılagelmiş anlamıyla güvence altında olduğu bir anda kaçınılmaz hale gelmesi,
adeta bir trajediyi andırıyor. Ama başka bir yola sapmak, bir insanın sahip olduğu en değerli
şeyi sokağa atmak anlamına gelir- yani gururunu. Bu açıdan bakıldığında, Boykot İlanının
ardından, eylemin gelip gelmemesi hiç fark etmez.
Bu kararın benim için ne anlama geldiğini bilmiyor değilim. Bana performansımı
sürekli yükseltme, bunun ötesinde karakter ve insan olarak kendimi geliştirme imkânı, yani
hayatıma anlam vermiş olan bir çalışma ortamından ayrılıyorum.
Özellikle bu anda size benim için ne ifade ettiğinizi söyleyebilmek, içimi rahatlatıyor.
O kadar çok şey ki, aslında hayatın ve çalışmanın getirdiği her şey. Bütün bunların karşısında
güzel ve fevkalade başarılı bir pozisyon, bir cerrah olarak çalışmaktan alınan haz, bilimsel
çalışmanın tatmini, soluk bir anı olarak kalıyor. Uzun ve dolu dolu yaşanan bir dönemi
öylesine güzel ve sıcak kıldınız ki, geçmiş yılların parlak ışığı gelecekteki gölgeli günleri de
aydınlatacaktır.
Almanya’da kalamayacağım açıktır.
Kaynak: Nissen, R. Helle Baetter duncle Blaetter. Erinnerungen eines Chirurgen.
Stuttgart 1969, 5.184/5.
Nr.5
L.Kudret Erkönen’in Ernst Reuter Hakkında Anlattıkları
Ülkesini onca sevdiği halde, onca bedensel ve ruhsal acılar çektiği halde, Reuter asla
şikâyet etmemiştir, Hitler’in Rayh’ında yaşadığı onca korkunç şey hakkında hiç
konuşmamıştır. Sadece iki kez bir imada bulunduğunu hatırlıyorum: yazları Reuterlerle
birlikte sık sık Orman Çiftliğine giderdik, burası Ankara dışında bir tesistir, iki yüzme havuzu
vardır. Bay Reuter, mayosunu giymişti, derin yara izleriyle kaplı sırtını görebiliyordum.
Düşüncesizce sordum: ‘Bay Reuter, bunlar Birinci Dünya Savaşında aldığınız yaraların izi
mi?’ Sadece hayretle yüzüme baktı ve ‘Konsantrasyon kampı’ dedi.
Kaynak: Kudret-Erkönen, L.: Reuter Ailesi Ankara’da, Erinnerungen an Ernst Reuter.
Berlin 1978, s.25/6.
Nr.6
Gustav Oelsner Türkiye’deki Yıllarını Anlatıyor
Türkiye’de geçirdiğim on yıla yakın süre, benim için baha biçilmez değer taşır. Türk
dostlarımın arasında, ki hepsi de zarif, mert yaradılışlı insanlardı, büyük ve kendi içinde tutarlı
bir kültürü çepeçevre görebilmek, böylelikle kendi Alman vatanımı pek çok iyi özelliğiyle
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olduğu kadar kuşku uyandırıcı özellikleriyle de daha iyi tanıyabilmek imkânına kavuştum;
yüzlerce örnek sayesinde yaşam için plan yapmak, 'yaşayan binalar inşa etmek’ ne anlama
gelir, öğrendim.
Kaynak: Gustav Oelsner. Pottrait eines Baumeisters. Im Auftrage der Freien
Akademie der Künste, yayımcı E.Lüth. Hamburg 1960, s.17.

Nr.7
Hamburg Üniversitesi Rektörü
Peter Fischer-Appelt’in İstanbul’da
Curt Kosswig’in Cenaze Töreninde Yaptığı Konuşma
8 Nisan 1982
İstanbul’a gelme nedenim, aramızdan ayrılmış olan bilim adamına son görevimi yerine
getirmektir. Kendisi her iki Üniversitemizde de uzun yıllar profesörlük yapmış, kuşaklar boyu
Türk ve Alman öğrencilere bilimsel ve mesleki temel donanım vermiş, Alman ve Türk bilimi
arasında canlı bir köprü kurmuştur...
Pek çok bakımdan heyecanlıyım... Profesör Kosswig burada, İstanbul’da ilk Türk
Hidrobiyoloji Enstitüsü’nü kurmuştu... Mülteci olarak gelmesinin hemen ardından Türkçe
öğrenmişti ve derslerini Türkçe veriyordu. Kendisinin belki de en büyük, aynı zamanda
kültürel bakımdan önemli eseri, Alman, İngiliz ve Fransız dillerindeki sayısız yayınının yanı
sıra Türkçe yazdığı üç adet zooloji ders kitabıdır. Bunların biri on iki yıl içinde beş yeni baskı
yapmıştı.
Bir kişi yabancı topraklarda gömülmek istiyorsa, son istirahatgahı olarak seçtiği ülkeyi
kalbinin derinliklerinde seviyor demektir. Curt Kosswig içinde yaşadığı çağın şartları
yüzünden, iki dünya arasında bir gezgin olmuştu. En sonunda da Doğu dünyasını, büyük
reformcu Kemal Atatürk’ün modern Türkiye’sini seçti. Bunu, çalışmalarını ve sevgisini
adamış olduğu bir halka karşı şükran ve dayanışma olarak anlamalıyız. Bu kararda, savaş ve
baskıların damgasını vurduğu bir yüzyılda yıldızların parıldadığı unutulmaz bir anın hatırası
yaşamaktadır. O an ki, Türk Hükümeti 1933’ten sonra görevlerinden atılan Alman
Profesörlere kucağını açmış ve bu suretle de Türkiye’de Avrupaî anlamda bir modern
üniversite konseptini gerçekleştirmiştir. Bu esere Curt Kosswig’den önce ve onunla birlikte
katılmış olan herkesin ismini tek tek saymam mümkün değil Friedrich Dessauer ve Erich
Frank, Alfred Kantorowicz ve Rudolf Nissen, Alfred Heilbronn ve Arthur von Hippel, Fritz
Neumark, Wilhelm Röpke ve Alexander Rüstow, unutulmaz Ernst Reuter ve daha pek çoğu.
Hamburg Üniversitesi daha sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında Prof. Kosswig dışında tıp
doktorları Alfred Marchionini ve Albert Eckstein’ı da Türkiye’den çağırmıştır.
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Dolayısıyla bugün özellikle Türkiye’ye ve Türk Üniversitelerine teşekkür ve
saygılarımı sunar, Federal Almaya Cumhuriyet’indeki bütün yüksekokulların dostluk
duygularını iletirim.
Kaynak: Akten der Praesidialverwaltung der Universitaet Hamburg, abgedruckt in:
Grothusen, K.-D.: Die deutsche wissenschaftliche Emigration in die Türkei 1933-1945. Unter
besonderer Berücksichtinung Hamburgs, in: Universitaet Hamburg. 1933 in Gesellschaft und
Wissenschaft. T. 2: Wissenschaft. Hamburg 1984, s. 199/200.

EK 2
5. Hayvanat Enstitüsü
Müdür: Hayvanat ve Biologia ordinaryüsü ve Halle a. S De Tabiî ilimler araştırma
(Kaiserl.Leopoldinischen Carolinischen Deutschen Akademie)
Akademisi âzasından Felsefe Doktoru Prof. Richard Woltereck
Başasistan: Dr. Mithat Ali. -Konservatör- Asistan: Dr. Wolfgang Neu.
Hademe:
II. Ziraat Fakültesi.
Dekan: Prof. Dr. Walter Gleisberg.
1. İktisadiyat Enstitüsü.
Müdür: İktisadiyat ve Ziraat iktisadiyatı ordinaryüsü, Geheimrat, İsveç krallığı Ziraat
akademisi âzasından Felsefe Doktoru Prof. Friedrich Falkeç.
Şef: Dr. Şevket Raşit Bey.
l’inci Sınıf asistan: Hasan Rasim Bey (Amelî iktisadî işletmelerde).
l’inci Sınıf asistan: Sadri Riza Bey (Amelî iktisadî işletmelerde).
2’inci Sınıf asistan: Sedat A. Mürteza Bey.
İstatistik ve muhasebe memuru: Tiraje Edipi Hanım.
Lâboran: Ömer Seyfi Bey. -Hademe: Murat Kadir.
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2. Nebatat yetiştirme ve nebatat ıslahı Enstitüsü
Müdürr: Tarla Ziraatı, Nebatat yetiştirme ve nebatat ıslahı ordinaryüsü Prof. Dr.
Hoffman
Şef: Dr. Ömer Rüştü Bey. -Baş asistan: Dr. Vamık Fahrettin Bey.
Laborant: Kâmil Ali Bey. -Laborant: Ali Fikri Halil Bey.
Hademe: Hakkı Hüseyin.
3. Bahçıvanlık, Meyvecilik ve Bağcılık Enstitüsü
Müdür: Bahçıvanlık, meyvecilik ve bağcılık ordinaryüsü Felsefe doktoru Prof. Walter
Gleisberg.
l’inci Sınıf Asistan: Ali Sedat Cevdet Bey.
Laborant: Reşat Hasan Fehmi Bey. -Hademe: Mehmet Hüseyin
4. Zootekni Enstitüsü
Müdür: Zootekni ve sütçülük ordinaryüsü Felsefe Doktoru Prof. Walter Spöttel.
Şef: Dr. Selâhattin Mehmet Emin Bey. Misafir olarak ilmî yardımcı: Kadri Bey.
Baş asistan: Dr. İbrahim Arif Bey. -Baş asistan: Cemil Süleyman Bey.
Laborant: İsmail Orhan Ali Bey.
Hademeler: Sadullah Aman ve Osman Şükrü
4a. Sütçülük Enstitüsü.
Müdür: Felsefe doktoru Prof. Walter Spöttel.
Şef: Ekrem Rüştü Bey. - Laborant: Cemil Hulûsi Bey.
Hademe: Aziz Ahmet.
5.Ziraî Kimya Enstitüsü.
Müdür: Nabtat ve Hayvanat tağdiyesi ve toprak ilmi ordinaryüsü Felsefe Doktoru Prof.
Richard v.d. Heide.
Şef: (Nebatat tağdiyesi ilmi) Halit Evliya Bey.
Şef: (Hayvanat Tağdiyesi ilmi) İsfendiyar Esat Bey.
Laborant: Avni Abdurrahman Bey. -Laborant: Celâl Hulûsi Bey.
261

Hademeler: Ahmet Mehmet ve Ali Mehmet
5a. Toprak ilmi Enstitüsü
Müdür: Felsefe Doktoru Prof. Richard v.d. Heide
Şef: Kerim Ömer Bey. -Laborant: Şevket Turğut Bey.
Hademe: Mecit A. Sait.
6. Suculuk Enstitüsü.
Müdür: Godezi, Hidrolik ve kültürteknik Ordinaryüsü Prof. Dr. Kurt Stüwe.
Baş asistan: Diplomalı Mühendis Muhittin Salih Bey.
Laborant: Necati Ahmet Bey. Hademe: Ali Veli.
7. Ormancılık Enstitüsü.
Müdür: Ormancılık Ordinaryüsü Prof. Dr. Franz Heske.
Şef: Dr. Ali Kemal Bey. -Laborant: Hakkı Mustafa Bey.
Hademe: Niyazi Mehmet.
III. Veteriner Fakültesi
Dekan: Prof. Dr. Max Gebhardt.
1.Veteriner-teşrif Enstitüsü.
Müdür: Teşrih, Histoloğia Ve Ambriyoloğia Ordinaryüsü Prof. Dr. Hans Richter.
Doçent: Mehmet Hilmi Bey. -Başasistan: Şemsi Ali Bey.
2’nci sınıf Asistan: Cevdet Nuri Bey. -Laborant İzzet Apdurrahman Bey.
Laborant: Hacer Apdurrahman Hanım. -Hademe: Hasan İsmail.
Hademeler: Ruşen İbrahim ve Zehra Hüsnü.
2. Veteriner- Fizyoloğia Enstitüsü.
Müdür: Fizyoloğia Ordinaryüsü Felsefesi Doktoru Prof. Rudolf Seuffert.
Şef: Dr. Bedii Şakir Bey.
1’inci sınıf Asistan: Macit Sait Bey.
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Laborant: Kadri İsa Bey.
Hademeler: Mehmet Mehmet Ve Cemil Mehmet
3. Patoloğia Enstitüsü
Müdür: Umumî Patoloğia ve Teşrihi marazî Ordinaryüsü Prof. Dr. Anton Koegel.
(Parazitologia Enstitüsüne bakınız.)
Doçent: Şevki Bey. -Başasistan: Dr. Mehmet Cemil Bey.
Laborant. Seyfi Sabri Bey. -Hademeler: Haydar Veli ve Mahmut Rasım.
4. Parazitologia Enstitüsü.
Müdür: Parazitologia Ordinaryüsü Prof. Dr. Anton Kögel. (Patologia Enstitüsüne
bakınız.)
Şef: Dr. Hasan Şükrü Bey. -Şef: Dr. Nevzat İsmail Bey.
Laborant: Apdullah Mehmet Bey. -Hademe: Sabri Süleyman.
5. Hıfzıssıhha-Bakteriyologia ve meşei hayvanî gıdalar Enstitüsü
Müdür: Hıfzıssıhha, bakteriyologia ve Serologia, emrazi entaniye menşei, hayvanî
gıdalar Ordinaryüsü, Regierungsrat, hıfzıssıhha dairesi azasından Prof. Dr. Karl Beller.
Şef: Dr. Lâtif Bey. -Şef: Hamdi Ömer Bey.
Misafir olarak ilmî yardımcı: Dr. Süreyya Tahsin Bey.
2’nci sınıf Asistan: Nail Fehmi Bey. -Laborant: Osman Bey.
Hademeler: Ahmet Mustafa ve Mustafa Mehmet
6. Dâhilî hastalıklar kliniği
Müdür: Farmakologia ve Toksikologia Ordinaryüsü ve Regierungs Veterinaerrat, Prof.
Dr. Max Gebhardt.
Doçent: Samoel Abravanel Bey. -Doçent: F. Faik Bey.
Şef: Dr. Selâhattin Nejat İsmail Bey.
2’nci sınıf Asistan: Burettin Mazhar Bey. -Laborant: Atıf Bey
Hademeler: Arif Derviş ve Yaşar.
7. Cerrahi kliniği
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Müdür: Cerrahi, göz hastalıkları ve fenni vilâde Ordinaryüsü ve RegierungsVeterinaerrat, Prof. Dr. Max Gebhardt.
Doçent: Salih Zeki Bey. -Şef: Dr. Tevfik Bey.
2’nci sınıf Asistan: Burhanettin İbrahim Bey. -Laborant: Hızır Hasan Bey
Hademeler: Mehmet Hüseyin ve Hakkı Hüseyin.
IV. Ziraî zanaatlar ve ziraî teknik Fakültesi
Dekan: Felsefe Doktoru Prof. Otto Gemgross.
1.Ziraat San’atları Enstitüsü.
Müdür: Ziraat San’ atları Ordinaryüsü Felsefe Doktoru Prof. Otto Gerngross.
Şef: Dr. Sait Tahsin Bey. -Başasistan: Arif Veli Bey.
l’inci sınıf Asistan: Kemal Hidayet Bey. -Laborant: Süleyman Zeki Bey.
Laborant: Kemal Bahattin Bey. -Laborant: Ahmet Bey.
Hademeler: Ömer Ali, Rüstem Mehmet ve Mustafa Ömer.
2. Ziraat Makinaları Enstitüsü (*).
Müdür: Ziraat makine ve aletleri ordinaryüsü, Prof. Dr. N.N. *
Şef: Esat Ahmet Bey. -Laborant: Mithat İbrahim Bey.
Hademe: Halit Mustafa.
3.Köylü el işleri Enstitüsü.
Müdür: Vekâleten Felsefe Doktoru Prof. Friedrich Falke. (Ziraat Fakültesine bakınız.)
*Bu kürsü 1934-1935 kış sömestri başlangıcında işgal edilecektir.
1’inci sınıf asistan: Tevfik Eşref Bey. -Laborant: Fikri Osman Bey.
Hademe:
V. Lektörlükler.
1. Meteorologia iklim ve cev Lektörlüğü
Lektör: Meterologia Enstitüsü Müdürü, Ahmet Tevfik Bey.
2. Beden Terbiyesi Ve Yüksek Enstitü Spor Enstitüsü
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Müdürü: Lektör Herbert Riedel. -Hademe: Şevket M. Ali.
3.Yabancı Diller Seminarı.
Almanca Lektörleri: Felsefe Doktoru Prof. Hubert Neumann.
Başmuallim: Georg Lapperi Cemal Bey. Nihat Basri Bey.
İngilizce Lektörleri: Felsefe Doktoru Prof. Hubert Neumann
Fransızca Lektörü: Aziz Bey.
İtalyanca Lektörü: N. N. -Hademe: Raif Mehmet.
4. Askerî Tedrisat: Erkânıharp Yüzbaşısı Naim ve Nazım Beyler.
VI. Muhlis Kütüphanesi
(Yüksek Enstitü kütüphanesi) ve Müze.
Müdür: Dr. Mühendis Josef Stummvoll
Kütüphane Memuru: Wolfgang Schaeffer.
Kütüphane Memur namzedi: Charlotte Neugebauer ve Tiraje Edip Hanım.
Mücellit: Breitfeldç
Hademeler: Ramazan Rıza Ve Mehmet Niyazi.
VII: Amelî-ilmî-İktisadî işletme (Mütedavil sermaye.)
İktisadî İşletmeler Amiri: Alfred Knop.
1’inci sınıf Asistan: Hasan Rasim Bey (İktisadiyat Enstitüsüne bakınız).
1’inci sınıf Asistan: Sadri Rıza Bey (İktisadiyat Enstitüsüne bakınız).
Şarap Ustası: Kemal Cemal Bey.
Muhasip: Mahmut Bey.
Muhasebe kâtibi: Niyazi Ömer Bey.
Ambar Memuru: Şevki Bey.
Komisyon Kâtibi: Mehmet Ali Bey (Muhasebeye bakınız).
Yüksek Enstitü Atelye Ustası: Leo König.

265

Bağcı başı: Bahattin Bey.
Bahçıvan başı: Kublay Ef.
Sütçü Ustası: Şaban Ef.
Pompa Ustası: Şükrü Bey.
Kontrol Memuru: Mustafa Ef.
Kâtip: Peyman Recep Hanım.
II. Yüksek Ziraat Enstitüsünün Tedris heyeti.
(Tarihler Ankara, Y.Z.E. ne tayin edildikleri günleri gösterir.)
1. ORDİNARYÜS:
Dr. Friedrich Falke

Ziraat Fakültesi

19.1.1933

“ Richard Woltereck

Tabiî İlimler Fakültesi

21.2.1933

“ Kurt Krause

“

“

“

6.3.1933

“ Conrad Weygand

“

“

“

9.3.1933

“ Otto Gerngross

Ziraat sanatları

31.7.1933

“ Robert Seuffert

Veteriner Fakültesi

8.8.1933

“ Richard v. v. Heide

Ziraat

“

22.8.1933

“ Max Gebhardt

Veteriner

“

28.8.1933

“ Kurt Stüwe

Ziraat

“

28.8.1933

“ Hans Richter

Veteriner

“

28.8.1933

“ Walter Gleisberg

Ziraat

“

28.8.1933

“ Walter Spöttel

“

“

29.8.1933

“ Anton Kögel

Veteriner

“

1.9.1933

“ Hermann Zahn

Tabiî İlimler “

1.9.1933

“ Karl Belle

Veteriner

“

24.9.1933

“ Franz Heske

Ziraat

“

20.3.1936

“ Reinhold Hoffman
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2.DOÇENTLER
F. Faik Bey

Veteriner Fakültesi

29.10.1933

Mehmet Hilmi Bey

“

“

29.10.1933

Salih Zeki Bey

“

“

29.10.1933

Samoel Abravenel Bey

“

“

29.10.1933

Şevki Bey

“

“

29.10.1933

3.LEKTÖRLER:
Ahmet Tevfik Bey

Tabiî İlimler Fak.
Meteorologia

29.10.1933

Herbert Riedel

Beden Terbiyesi

28.8.1933

Dr. Hubert Neumann

Lisan Semineri

8.8.1933

Aziz Fikret Bey

“

“

29.10.1933

Oberlehrer Georg Lapper

“

“

2.1.1934

Ahmet Cemal Bey

“

“

29.10.1933

Nihat Basri Bey

“

“

29.10.1933

Naim Bey

Askerî ders

Nazım Bey

Askerî ders

4.FAHRİ ÇALIŞANLAR:
Dr. Sürreya Tahsin Bey

Hıfzısıhha ve
Bakteriologia

“ Kadri Hüseyin Bey

Zootekni ve sütçülük

5.ŞEFLER:
Esat Ahmet Bey

Ziraat aletleri

29.10.1933
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Kerim Ömer Bey

Toprak kimyası

29.10.1933

Ekrem Rüştü Bey

Sütçülük

29.10.1933

Dr. Sait Tahsin Bey

Ziraat Sanatları

29.10.1933

İsfendiyar Esat Bey

Ziraat kimya

29.10.1933

Dr. Şevket Raşit Bey

“

“

“ Ömer Rüştü Bey

İktisat

29.10.1933

“ Hacı Tevfik Bey

Arziyat

29.10.1933

“ Ali Kemal Bey

Cerrahiye

29.10.1933

“ Selâhattin Emin Bey

Ormancılık

29.10.1933

Hamdi ÖmerBey

Zootekni

29.10.1933

Dr. Selâhattin N. İsmail B.

Tagdiye

29.10.1933

“ Hasan Şükrü Bey

Dâhili hastalıklar

29.10.1933

“ Nevzat İsmail Bey

Parazitogia

29.10.1933

“ Bedii Şakir Bey

“

29.10.1933

“ Lâtif Bey

Hıfzıssıhhâ

1.3.1934

Dr. Mithat Ali Bey

Hayvanat

29.10.1933

“ Vamık Fahrettin Bey

Nebatat yetiştirme

29.10.1933

Arif Veli Bey

Şarapçılı

29.10.1933

Dr. Selâhattin Fehmi Bey

Nebatat

29.10.1933

“ Hikmet Ahmet Bey

“

29.10.1933

“ İbrahim Arif Bey

Zootekni

29.10.1933

“ Cemal Süleyman Bey

“

29.10.1933

“ Mehmet Cemal Bey

Teşrihi marazî

29.10.1933

“ Şemsi Ali Bey

Teşrih

1.12.1933

“ Mecit İbrahim Bey

Kimya

1.11.1933

29.10.1933

6.BAŞ ASİSTANLAR:
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Dipl. -Ing. Muhittin Salih B.

Suculuk

1.1.1934

İktisat

29.10.1933

“

29.10.1933

7. 1’İNCİ SINIF ASİSTANLAR:
Hasan Rasim Bey
Sadri Rıza Bey
Tevfik Eşref Bey

Köylü elişleri

29.10.1933

Ali Sati Bey

Bahçıvanlık

29.10.1933

Macit Sait Bey

Vet. Fiziyologia

29.10.1933

Ali Rıza Bey

Kimya

29.10.1933

Kemal Hidayet Bey

Ziraat sanatları

29.10.1933

Cevdet Nuri Bey

Teşrih

29.10.1933

Nail Fehmi Bey

Hıfzıssıhha

29.10.1933

Nurettin Mahzar Bey

Dâhilî hastalık

29.10.1933

Burhanettin İbrahim Bey

Cerrahiye

29.10.1933

Sedat A. Mürteza Bey

İktisat

29.10.1933

Necati Emin Bey

Fizik

1.12.1933

8. 2’İNCİ SINIF ASİSTANLAR:

9. 30 LABORANTLAR.

III. Y. Z. E. Memur ve Müstahdemini.
1. Y.Z.E. UMUMÎ KİTAPLIĞI:
Fazlı Faik Bey

Umumî kâtip

Dr. Otto Friedrich

Rektör asistanı

Ahmet Vasfi Bey

Tercüman*

Davut Rami Bey

Tercüman
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Aida Nevermann

Tercüman

Fethi Arif Bey

Başkâtip

Yegâne Bedii Hanım

Kâtip

Seniha Ahmet Hanım

Daktilo

Otto Reichert

Matbaacı

2.Y.Z.E İDARE İŞLERİ:
Zihni Ahmet Bey

İdare Müdürü

Cemal Aptullah Bey

Askeri
amiri

İmadettin A. Muhsin Bey

Ayniyat muhasibi

Kadri Cafer Bey

“

baytar

kâtibi
“

Hayrettin Sadi Bey

talebesi

“

Selâhettin İlyas Bey

Depo memuru

Ahmet Refik Bey

Santral memuru

Recai Bey

Yemek müteahhidi

Ali Rıza Bey

Doktor

Zihni İsmail Bey

Eczacı

Saime Hanım

Çamaşır deposu memuru

Weiss-Arnold Hanım

Çamaşırcıbaşı

84 Hademe

3.TALEBE KİTABET AMİRLİĞİ:
Hüseyin Bey

Talebe yurdu amiri

Emin Mustafa Bey

Muit

Hasan Bey

“

Burhanettin İsmail Hakkı B.

muavini
“

“
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Kâtip

Feridun Hadi Bey

4.MUHASEBE
Ahmet Remzi Emin Bey

Muhasebe Müdürü

Remzi Salih Zeki Bey

“

başkâtibi

Sadi Mehmet Mustafa Bey

“

kâtibi

İbrahim Ahmet Bey

“

“

Ragıp Yakup Bey

Veznedur

“

Mehmet Ali Bey

Komisyon kâtibi

T.C
Yüksek Ziraat Enstitüsü
Ankara
1933-34 senesi
ders ve tatbikat planı

Kış sömestresi: 29 birinci Teşrin 1933 15 Şubat 1934
Yaz Sömestresi: 15 Mart 1934 - 15 Haziran 1934
Lahika: Yüksek Enstitüsünün teşkilatı, tedris Hey’eti ve Memurin ve müstahdimi, Talebe
I. Tabii İlimler Fakültesi
a) Fizik, Kimya, Riyaziyat, Meteorologia
1. Fizik Enstitüsünde (5 numaralı bina)
Tecrubi Fizik I. Kısım (Mihanik ve hararet): Prof. Dr. ZAHN
Tecrubi Fizik I. Kısım Repetitoryum: keza
Tecrubi Fizik II. Kısım (Elektrik ve Ziya): keza
Tecrubi Fizik II. Kısım Repetitoryum: keza
Fizik Tatbikatı: Prof. Dr. ZAHN
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İlerlemişler için ilmi araştırma mesaisi, tam ve yarım gün: keza
Dersler ve tatbikat Dr. SAİT ALİ OSMAN Beyin yardımı ile 285

2. Kimya Enstitüsünde (3 numaralı bina)
Kimya I. Kısım gayri uzvi tecrubi Kimya: Prof. Dr. WEYGAND.
Gayri uzvi tecrubi Kimya Repetitoryum: keza
Kimya II. Kısım: uzvi tecrubi Kimya
Uzvi tecrubi Kimya Repetitoryum: keza
Fotoğrafi Kimyası (tatbikat ile): keza
Müptediler için Kimya tatbikatı: Prof. Dr. WEYGAND
İlmi araştıma mesaisi, tam ve yarım gün: keza
Dersler ve tatbikat: Dr. MECİT İBRAHİM Beyin yardımı ile,
3. Suculuk Enstitüsünde (3 numaralı bina)
Riyaziye, tabii ilimlerin mütaleasına esas olmak üzere, I. kısım (Ziraat Orman ve Veteriner
talebesi için: Prof. Dr. STUWE
Riyaziye, tabii ilimlerin mütaleasına esas olmak üzere, II. kısım (Ziraat Orman ve Veteriner
talebesi için: keza

4. Fizik Enstitüsü dersanesinde (5 numaralı bina) ve Meteorologia Enstitüsünde (eski
erkanı harbiye binası)
Umumi Meteorologia iklim ve alaimi ceviye, bilhassa Türkiye’nin iklimi nazarı dikkate
alınmak üzere I. ve II. kısım: AHMET TEVFİK bey, Memleket Meteorologia
Enstitüsü Müdürü
Meteorologia kollokyomu: keza
Meteorologia Enstitüsünde tatbikat: tam ve yarım gün keza
b) Nebatat ve hayvanat
1. Nebatat Enstitüsünde (4 numaralı bina)

272

Umumi Nebatat: Prif. Dr. KRAUSE.
Umumi Nebatat Kollokyumu: keza
Bilhassa Türkiye nazarı dikkate alınmak üzre Nebatatı aliye sistematiği: keza
Sistematik ve Coğrafiyayi Nebati için Kollokyum: keza
Mantarların biyologiası ve sistematiği, bilhassa Ziraat ve Ormancılık noktai nazarından
mühim zararı olanlar nazarı dikkate alınmak üzere: keza
Nebati -Mikroskobik Tatbikat:a) müptediler, b) ilerlemişler için, Prof. Dr. KRAUSE
Yerli nebatlarin muayenesi ve nevilerin tayini hakkında tatbikat, bilhassa Ziraat ve
Ormancılık için ehemmiyetli olanlar: keza
İlerlemişler için ilmi çalışma tam ve yarım gün: keza
Nebatat Ekskürziyonları
Dersler ve tatbikat Dr. HİKMET AHMET Beyin yardımı ile.
2. Hayvanat Enstitüsünde (4 numaralı bina)
Umumi Biyologia ve hayvanat: Prof. Dr. WOLTERECK
Hususi hayvanat, bilhassa Ziraat ve Ormancılıkta mazarrat ika edenler nazarı dikkate alınmak
üzere: keza
Türkiye nehir ve göllerin biyologiası: keza
Hayvanat kollokyumu (I ve II): keza
Müptediler için tatbikat ve Müzakere: Prof. Dr. WOLTERECK
İlerlemişler için ilmi çalışma tam ve yarım gün: keza
Hayvanat ekskürsiyonları
Dersler ve tatbikat Dr. MİTHAT ALİ Beyin ve Dr. NEU’ın yardımı ile,
c) Arziyat ve Madeniyat Petroğrafı ve Paleontologia
Aniyat ve madeniyat Enstitüsünde (5 numaralı bina)
Arziyat ve Petoğrafıye methal, Ziraat ve Orman talebesine, coğrafiya mütehassıslarına
teknisyenler ve diğer tabii ilimler alakadarlarina: Prof. Dr. N.N(1)
Sahre İlmi ve toprak ilmi, Ziraat ve Orman talebesine: N.N.
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Zirai mineralogia tatbikat: N.N.
Müptedilere küçük mineralogiaf tatbikat (polarizasyon mikroskobunun kullanılması
Ve sahre madenler üzerine tatbikat): N.N.
Geologriaf teşekkül ilmi: N.N.
Türkiye’nin maden hazinesi ve bunların iktisadi ehemmiyeti: N.N.
Ehli hayvanların paleontologiası: N.N.
Küçük Geologiaf tatbikat; Ziraat, Orman talebesine, coğrafiyona, kimyagerlere ve diğer tabii
ilimler alakadarlarına: N.N.
Geologiaf ve Mineralogiaf Ekskürsiyonlar.
Dersler ve tatbikat: Dr. ŞEVKET AHMET Beyin yardımı ile…
(1) Bu kürsü 1934-35 kış sömestiresinin başlangıcında işgal edilecektir.
II. Ziraat Fakültesi
a) Ziraat ve Ormancılık tahsili için hazırlayıcı şubeler
Ziraat ve ormancılık tahsili için esas hazırlık tabii ilimlerin mutaleası ile elde edilir.
Bu maksada mebni tabii ilimler Fakültesinde gösterilmiş olan derslerin ve tatbikatın (3 -5 inci
sahifeye bakınız) o derece bir vüsatta olmak üzere okunması icap eder.
B) asli şubeler
Zirai iktisat, Ziraat Politikası, Zirai idare ilmi, Ormancılık
1. İktisadiyat Enstitüsünde (3 numaralı bina)
Bu ders programı 3 sömestreliktir.
İktisat ilmine methal (iktisadin mahiyeti ve esas mefhumlar):
Geheimrat Prof. Dr. FALKE
Umumi iktisat; 1. kısım iktisadın tabiatla, devletle, cem’iyetle, halk ile, ilim ile ve teknik ile
münasebeti: keza
Umumi iktisat II ve III. kısım: İktisadın amilleri (sai ve sermaye) ve teşkiladi iktisadiye
(işletme şekilleri, pazarlar, nakit, bankalar, iktisadi ilmi malf): keza
Tatbiki iktisat: I. kısım: (küçük sanayi ve büyük sanayi, ticaret ve seyri sefer, bilhassa Türkiye
nazarı dikkate alınmak üzre, bunların ziraatle münasebetleri): keza
Tatbiki iktisat: II. kısım: iktisadi Ziraai (Ziraai işletme ilmi): keza.
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Ziraat politikası: keza.
Zirai idare ilmi (kooparatifler, köylünün refahı, toprağına ve vatanına muhabbet duygusu
ziraat odaları): keza
Anadolu iktisiyatı: keza.
İktisadiyat tatbikatı (müptediler için): Geheimrat Prof. Dr. FALKE.
Tatbiki iktisat seminarında tatbikat (müptediler için): keza.
Zirai defter tutma tatbikatı: keza.
İktisadi ve zirai ekskürziyonlar.
Tedrisat ve tatbikat Dr. ŞEVKET RAŞİT Beyin yardım ile.

2. Ormancılık Enstitüsünde (7 numaralı bina)
Ormancılığın Ziraat ve umumi Memleket refahı ile münasebetleri, bilhassa Türkiye ve diğer
Subtropik sahalar nazarı dikkate alınmak üzere Prof. Dr. HESKE
Avcılık: keza
Müptediler için ormancılık tatbikatı: keza
Ormancılık Ekskürziyonları: keza.
Tedrisat ve tatbikat Dr. ALİ KEMAL Beyin yardımı ile.
b) Tarla ihzarı ve Nebatat yetiştirme, nebahat ıslahı, bağcılık, meyvecilik ve bahçıvanlık
1. Nebatat yetiştirme ve nebatat ıslahı Enstitüsünde (3 numaralı bina)
Umumi tarla ihzar ve Nebatat yetiştirme ilmi: kış sömestresinde vekaleten, Prof. Dr.
GLEİSBERG
Hususi ilmi nebatat hastalıkları da beraber: Prof. Dr. HOFFMANN (2)
Çayır ve mer'a kültürü, otların tanınması ve nevilerin tayini tatbikat ile birlikte: keza
Tecrübe tarlasında ve labaratuvarda tatbikat ve demonstrasyonlar.
(Küçük tatbikat): Prof. Dr. HOFFMANN:
Laboratuvarda tatbikat (tohumculuk, nebati hastalıklar vesaire): keza.
Nebatat yetiştirme tatbikatı: keza.
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İlerlemişler için ilmi çalışma tam ve yarım gün: kış sömestresinde vekaleten
Prof. Dr. GLEISBERG(2)
Zirai Ekskürsiyonları.
Tedrisat ve tatbikat Dr. ÖMER RÜŞTÜ Beyin yardımı ile.
2. Bahçıvanlık, Meyvecilik ve Bağcılık Enstitüsünde (13 numaralı bina)
Umumi sebzecilik Prof. Dr. GLEISBERG
Hususi sebzecilik ve sebzecilikte zarar tevlit eden mavadı muzirre ile mücadele ve bunlardan
korunma: keza
Umumi meyvecilik ve bağcılık, meyve ağacı ve asma yetiştirmek: keza
(2)

Bu kürsü martın birinde işgal edilecektir.

Hususi meyvecilik ve bağcılık, meyvecilik ve bağcılıkta mavaddı muzırre ile mücadele
ve bunlardan korunma: keza
Zinet Nebatları yetiştirmesi: keza
Zinet ağaçları ve fidanlık: keza
Sebze ve zinet nebatları tohumlarının ıslahı ve tohumculuk tatbikatı ile birlikte: keza
Nebatın (aşılama, çelik usülleri ile) teksirinde ilmi esaslar: keza
Müptediler için bahçıvanlık, meyvecilik ve bağcılık tatbikatı (nebatat yetiştirme, meyve ağacı
ve bağ bakımı, fidancılık tarzında ağaç yetiştirmek): Prof. Dr. GLEISBERG
Meyvecilik ve bağcılıkta mevaddı muzire ile mücadele ve bunlardan korunma tatbikatı: keza
İlerlemişler için bağcılık, meyvecilik ve bahçıvanlık hakkında ilmi çalışmalar, tam ve yarım
gün: keza
Bahçıvanlık, meyvecilik ve bağcılık Ekskürsiyonları: keza
Tedrisat ve tatbikat: ALİ SATİ Beyin yardımı ile.
c) Zootekni ve Sütçülük
1. Zootekni Enstitüsünde (11 numaralı bina)
Umumi zootekni (ehli hayvanların yetiştirilmesi ve bakım ve idaresi) Prof. Dr. SPÖTTEL
Hususi zootekni, I. kısım (beygir, sığır, koyun, domuz, keçi yetiştirmek): keza
Hususi zootekni, II. kısım (kürek hayvanlarının yetiştirilmesi, ipek böceği, arı ve tuyur
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yetiştirmek): keza
Yüncülük (tatbikat ile): keza
Hayvan ıslahının ileriletilınesi hususunda tedbirler: keza
Umumi ve hususi zootekni tatbikatı: Prof. Dr. SPÖTTEL.
İlerlemişler için ilmi çalışmalar, tam ve yarım gün: keza.
3. Sütçülük Enstitüsünde (12 numaralı bina)
Tatbikat ile birlikte Sütçülük: Prof. Dr. SPÖ'ITEL
İlerlemişler için sütçülükte ilmi çalışmalar: keza
Demonstrasyonlar ve ehli hayvanlar bahçesinde Zootekni tatbikatı: keza
Zirai ekskürsiyonlar.
Zooteknide dersler ve tatbikat Dr. KADRİ ve Dr. SELAHATTİN EMİN Beylerin ve
Sütçülükte EKREM RÜŞTÜ Beyin yardımı ile.
d) Nebat ve hayvanat tağdiyesi ilmi, toprak Bakteriyologiası, Geodezi, hidrolik ve
Kültürteknik (Suculuk)
1. Zirai Kimya Enstitüsünde (5 numaralı bina)
Zirai kimya I. inci kısım Nebatat tağdiyesi ilmi: Prof. Dr. v. d. HEİDE
Zirai kimya II. kısım hayvanat tağdiyesi: keza
Veteriner talebesi için hayvan beslemek ilmi: keza
Zirai kimya (küçük) tatbikatı (ziraat, veteriner ve orman talebesi için):
Prof. Dr. v. d. HEİDE
Hayvan beslemek tatbikatı (veteriner talebesi için): keza
Tağdiyeli nebati ve tağdieyi hayvani hakkında ilmi tatbikat ve çalışmalar, tam ve yarım gün:
keza
Tağdiyeli nebatat ders ve tatbikatı HALİT EVLİYA Beyin yardımı ile, tağdiyeli hayvanat
İSFENDİYAR ESAT Beyin yardımı ile...
2. Toprak ilmi ve toprak bakteriyologiası Enstitüsünde
(6 numaralı bina)
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Zirai toprak ilmi: Prof. Dr. v. d. HEİDE.
Zirai-ilmi turabi tatbikat: Prof. Dr. v. d. I-IEİDE.
Toprak ilmine dair ekskürsiyonlar: keza
Dersler ve tatbikat KERİM ÖMER beyin yardımı ile.
3. Suculuk Enstitüsünde (Geodezi, hidrolik ve kültür-teknik) (3 numaralı bina)
Umumi hidrolik Prof. Dr. STÜWE
Geodezi I. kısım (mesehal müsteviye = tul ve zaviye mesahası): keza
Geodezi II. kısım (İrtifa mesahası = tahimetri): keza
Zirai iska ve tefcir: keza
Kültür teknik: keza
Riyaziye, tabii ilimlerin mütealasınaesas olmak üzere Orman, Veteriner ve Ziraat talebesine:
keza, (tabii ilimler fakültesine bakınız. Sahife 3)
Geodezi ve Hidrolik tatbikatı (erazi mesahası ve tesviye) müptediler için: Prof. Dr. STÜWE
Kültür teknik tatbikatı, müptediler için: keza.
İlerlemişler için ilmi çalışmalar, tam ve yarım günlük: keza Suculuk Ekskürsiyonları.
Dersler ve tatbikat Mühendis MUHİTTİN Beyin yardımı ile.
e) Zirai hayvanlar hayvanat fenni tedavisi
1. Veteriner Teşrih Enstitüsünde (10 numaralı bina)
Ehli hayvanların teşrih ve fizyologiası: Prof. Dr. RİCHTER
2. Hayvan hıfzıssıhha ve bakteriyologiası enstitüsünde (7 numaralı bina)
Ziraatta kullanılan hayvanların en mühim entani ve sürü hastalıkları: Prof. Dr. BELLER
3. Cerrahi Enstitüsünde (8 - 9 numaralı bina)
Fenni vilade (yeni doğmuşların hastalıkları da dahil) Prof. Dr. GEBHARDT.
Ziraatcılar için tıbbi adli: Doçent F. FAİK Bey
Ziraatcıların sağlık zabıtası: keza
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III. Veteriner Fakültesi
A) Veteriner tababetine muktazi hazırlık şubeleri
Veteriner tababeti tahsili için esaslı hazırlığı Fizik, Kimya, Riyaziye, Nebatat, hayvanat
ders ve tatbikatın müaleası suretile tabii ilimler teşkil eder.
(Tabii ilimler fakültesine bakınız sahife -I).
B) Asli şubeler
a) Teşrih, Histologia, ambiriyologia.
Baytari Teşrih Enstitüsünde (10 numaralı bina).
İlmi ensaç ve umumi ambriyologia: Prof. Dr. RİCHTER.
Teşrih I. (izam, mefasıl ve evtar, erbita, adelat): Doçent HİLMİ Bey.
Mikroskopik teşrih ve hususi Ambriyologia: Prof. Dr. RICHTER
Teşrih II. (ahşa, eviye, asaqp, merkezi cümlei asabiye ve his uzuvları): Doçent HİLMİ Bey
Topoğrafik ve tatbiki teşrih tatbikatı: keza.
İlerlemişler için çalışmalar, tam ve yarım gün: keza
Dersler ve tatbikat: Dr. ŞEMSİ ALİ Beyin yardımı ile.
b) Fizyologia Kimyası
Baytari Fizyologiası Enstitüsünde (8/9 numaralı binada)
Kimyevi Fizyologia: Prof. Dr. SEUFFERT.
Fiziki Fizyologia (asabın, adelatın ve his uzuvlarının Fizyologiası): keza
Kimyevi fızyologla tatbikatı (kış ve yaz sömestresinde): Prof. Dr. SEUFFERT
Fizyologia kursu, fiziki (kış ve yaz sömestresinde): keza.
İlerlemişler için ilmi çalışmalar: keza.
Dersler ve tatbikat: Dr. BEDİİ ŞAKİR Beyin yardımı ile

c) Emrazı umumiye, teşrihi marazi, parazitologia
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1. Hayvani emrazi umumiye Enstitüsünde (10 numaralı bina)
Emrazı umumiye I. kısım: Prof. Dr. KOEGEL.
Emrazı umumiye II. kısım: keza;
Teşrihi marazı hususi I. kısım: Doçent ŞEVKİ Bey
Teşrihi marazı hususi II. kısım: keza
Mikroskopik teşrihi marazi tatbikatı: Prof. Dr. KOEGEL, Doçent ŞEVKİ Beyle müştereken.
Otopsi tatbikatı, bütün klinik sömestreleri için mevcut mevadda göre ilan edilecek saatlerde
Prof. Dr. KOEGEL
İlerlemişler için ilmi çalışmalar: tam ve yarım gün: keza.
Dersler tatbikat Dr. CEMAL Beyin yardımı ile.
2. Parazitologia Enstitüsünde (10 numaralı bina).
Parazitologia I. kısım: Prof. Dr. KOEGEL
Parazitologia II. kısım: keza
Parazitologia tatbikatı: I. kısım: Prof. Dr. KOEGEL
Parazitologia tatbikatı: II. kısım: keza
İlerlemişler için ilomi çalışmalar:
a) Protozoerler, b) didanlar, c) haşerat
Dersler ve tatbikat Dr. NEVZAT ve Dr. HASAN ŞÜKRÜ Beylerin yardımı ile.
d) Hifzıssıhha, emrazi entaniye bakteriyologia ve serologia, menşei hayvani gıdalar
Hayvani Hıfzıssıha ve Bakteriyologia Enstitüsünde (7 numaralı bina)
Bakteriyologia methal: Prof. Dr. BELLER,
Umumi emrazi intaniye: keza
Hususi emrazi intaniye: keza
Menşei hayvani gıdalar: keza
Ağdiye Hıfzıssıhası: keza.
Serologia ve maafıyet: keza.
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Gündelik hayatın bakteriyologiası: keza
Ehli hayvanların Hıfzıssıhası: keza.
Kuşların Hastalıkları: keza
Bakteriologila teşhis kurs: Prof. Dr. BELLER.
İlerlemişler için ilmi çalışalar: tam ve yarım gün: keza
Menşei hayvani gıdalar ilminde dersler ve tatbikat HAMDİ Beyin yardımı ile.
Diğer şubelerde ki dersler ve tatbikat Dr. SÜREYA TAHSİN Beyin yardımı ile.

e) Dahili hastalıklar, emrazı hususiyle ve fenni tedavi, Farmakologia ve toksikologia,
tıbbi adli
Seririyatı dahilyede (8 -9 numaralı bina)
Müfredatı tıp ve toksikologia I. kısım: Prof. Dr. GEBHARDDT:
Müfredatı tıp ve toksikologia II. kısmı: keza
Emrazı hususiye ve fenni tedavi I. ve II. kısım: Doçent SAMOEL Bey.
Dahili hastalıklar ihzarı Seririyatı: keza.
Reçete yazmak usulü: keza.
Tıbbi adli: Doçent F. FAİK Bey.
Sağlık zabıtası: keza
Umumi fenni tedavi: Doçent SAMOEL Bey
Emrazı mevaşi: Prof. Dr. GEBHARDT
Göz Hastalıkları: keza
Seririyatı dahiliye: keza.
İlerlemişler için ilmi çalışmalar, tam ve yarım gün keza.
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Dersler ve tatbikat Dr. SELAHATTİN NEJAT Beyin yardımı ile.
f) Cerrahi
Cerrahi seririyatında (8/9 numaralı bina)
Nalbadi ve ayak hastalıkları: Prof. Dr. GEBHARDT
Fenni Cerrahi: Prof. Dr. GEBHARDT, Dr. Tevfik Beyin yardımı ile.
Alati Cerrahiye dersin: Prof. Dr, GEBHARDT
Umumi Cerrahi I. inci ve II. inci kısım: Doçent SALİH ZEKİ Bey. Hususi cerrahi I ve II’inci
kısım: keza.
Seririyatı cerrahiye: Prof. Dr. GEBHARDT, Doçent SALİH ZEKİ Bey ile müştereken
Cerrahi tatbikat, mevcut mevada göre: Prof. Dr. GEBHARDT, Doçent SALİH ZEKİ Bey ile
müştereken ve Dr. TEVFİK Beyin yardımı ile.
Harici hastalıklar ihzari seririyatı: Doçent SALİH ZEKİ Bey
Fenni Vilade: I. ve II. kısım: Prof. Dr. GEBHARDT, Doçent SALİH ZEKİ Bey
ile müştereken
İlerlemişler için ilmi çalışmalar, tam ve yarım gün: Prof. Dr. GEBHARDT
g) Zootekni, Sütçülük ve Fenni Tağdiye
1. Zootekni ve Sütçülük Enstitüsünde (11 ve 12 numaralı binalar)
Dersler ve tatbikat Ziraat talebelerine olduğu gibidir. (Ziraat Fakültesine bakınız sahife: 8)
2. Zirai Kimya Enstitüsünde (5 numaralı bina)
Dersler ve tatbikat (Ziraat Fakültesine bakınız sahife: 8)
IV. Ziraat sanatları Fakültesi
A) Ihzari Şubeler
Zirai san'atlarının tahsili için esas hazırlık tabii ilimlerin (tabii ilimler fakültesine bakınız.
sahife: 3 - 5) ve Ziraatın (Ziraat fakültesine bakınız. Sahife: 6 - 9) mütaleasıle istihsal olunur.
B) Asli Şubeler
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a) Zirai Teknologia
İspirtoculuk, şeker ve nişasta Fabrikasyonları, hububatın işlenmesi, ekmekçilik, biracılık
Meyva konserveciliği
Zirai sanatlar Enstitüsünde (6 numaralı bina)
Zirai mahsulatın teknologiası I. kısım (şeker ve nişasta Fabrikasyonu):
Prof. Dr. GERNGROSS
Tekniologia Kollokyum II. kısma mahsus: keza.
Zirai mahsülatın teknologiası II. kısım (hububatın işlenmesi, ihtimar sanayii)
Tekniologia Kollokyum II. kısma mahsus: Prof. Dr. GERNGROSS
Debağat ve debağat maddeleri: keza
Hidrogen iyonlarının kesaietinin mesahası: keza.
İlerlemişler için ilmi araştırma çalışmaları, tam ve yarım gün: keza.
Zirai teknologia Ekskürsiyonlar.
Dersler ve tatbikat Dr. SAİT TAHSİN ve ARİF VELİ Beylerin yardımı ile.
b) Zirai makinalar ve aletler ilmi
Zirai makinalar Enstitüsünde
Zirai makinalar I. kısım: Prof. Dr. N.N (3)
Zirai makinalar II.nci N.N
El ile kullanılan zirai aletler, bilhassa Türkiye nazarı dikkate alınarak: N.N
Zirai makinalar labaratuvarında tatbikat: N.N.
İlerlemişler için ilmi araştırma çalışmaları: N.N
Dersler ve tatbikat ESAT AHMET Beyin yardımı ile.
c) Köylü el işleri, zirai yurt işleri
Köylü işleri enstitüsünde
Köylü el işlerinin mahiyet ve ehemmiyeti: Geheimrat Prof. Dr. Falke.
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Köylü yurt işlerinin her bir şubesine methal, Yüksek Enstitünün tedrisat atelyelerinde (nebatat
boyaması, dokumacılık, ilmekleyicilik, örmecilik, tahta işlemek, demircilik, hasırcılık,
sepetçilik).
Ders ve öğretme Asistan TEVFİK EŞREF Beyin zardımı ile.
V. Lektörlükler
a) Meteorologia
Meteorologia mebhası, iklim ve Cev: AHMET TEVFİK Bey.
(Ziraat Vekaleti Meteorologia Enstitüsü Müdürü.)
Dersler ve tatbikat (Ziraat fakültesine bakınız sahife 6).
(3) Bu kürsü 1934-1935 kış sömestiresinin başlangıcında işgal edilecektir.

b) Terbiyeyi bedeniye pegadojisi
Terbiyeyi bedeniye Enstitüsünde (3 numaralı bina) ve Yüksek Enstitüsünün spor sahasında.
Terbiyei bedeeiyenin tarihi: Lektör RİEDEL.
Tatbikat sahalarının inşası (bu hususta kullanılacak maddelerin muayenesi ile beraber): keza
Mecburi tatbikat:
Sabah Jimnastiği: Lektör RİEDEL
Oyunlar (ayak topu, el topu, hokey, rugbi, Voleybol): keza
Modern Jimnastik: keza.
Hafif Atletizm: keza
Yüzmek: keza
Arzuya göre tatbikat:
Ağır atletizm (boks, pehlivanlık, Yiu-Yitsu = Japon usulü bir spor): keza
Tenis, binicilik, küçük mikyasta aııcılık, uzun yürüyüş, kış sporu (ski, buz üzerinde
yürümek): keza.
c)Yabancı diller semineri
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(Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalya)
Almanca:
1. Müptediler için: Lapper usulü ile konuşma dersi: Lektör başmuallim LAPPER,
NIHATBASRİ Beyin yardımı ile.
2. İlerlemişler için: gramer, kiraat: Lektör Prof. Dr. NEUMANN, CEMAL Bey ve
NIHAT BASRİ Beyle müştereken.
İngilizce:
1. Müptediler için: Lapper usulü ile konuşma dersi: Lektör Başmuallim LAPPER
2. İlerlemişler için: gramer, kıraat Prof. Dr. NEUMANN
Fransızca:
Lektör AZİZ Bey,
İtalyanca: N.N.
d) Askeri Tedrisat
Erkanıharp Yüzbaşısı NAİM ve NAZIM Beyler.
VI. Kütüphaneler ve Müzeler
Muhlis Kütüphanesi
(Yüksek Enstitü kütüphanesi)
Rektörlük binasında I. kat (şark cenahı) Müdür: Dr. STUMMVOLL:
Açılma: her gün 9 -12 ve 14 -17.
Mutalea salonları: her gün 9 -12 ve 14 - 20.
1. Dersler: kütüphane ilmine methal, Yüksek Enstitü kütüphanesini kullanmak için bir
Tatbikat ile beraber: Dr. STUMMVOLL:
İlmi müellefatı tanımaya methal: keza.
2. Yüksek Enstitünün her bir enstitüsünde bulunan Küçük kütüphaneler (yalnız Enstitü
müdürünün müsadesi ile istifade edilebilir.)
Yüksek Enstitü müzesi (Tabii ilimler, Ziraat, Veteriner ve Zirai sanatlar müzesi) Rektörlük
285

binasında birinci kat (merkez cenahında) Açılma: her gün 9 -12 ve 15 -18 Müdür: Dr.
STUMMVOLL
VII. Ameli İlmi iktisadi işletme
(Mütedavil Sermaye)
Yüksek Enstitü iktisadi işletmesinin vazifesi, hususi tatbiki iktisadi noktai nazardan
yüksek Enstitüye ait olan iktisadiyatın biliumum şubelerini idare etmektedir. Bu hususta takip
edilen esas işletmelerin kendi kendisini koruması ve mümkün olduğu takdirde kazanç temin
eylemesidir. İktisadi işletme, atelyeleri ve diğer tesisatı müsait olduğu derecede, yüksek
Enstitünün bütün tali Enstitülerinin her nevi ihtiyaçlarını temin ile mükelleftir. Bundan maada
iktisadi işletme, demonstrasyon vasıtası olup bu sayede talebe muhtelif çalışma usullerile
istinas peyda ederler ve işletme, Enstitülere ilmi tecrübeler için tatbikat icrasına medar olur.
Hülasa zirai işletme iktisadi tatbikat hususunda bir öğretme vasıtasıdır. İktisadi
işletmede demonstrasyonlar, mevsimlere göre: İşletmeler amiri ALFRED KNOP.

VIII. Ziraat Muallimleri için Pedağogiai Seminar
Psikoloğianın ve usulü tedrisin anlaşılması ve ders verme ve iktisadi iştişarede tekamül
etmek için bir esas hazırlamak maksadile, Ziraat tatbikat mektebi ile birlikte.
IX. Gazi Orman Çiftliği
Ziraat talebesi, Ziraat usulleri hakkında bir sene tatbikat gördükten sonra derslere başlarlar.
Senevi 50 genç ziraatçi, Kastamonu Meb’usu TAHSİN Beyefendinin Müdürü
Umumisi bulundukları Büyük Gazi Orman çiftliğinde böyle bir tatbikat icra ederler.
I. Yüksek Ziraat Enstitüsü hey’eti idare ve tedrisiyesi
A) Yüksek Enstitünün Reisi:
Rektör, Prof. Dr. Friedrich Falke, Geheiıner Regierungsrat (Ziraat Fakültesine bakınız.)
B) Akademik Divan:
Prof. Dr. Falke, Rektör ve Reis.
Prof. Dr. Woltereck, Tabii ilimler Fakültesinin dekanı
Prof. Dr. Gleisberg, Ziraai fakültesinin dekanı
Prof. Dr. Gebhardt, Veteriner Fakültesinin dekanı
Prof. Dr. Gerngross, Ziraisan’atlar ve Zirai teknik Fak. Dekanı
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Prof. Dr. Zahn, Tabii ilimler Fakültesinden intihap edilen.
Prof. Dr.v. d. Heide, Ziraat Fakültesinden intihap edilen.
Prof. Dr. Richter, VeterinerFakültesinden intihap edilen.
C) Fakülteler ve enstitüler:
I. Tabii ilimler Fakültesi
Dekan: Felsefe Doktoru Prof. Richard Woltereck.
1. Fizik Enstitüsü
Müdür: Tecrübi Fizik Ordinaryüsü Dokteru Prof. Zahn
II. Sınıf asistan: Necati Emin Bey. - Makinist: Otto Böhm.
Laborant: Kamil Mehmet Bey. -Hademe: Hasan Ali.

2. Kimya Enstitüsü
Müdür: Kirnya Ordinaryüsü Felsefe Doktoru Prof. Conrad Weygand.
Baş Asistan: Mecit İbrahim Bey, aynı zamanda Yüksek Enstitünün kimya ve ve alat deposu
amiri.
I’inci sınıf asistan: Ali Rıza Ahmet Bey –Camcı ustası: Karl Kahl.
Laborant: Vehbi Mustafa Bey. -Laborant. Aydın Halil bey.
Eczayı kimyeviye deposunda yardımcı: Fevzi Ömer Ef.
Hademe: Hüseyin.
3. Arziyat Madeniyat Enstitüsü
Müdür: Arziyat ve madeniyat ordinaryüsü Doktoru: Prof. N.N(4)
Şef: Dr. Şevket Ahmet Bey. -Laborant: Mehmet Ahmet Bey
4. Nebatat Enstitüsü
Müdür: Nebatat ordinaryüsü Felsefe Doktoru Prof. Kurt Krause.
Baş Asistan: Dr. Selahattin Fehmi Bey -Baş Asistan: Dr. Hikmat Ahmet Bey.
Laborant: Abdullah Hüseyin Bey. -Hademe: Abdülkadir M. Ali
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(4) Bu kürsü 1934-35 sömestresinin başlangıcında işgal edilecektir.
* Okuyucu için not: Ek belgelerin orijinal halleri korunmaya çalışılmıştır.
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Klaiber, Manfred
Klein (Prof.)
Klein, M.
Klemperer, Victor
Knaufs (Prof.)
Knoop (Verwaltungs-/Wirtschafsdirektor)
Köstler (Prof.)
Koller (Prof.)
Kollwitz, Kathe
Kopp
Kosswig, Christian
Kosswig, Curt
Kosswig, Eleonore
Kozeny (Prof.)
Köse, Nursel
Krallinger (Prof.)
Kramer, Dr.
Kranz, Walter
Kraul (Prof.) Kraus, Fritz Rudolf
Krause (Prof.)
Kroll, Hans
Krüger, Leopold
Krzywanek (Prof.)
Kudret, Leyla
Kudret, Erkönen, L.
Kurdoğlu, Faik
Kuru, Mülahim
L
Lacqueur, Marianne
Ladewig, Peter
Lande, Alfred
Landsberger, Benno
Langhoff, Wolfgang
Laqueur, August
Laqueur, Ilse
Laqueur, Kurt
Laqueur, Marianne
Laqueur, Richard
Lauprecht (Prof.)
Lenthall, Jerry geb. Löwenthal
Leroi, Helene
Leroi, Leni
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Leroi, Marie
Leuchs (Prof.)
Lexer, Gunda
Lichtenberger, Bernhard
Lichtenberger, Magdalene
Liebsch (Dozent)
Liepmann, Emma
Liepmann, Günther
Liepmann, Hans Wolfgang
Liepmann, Wilhelm
Lihotzky, Margarete s. Schütte-Lihotzky,
Margarete
Linke (Prof.)
Lion, (Kurt)
Lipschitz (Prof.)
Lipschitz, Werner
List, Friedrich
Loewe, Lotte geb. Heimann
Löwenthal, Ewald
Löwenthal, Karl
Löwenthal, Therese
Loewi
Lokurlu, Ahmet (Prof.)
Lorenz (Prof.)
Louis (Prof.)
Lubitz, Jan
Luckhardt
Lutz (Prof.)
M
Magnus-Alsleben, Ernst
Malche, Albert
Mann, Heinrich
Manzini, Yolanda
Marchand, Hans
Marchionini, Afred
Marchionini, Mathilde
Martiny (Prof.)
Martiny, Günter
Marx, Karl
Matthes (Prof.)
May, Ernst
Mayer- Wegelin (Prof.)
Melchior, Eduard Otto
Melchior, Luise
Melzig, Hubert
Mendelssohn
Menges, Karl Heinrich
Menges, Konstantin
Menges, Valeska geb. Treppner

Merzbacher, Eugen
Merzbacher, S.
Meyer, Dr.
Meyer, Max
Michael, Charlotte
Miesmer
Mises, Hilda von geb. Geiringer s.
Geiringer, Hilda
Mises, Ludwig von
Mises, Richard von
Möller
Möller, Dr.
Moltke, Freya
Moltke, Helmuth James
Mommsen (Prof.)
Mutlu, Özcan
Mühsam, Erich
Müller (Prof. Regierungsrat)
Müller (Prof.) Münzinger (Prof.)
Muyermann (Prof.)
N
Nadolny, Rudolf
Nagel (Prof.)
Neugebauer, Otto
Neumann (Prof.)
Neumark, Erica
Neumark, Fritz
Neumark, Matthias
Nissen, Ferdinand
Nissen, Renate
Nissen, Rudolf
Nissen, Ruth
Noeller (Prof.)
Norden, Eduard
O
Oberndorfer, Eva
Oberndorfer, Fritz
Oberndorfer, Gutta
Oberndorfer, Helene
Oberndorfer, Helene
Oberndorfer, Siegfried
Oehler (Prof.)
Oelsner, Gustav
Omurca, Muhsin
Özgüç, Tahsin
Oldenburg, Gustav
Oncken, Dirk
Osten, Hans Hennig von der
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Otman, Alp
Ottenstein, Berta
Ö
Öney, Bilkay
Özil, Mesut
Özkan, Aygül
Özkan, Hülya
Özoğuz, Aydan
P
Pallaske (Dozent)
Papen, Franz von
Pazarkaya, Yüksel
Perutz, Regina
Peterfy s. Peterfi
Peterfı, Tibor
Peters, Anna
Peters, Georges
Peters, Toni
Peters, Wilhelm
Petraschek (Dozent)
Pfannenstiel, Max
Pfefferkorn (Honorarprof.)
Pfeiffer (Prof.)
Pfeiffer (Prof., Humanmediziner)
Platow, von
Poelzig, Hans
Pollaczek, Felix
Poos (Prof.)
Porges (Prof.)
Praetorius, Ernst
Prager, Wilhelm
Pulewka, Kathe geb. Fuerst
Pulewka, Paul
Q
Quincke, Dr.
R
Rappard, William
Reichenbach, Bernhard
Reichenbach, Elisabeth
Reichenbach, Hans
Reichenbach, Hermann
Reichenbach, Jutta
Reinhard (Prof.)
Reuter, Edzard
Reuter, Ernst

Richter
Richter (Prof.)
Ried(e)l
Risse (Prof.)
Ritter, Hellmut
Rittlinger, Herbert
Röhm, Ernst
Röhrl (Prof.)
Röpke, Berthold
Röpke, Eva
Röpke, Wilhelm
Rössle (Prof.)
Rohde, Firmin
Rohde, Georg
Rohde, Irmgard geb. Kalischer
Roon, Ger van
Rosenbaum, Harry
Rosenberg, Eva-Maria
Rosenberg, Hans
Rosenberg, Peter
Rosenberg, Reinhard
Rosenberg, Thomas
Rosenberg, Verena
Rossenbeck (Prof.)
Ruben, Carlota
Ruben, Gerhard
Ruben, Walter
Rudolph (Prof.)
Rüdiger (Prof.)
Rüshtü
Rüstow, Alexander
Rüstow, Dankwart
Rüstow, Hellmut
Rüstow, Lorena geh. Vızthum von
Eckstadt
Rummel
Rust, Bernhard
S
Salmon, O.
Salomon-Calvi, Wilhelm
Sander, Erol
Sapieha, Adam Stefan
Sauerbruch, Ferdinand
Schaefer-Rümelin (Legationsrat)
Scharrer (Prof.)
Schede, Martin
Scheer (Oberregierungsrat)
Scheer (Prof.)
Scheller, Eduard
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Schermak (Prof.)
Schilling (Prof.)
Schimitschek (Prof.)
Schleicher, Kurt von
Schlossmann
Schlossmann, Erna s. Eckstein, Erna
Schmid (Dozent)
Schmidt, H.
Schmidt, Miriam geb. Hellmann, Marianne
Schoen (Prof.)
Schönfeld
Schrepfer (Prof.)
Schücking, Alfred
Schütte, Ludwig s. Schütte, Wilhelm
Schütte, Wilhelm
Schütte-Lihotzky, Margarete geb. Lihotzky
Schulz, Fritz
Schulze, Oskar
Schuschnig, Kurt von
Schwartz, Alfred
Schwartz, Andreas
Schwartz, Philipp
Schwartz, Susanne
Schwartz, Vera
Schwarz, Alfred
Schwarz, Andreas Bertolon
Schwarz, Ruth geb. Von Weber
Schwerdfeger (Prof.)
Schwerin-Krosigk, Johann Ludwig von
Scurla, Herbert
Seidel, Dr.
Seifried (Prof.)
Selçuk, Hilmi
Seuffert (Prof.)
Sforza, Carlo
Sgalitzer, Georg
Sgalitzer, Max
Skalitzer, Max s. Sgalitzer, Max
Sickmüller (Prof.)
Sinan
Spitzer, Leo
Spöttel (Prof.)
Sprehn (Prof.)
Steinitz, Elisabeth
Steinitz, Kurt
Stellwaag
Step (Prof.)
Stern, Julius
Stetter (Prof.)
Steuerwald, Kurt

Stoeckel (Geheimrat)
Storck (Prof.)
Strauss, Elsa
Stroh (Honorarprof.)
Stüve (Prof.)
Südhof (Ministerialdirigent)
Surreya (Prof.)
Ş
Şahin, Nuri
Şahin, Zeki
Şen, İnci
T
Taut, Bruno
Taut, Clarissa
Tıraş, Şeref
Tisza, Magda
Tobler (Prof.)
Toepke (Generalkonsul)
Tomaschek (Prof.)
Trap, Elsa
Treitschke, Heinrich
Treppner, Valeska s. Menges, Valeska
Trott zu Solz, Adam von
Tuna, Orhan
Turner, Sott
Turowski, Dr.
U
Uçar, Bülent (Prof.)
Ueno
Uiberreiter (Prof.)
Ulshöfer, Dr.
Uzerli, Meryem
Uzuner, Bülent
Ü
Ünal, Mehmet
Ünal, Arif
Üngör, Nazan
V
Vanioğlu
Vanioğlu, Zahide
Vizthum von Eckstadt, Lorena s. Rüstow
Vorhoelzer, Robert
Voss (Prof.)
Vural, Yılmaz
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W
Wagner, Dr.
Wagner, Gertrud
Wagner, Martin
Walther
Weber (Ministerialdirektor)
Weber (Prof.)
Wehefritz (Prof.)
Wesp
Wessel, Horst
Westhues (Prof.)
Widmann, Horst
Wiener (Prof.) von
Wilbrandt, Hans
Wilhelm (Prof.)
Wîlmanns (Prof.)
Wilser (Prof.)
Wiltner (Prof.)
Windirsch Regierungsrat
Winter (Legationsrat)
Winter, Dr. (Hofrat)
Winter, Egon Werner
Winterstein, Hans
Winterstein, Susanne
Wittfogel, Karl

Wittich, Erica
Wittmann (Oberstabsveterinar)
Wodera, Dr.
Wojahn (Doçent)
Woltereck (Prof.)
Wurster, Karlheinz

Y
Yeşilyurt, Nare
Yeter, Hanefi
Yeter, Serpil
Yücel, Hassan Ali
Yücel, Mustafa
Z
Zahn (Prof.)
Zchietzschmann (Prof.)
Zeifs (Prof.)
Zeki, Salih
Zentgraf (Prof.)
Zuckmayer
Zuckmayer, Eduard
Zwick
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