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Çevremizde barışı ve çoşkuyu 
yaymak, yaşamak; barış ve 
mutluluk için eylemek, in-

sancıl2 öğelerin sürekli gözetilerek 
oluşturulduğu bir toplumsal yapıda 
kolaylaşır. Bu durum insanın istem-
leri doğrultusunda eylemesi, özgür-
leşmesi ve kendini geliştirmesinin de 
önünü açar. Çağımızda gittikçe artan 
biçimde iyi ve erdemli yaşam nasıl 
olacak sorusundan bağımsız olarak 
politik düzenin nasılı sorgulanmak-
ta.3 Toplumların yaşam deneyimle-
ri, günümüzden başlayarak geçmişe 
doğru çok sayıda öğretici örnek ile 
dolu. Söz konusu örnekler insanlığın 
kendi kusuru ile içine yuvarlandığı 
olumsuzları yeniden ve benzer bi-
çimde yaşamaması için ipuçlarını da 
barındırır niteliktedir. 

Kişinin iletişimde etkili olması için 
hedef kitlesinin iletişim alışkan-
lıklarını hesaba katması gerektiği 
dilbilimsel bir veri olarak bilinir. 
İletişimde, dilin ve dolayısıyla dilin 

taşıyıcısı olduğu kültürün birikimin-
den yararlanılır. Etkili iletişimde, ne 
dediğin değil, karşıdakinin ne anla-
dığı önemlidir temel ilkesinden hare-
ket edilir. 

Günümüzden 2500 yıl öncesinde, 
Antik Yunan'da başlayıp, Roma ya-
şam kültürü içinde kurumsallaşan 
ve medreselere de taşınan retoriğe 
(belagata/güzel konuşmaya) ne denli 
önem verildiği bilinir.4 Özetle, ileti-
şimde etkili olabilmek için geçmişte 
olduğu gibi bugün de kendini yetiş-
tirmiş iyi bir konuşmacı, hedef kitle-
nin yaşam alışkanlıklarını gözetir. 5 

Bu çalışmada, izlediğim Alman ve 
Türk toplumu bağlamında şöyle bir 
saptama yapmamız olanaklıdır. Her 
iki toplumda da din, kültürün en 
önemli belirleyenidir. Eksikliğini 
varsayarak, genelleyecek olursak Al-
man toplumu Hristiyan, Türk toplu-
mu da İslam dininin belirleyiciliğin-
de biçimlenmiştir. Politika yapanlar 
da bu gerçekliğin bilincinde dinin 
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söylem biçiminden yararlanmışlardır. Almanya’da 
Hıristiyan Demokrat (CDU) ve Hristiyan Sosyal 
Birlikçiler (CSU), Sosyal Demokratlar (SPD) ile 
Alman siyasetinin güçlü temsilcileridir. Türkiye’de 
belli bir siyasal örgütü anmasak da İslamcı düşün-
cenin Türkiye siyasetenin en başat unsuru olduğu 
söylenebilir. Andığım bu geleneklerin dinsel söyle-
min etkisinden bağımsız bir iletişim biçimi geliştir-
medikleri düşünülebilir.6  

Siyasetçi kitleyi etkilemek ve kendi önceliklerini 
yaşama geçirmek için iktidara gelmek ister. İktidara 
gelmek için de yöneldiği kitleyi etkilemek ve amaç-
ları doğrultusunda onları ikna etmesi beklenir. Bunun 
için de siyasetçi, dilbilimde çağrı metni olarak tanım-
lanan, kitleyi devindirecek metinlerle tek tek her seç-
meni etkilemek ister. Seçmeni etkilemenin geçmiş-
ten günümüze en etkili araçlarından biri geliştirilen 
söylemde korku üretilmesidir; korku, insanları yan 
yana getirecek; seçmenler de kendisini ve yaşadığı 
ülkeyi kurtaracağını düşündüğü bir yöneticiye sarı-
lacaktır. Söz konusu yönetici, kendisini lider, önder 
vb kavramlar ile tanımlanması ortamını oluşturarak 
yığınların zihnine taşınmak ister. Seçmen de bu doğ-
rultuda kendisini ait hissedeceği bir kümenin içine 
yerleştirip, önderinin öngörüsünün toplumda egemen 
kılınması için iradesini lideri ile özdeşleştirip, onun 
kullanımına sunar; bir anlamda ona, otoriteye sığınır. 
Bu belirleme ile lider, kitlesinin mutlak sözcüsü ola-
rak, yönettiği veya yöneteceği toplumu ve seçmeni 
sahiplenir ve akılda kalacak sloganlar geliştirir: Ön-
celiğimiz ülkemiz ve milletimizdir! Büyük ve güçlü ül-
kemiz! Benim milletim! Tehdit altındayız ve hepimiz 
teyakkuz halinde olup, saldırılardan kurtulacağız, 
vb. Böyle bir durumda, seslenilen kitle kendisini teh-
dit eden, bir ötekine gereksinim duyar, varsayımın-
dan hareket edilir. Söz konusu öteki de durumsallık 
(konjonktür) ile ilintili olarak üretilir. 7 

Alman ve Türk toplumu bağlamında son bin yılda 
öne çıkan ötekiyi tanımlayan kavramlardan bir seç-
ki sunmak gerekirse, şöyle özetlenebilir: Barbar8, 
Müslüman9, Batı10, Kafir11, Yahudi12, Katolik veya 
Protestan13, Komünist.14 Türkiye’ye özgü, özellikle 
belli bir kümenin kendini ifade etmek için kullan-
dığı, ilerici ve gerici kavram çiftini de anabiliriz. 
Elbette her kullanımı saltlaştırmak yerine yorum 
bilimin yol göstericiliğinde ilgili dönemin koşulları 
ile birlikte düşünmek gerekir. Almanya’dan baktı-

ğımızda Batı’da öne çıkan biçimi ile ötekinin adı 
yeniden ‘Müslüman’ olmuştur; sanırım Türkiye’de 
de yeniden güncellenen biçimiyle Batı... 

Almanya’da özellikle son 15 yılda, ilgi çeken -abar-
tarak söylemek gerekirse- bir değerlendirme ölçütü 
(felsefeden ödünç alacağımız bir tabir ile âdeta das 
Maß aller Dinge –her şeyin ölçütü-) olarak ‘Müs-
lüman’, sıkça dillendirilmiştir: “İslam dini Alman-
ya’nın bir parçasıdır. Hayır, Müslümanlar belki ama 
İslam Almanya’nın parçası değildir.” İslam’a taham-
mül etmesinden dolayı belki de “Almanya kendini 
yok ediyor!” gibi sav sözler ve yayınlar söz konu-
sudur.15 Bu sürecin evrildiği yer olarak, yabancı ve 
özellikle Müslümanların ötekileştirildiği PEGIDA 
[Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalı-
lar] gibi örgütlenmeler anılabilir. Bu tür örgütlerin 
söylemlerinin siyasette sahiplenilmesi belirginleş-
miştir. Yükselen bir partiyi tehdit olarak görüp, onun 
söylemlerini kullanma çabası ise bir tür yeni siyaset 
yapma tarzı olarak gözlemlenebilmektedir.

İletişimde Yeni Eğilim: Postolgusal16 
Yönelim
Olguların Bağlamından Koparılıp 
Araçsallaştırılması

İletişimde anlatıcının karşıdakinin (iletişim mode-
lindeki gönderici – alıcı ilişkisi bağlamında) güve-
nini kazanmak; söylemine ve eylemine meşruluk 
kazandırmak için gerçeği eğip bükmesi, olguları 
ters yüz etmesi durumunu postolgusal yönelim ola-
rak değerlendirebiliriz. 

2017 yılı Almanya’da seçim yılı; yansımaları da 
durumsal görüngüler olarak değerlendirilebilir. 
Seçim yılı dolayısıyla saptanmış öteki bağlamında 
kamuoyu oluşturucu güdüleyici yayın ve eylemler 
söz konusu... Son aylarda Almanya-Türkiye ilişki-
lerinin bir uzantısı olduğunu duyumsatan yeni bir 
gündem oluştu. Kuruluşu 30 yıl geriye giden bir 
dernek; DİTİB -Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği- 
bu bağlamda, kamuoyunda çok anılır oldu. Bugün 
Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
maaşları ödenerek gönderilen 906 erkek, 116 da ka-
dın din görevlisi DİTİB’e bağlı olarak çalışıyor. Son 
iki yılda DİTİB derneğinin  Türkiye’nin uzantısı bir 
dernek olduğu âdeta keşfedildi.17 Son dönemlerde 
hemen her gün Almanya’nın yazılı ve görsel yayın 
organlarında bu derneğe ilişkin haber ve değerlen-



68 69www.iktisatvetoplum.com • Mayıs 2017 • Sayı: 79

dirmeler yayımlanıyor.18 

Türkiye’de ise terör propagandası yapmak, terör 
örgütüne üye olmak gibi gerekçelerle yazar ve ga-
zetecilerin gözaltına alınıp; aylarca haklarında bir 
iddianame olmaksızın içerde tutulmaları, bilimcile-
rin üniversitelerden uzaklaştırılmalarının gerekçesi, 
postolgusal tutumun örneği olarak gösterilebilir. 
Bu durum, die Welt gazetesinin Türkiye temsilci-
sini; bir anlamda Türkiye’de yaşayan Almanları da 
içerince Almanya’da çok daha görünür oldu.19 Bu 
duruma tepkilerde, postolgusal yönelim öne çık-
tı. Avrupa’nın bir değerler topluluğu olduğu sanki 
unutuldu,  siyasetçinin genelde sıkça başvurduğu 
iletişim biçimi olarak ‘tehdit’ tercihinin nasıl ön-
celendiği görüldü.20 Daha çok demokrasi ve insan 
hakları değerlerine sahiplenmek yerine, yasak ve 
yasaklama dillendirildi.21 ‘Yassak kardeşim!’ söy-
lemini çağrıştıran uygulamalara tanık olundu.22 
Oysa Almanya’nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı 
Dr. Steinmeier, teşekkür konuşmasına Almanya’nın 
demokratik değerler ve insan haklarının yurdu ol-
masına vurgu yapmıştı. Konuşmasına, iki yıl önce 
Tunus’ta bir aktivistin kendisine söylediği “Ihr ma-
cht mir Wut! – Sizin varlığınız (Almanya) bana ce-
saret ve umut veriyor!”23 sözü ile başlamıştı. 

Söylemde postolgusal yönelimin olası sonuçlarını 

belki de Hannah Arendt’ten bir alıntı ile açıklaya-
biliriz: “Eğer size sürekli olarak yalan söyleniyorsa, 
bunun sonucu, yalanlara inanmanız değil, artık hiç 
kimsenin hiçbir şeye inanmamasıdır.” 24

Postolgusal yönelimin sonuçları ve Türkiye’deki 
olup bitenlere ilişkin bir değerlendirme

“(...)Günün sonunda, gerçeklik ile bağlantısı kop-
muş, (...)cezalandırılma korkusuyla yaratıcı fikirler 
öne sürmekten vazgeçmiş ve hayatını devam ettire-
bilmek için yetenek ve çalışkanlık yerine sadakat ve 
belagatı seçmiş insanların yaşadığı bir ülkede eko-
nominin, teknolojinin, eğitimin, sanatın, akademik 
üretimin ve hayatımızı etkileyen diğer pratiklerin 
kötüye gitmesi olağan değil midir?”25  

Peki bilimcilerin de belli bir kültürel koşullanmış-
lık durumunda ürettiklerini varsayıp, ulaşılabilir ve 
insanı ötekileştirme dili ve etkisinden en az hasarla 
çıkaracak öneri ne olabilir?   

Edebiyat Öğretici ve Sağaltıcı Olabilir!

İnsan genel olarak dille kültürlenen ve dille biçim-
lenen bir varlık olduğu için dilsel üretim alanına 
bakabiliriz: İnsan kendisini anlatmak ve başkasına 
ulaşmak için dili kullanıyor. Edebiyatta bu durum, 
estetiğin katkısı ile, gerçekliğin dilsel olarak yeni-
den kurgulanması olarak karşımıza çıkıyor.
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Yaşanılanlar yazılaştırıldığında, sözel olan ile kar-
şılaştırılınca, diğerlerinin denetimine açık olabilir; 
böylece güvenilirliği ve kalıcılaşması da artabilir. 
Geçmişte yaşananlar tarihçilerden farklı olarak ede-
biyatçıların da konusu olunca metnin alımlayıcıları-
nın ilgili dönemde yaşananlar ile kurduğu ilişki de 
kalıcılaşıp, anlam kazanabilir. Geçmişte yaşananları 
tarihçilere havale edip herhangi bir sorunun bilgiye 
dayandırılarak [!] çözülmesi veya empati becerisi 
geliştirilip benzer acıların yeniden yaşanmasının 
önlenmesi sağlanamamıştır. 

Ahmet Altan son romanında26 insanın dün ve bu-
günle kurduğu anlama odaklı ilişkiyi nasıl yapılan-
dırdığını roman kişilerini konuşturarak okuru ile 
paylaşıyor.  “Nizam: Bazen hayatın bütün safahatı-
nı görebilmek istiyorum… Hani Eyfel Kulesi’nden 
Paris’e baktığında bütün şehri görürsün ya, öyle bir 
yerde durup bakayım, bütün hayatı, olup biten her 
şeyi göreyim istiyorum”. 

Yaşamın içinde olup biteni anlayıp anlamlandıra-
bilmek için yeniden kurgulanıp sunulan gerçekliğin 
içinde yanıtlarımızı da arayabiliriz: 

“Rukiye: Roman oku… Senin görmek istediğin bü-
tün hayatı gösteren yer orasıdır. Edebiyat, hayatın 
Eyfel Kulesi’dir… Bütün hayatı görebileceğin baş-
ka da bir yer yoktur bana sorarsan… (…) Size bi-

raz roman okutmalıyım ben yeniden. Hayatı görün, 
insanları görün, bütün şehri görün, tek tek evleri, 
insanları görün…”27 

1933 yılında NSDAP [Nasyonal Sosyalist Alman 
İşçi Partisi] Almanya’da iktidara gelmiş; kısa süre 
içinde halkın sığınacağı bir otoriter yapı oluşturul-
muştu. Halkın güven duygusu da tehdit olarak gös-
terilen ‘öteki’ üzerinden yapılandırılmıştı. Öncelikli 
öteki de geçmişte yapılandırılan ve imgeye dönüşen, 
araçsallaştırılmış ‘Yahudi’ olmuştu. Tabii süreç için-
de diğerleri de ötekileştirilmişti. İlk yapılan yasal 
düzenlemelerden biri devlet memurluğu yasasında 
yapılan düzenlemeydi. Bu düzenlemenin ardından, 
kendilerine Almanya’da yaşam olanağı olmadığını 
gören bilim ve sanat insanları da İsviçre’de kurulan, 
Die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im 
Ausland –Yurt Dışı Alman Bilimciler Acil Yardımlaş-
ma Derneği’nin girişimleri ile başka ülkelere yönlen-
dirilmişlerdi28.  Bu bilimcilerin bir bölümünün yeni 
yaşam alanı 1933 yılından itibaren Türkiye olmuştur. 
Anılan dönemde Türkiye’ye gelen iktisatçıları konu-
laştıran Horst Widmann’ın bir yazısını Almancadan 
çevirdim. Çeviri metinde anlamayı güçlendirmek 
için bazı katkılar yaptım. Bu çeviri ile yakın geçmiş-
teki bir durumu güncelleştirip, olası yeni durumları 
ve genel olarak hayatı görmeyi denedim. 
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göçmen Almanların yeni Almanya tasarımı ve ül-
kenin yapılandırılmasında, Almanların birbirinden 
farklı yaklaşımları bağlamında, Ernst Reuter’den 
farklı düşünüyordu. Bundan daha da önemli ola-
nı ise Ernst Reuter’in Ağustos 1943’te, daha son-
raları “Özgür Almanlar Birliği” diye adlandırılan 
‘Türkiye’deki Özgür Almanlar Grubu’ adında bir 
örgütlülük girişimiydi. Bu örgütlülükte Türkiye’de 
sürgünde, kendisi gibi göçmen olarak bulunan Ger-
hard Kessler, Alexander Rüstow, Friedrich Besuch, 
Curt Kosswig ve Hans Wilbrant da bulunuyordu. 
Bu grubun amacı, Hitler’in ve Nasyonal Sosya-
lizm’in bertaraf edilmesinden sonra Avrupa’daki ül-
keler ve diğer uluslar ile yapıcı ilişkileri olan, özgür 
ve demokratik bir hukuk devletinin kurulmasıydı. 
Grubun çalışma programından, Radyo Yayınlarına 
ilişkin Taslaklar ve ‘Neler olmalı?’ başlıklı bildiri-
den, Almanya’nın politik ve iktisadi olarak yeniden 
yapılandırılmasında neleri öngördükleri hakkında 
bazı bilgiler edinilebiliyordu. Söz konusu bu gru-
bun çağrısında, yeni kurulan Alman devletinde bü-
tün demokratik güçlerin, liberaller, muhafazakarlar 
ve sosyal demokratların katıldığı geniş bir birlik dü-
şünülüyordu; komünistler bu gruba dâhil edilmeye-
cekti. Federal Almanya Cumhuriyeti, gerçekten de 
bu temel ilkeler üzerinde gelişmiştir.

Ernst Reuter, 1946 yılının sonunda Almanya’ya, 
Batı Berlin’e dönmüştü. Berlin abluka altında iken 
anakent belediye başkanı olarak, bütün dünyanın 
ilgisini çeken, yoğun ve etkili politikaları yaşama 
geçirmişti. Ernst Reuter’i Federal Almanya Cumhu-
riyeti’nin kurucu politik aktörlerinden birisi olduğu-
nu söylersek, eksik bir şey söylememiş oluruz. Ma-
alesef 1953 yılında çok erken bir yaşta, 64 yaşında 
yaşama gözlerini yummuştur.

Nazi diktatörlüğü yıkıldıktan sonra kurulan Federal 
Almanya Cumhuriyeti’nin politik tasarımları ve ey-
leme biçimlerinde Ernst Reuter’in kalıcı etkisi ol-
muştur. Aynı şekilde Alexander Rüstow ile birlikte 
Wilhelm Röpke de devletin iktisat politikalarında, 
özellikle de pazar ekonomisinin yaşama geçirilme-
sinde belirleyici olmuştur. Almanya ekonomisinde-
ki yol gösterici pazar ekonomisi günümüze değin, 
1989’da iki Almanya’nın birleşmesinden sonra olu-
şan yeni dünyada da olumsuz yan etkileri ile birlikte 
etkin rolünü sürdürmektedir.  

Yazının başında belirttiğim sıralamaya uyarak, tabii 
öncelikle Wilhelm Röpke ile devam edeceğim:

‘Türkiye’ye Alman Bilim Göçü’ndeki 
İktisatçılar 29

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 
politik ve ekonomik yapılanmasında, Türkiye’den 
dönen Alman göçmenlerin önemli katkıları olmuş-
tur. Bu konu hakkında bu güne değin fazla bir şey 
yazılmamıştır. Türkiye sürgününün üç önemli şah-
siyetini, -ben onları ‘üç büyük R’ olarak adlandıra-
cağım-, üç önemli ve etkili örnek kişilik olarak ta-
nımlayabiliriz; hatta tanımlamak zorundayız: Ernst 
Reuter, Wilhelm Röpke ve Alexander Rüstow. Bu 
üç önemli ismin, ayrı ayrı Federal Almanya Cum-
huriyeti’nin kuruluş sürecindeki etkileri ve katkıları 
nasıl olmuştu? Öncelikle Ersnt Reuter’in katkıları-
na bakabiliriz:

Ersnt Reuter:

Hatırlayalım; Ersnt Reuter Hollanda ve İngilte-
re üzerinden 1935 yılında Türkiye’ye sığınmıştı. 
Türkiye’de önce İktisat Bakanlığı’nda müsteşarlık, 
ardından da 1938 yılından, Almanya’ya döndüğü 
1946 yılına kadar da Ankara Siyasal Bilgiler Yük-
sek Okulunda, şehir planlaması ve şehircilik konu-
sunda öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 

Ben, Ernst Reuter’in Türkiye’deki sürgün yılları 
hakkında, Thomas Herr’in çok kapsamlı makalesi 
ile bilgilenmiştim. Bu makaleden Ernst Reuter ile il-
gili çok şey öğrenmiştim. Thomas Herr, makalesin-
de (…), Alman kamuoyunun Ernst Reuter’in yaşa-
dıkları üzerinden Türkiye’deki Alman göçmenlerin 
varlığından haberdar olduğunu dile getirmektedir.30

Reuter’in Almanya özlemi büyüktü; ilk fırsatta da 
Almanya’ya dönmek arzusundaydı. Almanya’ya 
koparılmaz bir bağ ile bağlı olduğunu düşünüyordu; 
Türkiye’yi sevmiş olsa da Türkiye onun için kendi 
isteği dışında kalmak zorunda bırakıldığı bir yerdi.31 
Bu yurtsever duygu onu, başından beri, savaş bittik-
ten sonra, politikacı olarak Nazilerden kurtarılmış 
Almanya’da nasıl etkili olurum konusunda düşün-
meye ve çalışmaya itmiştir. Ersnt Reuter’in bu ko-
nudaki tasarımları ve girişimleri nelerdi?

Ernst Reuter 1943 yılında, göçmen olarak ABD’de 
bulunan Thomas Mann’dan, “demokrasi ve bağım-
sızlık yanlısı Almanların bir araya gelmesi” için bir 
çağrı yapmasını istemiştir.32  Ancak bu girişimi so-
nuçsuz kalmıştır. Thomas Mann, Almanya dışındaki 
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Wilhelm Röpke

Ernst Reuter’den farklı olarak Wilhelm Röpke, daha 
1933 yılında İstanbul’a gelmiş ve Türkiye’ye sığın-
mıştır. Türkiye’de de sadece dört yıl kamu yönetimi 
ve iktisat alanında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 

1937 yılından itibaren, İsviçre’nin Cenevre şehrin-
deki Uluslar arası İktisat Eğitimi ve Araştırmaları 
Enstitüsünde (Institut Universitaire des Hautes Etu-
des Internationales) lisans üstü dersler verir. Wil-
helm Röpke, kendisi gibi 1933 yılında Türkiye’ye 
gelen iktisat tarihi ve iktisat coğrafyası öğretim üye-
si Alexander Rüstow ile yakınlaşır ve bilimsel görüş 
alış-verişinde bulunur.

13 Ekim 1937’de dostu Alexander Rüstow’a  Ce-
nevre’den şöyle yazar:

“… izninizle size artık söylemeliyim: Sizin yanınız-
da ve sizinle birlikte yaşadığım anlar çok güzeldi. 
Size bütün içtenliğim ile teşekkür ederim.” 33

Mektupta Rüstow’a “kendisi için yabancı olan bir 
atmosferde yaşadığı hayal kırıklıkları ve alışkanlık-
lardan” 34 bahseder. Yine de İstanbul’da deneyim-
lediği, zamanla bir çalışma grubu işlevi kazanan 
bilimsel görüş alış-veriş ortamının altını çizer. Wil-
helm Röpke’nin ayrılmasından sonra da sözü edilen 
çalışma grubu, çalışmalarına gerek mektup ile ge-
rekse de yaratılan diğer fırsatlar ile İsviçre’de veya 
Fransa’da devam eder. 

Wilhelm Röpke II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülke-
sine dönmez. Savaştan önce Marburg35’da profesör-
dür. Röpke, savaş sonrası Almanya’nın kaderinde 
rol almıştır. Öncelikle kitabı ile bu sürece katıl-
mıştır: Die deutsche Frage [Alman Sorunu]. Ayrı-
ca 1950 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde 
konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bin dokuz 
yüz ellili yılların başında Adenauer36 hükümetinin 
görevlendirmesi ile Alman ekonomisinin durumunu 
incelemiş ve raporlandırmıştır.

Wilhelm Röpke, erken dönem Federal Almanya 
Cumhuriyeti’nde pazar ekonomisini temsil eden 
kuramcılar ve politikacılar ile çok yakın olmuştur. 
Bunlardan bazıları: Ludwig Erhard, Alfred Mü-
ler-Armack, Eucken…  

1959 yılında Röpke’nin 60. doğum gününde, ‘Al-
man Ekonomisi’nin Babası [olarak anılan] Ludwig 
Erhard, şunları yazar:

“Kendi görevimde bağımsız ve özgür bir düze-
nin kurulmasında Wilhelm Röpke’nin katkıları 
büyüktür. Benim için sürekli bir uyarıcı olarak, 
bu güne kadar hayatımda yer almış, düşünce ve 
eylemlerimde etkin olmuş, kalıcı, derin izler bı-
rakmıştır.  Bundan dolayı ona çok insancıl duy-
gular ile bağlıyım.  Bu adama en içten şükranla-
rımı sunarım.” 37

Alexander Rüstow:

Şimdi de başta andığım üç büyüklerden üçüncü 
R.’yi anlatacağım: Alexander Rüstow yaşamının 16 
yılını Türkiye’de sürgünde geçirmiştir. Hatırlatmak 
için yeniden anıyorum, Ernst Reuter 11 yıl, Wil-
helm Röpke de dört yıl Türkiye’de kalmışlardı (…).

Alexander Rüstow’un Türkiye’ye sığınmadan önce 
bir kürsüsü yoktu. Eski diller uzmanıydı; yirmili yıl-
larda, iktisadi teşekküllerde çalışan, evrensel bilgi 
ve bilimsel tamlık ile donanmış birisiydi. O da Ernst 
Reuter gibi Yahudi değildi; politik sebeplerin dışın-
da Türkiye’ye göç eden ender kişilerden biriydi. 

Türkiye sürgününde Alexander Rüstow’un en 
önemli eseri, üç ciltlik ‘Ortsbestimmung der Ge-
genwart [Günümüzün Yerini Belirleme]’.38 Rüs-
tow da eserini, bugünün veya yarının değil de öbür 
günün çalışması olarak tanımlamıştır. Kitap, geniş 
kapsamlı, bütün insanlık evreninin tarihini içeren, 
sosyoloji alanında bir temel eser olarak anılır. Ben 
bu kadarla yetinip, eserin içeriğine ilişkin daha faz-
la bir şey söylemeyeceğim. İrdelediğim bağlam açı-
sından önemi, Türkiye sürgününün böyle bir ürüne 
kaynaklık etmesidir. Göçmenlerin içinde bulunduk-
ları koşullar ve kendilerini güvende hissetmemele-
rinden dolayı olacak, Türkiye sürgününde fazla ya-
yın yapılmamıştır. Söz konusu bu koşullarda insani, 
bilimsel ve politik açıdan aşılmaz baskıların olduğu 
bir dönem, Rüstow için de yaşam güvencesinin ol-
madığı bir zaman dilimi olarak düşünülebilir.

Rüstow, daha İkinci Dünya Savaşı döneminde bile 
Türkiye’de, ülkenin sunduğu olanaklar çerçevesin-
de politik olarak aktif birisiydi. Alman muhalefet 
güçlerinin temsilcileri (Helmuth James Graf von 
Moltke39 gibi…)  ile barış ve arabuluculuk çabala-
rını sürdürüyor ve ülkeden kaçanlara yardım çalış-
malarına katılıyordu. Diğer yandan Ortbestimmung 
der Gegenwart adlı kitabında düşünsel boyutlarını 
kapsamlı olarak ele aldığı politik tutumu ve yayın 
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faaliyetlerini 1949 yılında Almanya’ya döndükten 
sonra yaşama geçirme olanağı bulabilmiştir. Anılan 
bu etkinliklerini de Heidelberg Üniversitesi’nde, 
Alfred Weber’in kürsüsünde onun ardılı olarak üst-
lendiği toplum ve iktisat bilimleri profesörü olarak 
çalışırken yürütmüştür. 

Genç Federal Almanya Cumhuriyeti’ne katkısının 
temelinde hiç kuşku yok ki sosyal pazar ekonomi-
sinin kuramsal ve politik olarak kurumsallaşmasın-
da gösterdiği yararlıktır. Pazar ekonomisinde onun 
belirleyici katkısı toplumsal bireşenlere yaptığı vur-
gudur. Rüstow’a göre sosyal’ sözcüğünün altı ‘çok 
belirgin olarak, kalın kırmızı çizgilerle çizilmelidir’ 
ve hiçbir şekilde eskiden de çok iyi bilindiği üzere, 
öylesine laissez-faire40 (bırakınız yapsınlar! veya 
akışına bırakalım anlamında) ekonomik reformun 
göz boyama amaçlı bir etiketine dönüşmemelidir.41 

Alexander Rüstow’un o yıllarda Alman ekonomisi 
için attığı adımların devletin yapılandırılması ve eko-
nomi politikaları açısından güncelliği günümüzde de 
gözlemlenebilmektedir. Alexander Rüstow’un, 1985 
yılında 100. doğum günü42 dolayısıyla yayımlanan 
anma kitabına da başlık olarak seçilen, ‘Ekonomik 
İnsancıllık/Humanizm’ adlı çalışmasında sürekli 
olarak, yineleyerek ‘Ekonomik Mucize’nin öteki 
Yüzü”43 ne vurgu yapmıştır. Ona göre şu gerçeklik 
gözden kaçırılmamalıdır: Refah tek başına insanları 
mutlu etmeye yetmez! ‘Günlük yenilecek ekmekten 
çok daha önemlisi entegrasyondur; yani, birlik-
te yaşadığın diğer insanlar ile bütünleşmektir.’ 
Alexander Rüstow, ekonomik mucizenin yaşandığı 
Federal Almanya’da böyle bir bütünleşmenin olma-
dığını gözlemlemiş ve bunun özlemini duymuştur.44 
Bu bağlamda Türkiye deneyimlerinin yaşattığı bir 
duygu durumundan da söz edilebilir.

(…) 

Reuter ve Türkiye sürgününde bulunan diğerlerin-
den farklı olarak Alexander Rüstow, Türkiye ile ya-
kın ilişki kuramamıştır. Bazı kaynaklardan böyle bir 
sonuç çıkarılabilir; ancak Rüstow Türkiye’ye her 
zaman derin bir şükran duygusu ile bağlı olmuştur. 
Bu bağlılığını hayatının eseri diye tanımlanan Orts-
besitmmung der Gegenwart adlı yapıtının ön sözün-
de şöyle dile getirmiştir:

“Ta o zamanlardan (1933 ve sonrası) günümüze 
kadar, kendimi bilimsel çalışmalara verebildiy-

sem, bunun için Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
oluşturulan yeni Türkiye’ye teşekkür borcumu ifa-
de etmeliyim. Atatürk, Türkiye’yi Batı kültür orta-
mına taşımak için, benim de aralarında olduğum 
çok sayıdaki göçmeni davet edip, bizlere özgür-
lükçü ve onurlu koşullarda Türkiye’nin dönüşümü 
çalışmalarına katılma olanağı sunmuştur.”45  

Batı ve Doğu: Geliştirici ve Devindirici İki 
Odak

Yine romanın kurgu dünyasına dönüp, Zülfü Liva-
neli’nin anlatımı ile günümüzün de başat konusu 
olan Doğu ile Batı’yı anlamaya çalışalım: 

“…’İmam Gazali’yi bilir misiniz?’

-‘Elbette!’ 

Gazali Bağdat’taki eğitimini tamamladıktan sonra 
bir kervanla Tus şehrine dönerken kervanını hara-
miler soyar ve herkesin altınını, gümüşünü alırlar. 
Gazali’nin de torbası bu arada gider. (…) Gazali, 
aylarca aradıktan sonra Haramilerin kaldığı yeri 
bulur. (…) Haramibaşı, gönderin şu çocuğu bana 
der. Sonra ona, ‘Evladım, herkesin servetini aldık, 
ses çıkaran olmadı. Senin torbanda bunlardan daha 
kıymetli ne olabilir ki canını tehlikeye atıp buralara 
geldin?’ (…) 

‘Torbada Bağdat’taki hocamın ders notları vardı!’ 
(…)

Haramibaşı Gazali’ye döner: ‘Ders notlarını iade 
ediyorum delikanlı’ der; ama, âlim olmak istiyorsan 
bir şeyi unutma: (…) ‘Senden çalınan bilgi senin 
bilgin değildir.’ 

-Max güler: Çok güzel bir mesel. Zaten Batı kitap, 
Doğu meseldir. Demek Doğu’dan Mimemis yazarı-
na bir başkaldırı ha?”46  

Özgüvenli ve dil bilinci gelişkin sorgulayan birey-
lerin çoğalması, sağlıklı bir geleceğin güvencesi sa-
yılabilir.  

Anahtar Sözcükler: Politikada İletişim / Ötekileş-
tirme/ Korkutma/ Tehdit/ Postolgusal/ Alman Bilim 
Göçü/ Edebiyat ve Gerçeklik
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