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Yaşadığımız çağın en belir-
gin özelliği yaşamın hızı ve 
hazıdır diye tanımlanabilir. 

Gün geçmiyor ki, dünyanın herhan-
gi bir yerinde, özellikle de çatışma 
kültürünün yaşanmışlıkları, nerede 
yaşarsak yaşayalım, bizleri etkile-
mesin. Türkiye toplumu görece ola-
rak daha çok kendi içine yoğunlaşsa 
da dünyada tartışılan konulardan çok 
da uzak duramıyor. Hele dünyanın 
gündemi Türkiye ile çok sık kesiştiği 
için olacak, bizler de dünyada olup 
bitenleri yakından izliyor; olup bite-
ni, gideni ve gelmekte olanı anlama-
ya çalışıyoruz. Zaman zaman anladı-
ğımızı sanıp, kendimizi rahatlatsak 
da bugünün meselelerinin tarih ya-
zıcılarınca zamanı geldiğinde farklı 
yazılacağını öngörebiliriz. 

Çatışma kültürünün bir biçimde sü-
rekli beslendiği bir dünyada yaşar-
ken, anlık değerlendirmelerin insanı 
nasıl yanılttığını da görebiliyoruz. 
Yaşamın kendisi bizzat yazıda so-
mutlaştığı için doğal olarak biz de 
söylemin peşine düşüyoruz. Yazılı, 
görsel ve artık yeni sıfatlar ile an-
dığımız ‘yeni medya’ seçenek zen-
ginliği sunarak aslında izlemenin 
ne kadar güç olduğunu da meraklı-
larına gösteriyor. Bu durum, sürece 
katılmayı kolaylaştırdığı gibi ‘aman 
sendeciliği’ de besliyor. Kant’ın 250 
yıl önce yakındığı insanın kendisinin 
neden olduğu ergin olamama duru-
munun içine âdeta yuvarlanıyoruz. 
Anlama ve anlamlandırma yerine, 
belki de basit olanı seçip her duruma 
kolaylıkla tanı koyabiliyoruz. Sü-
rekli yanımızda taşıdığımız ve artık 
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bedenimizin ayrılmaz parçası olarak yaşamımızın 
belirleyici öğesi olan telefonlarımızla, bir başkası-
nın ürettiği düşüncenin yazıcısı ve taşıyıcısı olarak 
konumlanabiliyoruz. İktisatın kavramı ile söyleye-
cek olursak, belirlendiğimiz tüketici olduğumuzu 
içselleştiriyor ve ona uygun olarak da tüketiyoruz. 
Bu durumu anlama ve anlamlandırma çabasını, şi-
kayet tarzında da olsa Zülfü Livaneli son romanı 
‘Konstantiniyye Oteli’nde şöyle anlatıyor: “Hayatın 
böyle incelikleri vardı işte. Nietzsche’yi, Schopen-
hauer’i ölümlerinden bunca yıl sonra gençliğin rock 
yıldızları halinde tekrar dirilten ve moda haline ge-
tiren şey, zamanı çok kısıtlanan modern insanın her 
şeyi mucize haplar biçiminde tüketme merakı olsa 
gerekti. Hiç kimsenin koca koca ciltleri devirmeye 
ne niyeti vardı ne de zamanı; olsa olsa birkaç kız-
gın kuşun maymunlara fırlattığı taşların arasında, 
bir yandan haberlere göz gezdirir, bir yandan arka-
daşlarıyla SMS’leşirken, birkaç afarorizmaya ancak 
göz atabilirlerdi.”1

Bu hara gürenin dışına çıkıp, bu gün yaşadıkları-
mızı insanlık daha önce nasıl tecrübe etmiş diye 
bakarak rahatlayabilir miyiz? Bu yaşanmışlığı da 
artık taraflı ve belli amaçla yazıldığı belli, ulusal 
tarihçilerin kaleminden değil de süreci bizzat ya-
şayanların dilinden okuyabiliyoruz. Hemen her 
ülkede ‘muteber yurttaş’ yetiştirme yöntemselli-
ği izlendiği için olacak, yazılmış tarihlere genel 
olarak mesafeli bakma anlayışının yaygınlaştığını 
savlayabiliriz. Geçmişe bakmak için artık ‘sözel 
tarih’ diye tanımlanan bir yöntemsellik, toplum 
bilimlerin yararlandığı bir çalışma yöntemi olarak 
belirginleşiyor. 

Bu yazıda bu yöntemselliğin bir ürününe başvu-
racağım.  Yakın zamanda olumluya evrilen Al-
manya-Türkiye ilişkilerinin yakın geçmişinden bir 
dönemi konulaştıracağım. Söz konusu dönem, Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve yenenlerin ağır 
yaptırımları ile baş başa kalan iki ülkenin var olma 
süreci olarak da tanımlanabilir. Bir tarafta Sevr ile 
hesaplaşmış; kendine ‘yurtta ve dünyada sulh’ diye 
yol çizen ve karşılaştığı sorunları çözmede bu ilke-
selliği sürdürmede çelişkileri yaşayan bir Türkiye; 
diğer yanda ise Versailles Antlaşması’nın ağır yap-
tırımları ve dönemin ekonomik kriz sürecini iyi de-
ğerlendirip, seçmeni etkileyen bir siyasal oluşumun 
iktidara geldiği Almanya… 

ÇAĞIN SÜREKLİ YİNELENEN YENİ 
GERÇEKLİĞİ OLARAK GÖÇMENLİK!

Günümüzde, yaşamlarını tehdit altında gördükleri 
için ülkelerini terk edip yollara düşen ve bazılarınca 
‘kavimler göçü’ diye tanımlanıp, dünyanın yeniden 
biçimlendiğinin ip uçlarını taşıyan bir süreç. Göç 
yolları, savaşmaktan yorulmuş ve aralarındaki olası 
savaşları sonlandırmak için yeni ittifaklar ile sürdürü-
lebilir barışı güvenceye almayı deneyen Avrupa ülke-
lerine çıkınca bir dizi değer yeniden içeriklendiriliyor. 

Aklımızda kalan ve basına da yansıyan bazı baş-
lıklar: “Federal Şansölye Angela Merkel’in ülke-
lerinden kaçıp Almanya’ya sığınmak isteyenlere 
yönelik, onların ülkeye kabulünü amaçlayan ‘Evet, 
biz bunu başarabiliriz!’ yargısı tartışılıyor. Diğer 
yandan CDU ve CSU (Hıristiyan Demokrat Birlik 
ve Hıristiyan Soysal Birlik) içinde Almanya’ya sı-
ğınmak isteyenlere yönelik bir üst sınır belirlenmesi 
ısrarla talep ediliyor (Kasım/Aralık 2015).

2015 yılında 150 000 sığınmacının geldiği İsveç, 
Danimarka’dan gelen tren seferlerini durdurma ka-
rarı alıyor (21.12.2015).

Almanya iltica başvurusu yapan ve başvuruları ka-
bul edilmeyenleri Almanya’dan göndermeye başla-
dı (22.12.2015).

DİL İLE HER ŞEY YAPILABİLİR; HER ŞEY 
ANLATILABİLİR!

Dilbilimsel bir gerçekliktir; dil kullanıcısı kelimele-
re yüklediği içerikler ile onları hem sağaltıcı; yani, 
insana huzur veren, barışı muştulayan veya tam 
tersine insanı ve insanlığı zehirleyen kapçıklara dö-
nüştürebilir. Çalışma alanı olarak dili veya dilbilimi 
seçenler de dile bakarak olup bitenleri anlamlandı-
rabilir; zira, yaşamda hemen her ayrıntı bir biçimde 
dile yansır. 

Bu boyutuyla günümüzün başat sorunsalı göçmenlik 
olgusuna bakıldığında kullanılan kavramlar ile söz 
konusu durumun ne denli içtenlikli içeriklendirildi-
ğini anlayabiliriz. Yaşam alanlarını, ülkelerini terk 
edip, bir başka yerde, ülkede yaşama fırsatı oluşturma 
çabası içindeki insanlar için kullanılan kavramlara 
bakalım: Mülteci=Sığınmacı, Almanca: Flüchtling2. 
Almanca sözcüğün kökeninde flüchten= kaçmak fi-
ili var. Bu yeni dönemde ülkelerinden göç edenleri 
tanımlayan Emigrant/Auswanderer=göçmen bu yeni 
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gerçeklik bağlamında tercih edilmedi. Son dönemler-
de TRT yayınlarında sığınmacı yerine kaçak sözcü-
ğünün tercih edildiğine tanık oluyoruz. Bağlamı ile 
ilişkilendirildiğinde kullanılan kaçak sözcüğünün 
içeriğinin, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanları, 
yansıtmadığı görülür.

Bir başka ülkeye göç edenler, orada kalmak ve gelecek-
lerini orada kurmak istediklerinde kalışlarının hukuk-
sal güvenceye alınması için iltica başvurusu yaparlar. 
İltica=sığınma, Alm. Asyl başvurusu kabul edilenlere 
belirlenmiş koşullarda ülkede kalma izni verilir: sığın-
macı=Asylant. Bu kavram genel olarak bir parça aşağı-
sama da içerir. Başvuruları kabul edilmeyenlerin ülkeyi 
terk etmesi istenir ve ülkeden gönderilirler. 

Başvurusu kabul edilenlere veya çalışmak için ül-
keye gelip yerleşenlere bir başka ülkeden gelip yer-
leştikleri için göçmen, Alm. Migrant kavramı tercih 
edilir. Söz konusu bu kavram adlandırılan kişiye bir 
biçimde yapışıp kalır; aradan yıllar geçse de çocuk-
ları ilgili ülkede doğup okullaşma ve kültürlenme 
süreçlerini yaşasalar da onlar yine de bir biçimde 
göçmendirler. Bu insanların zaman içinde toplumun 
yerleşik yapısı ile ilişkilerini tanımlamak için uyum/
entegrasyon=Alm. Integration veya uyumlaştırma/
asimilasyon/başka olanın baskın kültür içinde eri-
tilmesi3= Alm. Assimilation kavramı kullanılır. Al-
manya’da, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 
Almanya sürekli göç alan bir ülke olduğu halde, 
gelenlerin ilgili topluma uymasını öngören, özünde 
asimilasyondan çok da büyük farklılıklar içermediği 
düşünülen kavramın yerine yeni bir kavram bulma 
çabası nedense öncelenmemiştir. Gelenin kendi ren-
gini koruyarak, ilgili topluma bir zenginlik sunma-
sının, çoğulcu bir toplum yapısı için gerekli oldu-
ğu zaman zaman vurgulansa da Alm. Integration= 
uyum/entegrasyon yerine, gelenin kendi değerlerini 
de koruyarak topluma katılımını öngören Türkçede 
düşündüğümüz bütünleşme kavramına benzer bir 
kavram üretilmemiştir. Almanca 500 binin üzerinde-
ki söz varlığı ile haklı olarak felsefenin ve bilimin 
dili olarak tanımlanır. Anlaşılan mesele dil kullanı-
cısının neyi, niçin ve nasıl içeriklendirdiği ile doğru-
dan ilgili… Elbette burada söz konusu olan dolayım-
daki; yani, hemen her gün bir biçimde karşılaşılan, 
basın yayın organlarında yaygın olarak kullanılan 
kavram seçimidir. Dilbilimsel tanımlama ile göste-
ren ve gösterilen arasındaki bağın muğlaklığıdır.

Bu kısa ve kaba dilbilimsel çözümlemede, çok sık 
yaşanılan ve tanık olunan göç olgusunda kavramsal 
netliğin olmadığı da görülebilir.

Gurbete çıkmak veya gurbetçi olmak…

Bu dönemi anlamak için, biz Türklerin çok yaban-
cısı olmadığı göç hareketi ve göçmenlik olgusunun 
bir önceki yüzyıldaki Türkiye-Almanya geçmişine 
bakabiliriz. Bu değerlendirmede üzerinde çok ko-
nuşulan ve ilk akla gelen 1961 yılındaki anlaşmaya 
dayalı Almanya’ya Türk İş Gücü Transferi’ni konu-
laştırmayacağım. 

Türkiye toplumu çağın farklı dönemlerinde farklı 
göç dalgalarını yaşamıştır. Ülkenin bazı bölgelerin-
de yaşayan insanlar bazen kendi istekleri bazen de 
başka seçenekleri kalmadığı için yaşamak için göç 
etmişlerdir. İnsanlar gönülsüz de olsalar bir biçim-
de gurbete çıkmaya zorlanmışlar. Türkçede belli bir 
yoksunluktan dolayı yaşadığı yeri terk edenler için 
seçilen kavram ile geride kalana yönelik sürekli bir 
özlemin vurgulandığı da belirginleşir. Bu yönüyle 
Türkçede de çalışmak için ülkelerinden ayrılanlar 
gurbetçidir. Göçmek, gurbete çıkmak biz Türkler 
için çok tanıdık bir konudur.

DÖNEMİN TANIKLARI ANLATIYOR! 

Tarih yazımında güdüleme (manipülasyon) çabası 
hemen her toplumda görülür. Bundan dolayı da yeni 
bir yönelim olarak, söz konusu tarihsel dönem ya 
yaşayanların tanıklıkları ya da ilgili olgunun yazın-
sal bir ürün olarak kurgulanıp okura taşınılmasını 
öne çıkarmıştır. Bu yazıda böyle bir yöntemselliğin 
izini sürüp, yaşanılan göçmenlik olgusunu değer-
lendirmeye çabalayacağım. 

Farklı sebeplerden Türkiye’den Almanya’ya göçen-
lerin yayımlanmış anılarının yanı sıra Almanya’dan 
Türkiye’ye göçü konulaştırmak istiyorum. Ana-
dolu, esasında tarihin farklı dönemlerinde sürekli 
olarak göç yollarının kesiştiği bir bölge olmuştur. 
1930’lı yıllarda ise Türkiye, yeni yaşam alanı ara-
yışındaki Almanya’dan ayrılmak zorunda kalan 
yetişmiş insan gücüne ev sahipliği yapmak için is-
tekli olmuştur. Bir örnek olay bağlamında tanıkların 
anlatımı yöntemselliğinin sunduğu olanak ile düne 
gidip göçmenlik olgusunu anlayabilir miyiz diye 
bakacağım.
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Bu bağlamda, ’Alman bilimcilerin Türkiye göçmen-
liği’ dönemini güncelliğin etkisinden uzaklaşarak 
yeniden değerlendirebiliriz. Anlaşıldığı kadarıyla 
günümüzün göç olgusu sonraki on yıllarda özellikle 
Avrupa’nın sürekli irdeleşeceği bir konu olacaktır. 

Göçmenlik durumunu bir iktisatçının ‘II. Dünya Sava-
şı sonrası Berlin’in ilk Belediye Başkanı Errnst Reu-
ter’in Türkiye günlerini, oğlunun anlattıklarını Türk-
çeye çevirerek okurlar ile paylaşacağım. Dönemin 
tanığı birinin anlatımı ile ilgili döneme gitmek, insanı 
ve onun yaşadıklarını odağa taşıyan yeni bir tarihsellik 
anlayışının izlerini de takip edebilmek olacaktır. 

Tarihin bir döneminde yaşadıklarını kendisinden 
sonra gelenler için kalıcılaştıran anı biyografi ya-
zarları, insanlık tarihinin çok da öne çıkmayan 
‘insanı önceleyen’ boyutlarını anlamlı kılarlar. Bu 
durum belki de egemenlerin, savaşların ve yengi-
lerin geçmişi olarak sunulan tarihi de başka gözle 
değerlendirmemize katkı yapabilir. 

Türkiye’den gelip Almanya’da yaşayan birisi ola-
rak Türkiye’den farklı dönemlerde Almanya’ya ge-
lip, burada belli bir süre kalıp, yeniden ülkelerine 
dönenlerin anılarından kısa alıntılar ile göçmenlik 
olgusunun bir boyutunu güncelleştirmeyi deneyece-
ğim. Böylece göçmenlik olgusunun bir dizi belirle-
yeni olduğunu da bilince çıkarmak istiyorum. 

– II –

ALMANYA TÜRKLER İÇİN HEP BİR ÇEKİM 
ALANI OLMUŞTUR!

I. Ahmet Haşim [1884-1933] 1932 yılında tedavi ol-
mak için Almanya’ya Frankfurt’a gelir. Gördükleri-
ni de not eder ve yayımlar. Kendisinin Frankfurt’a 
geldiği sırada, Almanya 1929 büyük ekonomik kri-
zinden henüz kurtulamamıştır, sokaklar işsizlerle, 
dilencilerle doludur. Şehirdeki düzene hayran olan 
A. Haşim “Hayalimizde bile göremediğimiz kadar 
geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek 
eseri nihayetsiz caddeler… (s.299). Ahmet Hâşim, 
şehirdeki estetik bütünlüğe şaşkınlık ve hayranlıkla 
bakarken sosyolojik değerlendirmelerde de bulunur: 
“Sarı bezden uydurma bir avcı üniforması üzerinde 
… uydurma teçhizatıyla erken süslenmiş şu bayağı 
çehreli adamlar kim? Bunlar Hitler askerleridir. (…) 
Bunlar da açlığın günden güne artırdığı kıt müşterili 
Alman gece fahişeleridir” (s.300). 

Ahmet Haşim, Frankfurt’ta Goethe’nin doğduğu 
müze eve gittiğinde hiç beklemediği bir manzara 
ile karşılaşır: “Ölümünden yüz sene sonra onu zi-
yaret edecek iki kişi bulunmaz diye düşünüyordum. 
Meğer aldanmışım. (…) Evin içi talebe yaşında ço-
cuklardan, kızlardan, şık kadın ve erkeklerden, yaş-
lı efendilerden müteşekkil… büyük bir kalabalıkla 
dolu idi. Bunların hepsi de Alman’dı.”(s. 302). 

Karşılaştırmalar da yapar: “Hasta, telâkkisi bizde ve 
orada ne kadar birbirinden ayrı şeylerdi! Bizde has-
ta cezalandırılması lazım bir kabahatli ve her türlü 
cefalara layık bir mücrimdir. … Denilebilir ki bizde 
bin sene evvel ‘hasta’ ne ise, bugün de hasta odur. 
Kağnı gibi hasta da hiçbir tekâmüle mazhar olma-
mıştır. (…) Buralarda [Almanya’da] acıyı hatırlatan 
hiçbir şeklin, hiçbir rengin, hiçbir kokunun hasta-
lara kadar sokulup ruhu rahatsız etmesine meydan 
verilmez” (s.305-307).

Yargılar da: “Almanya, ‘profesör’ ve ‘doktor’ deni-
len acayip bir insan cinsinin vatanıdır. (…) Alman-
ya hakkında bütün ecnebi karikatürlerinin mevzuu-
nu yapan bu profesörler ve doktorlar kalabalığı ne 
iş yapar? Çoğu dar kafalı ve cahil; miyop oldukları 
için gözlüklü ve müreffeh oldukları için pembe ve 
sıhhatli olan bu insan cinsi, (..) birçok kitap isim-
leri ve sayfa numaralarıyla dolu, incir çekirdeği 
doldurmaz meseleler hakkında karınca sabrıyla cilt 
cilt uyutucu kitaplar yazmakla ömürlerini geçirirler. 
(…)  Bunlar bir nevi Almanya’ya mahsus yobaz 
sürüsüdür. Hakiki Alman ilmini, o büyük ve şerefli 
ilmi yapanlar, darülfünunun cüppe ve takke giydir-
mediği serbest zekâlardır.”

Almanların bu âlim sıfatı takınmak merakı münase-
betiyle bir İngiliz’in nüktesi: ‘İki kapı olsa, birisinin 
üzerinde ‘Cennet’, diğerinin üzerinde ‘Cennet Hak-
kında Konferans’ diye yazılı olsa bütün Almanlar 
ikinci kapıya hücum eder.” 4
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“CEZAYİR KURTULUŞ SAVAŞI’NIN 
ÖNDERİ ATATÜRK’TÜR!”

İkinci olarak, öğrenim amacıyla babasının izinden git-
meyi tercih edip, Türkiye’den Almanya’ya gelen ve 
anılarını yazarak kalıcılaştıran Ahmet Say’ı anacağım.

II.Ahmet Say, 1954-1960 yılları arasında yüksek 
öğrenimi için Almanya’da bulunmuş. 2011 yılında 
‘Ağaçlar Çiçekteydi’ başlığı ile anılarını yayımla-
mıştır. Alıntılayacağım bölümün ara başlığı: ‘Bir 
Cezayirli bir de Ermeni’(s.119-122). 

Ahmet Say bu bölümde 1920’li yıllardaki Türk 
Devrimi ve onun liderini bizimle buluşturuyor: “Bu 
gariban Cezayirli, Allah’ın o rutubetli Almanya so-
ğuğunda bir tramvay durağında bekleyip duruyor-
muş. [1958 yılıydı, arkadaşım] Tramvay Biletçisi 
Karl, durakta kımıldamadan duran bu genci birkaç 
kez gelip geçip orada görünce, delikanlıyı yakasın-
dan tutup tramvayın içine çekmiş. Cezayirli, Karl’ın 
kendisine yardım edeceğini anlamış. Ben geldi-
ğimde Karl bana ‘Durakları benim kadar öğrendi’ 
… ‘Kaçakmış’ dedi, ‘Cezayirli bir kaçak!’ Sanırım 
Fransa’daki gizli Cezayir örgütünde çalışıyor. Yaka-
lanacağını anlayınca Alman sınırını geçmiş olabilir!’ 

‘Bu konuda sorgu sual etmeyelim’ dedim; ‘ona ..  
sosyalist olduğumuzu söyle. Nasıl yardım edebili-
riz? Asıl bunu sor…’ Gelen cevap şuydu: ‘Burada 
bir Türkle karşılaşmaktan büyük şeref duydum, bu 
bana yeter!’ ve ekledi: ‘Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın 
asıl önderi bu fotoğrafta gördüğünüz insandır!’

İç cebinden çıkararak bana verdiği resim, Ata-
türk’ün hiç görmediğim fotoğrafıydı. Yirminci yüz-
yılda bağımsızlığı için savaşan ülkelerin ilk önderi 
Atatürk… Ne var ki, Cezayirli dostuma o gün kuru 
bir teşekkürün dışında tek kelime söyleyemedim. 

Nedeni açıktı: Sömürülen halkların bağımsızlık sa-
vaşlarına öncülük ederek onlara örnek olan Türki-
ye, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu bu yıllarda, 
yurdunun bağımsızlığı için savaşan Cezayir dire-
nişçilerinin değil, emperyalist Fransa’nın tarafını 
tutuyordu… Bu gerçeği Cezayirliyle konuşmadım. 
Sadece başımı öne eğdim.”5

1920’Lİ YILLARDA GİEßEN’DE BİR TÜRK

II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında da Almanya 
Türkler için bir öğrenim merkezi olmuştur. Şimdi 
bulunduğum Gießen Justus-Liebig Üniversitesi’nin 

konuklarından biri de Orhan Sadeddin, bir felse-
feci. 31.07.1925 tarihinde Erlebnis, Erlebniswah-
rnehmung und Erlebnisbeschreibung – Yaşantı, 
Yaşantı Algısı ve Yaşantı Betimlemesi- başlıklı 
doktora tezini tamamlayıp, Türkiye’ye dönmüş ve 
Darülfünun’da öğretim üyesi olarak çalışmış. Dok-
tora tezinin üzerinde yazdığı biçimi ile adı Achmed 
Orchan Sadeddin, 1889 Konstantinopel [İstanbul] 
doğumlu… Yaklaşık 100 yıl önceki tezi, kütüphane 
görevlisi 10 dakika içinde çıkarıp incelemem için 
bana teslim etmişti…Oysa biz bu kentin II. Dünya 
Savaşı’nın bitimine birkaç ay kala, ABD uçakları 
ile yerle bir edilecek biçimde bombalandığını bili-
yoruz.

FRANKFRUT’TA, SÜRGÜN BİR TAKSİ 
ŞOFÖRÜ: AYDIN ENGİN

Üçüncü olarak zorunlu göç diye ta-
nımlanabilecek bir başka göçmen-
lik olgusunu örnekleyeceğim.

III. Aydın Engin, 12 Eylül 1980 
günü Almanya’da Berlin’de 
bulunmaktadır. O tarihten 
sonra 12 yıl Almanya’da, sür-
günde yaşamını sürdürür. Bu 
sürenin 6 yılını Frankfurt’ta 
taksi şoförlüğü yapar. “(…) Bir 
Avşar deyişi ‘Göç geri dönmez’ 
der. Bu göçmen kuş geri döndü.” 
(s. 9). Aydın Engin Almanya’da si-
yasi sürgün olarak önce gazeteci ola-
rak iş arar; ancak, gazeteci olarak iş bu-
lamayacağını birkaç denemeden sonra anlar: 
“Üçüncü gittiğim gazetede bana bölgedeki Türk 
iş adamları ile röpörtaj yapmamı ve böylece bu iş 
adamlarının gazeteye ilan vermesini sağlamamı 
önerdiler” (s.14). 

Aydın Engin, taksi şoförü olabilmek için Alman-
ya’da bir kursa gitmek ve bölgedeki bütün yolları 
‘tek ve çift numaralı bütün sokakları, bütün müzele-
ri, bütün mezarlıkları, tüm hastaneleri, bütün resmi 
daireler ile tüm komşu köyleri, kasaba ve kentleri 
de ezbere bilmesi’ gerektiğini ve yeni bir yaşam or-
tamında var olmanın bütün gereklerini yerine ge-
tirmeyi de öğrenir. Taksi şoförlüğünde ilk deneyi-
mini de şöyle anlatır: “Daha durağa girip el frenini 
çekerken bir kadın geldi; açtı kapıyı oturdu ve buz 
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gibi bir sesle ‘Obermeinstraße’ dedi.” Sınavı üstün 
başarı ile birincilikle bitiren A. Engin, kağıt üzerin-
de bildiği bu sokağa nasıl gidileceğini bilmediğini 
anlayıp müşterisine söz konusu yere nasıl gidilece-
ğini sormak ister: “(…) ‘Bugün benim taksi şoför-
lüğümde ilk günüm siz de benim ilk müşterimsiniz’ 
dedim. ‘Öyle mi çok ilginç. Çok memnun oldum’ 
filan gibisinden gönül alıcı bir yanıt bekledim; ama 
ne gezer. Kadın yine buz gibi bir sesle ‘Na und -Eee, 
ne olmuş yani?-’ demez mi? (…)  ‘Almanya’da 
şoförlük deve çobanlığına benzemez!’ İlk müşte-
rim tipik bir yabancı dostu (!) çıkmıştı. Hem de bü-
tün Türkleri deve çobanlığı yapan bedeviler sanan 
cinsinden. Daha sonraları bunlardan yüzlercesi ile 
karşılaşacaktım. İleride sık sık yapacağım gibi ana 

avrat küfrettim. ‘Ne diyorsunuz?’ dedi. ‘Hiç’ 
dedim. (s.23-24). Aydın Engin yayımla-

dığı anıları ile göçmenliği anlamamıza 
da katkı yapmamış mı?6

SAVAŞIN SOMUT 
GERÇEKLİĞİNİ YENİDEN 
ANIMSAMAK İÇİN…

Gießen, Hessen eyaletinde, 
Frankfurt’un kuzeyinde, Al-
manya’nın ortasında 400 yıllık 
üniversitesi ile bir üniversite 

kenti. Bu kentte her yıl, Noel 
[Weihnachten] döneminde yerel 

gazetelerde, II. Dünya Savaşı’nı 
yaşayan, dönemin tanıklarının anı-

larına da yer veriliyor. 24 Aralık 2015 
tarihli, Giessener Allgemeine Gazetesi’nin 

Stadt Gießen bölümünden alıntılıyorum.

“Gießen yeniden ışıl ışıl! Savaş sonrası ilk Noel 
kutlaması…

Resim altı yazısı: -1945 Noeli: Dönemin Tanığı 
Hiltrud Brenner Elindeki Anılar Kitabının sayfala-
rını çeviriyor!

“Eski Gießen’in sonunu 6 Aralık 1944 tarihinde kü-
çük Hiltrud da yaşamış: ‘Biz Noel Baba’nın getirdi-
ği hediyeleri seçiyorduk; sonra alarm sesini duyduk. 
Hızla, olabildiğince çok elbiseyi üst üste soğan gibi 
üzerimize geçirdik. Böylece ev yerle bir olur ve biz 
hayatta kalabilirsek, en azından soğuktan korunmak 
için üzerimizde bizi koruyacak bir şeyler olur diye 
düşünüyorduk. [O dönem hava sıcaklığı eksi 17 de-

receye kadar düşüyordu. A.K.] Biz hızla bulunduğu-
muz yerden çıkıp Frankfurt Caddesi’ndeki teyzemi-
zin bodrumuna/sığınağına gittik. Bu ev, kliniklerin 
yanındaydı; kliniklerin yanında olduğu için oranın 
pek bombalanmayacağını düşünmüştük. Ancak her 
şey bir anda yangın yerine dönmüştü. Gießen Ka-
dın Hastalıkları Kliniği, Gießen Çocuk Kliniği ve 
Gießen Ameliyathanesi de bombalanmıştı. Çok şü-
kür bizim bulunduğumuz ev isabet almamıştı. 

Yeniden evimize dönebilirdik. Bombalamanın ar-
dından biz tahliye edildik. Bütün bu olanların ardın-
dan ailemiz kentin farklı bölgelerine dağılmıştık. 
Yeniden bir araya gelmemiz 6 ay kadar sürdü. (…) 
1945 yılının eylül ayında ilk olarak sinema açıldı.7 
Ekim ayında okullarda yeniden eğitim başlatıldı. 
Kasım ayının ortalarında Şehir Tiyatrosu perdele-
rini yeniden açtı. İlk sergilenen oyun Goethe’nin 
“Faust” adlı eseriydi. 1 Ocak 1946’da binanın ısıtıl-
masında kullanılan kömür bulunamadığı için tiyatro 
perdelerini yeniden kapattı…”8

Savaş, tarihin farklı dönemlerinde hemen her zaman 
maalesef çok da ders çıkarılmayan acı ve yoksunluk 
üretmiştir. Bu kısa ayracı kapatıp yeniden göç olgu-
suna dönebiliriz: 

‘(…) 1933 yılının ilkbaharında Almanya’da Hitler’in 
iktidara gelmesi ile Yahudiler, her renkten solcular, 
liberaller, sonunda da kadın öğretim elemanları ve 
kız öğrenciler üniversiteden kovulur. O dönemin bü-
tün Alman üniversitelerinde olduğu gibi, Frankfurt’ta 
da “sakıncalı” kitaplar yakılır. Heinrich Heine (1797-
1856) daha sonradan Almanya’da olacakları tahmin 
etmişti: ‘Kitap yakılan bir ülkede, daha sonra insan 
da yakılır!’ (1933-1945, 'Toplama Kampları'nda Ya-
hudiler; 29 Mayıs 1993, Solingen'de Türkler).

Anılan bu dönemin hemen ardından Almanya’dan 
ayrılmak zorunda kalan bilim insanları kendilerini 
var edebilecekleri yer aramaya koyulurlar. Türkiye 
bu durumdan akıllıca yararlanan ülkelerin başında 
gelir. Ernst Reuter de II. Dünya Savaşı öncesi Tür-
kiye’ye sığınır. 

Ernst Reuter bir iktisatçı ve ilgili dönem Alman-
ya’sında ilk akla gelen öteki diye düşünebileceği-
miz bir Yahudi değil; ama, iktidarın ötekisidir işte… 
Bundan dolayı da ilk olarak İngiltere’ye göç eder; 
orada tutunamaz ve Türkiye’nin daveti üzerine 
1935 yılında Ankara’ya gelir. 
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Söz konusu yıllarda kuruluş sancılarını atlatamamış 
Türkiye’de, özellikle 1937 ve 1938’de zorunlu göçe tabi 
tutulan ve yerlerinden edilenlerin olduğunu da analım. 

Metin 2008 yılında Almanca olarak yayımlanmış; 
ancak, güncelliğini yitirmemiş ve günümüzü anla-
manın ipuçlarını barındırıyor gibi görünüyor.

– III –

ERNST REUTER’İN TÜRKİYE YILLARI* 
[Edzard Reuter] 

Atatürk, ülkesini batılılaştırmak ve avrupalılaştır-
mak istiyordu. Bu köklü değişim için de kapsamlı 
reformlar öngörmüştü. Söz konusu bu reformların 
temelinin, ilk okuldan üniversiteye kadar bütün eği-
tim sisteminin dönüştürülmesi olduğu, herkesin bil-
diği bir gerçeklikti.

Türk eğitim sisteminin baştan sona Batılı örnekleri-
ne göre yeniden yapılandırılması, esaslı bir karardı. 
Bu karar, 1933 yılından üç yıl önce 1930 yılında ve-
rilmiş ve bu karar gereğince eğitimle ilgili bütün içe-
rikler, öğrenim ve araştırma ile ilgili bütün yapılar, 
Batılı örneklerine göre dönüştürülmeyi öngörüyor-
du. Böyle bir dönüşüm içtenlikli bir çaba ve kararlık 
ile ancak gerçekleştirilebilirdi; çünkü, Türk eğitim 
kurumları, kökleri çok gerilere giden, güçlü bir ge-
leneğe dayanıyordu. Böyle güçlü bir yapının bugün-
den yarına bütünüyle değiştirilmesi gerekiyordu. 

Yukarıda anılan tasarıya uygun olarak, 1932 yı-
lında İsviçreli Pedagoji Profesörü Albert Malche, 
Türkiye’deki üniversitenin çağdaş bir yapıya ka-
vuşturulmasına yönelik bir rapor hazırlaması için 
görevlendirilir. Hazırlanacak rapor doğrultusunda, 
bu tasarıyı yaşama geçirecek akademisyenlerin 
Türkiye’ye çağrılması da verilen görevin bir par-
çasını oluşturuyordu. Türkiye’deki bu reform ça-
baları, zaman olarak, ırkçı ve politik gerekçelerin 
eşliğindeki, Nazi uygulamaları ile çok sayıdaki Al-
man akademisyenin Tevrat’tan bir kavram ile açık-
layacak olursak, ülkelerinden toplu göçe zorlandığı 
(eksodus) 1933 yılına denk gelmişti. Almanya için 
korkunç bir durum, Türkiye için bir şans vesilesi 
olmuştu. Nazilerin iktidara gelişi ile içine yuvarlan-
dıkları korkunç durum, ülkeden sürülen akademis-
yenlerin hiçbirinin hesap etmediği mutluluk verici 
bir duruma evrilmişti. Biz Almanlar için ilgili dö-
nem Almanya’sını ve söz konusu dönemde Alman-

ya üniversitelerinde olup biteni hatırlamak tabiatıy-
la hiç de hoş bir duygu değildir.10  

Gelişmeler üzerine 1933 yılında çabucak bir dernek 
kurulur: Notgemeinschaft deutscher Akademiker 
im Ausland=Yurtdışındaki Alman Akademisyenler 
(Acil) Derneği, derneğin başkanlığını da Frankfurt-
lu Patolog Philipp Schwarz üstlenir. 

TÜRKİYE’YE BEYİN GÖÇÜ İÇİN 
GİRİŞİMLER!

Philipp Schwarz Haziran 1933’te Türkiye’nin Eği-
tim Bakanı ile görüşür. Schwarz, görüşmenin nasıl 
ilerlediğini, soru cevap biçiminde şöyle anlatır: 

“-Şu alanda kim var; peki bu alanda kim var? 

-Haa o alanda ihtiyacımız olan hocaları hemen he-
men saptamış durumdayız. Peki siz bize kimi önere-
bilirsiniz? Burada Bakan’ın sorusunu sözcük sözcük 
alıntılıyor: “Bize XYZ için bir profesör önerebilir 
misiniz? Bu soru o günün öğleden sonrasında belki 
otuz kez yinelendi. Soru soruluyor ve gittikçe artan 
bir heyecan ile yanıtlanıyor. Ben, [Schwarz] ve do-
ğal olarak orada bulunanlar zamanı, güçlükleri ve 
tepkileri unutuyoruz. Rezil biçimde Almanya’dan 
sürülüşümüzün bu saatlerde yaratıcı bir anlam ka-
zandığını biliyordum. Batının salgın hastalığından, 
Vebasından hiç etkilenmemiş mükemmel bir ülke 
keşfediyordum.”

Schwarz şöyle devam ediyor: Görüşmeye ara ve-
rilip, görüşmenin sonuçları yazıya geçirildi. Ba-
kan ayağa kalktı ve şunları söyledi: “Olağanüstü 
bir gün yaşadık; müthiş bir iş başarıyoruz. 500 yıl 
önce İstanbul düştüğünde, Bizanslı bilim ve düşün 
insanları ülkeyi terk etme kararı almışlardı. Onla-
rı ülkede tutmak mümkün olmamıştı. Bugün Avru-
pa’dan onun karşılığını almak için hazırlıklarımızı 
yaptık. Bilgilerinizi ve yöntemlerinizi getirip, bizim 
gençlerimize gelişmenin yolunu gösteriniz. Şükran 
ve saygılarımızı sunuyoruz.” 

Schwarz sözlerini şöyle tamamlıyor: “Zürih’e -der-
neğin olduğu yer- telgraf çektim: Üç değil, otuz!”

Türkiye’de, Ankara ve İstanbul’daki iki üniversite-
de 200-250 kadar Alman akademisyenin iş bulduğu 
tarihî gelişme böyle başlamıştı. Buradaki “iş” söz-
cüğü o zamanlar ülkelerinden kaçan, sürülenler için 
‘yaşam’ demekti. Bu akademisyenlerin görevi, Tür-
kiye’nin gençlerini Atatürk reformları doğrultusun-
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da hazırlamak ve Türkiye’yi bir Batı ülkesi yapmak 
için çalışmaktı. Tabiatıyla bu işe karşı çıkanlar da 
vardı. Geleneksel Türk üniversitelerinde o güne de-
ğin görev ve sorumluk üstlenenler, doğal olarak bu 
dönüşüme direndiler. Tasarlanan yeniliklerin yaşa-
ma geçirilmesi gerekiyordu ve geçirildi de.

ALMANYA’DA ÖTEKİ, TÜRKİYE’DE İSE 
BİRİNCİ SINIF!

Bu olup bitenlere koşut başka bir durum daha söz 
konusu idi; bu durum benim ailem ve babamla il-
giliydi. Yeni bir yol daha açılmıştı, devletin çağdaş 
bir yapıya kavuşturulması için mümkün olan bütün 
alanlardaki uzmanların Türkiye’ye çağrılması gün-
deme gelmişti. Köy, kasaba, vilayet ve hattâ bütün 
bölgeyi ilgilendiren devlet yönetiminin işlevselliği 
ile ilgili, trafikten, tarıma bütün alanlardaki uzman-
ların Türkiye’ye getirilmesi planlanmıştı. 1933 yı-
lında eşkiyalar tarafından ülkemiz Almanya’da boşa 
çıkarılan uzmanlar Türkiye için bir kaynak işlevi 
görecekti. Benim ailem için bu durum tam anlamıy-
la müthiş bir şanstı.

Babam son olarak Magdeburg Belediye Başkanı ve 
Parlamentoda Sosyal Demokrat Pati’den milletve-
kili idi. Babam, 1933 yılında usulüne uygun olarak 
görevden ayrılmadı. İlk önce polis tarafından alındı 
ve sonra da ilk açılan Alman toplama kamplarının 
birinde kayıplara karışması istendi. 

Bu durum bir kez daha yinelenir ve babam iki kez, 
o korkunç durumu yaşamak durumunda kalır. Bunu 
biraz çekinerek anlatıyorum; çünkü, bu durumu ba-
bam bana hiç anlatmadı. Babamın ölümünden son-
ra, onunla birlikte oraya tutuklu olarak gönderilen-
lerden, o toplama kampında babamın başından neler 
geçtiğini öğrendim. Tabii ben de 1934’ü 1935’e 
bağlayan günlerde, babamın İngiltere’den arkadaş-
ları, Quäkerlerin [Bir Hristiyan Mezhebi Mensubu, 
ç.n.] inanılmaz çabası ve sürece müdahale etmeleri 
ile özgürlüğüne nasıl kavuştuğunu bizzat yaşamış-
tım. Anlaşılmıştı; babamın ülkeyi terk etmesi ge-
rekiyordu. Gece yarısı Londra’ya uçtu. Londra’da 
birkaç ay geçirip, orada çalışabileceği bir iş bulma-
ya çalıştı. Ben annem ile Hannover’de kalmıştım; 
babam da ailesini geçindirecek para bulmak için ça-
lışmak zorundaydı. 

Babam İngiltere’de kendine uygun bir iş bulama-
mıştı. Tabii şu da vardı; babam Londra’da hiç tanın-

mayan bir politikacı olarak sürekli Londra’da kala-
mazdı. Her yerde yeni rejim ile birlikte Almanya’da 
neyin olup bittiği ve Almanya’yı daha nelerin bek-
lediği anlatılıyordu; ancak, babamı dinleyenlerin 
çok azı söylediklerini anlamlı buluyor ve dikkate 
alıyordu. Bu durum, o zamanlar genel anlamda göz-
lenebilen bir olguydu. Başlarda bu anlatılanlar, pek 
dinlenmek istenmiyor veya anlatılanların gerçeği 
yansıtmadığı ve abartıldığı varsayılıyordu. İlgili dö-
nemi daha iyi anlatabilmek için Büyük Britanya’da 
politik olarak etkin olan çevreler şunları söylüyor-
lardı: “Ne güzel işte! Hitler ile birlikte ülkeye en 
azından düzen, sükûnet ve disiplin geldi.” Kötü 
olanı, hattâ çok daha etkileyici olanı, SA [Sturmab-
teilung - Nazi Milisleri] çizmeleri ve diğer her şeyin 
bir biçimde yumuşatılıyor ve doğal karşılanıyor ol-
masıydı. Dönemin genel kanısı üç aşağı beş yukarı 
böyle idi. Kısacası; herkes bir biçimde inanmak is-
tiyordu ve kimse yattığı derin uykusundan uyanmak 
istemiyordu.

Londra’da babam için yapacak bir iş kalmamıştı. 
Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde,  babamın 
parlamentodan arkadaşı olan Fritz Baade’nin o sıra-
lar Türkiye’de tarım uzmanı olarak çalışıyor olması 
olağanüstü bir şanstı. Fritz Baade’nin aracılığı ile 
babam, ilk olarak yerel meseleler ve trafik ile ilgili 
sorunlarda uzman olarak iktisat bakanlığında çalış-
mak üzere Türkiye’ye çağrılır. İşte, bizim on bir bu-
çuk yıl süren Türkiye serüvenimiz böyle başlamıştı. 
Babam İktisat Vekaleti’nde [Ekonomi Bakanlığı] 
görevliydi; işinden çoğu zaman yorgun argın eve ge-
lir ve sabırsızlıkla yaşadıklarını bize anlatırdı: “Dün 
aldığımız kararlar hâlâ uygulamaya konmadı.” 

“TÜRKLERDEN SABRETMEYİ 
ÖĞRENMELİYİZ!” 

Almanya’ya geri döndükten sonra babama sık sık 
Türkiye’de en çok ve en iyi öğrendiği şeyin ne oldu-
ğu sorulduğunda, bütün içtenliği ve sevimliliği ile 
sürekli şunu söylemiştir: “Sabır.” Sabretme, tevazu 
ile söylemek gerekirse kültürün parçasıydı. Günde-
lik yaşamdaki hara güreye baktığımda, ara sıra Türk 
kültürünün bu yanını alabileceğimizi düşünüyorum. 
Her ne kadar “yavaş yavaş” diye tanımlanan, ya-
şamsal tutumu yüceltmek istemesem de sabretme-
nin Tanrı’nın insanlara armağanı bir özellik olduğu-
nu vurgulamak isterim. 
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Babam 1939 yılında Mülkiye’de göreve başladı. 
Bu görev çoğu açıdan çok avantajlı bir işti. Mül-
kiye’de -O zamanlar daha Ankara Üniversitesi’ne 
bağlanmamıştı- Kamu Yönetimi ve Maliye alanında 
1939/1940 eğitim-öğretim yılında öğretim görevlisi 
olarak çalışmaya başlamıştı. Babam, Alman akade-
misyenlerin sözleşmelerinde yer alan, bir yıl içinde 
Türkçe öğrenip, dersleri de Türkçe vermeyi başaran 
az sayıdaki öğretim elemanından birisiydi.11 Babam 
gerçekten de Türkçeyi öğrenmiş ve derslerini de 
Türkçe verecek duruma gelmişti. Akıcı bir Türkçe 
ile derslerini yürütüyor olması babamın okuldaki 
saygınlığını da artırmıştı. Tabii diğer Alman öğretim 
üyeleri için aynı durumun söz konusu olmadığını 
da vurgulamam gerekir. Babam diz altı pantalonu-
nu giyer, bisikletine atlar ve üniversiteye bisiklet ile 
gidip gelirdi. Biz o zamanlar Ankara’nın oldukça 
dışında bir yerde oturuyorduk. Tabii o bölge artık 
şehrin bir parçası… Sözünü ettiğim dönemlerde An-
kara yaklaşık 300 bin nüfusu ile orta büyüklükte bir 
şehirdi. Ankara’nın bu günkü nüfusu resmi olarak 
3 milyon civarında; ancak şehirde muhtemelen beş 
milyon kadar insan yaşamaktadır. Mülkiye, nere-
sinden bakarsanız bakın, bize göre şehrin öte yaka-
sında bulunuyordu. Babam o yolu her gün, bisiklet 
ile gidip geliyordu. Tabii günümüz gençleri, diz altı 
pantolonu ve kafasında kasket ile bisikletin üstün-
de, şehrin içinden geçip, üniversiteye varıp, orada da 

öğretim üyesi olarak derse girmenin ne anlama gel-
diği hakkında bilgileri olmayabilir. Bu görüntü, en 
azından bir Beyefendi veya bir üniversite hocasına 
yakışmazdı. Babam, insanların nasıl baktığına pek 
aldırmadan, işine yoğunlaşmıştı. Kısa bir süre sonra 
da herkesin sayıp sevdiği birisi olmuştu. Babamı o 
elbiseler ile görmek üniversitedekileri mutlu ediyor-
du. Babam öyle aykırı birisi değildi; hiçbir zaman da 
öyle değerlendirilmemiştir. Akıcı Türkçesi, öğrenci-
leri ile –ki o zamanlar sadece erkek öğrenciler vardı- 
çok kolay kişisel ilişki kurmayı da beceriyordu. 

Sonraları babamın görev alanı genişletildi; bu gün 
uygulandığı biçimi ile bütçe dışı kaynaklarla des-
teklenen projeler üretmeye başladı. Bu yeni süreç 
ile birlikte babam ders etkinliklerini, çalıştığı ens-
titünün uhdesinde olan, bir dizi proje işleri ile zen-
ginleştirmişti. Babam bu işi Türkiye’deki çalıştığı 
sürece etkin olarak sürdürdü. Bu durum ona ülkenin 
farklı yerlerine gitme olanağı da yaratmıştı. Annem 
ile ben, her ikimiz de Ankara ve İstanbul’un dışında 
Türkiye’nin herhangi bir başka yerini görmedik. O 
zamanlar zaten çoğu bölge, askeri bölge olarak tespit 
edilmişti. Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmamıştı, 
ancak olası bir saldırıya karşı kendisini savunmak 
için de tepeden tırnağa silahlanıyordu. Şöyle düşü-
nebilirsiniz, 1939 yılında savaş patlak verdiğinde, 
Türkiye, savaşın tarafları için yanlarında görmek is-
tedikleri bir ülke olarak görülüyordu. (…) Balkanlar 
üzerinden Türkiye sınırlarına dayanan her iki güç de 
Türkiye’nin kendi saflarında savaşa katılması için 
Ankara’ya baskı yapıyorlardı. Atatürk’ün ölümün-
den sonra Devlet Başkanı olan, Eski General İsmet 
İnönü, müthiş bir diplomatik manevra ile 1944 yılı-
nın sonuna kadar Türkiye’yi savaşın dışında tutmayı 
bilmiştir. Türkiye, sonuç olarak yine de, San Fran-
sisco Toplantısı öncesinde, Birleşmiş Milletler Ana 
Sözleşmesini imzalamak ve Birleşmiş Milletler ör-
gütü içinde Türkiye’nin yerini güvenceye almak için 
Almanya’nın karşısında, ‘Batılı Güçler’in yanında 
II. Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştı.

ERNST REUTER’İN AKLI HEP 
ALMANYA’DAYDI!

Türkiye’de bulunduğumuz 11 yılda, dünyanın için-
de bulunduğu politik durum, tabiatıyla kişisel olarak 
annemi ve babamı derinden etkilemiştir. Her ikisi de 
politik kişiliklerdi. Babam zaten politikanın içinden 
gelen birisiydi; ancak, annem de politik bir aileden 
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geliyordu ve politika ile çok yakından ilgileniyordu. 
Her ikisi de Nazi Rejimi’nin Almanya’yı bir felakete 
sürüklediğinden emindiler; ancak bütün bunlar ya-
şanırken onlar başka bir ülkede, olup biteni seyret-
menin dışında ellerinden hiçbir şey gelmeden çare-
siz biçimde oturup duruyorlardı. Tek yapabildikleri, 
Hitler’in ana karargâhından gelen güzelleme haber-
lere kulak kabartıyorlar veya BBC’nin haberlerini 
dinliyorlardı. Daha başından beri annem de babam 
da Nazi Rejimi çöker çökmez Almanya’ya geri dö-
neceklerini biliyorlardı. Onların bu kararlılığı, onları 
diğer göçmenlerden özellikle de ırkçı sebepler ile 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenler-
den ayrıştırıyordu. Babam bir kez daha ülkesinde 
politik bir sorumluk yüklenmek istiyordu. Babam 
kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, Alman ulusu-
nun milletler cemiyetinin bir üyesi olduğunu, doğru 
yönlendirilir ve Weimar Cumhuriyeti dönemindeki 
deneyimden de yararlanıp, doğru dürüst bir anayasa-
ya kavuşursa, diğer bütün uluslar gibi demokrasiye 
yatkın bir yapıya kavuşacağına inanıyordu.

Anlayacağınız annem ile babam, ateş üstünde otu-
rup beklemek zorundaydılar. Her şeye karşın özel-
likle babam, Türkiye’yi ikinci vatanı olarak görü-
yordu; her ne kadar üzerinden çok zaman geçse de 
bugün hâlâ öyledir. Zira bu ülke bize güven içinde 
yaşama olanağı ve iş vermişti; bunlardan çok daha 
fazlasını da sunmuştu: Misafirperverlik. Kelimenin 
tam anlamı ile böyle olduğunu vurgulamam gerekir. 

“TÜRKLER KONUKSEVERDİR!”

Konukseverlik, çok yüce bir kavramdır. Biz Türki-
ye’de yaşarken, hafta sonları Ankara’nın dışına ge-
zintiye çıktığımızda, bu duygunun ne anlama geldi-
ğini ve kavramın ne içerdiğini öğrenmiştik. Burada 
gezi derken Almanya’daki gibi, Schwarzwald’da12 
yapılan bir gezinti aklınıza gelmesin. Ankara’nın 
çevresi bozkırdır; İlkbahar bitince, etrafta yeşil gö-
remezsiniz; taşlı, kahverengi bir görüntü çevreye 
hâkim olur. Kelimenin ifade ettiği anlamda gezinti 
değilse de çevrede dolaşıyorduk işte… Türkiye’deki 
göçmen aileler bu tür Alman geleneklerine sıkı sıkı 
bağlıydılar. Çevreyi dolaşmaya çıktığımızda çok şey 
yaşıyorduk; çevrede kadının üç adım önünde yürü-
yen erkekleri görmüştük. Aynı şekilde erkek eşeğin 
sırtında iken kadının yine üç adım arkadan onu takip 
ettiğini; hattâ eşeğe binip giden erkek hiçbir şey ta-

şımazken arkadan gelen kadının hasat ettiği ürünü 
taşıdığına da tanık olmuştuk. Bu insanlar bir yaban-
cıyı görmesinler, hemen söze girerler: “Kimsiniz, 
nereden gelip nereye gidersiniz?” Hemen ardından 
da: “Bizim mütevazi kulübemize gelip bir çayımızı 
içmez misiniz?“ diye bizi evlerine davet ederlerdi. 
Yabancıları evlerine kabul etmek, onlara çok sıcak 
davranmak, bir yabancı ile konuşup, ona hal hatır 
sormak, çok doğal bir durumdu; öyle meraktan kay-
naklanan sıradan bir yakınlaşma çabası asla değildi. 
Bir genç olarak böyle bir şey yaşadığınızda –benim 
gibi- öyle kolay kolay unutamıyorsunuz işte… 

Yaşadığımız bu ve benzeri şeyler insana vatan has-
retini çekilir kılıyordu. Yaşadıklarımız bu ülkeyi 
sevmemizi ve bu sevginin de büyümesini sağlamış-
tır. Benim gibi bütün gençliğini Türkiye’de yaşamış 
birisinin, Türkiye’den ikinci vatanım diye bahset-
mesi de doğal bir durum olsa gerek. Diğer göçmen 
çocukları gibi ben de Türk çocukları ile birlikte 
büyüdüm. Türklerin içinde olmak benim için çok 
doğal bir durumdu. Her ne kadar bir Türk okuluna 
gitmesem de – neyse o da başka bir konu- bu Türk 
toplumunun bir parçası olmuştum. 

“TÜRKİYE’DE BÜTÜN EĞİTİMİMİ BİR 
KADINDAN ALDIM!”

Ebeveynlerim her daim bu gün ya da yarın Alman-
ya’ya döneceğimizi düşünüyorlardı. Bazılarını bel-
ki kızdıracaktır; ama, şimdi açık seçik söylüyorum, 
anılan yıllarda bütün okul eğitimimi sadece bir ka-
dından aldım. Bu müthiş kadın, bir okulda görülen 
bütün dersleri, Almanca, İngilizce, Fransızca, La-
tince, Fizik, Matematik, Biyoloji, Kimya, Tarih, tek 
başına yürütüyordu. Öğretmenimiz, Türk ile evli bir 
Almandı; benim de içinde olduğum bir kuşak onun 
elinden geçmiş, lise bitirme sınavına kadar hepimi-
zin öğretmeni olmuştu. Bin Bir Gece masalı gibi de-
ğil mi? Masal gibi; ama, gerçekti. Almanya’ya dön-
dükten sonra lise bitirme sınavında–Abitur- hangi 
notu aldığımı söylemeyeceğim; o da bana kalsın 
istiyorum.

Yeniden Türkiye’ye yerleşen göçmenlerin politika 
yapma olanaklarına döneceğim. Türkiye’ye gelen 
bütün göçmenlerin sözleşmelerinde, resmî olarak 
politik etkinliklerde bulunamayacakları belirtil-
mişti. Babam özel ilişkilerinde diğer göçmenler ile 
görüşmeden oturacak birisi değildi. Resmî olarak, 
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herhangi bir politik sürecin içinde bulunmasına 
izin verilmiyordu; aynı şekilde resmî yollarla Tür-
kiye dışındaki Alman sivil toplum örgütleri ile de 
bir iletişime geçemezdi. Politik olarak yaptığı tek 
şey, küçük bir göçmen grubunun görevlendirmesi 
ile yaptığı işti. Mükemmel bir adam olan, İstan-
bul’da yaşayan Gerhard Kessler ve diğer bazıları 
bu grubun içindeydi. Bu grup bir araya geliyor ve 
Savaş’tan sonra Almanya’da nelerin yapılabileceği 
konusunda görüş alış-verişinde bulunuyordu. Bu 
görüşmelerin sonucu, grubun görevlendirmesi ile 
babam Thomas Mann’a mektup yazmıştı. 

Thomas Mann: “Politik sorumluluk 
üstlenmek için seçilmedim!”

Bu mektuplar görevlilerce denetim amaçlı okunabi-
liyordu. Anmakta yarar var; bahse konu bu mektup-
lar daha sonraları Thomas Mann’ın günlüklerinde 
de yayımlanmıştır: “Siz Thomas Mann olarak bü-
tün dünyada ağırlığı olan bir Alman göçmensiniz. 
Kimse sizin Alman kültürünü temsil eden otoriter 
kişiliğinizi ve sağlam etik duruşunuzu tartışamaz. 
Siz Alman göçmenlerin sözcüsü olarak, Nazi Reji-
mi’nin sona ermesinden sonra özgür ve demokratik 
Alman halkının yeniden milletler cemiyetinin üyesi 
olacağını dünya kamuoyuna duyurabilirsiniz.” Bu 

sürecin bütün ayrıntılarını biliyorum; çünkü, bir de-
likanlı olarak o günlerde daktiloda iki parmak ile bu 
mektubu ve bazı diğer mektupları ben temize ge-
çiyordum. Thomas Mann’ın yanıtı: “Hayır; bu tür 
dileklere büyük saygı duyuyorum; ancak, politik bir 
sorumluk üstlenmek için seçildiğimi düşünmüyo-
rum.” Bu yanıt babamı korkunç bir hayal kırıklığına 
uğratmıştı; tabii bu ve benzeri diğer ilginç deneyim-
leri sineye çekmesi gerekiyordu. 

1945 yılının sonuna kadar Alman pasaportu sahibiy-
dik. İlginçtir; babam ve annem vatandaşlıktan çıka-
rılmamıştı. Bu sürecin arka planı dış işleri bakanlığı 
belgelerinden takip edilebilir. Gestapo –Gizli Nazi 
Polis Örgütü A.K.- ve Almanya İç İşleri Bakanlığı 
sürekli olarak tanınmış, bilinen bu Sosyal Demok-
rat’ın vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etmiş. Bu 
talep yerine getirilmemiş; çünkü, Ankara’daki Al-
man Büyükelçiliği sürekli olarak farklı gerekçeler-
le, bu talebi yapan yetkilileri bundan vazgeçirmiş. 
Peki bu nasıl olmuş, sorusunun yanıtında bir kişi 
karşımıza çıkıyor: Franz von Papen, dönemin Tür-
kiye’deki Almanya Büyükelçisi. Artık günümüzde 
çok net olarak belli ki, Franz von Papen daha o za-
mandan kararını vermiş: ‘Bu Nazi vebası, sonunda 
bir biçimde sona erecek. Ben de kendi açımdan, en 
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Emigranten
Immer fand ich den Namen falsch, den man 

uns gibt
Emigranten, das heißt doch, ‘Auswanderer’, 

aber wanderten doch nicht aus, nach freiem 
Entschluß wählend ein anderes Land. 

Wanderten wir doch auch nich in ein Land, 
dort zu bleiben für immer, sondern wir flohen,

Vertrieben sind wir, Verbannte, und kein 
Heim, kein Exil soll das Land sein, das uns 
aufnahm.

Unruhig, unruhig sitzen wir so, möglichst 
nahe den Grenzen, wartend des Tages der 
Rückkehr. 

Keiner von uns wird hier bleiben.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.”

Göçmenler
Her zaman yanlış buldum bize verilen 

‘göçmen’ adını. 
Göçmen, ülkesinden göç eden demektir. 
Özgür kararımızla, gideceğimiz ülkeyi 

seçerek, göç etmedik ki biz kendi ülkemizden.
Göçmedik bir ülkeye, orada kalmak için 

sürekli
Biz kaçtık ülkemizden; kovulduk, sürüldük.
Bizi kabul eden ülke, yurdumuz, sürgünümüz 

değildi.
Döneceğimiz günü bekleyerek, husursuz ve 

çaresiz eyleniriz işte, olabildiğince sınırında 
ülkemizin, …

Hiçbirimiz kalıcı değiliz buralarda,
Son söz söylenmedi henüz.*
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8 ‘Giessen leuchtet wieder: Das erste Fest nach dem 
Krieg … Weihnachten 1945: Zeitzeugin Hiltrud 
Brenner blättert im Buch der Erinnerungen …Das 
Ende des alten Gießens erlebt die kleine Hiltrud am 
6. Dezember 1944 mit: ‘Wir hatten noch Nikolaus-
bescherung, dann kam der Alarm. Wir mussten im-
mer möglichst viele Kleider übereinander anziehen, 
damit wir etwas hatten, falls das haus zerstört wird. 
Wir sind rüber in die frankfurter Straße zur Tante in 
den Keller. Das war in der Nähe der Kliniken, weil 
wir dachten, da wird nicht bombardiert. Aber dann 
brannte alles lichterloh: Frauenklinik, Kinderkli-
nik, Chirurgie. Wir hatten Glück, weil unser Haus 
unzerstört blieb. Wir konnten wieder nach Hause 
gehen. Später wurden wir evakuiert. Die Trennung 
dauerte etwa ein halbes Jahr.” … Im September 
eröffnet das Erste Kino, im Oktober läuft der Sc-
hulunterricht wieder an und die Herbstmesse findet 
statt. Auch das Stadttheater startet Mitte Nowember 
in eine neue Spielzeit mit Goethes ‘Faust’, um am 
1. Januar 1946 wieder zu schließen – wegen Kohle-
mangels.” (Burkhard Möller, giessener.allgemeine.
de (s. 25).

9	 Metin Erinnerungen und Reflektionen zum Aufent-
halt meines Vaters Ernst Reuter in der Türkei baş-
lığı ile yayımlanmıştır. Bkz. Christopher Kubaseck 
ve Günther Saufert (ed.) Deutsche Wissenschaftler 
im türkischen Exil. Die Wissenschaftsmigration 
in die Türkei 1933-1945 – Türkiye Sürgünündeki 
Alman Bilimciler – Türkiye’ye Bilim Göçü 1933-
1945, Würzburg 2008: s. 201-207.

10 Türkçe öğrenme zorunluluğuna ilişkin düzenleme, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Darülfûnun’un 
iyileştirilmesi sürecinde Almanya tarafından gön-
derilen birinci grup Alman bilimciler için de geçerli 
idi..  

11 Kara Ormanlar;  Almanya’nın Baden-Württemberg 
eyaletindeki ormanlık bölgedir.

* Bir dilde dile getirileni bir başka dile taşımanın bin 
bir yolu olduğu çeviribilimsel bir olgu olarak bili-
nir;  ancak, mesele şiiri taşımaya gelince, o başka 
özellikler de gerektiriyor. O konuda kendimi çok 
yetkin görmediğim için belki de şiirin özgün biçi-
minin, çevirme denemesinin hemen yanında bulun-
masını yeğledim. Bir başkası, daha iyi Türkçeleşti-
recek. Belki de hakkını verecektir. A.K.

azından her şeyi ile kötü birisi olmadığımı, sadece 
kötünün yanında durmadığımı, çok açık ve net ola-
rak, beyaz üstünde siyah gibi gösterebilmeliyim.’ 
demiş olmalı. 

Her türlü göçmenlik gurbetliktir!

Türkiye’deki sevimli işlere, konukseverliğe ve Tür-
kiye’yi sevmemize rağmen, annem ve babam için 
Türkiye dönemi zor bir dönemdi. Zira onlar bir 
yandan bu ülkede bulunmaktan büyük bir mutluluk 
duyarken, diğer yandan da olabildiğince en kısa za-
manda kendi ülkelerine dönmek istiyorlardı. Belki 
bu günlerden baktığımızda, ilgili dönemi ve söz ko-
nusu durumu aynı duyarlıkla hissetmeyebiliriz; ama 
o zamanlar öyleydi. Bu günlerde gençler ve hepi-
miz bir biçimde dünyayı dolaşmaktan hoşlanıyoruz; 
bu duruma çok alışığız. O zamanlar bambaşka bir 
dönem ve bambaşka bir yaşam duygusu söz konu-
suydu. Düşünüyorum da Bert Brecht, “Emigranten 
– Göçmenler” başlıklı bir şiirinde, birkaç dizede 
bu durumu ne kadar güzel dile getirmiş: (Brecht’in 
özelikle II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, komü-
nist fikirlerinden dolayı bizim evde öyle pek sevilen 
bir şair olmadığını da belirtmeliyim.)

İşte bu şiir, tam da bu şiir, anne ve babamın o yıllar-
daki duygularını tam olarak yansıtıyor, diyebilirim. 

Son Notlar

1 Ömer Zülfü Livaneli. Konstantiniyye Oteli. Doğan 
Egmont, İstanbul 2015. Alıntıdaki vurgular bana ait…

2 Almanya’da 1971 yılından bu yana her yıl aralık ayı 
içinde GfdS [=Gesellschaft für deutsche Sprache=Al-
man Dil Topluluğu] tarafından yılın sözcüğü seçilir. 
2015 yılının sözcüğü olarak da Flüchtling kavramı 
seçildi. (http://gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/) 

3 Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupla-
rı, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın 
doku ve yapı içinde eriterek yok etme…

4 Ahmet Haşim: Bütün Kitapları,  4. baskı, Oğlak Ya-
yıncılık, İstanbul 2004, içinde  Frankfurt Seyahat-
namesi 284-323.

5 Ahmet Say. Ağaçlar Çiçekteydi.Evrensel Basım 
Yayın, İstanbul 2011. 

6 Aydın Engin. Ben Frankfurt’ta Şoförken (Kendimle 
Röportajlar). Genişletilmiş 2. Basım, Kaf, (?)1999.

7 Muhtemelen oraya yerleşen Amerikan askerleri 
için olmalı…A.K.


