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Say~n Ba~kan, say~n dinleyiciler,
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~n~n aç~~~sözlerine ve böyle seçkin
bir dinleyici gurubu önünde bana konu~ma olana~~~verdikleri için
kendilerine te~ekkür ederim.
Bugün Türkiye ve Avusturya aras~nda iyi, dostane kültürel,
ve ekonomik ili~kiler varsa, bu önemli Türk ve Avusturya% ki~ilerin,
15. ve 18. yüzy~llardaki sava~lardan sonra iki ülkenin birbirini tan~y~p,
daha çok anlay~~~göstermelerini söze ve yaz~ya dökmeleri ile mümkün
olmu~tur.
Avusturya'da bu hizmeti yapanlar, di~erleri yan~nda diplomat
Kont Prokesch-Osten (1795-1876) ve herkesten çok da Joseph von
Hammer (1774-1856) olmu~tur. Hammer, Kont Purgstall ailesinin
varisi olarak 1836 dan itibaren Hammer-Purgstall ad~n~~ alm~~t~r.
Hammer - Purgstall Viyana'daki ~ark Akademisinde gördü~ü
geni~~ö~renimden sonra yazd~~~~ilmi ve edebi eserlerde, ki bunlar
yüz cildi a~maktad~r, Islam ülkelerinin, özellikle Türklerin, Arapla~~~n
ve Iranl~lar~n büyük tarihi ba~ar~lar~n~~anlatm~~~ve bu ülke edebiyatlar~m ilk kez Almancaya çevirmi~, benzer yaz~lar ve kendi ~iirleriyle
~arka övgüler yazm~~t~r. Hammer'in Haf~z Divan~m ilk defa Almancaya çevirmesiyle Goethe ~ark edebiyat~ndan ilham alm~~~ve "Westöstlicher Diwan" (Bat~-Do~u Divan~) ~~yazm~~t~r. Friedrich Rückert
Hammer-Purgstall'dan Farsça ö~renmi~, Platen, Freiligrath ve Schlegel karde~ler Hammer-Purgstall'dan eserleri için en verimli ilhamlar~~
alm~~lard~r.
Her iki Avusturya% da, yani Anton Prokesch ve Joseph von
Hammer, Graz'da do~mu~lard~r. Ikisi de Istanbul'da diplomatik
görevde bulunmu~, ikisi de say~s~z edebi eser b~rakm~~~ve ikisi de
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oldukça ya~l~~olarak Viyana'da ölmü~lerdir. Buna ra~men ikisinin
karakter özellikleri çok de~i~iktir, fakat ikisi de büyük Türk dostu
olarak kalm~~~ve ~ark'~~ iyi tan~m~~lard~r.
Joseph von Hammer 9 Haziran 1774 te büyük bir memurun
o~lu olarak Graz'da do~mu~, 1789-1799 aras~~Viyana ~ark Akademisinde büyük ba~ar~~ile ~ark dilleri okumu~tur. ~ark dilleri Akademisi
bu tip okullar~n ilki olarak imparatoriçe Maria Theresia taraf~ndan
1754 te ~arka gönderilecek genç Avusturya% diplomatlar~~ yeti~tirmek üzere kurulmu~tu. I. Avusturya Cumhuriyeti s~ras~ nda bu
ckul Avusturya Konsular Akademisi ad~~ alt~nda devam ettirilmi~,
II. Dünya Sava~~ndan sonra Avusturya Diplomatlar Akademisi
olarak yeniden kurulmu~tur ve gelece~in diplomatlarm~~yeti~tirdi~i
gibi bu okula Türkler, Iranhlar ve Araplar da gidebilmektedirler.
Joseph von Hammer 1799 da Istanbul'daki Avusturya Elçili~ine
tercüman olarak yollanm~~t~r. Hammer-Purgstall orada dil bilgisini
de~erlendirme olana~~~bulmu~~ve birçok Türkçe, Farsça ve Arapça elyazmas~~toplam~~, böylece büyük ~ark el yazmalar~~ve bask~lar~~kolleksiyonunu meydana getirmi~tir ki, bunlar ilerdeki ilmi çal~~malar~na temel te~kil etmi~tir.
Ingiliz Lord Smith ile M~s~ r'a yapt~~~~bir seyahatte de~erli
Arapça el yazmalar~~ toplam~~t~r, bu arada Binbirgece masallar~n~~
da ele geçirmi~~ve bunlar~~ilk olarak Almancaya çevirmi~tir. Ingiltere'de bir süre kal~p, Londra ve Oxford kütüphanelerinde çal~~t~ktan
ve bir iki çevirisini yay~nlad~ktan sonra, ~~ 8o2 de tekrar Viyana'ya
dönmü~~ve elçilik sekreteri olarak tekrar Osmanl~~Imparatorlu~u
ba~kentine yollannu~~ve orada dört y~l daha kalm~~t~r.
Bu dört y~l~~ve bunun ard~ndan Jassy'de (~imdiki Romanya) ba~konsolos olarak geçirdi~i zaman~~Hammer, daha o zamandan yazmay~~
dü~ündü~ü "Osmanl~~Imparatorlu~u Tarihi" için de~erli kaynak
toplamaya ay~rnu~t~r. Rus sald~r~s~ndan sonra Hammer Jassy'den
Viyana'ya geri ça~~r~lnu~~ve bir daha oraya geri gönderilmerr~i~tir.
1811 den sonra Hammer saray tercüman~~ve maslahatgüzar
olmu~, ama kendisine fazla i~~verilmerni~tir.
Bu arada '817 de Istanbul'da elçilik görevi bo~alm~~~ve Hammer
Prens Metternich ile yapt~~~~bir görü~me s~ras~nda bu göreve talip
oldu~unu, Istanbul'da daha önce diplomatik görevde bulundu~u
için tecrübeli oldu~unu söylemi~tir. Bunun üzerine Prens Metternich:
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"Sizin gibi Osmanl~~ imparatorlu~unu çok iyi tan~ yan biri ancak
tehlikeli bir elçi olur" demi~tir (An~lar Sayfa 236). Böylece Hammer'in teklifi reddedilmi~tir. Hammer'in diplomatik bir görev alabilme çabalar~~ bo~una olmu~~ve o da kendini ilmi ara~t~rmalara
vermi~, Kont Purgstall ailesiyle yak~n dostluk kurmu~, kontun ölümünden sonra kontes onu 1836 da Do~u Steiermark'taki Hainfeld
~atosunun ve Purgstall ailesinin armas~n~n mirasc~s~~ tayin etmi~,
ayr~ca ona isimlerini ta~~ma hakk~n~~da b~rakm~~t~r. 1836 dan itibaren
Hammer, Hammer-Purgstall ad~n~~alm~~t~r. 1816 da bir bankerin
k~z~~olan Karoline von Hanihstein'la evlenmi~, kar~s~~ona 5 çocuk
dünyaya getirdikten sonra 1844 te ölmü~tür.
Hammer bütün gücüyle uzun y~llar Viyana'da Bilimler Akademisini kurmaya u~ra~m~~, 1838 de imparatordan bu i~~için bo~una izin
istemi~tir. Nihayet 1847 de imparatorlu~un izni ç~km~~t~r. Kurulu~~
toplant~s~nda ar~idük Johann ba~kanl~k yapm~~~ve 27 May~s 1847
de Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall (bu arada kendisine
asalet ünvan~~verilmi~ti) 23 oyun 16 s~n~~alarak Akademinin reili~ine
seçilmi~tir.
Devlet sansürü ile kar~~la~~lan zorluklar ve malzeme bulma
güçlükleri büyüktü. Metternich'in dü~mesinden sonra Akademi
üyeleri aras~nda bölünmeler meydana geldi~inden, Hammer-Purgstall herkesi ~a~~rtan bir karar alm~~~ve ba~kanl~ktan ayr~larak Hainfeld ~atosuna çekilmi~~ve orada kendini tamamen ilmi çal~~maya
vermi~~ve an~lar~n~~yazm~~t~r, bunlar "Hayat~~ ndan An~lar" (Erinnerungen aus meinem Leben) ad~~ alt~nda 1940
ta Viyana Bilimler
Akademisi yay~nevinde bas~lm~~t~r.
23 Kas~m 1856 da Hammer-Purgstall Viyana'da ölmü~~ve Weidling mezarl~~~nda, kendisi için daha önce yapt~rm~~~oldu~u ~ark tipi
mezarda 26 Kas~m günü topra~a verilmi~tir. ~ark tipi mezar ta~~na
~u yaz~y~~Arapça ve Arap harfleri ile yazd~rm~~t~r:
Merhum, günahs~z, herkesi ba~~~layan, herkesi
affeden yüce Tanr~'n~n merhametine s~~~nd~.
Vç dilin tercüman~~
Yusuf Hammer
Ruhu ~ad ola!
Eski ~ark, F~rat ve Dicle, Nil ve Kuzeyde Anadolu aras~nda kalan
ülkeleri Avrupa, insan kültürlerinin be~i~i ve üç büyük dinin do~du~u
Belirten C. XXXVI, 6
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yer olarak eski ve orta ça~dan beri tan~yor ve bu ülkeler tüccar, âlim
ve hac~lar~n amaç edindikleri yerler oluyordu. 14. yüzy~lda, 1311
de Viyana konsilinde Avrupa'n~n ileri gelen ür~iversitelerinde, yani
Paris, Oxford, Bologna, Roma üniversitelerinde Tevrat dili ve ~ark
dilleri kürsüleri kurulmas~na karar verilmi~ti. Haçl~~seferleri de ~ark
bilimi ve kültürünün Avrupa'da yay~lmas~n~~desteklemi~ti. Sultan II.
Mehmet 1453 te Istanbul'u fethedip Osmanl~~Imparatorlu~unu
Orta Avrupa'ya kadar geni~letince, Avrupa'n~n ~ark tasavvuru tamamen de~i~ti, büyük Osmanl~~Imparatorlu~u art~k Avrupa'da idi.
Karlofça ve Belgrad'da 1739 da yap~lan sulh antla~malarmdan
sonra Avrupa ve Osmanl~~Imparatorlu~u aras~nda k~smen bar~~~
içinde bir devre geçti.
Bu bar~~~ve kültür devresinde Imparatoriçe Maria Theresia ~~754
de Viyana'da ~ark Akademisini açt~, ki bu Avrupa'da bu çe~it akademilerin ilki idi. Bu akademide yaln~z ya~ayan ~ark dilleri, en çok
Türkçe, Arapça ve Farsça ö~retiliyor, ~ark devletlerinin kültür ve
tarihleri üzerine dersler veriliyor ve ~arka gidecek genç Avusturya%
diplomatlar yeti~tiriliyordu.
Hammer-Purgstall bunlar~n d~~~nda Avusturya'da Orientalistik'in ayr~, ba~l~~ba~~na bir disiplin olmas~n~~gerçekle~tirmi~~ve yay~nlad~~~~birçok kitapla ~ark etüdleri için genel bir ilgi yaratm~~t~r.
Hammer-Purgstall'~n yay~nlad~~~~birçok eser içinde en önemlileri
~unlard~r:
"Osmanl~~Imparatorlu~u Tarihi", ~~o cilt, 1827-1833;
"Osmanl~~Devletinin Anayasas~~ ve Idare Hukuku", 2 cilt;
"Konstantinopolis ve Bo~aziçi", 2 Cilt, 1822;
"Baki Divan~", Divan~n ilk kez Almancaya çevirisi;
"Arap Edebiyat~~Tarihi, 7200 Arap ~airinin hayat~";
"Binbir Gece Masallar~n~n ~imdiye kadar yap~lmam~~~çevirileri";
1823/24.
Kont Wenzelau-Rzewusky (1765-1832) nin mali yard~m~yla
i8og-~ 8go y~llar~~aras~~"Fundgruben des Orients, bearbeitet d~~rch
eine Gesellschaft von Liebhabern" adl~~dergiyi 6 cilt olarak ç~karm~~t~r. Bu derginin ba~l~~~nda ~u Kuran âyeti konulmu~tu: "Söyle:
Do~u Tanr~'mnd~r, Bat~~Tanr~' rund~r, Tanr~~kimi isterse onu do~ru
yola sevkeder". Bu dergi yaln~z do~u ile ilgili yaz~lar bas~yordu.
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Hammer'in çevirilerine, fazla serbest olduklar~~ için, baz~~ ele~tirmenler hakl~~olarak çatm~~lard~r, buna ra~men onun ad~~gene de
do~u bilimi ara~t~rmalar~na s~k~~s~k~ya ba~l~d~ r. "Yaln~z kendi ülkesi
Avusturya'da de~il, ayn~~zamanda bütün Avrupa'da" (F. Babinger).
Hammer, yapt~~~~ilmi çal~~malarla ~ark için yeni bir görü~~getirmi~~ve ~ark~ n üç büyük kültürünü, yani Türk, Arap ve Iran kültürünü tan~tm~~t~r.
Hammer-Purgstall'~n çal~~malar~n~n a~~rl~k noktas~n~~Osmanl~~
Imparatorlu~u te~kil ediyordu; alt~~ y~l geçirmi~ti Istanbul'da, önce
1799-1800 aras~n~, sonra da 1802-1906 y~llar~n~ . O, Islam dünyas~n~n
ilerki kaderinin Türk dü~üncesi taraf~ndan belirlendi~ini söyleyen
belki de ilk, ama mutlaka az ki~iden biriydi ve bu yüzden de klasik
Arap tarihi yan~nda bu imparatorlu~un yüzy~llar süren tarihini
ara~t~rma alan~~olarak seçti (F. Babinger).
Arabistik ve Iranistik alan~ndaki çal~~malar~~da büyüktür, fakat
bunlar~n etrafl~~ anlat~lmalar~~bu konu~man~n s~n~rlar~n~~a~maktad~r.

