Konferanslar:

1933 YILINDAN SONRA ALMAN BILIM
ADAMLARININ TÜRKIYE'YE GÖÇÜ *
Kemal Atatürk Döneminde Alman - Türk Ili~kileri
Prof. Dr. KLAUS - DETLEV GROTHUSEN
Atatürk'ün ~~oo üncü do~um y~l~, onun çok yönlü ve etkileyici
eserlerini yurt içinde ve yurt d~~~nda takdirle anmak için bir hayli
çaba gösterilmesine vesile olmu~ tur. Bu konuda öncelik elbette ki
Türkiye'de yürütülen kutlama çal~~ malar~ndad~r, zira Kemal Atatürk sadece modern Türk devletinin kurucusu ve bu yönü ile hiç ~üphesiz büyük bir tarihi ~ahsiyet olmakla kalmam~~, ölümünden içinde
bulundu~umuz 1981 y~l~na kadar Türk devletinin sembolü olmaya
devam etmi~ tir. Bu nedenle Atatürk'ün ~~oo üncü do~um y~l~~Türkiye
için, sadece tarihi bir olay~n kutlanmas~n~ n çok daha ötesinde bir
anlam ta~~maktad~ r. Atatürk'ün Türkiye d~~~ nda da ne derece
büyük takdir toplad~~~, do~um günü dolay~s~yla yabanc~~ülkelerde
gösterilen yak~n ilgiden anla~~lmaktad~ r. Ankara Alman Kültür
Merkezinde, Atatürk dönemindeki Alman - Türk ili~kilerini gösteren ve bu sabah aç~ lan resim sergisi bu konudaki örneklerden biridir. Sergideki çe~itli ve aç~klay~c~~dokümanlar, 1924'te yeniden
ba~layan Türk - Alman ili~kilerinin Atatürk'ün ölüm y~l~~olan 1938'e
kadar olan k~sm~n~ n özellikle Almanya için ne derecede önemli oldu~unu göstermektedir 1. Bu sergi, ili~ kilerin önemini sadece resmi ve
diplomatik aç~dan de~il ayn~~zamanda kültür, ekonomi veya askeri
aç~ lardan da etkileyici bir biçimde ortaya koymaktad~r.
Federal Almanya'n~n Ankara'da açt~~~~bu serginin paralclindc,
Atatürk'ün do~um y~l~~dolay~s~yla bu ak~am verilecek olan konferansta
ele al~ nacak olan konu herhalde bir yandan Atatürk'ün Türkiye'ye
* Bu Konferans 22 . X .198 ~~'de Ankara'da Alman Kültür Merkezi'nde verilmi~tir.
"Atatürk zaman~nda Türk - Alman ili~kileri" ad~nda aç~klay~c~~resimlerle donat~lm~~~olan bro~ür (Ankara 1981) serginin amac~~ ve tertiplenme ~ekli
hakk~nda bilgi vermektedir.
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getirdi~i reformlarla ilgili olarak onun eserinin seçece~imiz bir bölümünü yans~tmah, fakat di~er taraftan da Almanya ve Almanlar~n
görü~ü aç~s~ndan önemli ve etkili bir konu olmal~d~r. Di~er bir
deyimle konu herhalde Atatürk dönemindeki Alman-Türk ili~kileri
ile ilgili bulunmaktad~r.
Bu ~artlar~~ ta~~yan pek çok konu seçilebilirdi. Örnek olarak
Bo~azköy ve Atatürk'ün çok önem verdi~i bir konu, Alman arkeologlann~n Hitit tarihi üzerindeki ara~t~rmalar~n~~gösterebiliriz. Serginin bu konuda birçok etkileyici örnekler vermesi elbette ki tesadüfi
de~ildir. Atatürk'ün yapt~~~~i~ler aras~ nda takdirle amlacak çok daha
etkileyici ve Alman tarihi bak~m~ndan da daha önemli di~er bir husus:
1933 y~l~ndan sonra Türkiye'ye göç eden Alman bilim adamlar~~konusudur. Sergide bu konuya da özel bir önem verildi~i görülmektedir.
Hakikaten bu göç meselesi, çok çe~itli sebeplerden ötürü birbirinden
co~rafi bak~ mdan tamamen ayr~~iki ülke için ayn~~zaman dilimi
içinde ve ola~anüstü bir biçimde büyük önem kazanm~~t~r. Alman
tarihçilerinin, talihsiz birçok geli~melerle dolu III. Reich Almanyas~~döneminin ~imdiye kadar çok az bilinen bu olay~n~~daha yak~ndan ele almalar~~gerekmektedir 2. Bu konuda, Almanya'da ve Türkiye'de henüz ele al~nmam~~~birçok ar~iv malzemesi mevcuttur.
— Bonn'da D~~i~leri Bakanl~~~~siyasi ar~ivi — ve bu konferans~n haz~rlanmas~nda Almanya'daki ar~ivlerden geni~~ölçüde istifade edilmi~tir. Bu konu ayr~ca, sabahki sergi aç~l~~~ nda oldu~u gibi, Almanlar~n
bu vesile ile Atatürk'e olan ~ükran borçlar~n~ n ifade edilmesi ve
yapt~klar~n~n takdirle =iman için de uygun bir f~rsat te~kil etmektedir. Bütün bunlara ilaveten ~ 933'ten sonra Almanlar~n Türkiye'ye
göç etmeleri ve bu göçün cereyan tarz~~o derece çekici ve enteresan
bir konudur ki, olay 20 nci yüzy~l~n en çok ~zd~rap veren safhalanndan birini te~kil etmeseydi, adeta 'o°~~gece masallanna yeni ve
modern bir bölüm olarak ilavesi dü~ünülebilirdi.
Göç olay~na önce, birbirinden tamamen ayr~~fakat ayn~~zamanda
ortaya ç~kan iki geli~me üzerinde durarak girmeliyiz :
2 Bu konuda ne kadar az ara~t~rma yap~ld~~~, asl~nda detayl~~bilgiler veren ve
birçok belgeye dayanarak yaz~lm~~~olan K. R. Grossmann: Emigration, Geschichte
der Hitler - Flüchtlinge 1933-1345. Frankfurt 1363. (Göç, 1333-1345 aras~nda
Hitler'den kaçanlar~n öyküsü) adl~~kitaptan da anla~~lmaktad~r. Bu kitapta Türkiye'ye kaçanlar için ayr~lan yer 15 sat~rdan ibarettir. (s. 233-300).

ALMAN BILIM ADAMLARININ TÜRKIYE'YE GÖÇÜ

539

— III. Reich'~n, politik ve ~rki yönden kendisine kar~~~sayd~~~~
ki~ileri kovu~turmaya ba~lamas~~ve bunun uydurma hukuki dayanaklar~ : "Reich Ba~kan~n~n, Halk~n ve Devletin Korunmas~na" ili~kin
28 ~ubat 1933 tarihli emri, 24 Mart 1933 tarihli Yetki Yasas~~ve
7 Nisan 1933 tarihli "Devlet memurlar~~statüsünün yeniden belirlenmesine" ili~kin yasa.
2 — Atatürk'ün Türkiye'deki e~itim reformu uygulama çal~~malar~n~n yüksek okullar~~da içine almas~n~~öngören 2252 say~l~~
yasan~n 31 May~s 1933'te kabul edilmesi. Bu yasa gere~ince eski
~stanbul Vniversitesi 31 Haziran 1933 günü kapat~larak onun yerine
~~ A~ustos 1933 tarihinde bat~~Avrupa örne~ine uygun modern bir
üniversitenin aç~lmas~~planlanm~~t~r. Hakiki manada ilk modern
Türk üniversitesi olan bu okulun kurulmas~nda temel çal~~ma, Türk
hükümetinin 1931 y~l~nda verdi~i görev üzerine Isviçreli Prof. Albert
Malche'nin takdim etti~i rapordur "Rapport sur l'Universite d'Istanbul". Bu üniversiteyi, Türkiye'de birçok yeni okullar~n veya
bölümlerin aç~lmas~~ya da modernize edilmesi takip etmi~tir, ~unlar
say~labilir: ~stanbul Yüksek Teknik Okulunda Mimarl~k Bölümü,
Ankara'da Tar~m ve Veteriner Yüksek Okulu, Devlet Konservatuvar~~
ve di~er baz~~okullar.
Bir Alman gözlemci, Atatürk'ün Türkiye'deki yüksek okullarda
giri~ti~i bu reform hareketinin, 1933 y~l~nda Almanya'dan kitle
halinde göçe zorlanan Alman entelektüelleri için kalite, kantite
yönünden ve özellikle tam zaman~nda gelen hayret verici ve büyük
bir yard~m te~kil etti~ini görecektir. En göze çarpan sonuç ~u olmu~tur: ~~ A~ustos 1933 günü aç~lan ilk modern Türk üniversitesindeki
profesörlerin ço~unu yabanc~lar —1933'te 65 ö~retim görevlisinden
38 i yabanc~~27 si Türk idi— ve yabanc~lar~n büyük k~sm~n~~da Almanya'dan gelen göçmen hocalar te~kil ediyordu ve bu sadece Prof.
Malche'nin planlamas~n~n icab~~olarak de~il, Alman hocalar~n geli~i
nedeni ile de böyle olmu~tu. Bonn'daki D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivinde
bulunan ve henüz aç~klanmam~~~bulunan çok önemli bir belge sayesinde, Reich hükümetinin 1934 y~l~ndan itibaren belgedeki ifadesi
ile ~stanbul -üniversitesindeki "Yahudile~mi~~göçmen kli~i" ile
bütün yollara ba~vurarak nas~l u~ra~t~~~n~~ve fakat raporun yaz~ld~~~~
1939 y~l~na kadar herhangi bir ba~ar~~kazanamad~~~n~~tamamen

:
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ö~renmi~~bulunuyoruz 3. Raporu tanzim eden Oberregierungsrat
Dr. Scurla ~öyle diyor: "Bu nedenle gelecekte de Istanbul Üniversitesinde bo~alacak olan ö~retmen kadrolar~na öncelikle Alman
göçmenlerinin tayin edileceklerini hesaba katmak zorunday~z.
Bu durum, ~stanbul Üniversitesinin bugün için Türkiye'nin
bilim hayat~nda tek üniversiteyi te~kil etmesi ve göçmen Alman
hocalann burada son derece etkili olmalar~~dikkate al~nd~~~nda
bizim için büyük önem ta~~makta ve Istanbul Üniversitesindeki
Alman hocalarm durumlar~n~n zay~flat~lmas~~için tedbirler almam~z~~
icap ettirmektedir" 4. ~~~bununla da kalmad~, Istanbul Üniversitesine
1933'te gelen Alman hocalar — 1938 y~l~nda Avusturya'n~n ilhak~ndan sonra — Avusturya'dan ve — Münih anla~mas~ndan sonra — Prag
Üniversitesinden oldukça fazla say~da göçmeni de kendilerine katmay~~ba~ard~lar. Bundan ba~ka, di~er yüksek okullarda, enstitülcrde
ve Ankara'daki Bakanl~klarda çok say~da Alman göçmenin çal~~ma
imkan~~bulmas~~da ayr~ca önemli bir olayd~. Sonuçta III. Reich'~n
zulmünden kaçan göçmenler say~~olarak en çok ABD ne gitmi~ler
fakat kalite olarak, yani gittikleri ülkede gördükleri i~~ve önem bak~m~ndan Türkiye birinci s~ray~~ i~gal etmi~tir. III. Reich'dan kaçan
göçmenler, Türkiye ve Almanya aç~s~ndan en iyi ~ekilde, bu konuda
~imdiye kadar yay~nlanm~~~tek bilimsel ara~t~rmay~~te~kil eden ve
Prof. Horst Widman taraf~ndan yaz~lan "Sürgün ve E~itim Yard~m~,
Anadili Almanca olan akademisyenlerin ~~933'ten sonra Türkiye'ye
göçmeleri"3 isimli kitapta anlat~lmaktad~r. Bundan ba~ka, yay~nlanan tek biyografik eserden, kendisi de bir göçmen olan Prof. Fritz
3 ~~~~o sayfal~k bu raporun ad~~~öyledir: Die Tkigkeit deutscher Hochschullehrer an türkischen wissenschaftlichen Hochschulen. Bericht des Oberregierungsrates
Dr. Sc~~rla über die Ergebnisse einer Dienstreise vom 1-25 Mai 1939 nach Istanbul
und Ankara. (Alman yüksek okul ö~retmenlerinin Türkiye yüksek okullar~ndaki
faaliyetleri. Oberregierungsrat Dr. Sc~~rla'n~n 11-25 May~s 1939 tarihindeki Ankara
lr< 1
— 0:
ve Istanbul seyahatine ili~kin raporu). Ankara Büyükelçili~i dosya N
Bonn D~~i~leri Bakanl~~~~siyasi ar~ivi.
Scurla raporu s. 76.
3 Prof. Horst Widmann, Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in die Türkei nach 1933, Bern, Frankfurt 1973. Atatürk'ün
do~um y~l~~dolay~s~yla 1981'de Türkçe'ye tercümesi de yay~nlanm~~t~r: Atatürk
Üniversite Reformu, Çev. Prof. Dr. Aykut Kazanc~gil ve Dr. Serpil Bozkurt, Istanbul 1981.
Prof. Fritz Neumark, Zuflucht am Bosporus. Deutsche Gelehrte, Politiker
und Künstler in der Emigration 1933-1953, Frankfurt 1980. Prof. Neumark'm
Not. 1 de belirtilen bro~ürdeki not~ma balun~z.
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Neumark'~n 6 "Istanbul Bo~az~ndaki s~~~nak. 1933-1953 y~llar~nda
sürgündeki Alman bilim adamlar~, politikac~lar~~ve sanatç~lar~"
ad~ndaki kitab~~ile Prof. Sauerbruch'un en tan~nm~~~ö~rencilerinden
ve çal~~ma arkada~lar~ndan Prof. Nissen'in "Ayd~nl~k sayfalar —
Karanl~k sayfalar. Bir cerrah~n an~lar~" ad~~alt~nda yay~nlanan
kitab~na da de~inmeliyiz. Prof. Ernst Hirsch ile Prof. Philipp
Schwartz'~n an~lar~~maalesef henüz yay~nlanmam~~t~r 8•
~ 933'ten sonra Türkiye'ye giden Alman göçmenlerin önemini
belirtmek için birkaç ismin zikredilmesi kafidir. Bütün bu isimler
Almanya'n~n milletleraras~~düzeyde takdirle tan~nan manevi temsilcileri idiler, III üncü Reich'~n sadece bunlar~~sürgüne göndermesi
yeterince utanç vericidir.
Istanbul'a gidenlerden baz~lar~ :
— T~p Fakültesine: Friedrich Dessauer, Erich Frank, Josef Igersheimer, Adolf Kantorowicz, Wilhelm Liepman, Rudolf Nissen,
Philipp Schwartz, Max Sgalitzer;
— Matematik ve Tabii Ilimler Fakültesine: Fritz Arndt, F. L.
Breusch, Curt Kosswig, E. F. Freundlich, Alfred Heilbronn, Artl-mr
v. Hippel, Richard v. Mises, Willy Prager;
— Hukuk ve — sonradan ba~~ms~z hale gelen — Iktisat Fakültesine:
Josef Dobretsberger (Avusturya), Ernst Hirsch, Richard Honig,
Gerhard Kessler, Fritz Neumark, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow,
Andreas Schwarz, Karl Strupp;
— Yüksek Teknik Okulu Mimari bölümüne: Clemens Holzmeister (Avusturya), Gustav Oelsner, Bruno Taut.
Ankara'ya daha az say~da göçmen gelmi~~olmakla beraber aralar~nda en ba~ta Ernst Reuter olmak üzere isim yapm~~~ ~ahsiyetler
vard~r. Türkiye'de k~sa bir süre kalm~~~olmas~na ra~men modern
Türk müzik çal~~malar~n~n ba~lamasmda önemli katk~s~~bulunan ve
kendisinden sonra Carl Ebert, Ernst Praetorius ve Eduard Zuckmeyer'in de gelmelcrini sa~layan Paul Hindemith'in ad~n~~da zikretmeden geçemeyiz.
Prof. Rudolf Nissen: Helle Blatter - dunkle Blatter. Erinnerungen eines
Chirurgen. Stuttgart 1969.
8 Prof. Hirsch'in an~ lar~n~n daktilo ile yaz~lm~~~bir bölümü de sergide bulunmaktad~r.
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Ankara'ya gelenler aras~nda ~unlar da vard~ : Fritz Baade, Hans
Bremer, Wolfram Eberhard, Albert Eckstein, Otto Gerngross, Emil
Gotschlich (Avusturya), Hans Gustav Güterbock, Benno Landsberger, August Laqueur, Alfred Marchionini, Eduard Melchior, Karl
Menges, Paul Pulewka, Georg Rohde, Walter Ruben, Wilhelm
Salomon Calvi, Martin Wagner.
Almanya'n~ n manevi alandaki en önemli temsilcilerinin kitle
halinde sürgüne yollanmas~, 30 Ocak 1933 tarihindeki iktidara el
konmas~ ndan hemen sonra ba~lam~~~ve yeni rejimin muhaliflerine
kar~~~ac~mas~zca bir sava~~halinde Yahudiler aleyhindeki kampanya
ile birlikte sürdürülmü~ tür. "Yahudilere boykot günü" denilen ~~
Nisan 1933 tarihini bu nedenle ve konumuzla ili~kisi dolay~s~ yla hat~rl~yoruz, keza politik ve ~rkç~~görü~leri nedeni ile yeni rejime kar~~~
olan memurlar~n devlet hizmetinden at~lmas~na yönelik 7 Nisan
1933 tarihli "Devlet memurlar~~statüsünün yeniden belirlenmesi"
ad~ ndaki yasa da göçmen meselesi ile direkt olarak ilgilidir. Bu yasan~n ~~inci maddesinin daha ilk cümlesi yeni iktidar sahiplerinin yakla~~m~ndaki hukuk d~~~~anlay~~~~ çok aç~k ~ekilde göstermektedir.
"Madde ~~: Milli bir devlet memurlar~~statüsünün yeniden
kurulmas~~ve idari hizmetlerin basitle~ tirilmesi için a~a~~daki hükümlere uygun olmayan memurlar i~ ten ç~kar~l~ rlar. Bu husus mevcut
hukuk hükümlerine göre i~ten ç~ karma için yeterli gerekçe olmamas~~
halinde dahi geçerlidir." 9
Alman yüksek okullar~ndaki ö~retmenlerin kitle halinde sürülmesi
için ayn~~kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri de önemli hükümler getiriyordu: Madde 3: "Ani ~ rktan olmayan memurlar emekliye ayr~l~ rlar..."
Madde 4: "~imdiye kadarki politik faaliyetleri dolay~s~yla, milli
devlet için her an ve her türlü tehlikeyi göze alaca~~~hususunda kesin
kanaat vermeyen memurlar i~ ten ç~kar~labilirler
ho~a gitmeyen bütün memurlar~n ve özellikle Alman
üniversitelerindeki hocalar~n i~ten at~lmalar~~için gerekli hukuki
gerekçe sa~lanm~~~oluyordu. Asl~ nda böyle bir gerekçeye de pek
ihtiyaç yoktu, zira göç hareketi 7 Nisan 1933'ten önce iyice ba~lam~~~
bulunuyordu. Daha 1933 Nisan ay~ nda Zürih'te kurulan bir te~kilat,
Prof. Malche, yeni ~stanbul Üniversitesi ve Türkiye'deki di~er
9

1°

Reichsgesetzblatt (Reich Kanunlar~) ~~1933 No. 34. s. 175.
Ayn~~yerde.
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s~~~nma imkanlar~~veren yerler ile ili~ki sa~l~yordu, te~kilat~n ad~~
"Yurt D~~~ndaki Alman Bilim Adamlar~~Birli~i" idi ve ba~kan~~sonradan Istanbul'a gelerek patalojik anatomi kürsüsüne davet edilen
Frankfurtlu patalog Philipp Schwartz idi. Schwartz temas konusundaki ilk haberi 1933 May~s ay~nda Malche vas~tas~yla ald~. 6 Haziranda Schwartz, Malche ile birlikte Ankara'da Milli E~itim Bakan~~
Dr. Re~it Galip ile önemli görü~meler yapt~. Bu günü, Fritz Neumark'~n deyimi ile "Alman - Türk mucizesinin" günü olarak tan~mlayabiliriz ve bütün Avrupa üniversitelerinin tarihinde herhalde böyle
ba~ ka bir gün yoktur. Dokuz saat süren görü~meler sonunda var~lan
hukuki sonuç — Yeni üniversitenin ö~retim üyelerini belirleyen komple
bir liste oldu. Bunun yan~~s~ra Philipp Schwartz vas~tas~ yla bize intikal
eden toplant~n~n cereyan~na ili~kin an~lar belki de daha etkileyicidir.
Bu an~larda bizim konumuzun asl~n~~te~kil eden iki unsurun — Kemal
Atatürk'ün reform çal~~malar~~ve III üncü Reich'dan zoraki göç
hareketi — adeta bir merce~in odak noktas~nda bulu~an ~~~nlar gibi
kar~~la~malar~~ ~öyle anlat~lmaktad~r:
"Toplant~ya tam zaman~ nda geldik, Bakan ve zo kadar mesai
arkada~~~haz~ r bulunuyordu . .. Dr. Re~ it Galip beni dostça bir
~ekilde kar~~lad~~ve sonra derhal toplant~y~~açt~. Ba~kanl~~~~yürüten
Bakan~n sol taraf~nda Prof. Malche ve onun yan~nda ben, kar~~~tarafta
ise Salih ve Rü~tü Beyler oturuyordu. Uzun masan~n etraf~~reform
komisyonunun üyeleri ve her kelimeyi yazmaya çal~~an Bakanl~k
memurlar~~ ile çevrilmi~ti. Görü~meler Frans~zca yap~l~yordu.
dal~nda bir profesör tavsiye edebilir misiniz?"
"Bize
Ben birli~imizin isim listesini Kürschner'in bilginler takvimine
geçirmi~ tim. Bu sayede hiç tereddüt etmeden üç isim birden verebiliyordum. Bunlar~n öz geçmi~lerini okuyarak ~imdiye kadar ki
çal~~malar~n~~anlat~yor, ikisi hakk~ndaki ~ahsi kanaatlerimi belirterek bunlar~n beni Zürih'te bulduklar~n~~söylüyordum. Sonra her
üç ismi de listeye alarak seçimi sonraya b~rakmay~~tavsiye ediyordum.
dal~ nda bir profesör teklif edebilir misiniz?" Ö~le"Bize
den sonraki görü~ melerde bu soru otuz defa tekrarland~~ve her defas~ nda da artan bir heyecanla cevapland~r~ld~. Ben dahil orada bulunan herkes zaman~, komplikasyonlar~~ve direnmeleri tamamen unuttuk samyordum. Ben Almanya'dan rezilane bir ~ekilde ba~layan
göçün o saatlerde yarat~c~~bir safhaya döndü~ünü hissediyordum.
Bat~n~n veba hastal~~~na bula~mam~~ , tertemiz, fevkalade bir ülke
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bulmu~tum! "Birli~imizin" kurulu~u ve geli~mesi art~k amac~na
ula~~yordu: onun tarihi bir ihtiyaçtan do~du~u meydana ç~km~~t~.
Görü~melerimiz dayan~~ma halindeki iki organ~n kar~~l~kl~~ olarak "Vermek ve Almak" ~ekline dönü~mü~tü.
Sonuçta ücretler ve genel mukavele maddeleri üzerinde de anla~maya vard~k. Görü~melerin aras~ndaki bir dinlenme s~ras~nda
sonuçlar yaz~l~~hale getirildi.
Tekrar toplanarak yerlerimize oturduk. Yaz~l~~metin okunarak
cümle cümle onayland~. Bakan aya~a kalkarak ~unlar~~söyledi:
"E~siz bir i~i ba~ard~~~= müstesna bir gün ya~~yoruz. Bundan
500 y~l kadar önce biz Istanbul'u ald~~~m~z zaman Bizansh bilim
adamlar~~Istanbul'dan ayr~lmaya karar verdiler. Onlar~~tutmak
mümkün de~ildi, ço~u Italya'ya gittiler ve Rönesans'~~yaratt~lar.
Biz bugün Avrupa'dan bunun kar~~l~~~n~~almaya karar verdik. Milletimizin daha bilgili olmas~n~~ve yenilikleri ö~renmesini istiyoruz.
Bilgilerinizi ve metodlar~n~z~~bize getirin, gençlerimize ilerlemenin
yolunu ö~retin. Sizlere ~ükranlar~m~z~~ve takdirlerimizi bildiriyoruz".
Önce o imzalad~, sonra da ben...
Saat ak~am~n dokuzu olmu~tu, 7 saat unutulmaz bir ~ekilde
çal~~m~~t~k, d~~ar~s~~henüz ayd~nl~kt~, veda edip ayr~ld~k. Zürih'e
telgraf çektim: "üç de~il otuz ki~i...
Bu suretle Istanbul Üniversitesi için ilk ve önemli kademe gerçekle~mi~ti. Mevcut Türk profesörler d~~~ nda okul, Oberregierungsrat
Scurla'n~n dedi~i gibi "Yahudi göçmenlerinin" eline geçmi~ti. Bu
arada ~u hususu da belirtmeliyim ki, Türk hükümeti baz~~tutuklanm~~~bulunan profesörler' dahi Istanbul'a getirtmeyi ba~arm~~t~. Bu
meyanda: Bonn Üniversitesi Di~~Bölümü Profesörü Adolf Kantorowicz ve Leipzig - Sosyoloji ve Ekonomi Profesörü Gerhard Kessler'i sayabiliriz. 1933-1939 y~llar~nda Türkiye'de kalarak kurtulabilen bütün Alman meslekta~lar~ n' temsilen bir ki~iden ve onun
Almanya'dan ayr~l~rken yazm~~~oldu~u bir veda mektubundan
özellikle bahsetmek istiyorum. Söz konusu olan ki~i Rudolf Nissen
ve onun 2 Nisan 1933 tarihinde yurt d~~~ ndan Berlin'deki akademide
hocas~~olan —her ~eye ra~men çok hürmet etti~i— Ferdinand Sauerbruch'a gönderdi~i mektuptur. Bu mektup, insan masuniyeti ve
~ l Widmann, ayn~~eser s. 56.
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politik görü~lerindeki aç~kl~ k yönünden III üncü Reich'a direni~~
hareketinin önemli dokümanlar~ndan biri say~labilir, ayr~ca Hitler'in
ilk iktidar dönemine ait olmas~~bak~m~ndan da önem ta~~maktad~r:
Bozen 2 . 4 . 1933
Say~n ve Sevgili Bay Geheimrat,
Berlin'den uzakla~mak ve nisbi bir sükunete kavu~mak olaylar~~
genel olarak gözden geçirmeme imkan verdi. Benim aç~ mdan bu
hadiselerin sonunda ortaya ç~kan tablo, bu sat~rlar ile ifade etti~imden daha ba~ka türlü anlat~lamaz. ~ahsen hayati önem ta~~yan
böyle bir konuda ne dü~ünce olarak ne de ifade ~ekli bak~m~ndan
her hangi bir abartmaya kaçmayaca~~m~~herhalde kabul edersiniz.
Dolay~s~yla bu mektubumdaki hiçbir söz manas~z veya safsata de~ildir.
Yeni hükümetin almakta oldu~u ilk tedbirlerden sonra sizin
yan~n~za gelerek i~ten ç~kar~lmam~~istedi~im zaman amac~m, arzu
edilmeyen naho~~olaylar~n ç~kmas~n~~önlemenin yan~s~ra ve ondan
daha önemlisi, size herhangi bir ~ekilde yük olmamakt~. Siz bu endi~elerimi öylesine ortadan kald~rd~n~z ki, kendi duygular~= güvenliIi~i içinde ~a~~r~p kald~m, ancak durum muhakemesindeki karars~zhklar yine de devam ediyordu. Bunu takip eden günlerde sizin,
di~er taraf~n bilinçli olarak her türlü objektiviteyi kenara itti~i
bir konuda zaman ve güç kaybederek çaba gösterdi~inizi izlemek
benim için çok üzücü olmu~tu ve bu konuda bana de~il sadece size
tavizler veriliyordu. Benim bu görü~ümün hakarete u~ramam~n
etkisinden ileri gelmedi~ini biliyorsunuz. 12 y~ldan beri kendimi
sizin i~inize adam~~~ve bu i~le özde~le~mi~~bulunuyorum, buna kar~~l~k olarak özel bir takdir beklemek elbetteki çok saçma olur. Fakat
geride kalan izlenim aynen, seviyeleri farkl~~bir çiftin evlili~inde
kad~n~n üstün vas~fl~~erke~ine kar~~~zaman zaman gösterdi~i ho~görüde oldu~u gibi. Içinde bulundu~umuz yüzy~la leke süren en
utanç verici olaylardan birini te~kil eden Boykot Manifestosundan
beri bak~~~aç~s~ndan zorunlu de~i~meler oldu. ~ahsi ~eref ve haysiyetin hakarete u~ramas~~kar~~s~nda her ~ey ikinci plana itildi. Siz
benim ~eref ve haysiyet kavram~n~~son derece ciddiye ald~~~m' bilirsiniz. Belki de bu yüzden haysiyet k~r~c~~davran~~lara kar~~~daima
hassasiyetimi muhafaza ettim. Ço~unluk taraf~ndan ve bunun öteBelleten C. XLVI2, 35
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sinde benim içinde bulundu~um i~~çevresindeki tecrübeli ve kültürlü
insanlar taraf~ndan dahi ola~an olarak kabul edilen bu a~a~~lay~c~~
durum kar~~s~nda ben de ~ahsen kendimi muhatap kabul ediyorum.
Bu genelle~tirmenin haks~z oldu~unu ileri sürebilirsiniz, fakat gazetelere bir göz atman~z benim görü~ümün do~ru oldu~unu maalesef
size anlatacakt~r. Içinde bulundu~um çevre ile ili~kilerim bundan
böyle benim kendime sayg~m aç~s~ndan s~n~rlamaya tabi olacakt~r
ve kendimi ~imdiye kadar içinde çal~~t~~~m bu çevrenin d~~~na ataca~~ mdan hiç ~üphe edilmemelidir. Mesleki hayat~m~n ~imdiye
kadar oldu~u gibi devam~n~n güvence alt~ na al~nd~~~~ ~u anda bu
karar~m~n kesinlik kazanmas~~adeta bir trajedi gibi geliyor insana.
Fakat ba~ka türlü hareket tarz~~ki~inin en de~erli ~eyinin, gururunun k~r~lmas~~ sonucunu verirdi. Bu aç~dan bak~ld~~~nda, boykot
ilan~n~n uygulan~p uygulanmamas~~ da art~k önemli say~lmaz.
Bu karar~m~n benim için ne demek oldu~unu müdrikim. Ba~ar~lar~m~n devam~n~~sa~layan karakter ve insanl~k yönünden beni bu
hale getiren k~sacas~~hayat~ma anlam veren bir çal~~ma ortam~ndan
ve arkada~lar~mdan ay~-diyorum.
~u anda, sizin benim için ne ifade etti~inizi belirtmek belki
de beni biraz hafifletecektir. Ya~am ve çal~~ma hayat~~ her~eyimizdir.
Di~er taraftan güzel ve hariçten ba~ar~l~~görünen bir görev yerinin
hat~rlanmas~~buradaki ilmi çal~~malar~~ve buna kat~lan mesai arkada~lar~n~~birlikte hat~rlat~r.
Siz benim için hat~ralarla dolu uzun bir süreyi bana güzel ve
s~cak geçen bir mevsim gibi geçirttiniz, öyle ki geçen y~llar~n s~cak
~~~klar~~gelecek y~llarda dahi baz~~gölgelikleri ayd~nlatacakt~r.
Art~k Almanya'da kalamayaca~~m bellidir n".
De~i~ik bran~lardan Türkiye'ye giden Alman göçmenlerin oraya
ula~mak için takip ettikleri yol çok çe~itlidir ve bu husus III üncü
Reich'a kar~~~gösterilen direni~in ve verilen sava~~n ayr~~bir bölümünü
te~kil eder. Almanya'n~n harpten sonraki y~llar~nda ta~~d~~~~önem
dolay~s~yla burada örnek olarak Ernst Reuter'den bahsetmemiz
yerinde olur. 1933 y~l~na kadar Magdeburg Belediye Ba~kan~~ ve
mecliste SPD milletvekili olan Reuter 1933 ve 1934 y~llar~nda iki
defa Lichtenburg toplama kamp~na götürülmü~~ve 1935 y~l~nda
Queker'ler cemiyetinin yard~m~~ile Hollanda üzerinden Ingiltere'ye
12

Nissen, ayn~~eser s. 184/5.
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kaçm~~ , daha sonra Fritz Baade'nin yard~m~~ ile ula~t~rma uzman~~
olarak Türkiye Ekonomi Bakanl~~~nda görev alm~~t~r. Reuter 1938
y~l~ nda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde tek Alman hoca olarak
görev alm~~~ve bu okulda ~ehircilik Kürsüsünü kurarak fevkalade
ba~ar~l~~hizmetlerde bulunmu~ tur. Reuter, Türkçeyi k~ sa zamanda
mükemmel bir ~ekilde ö~renen ve kendilerini Türkiye'ye gönülden
ba~l~~hisseden göçmenlerden biridir. O, Türkiye'den daima ikinci
vatan olarak söz ederdi. Onun III üncü Reich ile olan ili~kisini, kendisinin bir Türk dostunun anlatt~klar~ndan ö~reniyoruz:
"Vatan~ n' bu derecede sevmesine ve çekti~i maddi ve manevi
~zd~raplara ra~men Reuter, hiçbir zaman durumundan ~ikayet
etmez, Hitler döneminde maruz kald~~~~kötülüklerden de bahsetmezdi. Sadece iki defa bu konuya de~indi~ini hat~rl~yorum: Yaz
aylar~ nda Reuter'ler ile birlikte içinde 2 tane yüzme havuzu olan
Ankara'n~n d~~~ndaki Orman Çiftli~ine giderdik. Bir gün Herr Reuter'in üzerinde mayo vard~, ben s~rt~ ndaki derin yara izlerini görünce
biraz dü~ üncesizce : "Herr Reuter s~rt~n~zdaki yara izleri Birinci
Dünya Sava~~ndan m~" diye sordum. Bana hayret dolu bir bak~~la
bakarak "Hay~ r, toplama kamp~ndan" diye cevap verdi 13".
Türkiye'ye gitmek isteyenler için Almanya'dan ç~k~~~gittikçe
artan bir güvensizlik faktörü olmaya ba~lam~~t~. S~k s~k; pasaporta
el konmas~~ ve ç~k~~ a müsaade edilmemesi veya Gestapo'nun yurt
d~~~nda ö~retmenlik izni vermemesi yüzünden kaç~~lar engelleniyordu. Özellikle daha sonraki y~llarda d~~ar~ ya kaçabilmek çok
defa ~ansa ba~l~~kal~ yordu. Halen Hamburg'da ya~ayan Zooloji profesörü Kosswig için Scurla'n~ n raporunda geçen a~a~~daki bölüm
buna bir örnektir : "Kosswig politik yönden katiyen güvenilmeyen
bir kimse oldu~undan kendisine yurt d~~~ nda ö~retmenlik izni verilmemi~ti, buna ra~men ç~k~~~na engel olunamad~~ ve yurt d~~~na
gitti 14".
Türkiye'deki Alman göçmenlerin s~k~nt~lar~~oraya gitmeleri
bir ~ans olmakla beraber elbetteki yine de tamamen sona ermiyordu.
Di~er ülkelere gidenlere oranla bunlar~ n durumu çok daha iyi idi, ailesi
13 L. Kudret - Erkönen: Erinnerungen an Ernst Reuter. (Ernst Reuter hk.
an~ lar) Berlin 1978 (Reuter ailesi Ankara'da bölümü). s. 25/6.
14 Scurla raporu s. 94.
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ile birlikte gelen göçmenler maddi bak~ mdan hiçbir zaman s~k~nt~~
çekmediler. Hemen hepsi için daha Türkiye'ye gelmeden önce Üniversiteye veya di~er bir devlet hizmetine gireceklerine dair vaadler
al~nm~~~bulunuyordu. Türkiye'nin verilen bu sözleri daima ve tam
zaman~nda yerine getirmek suretiyle haketti~i ~erefi burada belirtmek
isteriz. Ihmalcilik veya mali yönden iflas gibi Osmanl~~döneminde
kar~~la~~lan durumlar Kemal Atatürk Türkiyesi'nde bahis konusu
de~ildi. Bütün bunlara ra~men göçmenler için Türkiye'nin ~artlar~na intibak etmek birçok bak~ mlardan ABD veya Ingiltere'ye
oranla daha zor oluyordu. Kültür, lisan ve dini bak~ mlardan ortaya
ç~kan farkl~l~klar nedeni ile bugün Almanya'ya gelen Türk i~çilerinin
kar~~la~t~klar~~güçlükler 30 lu y~ llarda aynen Alman göçmenlerin
de ba~~na gelmi~ti. Bugün bizi devaml~~me~gul eden, Türklerin ve
Türk çocuklar~n~n Almanlarla kayna~mas~~problemi o zamanki
durumun tersine dönmü~~ ~eklinden ba~ka bir ~ey de~ildir.
Daha ba~ka türlü baz~~zorluklar da mevcuttu. Türk yüksek
okullar~nda ö~retmenlik yapanlar~n ço~unun birinci görevi, ilk
kitaptan, ilk fizik aparat~~veya t~bbi enstrüman~ndan ba~lamak
üzere her ~eyi yeni ba~tan kurmak ve akademik ö~retime ilk ba~~ndan ba~lamakt~. özellikle bu son noktada lisan problemi bütün a~~ rl~~~~ile ortaya ç~k~yordu. Türkçeyi sonradan çok iyi ö~renen hocalar~n
dahi dersleri Türkçe verebilmeleri ancak y~ llarca sonra mümkün
olabildi. Dolay~s~yla ba~lang~çta ö~retim dili Almanca idi, tercümeyi
Türk asistanlar yap~yorlard~ . Üniversitenin yeniden kurulu~u sebebi
ile kadro d~~~na ç~kar~lan eski Türk hocalar~n durumu da ayr~~bir
güçlük kayna~~~idi. Türk hükümeti ile ili~kiler çok iyi olmakla beraber,
Atatürk'ün burada devaml~~olarak bir Alman bölgesi yaratmak istemedi~i, amac~n~n bat~~örne~ine göre kurulmu~~fakat Türkler taraf~ndan
yürütülen bir modern üniversiteye kavu~mak oldu~u ba~lang~çtan
itibaren biliniyordu. Alman hocalar~n en ba~ta gelen görevlerinden
biri, kaliteli Türk yüksek okul ö~retmenlerini yeti~tirmekti. Bunun
anlam~~ ~u idi, Alman hocalar~n faaliyet ve çal~~malar~~ilerde kendilerini lüzumsuz hale getirecekti. Bu nedenle mukaveleler daima
süreli ve uzat~labilir ~ekilde yap~l~yordu. Bu husus, baz~~Alman
göçmenleri için Türkiye'nin ilk s~~~n~lan ülke olmas~na yol açm~~t~,
gelenlerin bir k~sm~~Ikinci Dünya Harbinden önce ABD'ne geçmi~lerdir. Fakat ço~unluk Türkiye'de kalarak harpten sonra Almanya'ya
dönmü~~baz~lar~~da 1945'ten sonra yine Amerika'ya gitmi~lerdir.
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Türkiye'de ya~ayan Alman göçmenler için bir di~er önemli
güçlük III. Reich ile ili~kilerinde kendini gösteriyordu. Scurla raporu bu konuda da gayet önemli bir belge te~kil etmekte ve III.
Reich'in kendi muhaliflerine kar~~~hangi metodlar~~uygulad~~~n~~
göstermektedir: Pasaport sürelerinin ve ikamet müsaadelerinin uzat~lmamas~, pasaport iptali, vatanda~l~ktan ç~karma ve uyruksuz
b~rakmak uygulanan metodlardan baz~lar~~idi. III. Reich'~n Yahudi
dü~manl~~~= derecesi, Elçili~in ve Ba~konsoloslu~un 1938 y~l~~
May~s ay~nda Türkiye'deki göçmenlere gönderdi~i a~a~~daki soru
formundan da anla~~lmaktad~r:15
Alman Ba~konsoloslu~u
KB 329/38

~stanbul
30 May~s 1938

D~~i~leri Bakanl~~~n~n iste~i gere~ince, daha önce doldurdu~unuz
soru formunu tamamlamak üzere a~a~~daki hususlar~~ cevapland~rman~z rica olunur:
~ . Sözle~menizin ba~lang~ç tarihi:
Ani ~rktan m~s~n~z, de~il misiniz?
Ani ~rk d~~~nda akrabal~~~n~z var m~ ?
Kar~n~z ani ~rktan m~d~r, de~il midir?
Kar~n~z~n ani ~rk d~~~ nda akrabal~~~~var m~d~r?
Alman devlet memurlar~~statüsünün yeniden belirlenmesine
ili~kin yasa uyar~nca emekliye ayr~ld~n~z m~ ?
~mza
Soru formunun doldurulmamas~~ da yanl~~~doldurmak veya
Yahudi iseniz do~ru doldurmak kadar tehlikeli idi.
Kar~~la~t~klar~~güçlükleri böylece sayd~ktan sonra ~imdi, III
üncü Reich döneminde Türkiye'ye gelen Alman göçmenlerinin ba~ar~lar~na da de~inmemiz gerekir. Zira bu göç hareketinin en önemli
ve de~erli taraf~~buradad~r: Mesele sadece III. Reich'~n politik
veya ~rki yönden dü~man sayd~~~~göçmenlerin hayat~~de~il, bununla
ba~lant~l~~olarak, Kemal Atatürk'ün büyük reform hareketinin bir
parças~~olan Türk e~itim sisteminin modernize edilmesine yard~mc~~
olunmas~d~r. Bu konuda Alman göçmenlerinin yapt~klar~~çal~~malar~n
tam bir ba~ar~~oldu~unu söyleyebiliriz. Al~nan sonuçlar, hangi aç~dan bakarsak bakal~m hep olumludur. Widmann'~n kulland~~~~
deyimle "Sürgün ve e~itim yard~m~" son derece güzel bir tesadüfün
15

Bu soru formundan orijinal bir kopya sergide bulunmaktad~r.
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eseri olarak, arada baz~~güçlükler olsa dahi, birbirini en mükemmel
bir biçimde tamamlam~~lard~r. Durum cidden böyledir ve bugünkü
geli~mi~~Türk yüksek okul sistemine bakarken 30 lu y~llardaki Alman göçmenlerinin yard~mlar~n~n hat~rlanmamas~~mümkün de~ildir. Istanbul üniversitesi, Türkiye'nin ilk modern üniversitesi olarak
birinci s~ray~~almaktad~r. Bunun yan~s~ ra Ankara'daki ba~lang~çta
nispeten da~~mk olan birçok fakülte ve enstitüleri de sayabiliriz.
Modern klinikler ve laboratuvarlar aç~lm~~, uzmanl~k kitapl~klar~~
kurulmu~~ve en önemlisi Prof. Malche'nin planlar~na uygun olarak
Türkiye'ye Bat~~Avrupa yüksek okullar~ ndaki gibi bir e~itim düzeni
getirilmi~tir. Alman hocalar~ n, mukavelelerindeki hüküm uyar~nca,
ö~retim kitaplar~n~~Türkçe olarak haz~rlamalar~ , gelecekteki Türk
e~itim kadrosunun ve bilim adamlar~n~n yeti~tirilmesi için gerekli
literatürün temelini sa~lam~~t~ r. Alman hocalar~ n Türkiye'de iken
Türkçe olarak yay~nlad~klar~~kitaplar~ n listesi dahi hayret edilecek
derecede geni~~kapsaml~d~ r. Daha önemlisi, binlerce Türk ö~rencisinin, gelecek için yüzlerce ö~retmenin ve her daldaki yöneticinin
yeti~tirilmi~~olmas~d~r. Türkiye'de çal~~an Almanlar~ n hepsi de oradaki ö~renci - ö~retmen ili~kilerinin geleneksel olarak fevkalade iyi
oldu~unu belirtiyorlar, bu bak~ mdan her konuda olumlu sonuçlar
elde edilmi~~olmas~~tabiidir. Bugün dahi Türkiye ile her türlü ili~kilerde, 30 lu y~llarda Türkiye'de çal~~ an Alman profesörlerine
kar~~~duyulan ba~l~l~~~n ne derece kuvvetli oldu~u hissedilmektedir.
Ernst Reuter'in tabii büyüklükteki bir resminin, kendisinden 2 nesil
sonraki halefi olan Prof. Kele~'in Ankara Vniversitesindeki makam
odas~nda bu gün de as~l~~bulunmas~~birçok örneklerden biridir.
Ayn~~ ~ekilde K~r~ ehir'deki Fritz Baade Caddesi veya iç hastal~ klar~~
uzman~~ Erich Frank'~n 1957 y~l~nda Istanbul'daki resmi cenaze
törenindeki ~u tablo da bu hususu teyid etmektedir: Türk ö~rencileri, asistanlar~~ve hastalar~n~n elleri üzerinde ta~~nan tabutunun
üstüne Türk bayra~~~örtülmü~tü.
Sonuç olarak ~unu belirtmek gerekir, 1933 y~l~ndan sonra bir
k~s~m Alman vatanda~~n~n Türkiye'ye göç etmesi olay~, biz Almanlar
için bir taraftan III üncü Reich'~n esef verici tarihi hakk~nda daha
detayl~~bilgilere sahip olmam~za imkan vermekte di~er taraftan da
özellikle bu Atatürk'ü anma y~l~nda Federal Almanya'n~n tertipledi~i "1924-1938 döneminde Alman - Türk ili~kileri" sergisi dolay~s~yla Atatürk'e kar~~~olan ~ükran duygular~n~n ifadesi için de uygun
bir vesile te~kil etmektedir.
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