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Üniversitelerin üniversite 
olarak tanımlanabilmesi 
için kendi gelenek ve bi-

lim anlayışının oluşması beklenir. 
Söz konusu anlayış, süreç içinde 
üniversiteyi de tanımlayan bir ge-
lenek boyutunu anlatan özelliğine 
dönüşebilir.  

Almanya’da, üniversitedeki doğa 
bilimlerinin bir uzantısı olarak Bo-
tanik Bahçesi üniversite yapılan-
masının vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur. Öyle ki buralarda öğren-
ciler görerek ve yaşayarak, kurum-
sal bilgilerini kalıcılaştırırlar. Bun-
dan dolayı, Almanya’nın hemen 
her üniversite kentinde bir Botanik 
Bahçesi geleneği de vardır. Bir 
üniversite kenti olan Giessen’de 
(Hessen Eyaleti) de Botanik Bah-
çesi, kentin merkezinde, hemen 

herkesin ulaşabileceği ve özellikle 
kentte yaşayanların, çocukların ve 
öğrencilerin keyifle zaman geçir-
dikleri ve çevrelerinde olup biten-
lere yönelik sorularına yanıt bula-
bildikleri bir mekân, yaşam alanı 
olarak işlev görür2. Giessen Bota-
nik Bahçesi, doğal olarak Giessen 
Justus-Liebig Üniversitesinin bir 
parçası olarak değerlendirilmiş. 
Giessen Botanik Bahçesi, yılın 
genelinde ziyaretçilere açıktır. Ha-
vaların açılmaya başlaması ile de 
Botanik Bahçesi kentin başka bir 
yüzü olarak, yaşayanlara ev sahip-
liği yapar. Özellikle caz konserleri 
en dikkat çeken etkinliklerdir. 

Türkiye’deki üniversitelerin böyle 
bir geleneğinin olmadığı bilinir. 
1933 sonrası Alman bilim ve sa-
nat insanlarının Türkiye’de konuk 

"Babam her ne 
kadar 22 yıl Türkiye 
üniversitelerinde aktif 
olarak çalışmış, yüzlerce 
öğrenci yetiştirmiş olsa 
da, çok büyük bir saygı 
ve minnettarlık ile Türk 
vatandaşlığını taşıyıp 
sonra da Türkiye’den 
emekli olmuştur. Babam 
ona göre önemli olan her 
şey ile bağının koparılmış 
olmasından dolayı 
olacak, Türkiye’nin 
de onu anlamadığına 
inanmıştır. Onun 
tepkisi de Türkiye’den 
çekip gitmek olmuştu."                         
Kurt Heilbronn
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edilmesi ve onların katkısı3 ile Türkiye’de farklı 
bir üniversite geleneğinin oluştuğunun da altı çi-
zilir. 

Âdeta, üniversite hocalarının yaşam ilişkilerinin 
bir parçası olan, sürgünlük deneyimi Türkiye’de-
ki bilim insanları için de bir geleneğe dönüşmüş 
gibi… Günümüzde de bir dizi bilim insanımızın 
ülke dışında kendilerini var etme çabalarına tanık 
oluyoruz; ilgili sürecin yıllar önce nasıl yaşandı-
ğını yıllar sonra okuyup, sürece yakından bakma 
olanağına kavuşuyoruz. İnsanlık tarihi için 85 yıl 
elbette çok çok kısa bir zaman dilimi; ancak, dene-
yimlerin yoğunluğu, öğretici boyutunu da içinde 
barındırıyor. Almanya’da bilimci ve sanatçıların, 
ülkelerini terk etmek durumunda kaldığı dönemin 
izlerinden biri olarak İstanbul Üniversitesi Bota-
nik Bahçesi’nin -2003 yılından itibaren İstanbul 
Üniversitesi Heilbronn Botanik Bahçesi’nin- üni-
versitenin dışında başka bir kuruma devredildiği 
basına yansıdı.4 

Eğitim ve Eğitim Ekonomisi başlığı ile ilişkilen-
dirilebilecek bir konu olduğu ve üzerinde düşüne-
bilmemiz için, 1997 yılında tebliğ olarak sunulan 
ve 2008 yılında yayımlanan insanî özler içeren, 
içtenlikli bir yazıyı Türkçeye aktardım. Babası 
Alfred Heilbronn’un 22 yıl Türkiye’de çalıştıktan 
sonra, Türkiye’den ayrılma isteği, göçmenlik ol-
gusu gibi, yaşamın içindeki olgulara yakından ba-
kabilmek için dönemin çocuğu Kurt Heilbronn’un 
kendini ve ilgili dönemi anlattığı bir yazısını oku-
yucularımıza sunuyorum.

Geriye Göç (Almanya’ya) Deneyiminin 
Güçlükleri ve İkinci Kuşak için Fırsatlar5 

Kurt Heilbronn

Önsöz (Yazar, 2007 yılında eklemiştir.)

Bildirimi İstanbul’daki “Deutsche Wissens-
chaftler im Exil–Sürgündeki Alman Bilim-
ciler” sempozyumunda, 1997 yılının Kasım 
ayında sunmuştum. Bu çalışma, yazarın kendi 
geçmişi ve kimliği ile kişisel ve bilimsel ola-
rak hesaplaşmasının başlangıcıdır. Biyografik 
yöntem, yazara öznel gözlemlerini, fragman-
lar ve resimler ile iç içe geçmiş yorumlarla 
dile getirme olanağı sunar. Ben de bu yöntemi 
kullanıp, bu çalışmada, çok sayıdaki kişilik 

ile sosyokültürel, dilsel ve etnik olarak nasıl 
ilişki kurduğuma açıklık getirme çabası için-
de oldum. Çok duygusal, dokunaklı bir tarz 
ve yaklaşım ile kültürler ve yaşam alanları 
arasında gezgin olmanın nasıl bir şey olduğu 
betimlemeye çabaladım. 

Hanımlar, beyler; her şeyden önce böyle bir sem-
pozyum çerçevesinde sizinle konuşma olanağı 
bulduğum için teşekkür etmek istiyorum. Tür-
kiye’ye sürgüne gönderilen Alman bilimcilerin 
Türkiye’ye etkilerini çözümlemek için, sempoz-
yumun yeri olarak İstanbul’un ve İstanbul Teknik 
Üniversitesinin seçilmiş olmasının, çok yerinde 
bir tercih olduğunu vurgulayarak başlamak isti-
yorum. İstanbul Teknik Üniversitesinde, sürgünde 
yaşamak zorunda kalmış bazı Alman bilimciler 
çalışmıştı. Bu tebliğimde size tamamen kendi ya-
şadıklarıma dayanan kişisel geçmişimi ve kimlik 
oluşturma sürecimi, sözcüklerdeki resimler diye 
tanımladığım fragmanlar biçiminde, 25 dakika 
içinde sunmaya çalışacağım. Benim öz yaşam öy-
küm aynı zamanda, Heilbronn aile geçmişinin bir 
parçasını da oluşturduğu için Heilbronn aile tari-
hini de sizlerle paylaşmış olacağım.

Almanya’dan Türkiye’ye Göç

1885 yılında doğan babam Alfred Heilbronn, 1933 
yılına kadar Münster Üniversitesinin sürekli kad-
rodaki bir öğretim üyesiydi. Babam ilk evliliğini 
üniversite kütüphanesi müdürünün kızı ile yapmış 
ve iki çocuğu olmuştu. Hitler iktidara geldiğinde 
çocukların ikisi de ilkokula devam ediyormuş. Ba-
bam ve ailesi, yapımına 1928 yılında başlanan ve 
1930 yılında tamamlanan, muazzam bir eve taşın-
mışlar. Babam, yaşamını ailesi ile bu evde geçir-
me umudunu taşıyormuş. 

Nasyonal Sosyalistler 1933 yılında yönetime ge-
çince, üniversitedeki görevinden hiç beklemediği 
bir zamanda, erkenden ayrılmak zorunda kalmış. 
Çok zor koşullarda olsa da başladığı bazı proje-
lerini kısa bir süre daha sürdürme fırsatını yaka-
lamış.

Babam, yaşamı boyunca hiçbir zaman ilgilen-
mediği bir konu olan, Yahudi olması ile hesap-
laşmaya zorlanmış. Diğer çok sayıdaki Yahudi 
kökenli gibi, babam da 1933 yılında, birdenbire, 
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bir gecede nasıl Yahudi’ye dönüştüklerine bir 
anlam verememiş. Nasyonal Sosyalistlerin ne 
yapacaklarının açık göstergelerini babam ve He-
ilbronn ailesinin diğer üyeleri maalesef hiç he-
saba katmak istememişler. Babam hiçbir zaman 
bir Yahudi gibi yaşamamış; birinci eşi Magda 
Heilbronn ve ailesi de Protestan kilisesine bağlı 
insanlarmış.

Babam daha yirmili yıllarda Protestanlığa geçmiş; 
ama, dini bağı sadece resmî dini bayramlar ile sı-
nırlı imiş. Babama göre din zaten sadece felsefi bir 
yönelim olarak değerlendirilebilirdi. Birdenbire 
Yahudi olarak tanımlanmaya ve bundan dolayı da 
aşağılanmaya, anladığım kadarı ile hiç hazır de-
ğilmiş. Anlaşılan buradaki kırılma, babamı bizim 
ailemize doğru yönelten bir sınır hattı işlevi gör-
müş. Heilbronn ailesinin bir yanını Yahudilik, di-
ğer yanını da dindar diye tanımlanabilecek köklü 
bir Hıristiyan geleneği oluşturmaktadır. Babam bu 
kopuşu onlarca yıl içinde sessizce taşımış. Bugün 
dahi bu konu, ailenin geri kalan kısmı için; yani 
bir Protestan olarak ABD’de yaşayan üvey ablam 
ve İsveç’te yaşayan Yahudi kuzenim ile hiç konu-
şulmayacak çok önemli bir konu olarak varlığını 
korumaktadır. Ben bu büyük kopuşu, gizlenmiş 
bir kalıt olarak annemden devraldım.

Babam derslerinde, nasyonal sosyalizm için bir 
tehlike olarak görülen evrim kuramı hakkında 

konuştuğu için 1933 yılında birkaç kez göz al-
tına alınmış. Eşinin zorlaması ile İsviçre’de, zor 
durumda kalan Alman bilimciler için kurulan der-
nekte çalışan, daha önceden tanıdığı Prof. Philipp 
Schwarz ve Prof. Malche ile temasa geçmiş.

Türkiye’de Yaşam

Babamın bu girişimi sonuç vermiş ve Batı stan-
dartlarında bir üniversite kurmayı tasarlayan Türk 
hükümetinin önerdiği işi kabul etmiş. Eşi baskı 
yapmamış olsaydı, babam Almanya’dan ayrılma-
mış olacaktı. Babamın eşi ari ırktan birisi olduğu 
için, babamın Almanya’dan Türkiye’ye olağan 
koşullarda göç etmesi de söz konusu olabilirmiş. 
Babamın Münster’deki evi, elinden alınıp Nazi 
Parti görevlilerine kiraya verilmiş.

Babam İstanbul’a geldiğinde Leo Brauner ile bir-
likte göreve başladıkları enstitünün yönetimini de 
üstlenmişler. Maaşları Türk meslektaşlarının maa-
şının dört katıymış. Babam ve ailesine 9 odalı bir 
ev verilmiş. Bütün bu ayrıcalıkların yanında tek 
bir koşul sunulmuş: Bir yıl içinde Türkçe öğrene-
cek ve derslerini Türkçe verecekmiş. Babam iki 
yılda Türkçeyi öğrenmiş. 

1934 yılında, ailenin diğer üyeleri de Türkiye’ye 
gelmiş. Babama oturması için verilen ev, Bo-
ğaz’da, Bebek’te bir evmiş. Türkiye’de değişen 
koşullar ile birlikte babam ve ailesi Almanya’da 
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kesintiye uğramış yaşamlarını refah içinde sürdür-
me olanağına kavuşmuşlar. Çocuklar –o zamanlar 
için olanaklı olan- Alman okuluna gitmiş; bir süre 
sonra okullarını değiştirip, Amerikan Kolejine de-
vam etmişler.

Profesör Brauner, babam ile birlikte kırklı yıllarda 
tamamlanan, yeni Botanik Enstitüsünün kurulu-
şundan sorumlu kişiler olarak görevlendirilmişler. 
Türkiye’deki Alman öğretim üyeleri biçimsel ola-
rak Alman kolonisi içinde iki gruba ayrılmışlar: Bi-
rinci grupta Almanya’daki rejime bağlı Nasyonal 
Sosyalistler; ikinci grupta Nazi rejiminin ülkeden 
sürdüğü Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Babam, 
öğretim üyeleri Koswig, Brauner, Kantorowicz, 
Arndt ve Breusch ile sık sık görüşüyormuş. Tabii 
diğerleri ile de iletişim halindeymiş. Hem üniver-
sitede hem de özel yaşamında Türk meslektaşları, 
öğrencileri ve komşuları ile de yakından görüşü-
yormuş. Babam yeni yaşam alanında artık Musevi 
olarak görülmüyormuş; herkes tarafından Alman 
Profesör ve ailesi olarak tanınıyormuş. 

Çocuklarından Agnes, Eski Diller ve Edebiyatları, 
Hans ise İstanbul’daki üniversite kliniğinde Rad-
yoloji okuyorlarmış. Agnes, Robert Kolejinden 
Amerikalı bir doçent ile, Hans da Musevi-Alman 
bir müzisyen ailenin Roman dilleri okumuş kızı 
ile evlenmiş.

Babam birinci eşinin ölmesi üzerine, önce öğ-
rencisi, daha sonra çevirmeni ve asistanı olan bir 
Türk ile evlenmiş. Enstitüde, yönetici konumunda 
olan bir arkanın olması gerekiyormuş. Amiyane 
tabir ile söyleyecek olursam annem, Botanik Ens-
titüsünün şefi ve hocası birisi ile evlenme şerefine 
nail olmuş. 

Heilbronn ailesinin üyeleri, babalarının kendisin-
den 28 yaş daha küçük birisi ile evlenmesini pek 
hoş karşılamamışlar; böylece annem, daha işin 
başında belli olan bir sıkıntı ile evliliğe başlamış.

Annem Mehpare Başarman’ın ailesi, Profesör He-
ilbronn’u saygın bir kişilik olarak değerlendirip, 
bu evliliğe kolayca onay vermişler.

Cam Fanus’ta Yaşam

Evli iki insan artık yaşlarını almış ve bütün yo-
ğunluklarını mesleklerine vermişlerse, onlar için 

bir çocuk sahibi olmak ve o çocuğu büyütmek ko-
lay olmasa gerek. Ben bu zor koşullarda 1951’de 
dünyaya gelmişim. Annem 42 babam ise 67 ya-
şındaymış. Doktorlar, beyin özürlüden, harika ço-
cuğa kadar her türlü olasılık hakkında bizimkileri 
bilgilendirmişler. Her ikisi de olmadı. 

Annem ve babam, beni böyle sağlıklı bir bebek 
olarak gördüklerinde, “harika çocuk”muşum gibi 
eğlemeye başlamışlar. Bu yaklaşıma uygun olarak 
da beni büyütmüşler. Haftanın yedi günü, bütün 
zamanımı evimizin Rum hizmetçisinin kolların-
da geçirmişim. Rum dadım, çocuğu olmadığı için 
olacak, beni çocuğu gibi sevmiş, bağrına basmış 
ve kendi çocuğu gibi eğitip, yetiştirmiş. Bizimki-
ler, olur ya bir bulaşıcı hastalık ile karşılaşmamam 
için, beni diğer çocuklardan uzak tutma kararı al-
mışlar; bunun uygulanması işini de dadıma yük-
lemişler. 

Okul çağına gelene kadar böyle yaşamışım işte. 
O dönemler çocukluğuma renk ve anlam katan-
lar; zaman zaman gelen kuzenlerim, topu topu 
üç komşu çocuğu ve kapıcımızın kızıydı. Beni 
görmek için eve birisi geldiğinde, önce başka bir 
odaya yönlendirilirdi; orada ona beyaz bir önlük 
giydirilir, ayakkabılarını çıkarması istenir ve son-
ra da odama girmesine izin verilirdi. Bütün bu 
titizlenmelere ve önlemlere rağmen sürekli hasta 
olurdum.

Gelecekte ne yapacağım bile kararlaştırılmıştı: El-
bette ki botanik profesörü olacaktım. 

Bütün gün evde yardımcımız ile tek başıma kalır-
dım. Saat 17’den sonra annem ev işleri ile uğra-
şırdı. Saat 18’de annem ve Anastasia odama gelir, 
elimden tutarak beni babamın odasına götürürler-
di. Kapı çalınır; babam kalın perdeyi çeker, kapıyı 
açar ve bütün bunları yaptıktan sonra da sıra bana 
gelirdi. Bana bir saatini ayırır; benimle ilgilenirdi.

Babam 1948 yılında annem ile evlenmeden önce, 
Türk vatandaşlığına geçmişti. O zamanlar Türk 
vatandaşı olmayanların Türkler ile evlenmelerine 
izin verilmezdi. Türk vatandaşlığına geçince, Al-
man profesör olarak sahip olduğu ayrıcalıklar da 
ortadan kalkmış.

1955 yılında da emekliye ayrıldı. Babam emekliye 
ayrılmadan kısa bir süre önce enstitü binasının üst 
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katları yıkılmış; sadece birinci katı kal-
mış. Yaş haddinden emekliye sevk edilip, 
hocalık yapamaması gibi bu durum da ba-
bamı çok yaralamıştı. Bu yeni durumdan 
dolayı yeniden Alman vatandaşlığına geç-
mek için başvurmuş ve otomatik olarak 
Alman vatandaşlığına geçmiş.

1955 yılında yeniden Almanya’ya gitmiş 
ve Münster Üniversitesi ile yeniden bir 
bağ kurmuş. Üniversitede, ölümüne kadar 
ders verme hakkı kazanmış. 1957 yılında 
Almanya’da yeniden ders vermeye baş-
lamış. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı 
sonrası devreye sokulan “yeniden iyileş-
tirme” uygulamaları çerçevesinde, daha 
önce elinden alınan, gereğinden fazla ide-
alize edilen evi, yeniden kendisine verilmiş. 

Babam, üniversitedeki yaz yarıyıl tatilinde İstan-
bul’a bizim yanımıza gelirdi. Bu kez, babamın en 
büyük arzusu, yaklaşık 30 yıl sonra, tersine göç 
ile yeniden ve kesin olarak Almanya’ya dönmekti. 
Babam, benim Almanya’da okula gitmem gerekti-
ği kararını da vermişti bu arada.

Ben o sıralar Türkiye’de ilkokula gidiyordum. 
Evde diğer çocuklardan yalıtılarak büyütüldüğüm 
için, okula gitmeye başladıktan sonra, öğleden 
sonraları ortadan kaybolup, çocuklar ile oynuyor-
dum. 

Benim İçin Yabancı Olan Almanya ile İlk 
Karşılaşmam

Benim Almanya’da okula gitmem gerektiği yö-
nündeki babamın kararı evde annem ile cid-
di çatışmalara da neden olmuştu; çünkü annem 
Türkiye’de bir okula gitmemi istiyordu. Babam 
bir şekilde kararını uygulamaya geçirdi ve beni 
Fulda6 yakınlarında antropozofik7 bir yatılı oku-
la kaydımı yaptırmıştı. Ben, Almanca konuşabi-
liyordum; ama, Almanca yazamıyordum. Birinci 
sınıftan başlamıştım. Benim temel dilim Türkçe 
idi; Anastasia ile Rumca ve babam ile Almanca 
konuşuyordum.

Yatılı okuldaki eğitim ve barınma olanakları çok 
iyi değildi; belki de “mütevazıydı” demeliyim. 12 
kişilik odalarda, saman döşeklerde uyuyorduk;                                      

tuvaletler de kaldığımız yerin dışındaydı. Küvette 
üç kişi birlikte banyo yapıyorduk. El bebek gül be-
bek yetiştirilen bir çocuğun, böyle yaşamak duru-
munda kaldığında ne hale geldiğini düşünün artık. 
Okula ilk gittiğimizde annem ile tam bir travma 
yaşamıştık. Ayrılmamız da çok dramatik olmuştu. 
Ben, o zamanlar Türkiye’de yaşayan ailem tarafın-
dan, babamın bir zamanlar sürüldüğü, bir başka ül-
keye apar topar getirilmiştim. Burada da şimdi kim-
sesiz ve yapayalnız kalakalmıştım. Zaman zaman 
kesintiye uğrasa da beş yıl bu yatılı okulda kaldım. 
Orada kaldığım sürece de kendimi hiçbir zaman iyi 
hissetmedim. Yeri gelmişken, antropozofik eğitim 
modeli hakkında da iyi şeyler düşünmediğimi söy-
lemeliyim.

Uzun bir hastalık evresi sonrası babam 1961 yı-
lında, yaşama gözlerini yumdu. Ölüm döşeğinde 
iken annemi yanına çağırmış; Türkiye’deki işini 
bırakıp, benim yanıma, Almanya’ya gelmesi ge-
rektiğini söylemiş.

Türkiye’de 1960 yılında asker darbe yapıp, yöne-
time el koymuştu. Aralarında annemin de olduğu 
147 öğretim üyesinin üniversite ile ilişiği kesil-
mişti. Gerçi annem daha sonra 1962 yılında yeni-
den Botanik bölümüne profesör olarak atanmıştı. 
1964 yılında annem de emekliye ayrılıp, Alman-
ya’ya benim yanıma göç etti.

Geriye dönüp, okul dönemimi değerlendirecek 
olsam, lise bitirme sınavı, olgunluk sınavına 
(Abitur) kadarki süreyi sürekli aşmam gereken 
engellerin olduğu bir yarışa benzetebilirim.
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68 kuşağı dönemini sakin bir biçimde yaşadım; 
1971 yılında göçmen ve göçmenlik sorunu ile ya-
kından ilgilenmeye başladım. Anılmaya değer bir 
durum, benim de okul döneminde bir “göçmen, 
dışardan gelen birisi” olarak değerlendirilmemdi. 
Hem Alman hem de Türk, Alman/Türk bir çocuk. 
Anneme ve ailenin diğer üyelerine zaman zaman 
kimliğime ilişkin sorular soruyordum. Böyle du-
rumlarda, üstü kapalı bir biçimde olsa da Musevi 
geçmişimden, kaçamak da olsa bahsediliyordu. 
Aile üyelerinden bazılarının benimle olan ileti-
şimini kestiğini bile hatırlıyorum. Diğer yandan 
ben de sürekli olarak, “neden bu sorunsal ile il-
gilendiğim” gibi sorularla muhatap oluyordum. 
Bütün bunlar benim için korkunç ve rahatsız edi-
ci durumlardı. Ben okulumla ilgilenmek yerine, 
yok Almanmış, yok Türkmüş ve Museviymiş gibi 
işlerle uğraşıyordum.

Arayış Yılları

Tarihsel, kültürel ve ulusal kimliğime yönelik uzun 
bir arayış süreci başlamıştı. Bir çocuk, saklı olan, 
gizemli olan bir şeyin peşine nasıl düşerse, ben 
de beni ben yapanın ne olduğunu aramaya başla-
mıştım. Mesele olan şey, bende her şeyden biraz 
olmasıydı; ama, onların hepsi bir bütün olarak 
bana yansımamıştı. Anneme göre ben yarı Alman 
yarı da Türk’tüm. Zaman zaman, benim Alman ve 
Türk olan yanımın ne olabileceği düşüncelerine 
dalıyordum. Alman yanımın yukarı, aşağı, sağ, sol 
veya akılcı düşünme; duygusal eylemlerimin ise 
Türk yanımdan kaynaklandığı fikrine kapılıyor-
dum. Bütün bunlar, basmakalıp laflar değil miydi? 
Almanlar bana şöyle diyordu: “Her ne kadar senin 
bir Alman adın olsa da, aslında o bir Musevi adı; 
diğer yandan annen de bir Türk”. Türkler, “Her ne 
kadar annen Türk olsa da senin baban bir Alman”. 
Museviler ise şöyle diyorlardı: “Her ne kadar Mu-
sevi bir baban olsa da senin annen Türk; ayrıca 
babanın Musevilik ile de pek işi olmamış”. Ben 
de böyle arada, arafta yaşıyordum işte… Türkçe-
de buna yönelik çok hoş bir söz vardır: İki minare 
arasında bir binamaz.8  Bu duruma yönelik Muse-
vi kültüründe bir söz var mı bilmiyorum.

Burada bir başka şey daha anmalıyım. Yatılı okul-
dan ayrıldığımda, Rumcayı unutmuştum; bildiğim 
Türkçenin önemli bir bölümü de gitmişti; ama, 

yine de konuşabiliyordum. Annem o sıralar çok 
doğru bir şey yaptı; benimle yoğun olarak sadece 
Türkçe konuşmaya başladı. Annem Türkçe konu-
şuyor ben de Almanca cevap veriyordum. Bazen 
annem benim Almancamı anlamıyordu; ben de o 
zaman aynı şeyi Türkçe açıklamaya çalışıyordum. 
Böylece süreç içinde bir dil duygum da oluştu. 

Annem Almancayı hiçbir zaman sistematik bir bi-
çimde öğrenmedi; babam ile ya Fransızca ya da 
Türkçe konuşurdu. İzninizle söylemem gerekirse, 
annemin Almancası berbattı; böyle olduğu için 
de utanıyordum. Bu arada annem sürekli lastik 
çizmeler giyip sağa sola gidiyordu; hiç giyimine 
kuşamına dikkat etmezdi. Annem duygularını hiç 
göstermeyen birisiydi; duygusunu göstermesi ge-
rektiği zamanlarda da çok ölçülü davranırdı. Gri 
yeşil gözleri vardı; hoşuna gitmeyen bir konuyu 
konuştuğumuz zamanlarda gözlerinin rengi gri-
leşir, matlaşır ve cam gibi olurdu. Yine böyle za-
manlarda sesini yükseltir ve aynı şeyleri yapmaya 
başlardı. Böylece biz de sorunlarımızı hiçbir za-
man çözemezdik. Yine de güçlü olan kazanırdı, 
diyebilirim. Annem çok soğuk, hesaplı ve başka 
insanlarla ilişkilerinde de sürekli kendi çıkarını 
öncelikli gören birisiydi. 

Bu arada yine söylemeliyim ki, annemi, hemen 
hemen ölümüne kadar hiçbir zaman anlamamı-
şımdır. Babam, iyi, bilge, akıllı ve azametli bir 
adam olarak ölmüştür. Annem ve babam: İki fark-
lı, uç örneklerim. Birisi her şeyin üstünde, diğeri 
ise kimseyi yanına yaklaştırmayan birisiydi. Bü-
tünleştirilebilir miydi? Bu yönü bir biçimde içim-
de taşıyorum. Korkunç bir şey diye düşünüyor 
ve davranışlarımın hangisine benzediğini sürekli 
gözlemliyordum. Her eylemimden sonra da söz 
konusu davranış biçimini ya ana hafıza kartıma 
kaydetmeyi ya da silmeyi deniyorum.

Annemin davranışlarındaki bu durum, kendi is-
temi dışında Almanya’da yaşamak durumunda 
kaldığı sürgünlük haline bilinçaltında verdiği bir 
yanıt gibiydi. Annemle aramızdaki ilişki sembo-
lik bir yaşam gibiydi. Biz kendi tercihlerimizi 
yaşamamıştık; yine bir kez daha babamın bize 
bıraktığı evde bu kez Almanya’da sürgünde ya-
şıyorduk. Biz de bu durumu, reddedilemez bir 
dogma olarak kabul etmek zorunda olduğumuza 
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inanmıştık. İkimiz de kendi tarzımızda bu duru-
ma tepki de gösteriyorduk... 

Hanımefendiler, beyefendiler; izninizle burada bir 
sıçrama yapıp, yaşamımın başka bir dönemine ge-
çeceğim:

Daha yaşamımın başlarında insanlara katkı yapa-
cak, onların dertleri ile ilgilenecek bir meslek se-
çeceğim belli olmuştu. Ben de bu duygunun etkisi 
ile olacak sosyal pedagoji okumaya başladım. Bu 
alandaki öğrenimimi tamamladım. Ardından da 
insan davranışları, duyguları ve düşüncelerinin ku-
ramsal yanı ile ilgilenme arzumdan dolayı da psi-
koloji ve psikoterapi okumaya karar verdim. Bu 
andan itibaren de sürekli olarak çaresiz durumda 
kalmış insanlar ile hem özel hem de profesyonel 
olarak ilgilenerek, onlara yardımcı olmaya çalıştım. 

Sonuç

Artık sabrınızı fazla zorlamadan bitirmek istiyo-
rum. 46 yıllık bir ömrün kapsamlı analizini 25 
dakika içinde yapamayacağımı biliyorum. Şimdi 
bunu belgeleyemesem de Almanya’daki yaşamı-
mın, babamı kovuşturan, onurunu kıran ve vatan-
daşlığından çıkaran ülke ile bir biçimde barışma 
jesti olduğunu iddia edebilirim. Babam her ne 
kadar 22 yıl Türkiye üniversitelerinde aktif ola-
rak çalışmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olsa da, 
çok büyük bir saygı ve minnettarlık ile Türk va-
tandaşlığını taşıyıp sonra da Türkiye’den emekli 
olmuştur. Babam ona göre önemli olan her şey 
ile bağının koparılmış olmasından dolayı olacak, 
Türkiye’nin de onu anlamadığına inanmıştır. 

Onun tepkisi de Türkiye’den çekip gitmek olmuş-
tu. Yaşamımın önemli bir bölümünde bütün bunlar 
benim için de taşımak zorunda kaldığım bir yük 
olmuştur. Şimdi tabii olup biteni çok daha farklı 
görüyorum. Şu sıralar artık kültürler ve dünyalar 
arasında kaldığımı düşünmüyorum; yerimi daha 
çok, kültürlerin, farklı dünyaların üzerinde bir 
yerde görüyorum. Bu gerçeklik ile yaşamak için 
bir dizi olanağımın da olduğunu biliyorum. Bir 
ulusal kimlik ile olan ilişkimi kestim ve Alman-
ya’da yaşıyorum. İki ülkenin vatandaşıyım; hem 
Alman, hem Türk hem de Musevi’yim. Hiçbir 
parçam diğer parçamı dışlamıyor. İstanbullu idim 
ve yine İstanbullu olarak kalacağım.

Bitirirken vurgulamak isterim ki, bir sürgün ço-
cuğu olarak, ailemi temsilen çok önemli görev-
ler üstlendim: Almanya’dan kaçış, Türkiye’deki 
yaşam ve Almanya’da yeni bir başlangıç. Benim 
bu kimlik oluşturma sürecim, büyük bir oranda 
tamamlanmıştır. Burada sizlerin önünde böyle bir 
analizi sizinle paylaşmış olmam, ebeveynlerimin 
tutumları ile ilgilidir. 

Burada sizlerin önünde, anne ve babamın yapama-
dıklarını bir parça ben yapmaya çalıştım.

İlgi ile beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ederim.
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