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SUNU 

Prof. Dr. Erkan bi  
Rektör 

 

 

Türkiye ile Almanya ili kileri, iki devlet için tarih sürecinde hep önemini 
korumu tur. Bu ili kiler Çanakkale Sava � s�ras�nda farkl� bir anlam kazanm� , 
özellikle Birinci Dünya Sava �’nda bir anlamda kader birli i yap�lmas�n� sa lam� t�r. 
Bu birlik, Cumhuriyetin kurulmas�ndan sonra e itim alan�nda raporlar yazmalar�, 
öneriler getirmeleri ve binalar yapmalar� için Alman uzmanlar�n�n (bilim, sanat ve 
kültür), mimarlar�n Türkiye’ye davet edilmesi biçiminde sürmü tür. kinci Dünya 
Sava � öncesinde ba layan ve sonras�nda devam eden ili kiler ise, Atatürk’ün 
Nasyonal Sosyalizm’in bask�s� alt�nda kalan Alman Yahudi bilim insanlar�n� 
Türkiye’ye davet etmesi ile yo unla m� t�r. Bu süreç, bilim insanlar�n�n 1933 
Üniversite Reformu’nda, stanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile Yüksek 
Ziraat Enstitüsü’nün kurulmas�nda önemli katk�lar vermeleriyle sürmü tür. 1960’l� 
y�llarda Türk i çilerinin Almanya’ya gitmeye ba lamas� ve 1965 y�l�nda Türkiye-
Almanya Sosyal Güvenlik Sözle mesi’nin imzalanmas�yla, Türk-Alman ili kileri 
ba ka bir boyutta devam etmi tir.  

Ankara Üniversitesi ile Almanya aras�ndaki ili kilerde, 1933’lü y�llarda Ankara 
Üniversitesi’nde Alman bilim insanlar�n�n çal� maya ba lamas� çok önemli bir yer 
tutar. Almanya’da doktoralar�n� yap�p Ankara Üniversitesi’nde görev yapan ö retim 
elemanlar�m�z yan�nda, Almanya’daki Üniversitelerle yap�lm�  olan anla malar 
kapsam�nda sürdürülen bilimsel i birlikleri de çok önemlidir. Ankara Üniversitesi ile 
Almanya aras�nda önemli bir i birli i de kültürler aras� ve dinler aras� bar� � bilimsel 
bilgiyle destekleyen, iki dinin temel kavramlar�n� anla �l�r bir dille günümüz 
okuruna sunma amac�yla ilk kez yap�lan bir çal� mada somutla m� t�r:  Bu çal� ma, 
Üniversitemiz lahiyat Fakültesi ve Eugen-Biser Stiftung i birli i ile Türk ve Alman 
bilim insanlar�n�n yedi y�l süren çal� malar� sonucunda iki cilt olarak Almanya’da 
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Almanca ve Türkiye’de Türkçe olarak e  zamanl� yay�nlanan, “ slamiyet-
H�r�stiyanl�k Kavramlar� Sözlü ü”dür.  

Bu sözlü ün tan�t�m� için 28 Kas�m 2013 tarihinde Almanya Berlin’de 
düzenlenen toplant�lara kat�lmak üzere gitti imizde, bu toplant�larda tan� t� �m�z 
Christoper Kubaseck ve Günter Seufert, birlikte yay�na haz�rlad�klar� ve 1933-1945 
döneminde gelen Alman Bilim insanlar�n� konu edinen kitab� bana arma an ettiler. 
Bu kitab� ald� �mda, kitab�n Türkçe’ye çevrilmesini ve Üniversitemiz yay�n� olarak 
yay�mlanmas�n� dü ündüm. Bu görü ümü kitab� yay�na haz�rlayan Kubaseck ve 
Seufert ile payla t� �mda, kitab�n Türkçe’ye çevrilmesinden çok memnun 
olacaklar�n� söylediler. Berlin’deki toplant�lardan birisinde bu kitapta yaz�s� da olan 
ve Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne hizmet etmi  olan Ernst Reuter’in o lu 
Edzard Reuter’le de görü mü  (solda) bir de an� foto raf� çektirmi tik (sa daki, 
slamiyet-H�r�stiyanl�k Kavramlar� Sözlü ü Bilim Kurulu Üyesi Dr. Heiner Köster). 

  

 
Edzard Reuter’le de görü memiz, 1933’lerde kurulmu  olan ba lar�m�z�n 

kopmad� �n� dü ündürerek beni çok mutlu etmi , kitab�n Türkçe’ye çevrilmesi 
görü ümü peki tirmi ti.  Bu kitab�n Türkçe’ye çevrilmesine ko ut olarak, Ankara 
Üniversitesi’ne katk� yapm�  olan Almanya, Avusturya, sviçre kökenli Almanca 
konu an tüm Alman bilim insanlar�n� konu edinen bir kitab�n da Üniversitemizde 
haz�rlanarak yay�nlanmas�n�n iyi olaca �n� dü ündüm. Böylece, Ankara 
Üniversitesi’ne hizmet etmi  olan Alman bilim insanlar� ile ilgili iki kitap, 
Üniversitemiz yay�nlar� aras�nda yay�nlam�  olacakt�. Bu konudaki görü ümü, 
Berlin’deki toplant�lara birlikte gitti imiz Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Kas�m 
Karakütük ile payla t�m. Ancak Almanya dönü ümüzde Kubaseck ve Seufert’ten 
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yay�na haz�rlad�klar� kitab� Türkçe’ye çevirtmek için istedi imiz izine, aç�k bir 
olumlu yan�t alamad� �m�z için bundan vazgeçtik.   

Almanya dönü ünde 2014 y�l�nda “Türk-Alman Bilim Y�l�” kapsam�nda 
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i’yle ortakla a pek çok etkinlik 
gerçekle tirerek Türk-Alman bilimsel i birli ini sürdürdük. Bu etkinlikler 
kapsam�nda yapm�  oldu umuz bilim y�l� aç�l�  toplant�s�n�n konu malar�n� “Ankara 
Üniversitesi’nin Kurulu  Y�llar�ndaki Yabanc� Bilim nsanlar�” ba l� �yla 2015 y�l�nda 
Türkçe ve Almanca olarak yay�nlad�k. 

Kimsesizlerin kimsesi olma, ma durun yan�nda bulunma ve onlara yard�m 
gelene ini tarih boyunca koruyan, uygulayan Türk Milleti, ayn� tutumunu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yüksek iradesi ile Cumhuriyet döneminde de sürdürmü tür. 
Atatürk’ün yüksek iradesi ve 1933 üniversite reformu do rultusunda; vatanlar�n� 
terk etmek zorunda kalan pek çok Alman bilim insan� ülkemize kabul edilmi tir. 
Onlar, ülkemizi ikinci vatan olarak görmü , ülkemizde bilimin geli mesine hizmetler 
sunmu , önemli katk�lar sa lam� t�r. Onlar, emekleri, özverileri, al�nterleri, hayalleri 
ve umutlar� ile ülkemizle özde le mi tir. Alman bilim insanlar� hukuktan ziraate, 
fenden t�bba pek çok alanda Üniversitemizin temellerini olu turan enstitü ve 
fakültelere Ankara’ya, Ülkemize yapm�  olduklar� katk�lar� inceleyerek bunu bir 
kitapla kamuoyuyla payla man�n görevimiz oldu unu dü ündüm. Ankara 
Üniversitesi’nin kurulu unda eme i geçmi  olan Alman bilim insanlar�n�n 
emeklerini bir kitapta ortaya koymak, Üniversitemizin geçmi inden gelece ine bir 
haf�za olu turmak, ayn� zamanda aidiyet duygular�n� peki tirmek ve vefa 
duygular�m�z� aç�klayabilmek için haz�rlanan bu kitab�n ortaya konulmas�nda ba ta 
Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Kas�m Karakütük olmak üzere bölüm yazarlar�na, 
çevirmenlere, editör yard�mc�lar�na, bas�mevi personeline; eme i geçen herkese 
yapt�klar� katk�lar için te ekkür eder, “ kinci Vatan ve Ankara Üniversitesi” kitab�n�n 
Üniversitemiz ve e itim tarihimize � �k tutmas�n�, ara t�rmac�lara ilham vermesini ve 
okuyuculara yarar sa lamas�n� dilerim. 

 Sayg�lar�mla.
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ÖNSÖZ 

Prof. Dr. Kas�m Karakütük 
Rektör Yard�mc�s�  

Editör 
 

 
 

Türk (Ankara Üniversitesi) ve Alman bilim insanlar�n�n yedi y�l süren ortak 
çal� malar�n�n sonucunda haz�rlanarak Almanya’da Almanca, Türkiye’de 
Üniversitemizce Türkçe olarak e  zamanl� yay�nlanan, “ slamiyet-H�r�stiyanl�k 
Kavramlar� Sözlü ü”nün tan�t�m� için düzenlenen toplant�lara kat�lmak üzere 
Rektörümüz Prof. Dr. Erkan bi  ile 28 Kas�m 2013 tarihinde Almanya Berlin’e 
gitti imizde, oradaki toplant�lardan birisinde Christoper Kubaseck ve Günter 
Seufert, birlikte yay�na haz�rlad�klar� Türkiye’ye 1933-1945 döneminde gelen Alman 
bilim insanlar�n� konu edinen, 2008 y�l�nda yay�mlanm�  ve ondokuz yazardan 
ikisinin Türk, birisinin Frans�z oldu u “Detsche Wissenschaftler im türkischen Exil: 
Die Wissenschaftsmigration in die Türkei 1933-1945” adl� kitab� Rektörümüze 
arma an ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Erkan bi , bu kitab�n Türkçe’ye çevrilmesi ve 
Üniversitemiz yay�n� olarak yay�mlanmas� konusundaki görü ünü Kubaseck ve 
Seufert’e söyledi inde bu durum kendileri taraf�ndan olumlu kar �land�. 
Rektörümüz, bu kitab�n Türkçe’ye çevrilmesine ko ut olarak, Alman bilim 
insanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne yapt� � katk�lar� konu edinen bir kitab�n da 
Üniversitemizde haz�rlanarak yay�nlanmas� dü üncesini benimle payla t�. Böylece, 
Ankara Üniversitesi’ne hizmet etmi  olan Alman bilim insanlar� ile ilgili iki kitab�, 
Üniversitemiz yay�nlar� aras�nda yay�nlamay� planlam�  olduk.  

Türkiye’ye döner dönmez kitab�n çevirisiyle ilgili çal� malara ba lad�k. 
Kubaseck ve Seufert’ten çevirinin yap�lmas� konusunda izin istemek amac�yla 31 
Aral�k 2014 tarihinde kendilerine yaz� yazd�k. 13 Ocak 2014 tarihinde, olabilece i 
ama “Orient-Institut Istanbul”dan da izin istememiz gerekti ini belirttiler. Ancak 
daha sonraki yaz� malardan kitab�n Türkçe’ye çevrilmesi konusunda Kubaseck ve 



viii 

Seufert’ten aç�k bir izin yaz�s� gelmedi i için, söz konusu kitab�n Türkçe’ye 
çevrilmesinden vazgeçmek zorunda kald�k.  

kinci kitapla ilgili de ba lad� �m�z çal� malar sürüyordu. Kitab�n nas�l bir 
içerikte olabilece i ve kitapta kimlerin bölüm yazabilece i konusunda incelemeler 
yapt�k, konuyla ilgili olabilece ini dü ündü ümüz ö retim üyelerimizin görü ünü 
ald�k. Kitab�n içeri i, bölüm ba l�klar� ve bölüm yazarlar�n� belirlerken; Yüksek 
Ziraat Enstitüsü ile ilgili daha önce yay�nlar� olan Prof. Dr. Cemalettin Ya ar Çiftçi, 
yine Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi ile ilgili konularda çal� malar� olan 
Prof. Dr. Tamay Ba a aç Gül (çal� malara ba lad� �m�z zaman doçent idi), Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi alan�nda çal� an Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, e itim tarihi 
alan�nda çal� an Prof. Dr. smail Güven, T�p Fakültesi’yle ilgili önemli çal� malar� 
bulunan ayn� zamanda T�p Fakültesi’nin dekanl� �n� da yapm�  olan Prof. Dr. 
Mazhar Semih Baskan, güzel sanatlar e itimi alan�nda çal� an Doç. Dr. Ömer 
Ad�güzel, Prof. Dr. Ernst Reuter’in Siyasal Bilgiler Fakültesi ve alandaki ilgili 
çal� malar�n� yak�ndan bilen Prof. Dr. Ay egül Mengi, Alman bilim insanlar�n�n 
lahiyat Fakültesi’ndeki katk�lar� konusunda Prof. Dr. Recai Do an, Dil ve Tarih- 

Co rafya Fakültesi’ne katk� yapm�  Alman bilim insanlar�n�n katk�lar� konusunda, 
daha önce Bruno Taut ile ilgili çal� malar yapm�  olan Prof. Dr. Z. Kenan Bilici 
(çal� malara ba lad� �m�z zaman doçent idi), Fen Fakültesi’ne katk� yapm�  olan 
Alman bilim insanlar� ile ilgili olarak dönemin Fen Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Ahmet 
Muammer Canel, Eczac�l�k Fakültesi’ne katk� yapm�  olan Alman bilim insanlar� ile 
ilgili olarak Eczac�l�k Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Gülbin Özçelikay (çal� malara 
ba lad� �m�z zaman dekan yard�mc�s� idi), Alman bilim insanlar�n�n yapt�klar� 
yay�nlar�n kaynakçalar�n� sa layan Prof. Dr. Do an At�lgan ile Prof. Dr. Dursun 
Zengin ilk akl�m�za gelen hocalar�m�z oldu. Böylece kitapta yaz� yazma olas�l� � olan 
bu ö retim üyelerimizle 2013 y�l�n�n Aral�k ay�nda bir toplant� yapt�k. Hukuk 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Ernst E. Hirsch ile ilgili yaz� yazmas� konusunda Prof. Dr. 
Muharrem Özen’in önerisi ile Prof. Dr. Kemal enocak,  Prof. Dr. smail Güven’in 
önerisi ile bilim tarihi alan�nda çal� an ve Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de bilim 
konusunda doktora tezi olan Doç. Dr. nan Kalayc�o ullar�’yla (çal� malara 
ba lad� �m�z zaman yard�mc� doçent idi) da bölüm yazmalar� konusunda ileti ime 
geçtik. Daha sonra belli aral�klarla toplanarak kitab�n içeri i konusunda görü  al� -
veri inde bulunduk. Bu toplant�larda “Alman bilim insan�”n�n kim oldu u sorusunu 
tart� t�k. Çünkü Almanya d� �nda sviçre, Avusturya kökenli Almanlar ya da 
Almanya’dan di er Avrupa ülkelerine göçüp oran�n yurtta l� �n� alanlar ile di er 
Avrupa ülkelerinden Almanya’ya göçüp Almanya yurtta l� �n� alanlar da olabilirdi. 
Tart� malar�m�z�n sonunda, bir ülke ayr�m� yapmadan Almanya, Avusturya ve 
sviçre kökenli “Almanca konu an” tüm bilim insanlar�n� “Alman bilim insan�” 

olarak kabul ettik ve Ankara Üniversitesi’ne yapt�klar� katk�lar� incelemek üzere 
tümünü kitab�n kapsam� içine alman�n uygun oldu unu kararla t�rd�k. Ku kusuz, 
Almanya d� �nda Fransa, ngiltere, talya, Macaristan ve di er ülkelerden de bilim 
insanlar� Ankara Üniversitesi’ne gelerek görev yapm�  ve katk� sa lam� lard�r. 
Ancak di er ülkelerden gelen bilim insanlar�, bu çal� man�n konusu içinde ele 
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al�nmad�. Bu ülkelerden gelen bilim insanlar�n� konu edinen ayr� yay�n çal� malar� 
da ileride dü ünülebilir.  

Bu toplant�larda, kitab�n hangi y�llar� kapsamas� gerekti i konusunu da 
de erlendirdik. De erlendirmeler sonucunda a �rl�kl� olarak 1933-1970 y�llar�n� 
kapsayan dönem olmak üzere, bu dönemin d� �ndaki y�llarda varsa Üniversitemize 
hizmet etmi  Alman bilim insanlar�n�, kitab�n kapsam�na almay� uygun gördük. Bu 
de erlendirmelerde, ö retim üyeleri d� �nda okutman,  teknik; camc�, marangoz, a ç� 
ve yard�mc� hizmet, di er personel örne in cam atölyelerinde çal� an teknik personel 
de geldi i için, bilgi varsa bunlar�n da incelemeye al�nmas�n�n iyi olaca �n� 
dü ündük.  

Ancak konunun yaln�z Türkiye’den ve buradaki kaynaklardan görünü ünü 
de il; Almanya’dan da görünü ünü yans�tmam�z gerekti i dü üncesiyle Türkçe’ye 
çevirtmeyi dü ündü ümüz kitapta bölüm yazm�  olan iki Türk yazarla da 
yaz� malar yapt�k. Bu s�rada o kitaptaki yazarlardan Regine Erichsen’in daha önce 
Albert Eckstein ile ilgili Prof. Dr. Nejat Akar’�n 2003 y�l�nda ikinci bas�m� yap�lm�  
olan “Anadolu’da Bir Çocuk Doktoru: Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein” adl� kitaba katk� 
vermi  oldu unu ö rendik (s. 142). Ayn� tarihlerde Almanya Kassel Üniversitesi’nde 
Nazi döneminde Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’nde göreve ba layan ö retim 
üyeleriyle ilgili doktora tezi haz�rlayan slam Fatih K�sac�k’la, bu ö retim üyelerinin 
özlük dosyalar�ndaki belgelerden yararlanmak amac�yla Ankara Üniversitesi 
Rektörlü üne geldi inde kar �la t�k. Bu tesadüf sonucunda K�sac�k’tan konunun 
Almanya’dan görünümünü yans�tan bir yaz� yazmas�n� istedik, kabul etti; ayn� 
konuda çal� an Almanya’dan Regine Erichsen ve Gerald Kreft’in de isimlerini verdi. 
Erichsen ve Kreft ile Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat� 
Anabilim Dal� Ö retim Üyesi Prof. Dr. Dursun Zengin ileti im kurdu. Erichsen iki, 
Kreft bir yaz� yazmay� kabul etti.  K�sac�k’tan, kendi doktora tezi için Prof. Dr. Ernst 
E. Hirsch’in o lu Enver Tando an Hirsch ile görü me yapt� �n� ö renince, bu kitapta 
Almanya’dan bak�  konusunda, babas�yla ilgili bir yaz� yazabilece ini dü ünerek, 
o ul Hirsch’le ileti im kurmas�n� istedik. Ancak görü meler sonucunda o ul 
Hirsch’ten istemimize olumlu bir yan�t alamad�k.  

Kitapta Yüksek Ziraat Enstitüsü ile ilgili iki bölüme yer verdik. Bunun nedeni, 
Ankara’da 1933 y�l�nda hizmete ba layan Yüksek Ziraat Enstitüsü 1948 y�l�nda 
kapat�ld�ktan sonra bu Enstitü’nün be  fakültesinin birikimi ile kurulan Ankara 
Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün devam� 
olarak dü ünülmesidir. Çünkü, bugün Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin tüm 
dekanlar�n�n foto raflar�n�n bulundu u yerde ilk üç dekan�n -Yüksek Ziraat 
Enstitüsü yöneticilerinden Prof. Dr. Walter Gleisberg (1933-1935), Prof. Dr. Walter 
Spöttel (1936-1938) ve Ord. Prof. Dr. Valentin Horn (1938-1939)’un- foto raflar�n�n 
oldu unu gördük.  Bunu da Ziraat Fakültesi’nin Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 
birikimine sahip ç�kt� �n�n kan�tlar�ndan birisi olarak de erlendirdik. Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’nün be  fakültesinde yap�lan ö retim, ara t�rmalar, yay�nlar,  yeti tirilen 
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lisans ve lisansüstü ö renciler, unvan alan doçentler, doçentlik tezleri; Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nin temelini olu turmu tur. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün yeti tirdi i ö retim üyeleri ve ö retim üyesi adaylar� bu 
iki fakültenin ö retim kadrosunda yer alm� lard�r.  

Yap�lan toplant�lar, görü meler ve de erlendirmeler sonucunda kitaptaki 
bölümler ve yazarlar� öyle belirledik: 

 Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, “Alman Bilim nsanlar�n�n Türkiye’ye 
Geldikleri Dönemde Almanya ve Türkiye’deki Durum”,  

 Regine Erichsen, “Die deutsche Sicht Auf die deutschen 
Wissenschaftler, die in die Türkei emigrierten und an Einrichtungen 
der Ankara Universität angestellt wurden” (“Türkiye’ye S� �nan ve 
Ankara Üniversitesi’nde Görev Alan Alman Bilim nsanlar�na 
Almanya’n�n Bak� �”),  

 Gerald Kreft „,Das deutsch-türkische Wunder’ Philipp Schwartz, die 
Notgemeinschaft und die Neueröffnung der stanbul Üniversitesi 1933” 
(“ ’Türk-Alman Mucizesi’ Philipp Schwartz, Acil Durum Birli i ve 
stanbul Üniversitesi’nin Aç�l� � 1933”), 

 Doç. Dr. nan Kalayc�o ullar�, “Cumhuriyet Döneminde Bilim ve 
Teknoloji Politikalar�n�n Olu umunda Alman Bilim nsanlar�n�n 
Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. smail Güven, “1933 Üniversite Reformu Sonras�nda 
Üniversitedeki E itim Ö retim Anlay� �na Alman Bilim nsanlar�n�n 
Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Kemal enocak, “Hukuk Fakültesi’ne Alman Bilim 
nsanlar�n�n Katk�lar�”, 

 Doç. Dr. Ömer Ad�güzel, “Ankara’daki Sanat Kurumlar�n�n 
Olu mas�na ve Ankara Üniversitesi’nin Geli mesine Alman Sanat 
nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Z. Kenan Bilici, “Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ve E itim 
Ö retimde Alman Bilim Kadrosu (1936-1970)”,  

 Prof. Dr. Tamay Ba a aç Gül, “Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi’ne Alman Bilim nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Cemalettin Ya ar Çiftçi, “Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabîî 
limler, Ziraat Sanatlar� ve Orman Fakültelerine Alman Bilim 
nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Ahmet Muammer Canel, “Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi’ne Alman Bilim nsanlar�n�n Katk�lar�”, 

 Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan, “Ankara T�p Fakültesi’ne Alman Bilim 
nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Regine Erichsen, “Vom Nümune-Krankenhaus zur Medizinischen 
Fakultät der Universität Ankara-die Emigranten Albert Eckstein und 
Eduard Melchior und ihre medizinische Arbeit in der Türkei” 
(“Numune Hastanesi’nden Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ne: 
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Göçmen Albert Eckstein ile Eduard Melchior ve Türkiye’de T�p 
Alan�nda Yapt�klar� Çal� malar”),  

 Prof. Dr. Ay egül Mengi, “Kentbilim ve Yerel Yönetimler Alan� ile 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Alman Bilim nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Recai Do an, “Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne 
Alman Bilim nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, “Eczac�l�k Fakültesi’ne Alman Bilim 
nsanlar�n�n Katk�lar�”,  

 slam Fatih K�sac�k, “Von der Universität Ankara nach Deutschland 
zurückgekehrte deutsche Wissenschaftler” (“Ankara Üniversitesi’nden 
Almanya’ya Dönen Bilim nsanlar�”). 

Alman bilim insanlar�n�n Ankara Üniversitesi Senato üyeli i, Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’nde rektörlük, dekanl�k, enstitü müdürlü ü, bölüm ba kanl� � gibi 
yönetim görevleri de yapm�  olmalar� nedeniyle, ülkemizde e itim yönetimine 
getirdikleri katk�n�n da bir bölüm olmas�n� istememize kar �n, bu konuda çal� acak 
bir ö retim üyesi bulamad� �m�z için bu bölümün yaz�lmas�n� erteledik. Böylece, 
belirlenmi  olan yazarlar, bölümlerini yazmaya ba lad�lar. 

Ele ald� �m�z konunun, Ankara Üniversitesi’ne katk� sa layan Alman bilim 
insanlar�n�n Türkiye’ye gelmeye ba lamas�n�n üzerinden seksen y�ldan fazla zaman 
geçmi  olmas�, bu bilim insanlar�n�n hiç birisinin ya am�yor olmas�, hatta Türkiye’de 
yeti tirdikleri ö rencilerin de büyük ço unlu unun ya am�n� yitirmi  olmas� gibi 
baz� zorluklar� vard�.  Bu nedenle kitapla ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek amac�yla, 
Üniversitemiz Personel Daire Ba kanl� � ar ivinde Alman bilim insanlar�n�n özlük 
dosyalar�n� ara t�rd�k, ayr�ca  fakültelerimizdeki özlük dosyalar�n�n bulunmas�n� 
istedik, tüm birimlerimize konuyla ilgili belge olup olmad� �n� yaz� ile sorduk. 
Bulabildi imiz belgeleri, ilgili bölüm yazar�na ula t�rd�k. Bu arada Alman bilim 
insanlar� ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir yasal düzenlemeye 
ula abilece imiz dü üncesiyle TBMM Ba kanl� �na, ar ivlerindeki belgelere ve 
yaz� malara ula abilmek dü üncesiyle Milli E itim ve D� i leri Bakanl�klar� ile 
Almanya Büyükelçili i’ne yaz�lar yazd�k. Üniversitemiz kütüphanelerinde Alman 
bilim insanlar�n�n yazd� � kitaplar, makaleler, doçentlik tezleri, yay�nlar� ya da 
yönettikleri tezlerle ilgili bilgileri Prof. Dr. Do an At�lgan ara t�rd�, buldu u bilgileri 
ilgili bölüm yazarlar�na ilettik. Toplant�lar, de erlendirmeler ve iki y�ldan fazla süren 
çal� malar sonunda, yazarlar kitap bölümlerini bize ula t�rmaya ba lad�lar. 
Üniversitemiz Senato ile Yönetim Kurulu kararlar�n� gözden geçirdik; konuyla ilgili 
buldu umuz baz� Senato kararlar�n� kitab�n Ekler Bölümünde verdik. 

K�sac�k, kendi bölümünü Almanca ve Türkçe olarak yaz�p Almanya’dan bize 
gönderdi. Kreft ve Türkçe’yi de bilen Erichsen’in Almanca yazd� � üç bölümün 
Türkçe’ye çevirtilmesi konusunda Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Sibel Ay �l Özkan ile 
Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekan Yard�mc�s� Prof. Dr. Leyla Uzun, çok destek 
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verdiler. Erichsen’in yazd� � iki ve Kreft’in yazd� � bir Almanca bölümü, Dil ve Tarih 
Co rafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat� Anabilim Dal�’ndan Yab. Okt. Gülru 
Bayraktar ve Yabanc� Diller Yüksekokulu Almanca ö retim elemanlar�ndan Okt. 
Saliha Çevik Türkçe’ye çevirdi, TÖMER Almanca Okutman� Esma Durak ise bu 
çevirileri kontrol etti. Erichsen’in birinci yaz�s�n�n çevirisini bir kez de Prof. Dr. 
Kemal enocak gözden geçirdi. Ayr�ca, Erichsen ve Kreft’in Almanca’dan Türkçe’ye 
çevrilen yaz�lar�n�n genel kontrolünü Prof. Dr. Dursun Zengin yapt�.  

Tüm yazarlar�n bölümlerini tamamlay�p vermelerinden sonra yaz�lar okundu, 
ço u yazar dipnot kulland� � için, tüm yaz�larda dipnot kullan�ld�, bölüm ba l�klar� 
ve kaynakçalarda bir örneklik sa land�, biçim yönünden olabildi ince bir örneklik 
sa lanmaya çal� �ld�, foto raf, ekil ve çizelge ba l�klar� bir örnek k�l�nd� ve 
numaraland�rma her bölüm içinde yap�ld�. Ayn� bilim insan�n�n farkl� fakültelerde 
görev yapmas� durumunda her bölüm yazar� o bilim insan�n� kendi bölümü içinde 
ele alm�  oldu undan, bu tür durumda olan bilim insanlar� için bir tekrar olmu  olsa 
da farkl� bilgilerin de sunulaca �, bunun kitapta bir zenginlik olaca � dü ünülerek 
yazarlara bu konuda kar� �lmad�. Her bölümle ilgili varsa düzeltme önerileri 
yazar�yla payla �ld�, kitapta yaz�m ve bölümler aras�nda tutarl�l� �n, bir örnekli in 
sa lanmas�na çal� �ld�, düzeltmeler yap�larak bölümlerin son biçimi olu turuldu. 
Bölümlere son biçimi verildikten sonra yazarlardan “bas�la” istendi. Kitap 
bölümlerinin okunmas�, düzeltmelerin yap�lmas� konusunda kitab�n Editör 
Yard�mc�lar� Uzm. Ece Özdo an Özbal ile Gönül Tiryakio lu da çok büyük çaba 
harcad�. Yazarlarla ileti im kurulmas�nda özel kalem Hande Özay Can çok emek 
harcad�. Bu emek ve çabalar olmasayd�, kitab�n tamamlanmas� daha uzun sürecekti.  

 Kitap için çal� maya ba lad� �m�z ilk günlerden ba layarak kitab�n isminin 
“Alman Bilim ve Kültür nsanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne Katk�lar�” olabilece ini 
dü ünmü tük. Yaz�lar�n ilk taslaklar� tamamland�ktan sonra, kitab�n ismiyle ilgili 
olarak Prof. Dr. Abdulrezak Altun’a kitap tasla �n� göndererek ileti im bilimci olarak 
görü ünü sorduk. Alman bilim insanlar�n�n konu malar�ndan, onlara yönelik 
söylenmi  sözlerden esinlenerek “ kinci Vatan: Kalanlar”, kinci Vatan Türkiye”, 
“Say�n Hocam kinci Vatan�n�za Ho  Geldiniz”, “Tütün, Gül, Bülbül, Güzel-Ümit”, 
“Kalplerimizden Yap�lm�  Bir Buket” gibi önerilerde bulundu. Bu öneriler  
do rultusunda Alman bilim insanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne yapm�  olduklar� 
katk�lar� ve bu bilim insanlar�ndan baz�lar�n�n Türkiye için “ikinci vatan�m” demi  
olmalar�n� göz önünde bulundurarak kitaba “ kinci Vatan ve Ankara Üniversitesi” 
isminin konulmas�n� uygun gördük.  

Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’ye geli lerinde en büyük katk� 
Atatürk’ündür. Bilindi i gibi Cumhuriyetin ilk y�llar�nda Atatürk, di er ülkelerden 
bilim, sanat, kültür insanlar�n�, mimarlar� Türkiye’ye davet ederek bilimsel görü , 
rapor, proje haz�rlamalar�n� istemi tir. Örne in e itim konusunda John Dewey’i, 
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Ankara’n�n kent plan� konusunda Alman kökenli Hermann Jansen’i, 1932 y�l�nda 
haz�rlanan Birinci Be  Y�ll�k Sanayi Plan� ile ilgili olarak Rus profesör ve uzmanlar� 
davet etmi tir. Bunlardan biri de Prof. Dr. Albert Malche’dir. Malche, 1932 y�l�nda 
stanbul Üniversitesi Hakk�nda Rapor yazm� t�r. Malche’�n rapor yazd� � y�llarda 

Atatürk üniversite reformu yapmay� dü ünüyordu. Ayn� y�llarda Almanya’da 
Hitler’in ba kanl� �nda Nazi Yönetimi sürüyordu. 1933 y�l�nda Nazi Yönetiminin 
Yahudi ya da Yahudi kökenli (e i Yahudi) bilim insanlar�na uygulad� � bask�, i lerine 
son vermesi, bu ö retim üyelerini ba ka ülkelere göçe, s� �nmaya zorlad�. Albert 
Einstein’in Atatürk’e, Almanya’da zor durumdaki ö retim üyelerini davet etmesi 
için mektup yazmas�, Atatürk’ün, Türkiye’nin kap�lar�n� Einstein ve Alman bilim 
insanlar�na açmas� ile Albert Malche, Philipp Schwartz, Almanya (Avusturya-
Macaristan) Türk Talebe Müfetti i Cevat Dursuno lu’nun ileti im ve çabalar�yla 1933 
Ekim ay� sonlar�na do ru Schwartz’�n da içinde bulundu u yakla �k 150 s� �nmac� 
(“mülteci”) profesör aileleriyle birlikte stanbul’a gelmi tir. 1933 y�l�n�n Kas�m 
ay�nda bu ö retim üyelerinin denetiminde stanbul Üniversitesi’nde ö retim y�l� 
ba lam� t�r. Hitler bask� yaparken, Amerika Birle ik Devletleri, ngiltere gibi ülkeler 
ekonomik ve yasal düzenlemelerinin uygun olmad� � gerekçesiyle s� �nmac� Alman 
bilim insanlar�n� ülkelerine kabul etmezken, Einstein ba ta olmak üzere Alman bilim 
insanlar�na Türkiye’nin kap�lar�n� açan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu yakla �m� -dünya tarihinde ve ça da lar� içinde- büyük liderlik 
özelliklerinin de kan�t�d�r..  

Bilindi i gibi 1933 Üniversite Reformu’ndan önce de Alman bilim insanlar� 
Türkiye’ye gelmi tir. 1915-1918 y�llar� aras�nda Darülfünun’da profesör Alman bilim 
insanlar� görevlendirilmi tir. Bu bilim insanlar� unlard�r:  Dr. Bergstasser, Dr. Giese, 
Dr. Lehmann-Haupt, Dr. Obst, Dr. Penck, Dr. Leick, Dr. Zarnick, Dr. Hoesch, Dr. 
Arndt, Dr. Fester, Dr. Hoffmann, Dr. Fleck, Dr. Schöborn, Dr. Jacobi, Dr. Nord, Dr. 
Mordtmann, Dr. Unger, Dr. Richter, Dr. J. Würschmidt, Dr. Anschütz (Asistan). 

Kitapta Ankara Üniversitesi’ne eme i geçti i saptanan büyük ço unlu u 
profesör olan Alman bilim ve sanat insanlar� ile di er personelin fakültelere göre 
isimleri a a �da verilmi tir. Bu bilim insanlar�ndan isimleri italik olanlar, 1933 
y�l�nda Nazi yönetiminden Türkiye’ye s� �nm� -Yahudi bilim insanlar�d�r. 

 Hukuk Fakültesi: Ernst Hirsch, Paul Koshacker, Wilhelm Röpke, Gerhard Kessler, 
Andreas Schwarz, Richard Honig, Karl Strupp, Alfred Isaac, Edith 
Fischdick, Hans-Jürgen Kornrumpf, Detlef-Eckhard Steebke, Ursula 
Ackermann, Jörg Kuglin, Maria Rosckeck.  

 Yüksek Ziraat Enstitüsü: Ziraat Fakültesi: Max Pfannenstiel, Hans Bremer, 
Rudolf Belling, Walter Gleisberg, Friedrich Falke, Richard V.D. Heide, Kurt 
Stüwe, Franz Heske, Reinhold Hoffmann, Guido Matschenz, Walter Dix, 
Thodor Oehler, Kurt Lohwag, Ziraat Sanatlar� Fakültesi: Otto Gerngross, 
Ernst Arnold Egli, Max Rüdiger. Tabîî limler Fakültesi: Wilhelm Salomon-
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Calvi, Richard Woltereck, Kurt Krause, Rudolf Lorenz, Kurt Leuchs, Conrad 
Weygand, Hermann Zahn. Veteriner Fakültesi:  Fritz Christiansen-Weniger, 
Gustav Gassner, Clemens Bosh, Rudolf Wilhelm Seuffert, Hans Richter, 
Walter Spöttel, Anton Koegel, Karl Friedrich Beller, Max Gebhard, Curt 
Sprehn, Rudolf Stetter, Rudolf Baumann, Ludwig Lutz, Paul Hoffman, 
Valentin Horn. Orman Fakültesi: Robert Bernhard, Rudolf Pfefferkorn, 
Kevin Fritsche, Leo Tschermark, Hans Mayer Wegelin, Erwin Schimitschek.   

 DTCF: Ersnst Silberknopf, Georg Rohde, Benno Landsberger, Hans Gustav 
Güterbock, Walter Ruben, Karl Menges, Bruno J. F. Taut,  Hans Reichenbach, 
Wolfram Eberhard, Eduard Zuckmayer, Helmuth Bossert, Leo Spitzer, 
Alexander Rüstow, Herbert Louis, William John McCallien, Annemarie von 
Gabain, Herbert Melzig, Hans Hennig Von Der Osten, Katharina Otto-Dorn, 
Rudolf Fahrner, Berthold Spuler, Aifred Zastrau, Hildegard Emmel, (“Dil 
ve Tarih-Co rafya Fakültesi’ndeki Mülteci Profesörler” adl� makalesinde 
Nilgün Çelebi (2003, 264) Eberhard’�n gerçek s� �nmac� (mülteci) olmad� �n� 
ama ili kisinin oldu unu Widmann’a (2000, 243) dayanarak belirtmektedir). 

 Fen Fakültesi: Wilhelm Salomon-Calvi,  Curt Kosswig, Leo Brauner, Fritz Arndt, 
Erwin Finlay Freundlicsh, Hans Rosenberg, Thomas Royds, Richard Edler 
von Mises, Willy Prager, Arthur R. von Hippel, Alfred Heilbronn, Harry 
Dember, Reginald Oliver Herzog, Friedrich Breusch, Erich Horst Fischer, 
Heribert Grubitsch, Adolf Gustav Parts, Ants Laur, Yrjo Kauko, Hans 
Ludwig Hamburger, Heinrich Karl Water, Horts Müller, Friedrich Karl 
Ludwig Markgraf.  

 T�p Fakültesi: Philipp Schwartz, Albert Eckstein, Dr. Anna Eckstein (Albert 
Eckstein’in e i), Rudolf Nissen, Fritz Neumark, Eduard Melchior, Alfred 
Marchionini, Paul Pulewka, Erich Frank, Hugo Braun, Siegfried Oberndorfer, 
Hans Winterstein, Julius Hirsch, Werner Lipschitz, Wilhelm Liepmann, 
Joseph Igersheimer, Erich Rutin, Karl Löwenthal, Alfred Kantorowicz, Felix 
Haurowitz, Hans Winterstein, Nathan Scheinfinkel, Zdenko Stray, Richard 
Richter.  

 Siyasal Bilgiler Fakültesi: Ernst Reuter, Hans Freyer, Ernst Forsthoff, Sybille 
Winkelman. 

 lahiyat Fakültesi: Annemarie Schimmel, Hans Alfered Steger, Horst 
Widmann, Detlef-Eckhard Stoebke, Christian W. Troll, Felix Körner. 

 Eczac�l�k Fakültesi: Herman Czetsch von Lindenwald, Rudolf Preuss. 

Ankara’ya, dolay�s�yla Türkiye’ye eme i geçmi  olan ve kitapta adlar� geçen 
Alman  bilim ve sanat insanlar�n�n isimleri de öyledir: Ernst Praetorius, Paul 
Hindemith, Carl Ebert, Adolf Winkler, Clemens Holzmeister, H. Markovitz, Licco Amar, 
Paul Lühmann, Alferd Braun, Hans Hey, Frey, Stiehler.  
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simleri say�lan bu bilim insanlar� içinde profesör olanlar�n bir bölümünün 
foto raf�n� kitab�n ön ve arka kapa �na koyduk. Bu kitab�n kapak tasar�m�n� Ça r� 
Büyükçayl� özenle yapt�.  

Alman bilim insanlar� ile ilgili olarak Philipp Schwartz, Fritz Neumark, Ernst E. 
Hirsch gibi kendileri de 1933’lü y�llarda Almanya’dan Türkiye’ye s� �nm�  olan bilim 
insanlar�n�n yazd�klar� ve Türkçe’ye de çevrilmi  kitaplar�, Faruk en’in s� �nmac� 
Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’deki etkinliklerini denetlemek ve rapor etmekle 
görevlendirilmi  olan Reich E itim Bakanl� � Müfetti i Herbert Scurla’n�n Raporunu 
konu edinen Mülkiye Dergisi’nde “Ay Y�ld�z Alt�nda Sürgün, Nazi Yönetiminde 
Türkiye’ye Kaçan Alman Bilim Adamlar� ve Ernst Reuter’in Konumu” adl� makalesi, 
konuyla ilgili s�n�rl� yay�nlardan baz�lar�d�r. Bu kitap, fakültelerine göre Ankara 
Üniversitesi’ne Alman bilim insanlar�n�n katk�lar�n� yaln�z 1933 Nazi bask�s�ndan 
kaçan s� �nmac� Alman bilim insanlar�n� de il, ayn� zamanda Avusturya ve sviçre 
kökenli Almanca konu an tüm Alman bilim insanlar�n� içerecek biçimde 
haz�rlanm� t�r. 

Ankara Üniversitesi’nin kurulu unda eme i geçmi  olan Alman bilim 
insanlar�n�n emeklerini bir kitapta ortaya koyarak, Üniversitemizin geçmi inden 
gelece ine bir haf�za olu turmada ba lat�c� görev üstlenen Rektörümüz Prof. Dr. 
Erkan bi  ba ta olmak üzere, Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. Sibel Ay �l Özkan’a,  Prof. 
Dr. Leyla Uzun’a, Prof. Dr. Do an At�lgan’a, Prof. Dr. Dursun Zengin’e, Prof. Dr. 
Temuçin Faik Ertan’a, Regine Erichsen’e, Gerald Kreft’e,  Doç. Dr. nan 
Kalayc�o ullar�’na, Prof. Dr. smail Güven’e, Prof. Dr. Kemal enocak’a, Doç. Dr. 
Ömer Ad�güzel’e, Prof. Dr. Z. Kenan Bilici’ye, Prof. Dr. Tamay Ba a aç Gül’e, Prof. 
Dr. Cemalettin Çiftçi’ye, Prof. Dr. Ahmet Muammer Canel’e, Prof. Dr. Mazhar Semih 
Baskan’a, Prof. Dr. Ay egül Mengi’ye, Prof. Dr. Recai Do an’a, Prof. Dr. Gülbin 
Özçelikay’a, slam Fatih K�sac�k’a, Yab. Okt. Gülru Bayraktar’a,  Okt. Saliha Çevik’e, 
Okt. Esma Durak’a, Prof. Dr. Abdulrezak Altun’a, Prof. Dr. Muharrem Özen’e, Uzm. 
Ece Özdo an Özbal’a, Gönül Tiryakio lu’na, Hande Özay Can’a, Ça r� 
Büyükçayl�’ya, Hakan Büyükçayl�’ya ve bas�mevi personelimize; k�sacas� kitab�n tüm 
bölüm yazarlar�na, çeviri yapanlara ve kontrol edenlere, editör yard�mc�lar�na, kitap 
tasar�m�, ileti im, bas�m konusunda eme i geçen herkese ayr� ayr� te ekkürlerimi 
sunar�m.   

Atatürk’ün davet etti i Malche’�n 1932 y�l�nda yüksekö retimimiz ile ilgili 
haz�rlad� � raporu sonras�nda yürürlü e koydu u 1933 Üniversite Reformu’na, ayn� 
tarihte Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi’nin 
kurulmu  olan fakültelerine ve Türkiye’ye bilim, sanat, hukuk, e itim, yönetim, 
siyaset, mimari gibi pek çok konuda Alman bilim insanlar�n�n çok önemli katk�lar� 
olmu tur. 
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Alman bilim insanlar�ndan Türkiye Cumhuriyeti yurtta l� �na geçenler, 
çocu una Türkçe isim koyanlar, sava  sonras� ailesi Almanya’ya dönenler, 
döndükten sonra Almanya’da belediye ba kanl� �, rektörlük yapanlar, Türkiye ile 
ba lar�n� sürdürenler, oraya giden Türklere yard�mc� olanlar, ba ka ülkelere 
gidenler, ailesi Almanya’ya döndü ü halde Türkiye’de kalanlar, mezar� Türkiye’de 
bulunanlar var. Bu kitab�n, Alman bilim insanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne 
katk�lar�n� ortaya koymada çok önemli bir bo lu u dolduraca �n� umut ederim. ki 
y�ldan fazla bir süre çok yo un bir emek harcanarak haz�rlanan bu kitap 
tamamland�ktan sonra, konuyla ilgili yeni ara t�rmalar�n yap�lmas�na gerek oldu u 
da ortaya ç�kt�. Bu nedenle bu kitab�n yeni ara t�rmalara kaynakl�k etmesini dilerim. 

Sayg�lar�mla. 
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Giri  

Bin dokuz yüz otuz üç y�l�ndan itibaren Almanya’dan baz� bilim insanlar�n�n 
Türkiye’ye gelmeleri ve yüksekö retim kurumlar�nda görev almalar�, yakla �k 150 
y�ll�k Türk-Alman ili kilerinin genel seyrinin bir sonucudur.  

Kutsal Roma-Germen mparatorlu u döneminde, genellikle gergin geçen ve 
Avrupa’da temel hegemonik güç olmak yolundaki Türk-Alman mücadelesi, söz 
konusu imparatorlu un da �lmas�ndan sonra farkl� bir çehreye bürünmü tür. 18. 
yüzy�la gelindi inde Türk-Alman ili kilerindeki temel aktörlerden birisi de i mi tir.  

Osmanl� Devleti, önceki yüzy�llarda oldu u gibi bir Türk mparatorlu u olarak 
varl� �n� sürdürürken, Alman taraf�n�n temsilcisi konumundaki aktör, art�k Kutsal 
Roma-Germen mparatorlu u de il, Prusya’d�r.  

Çünkü 30 Y�l Sava lar�’nda y�pranan imparatorlu un topraklar�nda sadece ekli 
yönden imparatora ba l� yar�-ba �ms�z devletler ortaya ç�km� t�. Bu devletlerin en 
öne ç�kan� ise Prusya idi. Ama Osmanl� Devleti aç�s�ndan de i en, sadece 
kar �s�ndaki aktör de ildir. Osmanl� Devleti, geçen yüzy�la göre daha daralm�  bir 
co rafyaya sahipti ve ayn� zamanda da uzun süren sava lardan dolay� pek çok 
yönden y�pranm� t�. Ayn� yüzy�lda Alman ulusunun temel siyasi temsilcisi 
konumundaki Prusya ise ba ta askeri yönden olmak üzere pek çok alanda ba ka 
devletlerin ilgisini çekecek kadar geli mi ti.  

1
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Prusya’daki geli meler, özellikle de militarist geli im, yüzy�l�n sonlar�na do ru 
Osmanl� yönetici ricalinin de dikkatini çekmi  olacak ki, Padi ah III. Mustafa bir 
elçisini Berlin’e göndermi ti.1 Osmanl� Padi ah� aç�s�ndan Prusya’n�n takip 
edilmesinin nedeni, Avrupa’da ayd�n despotizminin öncüsü say�lan II. Friedrich’in 
dü ünsel yönü ve devleti yönetme sanat� de il, askeri aç�dan gerçekle tirdi i s�çrama 
idi.   

On sekizinci yüzy�lda Osmanl� Devleti ile Prusya aras�nda herhangi bir çat� ma 
ya anmam�  ve bu nedenle de sonraki y�llara, önemli sorunlar ve gelece e dönük 
dü manl�klar ta �nmam� t�r. Türk-Alman ili kilerindeki ilginç olan bir ba ka nokta; 
sonraki y�llarda da herhangi bir sava �n ya anmayacak olmas�d�r. Bunda ise iki 
önemli faktör etkili olmu tur. Birincisi Osmanl� Devleti’nin 17. yüzy�l�n sonlar�ndan 
itibaren Avrupa’daki topraklardan kademe kademe çekilmesi ve Almanlarla art�k 
ortak s�n�r�n�n kalmamas�; ikincisi ise önceki yüzy�lda Osmanl� Devleti ile yo un bir 
rekabet içinde olan Kutsal Roma Germen mparatorlu u’nun art�k tarih sahnesinden 
silinmi  olmas�d�r. Daha aç�k bir ifadeyle her iki taraf aç�s�ndan hem u runa 
mücadele edilecek toprak hem de sava �lacak dü man kalmam� t�. Ayr�ca Türklerle 
Almanlar� da a acak bir ekilde dünyada ortaya ç�kan yeni dengeler, yeni ili kiler 
do uracakt�. Ama yukar�da da ifade edildi i gibi art�k sava  yoktu. 

On sekizinci yüzy�l�n sonlar�nda ilk devaml� elçilerin kuruldu u dönemde, 
Berlin’e de bir elçi gönderilerek, Prusya’da da olan bitenin aktar�lmas� yoluna 
gidilmi tir.2 Bu dönemde Londra, Paris ve Viyana gibi önemli ba kentlerin yan� s�ra 
Berlin’e de elçi gönderilmesi Osmanl�-Alman ili kilerinde, sonraki y�llara yans�yacak 
olan “iyi ili kiler”Gelene i aç�s�ndan önemli bir yere sahiptir.3  

Ancak Prusya ile olan ili kilerdeki as�l tarihe kaz�nacak geli meler, II. Mahmut 
döneminde ya anm� t�r.  Bu dönemde Prusya’dan askeri anlamda ciddi bir uzman 
deste i al�nd� � gibi, e itim-ö retim anlam�nda da hem askeri ö rencilerin 
gönderildi i hem de askeri uzmanlar�n davet edildi i ülke Prusya olmu tur. Böylece 
askeri yap�lanma konusunda, daha do rusu militarist modernle mede Prusya 
(Alman) ekolü benimsenmi  ve bu gelenek sonraki y�llara ta �nm� t�r.  

Bin sekiz yüz yetmi  bir y�l�nda Alman Birli i’nin kurulmas�yla Avrupa’daki 
di er devletler için oldu u gibi, Osmanl� Devleti aç�s�ndan da muhatap özne, 
Prusya’n�n yerine art�k Almanya olmu tur. Almanya’n�n güçlü ordusu ve geli mi  

                                                            
1 Osmanl� Padi ah� III. Mustafa, Prusya Kral� II. Friedrich’e göndermi  oldu u Giritli Resmi Ahmet 

Efendi’ye kraldan üç müneccim vermesini ve ayr�ca en önemli ve büyük i lerin ba lang�c�n�n tayini 
ile önemli görevlilerin s�nav�n�n nas�l yap�ld� �n� ö renmesini istemi tir. II. Friedrich, huzuruna 
ç�kan Resmi Ahmet Efendi’ye kendisinin tarih ve deneyimlerden yararlanmak; ordusunu her zaman 
sava a haz�r tutmak; sava  için hazinede daima para bulundurmak gibi üç müneccimi oldu unu 
söylemi tir. Uzunçar �l�, . H. (1978) Osmanl� Tarihi. Karlofça Anla mas�ndan XVIII. Yüzy�l�n Sonlar�na 
Kadar, (2. Bask�), Cilt 4, 1. Bölüm.  Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 343. 

2  Kara, E. Z. (1983) Osmanl� Tarihi. Nizam-� Cedit ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), (4. Bask�), Cilt 5. 
Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 73. 

3  Berlin’e atanan ilk Osmanl� daimi elçisi Ali Seyydi Efendi’dir.   
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endüstrisi ile Avrupa’da yeni bir güç olarak belirmesi, sadece Osmanl� Devleti’ni 
de il, Avrupa’n�n, hatta dünyan�n tümünü etkilemi tir.  

Bu süreçte Osmanl� Devleti ile Almanya’n�n yak�nla mas�, sadece iki devletin 
kendi aralar�ndaki ili kilerinin ve ç�karlar�n�n bir gere i olarak de il, hem K�ta 
Avrupas�’ndaki hem de sömürgelerdeki rekabetin, yeni dengelerin etkisiyle 
gerçekle mesindendir. Özellikle 1890 y�l� sonras�nda Bismarck’�n sadece Avrupa 
k�tas�nda güçlenme, daha do rusu deniz a �r� bölgelerle ilgilenmeme politikas�n� 
terk eden Almanya’n�n, sömürgecilik rekabetinin bir parças� durumuna gelmesi, 
Osmanl�-Alman ili kilerinin de bu yeni dengeler, daha do rusu sömürgecilik 
politikas� üzerinde yeniden ekillenmesinde etkili olmu tur. Bin sekiz yüz doksan 
y�l�ndan 1. Dünya Sava �’n�n ba lad� � y�l olan 1914 y�l�na de in, Osmanl� Devleti, 
ngiltere ve Fransa taraf�ndan d� land�kça, Rusya taraf�ndan da tehdit edildikçe gün 

be gün Almanya’ya yakla m� t�r. Ancak bu yorumu tersinden de okumak 
mümkündür.   öyle ki; Osmanl� Devleti, Almanya’ya yakla t�kça, ngiltere ve Fransa 
taraf�ndan d� lanm� , yaln�zl� a itilmi 4 ve Rusya’n�n tehditlerine aç�k duruma 
getirilmi tir. Ama ne olursa olsun, nas�l yorumlan�rsa yorumlans�n, 19. yüzy�l�n 
sonlar�nda ba layan yak�nla ma, Osmanl� Devleti’nin 1. Dünya Sava �’na 
Almanya’n�n yan�nda kat�lmas�na kadar uzanm� t�r.   

On dokuzuncu yüzy�l�n sonlar�yla 20. yüzy�l�n ba lar�nda Almanya ile ba ta 
askeri olmak üzere, pek çok alanda gelece e dönük i birli ine gidilirken, Kayser II. 
Wilhelm’in Osmanl� ülkesini iki kez ziyaret etmesi, her iki ülke aras�ndaki “sempati 
çemberinin” geni lemesine katk� sa lam� t�r.5 1. Dünya Sava � y�llar�na kadar uzanan 
i birli i sürecindeki en önemli kilometre ta �, ku kusuz Ba dat Demiryolu 
imtiyaz�n�n Almanya’ya verilmi  olmas�d�r.6 Bu geli me özele indirgendi inde, bir 
önceki paragrafta da aç�kland� � gibi, Osmanl� Devleti’ni Almanya’ya daha da 
yak�nla t�r�rken, Osmanl� Devleti’nin ngiltere ve Fransa’dan uzakla mas�na yol 
açm� t�r. Çünkü Osmanl� Devleti’nin Ba dat Demiryolu imtiyaz�n� Almanya’ya 
vermesi, di er sömürgeci güçlerin Ortado u’daki ve di er bölgelerdeki ç�karlar�n� 
olumsuz etkilemi tir. Bu ba lamda Osmanl� Devleti’nin Almanya’ya yak�nla t� � 
sürecin, ayn� zamanda Osmanl� ülkesi üzerinden sömürge rekabetinin ciddi 
boyutlara ula t� � bir dönem oldu unu söylemek mümkündür. Almanya’ya tan�nan 
her kolayl�k, ngiltere ve Fransa’n�n zarar�na olmu  ve sömürge ç�karlar�n� derinden 
zedelemi tir.  

Pek çok tarihçi ve sosyal bilimci, Osmanl� jeopoliti inin kaç�n�lmaz bir sonucu 
olan geli meleri, modernle me sanc�lar� çeken Osmanl� Devleti’nin hem varl� �n� 
sürdürmesinin hem de yok olmas�n�n bir nedeni olarak ele alm� t�r. Gerçekten de 

                                                            
4  Ülman, A. H. (2002). Birinci Dünya Sava �’na Giden Yol ve Sava . (3. Bask�), Ankara: mge, ss. 310-311. 
5  Sander, O. (2007). Siyasi Tarih. lkça lardan 1918’e. (16. Bask�), Ankara: mge, ss. 318-319. ; Ortayl�, . 

(2006). Osmanl� mparatorlu u’nda Alman Nüfuzu. (4. Bask�), stanbul: Alk�m, ss. 81-87. 
6 Geni  bilgi için bkz. Earle, E. M. (1972). Ba dat Demiryolu Sava � (Çev: Kas�m Yarg�c�). stanbul: 

Milliyet.; Rathmann, L. (1982). Berlin-Ba dat. Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Giri i (Haz: Rag�p 
Zarakolu). (2. Bask�), stanbul: Belge; Ortayl�, ., a.g.e., ss. 111-133. 
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sömürgeci devletler aras�ndaki rekabet, Osmanl� Devleti’nde hem güvenlik hem de 
tehdit alan� olu turmak anlam�nda bir paradoksu da beraberinde getirmi tir.  

On dokuzuncu yüzy�l, bir ara t�rmac�n�n dedi i gibi Osmanl� Devleti’nin en 
uzun yüzy�l� olmu tur.7 Buna kar �l�k 19. yüzy�l�n getirdi i sorunlarla yeni yüzy�la 
yorgun ve bitkin giren Osmanl� Devleti için 20. yüzy�l, en k�sa yüzy�l olmu tur. Hem 
de bu kez ironik olarak de il, bir gerçek olarak!.. 

Birinci Dünya Sava � ba lad� � s�rada, ttihat ve Terakki F�rkas�’n�n da etkisiyle 
Osmanl� Devleti’nin hem siyasi hem de iktisadi olarak en yak�n oldu u devlet 
Almanya idi.8 Bu yak�nl�k, sava �n ba lamas�ndan hemen önce ngiltere ve Fransa’ya 
yap�lan ittifak önerilerinin de reddedilmesiyle iyice perçinlenmi ti.9 Böylece 1914-
1918 y�llar� aras�nda, Osmanl� Devleti ile Almanya, dünyan�n ilk büyük küresel 
sava �nda, ayn� tarafta, hatta ayn� cephede sava mak durumunda kalm� t�. Sava � 
ttifak Devletleri’nin yenik bitirmesi, her iki devlet için de zor günlerin ba lamas�na 

yol açm� t�. Ancak bu zor günler benzer ekilde her iki ülkede de monar ilerin 
y�k�lmas�n� ve Cumhuriyet rejimlerinin kurulmas�n� sa lam� t�.  

 

Birinci Dünya Sava � Sonras�nda Dünyadaki Geli meler 

Birinci Dünya Sava � sonunda Avrupa’da denge unsurlar�n� olu turan üç 
büyük imparatorluk; Rus Çarl� �, Avusturya-Macaristan mparatorlu u ve Alman 
mparatorlu u y�k�lm� t�r. Asl�nda bu imparatorluklara geri bir tar�m imparatorlu u 

niteli i ta �yan Osmanl� Devleti’ni de eklemek mümkündür. Kald� ki, Avusturya-
Macaristan mparatorlu u’nun y�k�lmas�n�n Orta ve Do u Avrupa’da yaratt� � 
toprak sorunlar�n�n benzeri açmazlar ve ç�kmazlar, Osmanl� Devleti’nin y�k�lmas�yla 
Ortado u’da da ortaya ç�km� t�r. Bu imparatorluklar�n y�k�lmas� nedeniyle bar� �n 
sa lanabilmesi için kuvvetler dengesinin yeniden kurulmas� Avrupa için bir 
zorunluluk olmu tur. mzalanan bar�  anla malar�n�n hükümlerinde milliyetler 
ilkesine dayal� yeni devletlerin kurulmas� yoluyla dengenin yeniden sa lanmas� gibi 
bir amaç güdülmü se de, bu ancak Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun 
kal�nt�lar� üzerinde k�smen ba ar�labilmi tir.10 

Birinci Dünya Sava � sonunda imzalanan bar�  anla malar� harita üzerinde bir 
düzen yaratmakla birlikte, uluslararas� alanda istikrars�z ve sallant�l� bir düzenin 
bütün iç ö elerini de kapsam� t�r.11 Bu nedenden olsa gerek 1919-1929 y�llar� aras�, 
“geçici”12 veya “i reti”13 bir bar�  dönemi olarak de erlendirilmi tir. Dünyan�n h�zla 
yeni bir sava  sürecine girmesinde ve gerginliklerin artmas�nda gerçekten de sava  
                                                            
7  Ortayl�, . (2001). mparatorlu un En Uzun Yüzy�l�. (9. Bask�), stanbul: leti im.  
8 K�l�ç, S. (2005). Türk-Alman li kileri ve Türkiye’deki Alman Okullar� (1852’den 1945’e Kadar). Ankara: 

Atatürk Ara t�rma Merkezi, ss. 43-46.; Ortayl�, ., a.g.e., ss. 49-63. 
9  K�l�ç, a.g.e., s. 51. 
10 Armao lu F. (1973). Siyasî Tarih (1799 – 1960). (2. Bask�), Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, s. 465. 
11 Armao lu, a.g.e., s. 466. 
12 Armao lu, a.g.e., s. 465. 
13 Burçak, R. S. (1978). Siyasal Tarih. Ankara, s. 189. 
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sonunda imzalanan bar�  antla malar�n�n büyük rolü olmu tur. Bu antla malarla 
yeni ulusal devletlerin kurulmas� kolayla t�r�lmakla birlikte, birçok az�nl�k 
sorununun do mas�na neden olunmu  ve Almanya oldukça zay�f bir duruma 
dü ürülerek Avrupa’daki denge kökünden sars�lm� t�r.14 Bu arada 1919 y�l�nda 
Milletler Cemiyeti’nin kurulmas�, bar� �n korunmas� yolunda gerçekle tirilen en 
önemli ve ayn� zamanda da en sonuçsuz giri im olmu tur.15 

Sava  sonunda Fransa, Avrupa kuvvetler dengesinde sivrilmi  olmas�na, 
Çarl� �n y�k�lmas�na, ngiltere’nin bir k�ta devleti olmas�na ve ABD’nin yeniden 
yaln�zl�k politikas�na yönelmesine ra men güvenli i ile ilgili duydu u endi eden 
uzakla amam� t�r.16 Versay Antla mas� ile Alsace-Loraine’i geri alarak Ren’e ula m�  
olan Fransa, Almanya’n�n bu topraklar� yeniden ele geçirmek istemesinden 
ku kulanarak s�n�rlar� için yeni garantiler elde etmek istemi tir.17 Versay’dan hemen 
sonra bir gerginlik ve zorlama devresine giren Alman-Frans�z ili kileri 1925 y�l�nda 
imzalanan Locarno Antla malar� ile düzelme yoluna girmi tir.18 Bu antla malarla 
Fransa, Birinci Dünya Sava � sonunda elde edemedi i garantiyi o anl�k sa lam� t�r. 
Yine bu antla malarla Almanya, Fransa’n�n giri ebilece i yeni bir Ruhr harekât�n� 
önlemi tir.19 

Locarno Antla malar� ile Avrupa’da uzun bir bar�  dönemini hissettiren bir 
hava esmekle birlikte, daha da önemli bir sonuç olarak, Almanya yeniden 
uluslararas� i birli ine girme olana �na kavu mu tur. Nitekim antla malardan 
hemen sonra, 1926 y�l�nda bu ülke, Milletler Cemiyeti’ne üye olarak kabul 
edilmi tir.20 

Dünyada bar�  rüzgarlar�n�n esmesinde etkili olan bir ba ka giri im ise 27 
A ustos 1928’de Paris’te imzalanan Paris Pakt� veya Briand – Kellog Pakt�d�r. 15 
devlet taraf�ndan imzalanan bu pakta bir süre sonra Sovyet Rusya da kat�lm� t�r.21 
Böylelikle Bol evik Devrimi’nden sonra Sovyet Rusya, Bat� dünyas� ile olan 
ili kilerinde uzla maz tutumunu terk etmeye ba lam� t�r. Türkiye ise Ocak 1929’da 
bu pakta kabul edilmi tir.22 

1925 Locarno Anla malar� ile ba layan yumu ama ve i birli i ortam�, 1929 
y�l�ndan itibaren yerini gerginliklere ve bunal�mlara b�rakm� t�r. 1929 y�l�nda patlak 
veren Dünya Ekonomik Bunal�m�’n�n yaratt� � ekonomik sars�nt�lar dünyadaki 
siyasal atmosferi etkilemi  ve pe  pe e siyasal bunal�mlara, hatta bir dünya sava �na 
do ru gidilmesine neden olan gerginliklere kadar uzanm� t�r.23 

                                                            
14 Üçok, C. (1980). Siyasal Tarih. (3. Bask�), Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  s. 238. 
15 Üçok, a.g.e., s. 238. 
16 Armao lu, a.g.e., s. 466. 
17 Üçok, a.g.e., s. 240. 
18 Armao lu, a.g.e., s. 474; Burçak, a.g.e., s. 198. 
19 Burçak, a.g.e., ss. 198-199. 
20 Armao lu, F. (1991). 20. Yüzy�l Siyasî Tarihi (1914-1980). (7. Bask�), Cilt 1, Ankara: T. .B., ss. 161-162. 
21 Burçak, a.g.e., s. 200. 
22 Armao lu, a.g.e., s. 540. 
23 Armao lu, a.g.e., s. 545. 
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Özetle 1. Dünya Sava � ve ard�ndan 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�’n�n 
yaratt� � siyasal, ekonomik ve psiko-sosyal bunal�mlar dünyada demokrasilerin 
etkinli ini azaltm�  ve otoriter-totaliter e ilimlerin h�z kazanmas�na neden olmu tur. 
Dünyada esen bu anti-demokratik rüzgarlardan Türkiye de etkilenmi  ve birçok 
ayd�n yeni bir düzen olarak gördükleri demokrasi kar �t� rejimlerle yak�ndan 
ilgilenmeye ba lam� lard�r.24 

Bat� dünyas�n� as�l sarsan bunal�m, Türkiye’yi de yak�ndan etkileyen 1929 
Dünya Ekonomik Bunal�m�’d�r. New York Borsas�’n�n çöktü ü 24 Ekim 1929 tarihi 
gerçekten de bir dönüm noktas�d�r. Liberal ekonomik sistem o güne kadar bilmedi i 
ve tan�mad� � bir sars�nt�yla kar � kar �ya kalm� t�r.25 Bu panik, gerisinde i siz 
kitleler b�rakarak di er ülkelere yay�lm� t�r. sizli in sat�n alma gücünü azaltmas� 
sonunda, ekonomilerdeki durgunluk ve çökü  daha da artm� t�r.26 

Bunal�mdan kurtulma ve çözüm arama çabalar� merkez ülkelerde ba ka, yar� 
çevre ülkelerde ba ka, çevre ülkelerde ise daha ba ka ekilde görülmü tür. 1930 
y�l�nda bunal�m�n en iddetli günlerinde yap�lan Dünya Ekonomi Konferans�’nda 
bunal�ma kar � uluslararas� önlemlerin al�nmas�n�n mümkün olamayaca � ortaya 
ç�km� t�r. Bunal�m�n büyüklü ü her ulusun kendi ba �n�n çaresine bakmas� 
eklindeki çözümlerin gündeme gelmesine yol açm� t�r. 1930 y�l�nda gümrük 

duvarlar�n�n yükseltilmesine ra men bu uygulama bunal�ma kar � bir çözüm 
olamam� t�r. Bütün bunlar�n sonunda ülkeler, geleneksel kuramlar�n d� �nda, daha 
radikal önlemler almaya ba lam� lard�r.27 Ülkeler bunal�m�n getirdi i ekonomik 
çöküntüden kurtulabilmek ve de i ik yap�lar aras�nda dengeyi yeniden kurabilmek 
için liberalizmi reddeden politikalara yönelmi lerdir.28 

Ancak devlet müdahalecili i de sorunlar� hemen çözememi tir. Bununla 
birlikte Do u Avrupa’da sosyalizme, Bat� Avrupa’da ve Amerika’da müdahaleci 
kapitalizme geçi te devlet müdahalesinin rolü büyük olmu tur.29 Devlet 
müdahalecili ine e ilimler, Türkiye gibi özel te ebbüsün zaten çok güçlü olmad� � 
ülkelerde daha fazla görülmü tür. K�sacas� 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�, tüm 
dünyada farkl� gerekçelerle de olsa, devletin ekonomiye müdahalesini yaratm� t�r.30 

 

Birinci Dünya Sava � Sonras�nda Türkiye’de Siyasal Geli meler 

Lozan Bar�  Anla mas�’n�n imzalanmas� ve ard�ndan da Tükiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) taraf�ndan onaylanmas�ndan sonra,31 1923 y�l�n�n kalan yakla �k 

                                                            
24 Ertan, T.F. (1994). Kadrocular ve Kadro Hareketi. Ankara: Kültür Bakanl� �, s. 26. 
25 Duverger, M. (1977). Bat�n�n ki Yüzü (Çev: Cem Erol Faz�l Sa lam). Ankara, s. 104. 
26 Ertan, a.g.e., s. 29. 
27 Tekeli, ., lkin, S. (1977). 1929 Dünya Buhran�nda Türkiye’nin ktisadî Politika Aray� lar�. Ankara: Orta 

Do u Teknik Üniversitesi, s. 17. 
28 Hamito ullar�, B. (1975). Ça da  ktisadî Sistemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, s. 209. 
29 Hamito ullar�, a.g.e., s. 220. 
30 Ertan, a.g.e., s.31. 
31 TBMM Zab�t Ceridesi. 2. Dönem, Cilt 1, s. 270. 



kinci Vatan 7

dört ay�nda Türkiye uzun y�llar etkisini devam ettirecek olan siyasi geli melere 
sahne olmu tur. lk olarak 9 Eylül 1923’te Halk F�rkas� kurulmu  ve devrimlerin 
örgütlü ve disiplinli bir siyasi kadroyla ya ama geçirilmesinin yolu aç�lm� t�r.32 tilaf 
Devletleri’nin stanbul’u ve Bo azlar� 2 Ekim 1923’te bo altmalar�n�n ard�ndan ise 6 
Ekim’de stanbul’da TBMM’nin kesin egemenli i sa lanm� t�r. Bunu 13 Ekim 1923’te 
Ankara’n�n ba kent olmas�n� sa layan kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi 
izlemi 33 ve böylece iç ve d�  kamuoyuna geriye dönü ün, bir ba ka deyi le Osmanl� 
rejimine dönü ün olmayaca � mesaj� kesin bir dille verilmi tir. 29 Ekim 1923’te, 1921 
Te kilat-� Esasiye Kanunu’nda yap�lan de i iklikle, Cumhuriyet rejimine geçilmi 34 
ve bir anlamda Milli Mücadele y�llar�nda siyasi yönde al�nan milli egemenli e dair 
kararlar tamamlanm� t�r. 

Bin dokuz yüz yirmi ikide Saltanat�n kald�r�lmas�, 1923’te Cumhuriyetin ilan� 
ve 1924’te Halifeli in kald�r�lmas� gibi kökten de i iklik içeren siyasal geli meler, 
Türkiye’de Milli Mücadele’yi yürüten kadro aras�nda ayr� maya yol açm�  ve bu 
ayr� ma 1925 y�l�nda bir muhalefet partisinin kurulmas�na kadar ileri düzeye 
ula m� t�r. Terakkiperver Cumhuriyet F�rkas�’n�n kurulmas�yla Cumhuriyet 
döneminde ilk kez çok partili siyasal ya am ba larken, ad� geçen parti eyh Sait 
syan�’n�n yaratm�  oldu u siyasal bunal�m nedeniyle uzun ömürlü olamam� t�r. 17 

Kas�m 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet F�rkas�, eyh Sait syan� ile 
ilgili görülmü  ve Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayan�larak 3 Haziran 1925’te 
Hükümet taraf�ndan kapat�lm� t�r.35  

Tek parti yönetiminin egemen oldu u, hak ve özgürlüklerin ask�da bulundu u, 
muhalefetin ve bas�n�n tamamen susturuldu u Takrir-i Sükûn dönemi, 1929 y�l�nda 
son bulmu  ve k�smen de olsa bir yumu ama dönemi ba lam� t�r. 1925-1929 y�llar� 
aras�ndaki Takrir-i Sükûn döneminde demokrasi ile ilgili olarak görülen olumsuz 
geli melerin ve otoriter e ilimlerin yan� s�ra, cumhuriyetin sa lamla t�r�lmas�, ulusal 
devletin güçlendirilmesi ve ça da la ma yolunda önemli ad�mlar da at�lm� t�r. 
Asl�nda bu dönemdeki otoriter uygulamalar�n temel gerekçesini de, rejimi ve yeni 
Türk Devleti’ni güçlendirme çabalar�nda aramak yerinde bir yakla �md�r.36 

Bin dokuz yüz otuz y�l�na gelindi inde, 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�’n�n 
etkileri Türkiye’de de hissedilmi , zaten istedi i refah düzeyine eri emeyen halk�n 
durumu daha da kötüle mi tir. Denebilir ki, 1930 y�l�n�n son aylar�, tek parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kitlelerin ekonomik sorunlar�n� çözme 
konusunda ba ar�s�zl� �n�n saydamla t� � aylar olmu tur.37 Böyle bir dönemde 
rejimin de art�k iyice oturdu una inanan Mustafa Kemal Pa a, gerek toplumdaki 
huzursuzluklar� gidermek, gerek hükümetin ve CHP’nin kendisine çeki düzen 
vermesini sa lamak ve gerekse demokratik bir toplum yaratabilmek amac�yla ikinci 

                                                            
32 Uyar, H. (1999). Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. (2. Bask�), stanbul, s.  75. 
33 nönü, a.g.e., ss. 166–170. 
34 TBMM Zab�t Ceridesi. 2. Dönem, Cilt 3, ss. 89-98. 
35 Tunçay, M. (1981). Türkiye’de Tek Parti Yönetiminin Kurulmas� (1923-1931). Ankara: Yurt. 
36 Ertan, a.g.e., s. 9. 
37 Yetkin, Ç. (1983). Türkiye’de Tek Parti Yönetimi 1930-1945. stanbul: Alt�n Kitaplar, s. 15. 
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bir siyasal partinin kurulmas�yla ilgili olarak çe itli i aretler vermi tir. Sonuçta 
Mustafa Kemal Pa a’n�n yak�n arkada lar�ndan Paris Büyükelçisi olan Fethi Bey 
(Okyar) 12 A ustos 1930’da Serbest Cumhuriyet F�rkas� (SCF)’n� kurmu tur.38 Çok 
say�da beklentiye cevap vermesi amac�yla kurulan yeni f�rka, k�sa zamanda bir ümit 
f�rt�nas� durumuna gelmi , farkl� siyasal görü  ve gruplardan yo un bir ilgi 
görmü tür. Ancak k�sa bir süre sonra Fethi Bey, Mustafa Kemal Pa a ile kar � kar �ya 
gelmemek için kendi kontrolünden ç�kan ve kurulu  amac�ndan sapan partisini 17 
Kas�m 1930’da feshetmek zorunda kalm� t�r.39 

Bu ba ar�s�zl� �n sonucu olarak Mustafa Kemal Pa a’n�n birden fazla parti ile 
demokratik rejim ümidini hemen hemen yitirmesine ra men40 gerek kendisi gerekse 
CHP kurumsal olarak bu denemeden önemli dersler ç�karm� t�r.  Her eyden önce 
Türk halk kitlelerinin henüz yeterince kazan�lmam�  oldu u ortaya ç�km� t�r. Bu 
durumda kitlelerin ba l�l� �n� kazanmak zorunda oldu unu kavrayan parti, ideolojik 
çal� malar yapman�n zorunlu oldu unu görmü tür.41 Öte yandan demokrasi 
denemesinin ba ar�s�zl� �na kar �l�k SCF olay�, ülkede yeni bir hamleye, yap�y� 
sa lamla t�racak daha ileri ve daha devrimci bir partiye ihtiyaç oldu unu ortaya 
ç�karm� t�r.42 SCF’nin kurulmas� gibi, kapanmas� da bir dönüm noktas� olarak 
de erlendirilebilir. Bu partinin feshinden bir gün sonra Mustafa Kemal bu olay� 
halka aç�klamak ve halk�n memnuniyetsizli inin nedenlerini bizzat yerinde görerek, 
bunlara çözüm yollar� bulabilmek için bir yurt gezisine ç�km� t�r.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 1. Mustafa Kemal Atatürk 

                                                            
38 Serbest Cumhuriyet F�rkas�n�n kurulu  öyküsü için bkz. Okyar, F. (1980). Üç Devirde Bir Adam (Haz. 

Cemal Kutay). stanbul, ss. 378-448. 
39 Okyar, a.g.e., s. 532. 
40 nönü, . (1987). Hat�ralar. 2. Kitap, Ankara: Bilgi,  s. 230. 
41 Ahmad, F. (1996). ttihatç�l�ktan Kemalizme (Çev: Fatmagül Berktay (Baltal�)). (3. Bask�) stanbul: 

Kaynak, s. 170. 
42 Ba ar, A.H. (1981). Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye. (2. Bask�).  Ankara: A. .T. .A., s. 28. 
43 Ba ar, a.g.e., s. 27. 
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Üç ay devam eden bu gezi sonunda köklü bir tak�m de i iklikler için 
beklentiler ortaya ç�km� t�r. Malî, ekonomik ve siyasal alanlarda çok esasl� 
düzenlemelerin yap�lmas� gündeme gelmi tir. Gerçekten de Mustafa Kemal’in 
Ankara’ya döndü ü gün TBMM, kendisini feshetmi  ve seçimlere gidilmesi karar� 
alm� t�r.44 

TBMM’den ba ka, tek parti olan CHP’nin de kendisine yeni bir görüntü 
vermesi zorunlu duruma gelmi tir. Bu amaçla May�s 1931’de Ankara’da partinin 
üçüncü büyük kurultay� toplanm�  ve bu kurultay sonunda kitlelere ula mak için 
yeni bir program kabul edilmi tir. Bu kurultay, Türkiye’nin kamusal ya am�nda bir 
dönüm noktas�n� olu turmu tur.45 

1930-1931 y�llar�nda bas�ndaki yo un tart� malardan da anla �laca � gibi 
Türkiye’de Kemalizm ad�na otoriter e ilimler h�z kazanm� t�r. Bu e ilimlerin 
liberalizm ve demokrasiye kar � olan olumsuz tutumlar�, ortak yönlerini 
olu turmaktad�r. Kitlelere tek partinin faziletlerinden ve vazgeçilmezli inden 
bahsedilmi , toplum bu yolla otoriter yönetime haz�rl�kl� bir duruma getirilmeye 
çal� �lm� t�r.46 

1930’lar�n Ba �nda Türkiye’de Ekonomik Durum 

Cumhuriyet hükümetinin ekonomideki genel hedefi, Türkiye’de insan 
ya am�n�n maddî ko ullar�n� sürekli olarak iyile tirmek ve bu iyile melerden 
nüfusun daha geni  bölümlerinin yararlanmas�n� sa lamakt�. Di er hedefler ise 
sanayile meyi h�zland�rmak, tar�msal üretimin artmas�n� sa lamak, ula �m� 
geli tirmek ve bankac�l�k sistemini modernle tirmekti.47 

Bin dokuz yüz otuzlar Türkiyesi’nde ekonomi politi ini belirleyen iki önemli 
etken vard�r. Birincisi olumsuz etki yaratan 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�, ikincisi 
ise olumlu etki yaratan Lozan’daki s�n�rlamalar�n kalkmas�d�r. 1929 y�l�nda 
gerçekle en, bir anlamda olumlu ve olumsuz etkilerini hissettirmeye ba layan bu iki 
olay, 1930’larda Türkiye’nin ekonomik politikalar� üzerinde belirleyici rol 
oynam� t�r.48 

Bin dokuz yüz yirmi üçten itibaren izlenen ekonomik politika baz� olumlu 
geli melere kar �n, istenilen düzeyde kalk�nmay� gerçekle tirememi tir. Devlet 
deste i ile daha do rusu devlet paras� ile özel te ebbüsçülü ün yap�ld� � bu 

                                                            
44 TBMM Zab�t Ceridesi. 3. Devre, Cilt 26, s. 19. 
45 Tunçay, a.g.e., s. 308. 
46 Özellikle Serbest Cumhuriyet F�rkas�’na kar � yay�nlanan ve iktidar taraf�ndan desteklenen 

“ nk�lâp” gazetesinde bu yönde önemli e ilimler göze çarpmaktad�r. Önce fa izme sempatiyle 
bakan ve hatta bir rejim olarak tercih eden yaz�lar yay�nlanm� , sonra da Kemalizmin fa izm ve 
komünizm gibi özgün bir ideoloji, sistem olmas� gerekti i vurgulanm� t�r. Birbiri pe i s�ra 
yay�nlanan bu yaz�lar için bkz. Karacan, A. N. (1930). “Hürriyet de il, fa izm gibi bir idare istiyoruz.” 
nk�lâp, 11 Te rinievvel; “Evet, biz Hürriyet de il, fa izm de il, fa izm gibi bir idare istiyoruz.” nk�lâp, 15 

Te rinievvel;  “Fa izm nedir? Niçin fa izmden korkuyorlar.” nk�lâp, 23 Te rinievvel; “Rusya’da nas�l bir 
komünizm, talya’da nas�l bir fa izm varsa, bizde de bir Kemalizm olmal�d�r.” nk�lâp, 2 Kânunuevvel. 

47 Tezel, Y.S. (1988). Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi. Ankara: Yurt, ss. 140-141. 
48 Ertan, a.g.e., s. 16. 
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dönemde49 özel kesimin ekonomiyi kalk�nd�rma yükünü ta �yamayaca � 
anla �lm� t�r. Asl�nda az geli mi  bir ülkenin bütün özelliklerine sahip, tükendirici 
bir sava tan ç�km�  bir ekonominin çe itli darbo azlar ve yetersizlikler içinde oldu u 
bir ortamda, ekonomik kalk�nman�n istenilen düzeyde olmamas� do al bir olayd�.50 

Bütün bunlarla birlikte Türkiye, 1929 y�l�na oldukça ümitli girmi tir. Bu 
dönemde iyimser bir havan�n do mas�n�n temelinde iki önemli beklenti 
yatmaktayd�. Birincisi, o y�lki tar�msal üretimin iyi olaca � idi. Böylece tah�l ithalat� 
azalacak, ihracat artacak ve önemli at�l�mlar�n gerçekle mesi için uygun bir ortam 
do acakt�. kinci beklenti ise Lozan Antla mas�’nda yer alan iktisadi s�n�rlamalar�n 
kalkmas�yla y�llardan beri arzulanan gümrük vergilerinin artt�r�lmas�n�n 
sa lanabilmesi biçiminde idi.  Bu yolla ülkede, özellikle sanayi alan�nda önemli 
giri imlere olanak tan�nacak ve hükümet yeni bir gelir kayna � bulacakt�.51 

Ancak tüm bu beklentiler 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�’n�n patlak vermesi 
üzerine gerçekle ememi  ve Türk ekonomisi bunal�m�n etkileriyle kar � kar �ya 
kalm� t�r. 1929 bunal�m� Türkiye’nin önemli ürünlerinden birisi olan bu day 
fiyatlar�n�n çok h�zl� bir biçimde dü mesine yol açm�  ve içerideki ekonomik 
bunal�m�n tar�m kesimine s�çramas�na neden olmu tur.52 Ayr�ca bunal�m�n etkisiyle 
ticaret hadlerinde bozulma, ithalat hacminde ani daralma ve hükümetin bütçe 
gelirlerinin cari de erinde büyük dü ü  görülmü tür.53 Bu geli meler 1931 y�l�ndan 
itibaren Türkiye’de ekonomik politikada özel te ebbüse dayal� kalk�nma modelinden 
devletçili e geçi i h�zland�rm� t�r.  

1923-1929 y�llar� aras�ndaki Türkiye’nin kendi iç dinami inden kaynaklanan 
nedenler (sermaye yoklu u, i çi ve teknik eleman yetersizli i, deneyimsizlik gibi),  
SCF’nin gördü ü ilgi, ekonomik politikan�n ba ar�s�zl� �n� ve dolay�s�yla da halk 
taraf�ndan benimsenmedi ini ortaya koymu tur. Büyük dünya bunal�m� ise 
kapitalizme duyulan büyük güveni tamamen sarsm�  ve devleti ekonomik ya ama 
daha fazla müdahaleye zorlam� t�r. Devletçilik politikas�, bu zorunluluklar�n ve 
hayal k�r�kl� �n�n bir sonucu olarak uygulamaya konmu tur.54 Gerçekten de SCF’nin 
kapat�lmas�ndan 5 ay sonra toplanan CHP’nin Üçüncü Büyük Kurultay�nda (May�s 
1931) devletin ekonomiye müdahale etmesi, daha aç�k bir deyi le “devletçilik” 
partinin temel ilkelerinden birisi durumuna gelerek, programa girmi tir.55 

 

Birinci Dünya Sava � Sonras�nda Almanya’daki Geli meler 

Birinci Dünya Sava �’ndan 11 Kas�m 1918’de imzalad� � Rethondes Mütarekesi 
ile çekilen ve yenilgiyi kabul eden Almanya, 1919 y�l�n�n ilk günlerinden itibaren 

                                                            
49 Avc�o lu, D. (1962). Devletçilik Nas�l Dejenere Oldu. Yön, Y�l 1, Say�, 47, s. 6. 
50 Ülken, Y. (1981). Atatürk ve ktisat. Ankara: Türkiye  Bankas�, s. 101. 
51 Tekeli– lkin, a.g.e., s. 74. 
52 Küçük, Y. (1985). Planl� Kalk�nma ve Türkiye. stanbul, s. 243. 
53 Tezel, a.g.e., s. 216. 
54 Avc�o lu, a.g.e., s. 6. 
55 Giritlio lu, F. (1965). Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii. Cilt 1, Ankara, s. 95. 
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ya ad� � ekonomik s�k�nt�lar�n da etkisiyle büyük sosyal ve siyasal çat� malarla kar � 
kar �ya kalm� t�r. Kayser II. Wilhelm’in yurttan ayr�lmas�n�n yaratt� � bo lu un 
komünistler taraf�ndan doldurulmaya çal� �ld� � dönem uzun sürmemi  ve ba ta 
grevler olmak üzere sol hareketler sert bir biçimde bast�r�lm� t�r. Sosyal 
demokratlarla liberallerin uzla mas� sonucunda ubat ay�n�n ba �nda Weimar 
ehrinde Alman Milli Meclisi toplanm�  ve Friedrich Ebert yeni rejimin ilk devlet 

ba kan� seçilmi tir. Yeni Alman Meclisi hiç vakit kaybetmeden yeni bir anayasay�, 
Weimar Anayasas�’n� kabul etmi  ve demokrasi yolunda önemli bir ad�m at�lm� t�r.56 

çeride demokrasi ve istikrar aray� lar� içine giren Almanya için çözülmesi 
gerekli en önemli d�  sorun ise Versay Antla mas�’na ba l� olarak ödemesi gereken 
sava  tazminat� idi. Önce  56 milyar dolar, daha sonra da 33 milyar dolara indirilen 
sava  tazminat�n�n ilk taksiti olan 25 milyon dolar� ödeyen Almanya için sava �n 
getirdi i ekonomik bunal�m, hemen her türlü sorunun önüne geçmi tir. Dawes 
Plan�’n�n uygulamaya girmesiyle k�smen de olsa rahatlayan Almanya, Locarno 
Antla mas�’n�n imzalanmas�yla da uluslararas� siyasetin tekrar bir parças� olmak 
yolunda büyük bir ad�m atm� t�r. Ancak Almanya, 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m� 
yüzünden, Dawes Plan� öncesindeki durumdan daha da kötü bir duruma 
dü mü tür.57    

1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�, sadece ekonomideki olumlu gidi i 
durdurmakla kalmam� , siyasal ve sosyal aç�dan da ciddi çat� ma ortam�n�n 
habercisi olmu tur. Bunal�m�n Versay’a olan nefreti artt�rd� � günlerde, 1930 y�l�nda 
yap�lan seçimlerde Nasyonalist Sosyalist Parti beklenmedik ekilde yüzde 18.3 oy 
olarak, 107 milletvekili ile Parlamentodaki ikinci parti durumuna gelmi tir. Nasyonal 
Sosyalist Parti’nin ilerlemesi, asl�nda Adolf Hitler’in yükseli i idi. Hitler, bu 
yükselmenin verdi i cesaretle 1931 y�l�nda Cumhurba kanl� � seçiminde 
Hinderburg’un kar �s�na aday olarak ç�km� , ancak yüzde 49,6’ya kar �l�k, yüzde 30,1 
oy alarak seçimi kaybetmi tir.58  

Hinderburg’un Nazilere kar � yürüttü ü sert politikalar da bu partinin 
yükselmesini durduramam� t�r. 1930’lu y�llarda ekonomik bunal�m ile Nasyonal 
Sosyalist Parti’nin yükseli i aras�nda pozitif bir korelasyonun oldu unu söylemek 
mümkündür. Bunal�m derinle tikçe, Hitler ve partisi güç kazanm�  ve Naziler, 
Alman ulusunun umudu durumuna gelmi tir.  

Sonuçta cumhurba kanl� � seçiminden yakla �k 16 ay sonra yap�lan genel 
seçimde Nasyonal Sosyalist Parti, oylar�n yüzde 37’sini alarak 230 milletvekili 
ç�karm�  ve birinci parti durumuna gelmi tir. Hitler’e ba bakanl�k vermek istemeyen 
Hinderburg çe itli aray� lara girmi se de, bunda ba ar�l� olamam�  ve çaresiz olarak 
30 Ocak 1933 tarihinde Hitler’e hükümeti kurma görevini vermi tir. 

                                                            
56 K�l�ç, S. (2010). Türk Bas�n�nda Hitler Almanyas� (1933-1945). Ankara: Atatürk Ara t�rma Merkezi.       

s. 11. 
57 K�l�ç, a.g.e., s. 13. 
58 K�l�ç, a.g.e., s. 15. 
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Adolf Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesi Türk-Alman ili kilerinin de içinde 
oldu u tüm uluslararas� ili kiler yuma � üzerinde etkili olmu tur. Ancak 
Almanya’da böylesi bir totaliter yap�n�n kurulmas� beklenmedik bir geli me de ildi. 

 

Cumhuriyetin lan� Sonras�nda Türk-Alman li kileri 

Birinci Dünya Sava �’n�n genel sonuçlar�ndan en fazla etkilenen iki ülkenin 
Türkiye ve Almanya oldu u söylenebilir. Sava  sonras�nda her iki ülkede de 
monar iler y�k�lm� , monarklar aileleriyle ya ülke d� �na ç�km�  ya da ç�kar�lm�  ve 
cumhuriyet rejimleri kurulmu tur. Fakat sava �n sonuçlar� üzerinden ortaya ç�kan 
benzerlik uzun soluklu olmam�  ve her iki ülke de iç ve d�  politikadaki hedefler 
aç�s�ndan farkl� mecralara do ru yol almaya ba lam� lard�r.  

Türkiye aç�s�ndan bak�ld� �nda; Mondros Mütarekesi ve Sevr Antla mas�na 
kar � yap�lan direni in ba ar�yla sonuçlanmas�, Mudanya Mütarekesi ile Mondros 
Mütarekesi, Lozan Antla mas�yla da Sevr Antla mas�’n�n geçersiz duruma 
getirilmesi yeni bir devletin kurulmas�na yol açm�  ve hem egemenlik hem de 
ba �ms�zl�k anlam�nda yeni bir anlay�  iktidara gelmi tir. Sonuçta Osmanl� 
Devleti’nden farkl� temeller üzerine kurulan Kemalist Türkiye, iki sava  aras� 
dönemde geleneksel denge politikas� çerçevesinde uluslararas� alanda kendine yer 
aramaya ba lam� t�r. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan’dan kalan sorunlar� çözme 
yolunda att� � ad�mlar sonucunda 1932 y�l�nda Milletler Cemiyeti’ne üye olarak 
tan�nma konusundaki son pürüzleri de ortadan kald�rm� t�r.  

Birinci Dünya Sava �’ndan sonra Almanya’daki geli melere gelince; Türkiye’de 
Kemalist bir cumhuriyet kurulurken ve bu adla nitelendirilmesinde önderinin ad� 
etkili olurken, Almanya’da Weimar Cumhuriyeti kurulmu tur. Alman Cumhuriyeti 
bu ad� bir ki iden de il, bir co rafi mekandan,  milli meclisin anayasay� olu turmak 
için topland� � yer olan Weimar’dan alm� t�r. Zaman içinde Türkiye’de Kemalizm’in 
güç kazan�p, kendi hukuk düzenini kurdu u süreçte, Almanya ise Birinci Dünya 
Sava � sonunda imzalad� � Versay Antla mas�’n�n da etkisiyle hemen her gün 
Weimar Anayasas�ndan uzakla m�  ve ko ar ad�m bir ekilde otokrat bir rejime 
do ru yönelmi tir. Özellikle 1929 y�l�nda Amerika Birle ik Devletleri (ABD)’nde 
ba layan ve k�sa sürede tüm dünyay� sarsan ekonomik bunal�m sonucunda Weimar 
Cumhuriyeti’nin sonu gelmi tir. 1933 y�l�nda Adolf Hitler’in iktidara gelmesiyle 
Almanya’da 1945 y�l�na de in sürecek olan yeni bir dönem ba lam� t�r.  

1919-1933 y�llar� aras�ndaki Türk-Alman ili kilerinin genel seyrine bak�lacak 
olursa; 1919-1923 aras� dönemini “uyku dönemi” olarak adland�rmak mümkündür. 
Çünkü bu y�llarda Türkiye’de i galden kurtulma ve yeniden ya ama dönme çabalar� 
ön planda iken, Almanya, kendisine dayat�lan Rethondes Mütarekesi ve Versay 
Antla mas�’n�n getirdi i s�n�rlamalar nedeniyle ba ka hiçbir eye odaklanmayacak 
kadar s�k�nt�l� bir durumdayd�.  

Lozan Antla mas�’nda pek çok konuda uzla ma sa lanmas�na kar �n, baz� 
isteklerini kabul ettiremeyen Türkiye, yeni dönemde Sovyet Rusya ile Milli 
Mücadele y�llar�nda kurmu  oldu u dostluk ve yard�mla ma ortam�n� daha da 
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geli tirmeye çal� m� t�r. Ayr�ca Almanya ile olan ili kilerinde yeni bir sayfa açm�  ve 
bu devlet ile 3 Mart 1924 tarihinde Ankara’da Dostluk Antla mas� imzalam� t�r.59 
Böylece ngiltere ve Fransa ile sorun ya ayan iki devlet, ikili ili kilerini geli tirmek ve 
diplomatik aç�dan da ileri seviyede temsil için uzla m� lard�r.60 

1927 y�l�nda imzalanan Kar �l�kl� kamet Antla mas� ise sözü edilen Dostluk 
Antla mas�’n� destekleyecek hükümler içermektedir. Söz konusu antla ma ile iki 
taraf�n da yurtta lar� en ayr�cal�kl� yabanc�lar statüsü içine al�n�rken, ticari ili kilerin 
geli tirilmesi için de gelece e dönük önemli bir ad�m at�lm� t�r.61 

1929 y�l�ndaki Hakem ve Uzla ma Antla mas�, her iki ülke aras�ndaki siyasi ve 
iktisadi sorunlar� gidermek için imzalanm�  ve gerçekten de yeni dönemde ortaya 
ç�kabilecek pürüzleri giderecek içerikte olu turulmu tur. On y�ll�k olan bu 
antla mayla her iki taraf da uzla �lamayan konular�n Uluslararas� Adalet Divan�’na 
götürülmesini kabul etmi tir.62 

1919-1923 y�llar� aras�ndaki “uyku dönemi” sonras�nda Türkiye’deki Kemalist 
Cumhuriyet ile Almanya’daki Weimar Cumhuriyeti aras�ndaki ili kiler 20. yüzy�l�n 
ba lar�nda oldu u kadar h�zl� bir ekilde geli mese de, belli alanlarda i birli i için 
baz� kap�lar aralanm� t�r. Bu dönemdeki antla malardan biri de, 1929 y�l�nda 
imzalanm�  olan Kar �l�kl� Konsolosluk Antla mas�’d�r.63  

Türkiye ile Almanya aras�ndaki bir di er antla ma, 3 Eylül 1930’da imzalanan 
Suçlular�n adesi Antla mas�’d�r.64    

1923’ten 1930’a kadar uzanan süreçte imzalanan antla malara genel olarak 
bak�ld� �nda, daha çok diplomatik ili kilerin geli tirilmesine dönük antla malar 
oldu u görülmektedir. Söz konusu antla malar�n ileriye dönük herhangi bir ittifak 
ve siyasi i birli ini kapsad� �n� o dönem için söylemek mümkün de ildir. 
Antla malar, kökleri çok eskilere dayanmas�na ra men, yeni kurulan iki devletin 
yurtta lar�n�n haklar�n� geli tirmek ve rutin diplomatik ad�mlar atmak amac�yla 
imzalanm�  ikili ba �tlar olarak görülebilir. Asl�nda 1923 y�l�ndan sonraki dönem, 
1930’lara kadar incelenecek olursa Türkiye’nin Almanya d� �nda pek çok ülkeyle 
dostluk antla malar�65 ve uzla t�rma, yarg� yolu ve hakemlik antla malar�66 
imzalad� � görülmektedir. 

Ama ne olursa olsun yukar�da ifade edilen diplomasi ve vatanda l�k içerikli 
antla malar, siyasi ittifaklar�n kurulmas� için h�zland�r�c� etki yapmam� sa da, baz� 
kültürel i birli i olanaklar� yaratm� t�r.  

                                                            
59 Soysal, . (1983). Tarihçeleri ve Aç�klamalar� ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andla malar� (1920-1945).   

Cilt 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 246; Özgüldür, Y. (1983). Türk-Alman li kileri (1923-1945). 
Ankara: Genelkurmay Ba kanl� �, s. 36. 

60 Özgüldür, a.g.e., s. 36.  
61 Özgüldür, a.g.e., ss. 37-39. 
62 Soysal,  a.g.e., s. 355; Özgüldür, a.g.e., ss. 339-340. 
63 Özgüldür, a.g.e., ss. 40-41. 
64 Özgüldür, a.g.e., ss. 42-43. 
65 Soysal, a.g.e., ss. 245-252. 
66 Soysal, a.g.e., ss. 354-357. 
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Asl�nda Lozan Antla mas� sonras�nda Türkiye ile Almanya’n�n uluslararas� 
anlamda çok tarafl� ve nitelikli yer ald�klar� en önemli ittifak Briand-Kellogg Pakt� 
olmu tur.67 28 Haziran 1928 tarihli Briand-Kellogg Pakt�, 1925 y�l�nda ngiltere’nin 
giri imiyle gerçekle tirilen Locarno Antla malar�, Almanya’n�n yeniden uluslararas� 
camiaya dönmesi, do al olarak da Türkiye ile olan ili kilerini normalle tirmesi 
aç�s�ndan önemli bir süreçtir. Çünkü Türkiye de bu giri ime seyirci kalmam�  ve 
1929 y�l�nda bu sürece kat�lm� t�r.68 

 

Alman Uzmanlar�n Türkiye’ye Gelmesi 

Cumhuriyet döneminde Almanya vatanda � Yahudi bilim insanlar�n�n 
Türkiye’ye gelmelerine kaynakl�k eden kültürel antla malarla Türkiye’nin 
modernle me süreci aras�nda çok yak�n bir ili ki bulunmaktad�r. Cumhuriyetin 
ilan�ndan sonra h�zla modernle me çabalar�na giri en Kemalist Türkiye aç�s�ndan 
modernle menin temel ölçütü kalk�nmakt�. Birinci Dünya Sava � ve Milli Mücadele 
y�llar�ndaki gerginlikler ve ard�ndan da Lozan Konferans� s�ras�nda ya ananlardan 
dolay� ngiltere ve Fransa ile olan ili kilerinde mesafeli duran Türkiye için69 Sovyet 
Rusya, hâlâ en yak�n ili kide bulundu u ülke durumundayd�. Ancak sosyalist 
yönetimi benimseyen Sovyet Rusya ile Türkiye aras�ndaki ekonomik ve kültürel 
ili kiler bir türlü istenilen seviyeye ç�kar�lamam� t�r. Bunda her iki ülkenin 
rejimlerinin farkl� olmas�n�n ve tarihsel ba lamda yard�mla ma gelene inin fazla 
derin olmamas�n�n etkisi büyüktür. Sonuçta 1923’ten sonra teknik yard�m 
aray� lar�na yönelen Türkiye için hâlâ en elveri li ülkenin Almanya oldu u sonucuna 
ula �lm� t�r. Siyasi i birli ine yönelmeyerek, ngiltere ve Fransa’n�n ku ku 
duymas�na yol açmayacak bir ekilde Türk-Alman ili kilerinin yolu aç�lm� t�r.  

Bu süreçte 1926 y�l�nda Ziraat Vekâleti, Berlin Büyükelçili i arac�l� �yla 
hayvanc�l�kla ilgili bir sözle me imzalam�  ve bu sözle meyle Doç. Dr. Karl Julius 
dört y�l süreyle hayvanc�l�k alan�nda genel müfetti  olarak görevlendirilmi tir.70 Yine 
ayn� y�l devlet fabrikalar�nda görevlendirilmek üzere Fritz Neuman ülkeye davet 
edilmi tir.71 

Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulmas� yolunda çal� malar yapmak için 1928 
y�l�n�n ilk yar�s�nda Oldenburg ba kanl� �nda 14 ki iden olu an bir uzman heyetin 
Ankara’ya gelmesi de önemli bir ad�md�r.72 Yine hem Üniversite Reformu hem de 

                                                            
67   Soysal, a.g.e., ss. 361-364. 
68   Soysal, a.g.e., s. 359. 
69 Asl�nda mesafeli duru  her iki taraf için de geçerlidir. Türkiye, Osmanl� Devleti dönemindeki 

yabanc� sermayenin yayg�nl� �ndan ve d�  borçlar�n getirdi i s�k�nt�lar nedeniyle Bat� dünyas�ndan 
uzak durmaya çal� �rken, ngiltere ve Fransa gibi devletler ise hem Türkiye’nin Lozan’daki 
tutumundan hem de Sovyet Rusya ile olan ili kilerinden rahats�z olduklar� için Türkiye’ye 
ku kuyla bakmaktayd�lar. 1930’lu y�llara kadar Türkiye ile Bat� aras�nda belli ölçüde de olsa bir 
güven sorunu bulunmaktayd�.  

70  Koçak, C. (1991). Türk-Alman li kileri (1923-1939). Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 39. 
71  Koçak, a.g.e., s. 39. 
72  Koçak, a.g.e., s. 40. 
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Hitler’in iktidara gelmesi öncesinde Friedrich Falke ayn� okul için 1932 y�l�nda 
Ankara’ya gelmi tir.73 Bu durum, Alman bilim insanlar�ndan yararlanma 
gelene inin, Hitler’in iktidara gelmesi öncesine dayand� �n� gösteren bir 
geli medir.74 

 

Üniversite Reformu ve Alman Bilim nsanlar�n�n Türkiye’ye Gelmesi 

Asl�nda 19. yüzy�ldaki aç�l�  ve kapan� lar� görmezlikten gelerek, 1900 y�l�n� 
kurulu  olarak kabul edersek, Darülfünun ile ilgili olarak nihai kapan�  y�l� olan 1933 
y�l�na de in çe itli düzenlemeler yap�lm� t�r. 1900’den 1933 y�l�na uzanan süreçte 
yap�lan düzenlemelerin hemen hepsinde akademik kayg�lardan çok, siyasi 
dü ünceler ön plana ç�km� t�r. Bu aç�dan Darülfünun’un tarihindeki ilk önemli 
k�r�lman�n II. Me rutiyetin ilan� oldu unu söylemek mümkündür. 1909 y�l�nda 
T�bbiye’de ya anan dalgalanma ve tasfiye, Darülfünun’a yeni siyasi ortama uygun 
olarak bir çekidüzen verilmesinden ba ka bir ey de ildir.75   

Bununla beraber II. Me rutiyet döneminin modernle me ile merkezile me 
aras�nda gidip gelen uygulamalar�, Darülfünun aç�s�ndan modernle me yönünü öne 
ç�karm� t�r. 1912 y�l�nda dönemin Maarif Naz�r� Emrullah Efendi’nin çabas�yla 
yap�lan düzenlemeler sonucunda Darülfünun, gerçek anlamda ilk ça da  üniversite 
kimli ini kazanma yolunda önemli bir ad�m atm� t�r.76 Ancak Balkan Sava � ve 
ard�ndan patlak veren 1. Dünya Sava �, hemen her alanda oldu u gibi, 
yüksekö retim sisteminde de geli imi engellemi tir. Sava  sonras�nda, Mütareke 
döneminde 1919 y�l�nda ç�kar�lan nizamname ile Darülfünun bilimsel özgürlü ünü 
geli tirmi tir.77 Darülfünun temel al�nd� �nda Alman bilim insanlar�n�n Türk 
yüksekö retim sistemi içinde sistematik olarak yer almalar�n� 1. Dünya Sava � 
y�llar�na kadar götürmek mümkündür. Sava  y�llar�ndaki askeri ve siyasi ortakl� �n 
bir sonucu olsa gerek, 1915 y�l�nda ilk olarak 11 Alman ö retim eleman� 
Darülfünun’da görev yapmak üzere stanbul’a gelmi tir. Bunu ayn� y�l farkl� aylarda 
gelen dokuz bilim insan� daha izlemi tir. Sonuçta 1915 y�l�nda 20 Alman bilim insan� 
Darülfünun’da görev yapmaya ba lam� t�r.78 Bu ö retim elemanlar� 1918 y�l�nda 
Sava �n sona ermesine ba l� olarak Osmanl�-Alman ortakl� �n�n bitmesi nedeniyle 

                                                            
73  Koçak, a.g.e., s. 41.  
74 Falke, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulu unda etkili olduktan sonra bu okulun rektörlü ünü 

yapm� t�r. 1942 y�l�nda Türkiye’den ayr�lm� t�r. Türkiye’ye geli i, 1933 y�l�ndan sonra gelen Yahudi 
bilim insanlar� ba lam�nda olmayan Falke’nin ayr�l� � da ayn� ekilde olmu tur. Pek çok Yahudi 
bilim insan� 2. Dünya Sava �’ndan sonra ülkelerine dönerken, Falke, sava �n devam etti i y�llarda 
Türkiye’den ayr�lm� t�r.  

75  Bahad�r, O. (2007). 1933 Üniversite Reformu Niçin Yap�ld�?, Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi 
(1861-1961). (Ed: Nam�k Kemal Aras-Emre Dölen-Osman Bahad�r). Ankara: Türkiye Bilimler  
Akademisi, s. 53. 

76  Bahad�r,  a.g.e., s. 54. 
77  Bahad�r,  a.g.e., s. 55. 
78 Dölen, E. (2007). stanbul Darülfünunu’nda ve Üniversitesi’nde Yabanc� Ö retim Elemanlar�, 

Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). (Ed: Nam�k Kemal Aras-Emre Dölen-Osman 
Bahad�r). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, ss. 97-99. 
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ülkelerine dönmü lerdir.79 Darülfünun ile ilgili düzenlemelere Cumhuriyetin 
ilan�ndan sonra da devam edilmi tir. Türkiye’de “Üniversitesi Reformu” olarak 
adland�r�lan geli me, Darülfünun’un kapat�larak yerine stanbul Üniversitesi’nin 
kurulmas�d�r.  

1924 y�l�nda ç�kar�lm�  olan yasayla katma bütçeli bir kurum olarak etkinli ini 
sürdüren Darülfünun, 1930’lu y�llara gelindi inde, devrim ideolojisi aray� lar�n�n 
yo unla t� � günlerde,  bir Osmanl� kurumu olarak görülmü  ve baz� Kemalist 
ayd�nlar taraf�ndan sert ama bir o kadar da sistematik biçimde ele tirilmi tir. 
Darülfünun’a getirilen ele tirilerin büyük bir k�sm�, devrim ad�mlar�n�n gerisinde 
kald� � ve yenilikleri desteklemedi i yönünde olmu tur.80 Kendisinden beklenen 
görevleri gerçekle tirmedi i dü ünülen Darülfünun’a dönük ele tirileri iki ana 
ba l�kta toplamak mümkündür. Birincisi devrimlere kar � olumsuz bir tutum 
tak�nd� � eklinde siyasal içerikli bir itham iken, ikincisi ciddi ve topluma yararl� 
bilimsel çal� malar�n yap�lmad� � iddias�na dayanan akademik ba lamda bir 
ele tiridir.81 1929 Dünya Ekonomik Bunal�m�’n�n da tetikledi i siyasal ve ekonomik 
aray� lar�n gündemde oldu u bir dönemde, sviçreli Profesör Albert Malche 
Türkiye’ye davet edilmi  ve Darülfünun ile ilgili bir rapor haz�rlamas� istenmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 2. Maarif Vekili Re it Galip ve Prof. Malche 

Malche, Darülfünun’da yapt� � incelemeler sonucunda bir rapor haz�rlam�  ve 
Maarif Vekaleti’ne sunmu tur. Malche’�n raporunda; profesör ve di er ö retim 
elemanlar�n�n yo un olarak d� ar�daki i lerle ilgilendiklerini; ö retimin yine 
ço unlukla profesörlerin tekelinde bulundu unu; bilimsel aç�dan hâlâ k�ymetli bir 

                                                            
79  Dölen, a.g.e., s. 103. 
80  Bu ba lamda dönemin Maarif Vekili Re it Galip Bey’in Darülfünun’un ülkedeki siyasi ve sosyal 

alandaki devrim ad�mlar�na sessiz kald� �na dair sözleri çok çarp�c�d�r. Bkz. Tekeli, . Cumhuriyet 
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde “Osmanl� mparatorlu u’ndan Günümüze E itim Kurumlar�n�n 
Geli mesi”. Cilt 3, s. 663. 

81  Akyüz, Y. (1994). Türk E itim Tarihi.  stanbul: Türk Kültür Koleji, s. 311. 
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eserin ç�kar�lmam�  oldu unu; basit bir tercümenin bile tez olarak kabul edildi ini;  
ö retim elemanlar�n�n kendilerini sadece belirli zamanlardaki e itim-ö retimden 
sorumlu gördüklerini; ö renci ile ö retim elemanlar� aras�ndaki ili kinin sadece okul 
s�n�rlar� içinde kald� �n�; bu yüzden de ö rencilerin her türlü rehberlikten uzak, 
kendi ba lar�na kald�klar�n�; telif eser ve yay�n�n yok denecek kadar az oldu unu 
belirtmi tir.82 Bu arada Üniversite Reformu’nun mimar� konumundaki Maarif 
Vekâleti’nde de de i iklik olmu tur. 11 Eylül 1932 tarihinde Re it Galip Bey’in 
Maarif Vekili olmas�yla Darülfünun’un durumu daha ciddi bir ekilde ele al�nm� t�r. 
lk i  olarak Malche raporu do rultusunda yeni bir yasa haz�rl� �na giri ilmi tir.  

Konuyla ilgili kanun tasar�s� gündeme geldi inde Maarif Vekili Re it Galip Bey;  

      “Darülfunun �slah� için iki ekil akla gelebilir. Biri tedrici �slahat yapmak, di eri de 
bir ink�lâp tedbiri eklinde bu i i kati olarak kökünden halletmek. Tercih etti imiz ekil 
bu ikincisidir. Darülfünun duayenlerinden birer muht�ra al�nd�. Azami 20 gün içinde 
de fakülte meclislerinden ve Darülfünun divan�ndan da birer muht�ra gelecektir. Bu 
muht�ralarda faydal� görece imiz mütalaalardan istifade edece iz. Ve bunlar� vekâletin 
teknik mü aviri A. Mal ’in nokta-� nazar� ile birlikte mütalaa edece iz.  

      stanbul Üniversitesi için haz�rlanan kanun layihas� önümüzdeki Cumartesi günü 
Heyet-i Vekile’ye sevk olunacakt�r. Layiha icra vekilleri heyetin de müzakere edildikten 
sonra Millet Meclisi’ne takdim edilecek ve Meclis’in tatilinden evvel kanuniyet 
kesbetmesi temenni olunacakt�r. Bu suretle Kanun’un 933 ders senesinden evvel tatbiki 
temin edilmi  olacakt�r.”  

diyerek yüksekö retim sisteminde köklü bir de i iklikten dönülmeyece ini ortaya 
koymu tur.83 31 May�s 1933’te 2252 say�l� Kanun ile Darülfünun kapat�lm�  ve Maarif 
Vekâleti stanbul Üniversitesi’ni kurmakla görevlendirilmi tir.84 Bu kanunla özerklik 
kald�r�lm� , üniversite Maarif Vekâleti’ne ba lanm� t�r. Darülfünun’daki ö retim 
elemanlar�n�n büyük bir k�sm�na yeni üniversitede görev verilmemi tir. 151 
akademisyenden 59’u yeni üniversiteye al�nm� t�r. Bugün yüksekö retim sisteminde 
kullan�lan üniversite, fakülte, rektör, dekan gibi terimler kesin olarak yerle mi tir. 
Ders programlar� ve ara t�rmalar üzerinde bir devlet kontrolü kurulmu tur.85 

Asl�nda Darülfünun’dan stanbul Üniversitesi’ne geçi , büyük ölçüde 
Osmanl�’n�n reddiyesine dayanan Türk Devrimi’nin genel karakteri d� �nda 
dü ünülmeyecek bir geli medir. Hem Osmanl� döneminden kalan bir yüksekö retim 
sisteminin kökten yok edilmesi hem de yeni kurulan üniversite üzerinde devlet 
denetiminin kurulmas�, devrimin do as�n�n bir gere i olarak beklenmedik politik 
yakla �mlar de ildi. 1933 Üniversite Reformu ile yeni Türk Devleti, bir yandan eski 
bir kurumdan kurtulurken, di er yandan kendi modernite anlay� �na uygun bir de 

                                                            
82  Hirsch, E. (1950). Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Geli mesi. Cilt 1, stanbul, ss. 229-

295; Akyüz, a.g.e., s. 311. 
83  Hâkimiyet-i Milliye, 11 May�s 1933. 
84 Hâkimiyet-i Milliye, 1 Haziran 1933. Gazetenin 5. sayfas�nda verilen bu haberde “Kanuna göre; 

Maarif Vekâleti en çok bir sene içinde la vedilen Darülfünun yerine bir üniversite kurmaya 
mezundur.” eklinde bir aç�klamaya yer verilmi tir. 

85 Akyüz, a.g.e., s. 311. 



Temuçin Faik Ertan 18

yeni olu umu kazanç hanesine yazm� t�r. 1933 y�l�nda Alman bilim insanlar�n�n 
Türkiye’ye gelmesi ise birisi siyasal içerikli akademik, di eri ise tümüyle siyasal 
içerikli iki geli meye ba l� olarak ortaya ç�km� t�r. Türkiye’de siyasal anlamda da bir 
ay�klama niteli i ta �yan Üniversite Reformu, acil olarak yeni bir akademik kadroya 
ihtiyac� ortaya ç�kar�rken, Almanya’da Hitler önderli indeki Nazilerin iktidara 
gelmesi, oradaki Yahudi kökenli bilim insanlar�n�n kendilerine daha güvenli 
mekanlar aramalar�na yol açm� t�r. 

 
Foto raf 3. Maarif Vekili Re it Galip Bey 

Türkiye taraf�ndan bak�ld� �nda, Alman uzmanlar�n Türkiye’ye gelmeleri ve 
görev almalar� üç aya � olan bir konudur. Birincisi Türkiye’nin bu uzmanlara ihtiyaç 
duymas�, ikincisi ise Almanya’n�n bu uzmanlar� Türkiye’ye göndermesidir. Üçüncü 
ayak ise söz konusu uzmanlar�n Türkiye’ye gelmeyi, burada görev almay� kabul 
etmeleridir.  Bu aç�dan bak�ld� �nda böyle bir uygulama için her iki ülke aras�nda 
baz� kültürel antla malar�n ya da sözle melerin imzalanmas� gerekmektedir. Buna 
kar �l�k Yahudi bilim insanlar�n�n Türkiye’ye gelmeleri ve kendi uzmanl�k 
alanlar�nda hizmet vermeleri ise üç de il, iki ayakl� bir konudur. öyle ki; bu bilim 
insanlar�n�n Türkiye’ye gelmeleri için ilk ko ul, Türkiye’nin ihtiyaç duymas�d�r. 
kinci ko ul ise Yahudi bilim insanlar�n�n çal� may� kabul etmeleridir.  Bu süreçte 

Almanya’n�n bir devlet olarak izin verip vermemesi bir ko ul olarak kar �m�za 
ç�kmamaktad�r. Bu, bir anlamda iki ülke aras�ndaki de facto bir durumu 
yans�tmaktad�r. 1933 y�l�ndaki Üniversite Reformu sonras�nda Alman bilim 
insanlar�n�n Türkiye’ye gelmeleri ve Türk yüksekö retim sistemine katk� 
sa lamalar�, uzak, orta ve yak�n vadeli geli melere dayanmaktad�r. Uzak vadeli 
etken, Osmanl� Devleti’nin son yüzy�l�nda ba layan modernle me sürecinde 
ço unlu u asker olan pek çok Alman’�n Osmanl� ülkesine gelmesidir. Orta vadeli 
geli me ise 1923 y�l�ndan itibaren Türkiye ile Almanya aras�nda imzalanm�  olan 
kültürel antla malard�r. 1933 y�l�nda Adolf Hitler’in iktidara gelmesi ve bask�lar�n 
artmas� sonucu pek çok Yahudi bilim insan�n�n yurt d� �nda aray� lara yönelmeleri 
ise k�sa vadeli etkiyi olu turmaktad�r.  
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Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’ye gelmelerini tetikleyen etkenlerden birisi 
Türkiye’de Üniversite Reformu’nun yap�lmas� ve çok say�da Darülfünun 
müderrisinin tasfiye edilmesi, di eri ise Almanya’da Nasyonal Sosyalist Parti’nin 
iktidara gelerek Yahudiler üzerindeki bask�y� art�rmas�d�r. K�sacas� hem Türkiye’de 
hem de Almanya’da meydana gelen rejim de i iklikleri, Almanya’dan Türkiye’ye 
do ru bir bilim insan� ak�n�na neden olmu tur. Darülfünun’un kapat�lmas� yeni bir 
üniversitenin kurulmas�, bu kurumda yeni bir kadronun olu turulmas�n� zorunlu 
k�lm� t�r. Yeni üniversitenin e itim-ö retim kadrosunun u üç gruptan olu turulmas� 
planlanm� t�r. Birinci grubu eski Darülfünun’dan kalan ve kadroya al�nan ö retim 
elemanlar� olu turmu tur. Avrupa’daki üniversitelerde ö renimlerini veya 
ihtisaslar�n� ba ar�yla tamamlad�ktan sonra ülkelerine dönen Türkler, ikinci grubun 
içinde yer alm� lard�r. Üçüncü grubu ise yabanc� ülkelerden gelen ö retim 
elemanlar� olu turmu tur. Bu yabanc� profesörlerden kastedilenler ise genelde 
Alman bilim insanlar� olmu tur.86  

Türkiye’de Üniversite Reformu’nun gündemde oldu u ve yeni bir yüksek 
ö retim sistemi için çal� malar�n yap�ld� � bu dönemde, Almanya’da Adolf Hitler’in 
liderli ini yapt� � Nasyonal Sosyalist Parti iktidara gelmi tir. Türkiye aç�s�ndan 
Darülfünun’dan ayr�lacak ö retim üyelerinin bo lu unun nas�l doldurulaca �n�n 
dü ünüldü ü günlerde, Almanya’da ya anan siyasal de i im ve iktidara gelen Nazi 
yönetimi, Yahudi bilim insanlar�n� üniversitelerden uzakla t�rmaya ba lam� t�r. Bu 
geli me, Türkiye’deki üniversite reformu çabalar�na cesaret vermi  ve 
Darülfünun’un kapat�lmas�yla ortaya ç�kabilecek akademik kadro bo lu unun 
Alman bilim insanlar� taraf�ndan doldurulmas� dü üncesini ön plana ç�karm� t�r.  

1933 y�l�n�n Nisan ay�nda ç�kar�lan bir yasa, Nazi yönetiminin Yahudiler ve 
Yahudi kökenli bilim insanlar�yla ilgili politikalar� hakk�nda ipucu verebilecek 
niteliktedir. Memurlu u tan�mlayan bu yasada yer alan; Aryan kökenli olmayan 
memurlar�n dinlendirilece ine ve milliyetçi devlet için silahl� yard�ma haz�r 
oldu unu bildirmeyen memurlar�n görevden el çektirilece ine dair hükümler 
binlerce memur ve bilim insan�n� göçe zorlayan somut ad�mlard�r.87 Bu yasadan 
önceki ve sonraki geli meler kar �s�nda Almanya’y� terk eden bilim insanlar� genel 
olarak sviçre’de kendilerine yeni bir ya am kurmay� tercih etmi lerdir. sviçreli 
yard�mseverler taraf�ndan desteklenen bu bilim insanlar� bir süre sonra, “Yurt 
D� �ndaki Alman Bilim Adamlar� Yard�m Cemiyeti” ad� alt�nda kurmu  olduklar� 
dernekle birle mi ler88 ve daha organize bir ekilde hareket etmeye ba lam� lard�r. 
Bu cemiyetin k�sa sürede sviçre’ye iltica etmi  olan bilim insanlar�na kal�c� ülkeler 
belirleyen bir üst yap� durumuna dönü tü ünü söylemek mümkündür. te 
Türkiye’ye Alman bilim insanlar�n�n gelmesi,  bu derne in etkin isimlerinden biri 
olan Philipp Schwartz’�n giri imleri ve Türkiye’deki temaslar� sonucunda 
gerçekle ecektir. Schwartz’�n da an�lar�nda bahsetti i gibi, Darülfünun’da 

                                                            
86 Widmann, H. (1981). Atatürk Üniversite Reformu (Çev: Aykut Kazanc�gil-Serpil Bozkurt). stanbul,    

s. 39. 
87 Schwartz, P. (2003). Kader Birli i. (Çev: Nagehan Alç�). stanbul, s. 13. 
88 Widmann, a.g.e., s. 41. 
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incelemeler yapmak üzere stanbul’da bulunan sviçreli Profesör Malche’�n vermi  
oldu u bilgiler ve yapm�  oldu u ça r�, Alman bilim insanlar�n� Türkiye’ye gelmek 
konusunda cesaretlendirmi tir. Sonuçta Schwartz, 1933 y�l�nda farkl� zamanlarda üç 
kez Türkiye’ye gelmi  ve hem stanbul hem de Ankara’da siyasi ve akademik 
çevrelerle görü melerde bulunmu tur.89 Schwartz’�n, dönemin Maarif Vekili Re it 
Galip Bey ile yapm�  oldu u görü meler sonucunda 6 Temmuz 1933 tarihinde bir 
protokol imzalanm� t�r.90 Bu protokolde 3-5 y�ll�k sözle meler yap�lmas� 
kararla t�r�lmakla beraber, Türk taraf� da baz� ko ullar getirmi tir.  

Her eyden önce Türkiye’ye gelecek olan profesörler önce tercümanlar�n 
yard�m�yla daha sonra da tek ba lar�na makaleler, akademik yaz�lar ve kitaplar 
yazacaklard�. Yine dersleri Türkçe verebilmek için en k�sa zamanda Türkçe 
ö reneceklerdi. En fazla be  y�l kalmas� planlanan profesörlerin bilimsel çal� malar 
yürütebilecek bir Türk nesli yeti tirmelerinin istendi i ko ullar paketinde, 
üniversitelerin izni olmaks�z�n bir ba ka i te çal� amayacaklar� da öngörülmü tü. 
Profesörler devletin iste i üzerine ücretsiz bilirki i raporu düzenleyecekler ve halk�n 
ayd�nlat�lmas� ve e itilmesi çal� malar�na da kat�lacaklard�.91 Profesörlere, ailevi 
durumlar�na, ya lar�na ve bilimsel konumlar�na göre net olarak 350-500 lira aras�nda 
ücret ödenmesinin kararla t�r�ld� � protokolün imzalanmas�ndan hemen sonra 
sviçre’ye dönerek durumu mülteci profesörlere bildiren Schwartz, yapt� � 

görü melerin ard�ndan 25 Temmuz’da Prof. Dr. Rudolf Nissen ile birlikte stanbul’a 
gelerek Maarif Vekili Re it Galip Bey ile bir görü me daha yapm� t�r. Re it Galip Bey, 
bu görü mede kendisine önerilen isimleri kabul etmi ; Malche, Schwartz ve Nissen 
taraf�ndan haz�rlanan sözle me örne ini de onaylam� t�r. Bu sözle mede sürenin be  
y�la ç�kar�lmas�, derslerin ilk üç y�l Almanca, ngilizce ve Frans�zca verildikten sonra, 
Türkçe olarak verilmeye ba lanmas�, ders kitaplar�n�n üç y�l içinde yaz�lmas� gibi 
yeni düzenlemeler yer alm� t�r. Yine ayn� sözle mede yabanc� bilim insanlar�n�n 
yabanc� yard�mc� çal� t�rmalar� da kabul edilmi tir.92 Ancak Dr. Re it Galip Bey’in 13 
A ustos’ta Maarif Vekilli inden istifa etmesi baz� tereddütler do urmu sa da93, 
yerine vekâleten bakan Dr. Refik Saydam’�n verilen sözlerin tutulaca � ve i lerin 
eskisi gibi yürüyece i yolunda vermi  oldu u güvence üzerine profesörlerle 
sözle meler imzalanmaya ba lanm� t�r.94 Profesörlerin seçiminde Türk siyasi ve 
akademik çevreleri neredeyse hiç mi hiç ön plana ç�kmam� lard�r. Bütün yetki Prof. 
Schwartz’a b�rak�lm�  ve mülakatlar sviçre’de bu bilim insan� taraf�ndan yap�lm� t�r. 
Sözle me ko ullar�n�n kabulünde oldu u gibi, görev alacak profesörlerin seçiminde 

                                                            
89 Schwartz, a.g.e., ss . 41-58. 
90 Dölen, a.g.e., s. 119. 
91 Schwartz, a.g.e., s. 20; Dölen, a.g.e., s. 119. ktidara en yak�n yay�n organ� olan Hakimiyet-i 

Milliye’de bu haber; “Prof. Malche ve Alman profesörlerden Schwartz, dün Maarif Vekili Bey 
taraf�ndan kabul edilmi tir. Bu içtimada Darülfünun için getirilecek yabanc� profesörler meselesinin 
görü üldü ü zannolunmaktad�r.” eklinde verilmi tir. Hâkimiyet-i Milliye, 7 Temmuz 1933. 

92  Dölen, a.g.e., s. 119. 
93 Re it Galip Bey’in sa l�k sorunlar� nedeniyle istifa etti i aç�klanm� t�r. Hâkimiyet-i Milliye, 14 

A ustos 1933. 
94 Dölen, a.g.e., s. 119. 
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de Schwartz ve Malche do rudan etkili olmu tur. K�sacas� Türkiye’de çal� acak olan 
Alman bilim insanlar�n�n seçimi, kendilerinin kabul etmesinin yan� s�ra Schwartz ve 
Malche’�n onay� ile gerçekle mi tir. Yard�mc� bilim insanlar�n�n kimler olaca � ise 
görev almay� kabul eden profesörler taraf�ndan belirlenmi tir.95 sviçre’de mülteci 
olarak ya ayan Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’de görev yapmalar� konusunda, 
e itim-ö retim aç�s�ndan ortaya ç�kan veya ç�kabilecek sorunlar Maarif Vekâleti’nin 
kararl� tutumuyla kolayl�kla a �l�rken, yabanc�lar�n çal� abilmeleriyle ilgili mevzuatta 
da ek düzenlemeler yap�lmas� zorunlulu u do mu tur. Mevcut mevzuat�n yeterli 
olmad� �n� gören Maarif Vekâleti Vekili Dr. Refik Saydam’�n istemi üzerine 14 Eylül 
1933 tarihinde 14942 say�l� Kararname ç�kar�lm�  ve bu Kararname ile stanbul 
Üniversitesi’nin çe itli fakültelerinde görevlendirilecek yabanc� profesörlerle, 
do rudan do ruya veya elçilik arac�l� �yla sözle me imzalamak için Maarif 
Vekâleti’ne yetki verilmesi kabul edilmi tir.96 Bu arada Albert Einstein’in OSE 
Musevi S�hhiye Cemiyeti’nin Fahri Ba kan� s�fat�yla Mustafa Kemal Pa a’ya yazm�  
oldu u mektup da anlaml�d�r. Einstein bu mektubunda Almanya’dan ayr�lmak 
zorunda kalan 40 profesör ve doktorun Türkiye’de çal� abilmeleri için ricada 
bulunmu  ve bu ki ilerin hiçbir ücret talep etmeksizin Türkiye’de bir y�l süreyle 
çal� abilecekleri bilgisini vermi tir.97 Böylece, sürece Einstein da dahil olmu tur. 17 
Eylül 1933 tarihli olan Einstein’in mektubu, stanbul’daki Yahudi kökenli Di  Hekimi 
Samy  (Samuel) Gunzberg taraf�ndan Türkçe’ye çevrilerek 30 Eylül’de Ba bakanl� a 
arz edilmi tir.98 

 
Foto raf 4. Albert Einstein 

                                                            
95 Dölen, a.g.e., ss. 120-121. 
96 Dölen, a.g.e., s. 118. Yabac� profesörlerin Türkiye’de çal� abilmeleriyle ilgili, sonraki günlerde  daha 

kapsaml� yasal düzenlemelere gidilmi tir. 5 Nisan 1934 tarihinde kabul edilen 2397 say�l� Kanunla 
Maarif Vekâleti’nin stanbul Üniversitesi’nde görevlendirilmi  ve görevlendirilecek yabanc� 
uzmanlarla 10 y�l� geçmeyecek ekilde sözle me yapabilece i hükmü getirilmi tir.  4 Temmuz 1934 
y�l�nda kabul edilen 2557 say�l� Kanunla –ki bu kanunun ad� “Maarif Vekâletine Ba l� Mektep ve 
Müesseselerde Kullan�lacak Yabanc� Devlet Tebaas�ndan Muallim, Mütehass�s ve Ustalar Hakk�nda 
Kanun”dur- söz konusu ki ilerle süresi üç y�la kadar olan sözle melerin imzalanmas�na Maarif 
Vekâleti yetkili k�l�nm� t�r.     

97 Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.10.116.810.3 
98 Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.10.116.810.3 
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Belge 1. Albert Einstein’in smet nönü’ye yazd� � mektup ( ngilizce) 
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Belge 2. Albert Einstein’in smet nönü’ye yazd� � mektup (Türkçe) 
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Samy Gunzberg, Einstein’in ngilizce mektubunun çevirisinin yan� s�ra kendi 
ahsi mektubunu da ayn� gün Ba bakanl� a göndermi tir. Gunzberg bu mektupta, 

Enistein’in mektubu için arac� oldu unu, Yahudi doktorlar�n Türkiye’de çal� mak 
için çok istekli olduklar�n� ve Hükümetin cevab�n�n ya do rudan do ruya Eisntein’e 
bildirilmesini ya da kendisi arac�l� �yla iletilebilece ini ifade etmi tir.99  

 
Belge 3. Samy Gunzberg’in ahsi mektubu 

                                                            
99 Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.10.116.810.3 
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Belge 4. Samy Gunzberg’in ahsi mektubu (devam�) 

Bu giri imler sonucunda  Ba bakan smet nönü, 14 Kas�m 1933’te cevaben 
yazm�  oldu u yaz�da, teklifin çok çekici olmas�na kar �n Türkiye’deki kanunlar ve 
nizamlar gere ince bu talebi kar �layamayacaklar�n� aç�klam� t�r. Ayr�ca o ana kadar 
40’tan fazla profesör ve doktor isitahdam edildi ini, bu ki ilerin mevcut kanunlar� ve 
ko ullar� kabul ettiklerini, çe itli kültür, dil ve kökenden gelmi  olan ö retim 
elemanlar�n�n uyumu için çaba sarfettiklerini ifade etmi tir. smet nönü, daha fazla 
eleman istihdam etmelerinin mümkün olmad� �n� dile getirdikten  sonra, talebi 



Temuçin Faik Ertan 26

yerine getirememekten dolay� duydu u  üzüntüyü de belirtme ihtiyac� 
hissetmi tir.100 

Gerçekten de söz konusu mektupla ma süreci ba lad� �nda Maarif Vekaleti’nin 
giri imleriyle Almanya’dan gelecek olan bilim insanlar� için epey a ama kaydedilmi   
ve hatta 14942 say�l� Kararnamenin yay�nlanmas�ndan sonra, ilk sözle meler 
imzalanm� t� bile!.. Bu nedenle Einstein’in mektubu dikkate al�nmakla birlikte, onun 
bahsetti i profesör ve doktorlarla ilgili herhangi bir i lem yap�lmam� t�r.  Bu 
i lemsizlik ve eylemsizlik Einstein ve çevresine ilgisizlikten de il, Türkiye’ye kabul 
edilecek ö retim elemanlar�yla uzmanlar�n say�s�n�n s�n�rl� tutulmas�ndan ve 
bunlar�n isimlerinin belirlenmi  olmas�ndan kaynaklanm� t�r. 2007 y�l�nda ya am�n� 
kaybeden stanbul Teknik Üniversitesi emekli ö retim üyesi Prof. Dr. Münir Ülgür, 
ölümünden önce kendisiyle yap�lan bir görü mede, Amerika’da Princeton 
Üniversitesi’nde görev yapt� � s�rada Einstein ile sohbet imkan� buldu unu 
aç�klam� t�r. Münir Ülgür, 1949 y�l�ndaki bu görü mede Einstein’in; “Siz biliyor 
musunuz, dünyan�n en büyük liderine sahipsiniz” diyerek söze ba lad� �n� ve  
Atatürk’ün kendisini Türkiye’ye davet etti ini söyledikden sonra “arkada lar�m hep 
oradayd�, ama burada imkanlar çok fazla oldu u için buray� tercih ettim” dedi ini 
belirtmi tir. Münir Ülgür bu mülakatta kendisinden ba ka Kerim Erim ve Adnan 
Ad�var’�n da Einstein ile görü en di er Türkler olduklar�n� ifade etmi tir.101   

sviçre’deki Alman profesörlerle Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Bern 
Büyükelçisi Cemal Hüsnü Bey aras�nda 4 Ekim 1933 tarihinde Cenevre’de 
imzalanm� t�r. Bu sözle melerde u temel ko ullar bulunmaktayd�: 102   

1. Sözle me süresi be  y�ld�r ve taraflar�n iste iyle yeniden uzat�labilir.  

2. Profesörler ilk üç y�l derslerini Almanca, Frans�zca veya ngilizce olarak 
verebilecekler, üç y�l içerisinde Türkçe ö renecekler ve derslerini dördüncü 
y�ldan itibaren Türkçe anlatacaklard�r.  

3. Üçüncü y�l�n sonuna kadar Türkçe ders kitab� yazarak yay�nlayacaklard�r. 

4. Profesörler bütün kudretlerini ö retim ve ara t�rmaya verecekler, derslerini 
ve s�navlar�n� bizzat kendileri yapacaklard�r.  

5. Halka ve uzmanlara yönelik e itim-ö retim etkinliklerinde bulunacaklar, 
gerekti inde hükümete dan� manl�k hizmeti vereceklerdir. Ayl�klar 
belirlenen miktar üzerinden net ve pe in olarak ödenecektir. Hastal�k 
durumunda ödemeler bir y�l boyunca sürdürülecektir. Ya am�n� kaybetmesi 
durumunda e  ve çocuklara ödeme yap�lacakt�r. 

6. Geli  ve gidi lerde kendilerinin ve ailelerinin yol masraflar� ve yanlar�nda 
getirdikleri e yalar�n nakil masraflar� hükümet taraf�ndan ödenecektir. 

                                                            
100 Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.10.116.810.3 
101 Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi. 20 Ekim 2006. http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/4199 

/sayfa/2006/10/20/12.xhtml (23. 03.2016)  
102 Dölen, a.g.e., s. 123. 
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Profesörlerin yan� s�ra yard�mc� ö retim elemanlar�yla da sözle me yap�lm� t�r. 
mzalanan sözle mede yard�mc� ö retim elemanlar�n�n görev süresi 1-2 y�l olarak 

belirlenmi , bu sürenin gerekti inde uzat�lmas� kabul edilmi tir.103  

1933 y�l�nda yap�lan sözle meler bir bütün olarak incelendi inde, 1915 y�l�nda 
imzalanan sözle melerin model al�nd� � görülmektedir.104 Temmuz ay�nda iki kez, 
ekim ay�nda da bir kez Türkiye’ye gelen Schwartz, Kas�m ay�nda ba layacak olan 
yeni ö retim y�l� için görevlendirilecek Alman bilim insanlar�n�n kimler olaca � 
konusunda kesin karar alm� t�r. Türkiye’ye gelecek olan Alman bilim insanlar� 
stanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin temelini olu turacak olan 

yüksekö retim kurumlar�nda görev alacaklard�. Sonuçta 18 Kas�m 1933 tarihinde, bir 
ba ka deyi le Darülfünun’un kapat�lmas� sonras�na rastlayan ilk e itim-ö retim 
y�l�nda stanbul Üniversitesi, bünyesine katt� � Alman profesörlerle e itim-ö retime 
fiilen ba lam� t�r.105 K�sa bir süre Alman bilim insanlar�n�n Ankara’daki 
yüksekö retim kurumlar�nda da görevlendirilmesi yoluna gidilecektir. Bu sayede 
Alman bilim insanlar� kökleri Osmanl� Darülfünunu’na dayanan stanbul 
Üniversitesi’nin yan� s�ra, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin 
de kurulu unda ve geli iminde bizzat rol oynam� lard�r.  

Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’deki yüksekö retim kurumlar�nda görev 
alma süreci, sadece ders anlatma ve ara t�rma yapmakla s�n�rl� kalmam� t�r. Ayn� 
süreçte Almanya’dan malzeme al�m� da yap�lm� t�r. Ankara Ziraat Mektebi’nin 
çe itli birimleri için laboratuvar malzemesi al�nmas� yolunda kararname ç�kar�lm�  
ve materyal eksikli i giderilmeye çal� �lm� t�r.106 Bu arada sadece ö retim eleman� 
anlam�nda de il, teknik eleman olarak da Almanya’dan gelenler olmu tur. Örne in 
Ziraat ve Baytar mekteplerindeki hassas aletleri yapmak ve tamir etmek amac�yla 
Karl Harl isimli bir uzman Ankara’ya gelmi  ve çal� malara ba lam� t�r.107 Benzer 
ekilde Edward Lenz isimli bir ba ka Alman uzman da Darülfünun’un elektrik 

i lerinde görevlendirilmi tir.108 

Di er yandan baz� T�p Fakültesi ö retim üyelerinin de yanlar�nda hem ireler 
getirdikleri görülmü tür. Nissen isimli bir Alman bilim insan�n�n sözle mesinde 

                                                            
103 Dölen, a.g.e.,s. 123. 
104 Dölen, a.g.e., s. 124.  1915 y�l�nda Maarif Nezareti taraf�ndan haz�rlanan be  y�l süreli sözle mede, 

ö retim elemanlar�n�n sözle menin ikinci y�l�n�n ba lang�c�ndan itibaren derslerini Türkçe 
verecekler ve birinci y�l� özellikle Türkçe ö renmeye ay�racaklard�. Yine ders verirken Almanca 
bilen bir yard�mc�dan yararlanacaklard�. Türkiye hakk�nda bir yaz� yay�nlamak istediklerinde 
yaz�y� önce Maarif Nezareti’nin onay�na sunacaklard�.  1933 sözle mesinden farkl� olarak 1915’te 
yabanc� ö retim elemanlar�na hizmetleri s�ras�nda fes giyme zorunlulu u getirilmi tir. Dölen, 
a.g.e., s. 97. 

105 stanbul Üniversitesi’nin aç�ld� � tarihte Üniversite Reformu’nun mimar� say�lan Re it Galip Bey, 
Maarif Vekilli i görevinden ayr�lm� , yerine Hikmet Bayur getirilmi ti. K�sacas� 27 Ekim 1933’te 
Maarif Vekili olan Hikmet Bayur zaman�nda hem Alman bilim insanlar� Türkiye’ye gelmi  hem de 
stanbul Üniversitesi ilk e itim-ö retim y�l�na ba lam� t�. Hâkimiyet-i Milliye, 19 kinci Te rin, 1933. 

106  Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.18.01.02.38.57 
107  Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.18.01.02.36.32.2 
108  Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.18.01.02.37.46.2 
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Almanya’dan bir hem ire getirece ine dair hükmün bulunmas� ilginçtir.109 
Yukar�daki örneklerden anla �laca � gibi 1933 y�l�ndan itibaren sadece bilim insan� 
de il, ara eleman ba lam�nda uzmanlar da Türkiye’deki yüksek ö retim sistemi içine 
dahil olmu  ve kendi alanlar�nda katk� sa lam� lard�r. Alman bilim insanlar�n�n 
Türkiye’ye gelmeleri ve göreve ba lamalar� sonras�nda da bir tak�m zorluklar 
ya anm� t�r. Her eyden önce Alman bilim insanlar�n�n Türk ö retim elemanlar�na 
göre fazla ücret almalar�, akademik çevrelerde önüne geçilemez bir gerilime neden 
olmu tur. Di er yandan Alman profesörler yüzünden kürsülerindeki nüfuzlar�n� 
yitiren Türk bilim insanlar�, huzursuzluklar�n� her f�rsatta belli etmi lerdir. Baz� 
Alman profesörlerin kendini be enmi  tavr� da, Türk ö retim elemanlar�n�n 
tepkisine yol açm� t�r. Alman bilim insanlar� da baz� zorluklarla kar �la m� lard�r. Bir 
Alman profesör için kar �la t� � en önemli sorun dil konusunda olmu tur. lk y�llarda 
tercümanlar arac�l� �yla ders anlatan Almanlar, geçen sürede de Türkçe’yi tam 
olarak ö renememi lerdir.110  

 

Sonuç 

Bin dokuz yüz yirmi iki y�l�nda kald�r�lan monar inin yerine, 29 Ekim 1923 
y�l�nda Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türkiye’de sadece siyasal alanda de il, sosyal,  
kültürel ve ekonomik alanda da büyük bir de i im-dönü üm süreci ba lam� t�r. 
Cumhuriyetin ilk on y�l�nda siyasal yap�n�n yan� s�ra e itim, hukuk ve ekonomik 
sistemde geriye dönülmeyecek ölçüde yeni anlay� lar ve kurumlar belirmi tir. Bin 
dokuz yüz yirmi dokuz y�l�nda tüm dünyada etkili olan ekonomik bunal�m�n da 
etkisiyle Türkiye’yi s�k�nt�ya sokan siyasal, ekonomik ve sosyal geli meler, ilk 10 
y�l�na yakla an genç cumhuriyetin yeni aray� lara yönelmesinde etkili olmu tur. 
Planl� ekonomiye geçi , iktisadi s�k�nt�dan kurtulmak için at�lan bir ad�m iken, 
Serbest Cumhuriyet F�rkas�’n�n kurulmas�na izin verilmesi siyasetteki sorunlar� a ma 
giri iminin bir parças� olarak görülebilir. Ancak ekonomik model aray� lar�n�n bir 
sonucu olarak yürürlü e giren Birinci Be  Y�ll�k Sanayi Plan�’ndan beklenen yarar 
sa lan�rken, Serbest Cumhuriyet F�rkas�’n�n kurulmas� tam aksi bir sonuç do urmu  
ve siyasal bunal�m� çözmek bir tarafa, daha da derinle mesine yol açm� t�r.  

Ama as�l olarak Menemen’de gerçekle en olay Cumhuriyet’i sarsm�  ve iktidar� 
yeni aray� a yöneltmi tir. Serbest Cumhuriyet F�rkas� denemesinin ba ar�s�zl� � ve 
Menemen’de rejime yönelik olarak geli en olay, Türkiye’de çok partili siyasal 
ya ama geçi in, belirsiz bir süre ertelenmesi sonucunu do ururken, iktidar�n 
devrimlerin toplumun baz� kesimleri taraf�ndan benimsenmedi ini kavramas�na da 
olanak sa lam� t�r. Bu nedenle 1930’lu y�llar�n ba �ndan itibaren iktidar, siyasal 
de i im-dönü ümü bir yana b�rakarak, a �rl� � sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
yap�daki de i im ve dönü üm çabalar�na vermi tir. Bunun bir sonucu olarak 
Halkevleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi yeni olu umlarla, devrimin 

                                                            
109  Ba bakanl�k Cumhuriyet Ar ivi, 030.18.01.02.42.2.4 
110 Özgüldür, a.g.e., s. 105; Türk ve Alman bilim insanlar�n�n ili kileriyle dil sorunu hakk�nda geni  

bilgi için bkz. Hirsch, E. (1997). An�lar�m. Ankara: TÜB TAK, s. 213-220. 
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sosyal ve kültürel projesinin hedefleri çerçevesinde, yeni bir insan tipi ve toplum 
modeli üretme mekanizmalar� kurulmu tur. Biz dokuz yüz otuz üç y�l�nda 
Darülfünun’un kapat�lmas� ve yeni bir anlay� la stanbul Üniversitesi’nin kurulmas� 
da, Atatürk’ün 1935 y�l�nda CHP’nin 4. Kurultay�’nda söyledi i “Uçurum kenar�nda 
y�k�k bir ülke... türlü dü manlarla kanl� bo u malar... y�llarca süren sava .., ondan sonra, 
içerde ve d� ar�da sayg� ile tan�nan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlar� ba armak 
için aras�z, devrimler... i te, Türk genel devriminin bir k�sa diyemi...” aç�klamas�n�n bir 
sonucudur. Ancak Osmanl�’dan sirayet eden, Avrupa’dan uzman getirilmesi 
gelene i, Üniversite Reformu s�ras�nda yeniden hat�rlanm�  bu ba lamda Alman 
bilim insanlar�n�n teori ve pratiklerinden geni  ölçüde yararlan�lm� t�r.  

Ola anüstü göç hareketleri ve zorunlu iskan politikalar� bir tarafa b�rak�l�rsa, 
bir ülkeye, ba ka bir ülkeden uzmanlar�n gelmesi, genellikle her iki ülke aras�ndaki 
kültürel i birli inin sonucudur. Böylesi kültürel bir i birli ine gidilirken öncesinde 
mutlak suretle siyasal ve ekonomik konularda bir yak�nla ma gereklidir. Ancak 1933 
y�l�nda Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’ye gelmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Almanya Cumhuriyeti aras�nda var�lan bir uzla man�n sonucunda 
gerçekle memi tir. Daha aç�k bir deyi le Alman bilim insanlar�, mevcut Alman 
hükümetinin bilgisi ve iradesi dahilinde de il, aksine hükümetin hilaf�na bir 
tutumun parças� olarak Türkiye’de yüksekö retim kurumlar�nda görev almaya 
ba lam� lard�r. Buradaki temel neden de Almanya’da ya anan siyasal olaylard�r. 
Nazi iktidar�n�n Yahudi kökenli bilim insanlar�na uygulad� � bask� ve iddet, bu 
bilim insanlar�n�n ülkelerinden ayr�lmalar�na yol açm� , bunun sonucu olarak da bir 
k�sm�n�n yolu Türkiye’ye dü mü tür.  

Avrupa’n�n pek çok ülkesinde otoriter ve totaliter rejimlerin ön plana ç�kt� � bir 
dönemde, Alman bilim insanlar�n�n kendi ülkelerindeki totaliter uygulamalardan 
kaçarak Türkiye’ye gelmeleri, Atatürk dönemi Türkiyesi’nin siyasal rejim tercihi 
aç�s�ndan da ipucu verecek bir geli medir. Bu “zorunlu göç”, Türkiye’de tek partili bir 
dönem ya anmas�na kar �n, Almanya ba ta olmak üzere, totaliter bir rejimle 
yönetilen ülke ile kar �la t�r�lamayacak kadar geni  bir özgürlü ün de varl� �na 
i aret etmektedir. Bilim insanlar�n�n hem ekonomik hem de güvenlik aç�s�ndan 
Türkiye’yi kendileri için uygun bir mekân görmeleri, bilimsel oldu u kadar, siyasal 
aç�dan da anlaml�d�r.   Ancak Alman bilim insanlar�n�n kendi hükümetlerinin iradesi 
d� �nda Türkiye’ye gelmeleri, onlar�n Alman yüksekö retim gelene ini ve birikimini 
yans�tmalar�na engel olmam� t�r. Hemen her alanla ilgili olarak Türkiye’ye gelen 
bilim insanlar�, 1933 öncesinde Almanya’da edindikleri bilgi ve deneyimlerini 
imkânlar�n elverdi i ölçüde Türk bilim dünyas�na aktarm� lard�r. Medreseler ve 
Osmanl� Darülfünun’u bir tarafa b�rak�l�rsa, Alman bilim insanlar� 1933’ten 
günümüze uzanan süreçte Türkiye’nin yüksekö retim sisteminin olu mas�nda 
do rudan rol oynam� lar ve bir ekol olarak hemen her dönem kendilerini 
hissettirmi lerdir. Ancak 2. Dünya Sava � sonras�ndaki siyasal geli meler, Alman 
bilim insanlar�n�n bir k�sm�n�n ülkelerine dönmelerine neden olmu  ve bu yeni 
dönemde Türkiye’nin ABD’ye yakla mas�n�n etkisiyle yüksekö retim sistemindeki 
Alman etkisi a ama a ama zay�flam� t�r. Sonuç olarak slami nitelik ta �yan 
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Medreseden Bat� etkisi bulunan Darülfünun’a, ondan da 1933 y�l�nda modern 
üniversiteye geçilmesi sonras�nda, Alman, Amerikan, Avrupa Birli i modelleri 
derken, özgün Türk yüksekö retim sistemi özlemi, tatmin edilmemi  bir duygu 
olarak ilgili ve bilgili çevrelerde varl� �n� halen korumaktad�r. Bu ba lamda 
Türkiye’deki akademik çevrelerin ”üç müneccim” aray� � bir süre daha devam edecek 
gibi görünmektedir.  
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Einleitung 

Die deutsche Sicht auf die Anstellung von  deutschen Emigranten an 
Einrichtungen der Ankara Universität ist durch die  politischen Verhältnisse der Zeit 
bestimmt.  

Die Deutsche Auswärtige Kulturpolitik der Zeit beurteilte die Rolle, die 
deutsche Wissenschaftler in der Türkei gespielt haben, im Rahmen dieser 
Verhältnisse. 

 Jedenfalls reichten die deutsch-türkischen Beziehungen bereits weit in das 19. 
Jahrhundert zurück, als nach 1933 Emigranten in die neugegründeten 
Hochschulinstitute der Türkei  und an die Universität Ankara kamen.   

 

Ein Rückblick 

Um zu zeigen, welche deutsch-türkische Vorgeschichte die Anstellung von 
Emigranten an der Ankara Universität hat, hier ein Rückblick:  

2
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Als das osmanische Reich in wirtschaftliche Abhängigkeit von Europa geriet, 
gewann schließlich zur Regierungszeit von Sultan Abdül Hamit (1876-1909) 
Deutschland  gegenüber Frankreich stärkeren Einfluss in der osmanischen Türkei. 
Die Politik des deutschen Kaiser Wilhelm (1888-1918) verfolgte eine sogenannte 
friedliche Durchdringung der türkischen Wirtschaft  und unterstützte im Gegenzug 
die Zentralisierungsbestrebungen der Hohen Pforte.1 Ein Kultur-und 
Wissenschaftstransfer begleitete und vermittelte die wirtschaftlichen bilateralen 
Beziehungen. Zu den deutschen Interessen hieß es zum Beispiel 1913:  

`Als Leitsätze auswärtiger Politik kann sich Volk und Regierung nicht eindringlich 
genug folgende Erfahrungen anderer Welthandels- und Kolonialnationen einprägen: 
Zwischen geistigem und wirtschaftlichem Einflusse im Auslande bestehen tiefgreifende 
Beziehungen. Die Träger geistiger Kultur: Sprache, Buch, Schule, Wissenschaft und  
Kunst vermögen in Gebieten erwachender und nach europäischem Geist sich 
umbildender Kulturen  ein breites Wirkungsfeld für die vielfältigen materiellen 
Expansionsmittel einer Groß- und Welthandelsmacht vorzubereiten. Handel, Kapital, 
Industrie und Technik  eines Staates ziehen mit leichten Schritten in ein Land ein, auf 
dessen Erziehung und Geistesbildung schon starker Einfluß  gewonnen wurde.2  

An diesem Zitat ist zu sehen, dass die deutschen Wirtschaftsinteressen als 
Grundlage für die Wissenschaftskontakte zwischen beiden Ländern betrachtet 
wurden. Nun könnte man denken, dass solchermaßen von wirtschaftlichen und 
politischen Zielen geleiteten Kontakte der Türkei nicht gedient haben. Im Falle der 
Entsendung von Fachleuten und Akademikern in die Türkei gibt es denn auch 
Beispiele für ein Scheitern des Einsatzes der Wissenschaft als Wegbegleiterin der 
Wirtschaft, wie etwa im Fall der Lehre von 17 Deutschen am  `darülfünun´, der 
Istanbuler Universität. Sie unterrichteten an der Universität von 1915 bis 19183 ohne 
nennenswerten Erfolg.  

Aber es gibt auch frühe Beispiele für ein positives Wirken Deutscher an 
Bildungsstätten der Türkei.  Zu nennen ist die Arbeit des Bonner Chirurgie-
Professors Robert Rieder von 1898 bis 1904. Er gründete 1898 das 
militärmedizinische Lehrkrankenhaus Gülhane in Istanbul. Diese Ausbildungsstätte  
und ihre Absolventen haben noch bei der Gründung der Universität Ankara eine 
Rolle gespielt und ihre Geschichte soll deshalb hier erwähnt werden. Zur Zeit 
Rieders zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Lehrkrankenhaus in Istanbul Teil 
der Medizinischen Fakultät der Istanbuler Universität.                          
Am Gülhanekrankenhaus wurde empirisch fundierte Medizin auf der Grundlage 
von Autopsien und Laboranalysen praktiziert und die Diagnosen in der Ärzteschaft 
diskutiert. Die jungen Ärzte führten Forschungsreihen durch und die Ergebnisse 
wurden in deutschsprachigen Fachzeitschriften publiziert. Dies war ein Meilenstein 

                                                            
1 Grothe, H. (1913). Die asiatische Türkei und die deutschen Interessen. Gedanken zur inneren 

Umgestaltung des osmanischen Reiches und zu den Zielen der deutschen Kulturpolitik.  
2  A.a.O.,  S. 37. 
3 Kreiser, Klaus: Deutsche Professoren am Istanbuler Dârülfûnun 1915-1918. XXIII. Deutscher  

Orientalistentag vom 16. bis 18. September 1985 in Würzburg, Supplement 7 (1985), S. 211-218.  
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für eine moderne Medizinerausbildung im osmanischen Reich. Die türkischen  
Schüler von Rieder und seinen Kollegen bildeten eine internistische Schule ( ç 
hastal�klar� ekolü). Sie  ergänzten ihre Schulung am Gülhane durch eine 
Fachausbildung in Deutschland. Einige von ihnen kamen nach ihrer Rückkehr als 
leitende Fachärzte erneut an das Krankenhaus und sie dienten als Militärärzte an der 
Seite deutscher Kollegen im I. Weltkrieg. Der Internist Tevfik Sa lam zum Beispiel 
wurde in der Türkei durch seine Arbeit auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung 
bekannt und gehört zu den Begründern der modernen Lehre der Inneren Medizin in 
der Türkei.  Das Militärkrankenhaus wurde 1941 nach Ankara verlegt und die Innere 
Abteilung war bis 1951 Teil der Medizinischen Fakultät der Ankara Universität.4 Der 
Internist Professor Irfan Titiz aus der Gülhane-Schule wurde dort der 
Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin. Der erste Dekan der Fakultät, Abdül Kadir 
Noyan, war am Gülhane-Krankenhaus Kollege von Robert  Rieder gewesen.5 

Nach dem I. Weltkrieg setzten Deutschland und auch Österreich ihre 
Beziehungen zur Türkei fort. Zur deutschen und österreichischen Mitarbeit am 
Aufbau der jungen türkischen Industrie schreibt eine Wiener Zeitung im Jahre 1944 
rückblickend: [Es] kennt heute noch jeder gebildete Türke die Schöpfer der vielen 
Staatsbauten, die im Laufe der letzten 20 Jahre in der neuen Hauptstadt der Türkei errichtet 
wurden. Und zu den Plänen begabter Baumeister gesellte sich die nicht minder wichtige 
Arbeit deutscher Ingenieure und das Liefervermögen weltbekannter deutscher Firmen, deren 
Erzeugnisse heute in den Maschinensälen vieler türkischer Fabriken sowie auf den türkischen 
Bahnen anzutreffen sind.6 In den dreißiger Jahren belief sich die Zahl allein der von 
amtlichen Stellen erfassten technischen Fachleute auf 2000 Personen, die beim Bau 
von Bahnstrecken, Brücken, Kraftwerken, bei der Montage von Spezialmaschinen 
und der Errichtung ganzer Industriezweige arbeiteten, Facharbeiter, ministerielle 
Berater und Wissenschaftler nicht mitgerechnet.7 

                                                            
4 ad�rc�, M., Süslü, A. (1982). Ankara Üniversitesi  Geli im Tarihi. Ankara, S. 263-267.    
5 Erichsen, R. (2006/2007). Robert Rieder (1861-1913) und das militärmedizinische Lehrkrankenhaus 

Gülhane: Seine Bedeutung für die türkische wissenschaftsgeschichte und die deutsch-türkischen 
Medizinbeziehungen. In: Fachprosaforschung-Grenzüberschreitungen 2/3, S. 247-282. 

6 So die Tageszeitung Südost-Echo  aus Wien Nr. 23 vom 11. August 1944. 
7 Glasneck, W., Kircheisen, I. (1968). Türkei und Afghanistan – Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten 

Weltkrieg. Berlin, S. 24. Zu den Orten der Tätigkeit der deutschen Facharbeiter in Ankara schreibt die 
Wiener Zeitung: So sind, um  nur ein paar Beispiele herauszugreifen, von deutschen Unternehmungen die 
große Zellulose- und Papierfabrik in Izmir, die Zuckerfabriken von Ipullu, Eski ehir und Turhal, die 
hochmoderne Gas- und Elektrozentrale in Ankara, die Spinnerei und Weberei von Brussa eingerichtet worden. 
Die meisten der im Zuge neuer Bahnbauten notwendig gewordenen Eisenbahnbrücken stammen aus deutschen 
Konstruktionswerkstätten, sowie Deutschland auch als Hauptlieferant von Lokomotiven, Personen- und 
Güterwagen sowie sogenannten Triebwagen für die türkischen Staatsbahnen fungierte. Weiter sind  in diesem 
Zusammenhang noch zu nennen eine ganze Reihe von Mühlen, Lagerhäusern und Silos, deren technische 
Einrichtung vornehmlich von einer bekannten Braunschweiger Spezialfirma beigestellt wurden. Schließlich sei 
auch noch der vielen landwirtschaftlichen Maschinen und Traktoren sowie der beiden Schiffbrücken 
Erwähnung getan, die über das Goldenen Horn in Istanbul führen und mit deren Bau der Name eines 
führenden bayerischen Unternehmens eng verknüpft ist. So die Tageszeitung Südost-Echo aus Wien Nr. 
32 vom 11.August 1944. 
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Im Zuge dieser Beteiligung Deutschlands an der Aufbauarbeit in der jungen 
Republik und im Rahmen der erneuerten Handelsbeziehungen setzten sich auch die 
deutsch-türkischen Wissenschaftsbeziehungen fort.  Ab 1927 entsandte der türkische 
Staat Stipendiaten nach Europa und auch nach Deutschland. Die aus Deutschland 
zurückkehrenden jungen türkischen Akademiker wurden zu Pionieren der neuen 
wissenschaftlichen Einrichtungen der Türkei und der türkischen 
Gesellschaftsreform, wie der Rektor der Ankara Universität von 1949 bis 1951, 
Hikmet Birand, der Landwirtschaftsminister Muhlis Erkmen (1931-1937, 1939-1942), 
oder wie  Cevat Dursuno lu, Staatssekretär für das türkische Hochschulwesen in 
den dreißiger Jahren.8 

 

Deutsche Wissenschaftler an den Vorläufereinrichtungen der Universität 
Ankara und die Deutsche Auswärtige Kulturpolitik 

Deutsche Wissenschaftler wurden 1933 zur Gründung der 
Landwirtschaftlichen Hochschule in Ankara und der Universität  Istanbul  ins Land 
gerufen. 

Der deutsche Direktor der Landwirtschaftlichen Hochschule, Friedrich Falke, 
drückt das deutsche Urteil über die Berufungen von Deutschen in die Türkei so aus: 

Für die deutsche Wissenschaft bedeutet die Berufung einer Reihe deutscher Gelehrter 
[in die Türkei] das Höchstmaß der Anerkennung deutschen Wissens und Könnens; es ist 
leicht zu ermessen, welche Auswirkungen diese Entschließung der türkischen 
Staatsregierung auf die gegenseitigen Beziehungen beider Länder haben muss …..9 

Die politischen Bedingungen, unter denen Deutsche in türkische Dienste traten, 
waren jedoch im Jahre 1933 ganz unterschiedlich.  

Auf der einen Seite wurden, wie auch schon früher Akademiker, wie etwa der 
zitierte Geheimrat Falke, für den Einsatz in der Türkei von ihren deutschen Stellen 
beurlaubt. Deutschland entsandte also auf offiziellem Wege Fachleute in die Türkei. 
An der 1933 eröffneten Landwirtschaftlichen Hochschule waren hauptsächlich 
staatsentsandte Akademiker und auch Handwerker tätig. 

Ab 1933 gab es  aber auch eine andere Gruppe von in die Türkei einreisenden 
Akademikern. 

Und das kam so. 

Bald nachdem Adolf Hitler 1933 in Deutschland die Macht übernahm, erließ 
das nationalsozialistische Regime das `Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums´, nach dem jüdische und politisch unerwünschte Akademiker 
ihre Arbeitsplätze verloren. Die nationalsozialistische Wissenschaftspolitik hatte die 
                                                            
8 Erichsen, Regine (2008). Emigranten und offiziell aus Deutschland entsandte Fachleute im Bibliothekswesen: 

Ein Beispiel für Bedingungen und Wirkungen der Wissenschaftsemigration. In: Deutsche Wissenschaftler 
im türkischen Exil : Die Wissenschaftsmigration in die Türkei 1933-1945. Würzburg, S. 87-116, hier   
S. 96. 

9 Friedrich Falke in der Leipziger Volkszeitung vom 24.2.1933. 
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Entfernung aller von den Nationalsozialisten so bezeichneter Juden aus allen Ämtern 
in Kultur und Wissenschaft zum Ziel. Die Universitäten wurden nach 
nationalsozialistischen Prinzipien `gleichgeschaltet´, das heisst so definierte Juden 
durch sogenannte Arier ersetzt, die eine `deutsche´ Wissenschaft lehren sollten.   

 Die Vertriebenen suchten im Ausland neue Arbeit und viele nahmen eine Stelle 
in der Türkei an.  

Wie ihre reichsentsandten Kollegen wurden auch diese Emigranten auf 
Schlüsselpositionen in der Wissenschaft und Verwaltung der Republik berufen, vor 
allem auf die Lehrstühle der Universität Istanbul, die 1933 neu eröffnet wurde. 

In Ankara waren Emigranten an verschiedenen Einrichtungen beschäftigt, die 
1946 in die Universität Ankara integriert wurden. Das waren die Schule für Sprache, 
Geschichte und Geographie, das Modellkrankenhaus, das Hygieneinstitut, die 
Schule für politische Wissenschaft, die erwähnte Landwirtschaftliche Hochschule. 
Weiter waren Emigranten an der Pädagogischen Fachhochschule, dem Institut für 
Bodenforschung, dem Konservatorium und an verschiedenen Ministerien tätig. Auch 
in Staatsbetrieben arbeiteten Emigranten. 

 Das Thema `Deutsche Experten in der Türkei´  wurde in Deutschland schon 
seit osmanischer Zeit gefeiert, aber für die `Außengeltung des `Dritten Reichs´ 10  
behandelte die nationalsozialistische Propaganda die  in den dreißiger Jahren 
Vertriebenen wie staatlich entsandte Wissenschaftler. 

Hierfür ein Beispiel: Als 1935 in Deutschland erneut Wissenschaftler entlassen 
wurden, erhielt eine Anzahl von diesen Opfern der Rassepolitik Stellen an 
Einrichtungen der neuen Hauptstadt Ankara.  

Zu diesen Emigranten in Ankara schreibt die Frankfurter Zeitung:  

Ganz selbsttätig hat sich damit der deutschen Kulturpropaganda in Südosteuropa ein 
wichtiger neuer Ansatzpunkt eröffnet, der um so wertvoller erscheint, als er nicht durch 
irgendwelche Subventionszahlungen erkauft wurde, sondern die Türkei ganz aus sich 
heraus, nur in Anerkennung deutscher wissenschaftlicher Arbeit die Ausbildung ihres 
akademischen Nachwuchses in so weitgehendem Maße deutschen Professoren 
anvertraute. […]. Was es  für den künftigen deutsch-türkischen Austausch 
wirtschaftlicher und auch kultureller Güter bedeutet, wenn die heranwachsenden 
türkischen Wissenschaftler, Ärzte, praktischen Chemiker, Großkaufleute und nicht 
zuletzt die kommenden Staatsmänner ihre Ausbildung nach deutscher Methodik, 
deutschen Büchern und in deutscher Sprache erhalten, die ihnen schon in jungen Jahren 
Einblick in die deutsche Wesensart gewähren, ist klar.11  

Die Willkür nationalsozialistischer Rassepolitik wird deutlich, wenn man 
bedenkt, dass `deutsche Wissenschaft´ von jüdischen Wissenschaftlern in 
Deutschland nicht mehr gelehrt werden durfte, eben jenen Wissenschaftler, die diese 
Wissenschaft im Ausland vertreten sollten. 
                                                            
10 Classen, Wilhelm (1938) : Die Außengeltung des Reiches. Arbeiten zur auswärtigen Kulturpolitik. 

Heidelberg. 
11 So die Frankfurter Zeitung vom 8.Juli 1935. 
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Hierfür ein Beispiel aus der Gruppe der in Deutschland entlassenen Mediziner, 
die ab 1935 in Ankara tätig wurden. 

Albert Eckstein, ein Professor für Pädiatrie in  Düsseldorf, der 1935 einen Ruf 
nach Ankara an das dortige Modellkrankenhaus annahm, verließ das Land nicht nur 
wegen der rassistischen Gesetzgebung. Die nationalsozialistische Studentenschaft 
hatte es für untragbar gehalten, das Kolleg eines Juden (gemeint war Eckstein) 
anzuhören und einen Professor gefordert,  der  deutscher Abstammung ist und deutsche 
Medizin liest´.12 

Wissenschaft war demnach für die Nationalsozialisten kein universales 
objektives Denken und Forschen, sondern eine ideologische Veranstaltung. 

Der Abgeordnete Hüseyin Cahit Yalç�n stellt 1939 in der türkischen 
Tageszeitung Yeni Sabah zu diesem Verständnis von Wissenschaft  die Frage, ob es 
noch Sinn hätte, türkische Schüler zum Studium nach Deutschland zu entsenden `da 
es in Deutschland nur noch eine nationalsozialistische Wissenschaft gebe, die nicht mehr 
universell und auch nicht objektiv sei.´ Dazu heisst es von nationalsozialistischer Seite: 
Es ist richtig, daß wir die voraussetzungslose Wissenschaft ablehnen und das unsere 
Geisteswissenschaftler ihre Aufgaben in unserem nationalsozialistischen Geist zu erfüllen 
habe. Aber ist es nicht grotesk diese Ausrichtung in tendenziöser Weise zu verallgemeinern 
und gar auf die praktischen Naturwissenschaften auszudehnen ?´.13 

Diese NS-deutsche Stellungnahme unterschlägt, dass es nicht die Türken, 
sondern die deutschen Nationalsozialisten waren, die diese absurde Ideologisierung  
der Wissenschaft betrieben, um nicht nur unerwünschte Geisteswissenschaftler, 
sondern auch  Naturwissenschaftler und Mediziner wie den genannten Albert 
Eckstein aus rassistischen Motiven zu vertreiben. 

Diese Betroffenen deutscher Rassepolitik begnügten sich jedoch keineswegs mit 
der Opferrolle.   

So gedachte der aus Deutschland vertriebene Albert Eckstein14, das Argument 
eines deutschen Interesses an seinem Türkeiaufenthalt zu seinem persönlichen 
Vorteil zu verwenden. Am 2.7.1936  bittet er den deutschen Botschafter von Keller in 
Ankara um ein entsprechendes Dokument, um in Deutschland seine 
Vermögensverhältnisse regeln zu können. 

Albert Eckstein schreibt: Ich muß es nun Ew. Excellenz überlassen, ob Sie der 
Ansicht sind, dass meine Tätigkeit in Ankara in deutschem Interesse liegt. Sollte das der Fall 
sein, so würde ich bitten, mir entweder eine entsprechende Bescheinigung darüber 

                                                            
12 Johannsen, L. P. (2010). Erich Aschenheim, Albert Eckstein, Julius Weyl. Jüdische Pädiater im 

Vorstand der Vereinigung Rheinisch-Westfälischer Kinderärzte.  Berlin, S. 33. 
13  So in der Tageszeitung `Bayrische Ostmark´ vom 12. Juni 1939. 
14  Der Pädiater Albert Eckstein war einer der 1935 an das Ankaraner Modellkrankenhaus berufenen  

Mediziner. Am 1.8.1935 unterschrieb der Pädiater den vom türkischen Botschafter Hamdi Arpa  in 
Berlin gegengezeichneten fünfjährigen Vertrag mit dem türkischen Staat, der den Arbeitsbeginn in 
der Türkei zum 4.10.1935 vorsieht. 
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auszustellen, oder falls Ew. Excellenz es für richtiger halten, eine entsprechende Mitteilung 
über das Auswärtige  Amt  Herrn Reichsfinanzminister zugehen zu lassen.15 

 Auch am Istanbuler Generalkonsulat häuften sich ab 1936 die Anfragen von 
Emigranten nach einer Bescheinigung über die Zuträglichkeit ihrer Tätigkeit für das 
`deutsche Interesse´ im Zusammenhang der jährlich erforderlichen 
Passverlängerung. 

Doch die deutsche Rassepolitik hatte sich Mitte der dreißiger Jahre nicht nur in 
die oben bezeichneten Widersprüche verwickelt. Das NS-Regime hatte seine 
Rassepolitik verschärft. Im Jahre 1935 waren die sogenannten Nürnberger Gesetze 
erlassen worden, die unter anderem die sogenannte `arische Rasse´ zur Grundlage 
deutscher Staatsbürgerschaft machten. Wer nicht-arisch und Jude war, wurde per 
Gesetz definiert. 1935 waren auch Sonderregelungen zu dem oben erwähnten 
`Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums´ aufgehoben worden, was 
wiederum viele Amtsenthebungungen zur Folge hatte. Wieder wanderten 
Wissenschaftler ins  Ausland aus. 

Das nationalsozialistische Regime wollte jedoch schließlich die Emigranten im 
Ausland nicht  mehr  als Vertreter Deutschlands ansehen. 

Im Oktober 1937 heißt es von seiten des deutschen Bildungsministeriums 
gegenüber den deutschen Auslandsvertretungen, `dass die Tätigkeit der jüdischen 
emigrierten Hochschullehrer im Ausland sich je länger um so fühlbarer als den deutschen  
kultur-politischen Bestrebungen im Auslande im höchsten Maße abträglich erweisen.16 Diese 
Beurteilung wird schließlich festgeschrieben. In einem Erlass vom 11.5.1938 teilte der 
Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
schließlich im Einvernehmen mit den zuständigen Reichstellen und den obersten 
Parteistellen mit, dass die wissenschaftliche Auslandstätigkeit der jüdischen 
emigrierten Hochschullehrer an ausländischen Hochschulen oder 
hochschulähnlichen Anstalten nicht erwünscht sei.17 

 Hatten die NS-Behörden zunächst die Emigration der jüdischen Bevölkerung 
in Deutschland sogar gefördert, so behinderten sie schließlich die Aktivitäten der 
Auswanderer.  

In einem Brief an die Deutsche Botschaft in Ankara fasst Konsul Toepke vom 
Generalkonsulat Istanbul am 15. Juni 1937 angesichts der häufigen Nachfragen 
zunächst noch einmal zusammen, warum doch eigentlich jede Tätigkeit von 
Deutschen im Ausland auf Grund der wirtschaftlichen und kulturellen Vorteile für  

                                                            
15  Stadtarchiv Düsseldorf (STAD), Personalakte Eckstein 0-1-5/5367, Blatt 168.  
16 So eine Schreiben des Auswärtigen Amts an das Reichs- und Preußische Ministerium für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Kult W 16034 vom 27.10.1937 in Anlage zum 
Rundschreiben des Auswärtigen Amt Kult U 2845/38 Ang.II vom 4.7.1938, Bd 2 1938-39, 
unpaginiert. 

17 Anlage WT 414 , WA (b) vom 11.5.1938 zum Rundschreiben des Auswärtigen Amt Kult U 2845/38, 
A.a.O.   
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Deutschland in deutschen Interesse liege. Er erklärt jedoch am Schluß des 
Schreibens, dass er der  neuen Haltung des Reichsbehörden gegenüber den 
Emigranten zustimme:  

(…) ich bin überzeugt, daß bei der Art und Weise, wie die Emigranten hier unter 
sich zusammenhalten, die Hetzer unter ihnen in zunehmendem Maße Gehör finden und 
auch politisch  zurückhaltende Emigranten es sich mehr und mehr zur Aufgabe machen 
gegen Deutschland zu wühlen. Ich halte daher die neuerdings zum Beispiel vom 
Reichserziehungsministerium vertretenen Auffassung für durchaus zutreffend, daß 
jeder Nichtarier auf die Dauer im Auslande dazu gelangen wird, sich deutschfeindlich 
zu betätigen und daß es daher im deutschen Interesse liegt, im allgemeinen nicht Juden 
und Judenstämmlingen dazu behilflich zu sein, im Auslande leitende Posten zu 
bekleiden, an denen auch arische Volksgenossen untergebracht werden können.18 

Zudem führte die Eskalation der NS-Rassepolitik in Deutschland zum Versuch 
einer zunehmenden Ausgrenzung und Verfolgung der Emigranten auch an ihren 
Zufluchtsorten. Ab 1936 leitete das deutsche Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung eine Überprüfung der Akademiker in türkischen 
Diensten ein.  Im Jahre 1939 inspizierte Herbert Scurla, ein Vertreter des 
Ministeriums, Emigranten und reichsentsandte Personen an türkischen 
Staatseinrichtungen. Er forderte die nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen 
unter den Deutschen in Ankara und Istanbul  auf, ihre Landsleute zu  bespitzeln.  
Den Berichten entsprechend beurteilt er in einem Bericht die Parteitreue der offiziell 
entsandten Akademiker und auch der Emigranten.  Schließlich intervenierte er bei 
der türkischen Regierung in Hinblick auf die Emigranten. Der türkische Staat sollte 
die Emigranten durch offiziell beurlaubte Deutsche aus dem Reich ersetzen und 
zukünftig keine Vertriebenen mehr einstellen. 

 Im Falle einer Weigerung der türkischen Behörden  drohte er mit 
Ausbürgerung der Emigranten, im Falle eines Entgegenkommens bot er an, den 
Ausbau der  Landwirtschaftliche Hochschule von deutscher Seite zu unterstützen.19     

                                                            
18  Generalkonsul  Toepke  an  die Deutsche Botschaft in Tarabya (dem Sommersitz der Botschaft in 

Istanbul, Anmerkung der Autorin) am 15.Juli 1937. Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen 
Amts,  betr.: Istanbul Emigranten Bd. 1.1933-1937 Blatt 168,169. 
Allein die Tatsache, dass emigrierte Wissenschaftler im Ausland auf Kongressen nach 1933 als 
Vertreter anderer Länder auftraten, machte ihren Status international bekannt. 
Der bekannte Wissenschaftsphilosoph Hans Reichenbach vom Philosophie-Lehrstuhl der Istanbul 
Üniversitesi schreibt 1934 aus Istanbul an einen Kollegen in Deutschland: `Unsere philosophische 
Richtung [Die Berliner Schule des Logischen Positivismus, Anm. der Verfasserin] breitet sich immer mehr 
aus; auf dem Philosophenkongreß in Prag im September hatten wir sehr viel Erfolg. Mir selbst hat es noch 
besonderen Spaß gemacht, daß ich dort als Vertreter der Türkei den Kongreß begrüßt habe, was mit 
demonstrativem Beifall gegen Hitler aufgenommen wurde. Brief von Reichenbach an Landè vom 
27.12.1934 aus Istanbul. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Nachlass Landè Nr. 64.  

19  Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.): Der Scurla-Bericht. Bericht  des  Oberregierungsrates Dr. rer. pol. 
Scurla von der Auslandabteilung des Reichserziehungsministeriums in Berlin über seine 
Dienstreise nach Ankara und Istanbul vom 11.-25. Mai 1939. Frankfurt 1987. 
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Die Türkische Regierung hat eine solche Einmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten abgelehnt.20 Aber nach dem Tode des Staatsgründers Kemal 
Atatürk 1939 hatten sich in der  Republikanischen Volkspartei nationalistische 
Politiker durchgesetzt. Diese Politiker forderten die Entlassung der Deutschen von 
der Landwirtschaftlichen Hochschule.  Türkische Lehrkräfte sollten  ihre Stellen 
einnehmen. 

Als sich die deutsche Belegschaft der Landwirtschaftlichen Hochschule auch 
noch in eine Auseinandersetzung mit der türkischen Verwaltung der Hochschule 
verwickelte, wurde das deutsche  Personal  dort  nach und nach abgebaut. Die 
Emigranten durften bleiben. Auch an der Landwirtschaftlichen Hochschule gab es 
1941 nur noch Emigranten, bevor schließlich  dort  ausschließlich türkische 
Professoren lehrten.21 

1941 war auch das Jahr, in dem alle Emigranten ihre deutsche 
Staatsbürgerschaft verloren, (so   die   4.  Verordnung  zum  Reichsbürgergesetz). 

Zwischen Deutschland und den verbliebenen deutschen Wissenschaftlern in 
der Türkei gab es damit keine offiziellen Beziehungen mehr. 

Die türkische Ausländerbehörden stellte den Emigranten 
Aufenthaltsgenehmigungen mit dem aus dem Deutschen entliehenen Eintrag 
`haymatloz´ aus, im Türkischen so viel wie `vatansiz´. Viele Emigranten wanderten 
von der Türkei aus in andere Länder weiter -  hauptsächlich in die USA. Die in der 
Türkei Verbliebenen wurden 1944 mit dem Abbruch der deutsch-türkischen 
Beziehungen in der Türkei interniert22 und sie kehrten nach dem Kriege nach 
Deutschland zurück. Nur wenige blieben für immer in der Türkei. In Deutschland 
waren inzwischen 6 Millionen Juden ermordet worden.  Aber den in die Türkei 
Geflüchteten hatte das nationalsozialistische Regime nicht habhaft werden können-  
sie hatten in der Türkei eine Zuflucht gefunden. 

Die deutsch-türkischen Beziehungen wurden bald nach dem II. Weltkrieg 
wieder aufgenommen. 

 

                                                            
20 In einer Erklärung vor Vertretern der türkischen Presse äußerte sich Ministerpräsident Refik 

Saydam im Jahre 1939 wie folgt: Ein Teil der türkischen Staatsangehörigen ist verletzt durch 
Veröffentlichungen, die angeregt sind durch Nachrichten aus dem Ausland über die Judenfrage. Diese 
Veröffentlichungen sind sinnlos. Alle türkischen Staatsangehörigen genießen den Schutz der 
Republikanischen Gesetze der Türkei. Die Regierung wird zwar eine jüdische Einwanderung aus dem 
Auslande nicht zulassen. Aber sie wird auch keinerlei Druck auf türkische Staatsangehörige erlauben.  Wir 
erlauben nur die Einreise der für die Regierung tätigen Spezialisten und ihrer nächsten Verwandten, aber 
unter der Bedingung, dass diese weder die türkische Staatsangehörigkeit erwerben, noch  [daß die 
Verwandten, Anm. der Verfasserin] in der Türkei Arbeit nehmen.  So in der Tageszeitung  Ulus 27.1.1939. 

21  Erichsen, Regine: The Politics Behind Scientific Transfer Between Turkey and  Germany  in the Case 
of the `Yüksek Ziraat Enstitüsü´ in Ankara. In: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 55. 
(2000)2,   S. 37-53. 

22  Yaman, A. E. (2003). 2. Dünya Sava �‘nda Türkiye´de Askeri Mülteciler ve Gözalt� Kamplar� (1941-
1942 In: Tarih Ara t�rmalar� Dergisi. Cilt 21, Say� 33, S. 143-165. 
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Deutsche Rückkehrer und die `Drehtüremigranten´ 

Noch einmal kamen deutsche Wissenschaftler in die Türkei. Diesmal waren es  
Nationalsozialisten, die Deutschland verließen. Im nunmehr demokratischen 
Deutschland waren sie im Sinne der Siegermächte unerwünscht.  In Ankara  erhielt 
der Philosoph und Soziologe Hans Freyer,  (in den Jahren 1953-54, 1957/1960), eine 
Gastprofessur an der Fakultät für Sprache, Geschichte und Geographie der 
Universität Ankara.23  Er war 1948  in Deutschland aufgrund seiner Nähe zum 
Nationalsozialismus von der Universität Leipzig entlassen worden. Eine geplante 
Berufung an die Universität Göttingen wurde vom niedersächsischen 
Kultusministerium verhindert. Jedoch wurde er rehabilitiert.  Nach einer 
Anstandspause erhielt er, wie auch andere Akademikern mit NS-Vergangenheit, 
erneut eine Professur.   Die Universität Münster führte ihn von 1953-1963 als 
Professor Emeritus für Soziologie.24 

Was die ehemals in Deutschland unerwünschten Kollegen der NS-treuen 
Akademiker betrifft:  Die rückkehrwilligen  Emigranten hatten es  oft schwer, wieder 
einen Lehrstuhl zu erhalten. Nach dem Krieg waren in Deutschland zusätzliche 
Lehrstühle nicht immer gleich verfügbar und auch die gebotenen Bedingungen 
waren nicht immer günstig. Zudem galten die Rückkehrer im 
Nachkriegsdeutschland häufig als Vaterlandsverräter.25 Ernst Reuter, 
Kommunalwissenschaftler in Ankara an der Schule für politische Wissenschaft,  
erhielt 1946  einen Brief von seinem Kollegen Alexander Rüstow aus Istanbul, der 
das Thema `Rückkehr´ behandelt. Rüstow schreibt: 1) Denjenigen von uns, die sich vor 
1933 in deutschen akademischen Stellungen befanden, ist durch die nationalsozialistische 
Regierung schweres Unrecht geschehen, das wiedergutzumachen das jetzige Deutschland 
moralisch, politisch und juristisch verpflichtet ist […]. 2) Wir befinden uns hier in einer Lage 
[…], die für jeden einzelnen von uns den Entschluss zur Rückkehr nach Deutschland zu 
einem schwierigen Opfer in fast jeder in Frage kommenden Beziehung machen würde. Wir 
haben langfristige Verträge und die Aussicht auf lebenslängliche Anstellungen ohne 
Altersgrenze (gehabt). (…). Wenn man damit Punkt für Punkt die heute in Deutschland 
herrschenden Verhältnisse vergleicht, so sieht man ohne weiteres, dass eine Rückkehr nach 
Deutschland für uns eine geradezu katastrophale Verschlechterung bedeuten würde (…). 
Doch er gibt Gründe für die Rückkehr an: Man hat Heimweh, man hat das Gefühl, nach  

Deutschland zu gehören, und je schlechter es Deutschland geht, desto mehr zur 
Mitarbeit verpflichtet zu sein´.26 

                                                            
23 Kaynarda , A. (1986). Üniversitelerimizde Ders Veren Alman Felsefe Profesörleri. In: Türkiye 

Felsefe Kurumu: Türk Felsefe Ara t�rmalar�nda ve Üniversite Ö retimde Alman Filozoflar�. Ankara,        
S. 1-31. 

24 Üner, Elfriede: Hans Freyer-Bibliographie. In: Üner, Elfriede (Hrsg.): Hans Freyer: Herrschaft, 
Planung und Technik. Weinheim 1987, S. 175-197. 

25 Renè König, ein in die Schweiz emigrierter Soziologe, berichtet nach seiner Rückkehr: Emigrant sein 
heisst für einen durchschnittlichen Deutschen irgend so etwas wie ein Mensch  der irgendwelchen Dreck am 
Stecken hat und der deshalb das Land verlassen musste. So in: Sender Freies Berlin (Hg.): Um uns die 
Fremde. Die Vertreibung des Geistes 1933-1945. Berlin 1968, S. 68-69. 

26 Hier zitiert nach Nicolai, Bernd: Moderne und Exil. Deutschsprachige Architekten in der Türkei 
1925-1935. Berlin 1996, S. 193. 
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 Die Rükkehrer übernahmen schließlich neue Aufgaben in Deutschland. Ernst 
Reuter wurde nach seiner Rückkehr von 1948 bis 1953 Bürgermeister von Berlin. 

Die ehemaligen Flüchtlinge  hielten die Türkei als Land ihrer Zuflucht in Ehren. 
Der Finanzwissenschafler Fritz Neumark, der in Ankara aufgrund seiner Bedeutung 
für den Aufbau des türkischen Steuerwesens an Parlamentsdebatten der türkischen 
Regierung teilnahm, schreibt: `Gerçekten de Türkiye benim ve benim gibi y�llar�n� bu 
güzel ülkede geçirmi  olan Alman mültecileri için ikinci vatan oldu. Ama esas 
vatan�n geçici bir süre yerini alan bir vatan de il, onun kadar sevdi imiz, tan�d� �m�z 
ba land� �m�z bir vatan´.27 

In diesem Sinne engagierten sich einige Rückkehrer auch für die Pflege der 
deutsch-türkischen Beziehungen.  

Der Wirtschaftswissenschaftler Fritz Baade war von 1935 bis 1939 Berater der 
türkischen Regierung für die landwirtschaftliche Marktorganisation gewesen. Er 
eröffnete 1954 die Deutsch-Türkische Gesellschaft in der damaligen Bundshauptstadt 
Bonn. Der Agrarwissenschaftler Hans Willbrandt war von 1934 von 1940 Berater des 
türkischen Landwirtschaftsministeriums gewesen. Er übernahm den Vorsitz der 
Gesellschaft von 1974 bis 1986.28  

Die ehemaligen Emigranten vertraten mit der Leitung der Gesellschaft nun in 
Deutschland die Deutsche Auswärtige Kulturpolitik, der sie in der Türkei einstmals 
vom Reich unfreiwillig zugeordnet worden waren: Ziel der heute sieben 
Gesellschaften ist bis heute, die freundschaftlichen kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Türkei zu fördern.29  

Dieser Bericht zeigt die politischen Umstände an, unter denen deutsche 
Wissenschaftler an der Universität Ankara und  ihren Vorläufereinrichtungen 
angestellt waren.  

 

                                                            
27  Fritz Neumark in der türkischen Tageszeitung Milliyet vom 1.12.1980. 
28 Zu Fritz Baade und Hans Willbrandt  vgl. Zottmann, Anton (Hrsg.): Gegenwartsprobleme  der 

Agrarökonomie. Festschrift für Fritz Baade. Hamburg 1958. 
29  Vgl.: 60 Jahre Deutsch-Türkische Gesellschaft Bonn. Reiner Möckelmann: Kenntnis, Verständnis und 

Austausch fördern.  Newsletter der Deutsch-Tükischen Gesellschaft e.V. Bonn Nr. 13 vom 18. Juni 
2014. 
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Giri  

Almanya’n�n Ankara Üniversitesi’nde Alman s� �nmac�lar�n (mültecilerin) 
istihdam edilmesine bak� �, o günün siyasi ili kilerince belirlenmi tir. Dönemin 
Alman D�  Kültür Politikas�, Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’de oynad�klar� rolü, 
bu ili kiler çerçevesinde de erlendirmi tir.  

Bin dokuz yüz otuz üç sonras�nda s� �nmac�lar (mülteciler), Türkiye’nin yeni 
kurulmu  yüksekokul ve enstitülerine ve Ankara Üniversitesi’ne geldiklerinde Türk-
Alman ili kileri zaten 19. yüzy�la kadar gidiyordu. 

  

Geçmi e Bak�  

S� �nmac�lar�n (mültecilerin) Ankara Üniversitesi’nde görevlendirilmelerinin 
Alman-Türk ili kilerini göstermek ad�na geçmi e bir bak� : 

Osmanl� mparatorlu u ekonomik aç�dan Avrupa’ya ba �ml� duruma 
geldi inde, Almanya nihayet Fransa kar �s�nda Sultan Abdül Hamit (1876-1909) 
yönetimi döneminde Osmanl� Türkiyesi içerisinde güçlü bir nüfuz elde etmi ti. 
Alman Kaiser Wilhelm (1888-1918), Türkiye ekonomisine sözüm ona bar� ç�l bir 
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ekilde nüfuz etme ve bunun kar �l� �nda Bâb-� Âli‘yi1 merkezile tirme çabalar�n� da 
destekleme politikas�n� yürütüyordu. 

Bir kültür ve bilim transferi beraberinde ilerlemekteydi ve ticari ve iki tarafl� 
ili kileri olu turmaktayd�. Alman ç�karlar� aç�s�ndan bu, 1913 y�l�nda u anlama 
gelmekteydi: “D�  politika düsturu olarak halk ve hükümet di er sömürgeci ve ticari 
güçlerin u tecrübelerini ne kadar kuvvetli benimselerse de bu benimsenme yeterli olmaz: 
Yurt d� �ndaki dü ünsel ve ekonomik faktörler aras�nda derin ili kiler mevcuttur. Dü ünsel 
kültürün ta �y�c�lar�: Dil, Kitap, Okul, Bilim ve Sanat, uyan� a geçen ve Avrupa dü üncesine 
göre kendini dönü türen kültürlerin bölgelerinde bir dünya ticaret devi olma yolunda çe itli 
maddi yay�lma araçlar� için geni  bir etki alan� haz�rlayabilir. Bir devletin ticareti, sermayesi, 
sanayisi ve teknolojisi, e itimi ve bilimi ku at�lm�   bir ülkeye kolay ad�mlarla s�zar.”2 

Bu al�nt�dan da belli oldu u üzere iki ülke aras�ndaki bilimsel temaslar Alman 
ekonomik ç�karlar� için bir temel olarak görülüyordu.   

imdi tabii bu denli ekonomik ve siyasi hedefler � � �nda olu turulan ili kilerin, 
Türkiye’ye hizmet etmedi i gibi bir dü ünce do abilir. Zaten Türkiye’ye gönderilen 
akademisyen ve uzmanlar�n ekonominin yol arkada � olarak bilimi 
yerle tiremediklerine dair de örnekler vard�r, t�pk� stanbul Üniversitesi’ne, eski 
ad�yla Darülfünun’a gönderilen 17 Alman örne inde oldu u gibi. Bu kadro, 1915’ten  
19183’e  kadar söz konusu üniversitede e itim vermi  olmalar�na ra men herhangi 
bir ba ar�ya imza atabilmi  de iller.  

Ancak Türkiye’nin bilim yuvalar�nda Almanlar�n olumlu etki etmi  daha eski 
örnekleri de mevcuttur. Bonn’dan gelen cerrah, Profesör Robert Rieder’in 1898-1904 
y�llar� aras�ndaki çal� mas� an�lmaya de erdir.   

Profesör Rieder, stanbul’daki Gülhane Askeri T�p E itim Hastanesi’ni 1898 
y�l�nda kurmu tur. Bu e itim yuvas� ve onun mezunlar� Ankara Üniversitesi’nin 
kurulu unda önemli rol oynam� lard�r ve bu nedenle burada an�lmalar� gerekir.  

Rieder’in zaman�nda, 20. yüzy�l�n ba lar�nda stanbul’daki bu e itim hastanesi 
stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi’nin bir parças�yd�. 

Gülhane Askeri T�p E itim Hastanesi’nde otopsiler ve laboratuvar analizlerine 
dayanarak ampirik t�p uygulamalar� yap�lmaktayd� ve te hisler hekimlerce tart� �l�rd�. 
Genç hekimler bir dizi ara t�rma yapm�  ve sonuçlar Almanca bilim dergilerinde 
yay�nlanm� t�r. Bu, Osmanl� mparatorlu u’ndaki modern t�p e itimi için bir 
kilometre ta �yd�. Rieder’in Türk ö rencileri ve meslekta lar� bir ç Hastal�klar� Ekolü 
kurmu lard�r. Gülhane’de alm�  olduklar� e itimlerini Almanya’daki bir uzmanl�k 
e itimi ile takviye etmi lerdir. Baz�lar� uzman hekim olarak hastaneye geri dönmü  ve 
askeri hekim olarak 1. Dünya Sava � esnas�nda Alman meslekta lar�n�n yan�nda görev 
alm� lard�r. Dahiliye uzman� Tevfik Sa lam örne in salg�n hastal�klarla mücadele 
alan�ndaki çal� mas�yla bir duayen ve Türkiye’deki modern dahiliye t�p e itimi 
                                                            
1 Grothe, Hugo. (1913). Asya’l� Türkiye ve Alman menfaatleri. Osmanl� mparatorlu u’nun iç yap�s�n�n 

de i tirilmesi ve Alman kültür politikas�n�n hedeflerine  ili kin dü ünceler.  
2  Grothe, a.g.e., s. 37. 
3 Kreiser, K. (1985). stanbul Dârülfûnun’daki Alman Profesörler 1915-1918. XXIII. Alman Oryantalistler 

Toplant�s� 16-18 Eylül 1985,  Würzburg, Ek 7, ss. 211-218.  
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alan�n�n kuruculardan biri olmu tur. Askeri hastane 1941’de Ankara’ya ta �nd� ve 
dahiliye bölümü 1951 y�l�na kadar Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’nin parças�yd�.4 
Gülhane Okulu’ndan dahiliye Profesörü rfan Titiz dahiliyede kürsü sahibiydi. 
Fakültenin ilk dekan�, Abdülkadir Noyan, Gülhane Askeri T�p E itim Hastanesi’nde 
Robert Rieder’in mesai arkada �yd�.5 

Birinci Dünya Sava � sonras�nda Almanya ve ayn� zamanda Avusturya 
Türkiye’yle olan ili kilerini ilerlettiler. Genç Türkiye sanayisinin geli imine katk� 
sa layan Alman ve Avusturya i birli i için bir Viyana gazetesi 1944 y�l�nda unlar� 
yazar: Bugün bile her e itimli Türk son 20 y�l zarf�nda Türkiye’nin yeni ba kentinde in a 
edilen devlet binalar�n�n yarat�c�lar�n� bilir. Yetenekli in aat üstatlar�n�n planlar�n�n yan� 
s�ra Alman mühendislerinin çal� mas� ve dünyaca ünlü Alman irketlerin tedarik kapasitesi 
an�lmal�d�r ki bunlar günümüzde pek çok Türk fabrikas�n�n makina bölümlerinde ve Türk 
rayl� sistemlerinde yer almaktad�r.6 

Bin dokuz yüz otuzlu y�llarda demir yollar�n�n, köprülerin, enerji santrallerinin 
in aat�nda ve özel makinalar�n montaj� ile tüm sanayi dallar�n�n kurulmas�nda 
çal� m�  teknik personelin say�s� sadece resmi kay�tlara göre 2.000 civar�ndad�r. 
Üstelik bu say�ya uzman i çiler, bakan dan� manlar� ve bilim insanlar� dahil 
edilmemi lerdir.7 

Almanya’n�n genç cumhuriyetin restorasyonunda vermi  oldu u bu destek ve 
yenilenen ticari ili kiler kapsam�nda Türk-Alman bilim ili kileri de ilerleme 
kaydetmi tir. 1927 y�l�ndan itibaren Türk Devleti, Avrupa’ya ve Almanya’ya 
bursiyerler göndermi tir. Almanya’dan geri dönen genç Türk akademisyenler, 
Türkiye’nin yeni bilim kurumlar�n�n ve Türk toplum reformlar�n�n öncüleri 
olmu lard�r. Bunun iki örne i 1949’dan 1951’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlü ü 
yapm�  olan Hikmet Birand ve Ziraat Bakan� Muhlis Ermen’dir (1931-1937, 1939-
1942). Ayr�ca 1930’lu y�llarda Türk yüksekö retiminden sorumlu Devlet Sekreterli i 
yapm�  olan Cevat Dursuno lu’dur.8  

                                                            
4 ad�rc�, M., Süslü, A. (1982). Ankara Üniversitesi  Geli im Tarihi. Ankara, ss. 263-267.    
5  Erichsen, Regine: Robert Rieder (1861-1913) ve askeri t�p e itim hastanesi Gülhane: Türk bilim tarihi 

ve Alman-Türk T�p il kileri için önemi. ‘S�n�rdan geçmeler’ adl� bilimsel ara t�rmada  2/3 
(2006/2007), ss. 247-282. 

6  Günlük Gazete  Südost-Echo, Viyana  No. 23  11. August 1944. 
7 Glasneck, Wolfgang, Kircheisen (1968). Inge: Türkiye ve Afganistan–2. Dünya Sava �’nda ark 

politikas�ndaki hassas noktalar. Berlin, s. 24. Alman uzman i çilerin çal� m�  oldu u mekânlarla 
ilgili olarak Viyana Gazetesi unlar� yazmaktad�r: Böylece Alman irketleri taraf�ndan kurulmu  olan 
sadece baz� örnekler öyle verilebilir. zmir’deki selüloz ve kâ �t fabrikas�, Alpullu, Eski ehir ve Turhal’daki 

eker Fabrikalar�, Ankara’daki modern Gaz ve Elektrik kurumu, Bursa’daki dokuma fabrikas�. 
Demiryollar�n�n yeni in aat�nda ihtiyaç duyulan köprülerin ço u Alman fabrikalardan ç�km� t�. Ayr�ca 
Almanya lokomotif ve çe itli vagon türlerinin ana tedarkçisi olmu tur. Bu ba lamda ayr�ca çok say�da 
de irmen, depo ve silo say�labilir. Bunlar ço unlukla Braunschweig’l� ünlü bir firman�n özel ürünleridir. 
Sonunda bir de ziraat alan�nda kullan�lan makinelerle traktörler ve gemicilik alan�ndaki köprülerden de 
bahsedilmelidir. Bunlar stanbul Bo az�’ndaki köprülerdir ve önde gelen Bavyeral� bir firman�n ad�yla 
an�lmaktad�rlar.  Günlük gazete Südost-Echo, Viyana No. 32,  11 A ustos 1944. 

8 Erichsen, Regine (2008). Kütüphanecilik alan�nda ele al�nm�  olan Mülteciler ve Almanya’dan resmi 
olarak gönderilmi  olan uzmanlar: Bilim göçünün ko ullar� ve etkileri için bir örnek. Türkiye’de 
sürgünde olan Alman bilim adamlar�: Türkiye’ye 1933-1945 aras�ndaki bilim göçü. Würzburg, ss. 87-
116. burada s. 96. 
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Ankara Üniversitesi’nin Öncü Kurumlar�nda Yer Alan Alman Bilim nsanlar� ve 
Alman D�  Kültür Politikas� 

Alman bilim insanlar� 1933 y�l�nda stanbul Üniversitesi’ni ve Ankara’da Ziraat 
Yüksek Mektebi’ni kurmak üzere Türkiye’ye ça r�lm� lard�r. 

Ziraat Yüksek Mektebi’nin Müdürü Friedrich Falke, Almanlar�n Türkiye’ye 
ça r�lmas�yla ilgili u yorumda bulunur:  

Alman bilimi için Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’ye ça �r�lmas�, Alman bilgisi ve 
performans�n�n en üst düzeyde kabulu anlam�na gelmektedir; Türk devletinin bu 
karar�n�n kar �l�kl� ili kilerde her iki ülke için ne gibi sonuçlar� olaca �n� kestirmek 
kolay....9 

Almanlar�n, Türklerin hizmetine girmesi ile ilgili politik ko ullar ise 1933 
y�l�nda çok farkl�yd�.  

Bir taraftan, daha önce de uyguland� � üzere, örne in gizli kurul Falke’de 
oldu u gibi, akademisyenler Türkiye’deki görevleri için Almanya’daki as�l görev 
yerlerinde izinli say�lm� lard�r. Yani Almanya, resmi yoldan Türkiye’ye uzman 
kadro göndermi tir. 1933 y�l�nda aç�lm�  olan Ziraat Yüksek Mektebi’nde  esasen 
Alman Devleti’nin gönderdi i akademisyenler ve zanaatkârlar  görev yapm� t�r.   

Ancak 1933’ten itibaren Türkiye’ye gelen ba ka bir grup akademisyen de vard�. 
Bu da öyle olmu tur: 

Adolf Hitler, 1933 y�l�nda Almanya’da iktidar� ele geçirince Nasyonal-Sosyalist 
yönetim, “Devlet Memuriyetinin Yeniden Yap�lanmas� Yasas�’n� ç�karm� t�r. Yahudi 
ve siyasi aç�dan istenmeyen akademisyenler bu Yasa’ya göre i lerinden edilmi lerdir. 
Nasyonal-Sosyalist bilim politikas�, Nasyonal-Sosyalistlerin Yahudi olarak 
tan�mlad� � ki ilerin tümünü kültür ve bilim kadrolar�ndan uzakla t�rmay� 
hedeflemi tir. Üniversiteler Nasyonal-Sosyalist ilkelere göre `ayn�la t�r�lm� t�r´, yani 
Yahudi olarak tan�mlananlar�n yerine `Alman´  bilimi ö retecek olan sözde ari �rktan 
olanlar yerle tirilmi tir.  

Ülkeden sürülmü  olanlar, yurt d� �nda yeni i  aray� �na girmi ler ve birço u 
Türkiye’de i e ba lam� lard�r. mparatorluk taraf�ndan görevlendirilen meslekta lar� 
gibi bu mülteciler de Cumhuriyetin bilim ve yönetiminde kilit noktalara, özellikle de 
1933’te yeni aç�lan stanbul Üniversitesi kürsülerine yerle tirilmi lerdir.    

Ankara’daki göçmenler, 1946’da Ankara Üniversitesi’ne dahil edilen çe itli 
kurumlarda i e yerle tirilmi lerdir. Bunlar Dil, Tarih ve Co rafya Mektebi, Numune 
Hastanesi, H�fz� S�hha Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Mektebi ve ad� daha önce geçmi  
olan Ziraat Yüksek Mektebi’dir. Ayr�ca göçmenler, E itim Yüksek Mektebi’nde, 
Zemin Ara t�rma Enstitüsü’nde, Konservatuar’da ve de i ik bakanl�klarda 
çal� m� lard�r. Devlet i letmelerinde de çal� an göçmenler olmu tur.  

`Türkiye’deki Alman Uzmanlar´ konusu Almanya’da Osmanl�dan bu yana 
memnuniyetle kar �lan�yordu, ancak `Nazi Almanyas�’n�n d�  itibar�´10 için nasyonal 

                                                            
9 Friedrich, F. 24.2.1933 tarihli `Leipziger Volkszeitung´ gazetesinde.  
10 Classen, W. (1938): Reich’�n d�  itibar�. D�  Kültür Politikas�na li kin Çal� malar. Heidelberg. 
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sosyalist propaganda, 1930’lu y�llarda sürülenleri, resmi gönderilen bilim insanlar� 
gibi ele alm� t�r. 

Bunun için bir örnek: 1935 y�l�nda Almanya’da bilim insanlar� yeniden 
i lerinden edildiklerinde, �rkç� siyasetin kurbanlar�n�n bir k�sm�, yeni ba kent 
Ankara’daki kurumlarda görev alm� lard�r. 

Ankara’daki bu  göçmenlere ili kin Frankfurter Zeitung gazetesi öyle bir yaz� 
yazar:  

Güney Avrupa’da Alman Kültür propagandas�, tamamen kendili inden önemli yer 
edinmi tir. Bu kazan�m, herhangi bir maddi destek kar �l� �nda de il, bilakis Türkiye’nin 
Alman bilimine hayranl� �ndan kendi tercihiyle akademik kadrolar�n�n e itimini çok 
büyük ölçüde Alman profesörlere emanet etmi  olmas� aç�s�ndan daha de erli 
görünmektedir […]. Türk-Alman iktisadi ve kültürel unsurlar�n gelecekteki de i imi için 
yeti mekte olan Türk bilim insanlar�n�n, doktorlar�n, pratisyen kimyagerlerin, 
toptanc�lar�n ve nihayet yeti mekte olan devlet adamlar�n�n e itimlerini Alman 
yöntemlerine, kitaplar�na ve Alman diline uygun olarak almalar�n�n ne anlama geldi i 
aç�kt�r.11 

Nasyonal-Sosyalist �rkç� politikan�n ikiyüzlülü ü böylece kendini belli etmi  
oldu. Nitekim `Alman Bilimini´  Almanya’da yapamayacak olan bilim insanlar�, yurt 
d� �nda bilim dünyas�n� temsil eden ki ilerdi. `Alman Biliminin´ Yahudi bilim 
insanlar� yani bu bilimi yurt d� �nda temsil ediyor olan bilim insanlar� taraf�ndan 
Almanya’da ö retilmesine izin verilmedi i dü ünüldü ünde, Nasyonal- Sosyalist 
�rkç� politikan�n iki yüzlülü ü aç�kça görülecektir. 

Bunun için, Almanya’da görevlerinden al�nan ve 1935 y�l�ndan itibaren 
Ankara’da göreve ba layan bir grup Alman t�pç� örnek verilebilir:  Albert Eckstein, 
Düsseldorf’ta bir Pediatri Profesörüyken, 1935 y�l�nda Ankara’daki Numune 
Hastanesi’ne ça r�lm� t�r. Ülkeyi terk edi inin tek nedeni �rkç� yasa tasar�s� de ildir. 
Nasyonal-Sosyalist ö renciler, bir Yahudinin (kastedilen Eckstein) dersini dinlemeyi 
tahammül edilemez bulmu lar ve Alman t�bb� ö reten Alman as�ll� bir profesörü 
istemi lerdir.12 

Bilim, dolay�s�yla Nasyonal-Sosyalistler için evrensel, nesnel dü ünme ve 
ara t�rma de il, ideolojik bir etkinlikti.  

Milletvekili Hüseyin Cahit Yalç�n, 1939 y�l�nda bu bilim anlay� �na yönelik 
`Yeni Sabah’ gazetesinde `Almanya’da art�k evrensel ve nesnel olmayan, tamam�yla 
Nasyonal-Sosyalist bir bilim oldu u için´ Türk ö rencileri Almanya’ya yüksekö renime 
göndermenin ak�lc� olup olmad� �n� sormu tur. Nasyonal-Sosyalist taraftan buna 
yönelik u kar �l�k gelmi tir: `Ko ulsuz bilimi reddetti imiz ve be eri bilimlerdeki bilim 
insanlar�m�z�n görevlerini bizim Nasyonal-Sosyalist anlay� �m�za göre yerine getirmek 
zorunda olduklar� do rudur. Ancak bunu maksatl� bir ekilde genelle tirmek ve hatta 
uygulamal� fen bilimlerine kadar geni letmek tuhaf de il midir?´13 

                                                            
11 8 Temmuz 1935  tarihli `Frankfurter Zeitung´ gazetesi.  
12  Johannsen, Lorenz  Peter: Erich Aschenheim, Albert Eckstein, Julius Weyl. Ren Westfalya Çocuk 

Doktorlar� Birli i Yönetim Kurulundaki Yahudi Çocuk Doktorlar�. Berlin 2010, s. 33. 
13 12 Haziran 1939  tarihli `Bayrische Ostmark´  gazetesi  



Regine Erichsen 50

Bu Nasyonal-Sosyalist Alman duru , sadece istenmeyen be eri bilimler 
alan�ndaki bilim insanlar�n� de il Albert Eckstein gibi fen bilimcileri ve t�pç�lar�, �rkç� 
güdülerle ülkeden sürmek için bilimin bu absürd ideolojile tirilmesini yürütenlerin 
Türkler de il özellikle Alman Nasyonal-Sosyalistler oldu unu has�ralt� etmektedir. 
Irkç� Alman politikas�n�n bu ma durlar� asla kurban rolüyle yetinmemi lerdir.  

Böylece Almanya’dan sürülen Albert Eckstein14 Türkiye ikametindeki Alman 
ç�karlar� argüman�n� kendi lehine kullanmay� dü ündü. Kendisi 2.7.1936 tarihinde 
Ankara’daki Alman Büyükelçisi Keller’den Almanya’daki mal varl� �n� 
düzenleyebilmek için bir evrak istedi.  

Albert Eckstein unlar� yazar: Ankara’daki görevimin Alman ç�karlar� dâhilinde olup 
olmad� � hususunu siz say�n ekselanslar�na b�rakmak durumunday�m. E er öyleyse, ya 
bununla ilgili bana bir belge sunman�z� isteyece im ya da siz say�n ekselanslar� daha do ru 
bulurlarsa, D�  leri üzerinden bununla ilgili bir bilgilendirmeyi say�n Maliye Bakan�’na 
gönderilmesini sa laman�z� rica edece im.15 

stanbul Ba konsoloslu u’nda da 1936 y�l�ndan itibaren göçmenler (mülteciler) 
taraf�ndan verilen dilekçeler y� �lm� t�. Hepsi `Alman ç�karlar�´ kapsam�nda görev 
yapt�klar�na dair belge istiyordu ve böylelikle y�ll�k pasaport uzat�lmas�n� 
gerçekle tirebiliyorlard�. 

Ancak Alman �rkç� politikas� 1930’lu y�llar�n ortas�nda sadece yukar�da bahsi 
geçen çeli kilere dü mekle kalmam� t�. Nasyonal-Sosyalist yönetim, �rkç� siyasetini 
sertle tirmi ti. 1935 y�l�nda sözde `ari �rk�´  Alman yurtta l� �n�n temeli yapan 
Nürnberg Yasalar� ç�kar�ld�. Ari olmayan ve Yahudi olan, Yasa ile saptan�yordu. 
1935’te yukar�da bahsi geçen `Memuriyetin Yeniden Yap�land�r�lmas� Yasas�´na 
ili kin özel düzenlemeler yürürlükten kald�r�ld� ve bu durum pek çok i ten at�lmalar� 
da beraberinde getirdi. Bilim insanlar� yeniden yurt d� �na göç etti.   

Ekim 1937’te Alman E itim Bakanl� �, Alman d�  temsilciliklerine u beyanda 
bulunur: ‘Yurt d� �ndaki Yahudi göçmen yüksekokul ö retmenlerinin faaliyetlerinin görev 
süreleri uzad�kça yurt d� �ndaki Alman kültürel-siyasi gayretlerin o denli hissedilir bir 
biçimde aksine i ledi i.’16 Bu görü  nihayet yaz�l� duruma da geliyor. 11.05.1938 tarihli 
bir kararnamede bilim, e itim ve halk e itimi Reich-Prusya Bakan�, Reich’�n yetkili 
mercileri ve partinin en üst kademesiyle mutabakat içinde art�k Yahudi göçmen 
yüksekokul ö retmenlerinin yurt d� �ndaki yüksekokullarda veya yüksekokula 
benzer kurumlarda bilimsel çal� ma yapmalar�n�n istenmedi ini bildirmi tir.17 

                                                            
14 Albert Eckstein 1935’te Ankara Numune Hastanesi’ne ça r�lan t�pç�lardand�. Çocuk doktoru, 

Berlin’de büyükelçi Hamdi Arpa  taraf�ndan be  y�ll� �na Türk devletiyle haz�rlanm�  olan 
sözle meyi 1.8.1935’te imzalad�. Bu sözle meye göre 4.10.1935 tarihi Türkiye’de i e ba lama tarihi 
olarak öngörülmü tü. 

15  Düsseldorf Devlet Ar ivi (STAD), Eckstein’n�n sicil dosyas� 0-1-5/5367, sicil sayfa 168.  
16  D�  lerinin, Reich-Prusya Bilim, E itim ve Halk E itimi Bakanl� �’na gönderdi i bir yaz� Kult W 

16034  27.10.1937 D�  lerinin genelge ekinde Kült U 2845/38 Ang. II 4.7.1938, Cilt 2, 1938-39. 
17  D�  lerinin Kult U 2845/38,  say�l� genelgesinin WT 414 , WA (b) say�l� 11.5.1938 tarihli eki. 
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Nasyonal-Sosyalist makamlar, ba ta Almanya’daki Yahudi nüfusun göç 
etmelerini desteklerken, böylece göçmenlerin etkinliklerini engellemi  oldu.   

stanbul Ba konsoloslu u’nda Konsolos Toepke, 15 Haziran 1937 tarihinde 
Ankara’daki Alman Büyükelçili i’ne gönderdi i bir mektupta s�kça yöneltilen 
sorular ba lam�nda, neden yurt d� �ndaki Almanlar�n her etkinli inin asl�nda 
iktisadi ve kültürel avantajlar temelinde Almanya’n�n ç�kar�na oldu unu 
özetlemi tir. Ancak yaz�s�n�n sonunda Reich makamlar�n�n s� �nmac�lar kar �s�nda 
tak�nd�klar� yeni tavr� destekledi ini aç�klam� t�r: […]  

Göçmenlerin (s� �nmac�lar�n) burada birbirine olan ba l�l� �na bak�lacak olursa, 
aralar�ndaki k� k�rt�c�lar�n git gide söz sahibi olabileceklerini ve politik olmayan 
göçmenlerin dahi zamanla Almanya’ya kar � i  çevirmeyi kendilerine görev 
edineceklerine eminim. Dolay�s�yla örne in yak�nlarda Reich E itim Bakan�m�z 
taraf�ndan savunulan, ari olmayanlar�n yurt d� �nda sürekli olarak Almanya’ya kar � 
hasmane i ler yapt�klar� ve bu yüzden ari �rktan yurta lar�n da yerle tirilebilece i yurt 
d� �ndaki yönetici pozisyonlar�na Yahudi ve Yahudi kökenlilerin yerle mesine yard�mc� 
olunmamas�n�n Almanya’n�n ç�kar�na oldu u görü ünü tamamen yerinde buluyorum.18 

Almanya’daki Nasyonal-Sosyalist �rkç� siyasetin bu ç� r�ndan ç�k� �, 
göçmenlerin iltica ettikleri ülkelerden de s�n�r d� � edilmelerine ve takip edilmelerine 
yol açm� t�r.  1936 y�l�ndan itibaren Reich’�n Bilim, E itim ve Halk E itimi Bakanl� �, 
Türkiye’de görevli olan akademisyenlere yönelik bir denetim ba latm� t�r. 1939 
y�l�nda Herbert Scurla, bakanl� �n bir yetkilisi ile Türk devlet kurumlar�ndaki Alman 
devleti taraf�ndan gönderilmi  ki ileri ve göçmenleri tefti  etmi tir. Ankara ve 
stanbul’da bulunan Nasyonal-Sosyalist fikirden olan Almanlardan kendi 

hem ehrilerini gözetlemelerini istemi tir. Kendisine sunulan raporlara göre resmi 
gönderilmi  olan akademisyenlerin ve göçmenlerin vatanseverli ini bir raporla 
kayda alm� t�r. Sonunda göçmenlerle ilgili Türk Devleti’ne müdahalede 
bulunmu tur. Bakana göre Türk Devleti, göçmenleri i ten ç�karmal� ve yerlerine 
resmi olarak Reich’ta izne ayr�lm�  olan Almanlar� yerle tirmeli ve gelecekte de art�k 
ba ka sürgün edilmi  ki iyi i e almamal�yd�.  

E er Türk makamlar� bunu reddedecek olurlarsa mevcut göçmenleri  
yurtta l�ktan atacaklar�n� belirtmi , i birli i içerisinde olduklar� takdirde Ziraat 
Yüksek Mektebi’ni geli tirme önerisini sunmu tur.19 

                                                            
18 Konsolos  Toepke‘nin  Tarabya’daki Büyükelçili e yazm�  olduklar�  (Yazar�n notlar�) 15.07.1937. 

D�  lerinin Politik Ar iv Dosyalar�, lgi: stanbul’lu Mülteciler Cilt 1. 1933-1937, ss. 168-169. Göç 
etmi  olan bilim adamlar�n�n 1933’ten sonra kongrelere ba ka ülkelerin temsilcileri olarak 
kat�lmalar� uluslararas� statülerini belli etmi tir. Istanbul Üniversitesi felsefe kürsüsünde görev 
yapan ünlü bilim felsefecisi Hans Reichenbach 1934’te Almanyadaki meslekta lar�na unu 
yazm� t�r: `Felsefi dü üncemiz [Die Berliner Schule des Logischen Positivismus, Anm. der Verfasserin] git 
gide yay�lmaktad�r; Prag’ta gerçekle tirilen Felsefe kongresinde çok ba ar�l�yd�k. Orada Türkiye’nin temsilcisi 
olarak aç�l�  yapmak beni çok e lendirdi. Bu da Hitlere kar � büyük bir alk� la desteklendi. Reichenbach’�n 
Landè’ye stanbul’dan yazd� � 27.12.1934 tarihli mektup. Prusya Kültür varl� �  Devlet Kütüphanesi 
Berlin, Nachlass Landè, s. 64.  

19 Grothusen, Klaus-Detlev (1987). (Yay�mlayan). Scurla-Raporu. Berlin Reich E itim Bakanl� � Yurt 
D� � Dairesinden Hükümet Yüksek Dan� man� Dr. Scurla’n�n 11.-25. Mai 1939 tarihleri aras�nda 
stanbul ve Ankara’ya yapt� � resmi ziyaretin raporu. Frankfurt. 



Regine Erichsen 52

Türk hükümeti, iç i lerine bu denli kar� �lmas�na izin vermemi tir.20 Ancak 
devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ya am�n� kaybetmesinden sonra 1939 
y�l�nda Cumhuriyet Halk Partisi’nde milliyetçi politikac�lar güçlenmi tir. Bu 
politikac�lar Ziraat Yüksek Mektebi’ndeki Almanlar�n i ten at�lmas�n� istemi lerdir. 
Türk ö retim kadrosu onlar�n yerini almal�ym� .  

Ziraat Yüksek Mektebi’nin Alman kadrosu da enstitünün Türk yönetimiyle 
çat� �nca Alman personel peyderpey i ten ç�kar�lm� t�r. Göçmenlerin kalmas�na izin 
verildi. Ziraat Fakültesi’nde 1941 y�l�nda hâlâ göçmen hocalar vard�, ta ki Türk 
profesörler yerlerini dolduruncaya dek.21 

1941 y�l� ayn� zamanda bütün göçmenlerin Alman yurtta l�klar�n� (Alman 
Yurtta l�k Kanunu 4. Kararname gere i) kaybettikleri y�ld�.  

Türkiye’de kalan Alman bilim insanlar�yla Almanya aras�nda böylece herhangi 
bir resmi ba lant� kalmam� t�. 

Türk yabanc�lar dairesi, Türkçe’de ‘vatans�z’ anlam�na gelen Almanca’dan 
geçmi  ‘haymatloz’ ibaresi ta �yan kay�tla göçmenlere oturma izni vermi tir. Birçok 
göçmen Türkiye’den ba ka yerlere göç etmi lerdir, özellikle de Amerika’ya. 
Türkiye’de kalanlar, 1944 y�l�nda Türk- Alman ili kilerinin kesilmesiyle Türkiye’de 
göz alt�na al�nd�lar22 ve sava tan sonra Almanya’ya geri döndüler. Sadece pek az� 
daimi olarak Türkiye’de kald�. Bu süre zarf�nda Almanya’da 6 milyon Yahudi 
katledilmi ti. Ama Türkiye’ye kaçm�  olanlara Nasyonal-Sosyalist yönetim zarar 
verememi tir ve Türkiye onlar için güvenli bir göç ülkesi olmu tur. II. Dünya 
Sava �’ndan sonra Türk-Alman ili kileri yeniden canlanm� t�r.  

 

Dönü  Yapan Almanlar ve ‘Döner Kap� Göçmenleri’ 

Alman bilim insanlar� tekrar Türkiye’ye gelmi tir. Bu sefer gelenler Almanya’y� 
terk eden Nasyonal-Sosyalistler’dir. Onlar art�k demokratikle en Almanya’da 
kazanan tarafa göre istenmeyenlerdi. Felsefeci ve Sosyolog Hans Freyer,  (1953- 1954, 
1957-1960 y�llar� aras�nda), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde 
misafir Profesör unvan� alm� t�r.23 1948 y�l�nda Nasyonal-Sosyalizme olan yak�nl� � 

                                                            
20 Türk bas�n mensuplar� kar �s�nda ba bakan Refik Saydam 1939 y�l�nda unlar� söyler:  “Bir k�s�m 

Türk vatanda � Yahudi sorunu hakk�nda yurt d� �ndan gelen haberlerden dolay� çok müteessirler. Bu tür 
yay�nlar gereksizdir. Bütün Türk vatanda lar� Türkiye yasalar�n�n korumas� alt�ndad�r. Devlet gerçi 
yurtd� �ndan bir Yahudi göçüne izin vermeyecektir, ancak Türk vatanda lar�na da bask� yap�lmas�na izin 
vermeyecektir. Biz sadece hükümete yarar� olacak olan uzmanlar�n gelmelerine izin veriyoruz ve yak�nlar�na. 

art�m�z da vatanda l� a geçmemeleridir (yazar�n notu; ailelerinin istihdam edilmemesi art�).” Günlük 
Gazete Ulus 27.1.1939. 

21 Erichsen, Regine (2000). The Politics Behind Scientific Transfer Between Turkey and Germany  in the 
Case of the `Yüksek Ziraat Enstitüsü´ in Ankara.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 
Say� 55, Bölüm 2, ss. 37-53. 

22 Yaman, A. E. (2003). 2. Dünya Sava �’nda Türkiye´de Askeri Mülteciler ve Gözalt� Kamplar� (1941-
1942. Tarih Ara t�rmalar� Dergisi, Say� 33, Cilt 21, ss. 143-165. 

23 Kaynarda , A. (1986). Üniversitelerimizde Ders Veren Alman Felsefe Profesörleri. In: Türkiye 
Felsefe Kurumu: Türk Felsefe Ara t�rmalar�nda ve Üniversite Ö retimde Alman Filozoflar�. Ankara,  ss. 1-
31. 
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nedeniyle Leipzig Üniversitesi’ndeki görevinden al�nm� t�. Göttingen Üniversitesi’ne 
geçi  planlar� Niedersachsen E itim Bakanl� �’nca engellenmi ti. Ancak kendisi 
rehabilite edildi. Birçok Nasyonal-Sosyalist geçmi i olan di er akademisyenler gibi 
belli bir bekleme döneminden sonra yeniden bir Profesörlük elde etti. Münster 
Üniversitesi, 1953-1963 y�llar� aras�nda kendisini Sosyoloji Emeritus Profesörü olarak 
istihdam etmi tir.24 

Nasyonal-Sosyalizm’e ba l� akademisyenlerin zaman�nda Almanya’da 
istenmeyen meslekta lar�na gelecek olursak: Geri dönmek isteyen göçmenlerin 
(s� �nmac�lar�n) yeniden bir kürsü elde etmeleri zordu. Sava tan sonra Almanya’da 
yeteri kadar kürsü yoktu ve öne sürülen ko ullar uygun de ildi. Ayr�ca geri 
dönenlere sava  sonras� Almanyas�’nda vatan haini gözüyle bak�l�yordu.25 Ankara 
Siyasal Bilgiler Mektebi’nde yerel yönetimler hocas� olan Ernst Reuter, 1946 y�l�nda 
‘Geri Dönü ’ konusunu inceleyen stanbul’daki meslekta � Alexander Rüstow’dan 
bir mektup al�r. Rüstow unlar� yazmaktad�r:  

‘1) 1933 öncesinde Almanya’da akademik görevlerde bulunanlar�m�za Nasyonal-
Sosyalist hükümet taraf�ndan a �r haks�zl�k yap�lm� t�r. Bugünkü Almanya’n�n bunu 
telafi etmesi ahlaki, siyasi ve hukuki anlamda zorunludur. (…). 2) Biz burada öyle bir 
durumday�z ki, Almanya’ya geri dönmek her birimiz için maddi manevi büyük bir 
kurban vermek anlam�na gelir. Biz uzun süreli sözle melere ve ya  gözetmeksizin ömür 
boyu çal� ma izinlerine sahiptik ve hâlâ sahibiz. (…). Madde madde hepsi 
kar �la t�r�ld� �nda belli oluyor ki geri dönmemiz bizim için feci bir kay�p anlam�na 
geliyor. (…).  

  

Ancak Rüstow geri dönü  nedenlerini de belirtmektedir: “ nsan özlem 
duyuyor, Almanya’ya ait oldu unu ve Almanya’n�n durumu ne kadar kötüyse 
kalk�nd�rmak için  elinden gelenin en iyisini yapmaya kendini zorunlu hissediyor.”26 

Geri dönenler Almanya’da nihayet yeni görevlerinin ba �na geçtiler. Ernst 
Reuter, dönü ü sonras�nda 1948–1953 y�llar� aras�nda Berlin Belediye Ba kanl� � 
yapm� t�r.  

O dönemin göçmenleri, s� �nd�klar� ülke olarak Türkiye’yi güvenli kaç� lar�n�n 
ülkesi olarak hep minnetle anm� lard�r. Maliye bilimci olan ve Türk vergi sisteminin 
iyile tirilmesiyle ilgili Türk hükümetinin parlamento tart� malar�na kat�lan Fritz 
Neumark öyle yazar: “Gerçekten de Türkiye benim ve benim gibi y�llar�n� bu güzel 
ülkede geçirmi  olan Alman s� �nmac�lar için ikinci vatan oldu. Ama esas vatan�n 

                                                            
24 Üner, E. (1987). Hans Freyer-Bibliographie. In: Üner, Elfriede (Hrsg.): Hans Freyer: Herrschaft, 

Planung und Technik. Weinheim, ss. 175-197. 
25 Renè König, isviçreye göç etmi  bir sosyolog dönü ünden sonra unlar� yazar: Ortalama bir Alman 

için göçmen olmak demek, bir pisli e bula an ve bu nedenle ülkesini terk etmek zorunda kalan bir insan 
demektir. Sender Freies Berlin (Hg.): Um uns die Fremde. Die Vertreibung des Geistes 1933-1945. 
Berlin 1968, ss. 68-69. 

26 Burada Nicolai, Bernd’en al�nt�lanm� t�r: Modernler ve Sürgün. Türkiye’deki Almanca Konu an 
Mimarlar 1925-1935. Berlin, 1996, s. 193. 
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geçici bir süre yerini alan bir vatan de il, onun kadar sevdi imiz, tan�d� �m�z, 
ba land� �m�z bir vatan”.27 

Bu ba lamda geri dönenlerin baz�lar�, Türk-Alman ili kilerinin devam� için 
çaba harcam� lard�r.  

ktisat bilimci Fritz Baade, 1935-1939 y�llar� aras�nda Türk hükümetine zirai 
piyasa düzenlemelerine yönelik dan� manl�k yapm� t�r. 1954 y�l�nda o zaman 
ba kent olan Bonn ehrinde Alman-Türk Cemiyeti’ni kurmu tur. Ziraat bilimci Hans 
Willbrandt, 1934-1940 y�llar� aras� Türkiye Ziraat Bakanl� � dan� manl� � yapm� t�r. 
1974-1986 y�llar� aras�nda Cemiyetin ba kanl� �n� üstlenmi tir.28  

Bir zamanlar�n göçmenleri bu cemiyetin çat�s� alt�nda eskiden Reich’in 
zorlamas�yla istemeyerek bir parças� olduklar� Alman d�  kültür politikas�n� art�k 
Almanya’da temsil eder oldular. Bugün 7 kurulu tan olu an cemiyetin hedefi, 
Federal Almanya ve Türkiye aras�ndaki dostane kültürel, sosyal ve ekonomik 
ili kilerin desteklenmesidir.29  

Bu rapor, Alman bilim insanlar�n�n hangi siyasi ko ullar alt�nda Ankara 
Üniversitesi ve öncü kurumlar�nda görev ald�klar�n� göstermektedir.  

                                                            
27 Fritz Neumark,  Milliyet. 01.12.1980 Günlük gazete. 
28 Zu Fritz Baade ve Hans Willbrandt vgl. Zottmann, Anton (Yay�mlayan). Tar�m Ekonomisinin 

Bugünkü Sorunlar�.  Fritz Baade için yaz�lm�  makaleler derlemesi. Hamburg, 1958. 
29 Bkz: Bonn Alman-Türk Cemiyeti’nin 60 Y�l�. Reiner Möckelmann: Bilgi, Anlay�  ve Kar �l�kl� Bilgi 

Al� -Veri ini destekleme.  Alman-Türk Cemiyeti e.V. Bonn Bültenleri No. 13  18. Juni 2014. 
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Einleitung 

Das uns interessierende historische Phänomen ist eigentlich bekannt: Zwischen 
1933 und 1945 wirkten in der Türkei deutschsprachige Gelehrte und Spezialisten 
unterschiedlichster Professionen-Wissenschaftler, Künstler, Architekten, Ärzte, 
Techniker, Verwaltungsfachleute. Aus rassischen oder politischen Gründen von den 
Nationalsozialisten in Deutschland und Österreich entlassen, fanden sie Zuflucht 
und Arbeitsmöglichkeiten in einem fremden Land. 

Obgleich hierzu eine stetig wachsende Zahl von Untersuchungen veröffentlicht 
wurde, ist bis heute nicht verbindlich geklärt, um wie viele Personen es sich hierbei 
genau handelte. In angelsächsischen Publikationen der 1950er Jahre war zunächst 
von „some fifty Germans“ die Rede, die 1933 in Istanbul, und „almost as many“, die 
anschließend in der Türkei angestellt worden seien;1 dann von „about 250 first-rate 
scientists (emigrés)“, die Philipp Schwartz (1894-1977) direkt oder indirekt für die 
türkische Regierung engagiert habe.2 In den frühen 1970ern listete eine deutsche 

                                                            
1 Bentwich. (1953). S. 54. 
2 Beveridge. (19599) S. 129. 

3



Gerald Kreft 56

Veröffentlichung für Istanbul 98 und für Ankara 41 emigrierte deutschsprachige 
Akademiker–davon 56 bzw. 28 Professoren.3 Eine diesbezügliche Anfrage beim 
türkischen Außenministerium soll in den 1990er Jahren mit „ca. 150“ beantwortet 
worden sein, ohne dabei zwischen Professoren und anderen Mitarbeitern zu 
unterscheiden.4 Damals kursierten Angaben von „mindestens 114 wissenschaftlichen 
Emigranten“,5 82 Professoren und 70 Assistenten,6 „180 deutschsprachigen 
Emigranten“,7 oder auch „insgesamt (…) etwa 300 Akademikern.“8 Unter 
Einbeziehung wissenschaftlicher Hilfskräfte und Familienangehöriger werden 
inzwischen Zahlen von „rund 650“,9 „mehr als 800“,10 oder „etwa 1000“ Personen 
genannt.11 Gestützt auf deutschsprachige Publikationen, spricht ein türkischer Autor 
von „700-800“ Exilanten, davon „208 (…) namentlich bekannt“, sowie „264“ 
Familienangehörigen.12 Eine US-Publikation listet 188 „Émigré Professors“.13 

Kritisch wurde angemerkt, die hier beispielhaft zitierten Abweichungen seien 
darauf zurückzuführen, „dass in manchen Werken auch Personen, die bereits vor 
1933 in der Türkei tätig waren, als Exilanten mitgezählt werden, wenn sie NS-Gegner 
oder Juden waren.“14 Tatsächlich befanden sich ja neben den Emigranten auch 
Experten im Rahmen der offiziellen deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in 
der Türkei. Auch hierzu sind die Angaben unklar: Im Jahre 1935 sollen es „etwa 200“ 
gewesen sein15, andererseits „1939“, zusammengenommen mit den Emigranten, 
„etwa 2000 deutsche Fachleute in der Türkei“ gearbeitet haben.16 Eine Untersuchung, 
die beide Gruppen einbezieht und zugleich nachvollziehbar voneinander 
differenziert, ist Desiderat.  

Bleiben wir bei den Emigranten. Nicht nur deren Zahlen sind unklar. Selbst 
wenn sie bekannt wären, ließe sich die Bedeutung dieser Personengruppe für die 
Entwicklung der Republik Türkei damit nicht messen. Zahlen bleiben 
interpretationsbedürftig, und diese Interpretationen unterliegen-auf deutscher wie 
auf türkischer Seite-historischem Wandel.17 Lange dominierte das Bild von der 
Türkei als „singular haven“ für die von den Nazis entlassenen Wissenschaftler,18 

                                                            
3 Widmann. (1973). S. 131 und 167. 
4 Dalaman. (1998). S. 107. 
5 A.a.O. 
6 Cremer und Przytulla. (1991). S. 16. 
7 Bozay. (2001). S. 13.  
8 Erichsen. (1998). S. 427. 
9 Mangold-Will. (2014). S. 1. 
10 Dogramac�. (2008). S. 29. 
11 Reisman. (2007a). S. 455; vgl. Fischer-Defoy. (2000). S. 11 und bereits Erichsen. (1998). S. 428.  
12 Arslan. (2008). S. 87. 
13 Reisman. (2006). S. 474-478. 
14 Guttstadt. (2008). S. 214, Fn. 209. 
15 Erichsen. (1998). S. 428. 
16 Erichsen. (1991). S. 77. 
17 Erichsen. (2008a). 
18 Fermy. (1968). S. 66. 
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deren Gegenleistung erschien als „Bildungshilfe“19 für ein Entwicklungsland. Diese 
Perspektive lebt fort in der Perspektive, Wissenschaftsemigration und 
Wissenstransfer als „Turkey´s Modernization“ zusammenzubringen.20 Randständig 
blieb, dass die Türkei bei ihrer Hilfe für Verfolgte des Naziregimes durchaus selektiv 
vorging21 und in einer ins Osmanische Reich zurückreichenden Tradition stand, 
deutsche Fachleute für die Durchsetzung eigener Ziele heranzuziehen.22 Aktuell wird 
ein erweiterter Begriff des Kulturtransfers verwendet, der keinen einseitigen Einfluss 
durch die Exilanten, sondern einen „kulturellen Austausch“, einen „Transfer in beide 
Richtungen“ annimmt. Danach entstand in der Türkei eine „neue hybride Kultur, die 
teilweise auch wieder ins Heimatland transferiert wurde (…) Generationen von 
Studenten lernten bei deutschsprachigen Professoren, sie erhielten eine Prägung, die 
weder deutsch oder österreichisch noch türkisch war.“23 Überdies wird in 
Deutschland problematisiert, „das Bild einer sich modernisierenden, säkularen und 
toleranten Türkei“ sei hierzulande auch dank der Erinnerungen jener akademischen 
Flüchtlinge etabliert worden, „die glaubten, eine nachvollziehbare Dankesschuld 
gegenüber der Türkischen Republik ableisten zu müssen.“24 An dieser Stelle ist allein 
festzuhalten: In dieser Diskussion blieb-wie so oft-jener Mann unberücksichtigt, der 
als Zentralfigur der deutschsprachigen akademischen Emigration in die Türkei 
bezeichnet werden muss: Philipp Schwartz.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 1. Philipp Schwartz 

Mit Philipp Schwartz aber ist das Thema des vorliegenden Beitrags erreicht. 
Vor dem skizzierten Hintergrund offener empirischer und theoretisch-konzeptueller 

                                                            
19 So der Titel der bahnbrechenden Untersuchung von Widmann. (1973). 
20 Reisman. (2006).; vgl. Fuat und Reisman. (2007). 
21 Guttstadt. (2008). S. 210-257.; Bozay. (2001). S. 85 et passim; Cremer und Przytulla. (1991)., S. 32-85, 

Hoss und Büchau. (2000). S. 109 f.  
22 Mangold-Will. (2013)., S. 391-413; Erichsen. (2008b).; Erichsen. (2000).; Erichsen. (1999).; Erichsen. 

(1996). 
23 Dogramac�. (2008). S. 21-23. Aus türkischer Perspektive wird diese Problemsphäre reflektiert von 

Gülerce 2007. 
24 Mangold-Will. (2014). S. 1-3. 
25 A.a.O., S. 3.; Widmann. (2008). 
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Fragen soll ein kleines, umschriebenes Kapitel der deutsch-türkischen 
Emigrationsgeschichte gleichsam mikrologisch-anhand eines bislang marginalen 
Details-untersucht werden: Wie kam das sogenannte „deutsch-türkische Wunder“ 
zustande? Dass hier ein Problem vorliegt, führt zunächst eine Rekapitulation der 
Rezeptionsgeschichte vor Augen. Anschließend beantworte ich die aufgeworfene 
Frage mit Ergebnissen meiner aktuellen Forschungen über die 1933 in Zürich 
maßgeblich von Schwartz begründete Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im 
Ausland. Schwartz´ Vermittlung von entlassenen deutschen Hochschullehrern 
ermöglichte im gleichen Jahr die Neueröffnung der Istanbul Üniversitesi und bildete 
den Auftakt der deutschsprachigen akademischen Türkeiemigration in der Zeit des 
Nationalsozialismus, die ab 1939 auch die Entwicklung der Landwirtschaftlichen 
Hochschule (Yüksek Ziraat Entstitütü) in Ankara prägte.26 Ausblicke auf den 
Forschungsstand zur Geschichte der Notgemeinschaft sowie Schwartz´ Biographie 
machen schließlich plausibel, wie es zu den blinden Flecken der eingangs 
dargestellten Rezeptionssituation kommen konnte.   

 

Zweierlei Zeitzeugnisse und deren Rezeptionsgeschichte 

In seiner bahnbrechenden, 1973 in Deutschland erschienen Studie „Exil und 
Bildungshilfe“ untersuchte Horst Widmann (1940-2014) erstmals eingehend die 
„deutschsprachige akademische Emigration in die Türkei nach 1933“.27  

Gestützt auf den autobiographischen Bericht über die frühe Arbeit der 
Notgemeinschaft, den Philipp Schwartz bereits in den frühen 1940er Jahren in der 
Türkei niederschrieb,28 stellte Widmann dar, wie der Kontakt zwischen den 
entlassenen deutschen Hochschullehrern und der Türkei zustande kam: Schwartz 
floh „Ende März“ 1933 aus Frankfurt am Main nach Zürich. „Mitte April“ entstand 
unter seiner Leitung eine „Beratungsstelle für deutsche Wissenschaftler“, deren 
Existenz „durch eine kleine Notiz in der Neuen Zürcher Zeitung bekannt gemacht“ 
wurde. Daraufhin traf eine „Flut von Anfragen“ bei der 
Emigrantenselbsthilfeorganisation ein.  In seiner Studie würdigte Widmann überdies 
erstmals die Bedeutung des Genfer Pädagogikprofessors Albert Malche (1876-1956), 
der „1932“ vom Unterrichtsministerium in Ankara in die Türkei berufen wurde, um 
ein Reformkonzept für die Istanbuler Universität zu erarbeiten.29 An dieser Stelle 
interessiert allein das folgende Detail: „Auf eine unleserlich unterzeichnete Postkarte hin, 
die die `Notgemeinschaft´ Ende Mai 1933 mit der Nachricht erreichte, in Istanbul 
werde eine Universitätsreform vorbereitet, setzte sich Schwartz sofort mit Prof. Malche 
in Verbindung.“30 Den dokumentarischen Beleg lieferte Widmann im Anhang seines 

                                                            
26 Erichsen. (2000). S. 50. Siehe dazu den Beitrag von Regine Erichsen in diesem Band.  
27 Widmann. (1973).  
28 Schwartz. (1995). S. 37 bzw. Schwartz 1972a, Vorwort. Widmann. (1973, S. 295) nennt als Quelle das 

seinerzeit noch unveröffentlichte Manuskript: „Schwartz, Philipp: Erinnerungen an die türkischen 
Jahre, Teil I: der Beginn (28.S.) Teil II: Die ersten Semester (22 S.)“.  

29 A.a.O., S. 24-42 ff. 
30 Widmann. (1973). S. 55 (kursiv von G.K.). 
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Buches, nämlich eine Abbildung jener Postkarte (die Schwartz ihm zusammen mit 
seinem Bericht zur Verfügung gestellt hatte). Offensichtlich war Malche nicht der 
unbekannte Absender.31 

Schwartz´ Bericht erschien seinerzeit nicht im Buchhandel. Schwartz ließ 
allerdings auf eigene Kosten eine fotomechanische Reproduktion seines Textes 
anfertigen und verteilte ihn an die „Teilnehmer des zweiten Internationalen 
Symposiums zur Erforschung des deutschsprachigen Exils nach 1933“, das vom 16. 
bis 18. August 1972 in Kopenhagen stattfand. In dieser Form, als sogenannte „graue 
Literatur“, kursierte der Text fortan an einigen deutschen Universitätsbibliotheken.32 
Damit war dieses frühste Selbstzeugnis des Geschehens gleichsam nur Eingeweihten 
zugänglich. 

Sechs Jahre nach Widmanns Studie erschienen in Deutschland die 
autobiographischen Erinnerungen von Fritz Neumark (1900-1991), der, wie 
Schwartz, 1933 an die Istanbul Üniversitesi berufen worden war. Darin hob er 
ausdrücklich seinen gegenüber Widmann privilegierten Status als Zeitzeuge hervor 
und beanspruchte gegenüber Schwartz, eine umfassendere Perspektive 
einzunehmen, da dessen „Erinnerungen an die türkischen Jahre (…) fachlich und 
zeitlich begrenzt“ seien.33 Gleichwohl lieferte Neumark eine Schwartz´ Bericht 
souverän ignorierende Darstellung der gerade in diese Anfangszeit fallenden 
Kontaktanbahnung mit der Türkei. Um deren Wirkung zureichend verstehen zu 
können, muss Neumark ausführlich zitiert werden:  

„Die Lehre von der allgemeinen Harmonie der Interessen, wie sie von 
fortschrittsgläubigen Aufklärungstheoretikern und Wirtschaftshistorikern vom 18. 
Jahrhundert bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, ja teilweise bis zum Ersten 
Weltkrieg vertreten wurde, ist gewiss in unserer Zeit alles andere denn Gemeingut 
der Ansichten der breiten Massen oder auch nur der Gebildeten. Es gibt aber immer 
wieder Fälle, in denen sie einer Realität entspricht. Mir scheint, dass die Emigration 
von Deutschen in die Türkei in den auf die Machtergreifung des Nationalsozialismus 
folgenden Jahren einen solchen, und zwar einen besonders glücklichen 
Ausnahmefall darstellt (…) Etwas zugespitzt kann man sagen, dass es dreierlei 
Revolutionen bedurfte, um das deutsch-türkische `Wunder’ von 1933 zustande zu 
bringen. Die erste dieser Revolutionen war die russische von 1905, die zweite die 
türkische von 1922/23 und die dritte die deutsche nationalsozialistische Umwälzung 
von 1933 (…) Was die russische Revolution von 1905 betrifft, so spielte sie für unser 
Thema insofern eine bedeutsame Rolle, als in ihrem Gefolge mit so vielen anderen ein 
Professor der Naturwissenschaften in die Schweiz emigrierte, der eine große, wenn 
auch überwiegend indirekte Bedeutung für die Berufung deutscher Wissenschaftler 
in die Türkei gewinnen sollte. Es handelt sich dabei um Professor Tschulok in 
Zürich, der zwei Jahre nach seiner Ankunft dort der Schwiegervater eines Frankfurter 
Pathologen, Philipp Schwartz, wurde (… Tscholok hatte) einen guten Bekannten 
                                                            
31 A.a.O., S. 235. 
32 Schwartz. (1972a). 
33 Neumark. (1979). S. 8. 
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namens Albert Malche (…) Durch Aussprachen mit Tschulok ergab sich für Malche die 
Möglichkeit, mit Professor Schwartz, der schon einige Wochen nach dem deutschen 
Umsturz, da – zu Unrecht – des Kommunismus verdächtigt, seine Stellung an der 
Frankfurter Pathologie verlassen und sich zu seinen Schwiegereltern nach Zürich 
begeben hatte, Fühlung zu nehmen und nach Wegen Ausschau zu halten, tüchtige 
deutsche Gelehrte nach der Türkei zu berufen”.34 

An Neumarks liberalistischen Geschichtsphilosophie – postmodern ließe sich 
von einer Großen Erzählung oder auch einer Meistererzählung sprechen – ist 
buchstäblich jedes zur Sache angeführte Detail falsch. Mitnichten kam Sinai Tschulok 
(1875-1945) im Gefolge der Russischen Revolution von 1905 nach Zürich, sondern 
lebte hier schon seit 1894.35 Allein damit bricht die gesamte Konstruktion in sich 
zusammen. Wie aber kann es sein, dass niemandem ins Auge gestochen ist, dass der 
1894 geborene Schwartz „zwei Jahre nach Tschuloks Ankunft“ (das wäre nach 
Neumarks Suggestion etwa 1907 gewesen) dessen Schwiegersohn geworden sein 
soll? In Wirklichkeit heirateten Philipp Schwartz und Vera Tschulok (1898-1992) nach 
einjähriger Verlobungszeit 1927.36 Was aber auch ohne spezielle Recherchen zu 
Tschuloks Biographie möglich gewesen wäre: Jahrzehntelang wurde der 
Widerspruch zwischen den Darstellungen Neumarks und Schwartz von niemandem 
bemerkt.37  

Das theoriegeschichtliche Blendwerk Neumarks in Kombination mit seinem 
Nimbus des Zeitzeugen tat seine Wirkung. Unbesehen erklärten Autoren, es sei 
„Malche“ gewesen, der „im Frühjahr 1933 die Chance erkannte, die sich aus der 
Emigration der ersten aus Deutschland geflüchteten Wissenschaftler und 
Hochschullehrer ergab”.38 Daran änderte sich erstaunlicherweise auch nichts, als 
Schwartz´ Bericht 1995 endlich auf dem deutschen Buchmarkt zugänglich wurde: 
„Malche hatte sich“, hieß es ungebrochen, „Ende Mai 1933 mit dem Mediziner 
Philipp Schwartz in der Schweiz in Verbindung gesetzt“;39 oder, Schwartz sei „durch 
seinen Schwiegervater mit Malche bekannt gemacht worden.“40 Aber auch in der 
Türkei, wo die Bücher von Widmann (1981, 2000², 2010³) und Neumark (1982 und 
2007²) in türkischer Sprache erschienen, löste das fragliche Detail keine Irritation aus. 
Selbst dann nicht, als Schwartz’ Bericht 2003 erstmals in türkischer Übersetzung 
zugänglich wurde.41 Hier galt und gilt: „Prof. Malche contacted his friend Prof. 
Tschulok“, bzw. nahm “über seinen Freund Prof. Tschulok (…) Kontakt zu Prof. Dr. 
Philipp Schwartz auf“.42 

                                                            
34 A.a.O., S. 12-14 (kursive Hervorhebung von G.K.). 
35 Kreft. (2012a). S. 111. 
36 Kreft. (2013a). S. 151. 
37 Erstmals dazu Kreft. (2011). S. 131-133. 
38 Cremer und Przytulla. (1991). S. 21 f. 
39 Dalaman. (1998). S. 100.; vgl. Erichsen. (2008b). S. 95. 
40 Kobe S. (2008). S. 219. 
41 Schwartz. (2003). 
42 Terzio lu. (2001). S. 21.; Terzio lu. (2004). S. 277.; Terzio lu. (2007). S. 17. 
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Natürlich gab und gibt es Darstellungen, die Schwartz bzw. Widmann korrekt 
wiedergeben.43 Oder ihnen zumindest darin folgen, dass „Schwartz“ es war, der 
„Kontakt zu Prof. Malche auf (nahm)“,44 auch wenn aus der Postkarte, die Schwartz 
auf die Türkei hinwies, schon mal eine „Zeitungsnotiz“ wurde.45 Kritisch aber 
müssen an dieser Stelle vor allem Folgen der monumentalen Arbeit von Arnold 
Reismann (1934-2011) beleuchtet werden. Seine Fehler, durch zahlreiche 
englischsprachige Aufsätze im Internet präsent, dürften unabsehbar weit streuen. 
Ganz offensichtlich kannte Reisman weder Schwartz´ Bericht noch Widmanns Studie, 
wusste also nichts von der Postkarte. Vielmehr folgte er ausdrücklich der 
Darstellung Neumarks über die Entstehung des „German-Turkish miracle“: Die 
Freundschaft mit Tschulok habe Malche dazu geführt, mit Schwartz Kontakt 
aufzunehmen.46 Beim immer wieder neu Schreiben dieser Ereignisfolge wurde 
jedoch bei Reisman eine bei Neumark latente Bedeutungsebene manifest: 
„Recognizing the double opportunity of saving lives while helping Turkey, Malche 
contacted Schwartz and in March 1933 Schwartz established the Notgemeinschaft.“47 
Wenn diese Schilderung zuträfe, dann hätte Schwartz die Notgemeinschaft begründet, 
weil Malche ihm die Aussichten für entlassene deutsche Hochschullehrer in der 
Türkei eröffnete. Nicht nur das „deutsch-türkische Wunder“, sondern sogar die 
Begründung der Notgemeinschaft wäre also eine Folge der Freundschaft zwischen 
Malche und Tschulok gewesen. Es kann daher nicht verwundern, wenn es nun in der 
angelsächsischen Literatur heißt: „Albert Malche and the natural scientist Philipp 
Schwartz founded an organization to assist the emigration of academics from Germany 
to Turkey. The Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft im Ausland (…)“.48 Halten wir 
als Ergebnis unserer Dekonstruktion der Rezeptionsgeschichte fest: Einmal 
freigelegt, beruht die von Neumark als vermeintlichem Zeitzeugen verbürgte 
Darstellung auf einer unverkennbaren Herabsetzung der Bedeutung Schwartz’ für 
die Begründung der Notgemeinschaft ebenso wie für deren Kontaktaufnahme mit der 
Türkei.49  

Wie tief sich der von Neumark in die Welt gesetzte Mythos von der Entstehung 
des „deutsch-türkischen Wunders“ in den Köpfen unserer Zeitgenossen festgesetzt 
hat, illustriert die folgende Episode: Nachdem ich meine kritischen 
Forschungsergebnisse 2011 in Zürich vorgetragen und 2012 veröffentlicht hatte, 
wurden Philipp Schwartz und seine Notgemeinschaft, über die von eidgenössischen 
Historikern bislang nichts publiziert worden ist, durch einen Artikel in der Neuen 
Zürcher Zeitung der Schweizer Öffentlichkeit bekannt.50 Daraufhin erschien ein 
lesenswerter Artikel über die „Villa Tschulok“ in Zürich (Plattenstraße 52), wo sich 

                                                            
43 Habersack. (2011). S. 354.; Möckelmann. (2010), S. 37. 
44 Kuruyaz�c�. (2004). S. 257.  
45 Erichsen. (1994). S. 52. 
46 Reisman. (2006). S. 8 f. sowie S. 496, Anmerkung 35. 
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das erste Büro der Notgemeinschaft befunden hatte. Gleichwohl hieß es hier erneut, 
„Tschulok“ habe „Schwartz mit Albert Malche in Kontakt“ gebracht.51 Auf diesen 
Widerspruch hin vom mir befragt, antwortete die Autorin: „(…) ich nahm an, dass 
seine (Tschuloks) Beziehung zu Malche wohl doch eine Rolle gespielt habe, auch 
wenn Sie sicher recht haben, dass Schwartz alle Ehre für die Notgemeinschaft 
gebührt“.52 Dieser charakteristischen Reaktion ist zu erwidern: Außer der – durch 
seine Falschangaben diskreditierten – Behauptung Neumarks ist bislang kein Beleg 
aufgetaucht, dass Tschulok und Malche sich gekannt hätten. Doch selbst wenn – um 
im Conjunctivus irrealis zu sprechen – diese Beziehung bestanden hätte, hätte sie – wie 
wir im Folgenden sehen werden – beim Zustandekommen des Kontakts zwischen 
Philipp Schwartz und der Türkei keine Rolle gespielt. 

 

Philipp Schwartz und die Begründung der Notgemeinschaft 

Am Vormittag des 23. März 1933 wurde Philipp Schwartz, Professor für 
Pathologie an der Frankfurter Universitätsklinik, von einem nicht-jüdischen Kollegen 
gewarnt, „noch am selben Tag (zu) verschwinden“, seine Verhaftung stehe 
unmittelbar bevor. „Schon einige Tage früher“ war Schwartz´ Wohnung auf 
„Maschinengewehre“ hin durchsucht worden; natürlich erfolglos. Der zuständige 
Polizeipräsident hatte ihm versichert, „dass man meine Schuldlosigkeit und 
Zuverlässigkeit genau kenne, aber man erzwang die Untersuchung gegen mich und 
einige andere Professoren. Zweifellos beabsichtige man, uns zu nötigen, das Land zu 
verlassen; und gerade dies würde er an unserer Stelle tun; Vertrauen auf eine 
gerechte Behandlung wäre jetzt vollkommen unangebracht.“53 Ohne zu zögern, 
flüchtete Schwartz mit seinem dreijährigen Sohn im Zug nach Zürich, wo seine 
Schwiegereltern lebten; seine kaum mehr als ein Jahr alte Tochter und seine Frau 
folgten später. Da in der Literatur immer wieder erklärt wird, Schwartz sei Opfer des 
am 7. April 1933 erlassenen sogenannten „Berufsbeamtengesetzes“,54 scheint es 
geboten, kurz auf das Besondere seiner Situation einzugehen.  

Schwartz gehörte nicht zu den ersten Hochschullehrern, die im Zuge der 
Ernennung Adolf Hitlers (1889-1945) zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 
Deutschland verließen. Noch am gleichen Tag wurde etwa das Haus des 
Philosophen Max Horkheimer (1895-1973) von der SA besetzt. Gewarnt, 
übernachtete er mit seiner Frau in einem Hotel am Frankfurter Hauptbahnhof und 
übersiedelte in die Schweiz, wohin das Stiftungskapital seines Instituts für 
Sozialforschung bereits 1931 vorausschauend transferiert worden war. Nunmehr reiste 
Horkheimer jeweils aus Genf zu seinen Vorlesungen an und kehrte zuletzt am 13. 
März in die Schweiz zurück, dem Tag, als auch das Institut wegen „staatsfeindlicher 
Tendenzen“ geschlossen wurde.55 Und der Gestaltpsychologe Max Wertheimer 
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(1880-1943), um ein anderes Beispiel zu nennen, verließ Deutschland mit seiner 
Familie, nachdem er Hitlers Rundfunkrede zwei Tage vor der Reichstagswahl am 5. 
März gehört hatte.56 Diese Wahl, bei der die Nationalsozialisten 43,9 Prozent und ihr 
nationalkonservativer Koalitionspartner acht Prozent der Stimmen erhielten,57 „löste 
die eigentliche Machtergreifung aus.“58 Die Gewalt nationalsozialistischer 
Schlägerbanden triumphierte offen und zügellos, tausende Kommunisten und 
Sozialisten wurden verhaftet. Am 21. März übte sogar die Polizei Kritik an der in der 
Bevölkerung grassierenden Denunziationswelle. Am 22. März wurde das 
Konzentrationslager Dachau eröffnet, was zwei Tage zuvor öffentlich angekündigt 
worden war. Und am 23. März, Schwartz’ Fluchttag, verabschiedete der Reichtagstag 
– umstellt von SS- und SA-Männern sowie in Abwesenheit aller kommunistischen 
und vieler ebenfalls verhafteten oder geflohenen sozialdemokratischen 
Abgeordneten – das sogenannte „Reichsermächtigungsgesetz“, das Hitlers Diktatur 
(pseudo-)legalisierte.59  

Auch wenn Schwartz also nicht zu den allerersten Hochschullehrern gehörte, 
die aus Deutschland flohen, so war er doch früher von Verfolgungsmaßnahmen 
betroffen als das Gros seiner von den Nazis als „nichtarisch“ klassifizierten Kollegen. 
Mit Ausnahme der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, die erst am 15. September 
1935 entlassen wurden, entfernte das am 7. April 1933 verabschiedete „Gesetz zur 
Wiedereinführung des Berufsbeamtentums“ alle rassisch und politisch Missliebigen 
aus ihren Ämtern.60 Insgesamt handelte es sich um „901“ Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, d.h. „18,6 Prozent des Lehrkörpers der deutschen Universitäten – 
bezogen auf den Stand im Wintersemester 1932/33“.61 Berücksichtigt man überdies, 
dass die wenigsten sogleich ausreisten, so führt das in der Literatur vermittelte Bild, 
in Zürich habe sich „bereits eine kleine Kolonie (…) akademischer Emigranten 
gebildet, zu der Ende März auch der aus Frankfurt kommende Philipp Schwartz 
stieß“,62 insofern in die Irre, als keiner der deutschen Flüchtlinge, die dann in der 
Notgemeinschaft eine Rolle spielten, sich bereits hier aufhielt. Entscheidend für 
Schwartz´ Aufbau seiner Emigrantenselbsthilfeorganisation waren vielmehr zwei 
andere, durchaus spezifische Umstände.    

Zum einen erfuhr Schwartz´ Notgemeinschaft finanzielle und logistische 
Unterstützung durch eine kleine aber entschiedene Gruppe Züricher Bürger. 
Namentlich durch Richard J. Bär (1892-1940), den Erben eines Schweizer Bankhauses, 
der gemeinsam mit Edgar Meyer (1879-1960) agierte. Beide waren, wie Schwartz´ 
Schwiegervater Sinai Tschulok, Professoren an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule. Hinzu kamen der Textilfabrikant Julius Bloch-Sulzberger (1879-1960) 
sowie der Kaufmann Alwin Schmid (1893-1961) – übrigens der einzige dieser 
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eidgenössischen Unterstützer ohne jüdischen Familienhintergrund. Schmid stellte 
der Notgemeinschaft kostenlos möblierte Räume in seinem gerade fertig gestellten 
Bürogebäude zur Verfügung; im Schmidbau, der noch heute das Stadtbild Zürichs 
architektonisch prägt.63 

Zum anderen aber waren die drei Personen, die als eigentliche Gründungsväter 
der Notgemeinschaft anzusehen sind, schon miteinander bekannt, bevor Schwartz in 
Zürich eintraf. Es handelte sich nämlich um Kollegen, um Neurowissenschaftler.64 So 
schrieb der Züricher Neurologe Erich Katzenstein (1893-1961), der 1919 als 
politischer Flüchtling aus München in die Schweiz gekommen war, im Jahre 1959: 
„Lieber Schwartz (…) Historisch richtig ist, dass wir beide uns gleich nach Ihrer 
Ankunft hier trafen und gemeinsam den Beschluss der Gründung der 
Notgemeinschaft fassten. Den Namen gaben Sie nach meinem Erinnern (…).“65 Und 
Kurt Goldstein (1878-1965), der Begründer der Neuropsychologe,66 traf am 6. April in 
Zürich ein. In den späten 1920er Jahren hatte er in Frankfurt am Main mit Schwartz 
auf dem Gebiet der Neuropathologie zusammengearbeitet.67 Außer Schwartz und 
Goldstein hat kein aus Deutschland geflohener Akademiker später angegeben, 
Mitbegründer der Notgemeinschaft gewesen zu sein. Alle anderen, die hier eine 
leitende Rolle spielten, kamen erst Wochen bis Monate später nach Zürich.68 Es ist 
vielleicht nicht überflüssig hinzuzufügen, dass Behauptungen, Fritz Neumark habe 
die Notgemeinschaft mitbegründet69 oder ihr gar vorgestanden,70 jeglicher 
Grundlage entbehren.  

 

Die Postkarte 

Allerdings irrte sich auch einmal Schwartz. „In einer Notiz,“ schrieb er, 
„berichtete die Neue Zürcher Zeitung Mitte April, dass eine `Beratungsstelle für 
deutsche Wissenschaftler´ zu funktionieren begonnen hatte.“71 Tatsächlich erschien 
die Anzeige in der NZZ jedoch erst einen Monat später, am 16. Mai.72 In diesem 
Sinne ist auch Schwartz’ folgende Angabe zeitlich nach hinten zu verschieben: „Im 
Laufe der nächsten Tage und Wochen kam eine Lawine der Anfragen und 
Anmeldungen von allen Universitäten und Hochschulen Deutschlands. Wir sandten 
Fragebögen aus (…) Kaum acht Wochen nach meiner Ankunft in Zürich verfügten wir 
also über ein imposantes Büro, hatten freiwillige und bezahlte Hilfen, die bis zu 14 
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Stunden am Tag arbeiteten, besaßen eine fast komplette Kartothek der aktuellen und 
der prospektiven Opfer des Rassenwahns auf wissenschaftlichem Gebiet und waren 
jedem bekannt geworden, der Hilfe und Hoffnung suchte“.73  

Nachvollziehbarer ist dann wieder diese Zeitangabe: „Ende Mai erhielten wir 
eine Postkarte, unleserlich unterzeichnet, dass in der Türkei, unter der Leitung des 
Genfer Pädagogikprofessors A. Malche, eine Universitätsreform vorbereitet wird. Ich 
meldete mich sofort. Prof. Malche antwortete.“74 Schon beim ersten Blick auf die 
Textseite der Postkarte lässt sich sagen, dass sie in Bern abgeschickt wurde (Abb. 2). 
Malche war nicht ihr Absender. Zur Kontaktaufnahme wurde seine Adresse in 
Istanbul genannt; außerdem ausdrücklich erklärt, dass Malche kein Jude ist – im 
Unterschied zum Absender der Postkarte, der ihr Datum hebräisch angab. 
Dechiffriert und in den Gregorianischen Kalender konvertiert, entspricht „Erew 
schwuos, 5693“ Dienstag, dem 30. Mai 1933.75 Dies kommt der Angabe von Schwartz 
recht nahe. Berücksichtigt man die anzunehmende Zustellungsdauer, ist davon 
auszugehen, dass die Postkarte wohl nicht „Ende Mai“, sondern erst Anfang Juni 
eintraf.– Anscheinend erfolgte die Zusendung als Reaktion auf die in der NZZ am 16. 
Mai veröffentliche Notiz.  

 
Dokument 1. Postkarte Text 
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Davon abgesehen: Die Postkarte bestätigt Schwartz´ Darstellung, wie er bzw. 
die Notgemeinschaft auf die Türkei hingewiesen wurden. Eine neue und 
überraschende Perspektive ergibt sich allerdings, da es mir gelungen ist, den 
Schwartz noch unbekannten Absender der Postkarte zu identifizieren. Es handelte 
sich um Josef Messinger (1880-1950), damals Prediger der Jüdischen Gemeinde in 
Bern.76 Noch erstaunlicher wird diese Geschichte, berücksichtigt man die Vorderseite 
der Postkarte, die Widmann weder ansprach noch zeigte (Abb. 3). Sie war mitnichten 
direkt an die Notgemeinschaft adressiert, sondern an Martin Lipmann (1864-1945), den 
Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Zürich, der ganz offenbar wusste, wohin er sie 
weiterzuleiten hatte. Dass es also zwei politisch aufmerksame jüdische Geistliche 
waren, die das säkulare „deutsch-türkische Wunder“ antizipierten, gibt diesem 
einzigartigen Kapitel der Wissenschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts 
bzw. der Entwicklung der Republik Türkei eine ganz unerwartete und umso 
bemerkenswertere Note. 

 
Dokument 2. Postkarte 

Schwartz’ Anteil an der Vermittlung deutscher Wissenschaftler in die Türkei 

Am 5. Juli 1933 traf Philipp Schwartz in Istanbul ein und wurde am Bahnhof 
von dem Mathematiker Kerim Erim (1894-1952) empfangen. Bereits bei dieser ersten 
Begegnung scheinen persönliche Affinitäten auf, die zu Schwartz’ 
Vermittlungserfolg beitrugen. Am Dar-ül-fünun (Haus der Wissenschaften) – d.h. der 
1933 bestehenden Istanbuler Universität, zu deren Reformierung Malche als externer 
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Gutachter bestellt worden war – gehörte Erim zur Gruppe jener Professoren, die 
Mustaf Kemal Atatürks (1881-1938) radikale Reformvorstellungen unterstützen, 
obgleich sie damit das Risiko eingingen, schließlich selbst ihren Posten zu verlieren. 
Wenn Schwartz nun festhielt, Erim habe diese Reformkommission als 
„Selbstmordklub türkischer Hochschullehrer“ bezeichnet,77 entsprach dieser 
„Galgenhumor“78 seinem eigenen, jüdischen.79 Selbstironie verbindet. „Es war 
Freundschaft und Vertrauen auf den ersten Blick, die zwanzig Jahre, bis zu seinem 
allzu frühen Tode ungetrübt anhielten.“80 Umgekehrt sagte Schwartz von sich „Ich 
bin ein guter `Nehmer’“81 und deutete mit dieser Anspielung auf den Boxsport an, 
dass und wie er schmerzvolle Schläge wegzustecken pflegte. Dabei war auch er sich 
tragischer Momente des historischen Umbruchs bewusst. Etwa, wenn er von der 
„blumenhaften Zartheit“ Fatma Zehra Ham�ns, der Frau seines Freundes Kerim, 
sprach und den „natürlichen Gesang“ ihrer Sprache oder ihre Bewegungen als 
„Produkt der alten Erziehung“ pries, während „ihre kleine Tochter, Gülen (`die 
Lachende’) (…) bereits ein Opfer der modernen Erziehung geworden (war)“.82 Wie 
auch immer patriarchalisch eingetrübt uns dieser Blick inzwischen erscheinen mag – 
Schwartz´ Beispiel verdeutlich, dass er durchhaus Ambivalenzen der angestrebten 
Europäisierung der Türkei wahrnahm. 

Am Vormittag des nächsten Tages, am 6. Juni traf Schwartz in Ankara ein, wo 
ihn Malche und zwei türkische Regierungsvertreter (Salih Zeki bey, Staatssekretär 
des Unterrichtsministeriums sowie Ministerialdirektor Rüchtü bey) willkommen 
hießen. Bereits um zwei Uhr nachmittags fand das Treffen mit Bildungsminister 
Re it Galip (1893-1934) statt, an dem etwa zwanzig weitere Mitarbeiter teilnahmen. 
Dank der in Zürich gesammelten Informationen konnte Schwartz für jeden vakanten 
Lehrstuhl in Istanbul drei deutsche Bewerber anbieten. Als die Sitzung nach sieben 
Stunden zu Ende gegangen war, telegrafierte er an seine Mitstreiter in Zürich: „Nicht 
drei, sondern dreißig“83 – nicht drei, wie vor Antritt der Reise erwartet, sondern 
dreißig entlassene Professoren konnten auf einen Schlag an der geplanten neuen 
Universität in Istanbul untergebracht werden! Anschließend saßen Schwartz und 
Malche „bis spät in die Nacht hinein in einem kühlen Volksgarten. Jeder Tisch war 
dicht besetzt. Stille ruhige Männer und Frauen aller Stände. Ein Orchester begleitete 
mit Flöten und Zupfinstrumenten eine Sängerin. Türkische Musik. Prof. Malche fand 
sie immer noch fremd. Es waren Klänge, die ich in meiner Kindheit in ungarischen, 
rumänischen und serbischen Volksliedern und in der erhabenen Klage der jüdischen 
Liturgie hörte.“84 Im Unterschied zu Malche, der sich bereits seit einem Jahr in der 
Türkei aufhielt, fühlte sich Schwartz hier sogleich wie zu Hause.  
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Schwartz´ Affinitäten zur Türkei werden aus seiner Lebensgeschichte heraus 
verständlich. Hierin unterschied er sich markant von den übrigen deutschen 
Emigranten, die 1933 in die Türkei kamen. Schwartz stammte aus dem ungarischen 
Werschetz, einer Provinzstadt in der Region Banat, die, nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs dreigeteilt, heute zu Rumänien, Serbien und Ungarn gehört. Einst 
handelte es sich hierbei um einen jener südosteuropäischen Vielvölkerstaaten en 
miniature, deren alltagsgeschichtlich gewachsenes, mehrsprachiges Miteinander 
verschiedener Volksgruppen, rückblickend auf ein Jahrhundert diverser ethnischer 
Säuberungen (nicht nur auf dem Balkan), geradezu modellhafte Züge angenommen 
hat. In unserem Zusammenhang braucht allein festgehalten zu werden, dass das 
Banat vom 16. bis ins 18. Jahrhundert zum Osmanischen Reich gehörte.85 Wir können 
so verstehen, wenn Schwartz noch an einer weiteren Stelle bekräftigte: „Wie in der 
Musik, fand ich auch in der türkischen Sprache ungarische, serbische, rumänische 
und semitische Elemente, die mir aus meiner Kindheit geläufig waren.“86 In diesem 
Sinne bildete Schwartz´ biographischer Hintergrund eine wesentliche Ressource, sich 
vorbehaltlos auf die Türkei einzulassen. 

Unter seinen entlassenen Kollegen war Schwartz´ Einstellung keineswegs 
selbstverständlich. Vielmehr reagierten potentielle Kandidaten, die er nach seiner 48-
stündigen Rückfahrt nach Zürich kontaktierte, vielsagend: „Man belehrte mich, wie 
man mit `Orientalen’ umzugehen hat.“ Solcherart Ressentiment sowie allerlei „sehr 
verwöhnte“ Forderungen, an deren Erfüllung manche Professoren die Annahme 
ihrer Berufung knüpften, hat Schwartz unter der Überschrift  „Allzu Menschliches 
und Menschliches“ ironisiert.87 Drei Wochen später reiste er erneut nach Istanbul. 
Diesmal sollte ihn ein zweiter Unterhändler begleiten, der Chirurg Rudolf Nissen 
(1896-1981), der erst Mitte Juli zur Notgemeinschaft hinzugestoßen war.  

Bemerkenswerterweise unterscheiden sich die Schilderungen, die beide von 
diesem Türkeiaufenthalt hinterlassen haben. Schwartz gab an, er sei „am 25. Juli“ in 
Istanbul eingetroffen; „Nissen (…) begleitete mich.“88 Dieser wiederum schrieb, er sei 
am „1. August“ in Istanbul angekommen. Mir scheint Schwartz´ Zeitangabe 
stichhaltig, denn er bezieht sich auf die buchstäblich über Nacht stattgehabte 
Schließung des Dar-ül-fünun am 31. Juli und die Neueröffnung der Istanbul 
Üniversitesi am 1. August 1933: „5 Tage“ seiner Anwesenheit „reichten“ (…), um den 
Entwurf für die Auflösung der alten Institution und Begründung der neuen 
Universität endgültig zu gestalten.“89 
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Folgt man Nissen, scheinen beide nicht zusammen nach Istanbul gereist zu 
sein; (oder Schwartz hätte die Stadt zeitweise verlassen haben müssen). Ansonsten 
wäre jedenfalls kaum zu verstehen, warum Nissen beklagte, es sei ihm schwer 
gefallen, sich über den Stand des Reformprojekts zu informieren. „Ich möchte 
glauben,“ bekannte er, „dass die Verständigungsschwierigkeiten an meinen Zweifeln 
schuld waren. Als nach einigen Tagen Schwartz eintraf, nahmen die Verhandlungen 
über ein Vertragsmodel, das für alle Professoren günstig sein sollte, schnellen 
Fortgang.“90 Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, dass die Nissen 
irritierenden „Verständigungsschwierigkeiten“ auch im Sinne eines Kulturschocks 
zu interpretieren sind. Darüber hinaus dürften Schwartz’ Sprachkenntnisse eine 
entscheidende Rolle gespielt haben. Als er 1919, nach Abschluss seines 
Medizinstudiums, Budapest verließ, wollte er eigentlich nach Paris, um dort Chirurg 
zu werden. Nun, Ende Juli/Anfang August 1933, sicherte Schwartz’ Beherrschung 
des Französischen – der Diplomatensprache in der Türkei, in der er bereits bei 
seinem ersten Türkeiaufenthalt mit den Vertretern der türkischen Regierung in 
Ankara verhandelt hatte – den Erfolg der Notgemeinschaft.91 Nissen hielt fest, „dass es 
ohne (Schwartz´) Zielbewusstsein, seine Personalkenntnis und seine 
Überzeugungskraft niemals zur Berufung einer so großen Zahl von Ausländern 
gekommen wäre.“92  

Solcherart spielte Philipp Schwartz beim Zustandekommen des „deutsch-
türkischen Wunders“ die zentrale Rolle. Seinem Bericht ist übrigens zu entnehmen, 
dass es Kerim Erim war, der wohl erstmals das Wort „Wunder“ benutzte, um das 
Unwahrscheinliche des durch Schwartz ermöglichten Durchbruchs bei der 
Realisierung der türkischen Universitätsreform zu benennen.93 – Schließlich lässt sich 
Schwartz´ historische Größe gleichsam ex negativo illustrieren; anhand  eines Briefs, 
den Albert Einstein (1879-1955) am 17. September 1933 an den türkischen 
Premierminister smet nönü (1874-1973) schrieb, und dessen Entdeckung vor 
einigen Jahren Aufsehen erregte. Darin appellierte Einstein, vierzig von der 
antisemitischen Gesetzgebung in Deutschland betroffenen Professoren und Ärzten 
die Fortsetzung ihrer Arbeit in der Türkei zu ermöglichen. Dieser Brief blieb 
seinerzeit folgenlos, da die von Schwartz vermittelten Vertragsverhandlungen der 
türkischen Regierung mit den entlassenen deutschen Gelehrten bereits weit 
fortgeschritten bzw. abgeschlossen waren.94 An diesen Befund lassen sich zwei 
kontrafaktische Überlegungen anschließen: Wäre das deutsch-türkische Wunder 
dank Albert Einstein realisiert worden – das Geniale seines Beitrags würde in der 
Geschichtsschreibung unentwegt herausgestellt. Wenn es nun aber nicht Einstein 
war, sondern Schwartz – warum sollten wir seine Leistung anders beurteilen? 

                                                            
90 Nissen. (1969). S. 192 f. Zu dem von Schwartz und Nissen Anfang August 1933 ausgearbeiteten 

„Kontraktschema“ (Schwartz. (1995). S. 59.; bzw. Schwartz. (1972a). S. 17.) zwischen den deutschen 
Professoren und der türkischen Regierung siehe den Beitrag von Regine Erichsen in diesem Band. 
Vgl. Dalaman 1998, S. 103. 

91 Kreft. (2011). S. 134 f. 
92 Nissen. (1969). S. 193. 
93 Schwartz. (1995). S. 50.; bzw. Schwartz. (1972a). S. 5. 
94 Reisman. (2007b). S. 267. 
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Ausblicke 

Unsere Rekonstruktion des „deutsch-türkischen Wunders“ muss an dieser 
Stelle abbrechen. Eine weitergehende Darstellung der hier in ihrer Anfangsphase 
nachgezeichneten Geschichte würde den Rahmen des vorliegenden Beitrags 
sprengen. Deutlich geworden aber dürfte sein, wie Literatur- und Quellenkritik 
mitsamt historischen Recherchen das bislang gezeichnete Bild in wesentlichen Zügen 
korrigieren und präzisieren. Abschließend soll nur noch kurz auf zwei offene 
Problemkomplexe eingegangen werden. 

Zum einen ist die Geschichte der Notgemeinschaft nach wie vor ungeschrieben. 
Natürlich tauchen Name und Aspekte der seinerzeit bedeutendsten deutschen 
Hilfsorganisation für entlassene Hochschullehrer in der Literatur immer wieder 
auf.95 Bis auf die in jeder Hinsicht einzigartige Pionierarbeit von Regine Erichsen hat 
sich jedoch niemand gefunden, der diesem Thema eine eigene Untersuchung 
gewidmet hätte.96 Wie wenig die Leistung der Notgemeinschaft historiographisch 
berücksichtigt wird, lässt sich schlaglichtartig an einem aktuellen Aufsatz über ihre 
britische Schwesterorganisation, die Society for the Protection of Science and Learning 
(SPSL) illustrieren. Mit keiner Silbe wird erwähnt, dass deren „Register“ mit 
Informationen über hilfesuchende Akademiker wesentlich auf die unter Schwartz’ 
Leitung in Zürich aufgebaute Kartothek zurückgeht und von der Notgemeinschaft als 
List of Displaced German Scholars (1936/1937) herausgegeben wurde.97 Verbunden sei 
damit der Hinweis auf eine Sisyphusarbeit: den jeweiligen Anteil der beiden (ab 
Ende 1935 in London im gleichen Gebäude untergebrachten) Hilfsorganisationen an 
der Rettung und Vermittlung vertriebener Akademiker genauer zu bestimmen – 
soweit dies heute überhaupt noch möglich ist.98 Nach dem Abschlussbericht von 
Fritz Demuth (1876-1965), der nach Schwartz´ Berufung an die Istanbul Üniversitesi 
die Notgemeinschaft leitete, war diese an der Vermittlung von „2600 deutschen 
Wissenschaftlern“ beteiligt. Dazu gesellten sich „Zehntausende von Praktikern mit 
akademischer Bildung“ (Ärzte, Zahnärzte, Lehrer, Pastoren, Ingenieure).99 
Mitzudenken sind überdies deren Familienangehörige. Angesichts dieser 
Dimensionen wäre es verfehlt, die Bedeutung der von Schwartz’ maßgeblich 
aufgebauten Notgemeinschaft auf die von ihm persönlich erreichte Vermittlung 
entlassener Wissenschaftler in die Türkei zu reduzieren – so einzigartig diese 
Unterbringung einer ganzen Gruppe vertriebener Hochschullehrer in der Geschichte 
der Wissenschaftsemigration während der Nazizeit auch dasteht.  

Ungeschrieben ist – zum anderen – Philipp Schwartz´ Biographie. Nachdem ich 
hierzu seit über zehn Jahren Bausteine veröffentlicht habe, erscheint mir diese 
Leerstelle zunehmend erklärungsbedürftig. Angesichts der vielen Länder und 

                                                            
95 Über die bereits zitierten Arbeiten hinaus sei hier noch verwiesen auf Feichtinger. (2001). S. 71-75. 

sowie Stiefel und Mecklenburg 1991, S. 34-37. 
96 Erichsen. (1994). 
97 Löhr. (2012). S. 274 f.; vgl. Düwell. (1987). S. 8 f.  
98 Kreft. (2011). S. 139.; Kreft. (2012). S. 119., Fußnote 81. 
99 Demuth. (1951)., S. 612 f. 
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Sprachen, in denen Schwartz lebte – Ungarn, Deutschland, Türkei, USA – ist der 
Schwierigkeitsgrad eines solchen Unternehmens evident. Warum aber hat sich 
bislang niemand dieser Aufgabe gestellt? Eine indirekte Antwort ergibt sich aus dem 
Umstand, dass eine Reihe anderer Türkeiemigranten, die nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs in der jungen Bundesrepublik reüssierten, nicht nur ihre 
Autobiographien veröffentlichten, sondern inzwischen in umfangreichen 
Biographien verewigt wurden. Glück, Anerkennung und Befriedigung, in 
Deutschland eigene Schüler heranzuziehen und so traditionsbildend zu wirken, 
blieben Schwartz jedoch verwehrt. Seine in den 1950er Jahren unternommenen 
Versuche, nach Frankfurt am Main-an die Universität, von der er einst vertrieben 
wurde – zurückzukehren, blieben erfolglos.100  

In der Türkei ist Schwartz – wie ich aus Alltagsgesprächen mit jungen Türken 
weiß – durchaus bekannt (er gehört dort offenbar zum Lehrplan an Gymnasien und 
Universitäten). Demgegenüber ist sein wissenschaftliches Werk in Deutschland 
weder angemessen in den Kanon der Disziplingeschichte(n) eingegangen, noch die 
nationale Bedeutung seines Engagements in der Notgemeinschaft offiziell gewürdigt 
worden. Obgleich durch Schwartz’ Notgemeinschaft entlassene Hochschullehrer aller 
deutscher Universitäten auf neue Stellen im Ausland vermittelt wurden, hat ihm 
nach 1945 keine einzige eine Gastprofessur angeboten oder einen Ehrendoktor 
verliehen. Vor diesem Hintergrund ist Schwartz´ Erklärung aus dem Jahre 1972 zu 
lesen: „Ich möchte nicht versäumen darauf hinzuweisen, dass meine Tätigkeit als 
Begründer und Entwickler einer Emigrantenorganisation, in Deutschland, nicht nur 
während der Hitlerherrschaft, sondern auch nach ihrem Zusammenbruch, als 
deutschfeindlich betrachtet wurde. Ich habe genügend Veranlassung anzunehmen, 
dass diese Einstellung von manchen meiner deutschen Universitätsgenossen noch 
heute bewahrt wird.“101 

Mittlerweile scheint sich die Lage zu ändern. Am 11. April 2014 wandelte die 
Stadt Zürich in Anwesenheit internationaler Gäste Schwartz’ letzte Ruhestätte auf 
dem Friedhof Fluntern in ein Ehrengrab um.102 Als Vertreter der Türkischen 
Botschaft in der Schweiz sprach Yunus Emre Özigci. Der Vizepräsident der Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Manfred Schubert-Zsilavecz, entschuldigte sich in 
aller Form für deren Verhalten gegenüber Schwartz während und nach der Zeit des 
Nationalsozialismus. – Am 24. November 2014 ehrte dann die Frankfurter Goethe-
Universität als erste Universität Deutschlands Philipp Schwartz mit der Einweihung 
einer Erinnerungsstele vor dem Hörsaalgebäude des Universitätsklinikums. Auf der 
Feier sprachen nicht nur hochrangige Repräsentanten der Universität, sondern auch 
der Frankfurter Generalkonsul der Republik Türkei, Ufuk Ekici.103 Die von Schwartz 
Vermittelten vertrat Kurt Heilbronn, dessen Vater, Alfred Heilbronn (1885-1961), 
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1933 auf den Istanbuler Lehrstuhl für Botanik berufen worden war. In bewegenden 
Worten erinnerte Susan Ferenz-Schwartz an ihren Vater, dessen Vertreibung aus 
Deutschland ihr eigenes Leben zutiefst zeichnete, und bedankte sich für die in der 
Türkei erfahrene Rettung und Gastfreundschaft. Als Vertreter der Ludwig Edinger-
Stiftung, auf deren Initiative die Erinnerungsstele zurückgeht, zitierte ich aus dem 
Grußwort von Yad Vashem, Jerusalem, der bedeutendsten internationalen 
Gedenkstätte für die Opfer der nationalsozialistischen Judenvernichtung: „Philipp 
Schwartz’s daring and resourceful activity on behalf of Jewish and politically 
persecuted German academics was instrumental in saving hundreds from a grim 
fate. He had rightfully earned a place in civilzation’s chronicle of human decency 
and ethical responsibility.“104 

 

Legenden: 

Abb. 1: Philipp Schwartz, 1950er Jahre in den USA (Archiv Gerald Kreft). 

Abb.2: Textseite der Postkarte, mit der die Notgemeinschaft auf die Möglichkeit 
hingewiesen wurde, von den Nazis entlassene deutsche Hochschullehrer auf neue 
Stellen in der Türkei unterzubringen (Archiv Gerald Kreft). 

Abb. 3: Vorderseite der Postkarte (Archiv Gerald Kreft). 
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Giri  

Söz konusu tarihsel olay�n bizi ilgilendiren k�sm� asl�nda bilinmektedir: 1933 ve 
1945 y�llar� aras�nda Türkiye’de Alman kökenli bilim insanlar� ve farkl� mesleklerden 
uzmanlar-bilim insanlar�, sanatç�lar, mimarlar, doktorlar, teknikerler, yöneticiler 
etkili oldu. Almanya’da ve Avusturya’da Nazilerin �rkç� ve politik nedenlerden 
ötürü i ten ç�kard� � bu ki iler, yabanc� bir ülkeye s� �nma ve i  olana � buldular.  

Konuyla ilgili yay�mlanan ara t�rmalar sürekli artmas�na ra men, kaç ki inin 
bu durumdan etkilendi i konusunda kesin bir bilgi yoktur. 1950’li y�llardaki 
Anglosakson yay�nlarda ilk önce 1933’te stanbul’da çal� t�r�lanlardan “some fifty 
Germans“ (Çev. birkaç elli Alman) olarak ve hemen sonras�nda Türkiye’de 
çal� t�r�lanlardan “almost as many“ (çev. nerdeyse o kadar) olarak söz edildi1.  Daha 
sonra ise Philipp Schwartz (1894-1977) taraf�ndan do rudan veya dolayl� olarak Türk 
hükümeti için i e al�nan “about 250 first-rate scientists (emigrés)“den söz edildi.2 
1970’li y�llar�n ba �nda bir Almanca yay�nda Almanca konu an göçmen akademisyen 

                                                            
1 Bentwich, N. (1953). s. 54. 
2 Beveridge, W. L. (1959). s. 129. 
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say�s� stanbul’da 98, Ankara’da ise 41 (56 ya da 28 profesör) olarak listelendi.3  
Konuyla ilgili Türk D� i leri Bakanl� � 1990’l� y�llarda “ortalama 150“ ki i taraf�ndan 
profesör ve di er çal� anlar ayr�m� yapmaks�z�n cevaplanan bir anket uygulad�.4 O 
zaman ortaya ç�kan sonuçlarda  “114 bilim insan� göçmen”5,  82 profesör ve asistan6 
180 Almanca konu an göçmen7  ve “toplam 300 akademisyen“ 8  veya genel bilimsel 
yard�m sa layanlar ve aile bireyleri de göz önünde bulunduruldu unda bu say�n�n 
ortalama 650 9, “800 ki iden fazla“ 10 veya “yakla �k, 1.000 ki i oldu u“  vurguland�. 11 
Almanca kaynaklara dayanarak, bir Türk yazar, 700-800 sürgünden 208’nin isminin 
bilindi inden ve 264 aile mensubu oldu undan bahsetmektedir.12 Amerika Birle ik 
Devletleri (ABD) kaynaklar�ndan birinde ise bu say� 188 “Émigré Professors“ olarak 
listelenmektedir. 13  

Al�nt�lanan kaynaklardaki sapmalar, baz� eserlerde 1933 y�l�nda Türkiye’de 
çal� an ve Nazi kar �t� ya da Yahudi olan ki ilerin de s� �nmac� olarak 
de erlendirilmesinden kaynaklanmaktad�r.14 Gerçekte s� �nmac�lar�n yan� s�ra Türk-
Alman ekonomik ili kileri nedeniyle Türkiye’de bulunan uzmanlar da vard�. Bu 
konudaki veriler de kesin de ildir. 1935 y�l�nda “ortalama 200 ki i“ olmas� 
gerekirken15 1939 y�l�nda s� �nmac�larla birlikte “yakla �k 2.000 Alman uzman”�n 
Türkiye’de çal� m�  olmas� gerekir.16 ki grubu ele alan ve ayn� zamanda 
birbirlerinden ayr� de erlendiren bir ara t�rma yoktur. 

S� �nmac�larla ilgili kesin olmayan sadece say�lar� de ildir. Say�lar� belli olsayd� 
bile onlar�n Türkiye Cumhuriyeti’nin geli imine olan katk�lar� onunla ölçülemezdi. 
Say�lar�n yorumlanmas� gerekir ve bu yorumlar hem Alman hem de Türk taraf�ndaki 
“tarihsel dönü üme“ tabiidir.17 Uzun süre Nazi taraf�ndan i ten ç�kar�lan bilim 
adamlar� için Türkiye resmi “singular haven“18 (Çev. tek liman) anlam� ta �d� ve 
onlar�n kar � edimi de geli mekte olan bir ülke için “geli im yard�m�” olarak 
görüldü.19 Bu bak�  aç�s� “Turkey´s Modernization“ olarak bilim göçü ve bilgi 
aktar�m�n�n birle tirilmesi bak�  aç�s�nda devam etmektedir.20 Türkiye’nin Nazi 

                                                            
3 Widmann, H. (1973). ss. 131-167. 
4 Dalaman, C. (1998). s. 107. 
5 Dalaman, a.g.e. s. 107. 
6 Cremer, J., Przytulla, H. (1991). s. 16. 
7 Bozay, K. (2001). s. 13.  
8 Erichsen, R. (1998). s. 427. 
9 Mangold-Will, S. (2014). s. 1. 
10 Do ramac�, B. (2008). s. 29. 
11 Reisman, A. (2007a). s. 455; Fischer-Defoy, C. (2000). s. 11; Erichsen, R. (1998). s. 428.  
12 Arslan, M. (2008). s. 87. 
13 Reisman, a.g.e., ss. 474-478. 
14 Guttstadt, C. (2008). ss. 209-214. 
15 Erichsen, a.g.e. s. 428. 
16 Erichsen, R. (1991). s. 77. 
17 Erichsen, R. (2008a). 
18 Fermy, L. (1968). s. 66. 
19 Widmann’�n ç� �r açan ara t�rmas�n�n ba l� � 1973. 
20 Reisman, A. (2006); Reisman, A. (2007). 
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rejiminin takibindekilere yard�m konusunda kesinlikle seçici oldu u21 ve Osmanl� 
geleneklerine dayanarak Alman uzmanlar� kendi amaçlar�n� gerçekle tirmek için 
kulland� �n� söyleyebiliriz.22 Günümüzde s� �nmac�lar�n tek tarafl� etkisini ifade 
eden “kültürel aktar�m“ kavram�n�n yerini geli tirilmi  kavramlar olan “kültürel 
de i im“, “çift tarafl� aktar�m“ kavramlar� alm� t�r. Sonras�nda Türkiye’de k�smen 
anavatana da aktar�lan “yeni bir melez kültür“ olu mu tur. Ö rencilerden olu an 
yeni nesil, Almanca konu an profesörlerden ö rendikleriyle Almanlardan, 
Avusturyal�lardan ve Türklerden ba �ms�z kendine özgü özellikler kazand�.23 Her ne 
kadar “kendini modernle tiren, laik, ho görülü Türkiye“ resminde her akademik 
s� �nmac�n�n pay� olsa da yine de Türkiye Cumhuriyeti’ne makul bir özür 
borçlar�n�n oldu u görü ü Almanya’da tart� �ld�.“24  Konuyla ilgili sadece bilmek 
gerekir ki; bu tart� mada Almanca konu an akademisyenlerin Türkiye’ye göçündeki 
ba kahraman–her zaman oldu u gibi- göz ard� edilmektedir: Philipp Schwartz.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 1. Philipp Schwartz 

Ancak, Philipp Schwartz sayesinde bu makalenin konusu olu turuldu. Ana 
hatlar�yla aç�klanacak aç�k ampirik ve kuramsal kavramsal sorular�n nedenlerinden 
önce, Alman-Türk sürgün hikayesi k�sa, s�n�rland�r�lm�  ayn� zamanda da sözü 
edilen ayr�nt�lara dayanan ayr�nt�l� bir bölümle incelenecektir: Sözü edilen “Türk-
Alman mucizesi“ nas�l ortaya ç�kt�? Konuyla ilgili sorunlar�n varl� � hikayenin ele 
al�n� �n�n k�saca tekrar özetlenmesi gere ini ortaya ç�kar�yor. Buna ba l� olarak 
ara t�rmamdaki sonuçlarla 1933 y�l�nda Zürih’te Schwartz’�n öncülü ünde kurulan 
Yurt D� �ndaki Alman Bilim nsanlar� Acil Durum Birli i ile ilgili ortaya ç�kan sorular� 
cevapl�yorum. Schwartz, ayn� y�l stanbul Üniversitesi’nin aç�l� �n� gerçekle tirdi ve 
Nazi zaman�nda Almanca konu an akademisyenlerin 1939 y�l�nda Ankara’da 
                                                            
21 Guttstadt, a.g.e., ss. 210-257; Bozay, a.g.e., s. 85; Cremer, J., Przytulla, H. (1991). ss. 32-85, Hoss, C., 

Büchau, U. (2000). s. 109.  
22 Mangold-Will, S. (2013). ss. 391-413; Erichsen, R. (2008b); Erichsen, R. (2000); Erichsen, R. (1999); 

Erichsen, R. (1996). 
23 Do ramac�, B. (2008). ss. 21-23. Bu sorun alan� Türk bak�  aç�s�ndan Gülerce A. (2007) taraf�ndan 

yans�t�l�r.  
24 Mangold-Will, S. (2014). ss. 1-3. 
25 Mangold-Will, a.g.e. s. 3; Widmann, H. (2008). 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü’nü olu turmalar�n� sa lad�.26 Acil Durum Birli i ve Schwartz 
ile ilgili tarihsel ara t�rmalara bak�ld� �nda, durum öyledir: Biyografiler konunun 
ba lang�çta bahsedilen ele al�n�  biçimindeki kör noktalar� kabul edilebilir duruma 
getirmektedir.  

Çift Tarafl� Tarihsel Süreç ve Bu Sürecin Benimsenmesinin Hikayesi 

Bin dokuz yüz yetmi  üç y�l�nda Almanya’da ortaya ç�kan “Sürgün ve E itim 
Yard�m�“ konulu ç� �r açan ara t�rmas�nda Horst Widmann, (1920-2014) ilk kez 
etrafl�ca 1933 y�l�ndan sonra Almanca konu an akademisyenlerin Türkiye’ye 
Sürgünü27 konusunu inceledi. Türkiye’de 1940’l� y�llar�n ba �nda Philipp Schwartz’�n 
Acil Durum Birli i ile ilgili yazd� � otobiyografik raporuna dayanarak28 Widmann, 
serbest b�rak�lan Alman yüksekokul ö retmenleri ve Türkiye aras�ndaki ili kinin 
nas�l olu tu unu ortaya koydu. Schwartz 1933 y�l� Mart ay�n�n sonunda Frankfurt 
am Main’dan Zürih’e kaçt�. Nisan ay�n�n ortas�nda kendisinin idaresinde varl� � k�sa 
bir notla Yeni Zürich gazetesinde ilan edilen “Alman Bilim nsanlar� çin Dan� ma 
Birimi“ni olu turdu. Bunun üzerine sürgünler için olu turulmu  yard�m 
derneklerine “ba vurular” ya d�. 

Widmann çal� mas�nda öncelikle 1932 y�l�nda stanbul Üniversitesi’nde e itim 
reformu ile ilgili rapor olu turmas� için  Ankara’daki E itim Bakanl� � taraf�ndan 
Türkiye’ye ça r�lan Cenevre Pedagoji Profesörü Albert Malche (1876-1956)’den 
övgüyle bahsetmektedir.29 Konuyla ilgili bir ayr�nt� özellikle ilgi çekicidir. May�s 1933 
y�l� sonunda Acil Durum Birli i taraf�ndan stanbul’da bir üniversite reformunun 
uygulanaca � haberini içeren ve imzas� tam okunmayan bir posta kart�yla Schwartz, 
hemen Malche ile ba lant� kurmu tur.30 Zira Widmann,  Schwartz’�n raporuyla birlikte 
sundu u o posta kart�n�n bir suretini belgesel kan�t olarak kitab�n�n ekinde aktarmaktad�r. 
Aç�kça görülmektedir ki Malche  meçhul gönderici de ildir.31 

Schwartz’�n raporu o zamanlarda kitap olarak bas�lmad�. Ancak Schwartz 
masraflar�n� kendisi kar �layarak metnini bask� yoluyla ço altt�rd� ve 16-18 A ustos 
1972 tarihleri aras�nda Kopenhag’ta gerçekle en “1933’ten sonraki Almanca konu an 
sürgünlerin incelenmesi ile ilgili kinci Uluslararas� Sempozyum kat�l�mc�lar�na” 
da �tt�. Sonras�nda metin da �t�ld� � ekilde “gri bask�“ olarak baz� üniversite 
kütüphanelerinde yer buldu.32  Böylece olay�n ilk tan� �na sadece konuyla ilgili 
uzmanlar taraf�ndan ula �ld�. 

Widmann’�n çal� mas�ndan alt� y�l sonra Schwartz gibi 1933 y�l�nda stanbul 
Üniversitesi’ne ça r�lan Fritz Neumark’�n (1900-1991) otobiyografik an�lar� 

                                                            
26 Erichsen, R. (2000). s. 50. Buna ili kin bkz. Regine Erichsen’in bu kitaptaki yaz�s�.   
27 Widmann, H. (1973).  
28 Schwartz, P. (1995). s. 37. bkz. Schwartz, P. (1972a); Widmann, H. (1973) s. 295. kaynak olarak onun 

zaman�nda henüz yay�mlanmam�  olan müsveddeyi zikreder: Schwartz, Philipp: Erinnerungen an 
die türkischen Jahre, Teil I: der Beginn (28. s.) Teil II: Die ersten Semester (22 s.).  

29 Schwartz, a.g.e., ss. 24-42. 
30 Widmann, H. (1973). s. 55 (italikler G.K.’dan). 
31 Widmann, a.g.e., s. 235. 
32 Schwartz, P. (1972a). 
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yay�nland�. Bu çal� mada Neumark, kendisini Widmann’dan ay�ran tarihin tan� � 
olma konumunu vurgulad� ve Schwartz’�n Türkiye’deki hat�ralar�n�n mesleki ve 
zamansal olarak s�n�rl� oldu unu ileri sürerek kendisinin daha kapsaml� bir bak�  
aç�s�yla konuyu ele ald� �n� vurgulad�.33 Ayn� zamanda Neumark, Schwartz’�n 
raporunda görmezlikten geldi i Türkiye’nin ba lang�çtaki ileti im haz�rl� �n� 
de erlendirdi. Bu yaz�n�n etkisini yeterince anlayabilmek için Neumark aç�k bir 
ekilde al�nt�lanmal�:  

“On sekizinci yüzy�ldan 19. yüzy�la kadar ve hatta 1. Dünya Sava �’na kadar 
ilerleme yanl�s� ayd�nlanma teorisyenleri ve ekonomi tarihçileri taraf�ndan 
savunulan ç�karlar�n evrensel uyumu ö retisi, günümüzde üphesiz geni  kitlelerin 
fikirlerinden veya ayd�nlar�ndan farkl�d�r. Ancak yine de her seferinde gerçekle 
uygun dü en durumlar da vard�r. Bana göre, o y�llarda Nazilerin iktidar� ele 
geçirmesi s�ras�nda Almanlar�n Türkiye’ye göçünde özellikle ba ar�l� bir özel durum 
da vard�r. Mübala a etmeden söylenebilir ki, 1933’teki “Türk-Alman Mucizesinin“‘ 
olu umunda üç türlü ihtilale gerek vard�. Bu ihtilallerden ilki 1905 Rus htilali, ikincisi 
1922-1923 Türk ve üçüncüsü ise 1933 Nasyonal-Sosyalist dönü türme idi. 1905 Rus 
htilali sonucunda birçok ki iyle birlikte fen bilimleri bölümü Rus profesörün 
sviçre’ye s� �nmas� dolayl� da olsa Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’ye 

ça r�lmas�nda önemli bir rol oynam� t�r. Söz konusu ki i Zürih’te ya ayan Profesör 
Tschulok’tur ve ülkeye var� �ndan iki y�l sonra Frankfurt’lu Patolog Philipp Schwartz’�n 
üvey babas� olmu tur. Tschlolok’un Albert Malche isminde iyi tan�d� � biri vard�r. 
Tschulok ile görü meler sonucunda Malche için Alman darbesinden birkaç hafta sonra 
haks�z yere komünist olarak suçlanan ve Frankfurt Patoloji bölümündeki i ini 
b�rak�p Zürih’e donan�m kazanmak ve donan�ml� Alman bilginlerini Türkiye’ye 
ça �rma f�rsatlar�n� de erlendirmek için e inin ailesinin yan�na gelen Profesör 
Schwartz’la tan� ma f�rsat� do mu tur.34 

Neumark’�n –post modernizmde büyük hikaye veya ba  hikaye olarak görülen- 
liberal felsefi tarihinde harfi harfine konuyla ilgili verilen her ayr�nt� yanl� t�r. Sinai 
Tschulok (1875-1945) asla 1905 Rus htilali sonucu Zürih’e gelmemi tir, aksine orada 
1894 y�l�ndan beri ya amaktad�r.35 Sadece bu bile hikayenin y�k�lma nedenidir. Peki 
ama 1894 do umlu Schwartz’�n “Tschuloks’un var� �ndan iki y�l sonra“ (Neumark’�n 
söylemine göre 1907 y�l� olmal�) nas�l damad� oldu u sorusunu kimsenin sormamas� 
nas�l olur? Gerçekte Philipp Schwartz ve Vera Tschulok (1898-1992) bir y�ll�k 
ni anl�l�ktan sonra 1927 y�l�nda evlendiler.36  Tschulok’un biyografisi ile ilgili kaynak 
olmad� �ndan y�llarca Neumarks ve Schwartz’�n anlat�lar� aras�ndaki tezatl�k 
anla �lamad�.37 

Neumark’�n tarihsel ve kuramsal etkileyici eseri, zaman�n tan� � olmas�n�n 
ünüyle de birle ince etkisini gösterdi. Yazarlar fark�nda olmadan 1933 y�l� ba lar�nda 

                                                            
33 Neumark, F. (1979). s. 8. 
34 Neumark, a.g.e., ss. 12-14 (italik vurgulamalar G.K.’dan). 
35 Kreft, G. (2012a). s. 111. 
36 Kreft, G. (2013a). s. 151. 
37 Erstmals dazu Kreft, G. (2011). ss. 131-133. 
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Almanya’dan ilk sürgün edilen bilim insanlar� ve yüksekokul ö retmenlerine olanak 
tan�yan�n “Malche“ oldu unu anlatt�lar.38 Nihayet 1995 y�l�nda Schwartz’�n raporuna 
Alman kitapç�lar�nda ula �labilir oldu, ancak a �rt�c� bir ekilde hiçbir ey 
de i medi. Sürekli “Malche’nin 1933 May�s sonunda t�pç� Philipp Schwartz ile 
ba lant� kurdu u”39 veya “Schwartz’�n kay�npederi sayesinde Malche ile tan� t� �”  
geçiyordu.40 Türkiye’de Widmann (1981, 2000², 2010³) ve Neumark  (1982 ve 2007²)’�n 
Türkçe eserlerinde sorgulanmas� gereken bu ayr�nt� sorgulanmad�. 2003 y�l�nda 
Schwartz’�n raporunun Türkçe çevirisine eri ilebilir oldu unda da yine 
sorgulanmad�.41 Geçerli olan “Prof. Malche contacted his friend Prof. Tschulok“ ve 
“arkada � Prof. Tschulok sayesinde Prof. Dr. Philipp Schwartz ile temasa geçti.”42 

Elbette Schwartz ve Widmann’�n do ru yans�tt� � durumlar da vard�.43 Ya da en 
az�ndan Schwartz’�n Türkiye’yi gösterdi i posta kart�ndan bir “gazete notu” 
yarat�lm� 44  olsa bile, Malche ile ileti im kuran�n45 kendisi oldu u do rudur. Burada 
ama ele tirel olarak Arnold Reismann’�n (1934-2011) muhte em çal� mas�na � �k 
tutmak gerekir. Say�s�z ngilizce makalenin internette sunulmas�yla yanl� lar 
fark�nda olmadan yay�ld�. Çok aç�kt�r ki Reismann ne Schwartz’�n raporunu ne de 
Widmann’�n çal� mas�n�, ne de posta kart�n� bilmekteydi. Daha çok Neumark’�n 
“German-Turkish miracle“ olu umu ile ilgili sunusunu izledi. Tschulok’la 
arkada l� �, Malche’nin Schwartz’la tan� mas�n� sa lad�.46 Bu an�n�n tekrar tekrar 
yaz�lmas� Reismann için Neumark’�n anlamland�rd� � bir manifestoydu: 
“Recognizing the double opportunity of saving lives while helping Turkey, Malche 
contacted Schwartz and in March 1933 Schwartz established the Notgemeinschaft.“47 E er 
bu tan�mlama do ru olsayd�, Schwartz, Acil Durum Birli i’ni kurmu  olurdu. Çünkü 
Malche ona serbest b�rak�lan Alman yüksekokul ö retmenleri için imkanlar sa lam�  
olurdu. Sadece “Türk-Alman Mucizesi“ de il, Acil Durum Birli i de Malche ve 
Tschulok’un dostlu unun bir sonucu olurdu. Anglosakson edebiyat�nda: “Albert 
Malche and the natural scientist Philipp Schwartz founded an organization to assist the 
emigration of academics from Germany to Turkey“ The Notgemeinschaft deutscher 
Wissenschaft im Ausland (…)“48 olarak verilmesine a �rmamak gerekiyor. Kabul etme 
sürecinin olu umundaki sonuçlara de inecek olursak: Neumark sözde zaman�n 
tan� � olarak sundu u yaz�s�nda Schwartz’�n Acil Durum Birli i’nin kurulmas� ve 
Türkiye ile ili kilerin sa lanmas� konusundaki önemini aç�k bir ekilde 
azaltmaktad�r.49 

                                                            
38 Cremer, J., Przytulla, H. (1991). s. 21. 
39 Dalaman, C. (1998). s. 100; Erichsen, R. (2008b). s. 95. 
40 Kobes, J. (2008). s. 219. 
41 Schwartz, P. (2003). 
42 Terzio lu, A. (2001). s. 21; Terzio lu, A. (2004). s. 277; Terzio lu, A. (2007). s. 17. 
43 Möckelmann, R. (2010). s. 37. 
44 Erichsen, R. (1994). s. 52. 
45 Kuruyaz�c�, N. (2004). s. 257.  
46 Reisman, A. (2006). s. 8; Aç�klay�c� bilgi 35. 
47 Andic, F., Reisman, A. (2007). s. 4 italikler G.K.’dan); vgl. Reisman, A. (2007b). s. 259. 
48 Konuk, K. (2010). s. 61 (italikler G.K.’dan). 
49 Kreft, G. (2012a). s. 121; Kreft, G. (2011). s. 133. 
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Neumark’�n “Türk-Alman Mucizesi“‘nin olu umu ile ilgili dünyaya yay�lan 
efsanesinin bizim ayd�nlar�m�z� ne kadar derinden etkiledi i u k�ssada aç�kt�r: Ben 
ele tirisel ara t�rma sonuçlar�m� Zürich’te sunduktan ve 2012 y�l�nda yay�nlad�ktan 
sonra, Philipp Schwartz ve onun federal tarihçiler taraf�ndan hiç bahsi geçmeyen 
“Acil Durum Birli i“ Yeni Zürich Gazetesinde yay�nlanan bir makale ile sviçre 
kamuoyuna tan�t�ld�.50 Bunun üzerine Acil Durum Birli i’nin ilk bürosu olan 
Zürich’teki (Plattenstrasse 52) “Villa Tschulok“ ile ilgili okunmaya de er ilk makale 
yay�nland�. Buna ra men burada “Tschulok“un” Schwartz’� Albert Malche ile 
tan� t�rd� � dü üncesi yinelendi.51 Bu tezatla ilgili sordu um soruya ise yazar:“ (…) 
her ne kadar Schwartz’�n Acil Durum Birli i için takdiri haketti i konusunda 
kesinlikle hakl� olsan�z da bunda Tschloks’un Malche ile aras�ndaki ileti imin 
rolünün oldu unu dü ünüyorum.52 Bu karakterli de erlendirmeye kar �l�k vermek 
gerekir. Yanl�  verilere dayand�r�lan Neumark’�n tahminleri d� �nda Tschulok ve 
Malche’nin birbirlerini tan�d� � konusunda hiçbir kan�t yoktur. Gerçekte böyle bir 
ili kinin oldu unu dü ünecek olsak bilse, bunun Schwartz ve Türkiye aras�ndaki 
ili kinin kurulmas�nda bir rol oynamad� � aç�kt�r. 

 

Philipp Schwartz ve Acil Durum Birli i’nin Kurulu u 

23 Mart 1933 ö leden önce Frankfurt Üniversitesi Hastanesi Patoloji Profesörü 
Philipp Schwartz, tutuklanmas�n�n kaç�n�lmaz oldu u ve “ayn� gün kaçmas� 
gerekti i konusunda“ Yahudi olmayan bir meslekta � taraf�ndan uyar�ld�. “Daha 
birkaç gün önce” Schwartz’�n evi “makineli silahlar“ var gerekçesiyle aranm� t� ve 
tabii hiçbir ey bulunamam� t�. Sorumlu polis amiri kendisine; “Suçsuzlu unu ve 
güvenirlili ini bildi ini, ama yine de kendisini ve baz� profesörleri aramak zorunda 
oldu unu” söyledi. “Tart� mas�z amaç bizde ülkeyi terk etme hissi olu turmak ve 
bize u mesaj� vermek: Adil bir yarg�lanma olanaks�z.”53 Tereddüt etmeden Schwartz 
üç ya �ndaki o luyla birlikte trenle Zürich’e e inin ailesinin yan�na kaçt�. Henüz bir 
ya �nda olmayan k�z� ve e i onu daha sonra takip etti. Edebiyatta sürekli Schwartz’�n 
7 Nisan 1933’te olu turulan “Meslek Memuru Yasas�“54 n�n kurban� oldu u 
anlat�ld� �ndan k�saca kendisinin özel durumundan bahsetmek gerekmektedir.  

Schwartz, Adolf Hitler’in (1889-1945)  Alman ansölyesi olmas� sonucunda 30 
Ocak 1933 tarihinde Almanya’y� terk eden yüksekokul ö retmenlerinin ilklerinden 
de ildi. Daha o gün filozof Max Horkheimer’in evi (1895-1973) Nazi sald�r� k�tas� 
askerleri (SA) taraf�ndan bas�ld�. Uyar�larak, geceyi e iyle birlikte Frankfurt 
stasyonu’ndaki bir otelde geçirdi ve 1931 y�l�nda Sosyal Ara t�rma Enstitüsü Vakf� 

sermayesinin aktar�ld� � sviçre’ye göç etti. O günden sonra Horkheimer, her 
defas�nda derslerine Cenevre’den gitti ve en son 13 Mart’ta Enstitü, “devlet dü man� 

                                                            
50 Hürlimann, B. (2013). 
51 Roth-Krauthammer, K. (2012). s. 15. 
52 Roth-Krauthammer, K., Kreft, G. Email vom 16 May�s 2013. 
53 Schwartz, P. (1995). s. 39; Schwartz, P. (1972a). s. 1. 
54 Möckelmann, R. (2013). s. 36. 
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e ilimler“den ötürü kapat�l�nca sviçre’ye döndü.55 Ve ba ka bir örnekte Gestalt 
psikolo u Max Wertheimer (1880-1943), seçimden iki gün önce 5 Mart günü Hitler’in 
konu mas�n� radyodan dinledi ve Almanya’y� ailesiyle birlikte terk etti.56  

Seçimde Nasyonal-Sosyalistler % 43,9 oy al�p, muhafazakar milliyetçi- 
muhafazakar koalisyon ortaklar� oylar�n % 8’ini al�nca,57 iktidar� ele geçiren parti 
belli oldu.58 Nasyonal-Sosyalist gruplar iddeti aç�k ve ölçüsüz ekilde art�rd� ve 
binlerce komünist ve sosyalist tutukland�. Hatta 21 Mart günü polis ortal� � kas�p 
kavuran muhbirlik dalgas�n� ele tirdi.  

22 Mart günü ise iki gün öncesinde resmi olarak duyurulan Dachau Toplama 
Kamp� aç�ld�. Ve Schwartz’�n kaç�  tarihi olan 23 Mart günü, Nazi sald�r� k�tas� (SS ve 
SA) unsurlar�yla de i tirilen Alman Meclisi (Reichtag), komünist milletvekillerinin 
ve pek ço u, tutuklanm�  veya kaçm�  sosyal-demokrat milletvekillerinin 
yoklu unda Hitlerin diktatörlü ünü legalle tiren “Parlamento Yetki Yasas�”n� kabul 
etti.59  

Her ne kadar Schwartz Almanya’dan kaçan yüksekokul ö retmenlerinin 
ilklerinden de ilse de, “ari olmayan“ meslekta lar�n�n en büyü ü olarak Naziler 
taraf�ndan önlem amac�yla izlendi. 7 Nisan 1933 y�l�nda ç�kar�lan “Meslek 
Memurlu unun Tekrar Yürürlü e Konulmas� Yasas�” ancak 15 Eylül 1935 y�l�nda 
i ten ç�kar�lan 1. Dünya Sava �’nda cephede sava anlar d� �nda  �rk ve siyasi aç�dan 
sevilmeyen bütün memurlar� görevlerinden uzakla t�rd�.60 Yakla �k olarak “901“ 
bilim insan�ndan, yani, 1932-1933 güz dönemi verilerine göre Alman 
üniversitelerindeki ö retim kadrosunun % 18,6’s�ndan bahsedilmektedir.61 Bu ki iler 
en az�ndan hemen yurt d� �na ç�km�  olsalar bile “Mart sonunda Frankfurt’tan gelen 
Philipp Schwartz’�n da kat�ld� � akademik sürgünlerden olu an küçük bir koloni”62 
Zürih’te olu tu, eklinde literatürde çizilen resim, daha sonra Acil Durum Birli i’nde 
rol oynayan Alman kaçaklardan hiçbirinin önceden Zürich’te ikamet etmiyor 
olduklar� yönünde bir yan�lg�ya sürüklemektedir. Ancak Schwartz’�n sürgün 
dan� ma bürosu kurmas�nda daha çok iki farkl� etken vard�. 

Schwartz’�n Acil Durum Birli i, Zürich’teki küçük ama etkili bir grup 
burjuvadan finansal ve lojistik yard�m alaca �n� ö rendi: smen bir sviçre Bankas� 
mirasç�s� olan ve Edgar Meyer (1879-1960) ile birlikte hareket eden Richard J. Bär 
(1892-1940). Her iki isim de Schwart’�n kay�npederi Sinai Tschulok gibi sviçre 
Federal Teknik Yüksekokulu’nda profesördü. Tekstil fabrikatörü Julius Bloch-
Sulzberger (1879-1960) ve tüccar Alwin Schmid (1893-1961) onlara kat�ld�. Alwin 
Schmid yahudi bir aileden gelmeyen tek federal destekçi idi. Schmid Acil Durum 

                                                            
55 Wiggershaus, R. (1986). s. 147; Jay, M. (1976). s. 48. 
56 Sarris, V. (1997). s. 183. 
57 Mirow, J. (1989). s. 898. 
58 Kershaw, J. (1998). s. 585. 
59 Kershaw, a.g.e., ss. 591-593. 
60 Gerstengarbe, S. (1994). 
61 Grüttner, M., Kinas, S.  (2007). s. 147.  
62 Widmann, H. (1973). s. 53. 
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Birli i’ne bugün bile Zürich’in mimari resmini biçimlendiren Schmid binas�nda yeni 
tamamlanm�  bürosunda ücretsiz e yal� odalar ay�rd�.63 

Di er taraftan asl�nda Acil Durum Birli i’nin esas kurucular� olarak görülmesi 
gereken bu üç ki i Schwartz’la Zürich’te kar �la madan önce birbirlerini tan�yorlard�. 
Hepsi arkada t� ve nörologtu.64 1919 y�l�nda siyasi s� �nmac� olarak Münih’ten 
sviçre’ye gelen Zürihli nörolog Erich Katzenstein (1893-1961) 1959 y�l�nda 

Schwartz’a yazd� � yaz�s�nda:  

      “Sevgili Schwartz (…) Sizin buraya geli inizden sonra burada bulu tu umuz ve 
Acil Durum Birli i’nin kurulmas�n� karara ba lad� �m�z tarihsel olarak do rudur. 
smini hat�rlad� �m kadar�yla siz belirlediniz (…).“65  

Ve Kurt  Goldstein (1878-1965), Nöropsikolojinin kurucusu66,  6 Nisan günü 
Zürich’e geldi. Goldstein, 1920’li y�llar�n sonuna kadar Frankfurt am Main’de 
Schwartz ile birlikte Nöropsikoloji alan�nda çal� m� t�.67 Daha sonra Schwartz ve 
Goldstein d� �nda Almanya’dan kaçan hiçbir akademisyen Acil Durum Birli i’nin 
kurucusu oldu unu söylemedi. Birlikte önemli rol oynayan di erlerinin hepsi 
haftalar hatta aylar sonra Zürich’e geldiler.68 Eklemek gerekir ki, Fritz Neumark’�n 
Acil Durum Birli i’ni kurdu u69  ya da öncülük etti i70  iddialar�n�n geçerli bir 
dayana � yoktur.   

 

Posta Kart� 

Pek tabii Schwartz da bir kere yan�lm� t�: “Bir notta“ yazd� �na göre, “Yeni 
Zürich gazetesi Nisan ay�n�n ortas�nda Alman bilim insanlar� için bir dan� ma 
bürosunun kuruldu u haberini verdi.“71 Gerçekten de Yeni Zürich gazetesinde böyle 
bir haber ilan edilmi ti, ancak 16 May�sta.72 Bu anlamda Schwartz’�n a a �daki 
anlat�m� da zamansal olarak ötelenmelidir. “Birkaç gün veya hafta sonra 
Almanya’n�n her üniversitesinden ve yüksekokulundan y� �nla soru ve ba vuru 
geldi. Biz anketler gönderdik (…). Benim Zürih’e var� �mdan sekiz hafta sonra görkemli 
bir büroda hizmet veriyorduk, günlük 14 saate kadar çal� an gönüllü ve ücretli 
yard�mc�lar�m�z vard�, bilimsel alanda �rkç� ç�ld�rman�n kurban� olan ki ilerin 
güncellenen dosyalar�na sahiptik,  yard�m ve umut arayan herkes taraf�ndan 
biliniyorduk.73  

                                                            
63 Kreft, G. (2012a). s. 109-119. 
64 Kreft, G. (2015). 
65 Erich Katzenstein Philipp Schwartz’a, 9 Mart 1959 tarihli mektup. Mektup Philipp Schwartz´�n 

ABD’de geride b�rakt� � yaz�lar�na ait ve Dr. Susan Ferenz-Schwartz (Zürich) taraf�ndan büyük bir 
yard�m severlikle kullanmam için bana verildi. 

66 Kreft, G. (2005). 
67 Kreft, G. (2013a). s. 147. 
68 Kreft, a.g.e., ss. 105-109. 
69 Möckelmann, R. (2010). s. 36.  
70 Hammerstein, J. (1989). s. 434. 
71 Schwartz, P. (1995). s. 41; Schwartz, P. (1972a). s. 3 (italikler G.K.’dan). 
72 Kreft, G. (2011). s. 129; Kreft, G. (2012a). s. 122. 
73 Schwartz, P. (1995). s. 41; Schwartz, P. (1972a). s. 3 f. (italikler G.K.’dan). 
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Tarihe tekrar de inmek gerekirse: “May�s ay� sonunda okunamayacak bir 
ekilde imzalanm�  ve Türkiye’de Cenevre’li Pedagoji Profesörü A. Malche’nin 

dan� manl� �nda bir üniversite reformu haz�rlad� �n� bildiren bir posta kart� 
taraf�m�za ula t�. Hemen ba vurdum. Profesör Malche cevap verdi.“74 Posta kart�n�n 
metin sayfas�na daha ilk bak�ld� �nda, kart�n Bern’den göderildi i söylenebilir (Belge 
1). Malche, kart�n göndericisi de ildi. leti im için kendisinin stanbul’daki adresi 
verilmi ti ve ayr�ca kesin bir dille posta kart�na tarihi branice yaz�p gönderenden 
farkl� olarak Malche‘nin kesinlikle Yahudi olmad� � vurgulan�yordu. Muhtemelen bu 
gönderi 16 May�s’ta NZZ gazetesinde yay�nlanan nota bir tepkiydi. 

 
Belge 1. Posta Kart� Metni 

 

                                                            
74 Schwartz, a.g.e. s. 43 bkz. s. 5 (italikler G.K.’dan). 
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De ifre edildi inde ve Gregoryen takvimine dayand�r�ld� �nda “Erew schwuos, 
5693“ 30 May�s 193375 Sal� gününü göstermektedir. Bu da Schwartz’�n 
aç�klamalar�yla örtü mektedir. Tebligat süresinin uzunlu unu da göz önünde 
bulundurdu umuzda, posta kart�n�n “May�s sonu” de il, Haziran ba �nda ula t� �n� 
söyleyebiliriz. 

Bu sonuçtan hareketle Posta kart�, Türkiye’nin Acil Durum Birli i ve 
Schwartz’�n dikkatini nas�l çekti ini anlatt� � Schwartz’�n ifadelerini 
desteklemektedir. Yeni ve a �rt�c� bir bak�  aç�s� da benim Schwartz’�n meçhul 
gönderenle özde le tirmeyi ba armamd�. Konu Bern Yahudi Birli i vaizi Josef 
Messinger (1880-1950) ile ilgiliydi.76  Widmann’�n ne bahsetti i, ne de gösterdi i 
posta kart�n�n ön yüzü incelendi inde (Belge 2) hikaye daha da ilginçle iyordu. Posta 
kart�ndaki adres Acil Durum Birli i de ildi, aksine Zürih Yahudi Birli i haham� 
Martin Lipmann’d� (1864-1945) ki kendisi de aç�k olarak posta kart�n� nereye 
gönderece ini biliyordu. Politikayla ilgilenen ve dünya i leriyle ilgili  “Alman-Türk 
Mucizesi“ne öncülük eden bu iki Yahudi ruhani ki inin etkisi 20. yüzy�l�n bilim 
tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geli iminde beklenmedik, ayn� zamanda da 
dikkate al�nacak bir nottur. 

 

Schwartz’�n Türkiye ile Alman Bilim nsanlar� Aras�ndaki Uzla maya Katk�s� 

5 Temmuz 1933 tarihinde Philip Schwartz stanbul’a ayak bast� ve istasyonda 
matematikçi Kerim Erim (1894-1952) taraf�ndan kar �land�. Daha bu ilk kar �la mada 
Schwartz’�n hocal�k ba ar�s�na katk� sa layan ki isel benzer ilgi alanlar� ortaya ç�kt�. 
Erim, Darülfünun’da, yani 1933 y�l�nda reform sürecinde Malche’nin gözlemci olarak 
katk�s�n�n oldu u stanbul Üniversitesi’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün (1881-1938) 
radikal reform görü ünü destekleyen ve ayn� zamanda da böylece  konumlar�n� 
kaybetme riskini kabullenen profesörler grubundand�. E er Schwartz, Erim’in söz 
konusu reform komisyonunu “Türk yüksekokul ö retmenlerinin intihar kulübü“77 
olarak nitelendirdi ini dü ünseydi, onun için bu dü ünce “yapmac�k bir ne e 
kayna �ndan“78 ve bir yahudinin79  kendi kendine e lenmesinden öteye geçmezdi. 
Bunun nedeni daha ilk tan� mada 20 y�l sürecek, ya am�n� kaybetmesine kadar da 
devam edecek kar �l�kl� dostluk ve güvendi“.80  Di er yandan Schwartz kendisinin de 
“iyi bir al�c�“81 oldu undan bahsederken, boks sporundan örnek vererek, sert 
vuru lar� saklamaya özen gösterdi inden söz etmektedir. 

                                                            
75 Daha önceki çal� malarda Sal� yerine yanl� l�kla 30.5.1933 Çar amba gününü verdim. (Kreft, G. 

(2011). s. 131; Kreft, G. (2012). s. 122). – nsan kendini bile kontrol etmeden al�nt� yapmamal�. 
76 Kreft, G. (2011). s. 131.; Kreft, G. (2012a). s. 122. 
77 Schwartz, P. (1995). s. 44; Schwartz, P. (1972a). s. 5. 
78 Bozay, K. (2001). s. 54. 
79 Kreft, G. (2011).  s. 142. Yahudi f�kras� için bkz. Kreft, G. (2012b); Kreft, G. (2013b).  
80 Schwartz, P. (19959, s. 44; Schwartz, P. (1972a). s. 5. Kerim Erim 1952’de vefat etti i için bu yer 

Schwartz’�n 1940l� y�llar�n ba lar�nda olu an müsveddelerinde daha sonra di iklikler ve eklemeler 
yapt� �n� göstermektedir. 

81 Schwartz, a.g.e. s. 61 bkz. s. 18. 
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Belge 2. Posta Kart� 

Bununla birlikte tarihsel de i imin trajik anlar�n�n da fark�ndad�r. Arkada � 
Kerim’in e i Fatma Zehra han�m�n “çiçeksi zarafetinden“ bahsederken ya da 
dilindeki “do al tonlamay�“, hareketlerini “eski yeti tirme tarz�n�n ürünü“ olarak 
nitelendirirken küçük k�z� Gülen’i modern yeti tirme tarz�n�n kurban� olarak 
de erlendirmektedir.82 Her ne kadar bu görü  bize günümüzde ataerkil gibi görünse 
de Schwartz´�n örne i Türkiye’de istenilen Avrupal�la ma süreci konusunda aç�kça 
karars�zl�k ya ad� �n� göstermektedir.  

Ertesi gün ö leden önce Schwartz, Malche ve iki Türk hükümet temsilcisi (Salih 
Zeki Bey, Milli E itim Bakanl� � Genel Sekreteri ve Bakanl�k Müdürü Rü tü Bey) 
taraf�ndan Ankara’da kar �land�. Saat 14.00’da yakla �k 20 çal� an�n ve Milli E itim 
Bakan� Re it Galip‘in (1893-1934) kat�ld� � bir bulu ma gerçekle ti. Zürih’te toplanan 
bilgiler sayesinde Schwartz stanbul’daki her bo  ö retmen kadrosu için üç Alman 
aday sundu. Toplant� yedi saat sonra sona erdi inde Zürih’teki dava arkada lar�na 
telgraf çekti: “Üç de il 30“83 yazd�. Seyahatten önce üç ki i beklenirken, 30 i ten 
ç�kar�lan profesör, planlanan yeni stanbul Üniversitesi’nde bir hamlede i e al�nm� t�. 
Günün sonunda Schwartz ve Malche “gece geç saate kadar so uk bir çay bahçesinde 

                                                            
82 Schwartz, a.g.e. s. 61 bkz. s. 19. 
83 Schwartz, a.g.e. s. 47 bkz. s. 8. 
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oturdular. Her masa doluydu. Her gruptan sessiz sakin adamlar ve kad�nlar. Bir 
orkestra, flütleri ve telli çalg�lar�yla bir ark�c�ya e lik ediyordu. Türk müzi i. 
Profesör Malche kendini hâlâ yabanc� hissediyordu. Bunlar benim çocuklu umda 
Macar, Romen ve S�rp halk ark�lar�nda ve Yahudi ilahilerindeki yakar� larda 
duydu um tonlard�.“84 Bir y�ld�r Türkiye’de bulunan Malche’den farkl� olarak 
Schwartz kendisini burada evinde gibi hissediyordu. 

Schwartz’�n Türkiye'ye olan ilgisi özgeçmi inden anla �lmaktayd�. 1933 y�l�nda 
Türkiye’ye gelen di er Alman sürgünlerden belirgin ekilde farkl�yd�. Schwartz,      
1. Dünya Sava � sonras�nda üçe bölünen ve bugün Romanya, Yugoslavya ve 
Macaristan’a ait olan Banat bölgesinde eyalet ehir Versecz’de dünyaya geldi. Burada 
sürekli tarihle büyüyen, farkl� dil konu an halk gruplar�ndan olu an, yüzy�llar�n 
etnik çat� malar�n� bar�nd�ran (sadece Balkanlarda de il) çok kültürlü bir güney 
Avrupa ülkesinden (en miniature) bahsedilmektedir. Bizim konumuz ba lam�nda 
Banat’�n 16. yüzy�ldan 18. yüzy�la kadar Osmanl� mparatorlu u’na ait olmas� da tek 
ba �na vurgulanmal�d�r.85 öyle anlayabiliriz ki e er Schwartz ba ka bir alanda 
güçlenmi  olsayd� yine de dü üncesi: “Müzikte oldu u gibi Türk dilinde de 
çocuklu umdan gelen Macar, S�rp, Romen, Sami unsurlar� buldum.“86 Bu anlamda 
Schwartz’�n biyografik geçmi i, onun kendini kay�ts�z arts�z Türkiye’nin eline 
b�rakmas�n�n önemli bir nedenidir. 

ten at�lan meslekta lar� aras�nda Schwartz’�n zihniyeti hiçbir ekilde 
anla �lm�yordu. Daha ziyade 48 saatlik Zürih’e geri dönü  yolculu u s�ras�nda temas 
kurdu u olas� adaylar manidard�: “Beni bir oryantali e itir gibi e ittiler.”  

Profesörlerin ça r�lmalar�na verecekleri olumlu cevab� her türlü hissi ve “çok 
�mar�k“ taleplere ba layan birçok önyarg�y� Schwartz “Fazlas�yla be eri ve be eri“87 

ba l� �yla alayc� bir ekilde ele ald�. Üç hafta sonra tekrar stanbul’a seyahat etti. Bu 
sefer kendisine Chirurg Rudolf Nissen (1896-1981) isminde henüz daha Temmuz 
ay�n�n ortalar�nda Acil Durum Birli i’ne kat�lan ikinci bir temsilci e lik etti. 

Kayda de er bir ekilde her ikisinin Türkiye’deki ikametleri farkl� betimlendi. 
Schwartz “25 Temmuzda” stanbul’a ayak bast� �ndan sözetmekte, “Nissen (…) bana 
e lik etti.“88 demektedir. Buna kar �l�k Nissen ise 1 A ustos 1933’te stanbul’a 
geldi ini yazm� t�r. Bana Schwartz’�n verdi i zaman daha inand�r�c� geldi, çünkü 
kendisi harfiyen 31 Temmuz gecesi kapat�lan Darülfünun’dan ve 1 A ustos 1933 
y�l�nda aç�lan stanbul Üniversitesi’nden söz ediyor ki, eski enstitünün feshi ve yeni 
üniversitenin nihai biçimi için kendisinin “5 gün varl� �” yeterliydi (…).89 

                                                            
84 Schwartz, a.g.e. s. 49 bkz. s. 9. 
85 Kreft, G. (2004). s. 101; Kreft, G. (2011). s. 133. 
86 Schwartz, P. (1995). s. 62; Schwartz, P. (1972a). s. 19. 
87 Schwartz, a.g.e. s. 50 f. bkz. s. 10 f. Al�nt�lanan ba l�kta, Menschliches, Allzumenschliches adl� yaz�s� 

1878’de yay�mlanan Alman filozofu Friedrich Nietzsche’nin (1844-1900) bir aç�mlamas� söz 
konusudur. Schwartz’�n raporunun Türkçe tercümesinde bu ba l�k yorumsuz kayboldu. Buna 
ili kin bkz. Kreft, G., Lilienthal, U. (2011). s. 4. 

88  Schwartz, P. (1995). s. 61; Schwartz, P. (1962a). s. 11. 
89  Schwartz, a.g.e. s. 53 f. bkz. s. 13. 
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Nissen’e göre, birlikte stanbul’a hiç seyahat etmemi lerdi (ya da Schwartz ehri 
ara s�ra terk etmi  olmal�). Aksi takdirde Nissen’in reform projesi ile ilgili çok zor 
bilgi ald� � konusundaki ikayetini anlamak oldukça güç. Kendisi “ nanmak 
istiyorum ki, anla ma zorluklar�na neden benim kayg�lar�md�“ diye aç�klad�. Birkaç 
gün sonra Schwartz geldi inde, bütün profesörler için geçerli olan anla ma modeli 
ile ilgili müzakereler h�zl� bir ilerleme katetti.90 Nissen’i rahats�z eden ”anla ma 
zorluklar�“ bir kültür okunun etkisi olarak da yorumlanabilirdi. Ayr�ca Schwartz’�n 
dil bilgisi önemli bir rol oynad�. 1919 y�l�nda t�p e itiminden sonra Budape te’den 
ayr�ld� �nda asl�nda Paris’e cerrah olabilmek için gitmek istedi. Ancak 1933 y�l�  
Temmuz sonu A ustos ba �nda Schwartz,  Frans�zcaya hakimiyeti ve Türkiye’de ilk 
kal� �nda Türk temsilcilerle görü meler yapt� � dönemde kazand� � diplomasi diliyle 
Acil Durum Birli i’nin ba ar�s�n� sa lad�.91 Nissen’in saptamas�na göre “Schwartz’�n 
hedefini bilen ki ili i, ki isel donan�m� ve ikna kabiliyeti olmasayd� hiçbir ekilde bu 
kadar büyük say�da yabanc� gelemezdi.“92  

Ve böylece Philipp Schwartz “Alman-Türk mucizesinde” önemli bir rol oynad�. 
Raporundan anla �ld� �na göre, Türk üniversite reformu yap�l�rken Schwartz’�n 
sa lad� � müthi  ilerlemenin imkans�zl� �n� tan�mlamak için “Mucize” kelimesini ilk 
kullanan ki i Kerim Erim’dir.93 

Albert Einstein’�n (1879-1955) 17 Eylül 1933’te Türkiye Cumhurba kan� smet 
nönü’ye (1874-1973) yazd� � ve birkaç y�l önce bulundu unda büyük ilgi uyand�ran 

mektubu ba lam�nda Schwartz’�n tarihsel büyüklü ü nihayet resmediliyor ama 
de illenerek. Einstein mektubunda Almanya’daki Yahudi aleyhtar� yasadan 
etkilenen 40 profesör ve doktorun Türkiye’de çal� mas�na f�rsat verilmesini istedi. 
Ancak Schwartz’�n i ten ç�kar�lan Alman ö retim üyeleriyle ilgili Türk hükümetiyle 
uzla t� � sözle me ko ullar� sa land� �ndan bu istem sonuçsuz kald�.94  Bu durumdan 
hareketle iki z�t yorum ortaya ç�kmaktad�r: E er “Alman-Türk Mucizesi” Albert 
Einstein taraf�ndan gerçekle tirilmi  olsayd� onun zekice katk�s�na tarih sayfalar�nda 
b�kmadan de inilecekti. Ama o ki i Einstein de il de Schwartz ise o zaman onun bu 
ba ar�s�n� neden farkl� de erlendirmeliyiz? 

 

Genel Bak�  

“Alman-Türk Mucizesini” yeniden olu turma fikrimizi bu durumda yar�da 
b�rakmak zorunday�z. Ba lang�ç bölümünde özetlenen hikayenin devam ettirilmesi 
bu makalenin çerçevesine zarar verir. Alanyaz�n ve kaynak ele tirisinin tarihsel 
kaynaklarla birlikte bu zamana kadar çizilmi  olan resmi belirli noktalarda nas�l 

                                                            
90 Nissen, R. (1969). s. 192. Alman Profesörler ile  Türk hükümeti aras�nda 1933  A ustos ba lar�nda 

Schwartz ve Nissen taraf�ndan haz�rlanan Sözle me Program�na ili kin olarak (Schwartz, P. (1995) s 
59;. Schwartz, P. (1972a) s 17) bkz. Regine Erichsen’in bu kitaptaki yaz�s�. Vgl. Dalaman, C. (1998). s. 
103. 

91  Kreft, G. (2011). s. 134. 
92  Nissen, R. (1969). s. 193. 
93  Schwartz, P. (1995). s. 50; Schwartz, P. (1972a). s. 5. 
94  Reisman, A. (2007b). s. 267. 



kinci Vatan 93

düzeltti i ve aç�klad� � anla �lmaktad�r. Son olarak incelenmemi  iki büyük soruna 
de inmek gerekir. 

lk olarak, Acil Durum Birli i’nin hikayesi eskiden oldu u gibi bugün de yaz�l� 
de il. ten ç�kar�lan yüksekokul ö retmenleri için varolan o zamanki  önemli Alman 
yard�m derneklerinin isimleri ve görü leri alanyaz�nda sürekli yer al�yordu.95 Regine 
Erichsen’in her aç�dan ele ald� � benzersiz öncü çal� mas� d� �nda, kendisini bu 
konunun ara t�r�lmas�na adayan kimse ç�kmad�.96 Acil Durum Birli i’nin ba ar�s�n�n 
tarih yaz�n� içinde ne kadar az dikkate al�nd� �na ngiliz karde  organizasyonu 
Society for the Protection of Science and Learning (SPSL) ile ilgili güncel bir yaz�da 
çarp�c� bir ekilde de inilmektedir. Yard�m arayan akademisyenlerin kay�tlar�n�n 
Schwartz’�n yönetimindeki Zürich’te olu turulan kartoteklere dayand� � ve Acil 
Durum Birli i’nin List of Displaced German Scholars (1936/1937)97 olarak 
yay�mland� �ndan bir kelime olsun bahsedilmemektedir. 1935 y�l� sonuna kadar 
Londra’da ayn� binada yer alan her iki yard�m organizasyonunun sürülen 
akademisyenlere sa lanan kurtarma ve arac�l�k yapma çabalar�ndaki pay�n� kesin 
olarak belirlemenin günümüzde dahi mümkün olmad� � dü üncesi, bunun bo una 
bir u ra  olarak görülmesine yol açmaktad�r.98 

Schwartz’�n stanbul Üniversitesi’ne ça r�lmas�yla Acil Durum Birli i’ni 
yöneten Fritz Demuth’un (1876-1965) sonuç raporuna göre Birlik  “2.600 Alman bilim 
insan�na“ arac� oldu. Bunlar�n içinde on binlerce akademik e itime sahip uzman 
(doktorlar, di  doktorlar�, ö retmenler, papazlar, mühendisler)99 vard�. 
Beraberlerinde aile üyelerini de dü ünmek gerekmektedir. 

Bu aç�lardan bak�ld� �nda büyük oranda Schwartz taraf�ndan olu turulan Acil 
Durum Birli i’nin önemini, i ten at�lan bilim insanlar�n�n Schwartz’�n kendi 
çabas�yla Türkiye’ye gönderilmeleriyle s�n�rland�rmak, konuyu gözden kaç�rmak 
anlam�na gelir. Nazi dönemindeki bilim göçü tarihinde sürgün edilen büyük bir 
grup yüksekokul ö retmeninin bu iskan� benzersizdir. 

Öte yandan Philipp Schwartz’�n biyografisi de yaz�lmam� t�r. Ben konuyla ilgili 
on y�l� a k�n bir süredir yap� ta lar�n� yay�mlad�ktan sonra, bu eksiklik bende gitgide 
aç�klama yapma gere i uyand�rd�. Schwartz’�n ya ad� � birçok ülke (Macaristan, 
Almanya, Türkiye, ABD) ve konu tu u diller göz önünde bulunduruldu unda, 
böyle bir giri imin zorluk derecesi apaç�k ortadad�r. Ancak neden kimse bu zamana 
kadar bu görevi üstlenmedi? Bu soruya dolayl� bir cevap bulmak mümkündür. 2. 
Dünya Sava � sonunda birçok Türkiye göçmeni genç Alman devletinde ba ar�l� oldu 
ve sadece otobiyografileri yay�mlanmad�, ayn� zamanda kapsaml� biyografilerle de 
ebedile tiler. Almanya’da kendi ö rencilerini yan�na çekme ve böylece gelenek 
olu turma mutlulu u, kabul görme ve tatmin olma duygular� Schwartz’tan 

                                                            
95 Burada al�nt� yap�lan çal� malardan ba ka Feichtinger de belirtilebilir. Feichtinger, J. (2001). ss. 71-

75. Ayr�ca Stiefel, E., Mecklenburg, F. (1991). ss. 34-37. 
96 Erichsen, R. (1994). 
97 Löhr, I. (2012). s. 274; Düwell, K. (1987). s. 8.  
98 Kreft, G. (2011). s. 139; Kreft, G. (2012). s. 119, Dipnot 81. 
99 Demuth, F. (1951). s. 612. 
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esirgendi. 1950’li y�llarda Frankfurt am Main’a  sürgün edildi i üniversiteye dönme 
çabalar� da sonuçsuz kald�.100  

Türk gençleriyle yapt� �m sohbetlerden bildi im kadar�yla Schwartz 
Türkiye’de tan�nmas�na (Türkiye’de lise ders programlar�nda ve üniversitelerde 
aç�kça yer almaktad�r.) kar �n Almanya’da ne bilimsel eseri bilimsel eserler 
kaidelerine uygun görüldü ne de Acil Durum Birli i içindeki angajman� ulusal bir 
de er ta �d�. Schwartz’�n Acil Durum Birli i arac�l� �yla bütün Alman 
üniversitelerinden i ten ç�kart�lan yüksekokul ö retmenlerine yeni i  olana � 
sa lanmas�na ra men, 1945 y�l�nda hiç kimse kendisine misafir profesör ya da 
onursal doktora unvanlar�n� teklif etmedi. Bunun nedeninden önce Schwartz’�n 
1972’deki u aç�klamas� okunmal�d�r:  

     “Bir göçmen örgütünün kurucusu ve geli tiricisi olarak benim faaliyetimin 
Almanya’da sadece Hitler döneminde de il onun y�k�lmas�ndan sonra da Alman 
dü man� olarak de erlendirildi ine dikkat çekmek isterim. Bugün hâlâ daha baz� Alman 
üniversite meslekta lar�m�n ayn� tutumu sergilediklerine dair yeterli göstergem var.“101 

Göreli olarak bu durumun de i ti i görülmektedir. 11 Nisan 2014’de Zürih 
ehri uluslararas� misafirlerin kat�l�m�yla birlikte Schwartz’�n Fluntern 

mezarl� �ndaki ebedi istirahatgah�n� an�t mezara dönü türdü.102 sviçre’deki Türk 
Büyükelçili ini temsilen Yunus Emre Özgici konu tu. Frankfurt am Main  Goethe 
Üniversitesi Rektör Yard�mc�s� Manfred Schubert-Zsilavecz, Nazi zaman�nda ve 
sonras�nda Schwartz’a kar � sergilenen tutum nedeniyle özür diledi. 24 Ekim 2014 
tarihinde Frankfurt Goethe Üniversitesi bir Alman Üniversitesi olarak ilk kez 
Üniversite hastanesinin toplant� salonu giri inde  Philipp Schwartz’�n an�s�na yap�lan 
an�t�n aç�l� �n� gerçekle tirdi. 

Aç�l� ta sadece üniversitenin yüksek düzeyde temsilcileri de il, ayn� zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Ba konsolosu Ufuk Ekici de bir konu ma yapt�.103 
Schwartz’�n arac�l�k ettiklerini Kurt Heilbronn temsil etti. Kurt Heilbronn’un babas� 
Alfred Heilbronn (1885-1961) 1933 y�l�nda stanbul Ziraat Enstitüsü kürsüsüne 
ça r�lm� t�. Susan Ferenz-Schwartz samimi cümleleriyle babas�ndan, Almanya’dan 
sürgün edili lerinin ya amlar�n� ne kadar derin etkiledi inden bahsetti ve Türkiye’ye 
kurtar�l� lar� ve misafirperverli i için te ekkür etti. An�t yapt�r�lmas�na katk�s� olan 
Ludwig Edinger-Vakf� temsilcisi olarak Nazilerin gerçekle tirdi i Yahudi 
katliam�n�n kurbanlar�n� anmak için en anlaml� uluslararas� anma yeri olan 
Kudüs’teki Yad Vashem’den selamlama cümlesini al�nt�lad�m:  

“Philipp Schwartz’s daring and resourceful activity on behalf of Jewish and 
politically persecuted German academics was instrumental in saving hundreds from a 
grim fate. He had rightfully earned a place in civilzation’s chronicle of human decency 
and ethical responsibility.“104 

                                                            
100 Winkelmann, O. (2005); Kreft, G. (2013). s. 152; Kreft, G. (2011). s. 140. 
101 Schwartz, P. (1972b). s. 7.  
102 Hürlimann, B. (2014). 
103 Ekici, U. (2014). Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde Prof. Dr. Schwartz ad�na an�t dikme   töreninde 

yap�lan konu ma, 24.11.2014. http://frankfurt.cg.mfa.gov.tr/ShowSpeech.aspx?ID=5475 
104 Gevir, Y., Kreft, G. (2014); Kreft, G. (2014). s. 127. 
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                    “ lim tercümeyle de il, tetkikle olur!” 

       Mustafa Kemal Atatürk (1931) 
        Giri  

Yirminci yüzy�l�n ilk onlu y�llar�nda Almanya, bilim ve teknoloji üretiminde 
lider ülke konumundayken, Hitler’in iktidara gelerek dünyay� yang�n yerine çeviren 
karar ve uygulamalar�ndan bilim ve akademi dünyas� da pay�na dü eni fazlas�yla 
alm� , bilim, teknoloji ve e itim alan�nda korkunç bir y�k�m ya anm� t�r.  

Almanya’n�n 1930’lara kadar bilimsel ve teknolojik etkinliklerde zirvede 
olmas�n�n en büyük nedenlerinden birisi, üniversitelerinin günümüzdeki üniversite 
biçimine uygun yap�lanmas�n�n daha 19. yüzy�l�n ba lar�nda gerçekle tirilmi  
olmas�ndand�r. Bilindi i üzere Prusya, 1806 Jena Sava �’nda Fransa’ya yenilerek 
topraklar�n�n yakla �k yar�s�n� kaybetmi tir. Ard�ndan Napolyon’un, i gal etti i 
Prusya’da yirmi iki üniversiteyi kapatmas�yla bu kurumlar�n statüsü lise seviyesine 
indirilmi tir. gal d� �nda kalan bölgelerde ise üniversitelerin Frans�z tipi 
üniversitelere göre yeniden yap�land�r�lmas� konusunda bir kamuoyu olu turulmu  
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ve üniversiteler birer devlet kurumu durumuna dönü türülmü tür. Bu ko ullar 
içerisinde Alman Üniversite Reformu, 1809 y�l�nda ya ama geçirilmi tir. Napolyon 
taraf�ndan daha önce kapat�lan Halle Üniversitesi’nin eski yöneticileri, Kral III. 
Frederick’i üniversite reformunun gereklili i konusunda ikna ederek ünlü dilbilimci 
Wilhelm von Humboldt’un, Alman e itim sistemini olu turmak ve Berlin 
Üniversitesi’ni kurmakla görevlendirilmesini sa lam� lard�r. Humboldt bu görevi 
lay�k�yla yerine getirmi  ve di er Bat� ülkelerinde henüz var olmayan bir 
yap�lanmay� gerçekle tirmi tir. Humboldt’la özde le en Alman tipi üniversitenin 
temel özelli i, üniversitelerin yaln�z ö retimle yetinemeyece i, ayn� zamanda 
ara t�rma ve bilgi üretme i levini de yüklenmesi gere idir. Bu kurumda temel ilke 
“bilim için bilim yapmak”t�r. Ayn� zamanda akademik hürriyetin güvence alt�na 
al�nd� � bir ortamda, ö retim üyeleri istedikleri konularda bilimsel ara t�rma yapma 
özgürlü üne sahiplerdir. 

 Hitler’in iktidar� ele geçirmesinden k�sa bir süre sonra rejime muhalif olanlara 
kar � topyekün sava  aç�lm� t�r ve bu sava , Yahudilere yönelik kampanya ile birlikte 
yürütülmü tür. 1 Nisan 1933 günü “Yahudilere Boykot Günü” ilan edilmi , 7 Nisan 
1933’te ise “Devlet Memurlar� Statüsünün Yeniden Belirlenmesi” ba l�kl� Kanun 
ç�kart�lm� t�r. Bu Kanun’un 3. maddesinde “Ari �rktan olmayan memurlar emekliye 
ayr�l�rlar.” ve 4. maddesinde ise “ imdiye kadarki politik etkinlikleri dolay�s�yla, 
milli devlet için her an ve her türlü tehlikeyi göze alaca � hususunda kesin kanaat 
vermeyen memurlar i ten ç�kar�labilirler.” ifadeleri yer almaktad�r. 4. madde, 
özellikle üniversitelerde tasfiye için kullan�lm� , bu nedenle yüzlerce bilim insan� 
Almanya’y� terk etmeye zorlanm� t�r. Bu Kanun uyar�nca do rudan Yahudi olan 
veya soyunda Yahudi bulunan, kendileri Ari �rktan oldu u halde e leri Yahudi olan 
veya e lerinin soyunda Yahudi bulunan ve ari �rktan olmakla birlikte kar �t siyasal 
görü  veya partilere üye olan memurlar�n ve üniversite üyelerinin görevlerine son 
verilmi tir. Bu özelliklere sahip ki ilerin yan� s�ra Ari �rktan olup Nazizm ile 
uyu amayaca �n� anlayarak kendi iste i ile görevinden ayr�l�p Almanya’y� terk 
edenler de vard�r. Dolay�s�yla “mülteciler”, “göçmenler” veya “sürgünler” olarak 
adland�r�lan bu topluluk siyasal görü leri bak�m�ndan da farkl�l�klar göstermektedir. 
Bu gibi nedenlerle de bu topluluk ço u kez “Almanca konu an mülteciler” olarak 
an�lm� t�r. Bununla birlikte, çok say�da bilim insan�n�n ve uzman�n topluca 
Türkiye’ye geli ini sadece “iltica” olgusu çerçevesinde ele almak, olay�n özünün tam 
olarak kavranmas�na engel olmaktad�r. öyle ki Alman bilim insanlar�, Atatürk’ün 
önderli inde ba lat�lan ve ya ama geçirilen bilim ve e itim politikas�n�n üniversite 
aya �ndaki uygulamalar�n�n bir parças� olarak Türkiye’ye davet edilmi  ve nitelikli 
insan gücünü yeti tirecek ana kaynak olarak de erlendirilmi lerdir. Zaten dönemin 
Milli E itim Bakan� Re it Galip, stanbul Üniversitesi’nin Kas�m 1933’teki aç�l�  
konu mas�nda:1 

“Yabanc� profesörlerin seçiminde temel art�m�z, kendilerinin kendi ülkelerindeki 
üniversitelerde de profesör konumuna eri mi  ve isimlerini ülkelerinin s�n�rlar� d� �nda 
duyurmu  olmalar�d�r... Yeni e itim kurumumuzu üstün bir seviyeye en k�sa zamanda 
yükseltebilmek için, genç Türk bilginlerini ehliyetli önderlerin yan�nda h�zla 

                                                            
1 Hirsch, E. (1997). An�lar�m. (Çev: Fatma Suphi). Ankara. s. 211. 
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yeti tirebilmek ve nihayet laboratuvarlar�, seminerleri ve en genel anlam�yla ö retimi 
bilimsel bir tarzda örgütleyebilmek için, vakit kaybetmeksizin bütün fakültelerde orijinal 
ara t�rmalara yeni bir yol açmak ve gerçek bir üniversite ruhunun ve anlay� �n�n kök 
salmas�n� sa layabilmek için, en uygun ve radikal çözümü, yabanc� profesörlerin say�s�n� 
mümkün mertebe yüksek tutmakta gördük.” 

demi  ve Alman ö retim üyelerinin yaln�zca “mülteci” gibi de il, devletin resmi 
organlar�n�n daveti sonucu i , ücret ve hatta ya am güvenli ini sa layan 
sözle melerle -a a �da sözle me maddeleri verilecektir- ülkelerinden ayr�l�p 
Türkiye’ye geldiklerini dile getirmi tir. Bu görevlendirmeler, ne istedi ini bilen bir 
siyasal iktidar�n zaman içerisinde ad�m ad�m yürürlü e koydu u bir politikan�n 
sonucudur.2 

Hitler yönetiminin bask�lar�ndan bunal�p Almanya’y� terk eden bilim 
insanlar�n�n büyük bir ço unlu u sviçre’ye s� �narak kendilerine ba ka ülke 
üniversitelerinde veya yüksekö retim kurumlar�nda i  bulmak için, Zürih’te 
“Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland” (Yurt D� �ndaki Alman 
Bilim Adamlar� Yard�m Cemiyeti) adl� bir örgüt kurmu lard�r. Bu cemiyetin ba �na 
da T�p Doktoru Prof. Dr. Philipp Schwartz getirilmi tir. Bu s�rada -a a �da ayr�nt�l� 
gösterilece i üzere- Türkiye’de Üniversite Reformu çal� malar� yo un bir ekilde 
sürüyordu. Islahat Mü avirli i görevini yürüten Albert Malche, bu cemiyete May�s 
1933’te gönderdi i bir posta kart�nda mülteci Alman bilim insanlar�na Türkiye’de 
çal� ma imkan� bulundu unu bildirdi. Bunun üzerine cemiyet, konuyu görü mek 
üzere Prof. Dr. Philipp Schwartz’� Türkiye’ye gönderdi. 5 Temmuz 1933 günü 
stanbul’a gelen Schwartz’� Islahat komitesi üyesi Prof. Dr. Kerim Bey (Erim) 

kar �lam�  ve durumu bütün ayr�nt�lar�yla anlatarak kendisini Ankara’ya 
göndermi tir. Schwartz, 6 Temmuz 1933 günü ö leden önce Albert Malche ve Rü tü 
Uzel ile görü mü , ayn� gün ö leden sonra da Re it Galip’in ba kanl� �nda yap�lan 
toplant�ya kat�lm� t�r. Bu gün Fritz Neumark’�n deyimi ile “Alman-Türk 
Mucizesi”nin günü olarak tan�mlanabilir ve Avrupa üniversitelerinin tarihinde 
herhalde böyle ba ka bir gün daha olmad� � söylenebilir. 

1933 y�l�ndan sonra Alman profesörlerin gittikleri ülkeler s�ralamas�nda 
Türkiye, Amerika Birle ik Devletleri’nden sonra ikinci s�ray� alm� t�r. Türkiye’ye 
gelen bilim insanlar� 1933 Üniversite Reformu çerçevesinde yeniden yap�lanan 
stanbul Üniversitesi’nin yan� s�ra Yüksek Mühendis Mektebi/ stanbul Teknik 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara 
Numune Hastanesi/T�p Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuvar�, Dil ve Tarih-
                                                            
2  Yabanc� ülkelerden ö retim üyesi getirme ve yabanc� ülkelere ö renci gönderme yoluyla bilim ve 

teknolojiyi ba ka bir uygarl�ktan aktarma siyaseti, Osmanl�lar Dönemi’nde de uygulanm�  evrensel 
nitelikte bir siyasettir ve bu nedenle söz konusu siyasetin farkl� dönemlerde Rusya, Japonya ve 
M�s�r’da gerçekle tirilen bilim nakli uygulamalar�yla benzer özelliklere sahip oldu u 
gözlenmektedir. 1795 y�l�nda aç�lan Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’un ö retim kadrosu 
olu turulurken veya 1829’da Fransa’ya bilim e itimi için ö renciler gönderilirken, Osmanl� 
Yönetimi de ayn� yolu izlemi tir; ancak Cumhuriyet Dönemi’ndeki uygulama ile Osmanl� 
Dönemi’ndeki uygulama aras�ndaki en aç�k farkl�l�k, gönderilen ö rencilerin ve getirilen ö retim 
üyelerinin nicel ve nitel üstünlü üdür. 
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Co rafya Fakültesi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çe itli sürelerle görev 
alm� lard�r. Bu noktada hat�rlanmal�d�r ki, Türkiye’de görev alan Alman bilim 
insanlar�n�n baz�lar�, dönemin Alman Hükümeti ile yap�lan anla malar çerçevesinde 
Türkiye’ye gelmi lerdir.  

Türkiye’ye toplam 300 akademisyen ve 50 teknisyen ile destek eleman� 
gelmi tir. Aile üyeleri de dahil edilince bini a k�n ki inin ülkemize geldi i 
görülmektedir. Gelenler aras�nda profesörler, ara t�rmac� bilim insanlar�, hekimler, 
avukatlar, mimarlar, ehir planlamac�lar�, mühendisler, sanatç�lar ve kütüphaneciler 
d� �nda farkl� meslek gruplar�ndan ki iler de bulunmaktayd�. Bu ki iler görev 
ald�klar� kurumlar� ça da  bilimsel ara t�rma yöntemlerine uygun ara t�rma 
yapabilecek kurumlara dönü türmede etkili olmu lar, kamu sa l� �, kütüphane, 
hukuk, mühendislik ve yönetim uygulamalar�n� yeniden tasarlam� lard�r.  

Türkiye’ye gelenler aras�nda, doktoras�n� ünlü matematikçi Felix Klein’�n 
yan�nda yapan, Einstein’�n Özel Görelilik Teorisi’ni astronomiye uygulamak için 
deneysel çal� malara ba layan ve Einstein’�n teorisine göre, � � �n bir gravitasyon 
alan�ndan geçerken sapmaya u rayaca �n� deneysel olarak, 1914 A ustos’undaki 
güne  tutulmas� s�ras�nda belirlemeye çal� an ilk astronom Erwin Finlay Freundlich, 
Göttingen Üniversitesi Rasathanesi’nde çal� �rken 1907-1909 y�llar� aras�nda kendi 
buldu u bir yöntemle 70 parlak y�ld�z�n spektrumunda 60 yerde spektral parlakl� � 
ölçerek ilk defa y�ld�zlar�n s�cakl� �n� belirleyen ve böylece astronomi aleminde 
büyük bir öhrete kavu an Hans Rosenberg; Manchester Üniversitesi’nin Fizik 
Bölümünde dönemin ünlü fizikçilerinden Rutherford’un yan�nda asistanl�k yapan ve 
onunla birlikte 1909 y�l�nda He II parçac�klar�n�n te hisini gerçekle tiren ve bu 
bilimsel ba ar�s�, Manchester Üniversitesi Fizik Bölümü’ne konulan bir plaket ile 
ödüllendirilen Thomas Royds; bilimsel çal� malar�, gençleri yeti tirmesi ve 
Hidrobiyoloji Enstitüsü’nün kurulu unda oynad� � büyük rol bak�m�ndan 
te kilatç�l� � ile de tan�nan Curt Koswigg; Berlin Üniversitesi’nden gelen ve 1930’lu 
y�llarda olas�l�klar hesab� alan�nda ve hatta uygulamal� matemati in hemen hemen 
bütün dallar�nda dünya çap�nda bir otorite olan Richard Edler von Mises; stanbul 
Üniversitesi’nde görev ald�ktan sonra gitti i Amerika’da uçak statikçisi olarak ün 
yapan Willy Prager; Viyana çevresinin önde gelen temsilcilerinden Hans 
Reichenbach’�n yan� s�ra Fritz Arndt, Leo Brauner, Wolfgang Gleissberg, Alfred 
Heilbronn, Ernst Edward Hirsch, Julius Hirsch, Alfred Kantorowicz, Fritz Neumark, 
Ernst von Aster, Rudolf Nissen, Wilhelm Liepman, Helmut Ritter, Wilhelm Röpke, 
Alexander Rustow, Philipp Schwartz ve Andreas Schwartz gibi alanlar�nda ün sahibi 
isimler bulunmaktad�r. 

Çal� man�n devam�nda, Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’de Cumhuriyet 
Dönemi’nde bilim ve teknoloji politikalar�n�n olu umuna katk�lar�, iki kurumda 
yürütmü  olduklar� çal� malar temel al�narak aktar�lacakt�r. Bu kurumlar Üniversite 
Reformu ile yeniden yap�lanan stanbul Üniversitesi ile Ankara’daki Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’dür. Bu kurumlarda -özellikle de stanbul Üniversitesi’nde- görev alan 
Alman bilim insanlar�n�n çal� malar�na geçmeden önce o döneme de in Türkiye’deki 
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bilim ya am�na k�saca de inmek ve Üniversite Reformu’nun hangi gerekçelerle 
yap�ld� �n� incelemek yararl� olacakt�r.  

 
“Bat�’n�n pisli inin bula mad� � bir ülke ke fediyordum!” 

Foto raf 1. Philipp Schwartz 

 

1933 Üniversite Reformu Öncesi Durum 

Bilindi i üzere Osmanl�lar, 18. yüzy�l�n son çeyre inde Avrupa’n�n bilim ve 
teknoloji alanlar�nda üstünlü ünü onaylayarak yönetsel ve toplumsal sorunlar�n 
çözümünde sahip olduklar� bilgi anlay� �n�n, yani “Aristoteles-Platon-Tanr� 
Merkezcil Bilim-Felsefe-Din Birlikteli i”nin yetersiz kald� �n� kabul etmek zorunda 
kalm� lard�r. Üstelik o ana de in küçümsedikleri “Frenkler”in elindeki “Yeni 
Bilgi”nin yasak olmayan k�s�mlar�n� kullanmaktan da geri kalmam� lard�r. “Yeni 
Bilgi”nin bütünüyle olmasa da zorunlu görülen baz� bölümleri Türkiye’ye aktar�lm�  
ve matematik, astronomi, co rafya, tababet ve askeriye alanlar�ndan yap�lan bilgi 
transferi arac�l� �yla, yönetsel ve toplumsal sorunlar�n üstesinden gelinebilece ine 
inan�lm� t�r. “Yeni Bilgi” ve “Yeni Teknik” aktar�l�rken bu be  alana öncelik 
tan�nmas�nda, bu bilimlerin nitelikleri ve sa layacaklar� yararlar da dikkate 
al�nm� t�r. öyle ki ortamsal bilgi olarak nitelenebilecek astronomi Evren’i, co rafya 
ise Dünya’y� betimlemektedir ve ya an�lan ve fethedilecek ortam� tan�tmaktad�r. 
Ya amsal bilgi olarak tan�mlanabilecek askeriye toplumu; tababet ise bireyi 
korumakta ve söz konusu ortamdaki ya am� güvence alt�na almaktad�r. Nihayet 
matematik ise “Ortamsal Bilgi” ile “Ya amsal Bilgi”nin “alet”i olarak belirmektedir.  

Osmanl�lar, öte yandan, toplumsal sorunlar�n çözümünde pragmatik kayg�lar� 
da temele ald�klar� için, esasen kuramsal olan “Ortamsal Bilgi” yerine esasen k�lg�sal 
olan “Ya amsal Bilgi”den daha fazla yararlanabileceklerini dü ünmü lerdir ve 
askeriye ve tababet e itimi için 18. yüzy�l�n son çeyre inden itibaren ba �ms�z 
yüksekokullar kurmu lard�r. Bu arada matematik, astronomi ve co rafya (hatta 
t�bbiyelerde biyoloji) bilgilerini de k�lg�sal e itimin gereksinim duydu u ölçüde 
i lemeye ba lam� lard�r. 

Yüksekokullarda e itim bu yol üzerinde devam ederken, hem “Ya amsal 
Bilgi”nin hem de “Ortamsal Bilgi”nin di er bilgi dallar�yla çok yak�n ili ki içinde 
olduklar�n� fark eden Osmanl�lar, bu iki alanda yeterli bir birikime ula abilmek ve 
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uygulamalarda ba ar�l� olabilmek için ba ta fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere 
do a bilimlerinin ö renilmesi ve ö retilmesinin zorunlu oldu unu anlam� lard�r. 
Dolay�s�yla mühendislik mekteplerinin müfredat�nda fizik ve kimyaya, hekim 
mekteplerinin müfredat�nda ise botanik ve zoolojiye (ve bunlarla ba lant�l� jeolojiye) 
yer vermeye ba lam� lard�r. 

Osmanl�lar�n “Yeni Bilgi”yi tam anlam�yla benimsemelerinin uzun sürmesi ise, 
Darülfünun (Üniversite) kurma ile ilgili ilk giri imlerin ancak 19. yüzy�l�n 
ortalar�nda gündeme gelmesine yol açm� t�r, süreklilik gösteren ilk yüksekö retim 
kurumunun aç�lmas� ise ancak 20. yüzy�l�n ba �nda mümkün olmu tur. Ayr�ca bu 
“gecikme”, “Eski Bilgi” ile “Yeni Bilgi”nin birlikte var olmas�n� sa lam� t�r. Bu ikili 
yap�, Atatürk’ün bir “Bilim Cumhuriyeti” olarak tasarlad� � Türkiye Cumhuriyeti 
kurulana kadar, hatta bir süre daha devam etmi  olsa da Üniversite Reformu ile 
“Yeni Bilgi” hakimiyetini ilan etmi tir. 

Üniversite Reformu’na geçmeden önce, hat�rlanmal�d�r ki Atatürk’ün kurdu u 
Bilim Cumhuriyeti’nde her türlü konuya yakla �mda veya her türlü sorunun 
çözümünde ak�l ve bilimin rehberli ini ölçüt alan bir yakla �m, yönetsel bir ilke 
olarak benimsenmi  ve uygulanm� t�r. Örne in bir e itim program� haz�rlanmas�nda 
yard�mc� olmas� için 1924 y�l�nda Amerikal� e itimci ve filozof John Dewey         
(1859-1952) Türkiye’ye davet edilmi tir. Ard�ndan mesleki e itim konusunda 
dan� manl�k yapmalar� istenen Alman Ticaret ve Sanayi Dan� man� Prof. Dr. Albert 
Kühne 1925’te, Omar Buyse ise 1927’de ülkemize gelmi tir. Türkiye’de meteorolojik 
çal� malar� yürütmek için 1925 y�l�nda Budape te Rasathanesi ube Müdürü Prof. 
Antal Réthly (1879-1975) görevlendirilmi , o da Tar�m Bakanl� �’na ba l� olarak 
Rasadât-� Cevviye (Meteoroloji Enstitüsü) ismi ile Ankara Etlik’te ilk meteoroloji 
istasyonunu ya ama geçirmi tir. Ülkemizde “suni tohumlama” çal� malar� ile 
reprodüksiyon ara t�rma ve uygulamalar� ise Sovyetler Birli i’nden davet edilen 
Prof. Dr. Michaliof’un öncülü ünde 1926’da ba lam� t�r. Ba kent Ankara’n�n imar� 
söz konusu oldu unda yine bir uzmana dan� �lm�  ve 1928 y�l�nda Prof. Herman 
Jansen, Ankara ehri mar Projesi hakk�nda rapor vermi tir. te Alman profesörlerin 
Türkiye’ye gelmelerinin sa lanarak, stanbul ve Ankara’da çe itli kurumlarda 
görevlendirilmeleri de bu yakla �m�n bir sonucudur. 

 

1933 Üniversite Reformu 

Çal� man�n ba �nda da de inildi i üzere, “bilim için bilim yapmak”, yani 
ara t�rma, ça da  üniversitenin temelidir. Ara t�r�c�l�k kavram� da ça da  
üniversitenin yap� ta � olmu tur. Bilim her alanda sonsuzca ilerleme içinde 
oldu undan, yaln�zca ö retim yapan üniversite ve ara t�r�c� niteli i kazanamam� , 
ö rendi i ile yetinen ö retim üyesi de yenilikleri izleyemez. Ara t�r�c� olmayan 
ö retim üyesinin kendisi bu duruma dü ünce, yeti tirece i ö renciler de do al 
olarak ça �n gerisinde kalacaklard�r. Ara t�r�c� niteli i olmayan ö retim üyelerinden 
kurulu bir üniversite de en k�sa zamanda yozla �r ve sonunda y�k�lmaya mahkum 
olur. Bu gerçe in bilincinde olan Atatürk ve Cumhuriyet Hükümetleri, 
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Darülfünun’un memleketin bilim merkezi olmas�n� ve gençlerin Bat� üniversiteleri 
ölçüsünde yeti tirilmesini temel hedef olarak belirlemi  ve buna uygun önlemler 
alarak Darülfünun’a tüzel ki ilik (21 Nisan 1924), bilimsel ve yönetsel özerklik 
vermi ler (7 Ekim 1925), bütçesini ay�rm�  ve ödene ini de art�rm� lard�r. Ancak, 
Darülfünun’un bir ça da  üniversitenin iki temel görevi olan bilim ve teknoloji 
üretmek ile gençleri yeti tirmekte ça �n gerisinde kalmas� ve de Cumhuriyet 
devrimlerini umuldu u ölçüde desteklememesi nedeniyle, Üniversite Reformu’nu 
gerçekle tirmek için birtak�m ad�mlar atmaya ba lam� lard�r. Asl�nda Darülfünun 
içinden de bir �slahat projesi daha 1929 y�l� sonlar�nda haz�rlanm� t�r, ancak Milli 
E itim Bakanl� � daha geni  bir �slahat gerçekle tirilece ini gerekçe göstererek 
projeyi 2 May�s 1930’da reddetmi tir. 1931 y�l�nda ise Üniversite Reformu karar� 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tüzü ü’ne geçirilmi  ve “Darülfünun �slah ve tensik 
edilerek laz�m olan dereceye yükseltilecektir” denilmi tir. Ayn� y�l Meclis’te Milli 
E itim Bakanl� � bütçesi görü ülürken Avrupal� bir uzman�n ça r�lmas� için bütçeye 
ek ödenek konularak Cenevre Üniversitesi Pedagoji Profesörü Albert Malche 
Türkiye’ye davet edilmi , kendisinden Darülfünun’la ilgili bir rapor haz�rlamas� 
istenmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Foto raf 2. Albert Malche 

Malche, davet üzerine 16 Ocak 1932’de stanbul’a gelmi ; ö renciler, ö retim 
üyeleri ve yöneticiler ile uzun görü meler yapm� t�r. Fakülteleri, klinikleri ziyaret 
etmi tir. Laboratuvarlar�, seminerleri ve kütüphaneleri görmü tür. ncelemeleri 
sonucunda, ça da  e itim ve ara t�rma anlay� �na uygun olarak Darülfünun’un 
yeniden düzenlenmesini önerdi i raporunu 15 May�s 1932’de bitirerek 1 Haziran 
1932’de Milli E itim Bakanl� �’na sunmu tur. Malche’nin Frans�zca haz�rlad� � bu 
rapor Türkçeye çevrilmi  ve bir örne i de Atatürk’e sunulmu tur. Atatürk raporu 
dikkatle okumu  ve çe itli notlar alm� t�r. Atatürk’e göre, Darülfünun’un en büyük 
zaaf�, bireyi ara t�rmaya sevk eden tarzda e itimin olmamas� ve ansiklopedik 
bilgilerin verilmesidir.  

Malche’nin Darülfünun’a yönelik ele tirilerinin ba l�calar� unlard�r: 

 Darülfünun, kendisine tan�nan bilimsel özerklik ve tüzel ki ilik hakk�ndaki 
yasalara pek ba l� ve taraftar görünmemektedir. 

 Ö retim üyeleri bilimsel say�labilecek nitelikte ciddi hiçbir ara t�rma 
yapmamaktad�r. Seminer, laboratuvar ve uygulama çal� malar� yetersizdir. T�p 
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ö retiminde klinik uygulamalara az yer verilmektedir. Ö retim üyeleri basit 
çevirileri bile tez olarak kabul edebilmektedir. Darülfünun’un fakülteleri aras�nda 
bilimsel i birli i bulunmamaktad�r. Fakültelerin bir k�sm� kendini yaln�zca 
ö retimden sorumlu tutmaktad�r. Bat� dillerine yeterince önem verilmemekte, 
ö renciler yabanc� dil bilmemektedirler. 

Yurdumuzda yeti mi  ilk kad�n matematikçi Paris Pi mi ’in Darülfünun ve 
daha sonra gelen Alman profesörler üzerine dü ünceleri bu hakikate dikkat 
çekmektedir:3  

         “Alman hocalar varken e itim iyiydi, ancak onlar da fazla kalmad�lar. Kontratlar� 
genellikle üç ya da dört y�ll�kt�. Bunun üç y�l� mecburi idi, sürenin be  y�la 
uzat�labilmesi de mümkündü. Ço u, be  y�ldan uzun kalmad� zaten. Onlardan ne kadar 
istifade edildi bilmiyorum, ama ben ahsen çok istifade ettim: Önümde bir pencere 
aç�lm�  gibiydi, bu pencereden yeni bir dünyaya bak�yordum sanki. Önceden de 
hocalar�m�z iyiydi. Fakat onlar sadece ders okutuyorlar, al� t�rma veriyorlard�, hiç 
ara t�rma yapm�yorduk. Asl�nda hocalar�m�z da ara t�rma yapm�yorlard�. Alman hocalar 
geldi inde bir de bakt�k ki, ara t�rma yap�yorlar, ne rediyorlar. ‘Biz de onlar kadar 
ak�ll�y�z, onlar yap�yorsa biz de yapabiliriz!’ dedim kendi kendime. Hitler 
Almanyas�’ndan kaçan bu profesörlerin her eyden önce ara t�rmay� te vik bak�m�ndan 
bize çok yararlar� oldu.” 

 

 Ö retim yöntemleri Orta Ça ’dan kalmad�r. Darülfünun’da çok say�da ve 
geni  derslikler bulunmas�na ra men bunlar yeterince kullan�lmamaktad�r. 
Laboratuvar, seminer, klinik ve enstitülere ayr�lan yerlerin bir k�sm� eski ve ilkel 
kalmaktad�r. 

 Emin’in (Rektör’ün) görevleri a �r ve çe itlidir. Darülfünun’un izledi i 
pedagojik program�n üzerinde, yürütmeyi etkileyecek bilinçli do rultuda bir çal� ma 
yoktur. Bazen kamuoyu, bazen bir profesör veya bir profesör grubu kendi fikirlerini 
kabul ettirmektedir. Ö retim üyesi kadrosu çok kalabal�kt�r. Profesörlerin birço u 
pek önemsiz bir maa  almakta ve Darülfünun üzerinde gerçek bir etki 
olu turamayacaklar� kesin bulunmaktad�r. Ö retim üyeleri d� ar�daki i lerini birinci, 
esas görevlerini ikinci planda tutmaktad�rlar.4 Aralar�ndaki grupla ma nedeniyle 
akademik yönetim gruplar�n elinde bulunmaktad�r.  

 Darülfünun’da gelece in profesörleri imdiki yap�yla yeti tirilememektedir. 
Bunun için yurt d� �na staj yapmaya gönderilmeleri gerekmektedir. Malche’ye göre, 
Darülfünun’un ö retim üyeleri de kurumda pratikte çal� abilecek meslek 
adamlar�n�n yeti tirilebilece ini, ancak Darülfünun hocalar� yeti tirmekte, kurumun 
yetersiz oldu unu kabul etmektedirler. 

 Türkçe kitaplar çok azd�r. Darülfünun genel kütüphanesinin saat 16.00’da 
kapanmas� ve d� ar�ya kitap verilmemesi, ö rencilerin ki isel çal� malar�n� 

                                                            
3 Oralalp, F. (1995). Paris Pi mi , Bilim ve Teknik, Eylül, Say� 334, s. 42. 

4 1930 y�l�nda yap�lan Emin seçimine kat�lan müderris Muammer Re it Bey avukatl�k, müderris 
Yusuf Ziya Bey ise kömür tüccarl� � yapmaktayd�.  
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engellemektedir. Kütüphanelere ç�kan önemli dergiler hemen hiç al�nmamaktad�r. 
Kütüphaneler, yeterli kitaba sahip de ildir. 

Malche’ye göre hiçbir konu Darülfünun’un gelece i için bu kadar önemli 
de ildir. Halen uygulanmakta olan sisteme göre hocay�, alâkadar di er hocalar 
bulmaktad�rlar... Alâkadarlar fena hakimlerdir. Onlar�n görü leri al�nmal�, fakat 
karar ba ka makamlarca verilmelidir. Esas ele tirileri ö retim programlar� ve 
yöntemleri üzerinde yo unla an Malche, ders programlar�n�n hem fazla yüklü hem 
de ansiklopedik nitelikte oldu unu, ders notlar�n�n hiç de i tirilmeden ve 
geli tirilmeden uzun y�llardan beri aynen okutuldu unu, ki isel çal� ma ve 
ara t�rmalara, dü ünmeye ve konu maya yer vermeyen, olan� tekrar etmekten ibaret 
olan Orta Ça  (Skolastik) yönteminin kullan�ld� �n� �srarla vurgulam� t�r. Hocan�n 
kürsüde oturarak önceden haz�rlad� � metni ö rencilere okumas� veya h�zl�ca 
anlatmas�, ö rencilere soru sorma f�rsat� vermemesi ve hocan�n da ö rencilere soru 
sormamas� esaslar�na dayanan bu yöntemin bir an önce terk edilmesini, buna kar �l�k 
ö rencilerin okumas�n�, dü ünmesini, ara t�rmas�n�, konu mas�n�, yapmas�n� ve 
dolay�s�yla zihinsel geli imini sa layan ve bilimsel zihniyeti yaratan aktif bir ö retim 
yönteminin kullan�lmas�n� önermi tir. 

Ö retim üyeleri aras�nda fikir ve ideal birli i yoktur. Bat� örne ine uygun 
biçimde yeni kürsüler kurman�n yeterli olmad� �n� söyleyen Malche, esas olan�n, 
yeni bir ruh yaratacak profesörler oldu unu her f�rsatta vurgulam� t�r. Profesörlerin 
seçilme ekilleri birtak�m s�k�nt�lar� bar�nd�rmaktad�r. 

Darülfünun üzerine görü leri yukar�da k�saca serimlenen Malche bu 
saptamalar�nda yaln�z de ildir. Darülfünun Edebiyat Medresesi’nde müderris olarak 
çal� an Fuat Köprülü, 9 Haziran 1927’de Hayat gazetesinde yay�mlanan 
“Darülfünun’un Vazifeleri” ba l�kl� makalesinde unlar� yazm� t�r: 

“… Yirminci yüzy�l�n bilimi, çok ve zengin bir oranda maddi araçlara, mükemmel 
laboratuvarlara, muazzam kütüphanelere, büyük müzelere, faal seminerlere dayan�r. 
Dünyan�n en büyük ve en etkin alimlerini bu araçlardan soyutlay�n�z: Atalete mahkum 
kald�klar�n� göreceksiniz. Ancak unu da itiraf etmeliyiz ki, bugünkü ‘bilimsel usulleri’ 
bilmeyen insanlar� dünyan�n en zengin araç ve gereçleriyle donatsan�z, yine hiçbir ey 
yapamazlar ve ba kalar�n�n kitaplar�nda gördükleri eyleri papa an gibi tekrar ederler. 

u durumda, memlekette faal bir ilim ya am� yaratmak için, bir taraftan maddi destek 
yapmal�, di er taraftan, bugünkü garp alimleri gibi bizzat gözlem ve ara t�rma 
yapabilen ve her suretle onlardan farks�z yani ayn� zihniyetle ve ayn� usullerle 
donat�lm�  insanlar yeti tirme e de muhtac�z. Avrupa ilmiyle uzun zamanlardan beri 
devam eden temas�m�za ra men garptaki ‘ilim zihniyeti’ni, ‘ilim telakkisi’ni ve oradaki 
feyiz usullerini temsil etmekten henüz çok uzak bulunuyoruz. E er bir temsil ameliyesi 
imdiye kadar ba ar�l� bir ekilde yap�labilseydi, o zaman ilim adamlar�m�z� ve 

Darülfünun’umuzu uluslararas� normlar ile ölçebilirdik. Bu hakikati gören aziz 
Ba bakan�m�z�n bir nutuklar�nda söyledikleri gibi, bu gayeye eri medikçe, ilim 
adamlar�m�z� ve ilim müesseselerimizi beynelmilel mikyaslarla ölçmedikçe, vazifemizi 
yapm�  say�lamay�z. Siyaset ve askerlik sahalar�nda bütün cihan�n g�pta edece i büyük 
ve asri ba ar�lar gösteren Türk kabiliyeti, ilim vadisinde de bunu göstermekten aciz 
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de ildir, yeter ki bu lüzumu iddetle hissederek, bu ihtiyac�n tatmini için, icap eden 
ortam ve araçlar� haz�rlayal�m. Türkiye’de ça da  ilimlerin geli mesi için dü ünülecek 
tedbirler, yar�m ve geçici tedbirler olamaz. lim sahas�ndaki hakiki vaziyetimizi bütün 
ac�l� � ve aç�kl� �yla gördükten sonra, ona göre genel ve kesin tedbirler almak 
zaruretindeyiz. Yoksa bugünkü zihniyet ve bugünkü usullerle yapaca �m�z ey, nihayet 
‘tercüme ve nâkillik’ derecesini geçemeyecektir; ‘taklit’ten ‘tahkik ve ibda’a 
yükselebilmek çok zor bir meseledir…Binaenaleyh, tekrar ediyorum, Türkiye’de yeni bir 
ilim ya am� yaratmak sadece bir Darülfünun meselesi de il, onun çok fevkinde, bir 
memleket meselesidir. Bu hususta Darülfünun müntesiblerine dü en vazife, hakikati, 
oldu u gibi, bütün ac�l� � ve aç�kl� � ile göstermektir.” 

Çal� man�n bundan sonraki k�sm�nda Malche’nin raporundan sonra, Üniversite 
Reformu üzerine di er baz� önemli noktalar -ki bu konular 1933 Üniversite 
Reformu’nun en çok ele tirildi i k�s�mlard�r- “Kadrolar, Kadrolar�n Seçimi Üzerine 
ve Sözle meler” alt ba l�klar� biçiminde ele al�nacakt�r, ard�ndan stanbul 
Üniversitesi ile Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde görev alan Alman bilim insanlar� ve 
onlar�n Türkiye’de bulunduklar� süre içerisindeki katk�lar� aktar�lacakt�r. 

 

Kadrolar 

Milli E itim Bakan� Re it Galip, 31 Temmuz 1933 günü Anadolu Ajans�’na 
verdi i uzun yaz�l� demecinin bir bölümünde “Üniversite”nin ö retim üyelerinin üç 
kaynaktan sa lanaca �n� söylemi tir: 

Darülfünun’dan al�nan profesör, ö retmen ve profesör yard�mc�lar�  

Aralar�nda Mustafa ekip Tunç, Fuat Köprülü, brahim Hakk� Akyol, Besim 
Darkot, Ahmet Cafero lu, Orhan Sadettin, Ali Yar, Hamit Nafiz Pamir, evket Aziz 
Kansu, Fahir Yeniçay, Ebü’l-Ulâ Mardin, Nurettin Ali Berkol, Âkil Muhtar Özden, 
Tevfik Salim Sa lam, Tevfik Remzi Kazanc�gil, Fahrettin Kerim Gökay, Süheyl 
Ünver, Sadi Irmak, erafeddin Yaltkaya ve Kilisli Rifat’�n oldu u ö retim üyeleridir. 

Darülfünun’un d� �ndan al�nanlar  

Büyük bir k�sm�, Cumhuriyet y�llar�n�n içinde Avrupa’ya gitmi  ve 
ö renimlerini ba ar�yla tamamlad�ktan sonra yurda dönmü  Türklerdir. Maarif 
Vekaleti (Milli E itim Bakanl� �)’nin açt� � s�navlarla 1924 y�l�ndan itibaren çe itli 
bilim ve mühendislik alanlar�nda e itim görmeleri amac�yla çok say�da ö renci yurt 
d� �na gönderilmi tir. Atatürk’ün “Sizi bir k�v�lc�m olarak gönderiyorum, volkan 
olup dönünüz.” diyerek u urlad� �, sonradan Türk bilim ya am�n� yönlendirecek 
isimler aras�nda, Afet nan, Remziye Hisar, Enver Ziya Karal, Sabahattin Eyübo lu, 
Ekrem Akurgal, Nüzhet Gökdo an, Ali R�za Berkem, Sedat Alp, Ayd�n Say�l�, Cahit 
Arf, hsan Ketin, Mustafa nan, Jale nan, Besim Darkot, Kâz�m Çeçen, Mustafa 
Nusret Kürkçüo lu, Macit Gökberk, Oktay Aslanapa, Kamile evki Mutlu, 
Ziyaeddin Fahri F�nd�ko lu ve Sait Akp�nar vard�r. 

Yabanc� profesörler 
Ço unlu unu Hitler Almanyas�’ndan kaçan Alman profesörler olu turmu tur. 
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Kadrolar�n Seçimi Üzerine 

Darülfünun’dan tasfiye edilecek hocalar�n saptanmas� için bir Islahat Komitesi 
kurulmu tur. Bu komitede Darülfünun’dan hiçbir üyenin olmamas� ele tirilmi  ve 
Darülfünun’la ilgili bir karar al�n�rken kurumun görü üne ba vurmamas� da bir 
eksiklik olarak görülmü tür. Islahat Komitesi’nde yer alanlar Albert Malche ile 
Maarif Vekâleti Müste ar� Avni Ba man, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Rü tü Uzel, 
Ankara Lisesi Müdürü Osman Horasan ve Yüksek Mühendis Mektebi 
müderrislerinden Dr. Kerim Erim Bey’dir. “ lim adamlar�n� de erlendirecek bir 
yap�da olmamakla suçlanan” bu komitenin üyelerinden biri, 1919’da ünlü 
matematikçi Hurwitz’in yönetiminde doktora yapan ve Cumhuriyet öncesi sekiz 
doktoral� ki iden biri olarak daha sonra Darülfünun’da görev alan Kerim Erim’dir. 
Prof. Dr. Orhan . çen,5 Richard Edler von Mises ve Willy Prager gibi dünyaca 
tan�nan iki bilim insan�n�n Kerim Erim’in giri imleriyle stanbul Üniversitesi’ne 
kazand�r�ld� �n� söylemektedir. 

“Ülkemizde s�rfi ve tatbiki matematikte hakiki bir Türk ekolünün kurulmas�n� 
sa layan” Kerim Erim için stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ)’nin eski rektörlerinden 
Ord. Prof. Dr. Tevfik Taylan ise, 1 Ocak 1953 tarihli Vatan gazetesinde, “Aram�zdan 
Ayr�lanlar: Ord. Prof. Dr. Kerim Erim” ba l� � alt�nda unlar� yazm� t�r:6 

      “Ord. Prof. Dr. Kerim Erim, ya ama gözlerini kapad� ve memleket onun ölümü ile 
dünya çap�nda büyük bir bilim adam�n� kaybetti. Eski devrin shak Hoca’s�, bizden 
evvelki neslin Salih Zeki’si ne idiyse, bizim jenerasyonun Kerim Erim’i de o idi. Onun 
matematikteki behresi, zekas�n�n yüksekli i ve ö retme a k ve hevesinin derinli i ona 
ne riyat�nda ve tedrisat�nda büyük ba ar�lar sa lam�  ve yaln�z matematikçiler aras�nda 
de il, bütün üniversiteler muhitinde de çok mümtaz bir mevki kazand�rm� t�…” 

Ayr�ca, “yap�lan de erlendirmelerin ilmi olmad� �” ele tirisinin isabetli 
olmad� �n� Prof. Sadi Irmak’�n an�lar�nda yer alan u bölüm göstermektedir:7 

“Gel zaman git zaman stanbul Üniversitesi’nde -Darülfünun o zamanki ad�- bir 
�slahat yapmak laz�m. Fakat bu �slahat, daha evvel de denenmi  yar�m yamalak 
tedbirler de il. Kabil oldu u kadar, Atatürk’ün her i inde yapt� � gibi kökten bir 
�slahat. Bunun için de Prof. Malche getiriliyor. Ben de doçent’im, hocay�m… Prof. 
Malche’nin sordu u sualler aras�nda iki karakteristik soru var: 

1. Dersinizin kitab�n� yazd�n�z m�? 

2. Bat� dillerinde yay�nlanm�  ara t�rman�z var m�?  

   Gerçekçi sualler… Adam elli sene kürsü i gal etmi , fakat kitab� yok! te buna göre… 
Ve o büyük kütle… O muhterem tan�d� �m�z ve kendi janrlar�nda (alanlar�nda) öhret 

                                                            
5 çen, O. . (1982). stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Dal� Mensuplar�n�n Uluslararas� 

Bilimsel Ara t�rmalara Yapt�klar� Katk�. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Çe itli Fen Bilimi 
Dallar�n�n Cumhuriyet Dönemi’ndeki Geli mesi ve Milletleraras� Bilime Katk�s�. (Ed: Ahmed Yüksel 
Özemre). stanbul, s. 1.   

6  Bahad�r, O. (2006). Matematikte Bir Öncü Kerim Erim, stanbul, s. 46. 
7  Özata, M. (2005). Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite, zmir, ss. 128-129. 
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yapm�  olan hocalar�m�z�n pek büyük bir k�sm� tasfiye edildi ve tasfiye i i üphe yok ki 
Mustafa Kemal’in müsaadesiyle oldu. Ve bu tasfiye edilenler aras�nda huzuruna kabul 
etti i, kendisiyle samimi görü tü ü arkada lar� da var… nk�lap ve memleket yarar� söz 
konusu oldu u zaman ahsi dostluklar filan onun nazar�nda yok!” 

Unutulmamal�d�r ki Malche, raporunun bir bölümünde ö retim üyeleri 
aras�nda fikir ve ideal birli i olmad� �n� söylemektedir. Dönemin gazeteleri 
arac�l� �yla iddetli tart� malara giri en ve birbirlerini bilimsel yetenekten yoksun 
olmakla suçlayan ö retim üyeleri ayr�ca eminlik, divan üyelikleri gibi makamlar� bir 
ihtiras ve çat� ma arac� olarak kullanm� , Darülfünun özerkli inin as�l anlam� adeta 
unutulmu  ve özerklik herkesin kendisine göre anlad� � bir ekil alm� t�. Dolay�s�yla, 
Islahat Komitesi’nin, bilimsel yetkinli i tart� �lmaz olan Kerim Erim’in de üyeleri 
aras�nda bulunaca � ekilde olu turulmas� -günün ko ullar� da göz önünde 
bulunduruldu unda- do ru bir tercih olarak gözükmektedir. 

 

Sözle meler 

Uzmanl�k alanlar�na göre baz� farkl�l�klar içermekle beraber, Alman ve di er 
yabanc� profesörlerle imzalanan sözle melerde öne ç�kan ortak maddeler unlard�r: 

1. Sözle melerin süresi be  y�ld�r. 6 Temmuz 1933’te Ankara’da imzalanan 
protokolde ise profesörlerle yap�lacak sözle melerin süresi üç y�l olarak 
belirlenmi ti. Ancak istenirse yenilendi inde bu sürenin daha fazla 
uzat�labilece i, hatta gerekti inde ömür boyu da uzat�labilece i hükme 
ba lanm� t�. 

2. Ö retim üç y�l Almanca, ngilizce ve Frans�zca gibi yabanc� dillerden 
birisiyle yap�lacak, üç y�ldan sonra ö retim Türkçe olacakt�r. 

3. Genç Türk bilim insanlar�n�n yeti mesi için lisans program�ndaki derslerin 
d� �nda ayr�ca ücretsiz olarak lisansüstü seviyede dersler verilecektir. 

4. Üçüncü y�l�n sonuna kadar, okutulan derslerin kitaplar� haz�rlanacakt�r. 
Profesörlerin bu kitaplar� üniversite yay�n� olarak ç�karmaya haklar� vard�r. 
Ayr�ca bu ders kitaplar�n�n Türkçe bask�s� profesörlerin yard�m�yla 
yap�lacakt�r. 

5. Halk�n ayd�nlanmas�na ve bilinçlenmesine yönelik e itim-ö retim 
etkinliklerinde bulunulacakt�r. 

6. Gerekti inde uzmanl�k alan� ile ilgili konularda Türk Hükümeti’ne 
dan� man olarak hizmet edilecektir. 

7.  Ayl�klar, sözle melerde belirlenen miktar üzerinden her ay net ve pe in 
olarak ödenecektir. 

8.  Profesör, gereksinim duyuldu unda ders, uygulama ve s�navlar� için vekil 
veya yerine bakacak ki iyi kendisi belirleyecek, konu hakk�nda Rektörlü e 
bir rapor verecektir. 
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9.  Hastal�k durumunda tahsisat kesintisiz bir y�l ödenecektir. Profesörün 
ya am�n� kaybetmesi durumunda ise e i veya çocuklar� bu bir y�ll�k 
ücreti alacakt�r. 

10. Türkiye’ye geldi inde ve Türkiye’den ayr�ld� �nda profesörün ve aile 
üyelerinin yol masraflar� ile yanlar�nda getirdikleri e yalar�n nakil masraflar�, 
Türk Hükümeti’nce kar �lanacakt�r. 

 

Fakültelere Göre Alman Bilim nsanlar� 

Alman ö retim üyeleri, yanlar�nda teknik ve bilimsel yard�mc�lar� ile 1933-1934 
ö retim y�l� ba �ndan itibaren stanbul’a gelmi lerdir. Çal� man�n bu bölümünde, 
içeri i s�n�rland�rmak gerekti inden 1933-1934 ö retim y�l�nda gelen Almanlardan 
“Ordinaryüs Profesör” olarak görevlendirilenlerin adlar� ve dallar� a a �da verilecek, 
ard�ndan her fakülteden bir profesörün bilimsel kimli i, çal� malar� ve etkisi 
hakk�nda bilgiler serimlenecektir. 

T�p Fakültesi: Hugo Braun (Mikrobiyoloji, Salg�nlar Bilgisi ve Parazitoloji), 
Friedrich Dessauer (Radyoloji), Philipp Schwartz (Marazî Te rih), Siegfried 
Oberndorfer (Umûmî ve Tecrübî Emraz), Hans Winterstein (Fizyoloji), Julius Hirsch 
(H�fz�ss�hha), Werner Lipschitz (Hayatî ve T�bbî Kimya), Erich Frank (Dahilî 
Hastal�klar), Rudolf Nissen (Haricî Hastal�klar), Wilhelm Liepmann (Kad�n ve 
Do um Hastal�klar�), Joseph Igersheimer (Göz Hastal�klar�), Erich Rutin (Kulak, 
Burun ve Bo az Hastal�klar�), Karl Löwenthal (Histoloji ve Embriyoloji),8 Alfred 
Kantorowicz (Di tababeti Mektebi). 

Erich Frank (1884-1957): 1919 y�l�ndan Türkiye’ye geldi i y�l olan 1933’e de in 
Breslau T�p Fakültesi’nde ç Hastal�klar� Profesörü olarak görev yapan Frank, kan 
hastal�klar� ve eker hastal� � konusunda yapt� � çal� malarla tan�nm� t�r. lk 
ara t�rmalar�nda yüksek tansiyonun nedeni üzerinde duran Frank, Breslau T�p 
Fakültesi’nde Minkowski’nin yan�nda çal� t� � s�rada kan hastal�klar� konusunda 
önemli ara t�rmalar yapm� t�r. stanbul’daki ara t�rmalar�n� ise eker hastal� �n�n 
tedavisi ve insülinin etkileri üzerinde yo unla t�rm� t�r. T�p Fakültesi’ndeki yönetici-
hocal� � s�ras�nda geni  bilgisi ve ara t�r�c� özelli iyle ün yapan Frank, çok say�da 
uzman�n yeti mesine katk�da bulunmu tur. Ya am�n�n son y�llar�nda Alman T�p 
Akademisi’ne üye seçilerek alt�n liyakat madalyas� ile ödüllendirilmi tir.  

Ülkemizde yakla �k yirmi be  y�l kalan Frank, Dahili Böbrek Hastal�klar� Klini i 
( stanbul 1941, Çev: Nebil Bilhan) ile ç Hastal�klar� Klinik Dersleri (Cilt 3, stanbul 
1951-1956) adl� iki ders kitab� kaleme alm� t�r. Üniversite Konferanslar� içerisinde ise 
“Modern Tababatin Yüzüncü Y�ldönümü”, “Asabi Tembihin Kimyevi ntikali” ve 
“Klinisyen ve Faaliyeti” ba l�kl� konferanslar� vermi tir. 

Türkiye’de bulundu u süre içerisindeki etkinlikleriyle dönemin yöneticilerinin 
ve halk�n sevgisini ve takdirini kazanan Frank, ya am�n� kaybetmesinin ard�ndan, 

                                                            
8 Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü’nde Ord. Prof. Dr. Tevfik Recep Örensoy Bey’in yan�na profesör 

olarak gelmi tir. 
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devlet töreni ile stanbul’da topra a verilmi tir. stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi 
taraf�ndan yapt�r�lan mezar�na “Rahat uyu! Türk t�bb� sana minnettard�r” 
yazd�r�lm� t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Foto raf 3. Prof. Erich Frank ö rencileriyle 

 

Fen Fakültesi: Richard Edler von Mises (Riyazî Mihanik ve Yüksek Hendese), 
Willy Prager (Elektromekanik Enstitüsü), Erwin Finlay Freundlich (Heyet ve 
Meteoroloji ve Jeodezi), Arthur R. von Hippel (Elektroteknik), Fritz Arndt (Umûmî 
Kimya), Alfred Heilbronn ( spençiyarî Nebatat),  Leo Brauner (Nebatat), Harry 
Dember (Umûmî ve Tecrübî Fizik), Reginald Oliver Herzog (S�naî Kimya), Curt 
Kosswig (Zooloji). 

Curt Kosswig (1903-1982): Zooloji Profesörü olarak Braunschweig Teknik 
Üniversitesi’nde çal� an Kosswig, 1 Ekim 1937 tarihinde kendi iste i ile görevinden 
ayr�lm� , ard�ndan gelen teklif üzerine stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Zooloji 
Enstitüsü’ne Zooloji Profesörü ve Enstitü Direktörü olarak atanm� t�r. 1951 y�l�ndan 
itibaren de Baltaliman� Hidrobiyoloji Ara t�rma Enstitüsü yöneticili i görevini 
üstlenmi tir. 1 Ocak 1955 tarihinde Hamburg Üniversitesi’ne giden Kosswig, be  ay 
gibi k�sa bir süre içinde tekrar stanbul’a dönerek görevine devam etmi  ve süre 
dolduktan sonra da Fen Fakültesi’ndeki görevinden tamamen ayr�lm� t�r. 1969 
y�l�nda Türkiye’ye tekrar gelen Kosswig, Atatürk Üniversitesi’nde misafir profesör 
olarak çal� m�  ve ard�ndan Almanya’ya dönmü tür. 29 Mart 1982 tarihinde 
Hamburg’da ya am�n� yitiren Kosswig’in cenazesi vasiyeti üzerine stanbul’a 
getirilmi , 8 Nisan 1982 günü Üniversite Merkez Bina’da kendisi için düzenlenen 
törenin ard�ndan Rumeli Hisar� Mezarl� �’nda topra a verilmi tir. 

Kosswig, genetik, sitoloji, Türkiye ve Yak�n Do u hayvan co rafyas� ve faunas�, 
cinsiyet tayini ve evolusyonu konular�nda yapt� � çal� malarla tan�nm� t�r. 
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Türkiye’de bulundu u süre içerisinde ö rencilerini ve çal� ma arkada lar�n� tür 
özelliklerinin kal�t�m�, kal�tsal tümörlerin histolojisi ve sitolojisi, bal�klarda poligenik 
cinsiyet tayini, Türkiye tatl� su ve deniz bal�klar�n�n sistemati i, Anadolu’da hayvan 
türlerinin sistemati i, dev kromozomlar�n yap�s�, bal�klarda interseksüalite, DDT’nin 
etkileri, simbiyotik bakterilerde azot ba lanmas�, dejenaratif evolusyon, seksüel-
mekanik izolasyon gibi konularda çal� maya özendirmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 4. Curt Kosswig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 5. Curt Kosswig 

Koswig, Üniversite Konferanslar� etkinli ine iki önemli bildiri ile kat�lm� t�r. 
Birinci bildirinin ba l� � “Hayvanlar Aleminde Devlet Te kilat�”d�r ve 1939-1940 
ö retim y�l�nda verilen bu bildiride, hayvanlar aleminden ar�, kar�nca ve termit 
topluluklar�n�n sosyolojik ve davran� sal aç�dan son derece ilginç ya am tarzlar� 
örneklerle anlat�lm� t�r. “Türkiye Faunas� Tarihi” ba l�kl� ikinci bildiride ise o 
zamana kadar yeterince bilinmeyen Türkiye faunas�na ili kin önemli bilgiler ilk kez 
verilmi tir. Türkiye’de do a tarihine ili kin ilk ve en kapsaml� yaz�lardan birisi 
olarak nitelendirilebilecek bu çal� ma, 1942-1943 ö retim y�l�nda sunulmu tur. 

Türk Fiziki ve Tabii limler Cemiyeti’nin yay�n organ� olan Türk Fiziki ve Tabii 
limler Sosyetesi Y�ll�k Bildirileri ve Ar ivi isimli dergide de Koswig’in dört çal� mas� 

yay�mlanm� t�r. Bunlardan birisi Fahire Battalgil ile ortakla a kaleme ald� � ve 
derginin sekizinci say�s�nda yay�mlanan “Türkiye Tatl� Su Bal�klar�n�n Zoogeografik 
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Ehemmiyeti” ba l�kl� yaz�d�r. Bu makalede, Zooloji Enstitüsü taraf�ndan 
Anadolu’nun tatl� su kaynaklar�nda yap�lan üç y�ll�k geziler sonucunda bulunan 
bal�k örneklerinin bir k�sm� ilk kez verilmi tir. Bu örnekler aras�nda bilim için yeni 
türlerin de bulundu u bildirilmektedir. 

Kosswig’in yönetiminde yap�lan çal� malar sonunda Türkiye’deki memeli 
hayvanlar, ku lar, böcekler, sürüngenler, kurba alar, bal�klar ve çok say�da 
omurgas�z hayvan s�n�flar�ndan örnekler toplanm� t�r. Bunlar�n bir k�sm�n�n tan�s� 
yurt içinde bir k�sm� da yurt d� �nda yap�lm�  ve böylece bilim dünyas� için birçok 
yeni tür ortaya konulmu tur. Bu türlerin ço unlu unu Anadolu’nun çe itli 
bölgelerinden toplayan ve ara t�r�c�lara gönderen Kosswig’in ad�n�n verildi i otuzun 
üzerinde takson vard�r. Bu çal� malar�n büyük bir bölümü stanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Mecmuas� Seri B’de, bir bölümü de yurt d� � dergilerde yay�mlanm� t�r. 

Kosswig’in kaleme ald� � kitaplar ise, Umumi Zoologi (Çev: Dr. Melahat Ça lar-
Dr. Saadet Ergene, 1941), Umumi Zoologi K�s�m I-II-III (2. bask�, Çev: Dr. Melahat 
Ça lar-Dr. Saadet Ergene, 1944-1945), Principia Genetica “Kal�t�m Biliminin Temel 
Anlamlar� ve Temel Vak�alar” (A. Heilbronn ile birlikte, Çev: Dr. Sara Akdik), Biyoloji 
III (A. engün ve S. Yalvaç ile birlikte, 1951),  Hidrobiologi Ara t�rma Enstitüsü’nün 
Kurulu  ve Vazifeleri (1954) ve Türkiye Denizleri Bal�kç�l�k Takvimi’dir (C. Türkmen ile 
birlikte). 

Kosswig, stanbul Üniversitesi’nde görev ald� � dönemde, Genel Zooloji, 
Memleket Hayvanlar� (Suat Nigar ile), Ökoloji, Ontogenes, Filogenes, FKB 
Laboratuvar�, Sistematik Laboratuvar� (Melahat Ça lar ile), F�kras�zlar Laboratuvar� 
(Saadet Ergene ile), Fizyoloji Laboratuvar� (S. Okay ile), Memleket Faunas� 
Laboratuvar� (Suat Nigar ile) ve Tekâmül Teorisi adl� dersleri vermi tir. 

stanbul Üniversitesi, 1968 y�l�nda Kosswig’e fahri doktorluk unvan� verilmesi 
için bir rapor haz�rlanmas�n� istemi , Prof. Dr. Faz�la evket Giz, Prof. Dr. Fahir 
Yeniçay ve Prof. Dr. At�f engün taraf�ndan haz�rlanan raporda, Kosswig “üstün bir 
zekaya, geni  bir bilgiye, tükenmez bir enerjiye ve büyük idare kabiliyetine sahip” 
bir bilim insan� olarak tan�t�lm� t�r. Türkiye’de kald� � on yedi y�l içerisinde eleman 
yeti tirme ve zooloji biliminin kuramsal ve uygulamal� olarak geli mesi konusunda 
büyük bir rol oynad� � belirtilen Kosswig’in Türkiye Faunas�’n� sistemli bir biçimde 
toplay�p de erlendirmeye ba layanlar aras�nda özel bir yerinin oldu u ve bu 
çal� malar� ile de Anadolu Faunas�’n�n bilinmeyen yönlerinin bilim dünyas�na 
tan�t�lmas�nda bir a ama kaydetti i ve çok say�da yeni türün bulunmas�na yard�mc� 
oldu u da raporda vurgulanm� t�r. 

Edebiyat Fakültesi:  Hans Reichenbach (Umumî Felsefe ve Mant�k), Helmuth 
Bossert (Arkeoloji), Leo Spitzer (Garp Edebiyat�), Alexander Rüstow (Be erî ve 
ktisadî Co rafya). 

Hans Reichenbach (1891-1953): Mülteci profesörler aras�nda, uluslararas� en 
büyük üne sahip olan� herhalde fizikçi ve filozof Hans Reichenbach’d�r. Viyana 
Çevresi’nin önde gelen temsilcilerinden biri olup, Berlin Mant�ksal Olguculuk 
Okulu’nun kurucusudur. Berlin Üniversitesi’nde ö retim üyesi olarak çal� t� � 
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s�rada, iktidar� ele geçiren Naziler, soyunda Yahudilik bulundu unu ileri sürdükleri 
Reichenbach’� türlü bask�larla can�ndan bezdirerek ders vermesini engellemi , 
Reichenbach da giderek artan bu bask�lar sonucu üniversiteden ayr�lm�  ve 
Türkiye’ye s� �nm� t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 6. Hans Reichenbach 

Yirminci yüzy�l�n seçkin bilgini Einstein’�n da dostu olan Reichenbach, o ana 
de in kaleme ald� � yaz�lar�nda ve kitaplar�nda mekan, zaman, determinizm, 
tümevar�m konular�n� i lemi  ve bu kavramlar� fizi in yeni verilerine dayanarak 
ele tirmi ti. Bilimde, özellikle fiziksel olgular aras�ndaki ili kilerin zorunlu de il de 
olas� oldu unu savunmu tu. Aristoteles mant� �ndan ayr� bir mant� �n gerekli 
oldu unu öne sürmü , Ernst Mach’�n deneycili i ile Bertrand Russell’�n yeni 
mant� �n� birle tirmeye çal� m� t�. Ona göre, bilimsel olan�n d� �nda kalan sözler 
edebiyat oldu undan felsefe, metafizik ve onun kal�nt�lar� ile bütün ili kisini kesmeli 
ve bilimsel özelli ine kavu mal� idi. Bu dü üncelerini Türkiye’de bulundu u süre 
içerisinde geli tiren Reichenbach, stanbul Üniversitesi’nde felsefe tarihi, bilim 
felsefesi ve sembolik mant�k dersleri vermi tir. 1934’te kurulan Türk Fiziki ve Tabii 
limler Sosyetesi Derne i’nin kurucu üyeleri aras�nda yer alm�  ve dönemin en önemli 

bilimsel etkinlikleri aras�nda bulunan Üniversite Konferanslar� içerisinde “Felsefe ve 
Tabiat limleri”, “Tabiat Kanunu Meselesi”, “Descartes ve Rasyonalizm”, “Hume ve 
Duyumculuk”, “Kant ve Ele tirel Felsefe” ba l�kl� bildiriler sunmu tur.  

Reichenbach’�n stanbul Üniversitesi’ndeki etkinlikleri ders ve konferans verme 
ile s�n�rl� kalmam� t�r. Üniversite kadrolar�n�n geli imine katk�da bulunmu , örne in 
felsefe ve psikoloji bölümlerine Ernst von Aster ve Wilhelm von Peters gibi ö retim 
üyelerinin kazand�r�lmas�na arac�l�k etmi tir. Kolokyum türü tart� mal� toplant�lar�n 
üniversitede yap�lmas�na ön ayak olmu tur. Ayr�ca ö rencileri spora yönlendirmi  
ve onlar�n Uluda ’da kayak yapmalar� için gerekli malzemeleri edinmelerine 
yard�mc� olmu tur. Türkiye’de geçirdi i y�llara dair Reichenbach’a ait an�lar, kimi 
kaynaklarda yer almaktad�r. Bunlar�n d� �nda Reichenbach’�n kaleminden ç�kan ve 
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muhatab�n�n Einstein oldu u 12 Nisan 1936 tarihli mektuptan yap�lan u al�nt�, onun 
stanbul Üniversitesi’ndeki çal� ma ortam�na � �k tutmaktad�r:9 

“…Ne yaz�k ki, burada bulundu um iki buçuk y�l benim için büyük bir hayal k�r�kl� � 
oldu. Buradaki görevimde tam olarak ba �ms�z oldu um do ru; tek filozof benim. Fakat 
buradaki üniversitenin yap�land�r�lmas�nda do a bilimleri bütünüyle felsefeden 
ayr�lm� t�r. Kürsüm Edebiyat Fakültesi’ne ba l�; ö rencilerim matematik ya da fizikte 
herhangi bir temeli olmayan, yaln�zca edebiyat bölümüne kay�tl� ö renciler ve bu 
nedenle kendimi hiçbir ekilde buraya ait hissetmiyorum. Ö retim kadrosundaki eksiklik 
yüzünden felsefe tarihi dersleri de vermek zorunda olmam asl�nda çok da kötü de il; ama 
Almanya’da uzun bir süre savundu um felsefî görü lerimi zerre kadar ön plana 
ç�karamamak bana büyük bir ac� vermekte.” 

Türkiye’de bulundu u süre içerisinde -çe itli nedenlerden dolay�- pek mutlu 
olmasa da Reichenbach’�n stanbul Üniversitesi’ne geli iyle birlikte, Türk felsefe 
ya am�nda adeta yeni bir sayfa aç�lm�  ve (Felsefe Enstitüsü’nün müfredat�na da 
giren) bilim felsefesi alan�nda iki önemli geli me ya anm� t�r: Viyana Çevresi’nin 
bilim anlay� � Türkiye’de tan�t�lm�  ve bu ba lamda, bilim felsefesi etkinliklerinin      
-gelece i de belirleyen- çerçevesi çizilmi tir.  

Reichenbach’�n Türkiye’den ayr�lmas�, “bilim felsefesi” ve “bilimsel felsefe” 
çal� malar� aç�s�ndan büyük bir kay�p olmu tur. Buna kar �n baz� ö rencileri ve 
takipçileri, Mant�kç� Pozitivizm’in etkilerini sonraki ku aklara ta �may� 
ba arm� lard�r. Bunlar aras�nda H. Vehbi Eralp’in, Nusret H�z�r’�n, Cemal 
Y�ld�r�m’�n, Hüseyin Batuhan’�n ve Teo Grünberg’in adlar�n� burada anmak gerekir.  

Reichenbach’�n Türkiye’deki felsefî etkinli e katk�s�na dair Niyazi Berkes 
unlar� aktarmaktad�r:10 

 “Reichenbach kendi anlad� � felsefenin bütün ustal�klar�n� bize ö retememi  olsa bile, 
hiç de ilse birkaç�m�za felsefe denen eyin bir Avrupa filozofunun, bilemediniz Grek 
filozoflar�ndan zaman�m�za dek bütün filozoflar�n ne dediklerini bellemekle olan bir ey 
olmad� �n� kafam�za dank ettirmesi oldu. Bir bilim (hatta bilim tarihi) temeli olmaks�z�n 
‘felsefe’ keyfinizin istedi i gibi dü ünüp laf etmek olur. Hele bu, halk�n sa  dü ünü üne 
ayk�r� olan türden biri olursa o art�k bir felsefe de il, bir deli saçmas� olur.” 

Hukuk Fakültesi ve ktisat Fakültesi:11 Andreas Schwarz (Medeni Hukuk), 
Ernst Hirsch (Kara ve Deniz Ticareti Hukuku), Richard Honig (Hukuk Ba lang�c� ve 
Felsefesi), Karl Strupp (Devletler Hususi Hukuku), Fritz Neumark ( çtimaî ktisat), 
Gerhard Kessler ( ktisat), Wilhelm Röpke ( letme ktisad�). 

Gerhard Kessler (1883-1963): 1927-1933 y�llar� aras�nda Leipzig’de iktisat ve 
sosyoloji dersleri veren Kessler, Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte tutuklanm� , 
                                                            
9 Reichenbach’�n Einstein’dan Amerika’ya gidebilmesinde kendisine yard�mc� olup olmayaca �n� 

sordu u mektubun bulundu u makale için bkz. Reisman, A. (2007). “He Replaced Ottoman 
Theology with Modern Philosophy in Turkey: Hans Reichenbach in Exile From Nazi Rule, 1933-
1938”, Epistemologia, Cilt 30, ss. 77-100. 

10 Berkes, N. (1997). Unutulan Y�llar. (Yay. Haz. Ru en Sezer). stanbul. 
11 1936’da stanbul Hukuk Fakültesi taraf�ndan kurulmu tur. 
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ard�ndan Türk Hükümeti’nin devreye girmesiyle stanbul Üniversitesi’nde görev 
almak üzere serbest b�rak�lm� t�r. stanbul Üniversitesi’nde çal� ma ekonomisi 
dersleri veren Kessler, ö rencilerinden Orhan Tuna ile birlikte 1946 y�l�nda ilk Türk 

çi Sendikas�’n� kurmu tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 7. Gerhard Kessler 

Türkiye’de sosyal politika biliminin temellerinin olu turulmas� ve bunlar�n 
uygulanmas�na katk�da bulunan Kessler, kitaplar�nda, makalelerinde ve 
konferanslar�nda iktisadi güçlükler ve para de eri sorunlar�, özel idarelerin 
tan�t�lmas� ve geli imi, kooperatifçilik, ücretlerin tarifeye ba lanmas� sistemi, 
sendikala ma ve konut politikas� gibi sosyal politika problemlerine dair görü lerini 
bildirmi , reformlar önermi  ve bunlar�n ya ama geçirilmesinde aktif rol 
üstlenmi tir.  

Kessler, stanbul’da bulundu u dönemde yay�n aç�s�ndan oldukça üretken 
olmu  ve çok say�da makale ve kitap kaleme alm� t�r. çtimaiyata Ba lang�ç ( stanbul, 
1938), Kooperatifçilik ( stanbul 1940), çtimai Siyaset (1945) ve ktisat Tarihi ( stanbul, 
1940) adl� dört ders kitab�n�n sahibi olan Kessler, sadece ktisat Fakültesi’nde de il, 
Edebiyat ve Hukuk Fakülteleri’nde de ders vermi tir. Üniversite Konferanslar� 
içerisinde ise Kessler, “ lim Halinde Sigorta”, “Halk Karakteri”, “Devletin Bugünkü 
Tipleri”, “Siyaset ve Ahlak”, “Harb ve Ahlak”, “Türkiye’de Sosyolojinin Vazifeleri”, 
“Tarih Felsefesi Meseleleri” ba l�kl� konferanslar� vermi tir. 

Kessler’in yeti tirdi i ve akademik ya ama kazand�rd� � ö rencilerden biri olan 
ktisat Profesörü Orhan Tuna, hocas�n� u sözlerle tan�tmaktad�r:12 

    “Ki isel tevazu, büyük kanaatkârl�k, yard�mseverlik ve iyi münasebetleri 
sürdürebilme yetene i ve ki isel cesaret. Bu özelliklere Kessler’in kendisine s� �nma 
hakk� tan�yan bu ülkeye duydu u büyük yak�nl�k ve ülkenin sorunlar�na kendi ülkesinin 
sorunlar�ym� ças�na gösterdi i yak�n ilgi de ekleniyordu.”   

                                                            
12 Widmann, H. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu. (Çev: Aykut Kazanc�gil, Serpil Bozkurt). stanbul, 

s. 198. 
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Ernst Hirsch (1902-1985): 1933 y�l�nda stanbul Üniversitesi’nde Ticari Hukuk 
dal�nda dersler vermesi için ça r�lan Hirsch, yakla �k yirmi y�l kald� � Türkiye’de 
gerek stanbul Üniversitesi’ndeki ve daha sonra görev alaca � Ankara 
Üniversitesi’ndeki etkinlikleri, gerekse Adalet Bakanl� �’na yapt� � dan� manl�k ve 
bunun bir sonucu olarak birçok kanunun yürürlü e girmesindeki katk�lar�yla Türk 
Hukuk biliminde önemli bir yere sahiptir. 

 
Foto raf 8. Ernst Hirsch 

Hirsch, 1933-1943 y�llar� aras�nda stanbul Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku ve 
Fikri Haklar konusunda ö rencilerini e itmi tir. Ard�ndan Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde görev alm� t�r. Bu fakültede hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi 
derslerini de veren Hirsch, Alman profesörler aras�nda Türkçe olarak ders veren ilk 
ö retim üyeleri aras�nda yer almaktad�r. Hamide Topçuo lu, Ya ar Karayalç�n, lhan 
Akipek ve Tu rul Ansay ve ba ka birçok hukukçu kendisinin ö rencisi olmu lard�r. 

Birçok kanunun ç�kar�lmas�nda -örne in Türk Ticaret Kanunu ile Türk Telif 
Haklar� Kanunu- büyük pay� olan Hirsch, 1952 y�l�nda Almanya’ya dönerek Berlin 
Üniversitesi’nde profesör olmu  ve iki kere de Rektörlük görevini üstlenmi tir. 

Üniversite Konferanslar� içerisinde “Ticaret Hukukunda Birlik”, “Türkiye’de 
Tercüme Hakk�n�n Vech-i Tekâmülü” ve “Hayat ve Hukuk” ba l�kl� konferanslar� 
veren Hirsch’in Türkiye’deki çal� malar�, kendi erefine ö rencileri taraf�ndan 
haz�rlanan bir yay�nla13 etrafl�ca de erlendirilmi tir. Burada Hirsch hakk�nda u 
hüküm verilmi tir:  

“Verimli ilmi çal� malar�yla oldu u kadar, ola anüstü ö retme yetene i ile de, 
ülkemiz hukukçular�n�n yeti mesinde büyük bir rol oynam� t�r.” 

 

Ankara Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsü 

“Bilim Cumhuriyeti”nin ara t�rmaya önem veren e itim kurumlar� olu turma 
giri imine ili kin bir di er geli me, tar�m e itiminde ya anm� t�r. Bilim ve e itim 
politikas�n�n bir sonucu olarak çiftçili in ve hayvanc�l� �n geli tirilmesi için de ciddi 
önlemler al�nm� ; Almanya’ya doktora yapmak üzere 25-30 ki i gönderilmi tir ve 30 
Haziran 1930 tarihinde, dört y�ll�k e itim vermek amac�yla Ankara Ziraat Yüksek 

                                                            
13 Topçuo lu, H., Karayalç�n, Y. (1964). Ord. Prof. Dr. Ernst Hirsch’e Arma an (Prof. Dr. E. Hirsch’e 

sayg�yla). (Yay. Haz.: . Akipek, A. Özmen). Ankara. s. 5. 
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Mektebi aç�lm� t�r. Mektebin fizik, kimya ve tabîiye ö renimini yürüten hocalar�n�n 
büyük bir k�sm� Almanya’dan getirtilmi tir. Örne in Kotte botanik, Jessin kimya, 
Luzius jeoloji, Eckstein zooloji dersleri vermi tir.  Bu isimlerin yan� s�ra Hayri Dener 
fizik ve Ömer Bey de matematik derslerini üstlenmi tir. 10 Haziran 1933’te ise 
kurulu  amaçlar� aras�nda, ziraat�n, veteriner hekimli in ve ormanc�l� �n 
iyile tirilmesi ve düzeltilmesi, bu alanlarda e itim verecek bilginlerin ve uzmanlar�n 
yeti tirilmesi, bilimsel ara t�rmalardan ve deneylerden elde edilen sonuçlar�n 
yay�lmas� ve uygulanmas�, Türk köylüsünün yeni ve verimli usullerle çal� mas� için 
uygun araç ve gereçlerle donat�lmas� da bulunan ve asl�nda bir “üniversite” niteli i 
ta �yan Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmu tur. Enstitü’de etkinlikler Tabîî limler, 
Ziraat, Baytar, Ziraat Sanatlar� ve Orman olmak üzere be  fakülte çerçevesinde 
yürütülmü tür. Bu fakültelerde görev yapan hocalar�n ço unlu u da 1939 y�l�nda 
ülkelerine geri dönen Alman bilginlerdir. Aralar�nda Friedrich Falke ve Fritz 
Christiansen-Weniger gibi Alman Hükümeti ile yap�lan anla ma çerçevesinde 
gelenler oldu u gibi, Otto Gerngross ve Gustav Gassner gibi Hitler Almanyas�’ndan 
d� lanan ö retim üyeleri de bulunmaktayd�. Ankara Üniversitesi’nin kurulmas�ndan 
sonra enstitünün fakülteleri bir iki sene içinde buraya ba lanm�  ve Yüksek Ziraat 
Enstitüsü kendili inden ortadan kalkm� t�r. Enstitüde on be  y�l gibi bir sürede 
sadece Tabîî limler, Ziraat ve Ziraat Sanatlar� Fakülteleri’nde otuz dört doktora, otuz 
yedi Habilitasyon (Doçentlik) ve çok say�da bilimsel ara t�rma yap�lm�  ve 
yay�mlanm� t�r. 

 

Alman Bilim nsanlar�n�n Katk�lar� 

Alman ö retim üyeleri, yeti tirdikleri akademisyenlerle, hekimlerle, 
mühendislerle, müzisyenlerle, sanatç� ve hukukçularla birkaç ku a �n e itimine ve 
entelektüel geli imlerine damga vurmu lard�r. E itim ya amlar�n�n bir döneminde 
bu hocalardan ders alanlar ile onlar�n yeti tirdikleri isimler, Türk bilim, dü ün ve 
sanat dünyas�na önemli hizmetler sunmu lard�r. 

Alman bilim insanlar�n�n katk�lar�n�n “Ö retim yöntemlerinin düzeltilmesi, 
ders kitaplar�, doktora e itimi, kütüphanelerin iyile tirilmesi, üniversite 
konferanslar�, üniversite haftalar�, dergiler ve Türk Fiziki ve Tabii limler Cemiyeti” 
adl� alt ba l�klar alt�nda aktar�lmas�ndan önce unlar�n da belirtilmesi gerekir: Alman 
ö retim üyeleri aras�nda k�sa sürede Türkçe ö renerek Türkiye’ye uyum göstermeye 
çal� anlar, Türk uyru una geçenler, Emin ad�n� alan Clemens Bosch gibi Müslüman 
olup ad�n� de i tirenler, az say�da da olsa ya amlar�n�n sonuna kadar Türkiye’de 
kalanlar veya Türkiye’den ayr�lm�  olsalar bile Türkiye’yi Fritz Neumark, Ernst 
Reuter, Ernst Hirsch ve Curt Kosswig gibi ikinci vatan olarak ananlar oldu u gibi 
Türkiye’ye uyum gösteremeyenler de olmu tur.  

Alman profesörlerin iz b�rakm�  olanlar�ndan baz�lar�na çok sonralar� eref 
doktoralar� verildi i gibi adlar� da amfilere veya bahçelere verilerek 
ölümsüzle tirilmi tir. Bu isimler aras�nda Prof. Fritz Arndt da vard�r. Arndt, 1965 
y�l�nda seksen ya �na girmesi nedeniyle kendisine stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
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taraf�ndan fahri doktora verilmi , fakat sa l�k nedenleri ile düzenlenecek törene 
kat�lamam� t�r. Ya am�n� kaybettikten sonra 28 Aral�k 1971’de uzun y�llar ders 
verdi i Genel Kimya Amfisi’ne ad� verilmi tir. stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü’ndeki Botanik Dershanesi’ne 2003’te André Neville’�n bronz büst ve 
plaketi konulmu tur. stanbul Üniversitesi Do al Zenginlikleri Ara t�rma ve 
Uygulama Merkezi’nin giri imi sonucunda 12 Aral�k 2003 günü yap�lan törenle 
stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin ad� “Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi” 

olarak de i tirilmi tir. 

      
     Foto raf 9. Ernst Hirsch’in Kitab�                Foto raf 10. Fritz Neumark’�n Kitab� 

 

Baz� Alman profesörler Türkiye’de ölmü tür. Bunlardan Bruno Taut ile Erich 
Frank Müslüman mezarl�klar�na gömülmü tür. Çok sevilen Erich Frank öldü ünde 
Vali Fahrettin Kerim Gökay’�n Ba bakan Adnan Menderes ile temasa geçmesi 
sonucunda h�zla bir kararname ç�kart�larak Frank Türk vatanda l� �na al�nm� t�r. 
Tabutu bayra a sar�larak cenazesi görkemli bir devlet töreni ile A iyan 
Mezarl� �’nda topra a verilmi tir. 

 

Ö retim Yöntemlerinin Düzeltilmesi 

Alman bilim insanlar�n�n, ö retim programlar�n�n ve yöntemlerinin ça a uygun 
duruma getirilmesindeki katk�lar� önemlidir. Alman profesörler, Malche’nin önerileri 
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do rultusunda dersin serbest ortamda ve normal konu ma eklinde anlat�lmas�, 
hocan�n ö renciye ve ö rencinin hocaya sorular sormas� ve günlük ya amdan         
örnekler verilerek hem hocan�n hem de ö rencinin aktif olmas�n� gerektiren bir 
yöntemin kullan�lmas�nda öncü rolü oynam� lard�r. Yine profesörlerin, ö rencileri 
konu maya, dü ünmeye, ara t�rmaya ve yapmaya al� t�ran seminer çal� malar�n�n 
etkin bir ekilde uygulanmas�nda, bir ö retim yöntemi olarak yerle mesinde büyük 
hizmetleri olmu tur. Bu aktif ö retim yöntemini kullananlar�n ba �nda gelen Ernst 
Hirsch, bu yöntemin yerle mesindeki katk�s�n� öyle aç�klamaktad�r:14 

   “Türkiye’de bir yüksekokul hocas� olarak faaliyetimi özetleyerek de erlendirecek 
olursam, hukuk ö retimi yönteminde Profesör Malche’nin raporunda yer alan görü  ve 
öneriler do rultusunda gerçekle tirdi im devrimi, bir numaral� hizmetim olarak en ba a 
yazar�m. Çünkü ilk ba larda sadece stanbul Hukuk Fakültesi’ne münhas�r olan ve A. 
Schwarz taraf�ndan da desteklenen bu reform, benim 1943 y�l�nda Ankara’ya ça r�lmam 
üzerine Ankara’da da hukuk ö retiminin benzer bir biçim kazanmas�n� sa lam�  ve 
ö rencilerim taraf�ndan sürdürülerek uygulana gelmi tir.” 

 

Ders Kitaplar� 

Alman bilim insanlar�n�n çabalar� sonucunda ders kitaplar�n�n hem say�s� hem 
de kalitesi artm� t�r. Reform öncesi Üniversite kütüphanesinde Türkçe bilimsel eser 
say�s� çok azd�. Mevcutlar�n hemen hepsi de Osmanl� Türkçesi ile yaz�lm� t�. 
Ö renciler yabanc� dil bilmedikleri için yabanc� dilde yaz�lm�  kitaplardan da 
yararlanam�yorlard�. Bu nedenle,  ö renciler büyük ölçüde dersi okutan hocan�n ders 
notlar�na ba l� kalmaktayd�lar. te 1933 Üniversite Reformu ile ders kitaplar� sorunu 
ciddi bir ekilde ele al�nm� t�r. Bu dönemde gerek Türk ö retim üyeleri gerekse 
Alman hocalar�n çabalar� ile ders kitaplar�n�n hem say�s� hem de kalitesi 
yükselmi tir. Her ne kadar Alman bilim insanlar�na ders kitaplar� haz�rlamad�klar� 
eklinde yo un ele tiriler yöneltilmi  ise de stanbul Üniversitesi’nde çal� an 

profesörlerin yakla �k yüzde sekseninin en az bir kitab�, yüzde altm� �n�n ise iki ve 
daha fazla kitab� yay�nlanm� t�r. T�p Fakültesi profesörlerinin ço unlu unun iki, üç 
veya dört kitab� yay�mlan�rken, Fritz Arndt, Ernst Hirsch, Alfred Isaac, Fritz 
Neumark, Curt Kosswig, Andreas Schwarz gibi çe itli bilim dallar�na üye 
profesörlerin Türkiye’de be  ve daha fazla kitab� yay�mlanm� t�r. Öte yandan Alman 
profesörlerin yakla �k yüzde yirmisi ise hiçbir kitap veya ders kitab� yazmam� lard�r. 
Yap�lan ara t�rmalara göre Harry Dember ve Karl Löwenthal gibi profesörlerin 
Türkiye’de yay�nlanm�  kitab�n�n olmad� � anla �lm� t�r. 

 

Doktora E itimi 

Alman profesörlere yöneltilen ele tirilerden birisi de yeterince doktora 
yapt�rmad�klar�d�r. Örne in bir ara t�rmada15 ilk on y�lda sadece elli doktora 

                                                            
14 Hirsch, a.g.e., s. 257. 
15 Arslan, A. (1995). Darülfünun’dan Üniversite’ye, stanbul, s. 499. 
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yap�lmas� ele tirilmekte ve bunun “bilim insan� yeti tirme aç�s�ndan iyi bir netice 
olmad� �” söylenmektedir. Bu ele tiriye yönelik olarak öncelikle Cumhuriyet öncesi 
doktoral� ki ileri gösteren Çizelge 1’e göz atmak yararl� olacakt�r:  

 

Çizelge 1. Cumhuriyet Öncesi Doktoral� Ki iler 

sim Üniversite Bilim Dal� Y�l 

Joseph Zanni Heidelberg Kimya 1876 

Halil Ethem Eldem Bern Kimya 1885 

Mehmet Arif Halle-Wittenberg Kimya 1891 

Mustafa Azmi Sümen Münih Teknik Kimya 1917 

Osman Nuri Somer Berlin Kimya 1918 

A. Refik Kad�zade Bekman Berlin Kimya 1918 

Kerim Erim Erlangen Matematik 1919 

Ahmed Muhiddin  Leipzig Türkiyat 1921 

Çizelge 1’de görüldü ü üzere, sadece sekiz ki inin ve üstelik bunlar�n 
Darülfünun’dan de il de Bat� Avrupa üniversitelerinden doktora ald�klar� dikkate 
al�nd� �nda, Üniversite Reformu’ndan sonra ilk on y�lda elli doktora yap�lm�  
olmas�n�n büyük bir ba ar� oldu u söylenebilir. Çünkü üniversitenin kurulu  
çal� malar� ve ö retim etkinliklerinin ön planda oldu u ilk be  y�lda, özellikle ilk üç 
y�lda Alman profesörlerle Türk doçent ve asistanlar aras�ndaki çal� ma ortam�n�n 
a �rl�k merkezini, derslerin ve ders notlar�n�n Türkçeye çevrilmesi etkinlikleri 
olu turmu tur. Ayr�ca alttan gelecek ö rencilerin lisans ö renimlerinin de en az dört 
y�l sürece i göz önünde bulundurulursa bu say�n�n yeterli olabilece i dü ünülebilir. 
Üstelik Alman profesörlerin özel durumlar�ndan kaynaklanan güçlükler de burada 
dikkate al�nmal�d�r. Ya ad�klar� ortamdan yal�t�lmalar� sonucu Almanya’da 
al� ageldikleri gibi bilim insanlar�yla kurulan çok tarafl� ili kiler, yerini yaln�zca 
Alman bilim insanlar� ile Türk meslekta lar�n�n olu turdu u yeni ve daha dar bir 
çevreye b�rakm� t�r.16 Ayr�ca, Avrupa ve Amerika’dan kitap ve dergi getirtme 
olanaklar� s�n�rlanm�  oldu undan bu güçlükleri a mak için zaman zaman d�  
ülkelerdeki mesleki kongrelere kat�lm� lard�r. Bunlar�n d� �nda, o dönemde, 
Türkiye’deki resmi Alman makamlar�17 ile kutupla man�n artmas� ve bunlar�n yerli 
                                                            
16 Türk ve Alman bilim insanlar� aras�ndaki ili kiye bir örnek olarak: Mises’�n Türkiye’deki y�llar� 

hakk�nda Cahit Arf, Erdal nönü’ye öyle bir itirafta bulunmu tur: “Biz, o zaman stanbul’a gelen 
de erli profesörlerden daha çok yararlanabilirdik. Ama yapamad�k. Oysa örne in Polonyal�lar, 
Frans�zlarla i birli i yaparak Polonya’da fonksiyonel analiz konusunda özgün bir ekol kurdular. 
Biz de belirli bir alanda öncü olarak ortaya ç�kabilirdik, bu f�rsat� kaç�rd�k.” bkz. nönü, E. (2005). 
Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikalar�. Cumhuriyet ve Bilim, stanbul. s. 32. 

17 Türkiye’de III. Reich kar �t� büyük bir Alman profesörler grubu olu mas� üzerine Alman Hükümeti 
de bo  durmam�  ve Dr. Herbert Scurla’y� iki kez Türkiye’ye göndermi tir. Scurla’n�n haz�rlad� � 
rapor sonras�nda, birçok Alman ö retim üyesi Alman vatanda l� �ndan ç�kar�lm� t�r. 
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gazetecilerin de yard�m�yla kendileri aleyhine etkinliklerde bulunmalar�, özellikle 
T�p Fakültesi’nde ortaya ç�kan yerli ve yabanc� profesörler aras�ndaki gerilimlerin 
ortaya ç�kmas� gibi genel güçlüklerin yan� s�ra her bir s� �nmac�n�n katlanmas� 
gereken ve tamamen ki isel olan birçok sorun vard�r. Geride b�rakt�klar� aile 
bireylerinin öldürülmesinden kaynaklanan derin ac�lar, Almanya’da tutuklu 
arkada lar�n�n kaderlerinin ne olaca �n� bilememelerinin yaratt� � endi e ve 
ku kular, yal�t�lm� l� �n getirdi i ruhsal s�k�nt�lar ya am� lard�r. K�saca özetlenen bu 
güçlüklerin de -bilim insanlar�n�n da toplumdan kopuk ya amad�klar� ve içinde 
bulunduklar� sosyal, ekonomik ve siyasi ko ullardan etkilendikleri gerçe i 
do rultusunda- konunun de erlendirilmesinde göz önünde bulundurulmas� 
gerekmektedir. 

Öte yandan, Alman profesörler, ilk üç y�ldan sonra bilimsel ara t�rmalara 
a �rl�k verdikleri gibi, özellikle kendi ö rencilerinden üstün yeteneklileri asistan 
alarak yeti tirmeye ba lam� lard�r. Özellikle Türkiye’de be  y�ldan fazla kalan Alman 
profesörlerin çok say�da ö rencisi, Türk üniversitelerinde ö retim üyesi olarak görev 
alm� t�r. Örne in, Kimya alan�nda Fritz Arndt ve Friedrich Breusch, T�p alan�nda 
Erich Frank, Felix Haurowitz, Rudolf Nissen, Werner Lipschitz, Siegfried 
Oberndorfer, Philipp Schwartz ve Hans Winterstein, Zooloji alan�nda Curt Kosswig, 
Botanik alan�nda Leo Brauner ve Alfred Heilbronn, Astronomi alan�nda Wolfgang 
Gleissberg ve Erwin Finlay Freundlich, Felsefe alan�nda Ernst von Aster ve Hans 
Reichenbach, ktisat alan�nda Fritz Neumark, Gerhard Kessler, Alfred Isaac ve 
Alexander Rüstow, Hukuk alan�nda Ernst Hirsch ve Andreas Schwarz gibi 
profesörlerin yeti tirdikleri çok say�da Türk bilim insan� üniversitelerimizde 
çal� m� t�r. 

 

Kütüphanelerin yile tirilmesi 

Alman bilim insanlar� gerek üniversite ve fakülte kütüphanelerinin 
geli tirilmesi ve zenginle tirilmesi, gerekse enstitü kütüphanelerinin kurulmas�nda 
önemli hizmetlerde bulunmu lard�r. Alman profesörler, genel olarak üniversite 
kütüphanesinin, özel olarak da fakülte ve enstitü kütüphanelerinin kurulmas�, 
geli tirilmesi ve zenginle tirilmesi için çok çal� m� lard�r. Profesörler gereksinim 
duyduklar� kitap ve periyodiklerin listesini yapm� lar ve bu yay�nlar�n Avrupa’dan 
getirtilmesi için s�k s�k raporlar ve yaz�lar kaleme alm� lard�r. Türk Hükümeti ve 
Üniversite yöneticileri de Alman profesörlerin bu hakl� istemlerini hiçbir güçlük 
ç�karmadan yerine getirmi lerdir. K�sa zamanda bütün kütüphanelere çok say�da 
Almanca, ngilizce ve Frans�zca kitap gelmi tir. Ernst Hirsch18 ve Gerhard Kessler19 
ba ta olmak üzere Alman profesörler, kütüphanelere getirilen kitaplar�n demirba a 

                                                            
18 “Kitapl� � olmayan bir üniversite, cephaneli i olmayan bir k� laya benzer.” diyen Hirsch’in ilginç 

anekdotlarla dolu an�lar� için bkz. Hirsch, a.g.e., ss. 239-245. 
19 Kessler, elli bin kitab� bizzat kataloglam� t�r. 1915 y�l�nda Darülfünun’da görevlendirilen Alman 

ö retim üyelerinin yan�nda gelen ancak kolilerinden ç�kar�lmayan kitaplar� ç�kararak kartoteks 
fi lerini kendisi yazm�  ve ö rencilerine kütüphane olu turmaya çal� m� t�r. 
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kaydedilmesi ve tasnifinde bile asistanlar�yla birlikte bir kütüphane memuru gibi 
çal� m� lard�r. Alman profesörler, Milli E itim Bakanl� � taraf�ndan ö rencilerin 
derslerde ve seminerlerde Alman hocalardan daha çok yararlanmalar�n� sa lamak 
için gerek duyulan Almanca ve Frans�zca kitaplar�n Türkçeye kazand�r�lmas� 
etkinliklerine de katk�da bulunmu lar, gereksinim duyulan bu kitaplar�n listelerini 
haz�rlam� lard�r. Almanya ve Fransa’daki yay�nevlerinin ticari ç�karlar� nedeniyle 
yaratt�klar� güçlükler yüzünden gerçekle emeyen bu geni  kapsaml� çeviri giri imi, 
Hasan Âli Yücel’in Milli E itim Bakanl� � döneminde gerçekle en Bat� klasiklerinin 
Türkçeye çevrilmesi etkinli inin ba lang�c�n� olu turmas� bak�m�ndan önem 
ta �maktad�r.  

 

Üniversite Konferanslar� 

Malche ve Milli E itim Bakan� Re it Galip Bey, Darülfünun’un toplum ve 
ya amla ba �n�n koptu unu ve kendi içine kapand� �n� çe itli kereler �srarla 
vurgulam� lard�r. Malche, Türkiye gibi yeni ba tan kurulan bir ülkede üniversite ile 
ya am aras�nda çok s�k� bir ba  kurulmas� gerekti ini tavsiye etmi , Atatürk 
taraf�ndan bu konu üzerinde �srarla durulmu  ve sonuç olarak Üniversitenin toplum 
ve ya amla ba �n� kurmak için güncel konulardan seçilen, halka aç�k “Üniversite 
Konferanslar�” ve yaz tatilinde her ilde bir “Üniversite Haftas�” uygulamalar� 
ba lat�lm� t�r.  

Alman bilim insanlar�, halk�n ayd�nlanmas�na yönelik olarak yap�lan bu 
bilimsel ve kültürel etkinlikler içinde de aktif bir ekilde görev alm� lard�r.      1935-
1945 y�llar� aras�nda uygulanan Üniversite Konferanslar�’nda yap�lan konu malar�n 
yakla �k yüzde yetmi  be i Alman profesörlere aittir.  

1935-1936 ö retim y�l�ndan itibaren yap�lmaya ba lanan Üniversite 
Konferanslar�’nda felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, botanik, 
zooloji, jeoloji, istatistik, filoloji, edebiyat, tarih, co rafya, pedagoji, hukuk, ekonomi, 
politika, sigorta, ticaret, folklor ve t�p üzerine onlarca konferans verilmi tir. Sal� 
günleri yap�lan bu konferanslara ilginin büyük oldu unu Fritz Neumark u sözlerle 
dile getirmi tir:20 

    “ stanbul’daki ayd�n çevrelerce çok tutulan dizi konferanslar, Türkiye için tamamen bir 
yenilik demekti ve yaln�zca yeti kinlerin ö renime devamlar�na yaramakla kalmay�p 
ayr�ca üniversite çal� malar�n� ve profesörlerini tan�tmak için etkili bir yöntem demekti.”  

Prof. Dr. Sadi Irmak ise konferanslar�n ayn� zamanda yeni hocalar için adeta bir 
s�nav i levi gördü ünü belirttikten sonra “Memlekete yepyeni kültür sorunlar� 
getirilirdi. Bu konferanslardan Spitzer’in Ortaça ’�n kapanmas�, Reichenbach’�n 
pozitivizm üzerindeki konu malar� unutulmayacak izler b�rakm� t�r.” diyerek 
konferanslar�n etkisini ve önemini vurgulam� t�r.21 

 

                                                            
20 Neumark, F. (2008). Bo aziçi’ne S� �nanlar. (Çev: Talip Do an Karl�bel). stanbul. ss. 232-233. 
21 Irmak, S. (1973). Üniversitenin Kurulmas� ile lk Y�llar�. 50. Y�l Arma an�, Cilt 2, Erzurum. s. 110. 
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Üniversite Haftas� 

stanbul’da düzenlenen ve yo un bir ilgiyle i lenen Üniversite Konferanslar�’n� 
Anadolu’nun çe itli illerinde de yapmak amac�yla 1940 y�l�ndan itibaren “Üniversite 
Haftas�” ad� alt�nda, farkl� bilim dallar�ndan bir grup ö retim üyesi, bir kente 
giderek kendi alanlar�nda birisi halk için birisi de bilimsel olmak üzere iki er 
konferans vermeye ba lam� t�r. Ayr�ca T�p alan�ndan ö retim üyeleri de kentteki 
hastanede ameliyat yaparak veya konsültasyonlara kat�larak bu etkinlikte görev 
alm� lard�r. 1940-1958 y�llar� aras�nda Erzurum, Diyarbak�r, Elaz� , Samsun, Van, 
Konya, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Hatay ve Edirne illerinde yap�lan 
Üniversite Haftas� çerçevesinde düzenlenen ve Alman bilim insanlar�n�n da kat�ld� � 
bu etkinliklerde özellikle arkeoloji, tarih, co rafya ve iktisat alanlar�nda haftan�n 
yap�ld� � kent ve çevresini ilgilendiren konu ve sorunlar�n ele al�narak i lenmesine 
özen gösterilmi tir. 

 

Dergiler 

Alman bilim insanlar�n�n, Türk bilim ya am�na bir di er katk�s� da çe itli bilim 
dergilerini kurmalar� veya bu dergilerin kurulu una kat�lmalar�yla olmu tur. 
Darülfünun’un kapat�lmas�yla birlikte fakülte dergilerinin yay�n ya am�na son 
verilmi tir. Ancak 1935 y�l�ndan itibaren Hukuk Fakültesi Mecmuas� ve stanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuas� Alman bilim insanlar�n�n deste iyle ç�kmaya 
ba lam� , bunu T�p Fakültesi Mecmuas� (1938) ve ktisat Fakültesi Mecmuas� (1939) gibi 
di er dergiler izlemi tir.  

 

Türk Fizikî ve Tabîî limler Cemiyeti 

Prof. Hans Winterstein’�n öncülü ünde 15 Nisan 1934’te Türk Fiziki ve Tabîî 
limler Cemiyeti kurulmu tur. H. Winterstein, F. Arndt, H. Dember, W. Lipepschitz, 

A. Heilbronn, S. Oberndorfer, L. Brauner, H. Kroepelin, E. F. Freundlich, J. Hirsch, 
Mazhar Osman Uzman, Âkil Muhtar Özden, brahim Hakk� Akyol ve Hamit Nafiz 
Pamir Cemiyetin kurucu üyeleridir. Cemiyet’in ba l�ca amac�, fizik ve biyoloji 
alan�nda yap�lacak ara t�rmalar� özendirmek, bitmi  ara t�rmalar�n sonuçlar�n� 
konferanslar yoluyla daha geni  çevrelere duyurmak ve ilgililerle tart� �lmas�n� 
sa lamak, söz konusu ara t�rmalar� yay�mlamak ve ilgili bilim dallar�nda genel 
konferanslar düzenlemek idi. Cemiyetin düzenledi i yüz elli dolay�ndaki toplant�da 
yüz seksen bildiri sunulmu tur. 15 ubat 1943 tarihli toplant�da Nobel Ödülü sahibi 
Albert Szent-Györgi taraf�ndan bir konferans verilmi tir. 

Cemiyetin en önemli etkinli i bu bildiri ve konferanslar� yay�mlamas�d�r. Türk 
Fizikî ve Tabii limler Cemiyeti Ar ivi’nin (Archives de la Société Turque des Sciences 
Physiques et Naturelles) birinci say�s� 1935 ubat’�nda yay�mlanm� , ayn� y�l Ekim 
ay�nda da ikinci say� ç�kar�lm� t�r. Yine ayn� y�l bu dergiden ayr� olarak 1934-1935 
dönemi bildirilerini içeren Türk Fizikî ve Tabii limler Sosyetesi Y�ll�k Bildirileri 
yay�mlanm� t�r. Bundan sonra iki dergi birle tirilerek Türk Fizikî ve Tabîî limler 
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Sosyetesi Y�ll�k Bildirileri ve Ar ivi ad� alt�nda 1935-1936 dönemi bildirilerini içeren 
dördüncü say� ç�kar�lm� t�r. Derginin son say�s� on dördüncü say� olup 1947-1948 
tarihli olarak yay�mlanm� t�r. Dergi, yay�n ya am�nda kald� � süre içerisinde toplam 
yüz otuz dokuz bilimsel çal� maya sayfalar�nda yer vermi tir. 

 

Sonuç 

Alman bilim insanlar�, Atatürk’ün kurdu u “Bilim Cumhuriyeti”nin fikri, 
manevi ve hatta toplumsal gelece inin kayna � olarak görülen Üniversite Reformu 
ba ta olmak üzere dönemin bilim ve teknoloji politikalar�n�n sa l�kl� bir biçimde 
yürütülmesinde önemli roller üstlenmi lerdir. Atatürk’ün “ lim tercümeyle de il, 
tetkikle olur!” sözü do rultusunda üniversitede yeni bir zihniyetin a �lanmas�nda 
etkinlikleriyle büyük katk� sa lam� lard�r.  

Erdal nönü, 25 Ekim 2003 tarihinde stanbul’da düzenlenen “Cumhuriyet ve 
Bilim” ba l�kl� panelde yapt� � konu mas�n�n bir bölümünde, 1933 Üniversite 
Reformu’nun amac�na ula �p ula mad� �na dair bir sorunun sorulmas� durumunda, 
“Amac� Türkiye’de yüksekö retimde ara t�rma gelene ini yerle tirmek olarak 
al�rsak yan�t�m�z hiç ku kusuz ‘Evet, ula t�.’ olacakt�r.” eklinde cevaplanmas� 
gerekti ini belirterek sözlerine öyle devam etmi tir:22 

    “Bunu ara t�rma verimine bakarak söyleyebiliriz. Temel ve uygulamal� bilimlerin her 
dal�nda Türkiye’nin ara t�rma yay�nlar� 1933’ten ba layarak sürekli bir art�  gösterir. 
Zaman zaman duraklamalar olsa da art� , bugüne kadar hep devam etmi tir. Ba lang�çta 
yay�nlar�n ço u yabanc� profesörlerden kaynaklan�yordu. Ama bu durum çabuk de i ti. 
1950’li y�llara gelindi inde stanbul Üniversitesi Bat� Avrupa’da tan�nan, muhatap 
kabul edilen bir ö retim ve ara t�rma kurumu durumuna gelmi ti. Yay�mlad� � ara t�rma 
dergileri Bat� üniversitelerinin kütüphanelerine girmi ti. Yabanc� ara t�r�c�lar s�k s�k 
stanbul’a gelip konu malar yap�yorlard�. Cahit Arf, Ratip Berker, Hulusi Behçet ve 

ba kalar� gibi ara t�r�c�lar�n Türkiye’deki çal� malar� Bat�’da tan�n�yor, izleniyordu.” 

nönü’nün bu saptamas� ve Paris Pi mi ’in Alman bilim insanlar�n�n stanbul 
Üniversitesi’nde ö rencileri ara t�rmaya özendirmeleri bak�m�ndan çok yararl� 
olduklar�n� belirten sözleri dikkate al�nd� �nda, 1933 sonras� ülkemize gelen ve gerek 
stanbul’da gerekse Ankara’da farkl� kurumlarda çe itli sürelerle görev alan Alman 

bilim insanlar�n�n katk�lar�yla ülkemizde ara t�rma gelene inin yerle meye ba lad� � 
görülmektedir. 

Ara t�rma olmaks�z�n bilim yap�lamayaca � gerçe i vurgulan�rken bilimin 
yönteminin evrensel, gündeminin ise yerel olmas� gerekti i hususunda ve bu 
ba lamda bilimin toplumsalla t�r�lmas�nda, Alman bilim insanlar� önemli katk�lar 
sunmu lard�r. öyle ki Malche haz�rlad� � raporun 35. maddesinde Türkiye gibi yeni 
kurulmu  bir ülkede bölgenin jeolojisinin, tabîî ve iktisadî co rafyas�n�n, ikliminin, 
bitkilerinin, hayvanlar�n�n, sakinlerinin, tarihinin, sa l� �n�n, kültürünün ve 

                                                            
22 nönü, a.g.e., s. 31. 
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sanatlar�n�n önemli ve temel uygulamalara ana konu olmas� gerekti ini belirtmi tir. 
Bu saptama Atatürk’ün de ho una gitmi tir, söz konusu paragraf�n yan�na Atatürk 
“mühim” diye not dü mü tür. Malche’ye göre, bu konulardaki ara t�rmalarla ve 
eserlerle, insanl� �n umumî fikir sermayesine Türkiye’nin verebilece i ve vermekle 
mükellef oldu u ahsî hisse, yava  yava  temin edilmi  ve haz�rlanm�  olacakt�r. te, 
yukar�da etkinliklerine de indi imiz Kosswig ba ta olmak üzere Paul Pulewka, 
Albert Eckstein ve Wilhelm Salomon-Calvi gibi Alman bilim insanlar� kendi çal� ma 
alanlar�nda yerel ve ulusal sorunlara öncelik tan�yarak bu ilkenin ya ama 
geçirilmesinde önemli hizmetlerde bulunmu lard�r. 
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Giri  

Bu çal� mada, Türkiye’de 1933 y�l�nda yap�lan Üniversite Reformu sonras�nda 
Nazi bask�s�ndan kaçarak ya da ba ka yollarla göç etmi  olan Alman bilim 
insanlar�n�n üniversitelere kazand�rd�klar�, e itim ö retim ekseni etraf�nda ele 
al�nm� t�r. Literatürden yararlan�larak yap�lan yorumlar, Alman bilim insanlar�n�n 
katk�lar�n�n s�n�fland�r�lmas�na dayanmaktad�r. Katk�lar�n ba �nda e itim 
programlar� ve ö retim anlay� �n�n dönü türülmesi ve literatüre yeni bilgi ve birikim 
kazand�racak uygulamalar�n yayg�nla t�r�lmas� gelmektedir. Alman bilim 
insanlar�n�n bilimsel dü ünü  ve uygulamalar�n�n dönü türülmesine, yeni bilim 
dallar�n�n olu turulmas�na, ö retim elemanlar�n�n yeti tirilmesine, e itim destek 
hizmetlerinin e itimle bütünle tirilmesine önemli katk�larda bulunduklar� ortaya 
ç�km� t�r. Ayr�ca bu bilim insanlar�, lisansüstü düzeyde ö retim ve ara t�rmac�lar�n 
yeti tirilmesi, üniversite reformunun desteklenmesi, yeni üniversite anlay� �n�n 
organizasyonu ve kurumsal temellerin dönü türülmesi gibi konularda da katk�lar 
yapm� lard�r. Sonuç olarak, 1933’ten ba layarak Türkiye’ye gelen Alman bilim 
insanlar�n�n gerek stanbul Üniversitesi, gerek Ankara Üniversitesi gibi kurumlara, 
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gerekse ça da  bilim, kültür ve sanatsal e itim anlay� �n�n geli imine önemli 
katk�larda bulunduklar� ortaya ç�km� t�r. Türk toplumunda bugünkü bilim ve 
teknolojik geli menin temeli önemli ölçüde 1933 sonras�nda yap�lan “Üniversite 
Reformu” ve bunun devam� olarak ortaya ç�kan kurumlar, ara t�rma ve bilim 
gelene ine dayan�r. 1933 öncesinde fen bilimleri ad�na yap�lan çal� malar ço unlukla 
bat�daki geli meleri aktarmaya yönelmi , sosyal bilim ad�na yap�ld� � belirtilen 
çal� malar a �rl�kl� olarak devlet yönetimini desteklemeye ve dini idealleri 
gerçekle tirmeye adanm� t�r. 

Aktar�ma dayal� bu bilim anlay� �ndan, gözlem, kuram ve uygulaman�n bir 
araya getirilmesi çabalar� ise uzun sürmü tür. Bilim, sanat ve teknolojik alanlardaki 
geli melere Türk üniversitelerinin yapt� � katk�n�n s�n�rl� kalmas�, ara t�rma 
gelene inin yerle memi  ve kökle memi  olmas� 1933 Üniversite Reformu’nun temel 
söylemini olu turur.1  

Bat�l� tarzda bilim anlay� �na ula ma çabalar�n�n Osmanl� Devleti’nde Lale 
Devri’nde ba lad� � söylenebilir. Özellikle yüksekö retim düzeyinde, bat� düzeyinde 
bilime ula ma ve bilimi geli tirme çabalar�n�n kurumsalla mas� için Osmanl� Devleti, 
Fransa ve Almanya gibi yüksekö retim gelene inin yerle mi  oldu u ülkelerden 
yard�m alm� t�r. Frans�z eksenli anlay�  Tanzimat Dönemi’nden 1950 sonras�na kadar 
bask�n biçimde sürmü  ve Alman gelene ine yönelmi tir.  

Türk-Alman ili kilerinin ba lang�c� oldukça eskiye dayanmaktad�r. lk 
yak�nla malar Kanuni döneminde, Alman mparatoru arlken taraf�ndan dostluk 
giri imleri ad� alt�nda ba lam� , daha sonraki dönemlerde teknik yard�m biçiminde 
devam etmi tir. 19. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda Osmanl� mparatorlu u Almanya ile 
yeni bir ba lant�ya girmi , Osmanl� denge siyasetinin ötesine giderek orduda ve sivil 
yönetimde Alman nüfuzuna kap�lar�n� açm� t�r. II. Mahmut döneminde de yeniden 
ba layan ili kiler Almanya’dan yenilenen ordu için askeri subaylar istenmesiyle 
devam etmi  ve bu ili kiler sonucunda ekonomik ve siyasi ili kiler de güçlenmi tir. 
Osmanl� Devleti’nin y�k�l� �na kadar özellikle siyasi, ekonomik ve askeri e itim 
alan�n� kapsayan i birli i çabalar� Cumhuriyet döneminde birçok alanda artarak 
devam etmi tir. 19. yüzy�l�n sonlar�na do ru, askeri e itim d� �nda Darülfünun’daki 
reform çabalar� için Alman bilim insanlar� davet edilmi  ve gelen bilim insanlar� 
Darülfünun’un farkl� bölümlerinde görev alm� lard�r.2 II. Me rutiyet sonras�nda 
Almanya ile e itim konusunda i birli i oldukça geli mi  Almanca, Frans�zca’n�n 
yan� s�ra Osmanl� ayd�nlar�n�n tercih etti i yabanc� dil olmu tur. Cevat Dursuno lu, 
. Hakk� Baltac�o lu, N. At�f Kansu gibi önemli ayd�nlar Alman gelene ini 

benimsemi  ayd�nlardan baz�lar�d�r. Bu ivme ile I. Dünya Sava � y�llar�nda Osmanl� 

                                                            
1 Berkes, N. (1997). ki Yüz Y�ld�r Neden Bocal�yoruz? stanbul: Cumhuriyet Gazetesi, Yenigün. 
2 Ergün, M. (1990). Die deutsch-türkischen Erziehungsbeziehungen während des ersten Weltkrieges. 

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanl� Tarihi Ara t�rma ve Uygulama Merkezi Dergisi). Say� 3., Ortayl�, . 
(1981). kinci Abdülhamit Döneminde Osmanl� mparatorlu u’nda Alman Nüfuzu. 100. Do um 
Y�l�nda Atatürk'e Arma an Dizisi 24. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. No: 479. 
Wallach, J. L. (1985). Bir Askeri Yard�m�n Anatomisi (Çev: Fahri Çeliker). Ankara:  Genelkurmay 
Askeri Tarih ve Strateji Etüt Ba kanl� �. 
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Devleti’nde Almanlar�n açm�  oldu u okul say�s� 23’e ula m� , ayn� dönemde 
Almanya’dan e itim yard�m� çerçevesinde kültür heyetleri gelmi  ve gelen heyet 
ba kanlar�ndan biri Maarif Nezareti’nde (Milli E itim Bakanl� �) dan� man olarak 
çal� m� t�r. Ayr�ca liseler ve ö retmen yeti tiren kurumlar için Almanya’dan 
ö retmen yard�m� al�nm� , ortaö retim ve yüksekö retim anlay� �nda Alman 
ekolüne do ru bir yönelme ba lam� t�r.3   

II. Me rutiyet döneminde e itim sisteminin dönü ümüyle özellikle mesleki 
e itimin çe itlenmesi,  ö retimde uygulamal� çal� malara önem verilmesi, gençlerin 
e itim amac�yla Almanya’ya gönderilmesi Alman etkisine önemli bir örnektir.4 Ayn� 
dönemde mü avir olarak çal� an Franz Schmidt, ilk ve ortaö retim sisteminin de 
Alman e itim sistemine benzer biçimde düzenlenmesini önermi  ve özellikle 
stanbul’daki Darülmuallimin’i (Ö retmen Okulunu) Alman alanyaz�n� ile 

tan� t�rm�  ve ö retmen yeti tirme anlay� �n� de i tirme çabalar�na katk�da 
bulunmaya çal� m�  ama pek etkili olamam� t�r. Bu düzenleme çal� malar�ndan en 
önemlileri özellikle ö retmen yeti tiren kurum olan ö retmen okulunda ö retim 
programlar�n�n düzenlenmesi, Darülfünun’da yerle ik olan aktar�mc� anlay� tan çok 
deneysel anlay� a geçilmesi,  ö retmen yeti tirmeye yönelik yönetmelik ve ö retim 
programlar�n�n haz�rlanmas�, okul binalar� ve ders araç-gereçlerinin yeniden 
düzenlenerek standartlar�n�n yükseltilmesidir.5  

Bütün bunlar�n alt�nda yatan neden asl�nda Türk e itim sisteminde bask�n olan 
Frans�z etkisini azaltmak, Alman e itim anlay� � ve e itim sisteminin yerle mesini 
sa lamakt�. Bu etkiyi azaltma yönünde at�lan en önemli ad�m, lise düzeyinde 
Galatasaray Lisesi’ne kar � stanbul Lisesi’nin kurulmas�d�r.  stanbul Lisesi’nde 
Alman ö retmenlerin ba ar�l� çal� malar yapmas�, lise programlar�na ikinci bir 
yabanc� dil olarak Almanca’n�n konulmas�, 1913 y�l�nda Alman etkisiyle ç�kar�lan 
“Geçici lkö retim Kanunu” da Alman e itim anlay� � ve e itim sisteminin 
yerle mesine örnektir.6   

 

1933 Üniversite Reformu’nun Gerekçesi ve Üniversite E itiminde Dönü ümler 

Türk e itim sisteminde yüksekö retime yönelik en önemli de i im 1933 
y�l�ndaki “Üniversite Reformu” ile gerçekle mi tir. “Üniversite Reformu” olarak 
tarihe geçen bu reform ile Türk toplumunun gereksinim duydu u bilimsel dü ünce 
ve anlay� � benimsemi  bilim insanlar�n�n yeti tirilmesi ve bilim anlay� �n�n 
yerle tirilmesi hedeflenmi tir. 1933 Üniversite Reformu, Türk toplumunda yaln�zca 
bir üniversite reformu de il ayn� zamanda Cumhuriyet ile ba lat�lan ça da la ma, 
dü ünce de i imi ve kültürel dönü ümün de bir parças� olmu tur.  1933 öncesinde 
Türk toplumunda ortaya ç�kan devrimlere ve geli melere ilgi göstermeyen 

                                                            
3 Turan, K. (2000). Türk-Alman E itim li kilerinin Tarihi Geli imi. stanbul: Ay� � �. 
4 Toprak, Z. (1981). Almanya’ya lk çi ve Ö renci Göçü: 1916-1918. Bilim Sanat Dergisi. Say� 3. 
5 Turan, a.g.e. 
6 Güven, . (2014). Türk E itim Tarihi. Ankara: PEGEMA.  Kazamias, A. (1966). Education and the 

Quest for Modernity in Turkey. Chicago: The University of Chicago Press. 
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üniversite, 1930’lar�n ba �ndan itibaren ele tirilerin oda �na oturmu tur.7 
Darülfünun’un o anki durumuyla Cumhuriyet devrimlerini desteklemedi i, gerçek 
bir üniversite olmaktan uzak, içine kapal� bir ö retim kurumu durumuna geldi i s�k 
s�k dile getirilmi , ilk y�llarda Darülfünun’un kendisini geli tirmesi beklenmi , 
çal� ma ko ullar�nda da iyile tirmeler yap�lm� t�r.8 Bununla birlikte, gerek ö retim 
üyeleri aras�ndaki sorunlar, gerekse bilimsel aç�dan geri kalm� l�klar� ve yapt�klar� 
ara t�rmalar�n düzeyinin dü ük olmas� vb. ele tiriler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nde de dile getirilmi tir. Yap�lan devrimlere destek vermeme ve ele tirme 
gibi olumsuzluklar bir reformun kaç�n�lmaz oldu unu ortaya ç�karm� t�r.9 Bu 
durumu dönemin Milli E itim Bakan� Dr. Re it Galip stanbul Üniversitesi’nin 
aç�l� �nda öyle özetlemektedir. 

“Memlekette büyük politik ve toplumsal dalgalanmalar olmaktayd�. Üniversite 
(Darülfünun) bunun kar �s�nda tarafs�z bir seyirci rolünü sürdürdü. ktisat alan�nda 
önemli de i meler olmaktayd�. Darülfünun bunlara tamamen ilgisiz göründü. Hukukta 
köktenci de i iklikler yap�ld�. Darülfünun yaln�zca yeni kanunlar� ders program�na 
almakla yetindi. Yaz� reformu yap�lm� , dilin özle tirilmesi hareketi ba lam� t�. 
Darülfünun bununla hiçbir surette ilgilenmiyordu. Yeni bir tarih de erlendirilmesi 
ulusal bir hareket anlam�nda bütün ülkeyi sarm� t�. Darülfünun’un buna kar � ilgisini 
uyand�rmak için, üç y�l beklemek ve çabalar sarf etmek gerekti. stanbul Darülfünun’u en 
sonunda sustu, kendi kabu una çekildi ve adeta bir ortaça  yal�t�lm� l� �yla d�  dünyadan 
tamamen koptu.”10   

Bakan yukar�daki konu mas�yla ayn� y�l yap�lacak olan reformun gerekçesini 
de vurgulam� t�r. Darülfünun’un reformuna yönelik yasal düzenlemelere giri ilmi , 
Avrupa’dan uzman getirtilmesi konusu görü ülmü , mecliste Darülfünun 
Komisyonu kurulmu , komisyon reformun gereklili ini bir yaz�yla Meclis’e 
bildirmi  ve 1932 y�l�nda bu konuda reform çal� mas� yapmak üzere sviçre’den 
Prof.Dr. Albert Malche davet edilmi tir.  

Malche, dört ay boyunca fakülteleri, klinikleri, laboratuvarlar�, seminerleri ve 
kütüphaneleri ziyaret etmi , ba ta politikac�lar olmak üzere, Türk ö retim üyeleri, 
memur ve ö rencilerle görü mü  ve reform konusunda kapsaml� bir rapor 
haz�rlam� t�r.11 Rapor daha sonra yap�lacak üniversite reformuna temel 
olu turmu tur.  1933  “Üniversite Reformu” ya da “Darülfünun Reformu” ile 
Cumhuriyet döneminin yüksekö retim kurumu Darülfünun kapat�lm�  ve stanbul 
Üniversitesi kurulmu , ö retim üyelerinin birço unun i ine son verilmi  (155 ki inin 
59’u yeni kadroya al�nm� , 96’s� kadro d� � b�rak�lm� t�r) ve ba ta Almanya’dan 

                                                            
7 Kazamias, A. (1966). Education and the Quest for Modernity in Turkey. Chicago: The University of 

Chicago Press.ss. 123-124. 
8 Ba göz, . (1995). Türkiye’nin E itim Ç�kmaz� ve Atatürk. Ankara: Kültür Bakanl� �. s. 182. 
9 Tunaya, T. Z. (1989). Medeniyetin Bekleme Odas�nda. stanbul: Ba lam (1989). s. 29. 
10 TBMM, Cumhurba kanlar�, Ba bakanlar ve Millî E itim Bakanlar�’n�n Millî E itimle lgili Söylev ve 

Demeçleri. (1946). s. 142.; Kocatürk U. (1984). Atatürk’ün Üniversite Reformu ile lgili Notlar�. 
Atatürk Ara t�rma Merkezi Dergisi. Say� 1(1). 

11 Malche, A. (1939). stanbul Üniversitesi Hakk�nda Rapor. stanbul: stanbul Devlet Bas�mevi. 
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gelenler olmak üzere çok say�da yabanc� bilim insan� istihdam edilmi tir. Yap�l�  
biçimi aç�s�ndan büyük ele tiriler alan bu giri im, Türkiye’de yeni üniversite 
gelene inin yerle mesi aç�s�ndan önemli bir dönüm noktas� ve gelecekte kurulacak 
üniversitelere model olmu tur.12   

1933 Üniversite Reformu ile birlikte Türkiye’ye gelen Alman bilim insanlar� 
ba ta fen bilimleri olmak üzere farkl� bilim alanlar�nda yo un olarak çal� m�  
özellikle temel bilimlerin yerle mesi için önemli güç olmu lard�r.13  

Bununla birlikte alanyaz�nda, Alman bilim insanlar�n�n yapt� � katk�lar�n 
söylendi i kadar etkili olmad� �n� belirten baz� de erlendirmeler de yok de ildir.14 
Bu konu, gerek o dönemde Darülfünu’ndan uzakla t�r�lm�  ö retim elemanlar�n�n 
yazd�klar�, gerekse son y�llarda yap�lan çal� malarda örne in Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) taraf�ndan 2006 y�l�nda yap�lan ve metinlerinin 2007 y�l�nda 
bas�ld� � Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961) konulu toplant�da 
sunulan baz� bildiriler ile kitaplarda dile getirilmi tir. Bildirilerde, yabanc� bilim 
insanlar�n�n stanbul Üniversitesi’ne ve genel olarak Türkiye’de yüksekö retimdeki 
alanlara katk�lar�n�n abart�ld� �,  hatta tam tersine birkaç örnekten yola ç�karak 
(Kimya alan� gibi) yabanc� bilim insanlar�n�n Türkiye’deki etkilerinin çok da fazla 
olmad� � hatta baz�lar�n�n zarar verdi i sav� ileri sürülmü tür. Zarar verdikleri 
konusu ancak Darülfünun’da yetenekli ve iyi yeti mi  bilim insanlar�n�n 
görevlerinden uzakla t�r�lmas�na neden olmalar� ve baz�lar�n�n Almanya’n�n 
ç�karlar� ya da kendi ç�karlar�na çal� malar�yla aç�klanabilir ki bu günümüzde de 
Türk üniversitelerinde kronikle mi  bir sorundur. Yani ö retim üyelerinin akademi 
yerine d� ar�daki i lerine a �rl�k vermesi ya da i ini ciddiye almamas� her zaman 
sorun olmu tur. Yabanc� bilim insanlar�n�n etkisinin a �r� abart�lmas�n�n konuyu 
inceleyenlerin anabilim dal� (kürsü) baz�nda inceleme yapmad� � için katk�lar� 
tart� mas�z olarak kabul ettiklerini belirtmektedir. Darülfünun Reformu’na kar � 
ç�kan 1930’lu y�llardaki Türk akademisyenlerin tutumuyla benzerlik gösteren bu 
tutum, özellikle üniversitede çal� an Türk bilim insanlar�n�n uzakla t�r�lmas�na 
neden olmu tur. Gerekçe olarak yay�nlar�n�n yetersizli i vb. gösterilmesi kabul edilir 
olmakla birlikte, Darülfünun’un o zamanki yap�s�na ve ürettiklerine bak�ld� �nda bu 
ele tirinin temelsiz oldu u görülmektedir. Ayr�ca 1933 Üniversite Reformu’na kadar 
60 y�l geçmesine ra men Darülfünun’un topluma ve bilim ya am�na katk�s� ile 
kar �la t�r�ld� �nda, doktora mezunlar�n�n say�s�nda, yaz�lan kitaplarda ve 
makalelerde art�  olmas� 1933-1946 y�llar� aras�n�n çok daha verimli ve çok daha fazla 
yeniliklerle dolu oldu unu ortaya ç�karmaktad�r. Burada ö retim üyelerinin zorla 
emekliye ayr�lmas� ele tirisi yerinde ve do ru olarak kabul edilebilir ama ayn� bildiri 

                                                            
12 Ba göz,  a.g.e. (1995).; Ortayl�, . (1982). Dünden Bugüne Üniversiteler. Gelenekten Gelece e. stanbul: 

Hil. ss. 23-31.   
13 Özinönü, K. A. (1970). Growth in Turkish Positive Basic Sciences, (1933-1966). Ankara: Ankara Fen 

Edebiyat Fakültesi. No: 17.; Çiftçi, C. Y. (2008). Kurulu unun 75. Y�l�nda Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-
1948). Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. No: 1496. 

14 Bkz. Dölen, E.,  Bahad�r, O. (2007).; Kad�o lu, S. (2004). 1933 Üniversite Reformu Hakk�nda 
Bir Bibliyografya Denemesi, Türkiye Ara t�rmalar� Literatür Dergisi, Cilt, 2, Say� 2 (4),  ss. 471-491.  
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kitab�nda ve bu çal� ma incelenirken ele al�nan birçok anabilim dal� (kürsü) 
baz�ndaki çal� malarda bu bilim insanlar�n�n katk�s�n�n önemli oldu u birçok 
çal� mada vurgulanm� t�r. Alman bilim insanlar�n�n yetersiz oldu u sav� kabul 
edilemez. Bu konuda oldukça önemli ara t�rmalar ve çal� malar yay�mlanm� t�r. 
Ayr�ca bu bilim insanlar�n�n ülkeye katk�s�n�n azalmas�na neden olarak o dönem 
Türk bilim ya am�na egemen olan ve bugün bile çözülememi  olan ki isel sorunlar, 
kurumsal altyap� yetersizli i, yöneticilerin isteksizli i ve i birli i olmamas� ve Türk 
akademisyenlerin baz�lar�n�n destek vermemesi gibi nedenleri de unutmamak 
gerekir. Buna ra men bu bilim insanlar�n�n katk�lar� (ki isel olarak baz�lar� çok etkili 
olmam�  olsa bile) ço unlukla akademik olarak önemlidir.15 Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmas�ndan sonra ba layan modernle me çabalar� ve yap�lan 
devrimlerin topluma aktar�lmas� için yüksekö retim kurumlar�n�n da reformdan 
geçmesi gerekti i herkesçe kabul edilmi tir. Darülfünun’a yap�lan ele tirilerin 
ba �nda, modernle me çabalar�n� göz ard� etmesi, 19. yüzy�ldaki bilimsel dü ünce ve 
kal�plarla hareket edilerek “bilim bilim içindir” görü üyle kendi içine kapanmas� 
olmu tur. Cumhuriyet’in devrimci kadrolar� da Darülfünun’u en çok bu yönden 
ele tirmi  ve bu durum Darülfünun’u iyice zay�flatm� t�r.16    

Bu durum Cumhuriyet kadrolar�n� yeni bir üniversite gelene i olu turmaya 
yöneltmi tir. Bat�l� tarzda üniversite gelene i olu turma konusunda aray�  içinde 
olan Cumhuriyet hükümeti, yukar�da da belirtildi i gibi Prof. Albert Malche’yi 
Türkiye’ye davet etmi  Malche haz�rlam�  oldu u raporu 1932’de dönemin 
hükümetine sunmu tur.17 Malche raporunda, ö retimden destek hizmetlerine kadar 
yüksekö retimde ya anan sorunlar� ve çözüm önerilerini sunmu tur. Milli E itim 
Bakanl� � Darülfünun’un kapat�lmas� ve yerine stanbul Üniversitesi ad�yla yeni bir 
üniversite aç�lmas�na yönelik kanun önerisini 31 Temmuz 1933’te TBMM’ye getirmi  
ve kanun ayn� h�zla kabul edilmi tir. 

Raporda üniversite gelene inin bat�l� anlamda olu turulamam�  olmas�, 
özerkli in istismar edilmesi, ö retim üyelerinin ara t�rma ve yay�nlar�n�n yetersiz 
olmas�, seminer ve laboratuvar çal� malar�n�n eksikli i ilk planda yer alm� t�r. 
Kurumsal olarak kütüphanelerin yetersiz olmas�, fizik-mekanlar�n iyi olmamas�, bu 
mekanlar�n yeterince etkili biçimde kullan�lmamas� ve farkl� bölümler aras�nda 
i birli i olmamas� raporda ayr�ca vurgulanm� t�r. Bat� dillerine ö rencilerin hakim 
olmamas� ve yabanc� dilde yay�n yap�lamamas� ve çal� malara at�f yap�lamamas� gibi 
olgular raporda önemli yer tutmu tur. Ö retim üyesi say�lar�n�n yüksek ama yap�lan 
yay�nlar�n birbirinin tekrar� niteli inde olmas�, ö retim üyelerinin ders kitab� ve 

                                                            
15 Birand, H. (1960). Türk Yüksek Ö retiminde Çal� an Alman Bilginlerinin Hizmeti Hakk�nda. Ankara. 
16 Hirsch, E. E. (1998). Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üniversitelerin Geli mesi. Cilt I-II. Ankara: 

Ankara Üniversitesi. No. 211. 
17 Widmann, H. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu. (Çev: Kazanc�gil, A., Bozkurt, S.). stanbul: 

Kabalc�, Ta demirci, E. (2000). Türkiye’de Yüksekö retim Kurumlar�n�n Geli mesinde Avusturya ve 
Alman Bilim Adamlar�n�n Katk�s�. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Say� 9. 
Bahad�r, O. (2007). 1933 Üniversite Reformu Niçin Yap�ld�? Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi 
(1861-1961). (Editörler: Aras, N. K. ,Dölen, E. Bahad�r, O.). Ankara: TÜBA. s. 15. 
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yay�nlara önem vermeyip ders notlar�n� hiç de i tirmeden kullanmalar� yine bu 
raporda önemle vurgulanm� t�r. Malche raporunda, ö retim üyelerinin Cumhuriyet 
idealine ba l�  ve bilimsel çal� ma konular�nda i birli inin olmamas�, grupla malar�n 
olmas�, ö retim üyelerinin aidiyet duygular�n�n zay�f olmas� ve içe kapan�lmas� gibi 
olumsuzluklara da yer vermi tir. Raporun öneriler bölümünde, gelecekte 
olu turulacak olan yüksekö retim kurumlar�n�n nas�l düzenlenmesi gerekti i 
konusunda da ipuçlar� vermektedir. Raporda bat� örne ine benzer yeni kürsüler 
kurman�n yan� s�ra ö retim üyelerinin de yeni üniversiter gelene i, bilimsel kültür 
ve anlay� � yaratacak nitelikte olmas� vurgulanm� t�r. Bu öneriler asl�nda daha sonra 
olu turulacak olan yeni üniversitede çal� acak hem göçmen hem de Türk bilim 
insanlar�n�n yüksekö retime nas�l ve ne yönde biçim vereceklerini göstermektedir.  

Malche, raporunda Üniversite Reformu’na ba l� olarak yap�lacak düzenleme ve 
kurulacak olan kürsüler için en önemli güçlü ün, kürsüyü kurarken bu ruhu 
yaratacak ve yeni üniversiteyi bu anlamda harekete geçirecek profesörler bulmak 
oldu unu belirtir.18  

Malche’nin bu raporunda sözü edilen olgular 1933 y�l�nda stanbul 
Üniversitesi’nin kurulu undan sonra uygulama olana � bulmu tur.  Bu dönemde 
Almanya’da ya anan toplumsal gerilim ve özellikle ba ta Yahudi kökenliler olmak 
üzere rejime kar � olanlar, kendilerine yap�lan bask�larla görevlerinden ayr�lan bilim 
insanlar� ba ta Amerika Birle ik Devletleri (ABD) olmak üzere farkl� ülkelere göç 
etmi lerdir. Bu bilim insanlar�ndan bir bölümü “Yurt D� �ndaki Alman Bilim 
Adamlar� Cemiyeti” arac�l� �yla ülkemize gelmi , yeni kurulan üniversite ve daha 
sonra kurulacak olan Ankara Üniversite’sinde bilimsel çal� malar yapm� , 
üniversitelerdeki e itim-ö retim anlay� �nda de i im ve dönü ümlere önemli 
katk�larda bulunmu lard�r.19  

Bacon ve Newton’dan beri deneysel yakla �m, gözlem ve deneye  daha çok  
a �rl�k verme e iliminin uyguland� � mekanik, mühendislik, t�p, tarih, arkeoloji, 
sa l�k ve  yer bilimleri konular�ndaki geli meler 1933’ten sonra göçmen Alman bilim 
insanlar�n�n gelmesiyle Türkiye’deki yüksekö retim anlay� �n� da biçimlendirmi tir. 
Bu anlamda, 1933 Üniversite Reformu yaln�zca üniversite için gerekli ö retim 
elemanlar�n�n sa lanmas�yla s�n�rl� de ildir. Bu reform ile bir yandan ça da la ma 
hareketi ba lat�l�rken, di er yandan da farkl� enstitü ya da ara t�rma kurumlar� 
aç�larak yeni bir ara t�rma gelene i ve anlay� � yarat�lmak istenmi tir.20   

 Ankara’ya daha az say�da göçmen bilim insan� gelmi  olmakla birlikte, en 
ba ta Ernst Reuter, Ernst Hirsch gibi önemli bilim insanlar� Ankara’daki 

                                                            
18 Malche, a.g.e. 
19 Widmann, a.g.e., Aras, N. K., Dölen E., Bahad�r O. (Editörler). (2007). Türkiye’de Üniversite 

Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). Ankara: TÜBA., Dölen, E. (2007). stanbul Darülfünunu’nda ve 
Üniversitesi’nde Yabanc� Ö retim Elemanlar�. Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). 
(Editörler: Aras, N. K. , Dölen, E., Bahad�r, O.). Ankara: TÜBA. 15. Bahad�r, a.g.e. 

20 Dönmez, C. ve Alt�nta , N. . (2014). Atatürk’ün Ça da l�k ve Evrensellik Anlay� � Aç�s�ndan 
Üniversite Reformuna Bir Bak� . Ankara Üniversitesi Türk nk�lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 
S. 54. Bahar. ss. 71-106. 
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yüksekö retim kurumlar�na önemli katk�larda bulunmu lard�r.21 Bu bilim 
insanlar�yla yap�lan sözle melerin ayr�nt�lar�na bak�ld� �nda, göçmen bilim 
insanlar�n�n Türkiye’de özellikle üniversite e itim anlay� �na yapacaklar� katk�lar�n 
ana hatlar�n�n belirlenmi  oldu u ortaya ç�kmaktad�r. Örne in yabanc� ö retim 
üyelerinin k�sa sürede Türkçe ö renmek zorunda olmalar�, Türkçe ders kitaplar� 
yazmalar�, asistan yeti tirmeleri, ülke sorunlar�yla ilgili ara t�rmalar yapmalar�na 
zorunlu k�l�nmalar�, Türk üniversite gelene ine kazand�r�lacak yeni uygulamalara 
alan ve kürsü kapsam�nda önemli bir yol gösterici olmu tur. Bu durum bilim 
gelene inin geli tirilmesi, yeni bilim alanlar�n�n olu turulmas�n�n yan� s�ra e itim-
ö retim anlay� �n� da Alman gelene ine göre biçimlendirmeye olanak sa lam� t�r. 
Bunun yan� s�ra üniversitelerdeki e itim, ö retim anlay�  ve yakla �mlar�na 
katk�larda bulunmu lard�r.  

Üniversite Reformu’nun ba ar�s�z ve gereksiz oldu unu belirtenlere en iyi 
cevap 1933 y�l�na kadar verilemeyen doktora derecelerinin 1933-1943 y�llar� aras�nda 
50’yi a mas�d�r. Bu say� daha da artabilirdi ama önceli in ö rencilerin Avrupa 
düzeyindeki bilimsel geli meleri kavrayacak düzeyde dil ve bilimsel birikime sahip 
olmalar�na verilmesi bunu yava latm� t�r. Bu nedenle genel olarak 1933 Üniversite 
Reformu sonras�nda ülkemize gelen Alman bilim insanlar�n�n Türkiye’de bilim ve 
teknolojinin geli mesi için önemli giri imler yapm�  oldu u kabul edilir. Bu 
giri imler üniversite düzeyinde ça da  ve modern bilimin geli imi için Rönesans’t�r. 

 

E itim Programlar� ve Ö retim Anlay� �n�n Dönü türülmesi 

E itim-ö retim anlay� �n�n de i mesi söz konusu oldu unda genel olarak 
yüksekö retim en sorunlu kurum olarak ortaya ç�kar.  Bunun temel nedeni 
yüksekö retim kurumlar�n�n yenile me ve dönü ümünde direnmelerinin güçlü 
olu udur. E itim-ö retim yöntem ve tekniklerinin geri olmas�, Darülfünun’un 
toplumdan ve siyasi geli melerden soyutlanmas� o anki durumuyla her aç�dan ça �n 
gerisinde oldu u gerçe i e itim-ö retim anlay� �n�n de i imine kar � olan direnci 
azaltmaya yard�mc� olmu tur. “Üniversite Reformu”na temel olu turan raporda da 
örtülü olarak en fazla vurgulanan noktalardan birisi Darülfünun’daki e itim-ö retim 
anlay� lar�n�n ça �n gerisinde kalm�  olmas�yd�.22   

Üniversite Reformu sonras�nda Türkiye’deki yüksekö retim kurumlar�nda 
görev alan Alman bilim insanlar� özellikle e itim anlay� �n�n temelini olu turan 
e itim programlar� ve ö retim yöntemlerinin modernle mesine ilk planda çok önem 
vermi lerdir. Özellikle Malche’nin görü  ve önerileri do rultusunda, e itim 
programlar�n�n içerik ve düzenlenmesinde yenilikler ve de i iklikler yap�lm� , 

                                                            
21 en, F. (2008). Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün: Herbert Scurla’n�n Nasyonal Sosyalizm Döneminde Türkiye’de 

Çal� an Alman Bilim Adamlar� Hakk�nda Yazd� � Rapor. (Çev: Fatma Artunkal). stanbul: Günizi.; 
Hirsch, a.g.e.;  Grothusen K. D. (1981). 1933 Y�l�ndan Sonra Alman Bilim Adamlar�n�n Türkiye’ye Göçü. 
Belleten. Cilt 45. Say� 2. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ss. 178-180. Pekin, H. ( 1998).  Büyük Türk-
Alman Hukukçusu, Ernst Hirsch (1902-1985). Türkiye Barolar Birli i Dergisi. 

22 Malche a.g. e. ; Hirsch, a.g.e. 
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ö retim üyelerinin kar �l�kl� etkile imi ve ara t�rma yönlerinin geli tirilmesine 
yönelik uygulamal� yöntemler ve teknikler yüksekö retim sisteminde uygulanmaya 
ba lam� t�r. Ortaça ’dan kalma skolastizme dayal� didaktizm ve ansiklopedik bilgi 
y� macaya dayal� gelenek yerine, ö rencilerin ilgilerinin merkeze al�nd� �, yaparak-
ya ayarak ö renme, aktif kat�l�m gibi yakla �mlar yüksekö retim sistemine 
tan�t�lm� t�r. Derslerde usta-ç�rak ili kisi ve ö retim üyesinin a �r� bask�n olmas�ndan 
dolay� kendilerini s�n�rlayan ö rencilerin, derslerde özgür ve istedi i biçimde 
dü üncelerini belirtmelerine izin verilmeye ba lanm� t�r. Ayr�ca günlük ya amla 
ba lant� kurabilmeleri için gerçek ya amda ortaya ç�kan durumlardan örnekler 
verilmesi, ö renci ve ö retim eleman�n�n tart� arak sorunlara çözüm getirmesi, 
yüksekö retim gelene inin de i ti ini kan�tlamas� aç�s�ndan oldukça önemlidir. 
Alman bilim insanlar�, ö renci kat�l�m�n� temel alarak, yüksekö retimde ö rencilerin 
rolünün de i mesine katk�da bulunmu , konu an, dü ünen ve ara t�ran ö renci 
profili olu turulmas� konusunda temel olu turmu , seminerlere kat�lma ve sunu 
yapma anlay� �yla da ö rencilerin ara t�rmac� ve bilim insan� olma yolunda 
özgüvenlerinin geli mesine katk�da bulunmu lard�r. Alman bilim insanlar�, yay�n 
yapma gelene ini kazand�rabilmek için ö rencilerin yabanc� dil ö renmelerine önem 
vermi , ara t�rma altyap�s� için gerekli olan donan�m� üretebilmelerine yönelik 
etkinlikleri de Türk üniversite gelene ine sokmu lard�r. Bizzat ö renciler Alman 
bilim insanlar�n�n bu yöntemleri kullanmalar�ndan memnun olduklar�n� belirtmi ler 
ve bunun mutlaka Türk akademisyenlere de kazand�r�lmas� gerekti ini 
vurgulam� lard�r.23   

Alman bilim insanlar� ö retim gereksinimlerini gerçekçi olarak belirlemi  ve 
aç�k biçimde rapor durumuna getirmi lerdir.24 E itim programlar�n� Alman 
üniversite gelene ini göz önünde bulundurarak ça da  biçimde düzenlemi  ve 
uygulam� lar, kuram ve uygulamay� bir araya getirmi lerdir. Özellikle kurulan 
enstitüler arac�l� �yla birikim artm� , uygulamal� bilimsel anlay� � temel alan 
programlar�n geli tirilmesi gelenek durumuna gelmi tir. Alman bilim insanlar�n�n 
bir di er katk�s� ö retim anlay� �nda hoca-ö renci etkile imini akademik yap�ya 
oturtmak olmu tur. Örne in t�p e itimi s�ras�nda hasta muayeneleri ve tan�ya var�  
yöntemlerini genç hekimlerle birlikte yapm� lar ve kendilerine özgü bulu  ve 
tekniklerin nas�l geli ti ini ö rencilerine birinci elden aktarm�  ve uygulamalarla 
peki tirmi lerdir.25  Üniversitenin alt akademik ve idari birimlerini de düzenleyerek, 
fakülte ve enstitülerin kurulmas�na öncülük etmi lerdir. Ayr�ca alan ara t�rmas�, 
klinik uygulamalar ve laboratuvar çal� malar� gibi deneysel ara t�rma yöntem ve 
anlay� �n�n ba ar�yla uygulamas�n� da sa lam� lard�r. Lisansüstü ö retimin temelini 
atarak, daha önce yurt d� �nda bu tür e itimi alan ö retim elemanlar� ya da istekli 
                                                            
23 Ta demirci, a.g.e.; Widmann, a.g.e., Reisman, A. (2011). Nazizm’den Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu. 

(Çev: Gül Ça al� Güven) stanbul:  Bankas�. 
24  Widmann, a. g. e 
25 lal, . K. (2007). Türkiye’de Üniversite Reformunda Alman Hekimler ve Sonras�.  Türkiye’de 

Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). (Editörler: Aras, N. K. , Dölen, E. , Bahad�r, O.). Ankara: 
TÜBA. No: 15. 
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ki ilerin akademisyen olarak yeti tirilmesinde önemli hizmetler vermi lerdir. 
Modern t�p, fen, sosyal bilimler ve sanat alanlar�n�n üniversite yap�s� içinde 
akademik yap�ya kavu mas�na çaba göstermi ler ve ça da , laik hukuk anlay� �n�n 
yerle mesi için kurumlarda hem kuramc� hem de uygulay�c� olarak görev 
yapm� lard�r. Örne in, Türkiye ekonomisi ve genel ekonomi bilgisi ve kültürünün 
geli imini ve modern ekonomik analiz yöntem ve alt bilim dallar�n� 
olu turmu lard�r.26 T�p Fakültesi’ndeki alt bran lar� yeniden ele alarak Temel T�p 
bilimleri ve Cerrahi bilimler ay�r�m�n�n yan� s�ra koruyucu hekimlik e itimini de 
ülkemize kazand�rm� lard�r.  

Dinamik ve disiplinler aras� çal� malarla özellikle hastalar�n ve hastal�klar�n 
istatistiklerinin ç�kar�lmas�, bunlar�n halka tan�t�lmas� konusunda halk e itimi 
çal� malar� da yapm� lard�r. Bu çal� malar�n ba ar�ya ula mas�nda dönemin ça da  
ve reformcu yöneticilerinin rolü büyüktür. P. Schwartz, bu konuyu u sat�rlarla 
aç�klar:27  

“ stanbul Üniversitesi’ne yeni Rektör olan Cemil (Bilsel) Bey, reformlar� sorunsuz 
bir biçimde uygulamaya kararl�yd�. Yabanc� bilim insanlar�n�n iyi çal� mas�n� 
sa layabilmek için önlemler ald�… zaman zaman bizim derslerimize girdi. Ö retim 
yöntemleri ve ki ili imiz konusunda ikna olduktan sonra bizi destekledi. T�p 
Fakültesi’ndeki düzenlemelere kliniklerde ba land�, yatak say�s� art�r�ld� ve klinik 
e itiminde günlük, uygulamal� grup derslerine dayal� Frans�z anlay� �ndan dersliklerde 
daha fazla ö renciye hitap eden temel dersler ve klinik uygulamalar�na geçerek, geleneksel 
Alman ö retim anlay� �n� birle tirdik. Enstitülerin aç�lmas� ve kitapl�klar�n�n 
kurulmas�n�n yans�ra, donan�m�n� da sa lad�k. Ayn� eyler di er fakülteler için de 
gerçekle iyordu…” 

Scwhartz da bu konuya önem vermi tir. Schwartz’�n bu konuyu aç�klarken 
özellikle ortaö retimi ele tirmesi ve ortaö retim kademesinden de ö rencilerin 
yetersiz geldi ini belirtmesi oldukça anlaml�d�r.  

Ortaö retimden gelen ö rencilerin yabanc� dil birikimlerinin yetersizli ini 
giderebilmek için yabanc� diller bölümlerini olu turmay� önermesi çok önemli bir 
ad�md�r.  

Alman bilim insanlar�, e itim anlay� �n� modernle tirirken ö rencilerin derslere 
çok yönlü kat�l�m�n� sa layan yöntemleri uygulayarak ö rencilerin yarat�c� dü ünme 
becerilerinin ve ara t�rma yeterliklerinin geli mesine katk�da bulunmu lard�r. 
Ayr�ca, ortaö retimden gelen ö rencilerin fizik, kimya vb. derslerdeki aç� �n� 
gidermek ve standart bir e itim düzeyine getirmek için enstitülerin aç�lmas�n� 
istemeleri de bu aç�dan kayda de er bir durumdur.  

 

                                                            
26 Schwartz, P. (1995). Notgemeinschaft zur Emigration deutscher Wissenschaftler nach 1933 in die 

Türkei. Metropolis-Verlag. Marburg 
27  Schwartz, a.g.e 
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Enstitüler aç�l�rken, fizik, kimya ve biyoloji alanlar�na yo unla mas�n�n nedeni 
de sonraki y�llarda aç�lacak üniversitelerde Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin zorunlu 
olmas�ndand�r.28 

Alanyaz�na Yeni Bilgi ve Birikim Kazand�racak Uygulamalar�n 
Yayg�nla t�r�lmas�na Yapt�klar� Katk�lar 

Türkçe alanyaz�na yeni bilgi ve birikim kazand�rma konusu Alman bilim 
insanlar�yla yap�lan sözle melere kadar girmi tir. Alman bilim insanlar�yla yap�lan 
sözle melerde k�sa süre içerisinde e itim verdikleri alanlarla ilgili, kitap, makale vb. 
yay�nlar haz�rlamalar� vurgulanm� t�r. Farkl� alanlarda yazm�  olduklar� kitap ve 
makalelerle ö rencilerin, hocalar�n “kara kapl�” kitaplar�ndan kurtulmalar� ve 
ö retim üyelerine daha az ba �ml� olmalar�na yard�mc� olmu lard�r. Böylece 
ö renciler kendi kendilerine ö renme ve ö renmede sorumluluk kazanma yolunda 
önemli yol alm� lard�r. Kitap ve bilimsel eserleri yay�mlamada temel olan kaynakça 
göstermek ve al�nt�lama da bu dönemde etkin biçimde ders kitaplar�na girmi , 
yeti en akademisyen ve ö rencilerin bu yolla akademik eserleri yazma al� kanl� � 
peki tirilmi tir. Ba lang�çta Alman bilim insanlar�n�n vermi  olduklar� derslerin 
Türkçe çevirileri derlenmi  ve ders notu ya da kitap olarak yüksekö retime ve halk�n 
kullan�m�na da sunulmu tur. Bu çal� malar�n sonucunda Türk üniversite ya am�nda 
yap�lan yay�nlar uluslararas� dergiler ve yay�nevlerinde yay�mlanma ans� 
yakalam� t�r.29   

Alanyaz�n� zenginle tiren ba ka bir uygulama da bilimsel süreli yay�nlar�n 
çe itlendirilmesidir. Süreli yay�n gelene i Osmanl� döneminde bilinmekteydi.30 Ziya 
Gökalp öncülü ünde 1916 y�l�nda farkl� fakültelerde düzenli dergi ç�karma çabalar� 
ba lam� t�r. 1933 y�l�nda kadar T�p, Hukuk, Fen, Edebiyat, lahiyat Fakülteleri ve 
Türkiyat Enstitüsü’nde 7 farkl� dergi yay�mlanm� t�r. “ çtimaiyat“ adl� dergi de H. 
Ziya Ülken taraf�ndan yay�mlanan Sosyoloji Dergisi olarak yay�n ya am�na devam 
etmi tir.31 Birbirine benzer çok say�da dergi yay�mland� � ve Darülfünun’un da buna 
katk�da bulundu u Malche’nin raporunda yer almakla birlikte Darülfünun 
taraf�ndan ç�kar�lan dergilerin içeriklerinin zay�f ve genel olarak ara t�rma 
makalesinin say�ca az oldu u, etkilerinin de çok fazla olmad� � vurgulanm� t�r. 
Örne in o dönemde yay�mlanan fen bilimlerine ili kin bir dergideki yaz�lar�n 122 
makale içinde yaln�zca 6’s� ara t�rma makalesi, di erleri ise Bat�da yap�lan 
çal� malar� tan�tan, benzer ya da tekrarlar�n�n sonuçlar� üzerine yap�lan yorumlar� 
yans�tmaktayd�.32  

                                                            
28 Birand, a.g.e. ,; Neumark, F. (1982). Bo aziçine S� �nanlar, Türkiye’ye ltica Eden Alman lim ve Siyaset 

Adamlar� (1933-1953). (Çev: . Alp Bahad�r). stanbul., Schwartz, a.g.e.; Hirsch,, a.g.e., Widmann,      
a.g.e.; Kalayc�o ullar� . (2009). Darülfünun’dan Üniversite’ye, Gelenek’ten Ara t�rma’ya. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi Dergisi. Cumhuriyet ve Bilim. Say� 48 (1). ss. 43-59. 
Reismann, a.g.e.; Namal, Y. (2012). Türkiye’de 1933-1950 Y�llar� Aras�nda Yüksekö retime Yabanc� 
Bilim Adamlar�n�n Katk�lar�. Yüksekö retim ve Bilim Dergisi. Say� 2 (1). 

29 Widmann,  a.g.e.,  Hirsch, a.g.e. 
30 Güven, a.g.e. 
31 Kazanc�gil, A. ve Vergili, A. (2002).  stanbul Darülfünunu  Edebiyat Fakültesi Mecmuas�.  ( nceleme ve 

Dizin) Tübar-XII-/2002-Güz. 
32 Günergun, F. (1995). Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuas� (1916-1933). Osmanl� Bilimi 

Ara t�rmalar�. stanbul:  stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
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Bugün halen varl� �n� devam ettiren dergilerin birço unun kurulu u ve 
yay�nlamas�nda Alman bilim insanlar�n�n çabalar� kayda de erdir. Örne in, 
Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Arkivi, Hukuk Fakültesi Mecmuas� ve Fen Fakültesi 
Mecmuas� 1935, Romanoloji Mecmuas� 1937, T�p Fakültesi Mecmuas� 1938, ktisat 
Fakültesi Mecmuas� 1939 ve Psikoloji ve Pedagoji Mecmuas� 1940 y�l�ndan sonra 
büyük ölçüde Alman bilim insanlar�n�n katk�lar�yla yay�n ya am�na ba lam� t�r.  

Alman bilim insanlar� dergilerin bilim ve hakem kurullar�nda görev alm�  
dergilerin uluslararas� düzeye gelmesi için özel çaba göstermi lerdir. 1933 y�l�ndan 
sonra Türkiye’de özellikle astronomi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi 
alanlarda birço u Alman bilim insanlar� taraf�ndan olmak üzere yap�lan yay�n say�s� 
önemli ölçüde artm� t�r. Örne in fizik alan�ndaki yay�nlar�n 1933 öncesine oranla iki 
kat artt� � görülmü tür.33 Alman bilim insanlar�n�n öncelikle görev yapt�klar� süre 
içinde stanbul Üniversitesi yeniden yap�land�r�l�rken bilim insanlar�, birimlerin 
Alman Üniversite gelene ine göre kürsü ve alt bilim dallar� biçiminde 
örgütlenmesine ve uzmanl�k yay�nlar�n�n yap�lmas�na yard�m etmi ler, yazd�klar� 
kitaplar ve yapt�klar� çeviriler yoluyla önemli eserler vermi lerdir.  

 

Çizelge 1. stanbul Üniversitesi Yay�nlar� (1933-1942) 

Yay�n Çe idi Say�

Üniversitece Yay�nlanan Kitap 175 

Ö retim Üyelerinin Yay�nlad� � Kitap 35 

Çeviri Kitap 42 

Toplam 252

Kaynak: Bilsel, C. (1943). stanbul Üniversitesi Tarihi. stanbul: stanbul Üniversitesi. 

1933-1942 y�llar� aras�nda toplam 252 çeviri ve telif kitab�n� üniversite yay�n� 
olarak bilim dünyas�na kazand�rm� lard�r.34 stanbul Üniversitesi’nde görev yapan 
yabanc� ö retim elemanlar�n�n yakla �k % 80’i en az bir kitap, % 60 ise iki ve daha 
fazla kitap yay�mlam� t�r.   

Ayr�ca T�p Fakültesi profesörlerinin ço unlu unun iki, üç veya dört kitab� 
yay�mlan�rken, Fritz Arndt, Ernst Hirsch, Alfred Isaac, Fritz Neumark, Kurt Kosswig, 
Andreas Schwarz gibi farkl� bilim alanlar�nda çal� an ö retim elemanlar�n�n 
Türkiye’de be  ve daha fazla kitap yay�mlad�klar� ortaya ç�km� t�r.  

 

                                                            
33  nönü, E. (2005). Cumhuriyet Döneminde Bilim Tarihinin Önemi ve Anlam� (Cumhuriyet ve Bilim). 

Bilim, E itim ve Dü ünce Dergisi. Ocak 2005. Cilt 5. Say� 1. s. 11., Azrak, Ü. 1933 Reformu’nun Hukuk 
ve ktisat Fakültelerine Etkisi. Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). (Editörler: Aras, 
N. K. , Dölen, E. Bahad�r, O.) Ankara: TÜBA, 15. 

34  Kalayc�o ullar�, a.g.e. 
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Yeni Bilim Dallar�n�n Olu turulmas�, Ö retim Elemanlar�n�n Yeti tirilmesine 
Yapt�klar� Katk�lar 

Alman bilim insanlar� gerek stanbul Üniversitesi’nde, gerekse Ankara 
Üniversitesi’nde ve Ankara’daki yüksekö retim kurumlar�nda birçok yeni bilim dal� 
olu turmu lar ve bu alanlarda Türk bilim insanlar�n� yeti tirmi lerdir. Asistan 
yeti tirme görevini de ba ar�yla gerçekle tirmi  olan Alman bilim insanlar� asistan 
seçiminde titiz davranm� lar, ki isel ba lar yerine akademik olarak ba ar�l� 
ö rencileri asistan seçmi ler, böylece yüksekö retimde Osmanl�’dan beri devam 
eden “hanedanl�k” anlay� �na bir ölçüde engel olmu lard�r.  Alman bilim insanlar� 
ülkelerine geri döndükten sonra da ileti imlerini sürdürmü ler, Türkiye’den gelen 
doktorantlar�n Alman ya da ABD gibi ülkelerdeki üniversitelerde ö renim görmesini 
sa lam� lard�r. Nitekim bu ülkelerde doktoralar�n� alm�  olan birçok bilim insan� 
Ankara Üniversitesi’nin hem kurulu u hem de geli mesinde büyük rol 
oynam� lard�r.35 Alman bilim insanlar� Türkiye’den ayr�ld�ktan sonra yeti tirdikleri 
ö retim elemanlar� onlar�n yerini alm�  ve bu alanlara önemli katk�larda 
bulunmu lard�r. Alman bilim insanlar�n�n geli iyle ba layan ilk geli melerden birisi 
ktisat Fakültesi’nin ayr� bir fakülte olarak kurulmas�d�r. Asl�nda önce olu an ktisat 

ve çtimaiyat Enstitüsü, ktisat Fakültesi’nin kurulmas�na yol açm� t�r. Bu 
Enstitü’nün Müdürü Profesör Fritz Neumark, stanbul Üniversitesi Rektörlü ü’ne 
haz�rlay�p sunmu  oldu u raporda ktisat Fakültesi’nin kurulmas� gereksinimini ve 
var olan kadroya mutlaka eklemeler yaparak fakültenin i leyebilece ini belirtmi tir. 
Fakültenin bizzat kurulu unda görev alan Neumark, fakülteyi üç bölüm olarak 
planlam� , ktisat Fakültesi ö rencilerinin hukuk derslerini Hukuk Fakültesi’nde 
görmelerini önermi tir. Fakülte, 1936 y�l�nda kurulmu tur. ktisat Fakültesi’yle 
birlikte iktisat bilimiyle ilgili yeni alanlar da Türk bilim ya am�na girmi tir.  Örne in, 
as�l ad� Sosyal ktisadi Siyaset olan Sosyal Politika alan� Alman bilim insanlar� 
taraf�ndan Türk akademik ya am�na sokulmu tur. Mezunlar bu dallarda dersleri 
i lerken kuramla uygulamay� bir araya getirebilmek için Türk toplumunda ortaya 
ç�kan sosyal ve ekonomik olaylar üzerinden derslerin i lendi ini belirtmi lerdir.36  

Alman bilim insanlar� üniversitelerde çal� t�klar� dönemde, üniversitelerin 
kurulu una katk�da bulunmu lar ayn� zamanda devletin farkl� birimleri için 
dan� manl�k görevi de görmü ler ve birçok kanun için görü  bildirmi  ya da kanun 
tasar�s� haz�rlam� lard�r. Devlet-üniversite i birli inin yan� s�ra sendikal hareketi de 
benimsemi lerdir. Örne in Hirsch, bizzat Ankara Üniversitesi’nin kurulu unda 
dan� man olarak görev alm� t�r.37  

1933 sonras�nda gelen Alman bilim insanlar�n�n katk�s�yla Matematik alan� da 
yeniden ele al�nm� t�r. Bu tarihten sonra olu turulan Matematik Enstitüsü’nde, 
Analiz, Cebir ve Say�lar Teorisi, Geometri olmak üzere üç kürsüye 1950 sonras�nda 
“Uygulamal� Matematik” kürsüsü de eklenmi tir. Bu Enstitü, ülkemizde 
                                                            
35 Widdman, a.g.e., Kalayc�o ullar�, a.g.e., Çelebi, N. (2003). Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi'ndeki 

Mülteci Profesörler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi 43. Say� 1. ss. 259-272.  
36  Neumark, a. g. e. 
37 Hirsch, a.g.e. 
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matemati in geli imine ve ünlü matematikçilerin yeti mesine önemli katk�larda 
bulunmu tur. lk doktoral� matematikçimiz Kerim Erim ve ayn� kadroda bulunan 
Cahit Arf gibi dünyaca ünlü matematikçiler bu kürsülerde ara t�rma ve ö retim 
yapm� lard�r.38  

Gerçekle tirilen bu reformla birlikte, stanbul Üniversitesi'nde yeni bir yönetim 
yap�lanmas�na gidilmi , bilim dallar� modern esaslara oturtulmu , e itim ve 
ö retimde ça da  at�l�mlar gerçekle tirilebilmesinin önü aç�lm� t�r. Dil ve Tarih- 
Co rafya Fakültesi (DTCF)’nde aç�lan Macarca, Sümeroloji vb. yeni olu turulan bilim 
alanlar�na örnektir. nk�lap Tarihi Enstitüsü de bilimsel aç�dan 1933 Üniversite 
Reformu’nun bir ürünüdür. Co rafya bölümünün ikincisi ayn� ekilde Cumhuriyetin 
ilk y�llar�nda Ankara’da aç�lm� t�r. Ankara’da henüz üniversite yokken, 1936’da 
faaliyete geçen DTCF’de Almanya’dan davet edilen Prof. Dr. Herbert Louis 
ba kanl� �nda Co rafya Enstitüsü kurulmu  ve enstitüye Türkiye co rafyas�n� 
ara t�rma görevi verilmi tir. 1946’da Ankara Üniversitesi’nin çat�s� alt�na giren 
Co rafya Enstitüsü, ayn� y�l ç�kar�lan Üniversiteler Kanunu ile akademik te kilat�nda 
de i iklik ya am�  ve Enstitüde üç kürsü olu turulmu tur. Bunlar, fiziki co rafya ve 
jeoloji, be eri ve iktisadi co rafya ile ülkeler co rafyas�d�r. Fiziki co rafya ve jeoloji 
kürsüsü, önce William John McCallien’in (1944-1950) onun ayr�lmas�ndan sonra da 
Prof. Dr. Re at zb�rak’�n ba kanl� �nda e itim-ö retimine devam etmi tir.39  

1933 Üniversite Reformu sonras�nda Ankara’da daha önce aç�lm�  olan Yüksek 
Ziraat Enstitüsü’nde görev alan Alman bilim insanlar�n�n katk�lar� ve 
yönlendirmeleriyle de Alman üniversite gelene i burada etkisini göstermeye 
ba lam� t�r. Aç�l�  amac� tar�m ile ilgili konularda bilimsel ara t�rmalar yapma, 
tar�msal üretimi modernle tirme ve çiftçilerin bilimsel yöntemlerle topra � i lemesi 
konusunda yol gösterici çal� malar yapma olan Yüksek Ziraat Enstitüsü üniversite 
ölçe inde yeniden düzenlenmi , Profesör Falke, Enstitü’nün ilk Rektörü olarak görev 
yapm� t�r. Ayr�ca Alman bilim insanlar�ndan baz�lar� dekanl�k yapm�  ve kürsülerin 
bizzat kurulu unu tamamlam� lard�r. Bu profesörler içerisinde yirmiden fazlas� 1948 
y�l�nda Ankara Üniversitesi’ne ba lanan Veteriner ve Ziraat Fakülteleri’nin ça da  
alanda kurulup geli mesine de katk�da bulunmu lard�r.40    

 Alman bilim insanlar�, Türk toplumunun sanatsal ve kültürel aç�dan 
modernle mesine de katk�da bulunmu lard�r. Örne in, Berlin Müzik 
Yüksekokulu’nda görevinden Nazilerle anla amad� � için ayr�lm�  olan tan�nm�  
besteci Paul Hindemith 1935 y�l�nda tan�nm�  e itimcilerimizden Cevat Dursuno lu 
taraf�ndan ikna edilmi  ve Ankara’ya gelmi tir. Hindemith, Ankara Devlet 
Konservatuar�’n�n kurulu unda önemli rol oynam�  ve Türkiye’de müzik ve gösteri 
sanatlar� konusunda ara t�rma altyap�s�n�n geli tirilmesi için çal� m� t�r. Hindemith, 
6 Nisan 1935 y�l�nda yurdumuza gelerek, bir y�l ara ile iki incelemede bulunmu , var 
olan konservatuvar�n serbest müzik okulu (konservatuvar), ö retmen yeti tiren okul 

                                                            
38 nönü, a.g.e.; Widmann, a.g.e. 
39 Hirsch, a.g.e.; en, a.g.e,; Ceylan, M. A. (2013). Türkiye Co rafyas�na Katk�da Bulunan Yabanc� Bilim 

Adamlar�: E. Obst, Th. Lefebvre ve E. Chaput. Avrasya ncelemeleri Dergisi (Avid). II/1 ss. 311-351. 
40 Hirsch, a.g.e.   
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(Musiki Muallim Mektebi) ve tiyatro bölümü olu turulmas� yönünde rapor 
vermi tir. Bu nedenle Konservatuvar’�n tiyatro ve opera bölümünü kurmak üzere 
Almanya'dan Prof. Carl Ebert davet edilmi , Carl Ebert, Devlet Opera ve Balesi’nin 
kurulu una öncülük etmi , bat�l� müzik e itim anlay� lar�n�n Türk toplumuna 
girmesine yard�mc� olmu tur.41   

 

Lisansüstü Ö retimin Geli tirilmesine Yap�lan Katk�lar 

Alman bilim insanlar�, lisansüstü ö retim konusunda da Türk üniversite 
sistemine ivme kazand�rm� lard�r. Öncelikle lisans programlar�n�n uluslararas� 
düzeye ç�kar�lmas�, iyile tirilmesi çal� malar�na giri mi ler daha sonra da lisansüstü 
ö retim anlay� �n� biçimlendirmi lerdir. Lisansüstü ö retimi yayg�nla t�rmaya çaba 
göstererek, ö renci say�s�n� artt�rm� lard�r. Bat� düzeyinde yüksekö retim düzeni 
olu turmaya yönelik bu çabalar sonuç vermi ; ö renci, ö retim eleman� ve yay�n 
say�s� h�zla artm� t�r. Doktora ö retimi 1933 y�l�ndan sonra üniversitenin 
önceliklerinden olmu , 1935 y�l�nda Doktora Yönetmeli i haz�rlanm� t�r. Edebiyat 
Fakültesi’nde ba layan bu çabalar daha sonra di er fakültelere de yans�m� t�r. 
Doktora ö retimine yönelik ilkelerin olu turuldu u bu Yönetmeli e, ö renci kabul 
ko ullar�, tez ve tez savunmas�, doktora unvan� ve di er konular konmu tur. 
Doktora Yönetmeli i’nin Alman Lisansüstü Ö retim Yönetmeli i’yle çok benzerlik 
gösterdi i görülmü tür. Bütün bu uygulamalarla 1933 sonras�nda gerek Edebiyat 
Fakültesi’nde gerekse Fen Fakültesi’nde doktora yapanlar�n say�s�nda art�  olmu tur. 
stanbul Üniversitesi’nde 1933-1943 y�llar� aras�nda elliye yak�n asistan doktoras�n� 

tamamlam� t�r.42 Doktoras�n� tamamlayanlar daha sonraki y�llarda Türk 
yüksekö retim sistemini, fakülteleri kuran ve yeni üniversiteleri açan ki iler olarak 
yüksekö retime katk�da bulunmu , dahas� baz� alanlar� Avrupa ve ABD’deki 
alanlar�n bilimsel düzeyine yakla t�rm� lard�r. Doktora konusunda en önemli 
geli meyi yine Yüksek Ziraat Enstitüsü göstermi tir. Fizik, kimya, jeoloji ve 
farmakoloji gibi temel bilim alanlar�nda Türkiye’deki ilk doktoralar Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’nde yap�lm�  ve bu kurumda 1933-1948 y�llar� aras�nda 70 doktora mezunu 
verilmi tir.43 Alman bilim insanlar�n�n lisansüstü ö retime yapt�klar� bu katk� 
Türkiye’de ara t�rma gelene inin köklü biçimde de i tirilmesine, yerle tirilmesine 
ve kal�c� duruma gelmesine yard�m etmi tir. Lisansüstü e itimin dönü türülmesiyle 
birlikte ça da  ara t�rma anlay� �n�n üniversitelerde benimsenmeye ba lad� � 
görülmü tür.  

Erich Frank’�n t�p e itimi ve t�pta uzmanl�k konusunda önemli katk�lar� 
olmu tur. Asistan yeti tirmeye özel önem veren Frank, olu turdu u klinikte hem 
asistan e itimi hem de hasta bak�m� ve bilimsel ara t�rmay� bir araya getirmi tir. 
Bugünkü e itim ve ara t�rma hastaneleri dü üncesinin kayna �n�n bu uygulamalar 
oldu u söylenebilir. Uzmanl�k e itimi konusunda yenilikleri getiren Frank, klinik 
hocalar�n�n laboratuvar çal� mas� yapmas�n� ve temel bilimlerde çal� anlarla i birli i 

                                                            
41 en, a.g.e.; Widmann, a.g.e. 
42 Özinönü, a.g.e. 
43 Çiftçi, a.g.e.; Dölen, a.g.e.;  s. 232.; Günergun ve Ata, a.g.e. 
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yapmalar� dü üncesini yerle tirerek, ara t�rma ve uygulamaya dayal� t�p e itimini 
ülkemize tan�tm� t�r. Frank, T�pta e itim, hizmet ve ara t�rmay� bir araya getirmi , 
uluslararas� düzeyde ara t�rma dergisi yay�mlam� , T�p doktoru (MD) ve Bilim 
doktoru (PhD) gibi akademik unvanlar ve kavramlar� tan�tarak bilim ya am�n� 
biçimlendirmi tir.44 Alman bilim insanlar� özellikle lisansüstü e itim yapma 
olanaklar�n� geli tirip Türk e itim sistemine sokarak, yurt d� �na giden ö rencilerin 
doktora ö renimlerini Türkiye’de yapmalar�na katk�da bulunmu lard�r. Fritz 
Neumark bu olguyu Üniversite Reformu ile birlikte toplumun farkl� kesimlerinden 
gençlerin üniversiter e itimden yararlanma f�rsat� bulduklar� biçiminde 
yorumlam� t�r.   

 

Bilimsel Dü ünü  ve Uygulamalar�n Dönü türülmesine Yap�lan Katk�lar 

Rönesans ve Reform’dan itibaren Alman üniversiteleri a a �daki temel ilkeleri 
izlemi  ve ö retim a a �daki ilkelere göre sürdürülmü tür.  

* Ö retim ve ara t�rman�n birle tirilerek tek elde toplanmas�, 

* Ö renme ve ö retim özerkli i, 

* Seminerlerle ö rencilerin bilimsel i birli i.  

Bu ilkeler ö retim üyelerinin yaln�zca bilgi ya da bilimsel gerçekleri sunan bir 
ki i de il, ayn� zamanda ara t�rma alan�n� farkl� biçimlerde haz�rlayan ve düzenleyen 
otorite olmas�n� da öngörmektedir. Alman üniversiteleri bu ilkeler do rultusunda 
ayn� zamanda ara t�rma ve uygulama çal� malar�n�n gerçekle ti i mekan  
dönü mü tür. Ö retim üyeleri kendi ö retim alan�ndan sorumlu olan, akademik 
aç�dan özerkli e sahip ki ilerdir. Bu ilkelere göre ö renciler, üniversitede istedikleri 
alanda ö renim görme ve ders seçme özerkli ine sahiptirler.45 Alman üniversite 
gelene inde ö retim üyeleri, küçük bir ara t�rma çevresi olu turarak, öngördü ü 
sonuçlara ula abilmeleri için ö rencilerle seminerler düzenler ve ayn� zamanda çok 
yönlü bir doktora tezi çal� mas� yaparlar. Alman üniversite gelene inden gelen 
Alman bilim insanlar� Türkiye’de üniversiter e itime akademik aç�dan farkl� katk�lar 
da getirmi lerdir. Türkiye’ye 1933 sonras�nda gelen Alman bilim insanlar�n�n 
gerçekle tirilmesine büyük katk�larda bulundu u üniversiter de i im, Bat�’daki 
modern bilim ve laik dü üncenin üniversiteye yay�larak skolastik dü ünce ve 
dogmatizmden uzakla may� da beraberinde getirmi tir. E itim anlay� �na bilimsel 
dü ünce, bilimin yol göstericili i damgas�n� vurmu tur. 

 

Ara t�rma Gelene ini Dönü türme 

Alman bilim insanlar�n�n üniversite e itimine en önemli katk�lar�ndan birisi, 
yeni bir ara t�rma gelene i olu turup üniversitedeki yerle ik ara t�rma gelene ini 
dönü türerek bunu kurumlara yerle tirmek olmu tur. Örne in 1933 sonras�nda 

                                                            
44 Ulutin, O. N. (2007). Ord. Prof. Dr. Erich Frank’�n Dünya T�bb�ndaki Yeri ve Türk T�bb�na Katk�lar�.  

stanbul: Nobel. 
45 Hirsch, a.g.e. 
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Temel ve Uygulamal� bilimlerin her dal�nda Türkiye kaynakl� yap�lan ara t�rma 
yay�nlar� sürekli bir art�  göstermi , zaman zaman yava lam�  olmas�na ra men 
1950’li y�llar�n sonuna kadar bu ivme devam etmi tir. Bu durum Türk 
üniversitelerinin Avrupa’da tan�nmas�n� da sa lam� t�r.  Üniversitelerde yay�mlanan 
ara t�rma dergileri Bat� üniversitelerinin kütüphanelerine girmi , yabanc� 
ara t�rmac�lar s�k s�k ülkemize gelerek bilimsel toplant�lara kat�lm�  ve Türk bilim 
insanlar�yla ortak çal� malar yapm� lard�r.46    

1933 sonras�na bak�ld� �nda a �rl�kl� olarak Alman bilim insanlar� ve onlarla 
birlikte ara t�rma ve yay�n yapan Türk bilim insanlar�n�n say�s�nda art�  olmu tur. 
Bir ö retim üyesinin bu konuya ili kin görü leri oldukça önemli ipuçlar� 
vermektedir:  

“Alman hocalar varken e itim iyiydi, ancak onlar da fazla kalmad�lar. Onlardan ne 
kadar yararlan�ld� bilmiyorum ama ben ahsen çok yararland�m. Önümde bir pencere 
aç�lm�  gibiydi, bu pencereden yeni bir dünyaya bak�yordum sanki. Önceden de 
hocalar�m�z iyiydi fakat onlar yaln�zca ders okutuyorlar, al� t�rma veriyorlard�, hiç 
ara t�rma yapm�yorduk. Asl�nda hocalar�m�z da ara t�rma yapm�yorlard�. Alman hocalar 
geldi inde bakt�k ki, ara t�rma yap�yorlar, yay�ml�yorlar. Biz de onlar kadar ak�ll�y�z, 
onlar yap�yorsa biz de yapabiliriz dedim kendi kendime…”47   

Tan�nm�  matematikçilerimizden Cahit Arf da bu konuda unlar� belirtmi tir:  

“Biz, o zaman stanbul’a gelen de erli profesörlerden daha çok yararlanabilirdik. Ama 
yapamad�k. Örne in von Mises’le beraber çal� mak yerine, ben de Ratip de, onunla ayn� 
düzeyde oldu umuzu gösterme çabas� içine girdik, iyi bir i birli i yapamad�k. Oysa 
örne in Polonyal�lar, Frans�zlarla i birli i yaparak Polonya’da fonksiyonel analiz 
konusunda özgün bir ekol kurdular. Biz de bir alanda öncü olarak ortaya ç�kabilirdik, bu 
f�rsat� kaç�rd�k.”48  

 Görüldü ü üzere bizzat Türk ö retim üyeleri, Türkiye’ye gelen Alman bilim 
insanlar�n�n üniversiter e itim anlay� �na yapt�klar� katk�y�, ara t�rma gelene i 
aç�s�ndan önemli bulduklar�n� söylemi lerdir. Tüm bu örnekler o dönemde bilimsel 
ara t�rma alan�nda yeterli bir kültür birikimimiz olmad� �n� gösteriyor. Zaten böyle 
bir birikimin var olmas� da beklenemezdi. Osmanl� döneminde ara t�rma ya am� 
bireysel çabalara dayal�yd�. Ara t�rmaya yönelik bir kültür birikimi, 20. yüzy�l�n 
ba lar�ndaki tek tük çabalardan sonra ancak 1933 Üniversite Reformu’yla sürekli 
biçimde olu maya ba lad�. Bu çabalar�n yerle mesinde o zamanki Cumhuriyet’in 
kararl� kadrolar� ve özellikle Milli E itim Bakanl� �’n�n rolü büyüktür.49 Bununla 
birlikte 2. Dünya Sava �’ndan sonra Alman hocalar�n, bilim alan�nda büyük 
yat�r�mlara giri en ABD’ye gitmeleri, Türkiye’deki ekonomik zorluklar�n ve 
enflasyonun ö retim üyelerini geçim s�k�nt�s�na sokmas� ve üniversitedeki olanaklar� 
etkisizle tirmesi, ara t�rma ya am�n� durma noktas�na getirmi tir.50   

                                                            
46 Kalayc�o ullar�, a.g.e.; Widmann, a.g.e. 
47 Oralalp F. (1995). Paris Pi mi . Bilim ve Teknik Dergisi. Say� 334. ss. 38-49.  
48 nönü, a.g.e. 
49 Hirsch, (1998). 
50 nönü a.g.e.,  Namal, a.g.e.; Dönmez ve Alt�nta , a.g.e. 
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E itim Destek Hizmetlerinin E itimle Bütünle tirilmesine Yap�lan Katk�lar 

Alman bilim insanlar�, üniversitelerin i leyi i ve bölümlerin kurulu u ve 
uzmanl�k alanlar� konusunda önemli giri imlerde bulunmu lar, üniversitede her 
düzeyde kütüphanelerin kurulmas� ve zenginle tirilmesi için çaba göstermi lerdir. 
Bireysel ba lant�lar�n� kullanarak yurt d� �ndan çok say�da kaynak getirmi , 
kütüphaneleri uluslararas� boyuta ç�karmaya çal� m� , modern kütüphanecilik 
konusunda idari kadrolar� e itmi lerdir. Kitaplar�n demirba  kayd�, s�n�flanmas� vb. 
süreçlerini bizzat kendileri yönetmi lerdir.51 Ankara Üniversitesi Hukuk, DTCF vb. 
fakülte kütüphanelerinin zenginli i buna örnek gösterilebilir. Ayr�ca her bir bilim 
alan�n�n geli imi için vazgeçilmez olan kitap ve süreli yay�nlar�n zaman�nda 
kütüphanelere getirilmesini sa lam� lar; Almanca, ngilizce ve Frans�zca 
alanyaz�nlar� bilim insanlar�n�n ve ö rencilerin hizmetine sunmu lard�r. Alman bilim 
insanlar�, kütüphanelerde bilimsel s�n�flama ve ay�r�m etkinliklerinde de yer 
alm� lard�r.  

Yerle ke üniversitesi anlay� �n�n yerle ik olmad� � bu evrede klasik Alman 
üniversitelerinde kütüphane olu turulmas� anlay� � da Alman bilim insanlar�n�n 
etkisiyle özellikle Ankara Üniversitesi’ne girmi tir. Ankara’n�n farkl� bölgelerinde 
bulunan fakültelerde ara t�rmalar� desteklemek üzere, fakülte kütüphanelerinin 
kurulmas� daha sonra bu kütüphanelerin merkez kütüphaneye dönü türülmesine 
yol açacakt�r. Bu iki kütüphane düzenlemesine ek olarak klasik Alman 
üniversitelerinin etkisiyle bölüm, enstitü ve kürsü ba kanlar� bu kez de bölüm, 
enstitü, kürsü ve seminer kütüphanelerine gerek duymu lar ve küçük ölçüde 
kütüphanelerin olu mas�na olanak sa lam� lard�r.52  

Dr. Joseph Stummvoll, Yüksek Ziraat Enstitüsü kütüphanecisi olarak çal� �rken 
“Ça da  Türkiye’de Kütüphane Sistemi” konusunda önemli bir makale yazm� , 
Türkiye’de kütüphanecilik e itiminin temelini atm� t�r. Türkiye’nin farkl� 
bölgelerinde görev yapan kütüphanecilere üç ayl�k hizmet içi e itim vermi  ve 
modern kütüphanecilik anlay� �yla üniversitelerde çal� anlar� akademik ve bilimsel 
aç�dan desteklemi tir. Modern tarzda y�ll�klar�n bas�lmas�, bilimsel dergi ve 
kitaplar�n s�n�fland�r�lmas� ve bilimsel çal� ma için gerekli olan bat� tarz�nda kitapl�k 
olu turulmas�, daha sonra aç�lacak olan üniversite kütüphanelerine örnek olmu tur.53   

Bunun yan� s�ra, Alman bilim insanlar� Yüksek Ziraat Enstitüsü içinde cam 
üretim atölyesi, cilt ve matbaa gibi altyap� olanaklar�n� geli tirerek laboratuvar ve 
yay�n altyap�s�na kurumsal deste in verilmesi gerekti i gerçe iyle toplumu 
yüzle tirmi lerdir. Alman bilim insanlar�yla birlikte gelen teknisyen ve di er 
yeti mi  kadrolar ders materyallerinin bas�m� için matbaa etkinlikleri yapm� lard�r. 
Özellikle de üniversite bas�mevlerinin olu turulmas�na ki -bu yay�nevleri halen 

                                                            
51 Widmann, a.g.e. 
52 At�lgan, D. (2008). Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi, Türk Kütüphanecili i 22. Say� 4.          

ss. 451-458. 
53 Müller, H. (1998).  German Librarians in Exile in Turkey 1933–1945. Libraries and Culture. Vol. 33. No. 

3. Summer 1998. 
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varl� �n� sürdürmektedir- katk�da bulunarak ö rencilerin çeviri ve telifli kitaplara 
kolayca ula malar�n� sa lam� lard�r. Böylece dersin ö retim eleman�n�n notlar�na 
ba l� olan tek kitap anlay� �ndan çok kitap ya da kaynak anlay� �na geçilmi tir. Bu 
durumun ayn� zamanda nitelikli ders kitab� ve ara t�rma üretmeyi de gelenek olarak 
üniversiteye yerle tirme çabalar�na öncülük etmi  oldu u söylenebilir.54  

Alman bilim insanlar� yaln�zca bilimsel konularla ilgilenmemi , ayn� zamanda 
Türkiye’nin sorunlar�na yönelik ara t�rmalar için ara t�rma merkezlerinin 
kurulmas�na da katk� yapm� lard�r.  

Ara t�rmalarda toplum ve bilim aras�nda ili kiler kurulmu , üniversite halk 
bütünle mesi de sa lanm� t�r. Halka aç�k yap�lan “Üniversite Konferanslar�55”yla 
modern bilimin topluma tan�t�lmas� hedeflenmi tir.56 Widmann, “Üniversite 
Konferanslar�”nda yap�lan konu malar�n büyük bir bölümünün Alman bilim 
insanlar� taraf�ndan yap�ld� �n� ve 1940-1958 y�llar� aras�nda yaz döneminde 
ço unlu u farkl� ülkelere gitmi  olsa bile, Türkiye’de kalm�  olan (say�lar� yakla �k 6-
10) Alman bilim insanlar� ile Türk bilim insanlar�n�n her ilde kat�ld� � “Üniversite 
Haftas�” uygulamas� ad� alt�nda bilimsel ve kültürel etkinlikler yürütüldü ünü 
belirtir.   

Üniversitenin toplumsal ya ama ili kin gündelik konularla ilgili konular� da ele 
almas�, halk e itimi ve toplum için bilim anlay� �n� geli tirmesi bu döneme rastlar. 
Alman bilim insanlar�, Halka aç�k “Üniversite Konferanslar� ”düzenleyerek güncel 
geli melerden toplumu haberdar etmi ler, “Üniversite Haftas�” uygulamalar�yla da 
farkl� bilim alan�ndan bilim insanlar�n� bir araya getirerek halk e itimi yapm� lard�r. 
Üniversitenin yaln�zca bilim üreten de il, ayn� zamanda halk� ayd�nlat�c�, bilimsel ve 
kültürel etkinlikleri de gerçekle tiren kurum olarak kabul görmesine yard�m 
etmi lerdir. Böylece ö retim etkinliklerinin Üniversite Konferanslar�’nda yay�n 
olarak ç�kmas�n� da sa lam� lard�r.57  

1939 y�l�nda yap�lan 1. Milli E itim ûras�’nda, halk e itimi ve toplumun 
bilinçlendirilmesi için üniversite konferanslar�n�n devam ettirilmesi konusunun 
öneriler içinde yer ald� � görülmü tür. Üniversite Reformu ile birlikte pozitivist 
dü üncenin yerle meye ba lad� � üniversitelerden mezun olan yeni kadrolar ülkenin 
insan gücü gereksinimini kar �lam� lard�r. Reform kapsam�nda gelen Alman bilim 
insanlar� Üniversite Reformu ve kendi misyonlar�n� da bu çerçevede alg�lam� lar ve 
bunu bir ölçüde de ba arm� lard�r.58   

                                                            
54  Akman, A. (1978). Yüksek Ziraat Enstitüsü. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. No: 739. 
55 Üniversite konferanslar� Darülfünun’da 1912 y�l�ndan itibaren ba lam� , 1924 y�l�na kadar devam 

etmi  daha sonra bu konferanslara ara verilmi tir. 1925 y�l�ndan sonra bu konferanslara 
rastlan�lamamaktad�r. 

56 Widmann, a.g.e. 
57 Kalayc�o ullar�, a.g.e. 
58 Demirta , A. (2010). Sosyolojik Aç�dan 1933 Türk Üniversite Reformu. (Yay�mlanmam�  Yüksek 

Lisans Tezi). Uluda  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dal� Genel Sosyoloji 
ve Metodoloji Bilim Dal�. 
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Üniversite Reformu’nun Desteklenmesi ve Yeni Üniversite Anlay� �n�n Kurumsal 
Temellerinin Dönü türülmesine Yönelik Çabalar 

Alman üniversite gelene ini benimsemi  olan Alman bilim insanlar�; t�p, 
arkeoloji, co rafya, iktisat, dil, felsefe vb. alanlarda Türkiye’nin sorunlar�na çözüm 
getirebilecek türde ara t�rmalar yapm� lard�r. Bu noktada, ülkemizde yayg�n olan 
hastal�klar�n belirlenmesi ve çözümünde bu yap�lan uygulamal� alan taramalar�n�n 
önemi büyüktür.59 Bilimde Bat�yla bütünle mek için bilimsel kurulu lar�n 
olu turulmas� ve yayg�nla t�r�lmas�nda da bu bilim insanlar�n�n rolü büyük 
olmu tur. Örne in Fizyoloji alan�nda çal� an Prof. Winterstein, alanda çal� an di er 
Türk bilim insanlar�yla ileti im kurabilmek için  “Türk Fiziki ve Tabii limler 
Cemiyeti”nin kurulu una öncülük etmi tir. Bu derne in yay�n organ� arac�l� �yla 
Türk bilim insanlar� bilimsel çal� malar�n�n sonuçlar�n� payla ma olana � 
bulmu lard�r. Alman Üniversite gelene ini Türk toplumuna tan�tarak yeni kurulacak 
Ankara Üniversitesi’nin de üniversite gelene ini olu turmu lar, baz� önemli bilimsel 
alanlar�n temelini atm� lard�r.60 Haldun Taner “Berlin Mektuplar�” ba l�kl� eserinde 
s� �nmac� bilim ve sanat insanlar�n�n bilgi ve ara t�rma yöntemlerini gençlere 
aktard�klar�n�, özellikle hukuk, t�p, fen bilimleri, edebiyat ve di çilik alan�na önemli 
yenilikler getirdiklerini belirtir.61   

lk s� �nmac� profesörlerin Ankara’da sanat e itimi ve sanatsal etkinliklere de 
çok önemli destekler verdi i bilinmektedir. Profesörler, Bat� müzi i formlar�yla Türk 
müzi ini birle tirerek ça da  müzik sanat�n�n geli mesine katk�da bulunmu lard�r. 
Müzisyen Ernest Praetorius, 1935’te Türkiye’ye gelerek Cumhurba kanl� � Filarmoni 
Orkestras�’n� yönetirken Carl Ebert, tiyatro konusunda çal� malar yapm� t�r. 
Mimarlar; Bruno Taut ve Clements Holzmeister ça da  mimari konusunda Türk 
toplumuna önemli örnekler kazand�rm� lard�r. Albert Eckstein’in Anadolu’yu 
dola arak çocuklar�n sa l�k durumlar� üzerinde çal� mas� ve daha sonra Türk t�p 
e itiminde önemli yer tutacak bilim insanlar�n� yeti tirmesi ve bu konuda 
bilinçlendirmesi buna örnektir. Bilim insanlar� hem sosyal politikalar hem de hukuk 
alan�nda kuramsal çal� malar yapm�  hem de arkeolojik kaz�lar� ba latm� lard�r.62 
Alman bilim insanlar� öncelikle stanbul Üniversitesi olmak üzere, Ankara’daki 
DTCF ve Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulu unda bizzat görev alm� lard�r. Ankara 
Üniversitesi’nin temellerini olu turacak önemli bir kurum olan DTCF’nin 
olu turulmas�nda da Alman bilim insanlar�n�n büyük katk�lar� olmu tur. 
Cumhuriyet döneminin sosyal bilimler ve kültür alan�nda yap�lacak çal� malar�n�n 
bilimsel temellere dayal� olarak gerçekle tirilmesini sa layacak olan bu Fakülte’nin 
aç�l� � için bizzat Atatürk öncülük etmi  ve Fakülte 1935-1936 ö retim y�l�nda 16 
bölüm olarak ö retime ba lam� t�r. DTCF’nin özellikle Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Bat� 
Dilleri ve Co rafya gibi bilim alanlar�n�n bilimsel ara t�rma ve ö retim gelene i 
büyük ölçüde Alman bilim insanlar� ve bunlar�n yeti tirdi i Türk bilim insanlar�n�n 

                                                            
59  Kalayc�o ullar�, a.g.e.; Namal, a.g.e. 
60  en, a.g.e. 
61  Taner, H. (1984). Berlin Mektuplar�. Ankara. 
62 Schwartz a.g.e.; en, a.g.e.;  Widmann, a.g.e. 
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katk�s�yla biçimlendirilmi tir.63 DTCF, zaman içinde büyümü , bölüm say�s� artm�  
ve tek ba �na bir üniversite görünümü alm� t�r. DTCF’de aç�lm�  olan kimi 
bölümlerde ders verecek yeterli Türk ö retim eleman� olmad� � için Alman bilim 
insanlar� bu bölümlerde görev alm�  ve bu alanlarda gelece in bilim insanlar�n� 
yeti tirmi lerdir. Burada görev alan Alman bilim insanlar� çal� ma disiplinleri, bilime 
ba l�l�klar� ve tarafs�zl�klar� ile ö rencilerin ve di er meslekta lar�n�n övgüsünü 
kazanm� lard�r.64   

Akademik anlay� �n geli mesine katk�lar�n�n yan� s�ra, kürsü ba kanl� �, 
senatörlük gibi görevlerde bulunarak idari hizmetler aç�s�ndan da Türk 
yüksekö retimine önemli hizmetlerde bulunmu lard�r. 1950 sonras�nda Anglo-
Sakson ve yo un ABD üniversite gelene inin bask�s�na ra men Alman bilim 
insanlar�n�n kurdu u bilimsel gelenek günümüzde özellikle Ziraat Fakültesi ve 
DTCF’nin birçok bölümünde ya at�lmaktad�r.65 Bu yolla Avrupa üniversitelerinden 
getirdikleri deneyimlerle üniversitede yeni anlay� �n yerle mesine katk�da 
bulunmu lard�r. 1933 Üniversite Reformu ile üniversitenin hem biçimsel hem de öz 
olarak uluslararas� düzeye ula mas� için yeniden yap�land�r�lmas� hedeflenmi tir.  
Örne in, Emin yerine Rektör, Reis yerine Dekan, Profesör muavini yerine Doçent 
kavramlar� kullan�lmaya ba lanm� t�r.66 Bu ba l�k alt�nda ortaya ç�kan önemli bir 
yenilik de ba �ms�z ve ülkenin sorunlar�na yönelen ara t�rmalar�n 
gerçekle tirilmesidir. Alman bilim insanlar�, Alman üniversite gelene inde yerle ik 
olan bu uygulamalar�, geldikleri yeni kültüre ba ar�yla uygulam� lard�r. 

1933 öncesine bak�ld� �nda Osmanl�’dan Cumhuriyete özellikle Fen bilimleri 
konusunda yap�lan ara t�rmalar�n birkaç istisna d� �nda yaln�zca ders kitaplar�nda 
var olan bilgiyi aktaran makale özelli i ta �d� � bilinmektedir.  Sosyal Bilimler 
gelene i ise Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihi, Osman Hamdi’nin arkeolojik kaz�lar 
konusundaki çal� malar� gibi istisnalar d� �nda betimsel nitelikte, bilinenlerin 
tekrar�d�r. Ara t�rma ve bilimsel gözlem gibi temel üniversiter gelenekler ancak 1933 
Üniversite Reformu’yla de i mi tir.67   

1933‘te yap�lan Üniversite Reformu ile Ankara’ya da gelen Alman bilim 
insanlar� Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde görev yapt�klar� dönemde doktora 
ö renimini ba latm� lar ve Ankara Üniversitesi’nin kurulmas�na katk�da 
bulunmu lard�r. Ülkeden ayr�lmadan önce de yerlerini yeti tirdikleri Türk bilim 
insanlar�na b�rakm� lard�r. Bu bilim insanlar�n�n yan�nda yeti en Türk bilim insanlar� 
Türkiye’de daha sonra aç�lacak olan Ziraat Fakülteleri’nin yan� s�ra ba ta 1943 
y�l�nda kurulan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi olmak üzere di er Fen 
Fakülteleri’nde de görev alm� lard�r. Böylece, görev ald�klar� y�llardan daha sonra ve 
görev ald�klar� fakülte d� �nda da çal� malar�n� sürdürmü lerdir. Bu bilim 

                                                            
63 en, a.g.e.; Akman, a.g.e. ss. 296–297, Hirsch, a.g.e.; Çad�rc�, M. ve Süslü, A. (1982). Ankara 

Üniversitesi Geli im Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi.s. 164. 
64 Çelebi, a.g.e. 
65 Hirsch, 1998. s. 366.; Güven, a.g.e. 
66 Schwartz, a.g.e.; Hirsch, a.g.e.;  Widmann, a.g.e; Ta demirci, a.g.e. 
67  nönü, a.g.e. 
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insanlar�n�n ortak özelliklerinden birisi de, Türkiye’nin önemli tar�m ve jeoloji 
kurumlar�nda ve ilgili bakanl�klar�nda ara t�r�c� ve dan� man olarak görev yaparak 
Türk bilim ya am�na katk�da bulunmu  olmalar�d�r. Ba ta Falke olmak üzere Alman 
bilim insanlar�, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nü Almanya’daki enstitülere benzer ekilde 
düzenlemek ve donatmak için ellerinden geleni yapm� lard�r. Alman örne ine göre, 
akademik kariyer yapacak olan bilim insanlar� için doktora çal� mas� Türkiye’de ilk 
defa Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde art ko ulmu tur. Alman bilim insanlar�, Ziraat 
Enstitüsü’nün özellikle ö retim programlar�, ders notlar� ve kitaplar�n�n 
haz�rlanmas�na özel önem vermi lerdir. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde görev yapan 
bilim insanlar�, fakültenin kütüphanesinden laboratuvarlar�na kadar fizik mekan 
düzenlemesiyle de ilgilenmi , bilimsel dergiler ç�karm� , deneysel ve uygulamaya 
dayal� veterinerlik, ziraat ve ormanc�l�k akademik e itiminin temellerini atm� lard�r. 
Türkiye’nin bitki ve hayvan varl� �n�n bilimsel yöntemlerle ele al�nmas� konusunda 
da yol gösterici çal� malar� ba latm� lard�r.68  

Alman bilim insanlar�n�n yapt� � çal� malar�n Yüksek Ziraat Enstitüsü için 
önemli katk�larda bulundu unu Enstitü’nün ilk mezunlar�ndan olan Prof. Turgut 
Yaz�c�o lu 1958 y�l�nda yapm�  oldu u bir konu mada öyle belirtmi tir:   

“Bat� üniversiteleri modeline göre kurulmas� planlanan bu fakülteyi en uygun 
ekilde kurmak ve geli tirmek için Alman profesörler getirilmi ti. Alman profesörlerin 

yürüttü ü dersler Almancadan Türkçeye çevriliyordu. Çeviriyi yapanlar Ziraat e itimi 
ald�ktan ve Almanya’da ö renim gördükten sonra Türkiye’ye dönmü  asistanlard�. Bu 
ki iler fakültenin kurulu unda Alman profesörlerle birlikte Alman modeline göre 
fakültenin kurulu  a amalar�n� ba ar�yla yerine getirmi lerdi… 1933’den 1942’ye kadar 
Alman profesörlerin, fakültemizin kurulmas� ve geli mesinde çok büyük hizmet ve 
yard�mlar� görülmü tür. Onlar�n yan�nda e itimimizi gören bizler bu yard�mlar� 
te ekkürle takdir etmeliyiz. Onlar�n yürürlü e koydu u akademik çal� ma gelene i, 
fakültemizin güç kaynaklar�ndan birisi olmu tur.”69  

Türk toplumunu ayd�nlatmak ve ulusal bilincin geli tirilmesini sa lamak 
konusunda da özellikle DTCF’de görev yaparak Türk toplumunda o zamana kadar 
neredeyse tan�nmayan bilim dallar�n� kurmu lard�r. Bunlar aras�nda, klasik 
filolojiler, eski dillerin (Hititçe, Sümerce) yan� s�ra ya ayan diller bölümleri de yer 
almaktad�r. Bu dil bölümlerinde Türkçe ve di er dillerde deyimler, sözlük vb. 
çal� malar yaparak dil ö retiminin geli tirilmesi konusunda da katk�larda 
bulunmu lard�r. Örne in günümüzde ça da  Almanca-Türkçe sözlüklerine 
bak�ld� �nda halen daha Alman Dili Uzman� Karl Steuerwald’in sözlü ünün 
kullan�ld� � görülür. Burada W. Eberhard’�n katk�s�n� özellikle vurgulamak gerekir. 
Eberhard, Türk toplumunun özellikle slam öncesi tarihinin ayd�nlat�lmas� için 
oldukça önemli olan kaynak dillerinden Çince (Sinoloji)’nin kurulmas�na öncülük 
etmi  ve Türk kültür tarihi konusunda çal� an de erli uzmanlar� yeti tirmi tir.70 

                                                            
68 Birand, a.g.e.;. s. 22, Ta demirci, a.g.e.; en, a.g.e.; Kad�o lu, S. (2007-2008). Ankara Yüksek Ziraat 

Mektebi’nde Alman Bilim Adamlar�. Osmanl� Bilimi Ara t�rmalar�. Cilt 9/1-2. 
69 Ziraat Dergisi, (1959). 
70 Ta demirci, a.g.e.   
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Alman bilim insanlar� bat� klasiklerinin çevirilerini de Türk toplumuna 
kazand�rm� lar, Almanca ve Frans�zca bilimsel eserlerin çevirilerinin 
gerçekle tirilmesine katk�da bulunmu lard�r. Yüksek düzeyde bilimsel ara t�rma ve 
yay�nlar yaparak, Ankara Üniversitesi’nde derin izler b�rakm� lard�r.71 Bu geli me 
ayn� zamanda Milli E itim Bakanl� �’n� da harekete geçirmi  ve Hasan Ali Yücel’in 
bakanl� � döneminde bat� klasiklerinin de Türkçeye çevrilmesine yol gösterici 
olmu tur.72  

 

Sonuç ve Tart� ma 

Türk devriminin kültürel ve bilimsel aç�dan tamamlay�c�s� 1933 Üniversite 
Reformu olmu tur. 1933 Üniversite Reformu bir günde olup biten bir olgu de il, 
Cumhuriyet’in kurulmas�ndan itibaren biçimlenen ayn� zamanda uluslararas� 
geli melerin de etkiledi i köklü bir dönü üm olarak alg�lanmal�d�r. Bilim, teknoloji 
ve sanat alan�nda gerçekle en bu devrimin k�sa zaman içinde üniversite sistemini 
etkilemesi ve bilim anlay� �n� de i tirmesi de ayr�ca bir mucize olmu tur. Atatürk’ün 
öncülük etti i bu mucizeye en büyük ivmeyi kazand�ran da 1933 sonras�nda Nazi 
Almanyas�’ndan farkl� nedenlerle ayr�lan Alman bilim insanlar� olmu tur. Bu 
noktada Alman bilim insanlar�n�n Türk toplumuna kazand�r�lmas�nda önemli yeri 
olan Milli E itim Bakan� Dr. Re it Galip’in çabalar�n�n çok önemli oldu unu 
vurgulamak gerekir. Re it Galip 1932’de Milli E itim Bakan� olmu , e itim 
reformlar�n� büyük özenle planlam�  ve yönetmi tir. Prof. Dr. A. Malche’yi de 
Türkiye’ye davet eden bizzat kendisidir. 1932 y�l�nda Türkiye’ye davet edilen 
sviçreli Profesör Albert Malche’nin haz�rlam�  oldu u rapor dayanak al�narak, 

Cumhuriyet’in ilke ve de erlerini kazand�racak, ça da  bilimin ula t� � seviyeye 
ula acak bir üniversite yaratma dü üncesi uygulamaya konulmu tur.  

Uluslararas� düzeyde beklenmeyen olaylar�n ortaya ç�kmas� ve gelece i 
görebilen Türk bilim insanlar�n�n çabalar�yla Almanya’dan göç etmek zorunda kalan 
bilim insanlar�, Avrupa üniversite gelene ini ve birikimini getirerek Türk toplumuna 
arma an etmi lerdir. Günümüzde bile Türk üniversitelerinin birço unda henüz 
olu turulamam�  olan bu gelenek, ülkemizin en önemli üniversitelerinin ( stanbul, 
Ankara) kurulmas�na ve di er üniversitelere kaynak olmas�na yol açm� t�r. 
Aktar�m�n bask�n oldu u ve ara t�rmaya dayanmayan dogmatizmden uzakla �p 
deneysel ve uygulamal� ara t�rmalara dayal� bilim üretilmesi ve gelecek ku aklar�n 
bu anlay�  içeresine yerle tirilmesi konusunda deneyimlerini Türk ö rencileriyle 
payla an Alman göçmen bilim insanlar�, Türk toplumunda temel bilimler, t�p 
bilimleri ve ülkemizde henüz tan�nmayan sosyal bilim alanlar�n�n geli imi ve gelecek 
ku aklara aktar�m�na da önemli katk�larda bulunmu lard�r.  

Bilim, sanat ve kültürün yan� s�ra Cumhuriyet devrimlerinin de halka 
tan�t�lmas� ve kavrat�lmas�na yard�mc� olmu lard�r. Türkiye’ye Alman üniversite 
gelene inin yerle tirilmesine katk�da bulunan bu bilim insanlar�, e itim ve ö retim 
anlay� �n� da biçimlendirmi lerdir. 
                                                            
71 en, a.g.e.; Özinönü, a.g.e.; Ta demirci, a.g.e.; Widmann, a.g.e. 
72 Kalayc�o ullar�, a.g.e. 
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Bu katk�lar�n ba �nda Ortaça ’dan kalma ansiklopedik bilgi y� ma ve ezbere 
dayal� yöntemler yerine ö renen merkezli deneysel ve yaparak ya ayarak ö renme 
anlay� �n� yerle tirme gelmektedir. Böylece çok say�da ö renciye örnek olarak daha 
sonraki ku aklar�n da bu anlay� la yeti mesini sa lam� lard�r. Bilinenin tekrar�n� ele 
alan yetersiz ders kitaplar� yerine ara t�rma ve bilimsel bulgulara dayal� makale ve 
kitap yazma anlay� �n� getirerek özellikle üniversiter düzeyde ders kitab� ve makale 
yazma gelene ini genç ku ak ara t�rmac�lara kazand�rmada önemli ba ar�lar elde 
etmi lerdir.  

Üniversitenin önemli bir i levi olan toplumsal sorunlara bilim yoluyla çözüm 
bulma anlay� �n� getirerek, ö retim üyelerinin fildi i kulelerinden ç�kmalar�na 
yönelik uygulamalar da Alman bilim insanlar�n�n Türk toplumuna yönelik yapt� � 
ara t�rma çal� malar�yla de er kazanm�  ve ara t�rmalar gerçekle tirip sonuçlar�n� 
toplum ve kamuoyuna sunma anlay� � geli tirilmi tir. Türk üniversitesinde o 
zamana kadar çok yetersiz olan bu anlay�  1933 sonras�nda kurulacak olan 
üniversiteler ve dolay�s�yla bölümler için de yol gösterici olmu tur. Bilimsel 
çal� malar�n geçerli i ve güvenirli ini art�ran yay�n yapma ve bilimsel ortama sunma 
gelene inin temelini olu turan makale yazma ve bunlar� süreli yay�nlarda 
yay�mlama gelene i de yine bu ara t�rmac�lar�n çabalar�yla üniversiteye girmi tir. 
Say�lar� çok az olan süreli yay�nlar� tür ve say� olarak art�rm� lar ve genç 
akademisyenlerin bu gelenekle yo rulmas�n� sa lam� lard�r. Üniversite-toplum 
bütünle mesini sa lamak için Üniversite Konferanslar� ve Üniversite Haftas� gibi 
gelenekleri de yayg�nla t�ran bu bilim insanlar� olmu tur. Bölümler aras� i birli i ve 
halk�n bilime ve tekni e de er vermesini öngören bu çal� malar, üniversite 
anlay� �n�n kitlelere tan�t�lmas� ve ülke düzeyine yay�lmas�na çaba göstermi , daha 
sonraki dönemlerde farkl� bölgelere üniversite istemi ortaya ç�km� t�r (günümüzdeki 
üniversite aç�l� � anlay� � kastedilmemektedir).  

Alman bilim insanlar�, ö retim kurumlar�nda hiyerar iklik ve yeterlilikleri ilk 
uygulayanlard�r. Rastgele ö retim program� i lemek yerine birbirini izleyen ve 
birbirini destekleyen derslerin ö retim programlar�na konularak, ö rencilerin bilim 
alan�n� özümseyerek ilerlemesini sa layacak uygulamalar� da Türk bilim ya am�na 
sokmu lard�r. Laboratuvar ve uygulama kliniklerinin aç�lmas�n� sa layarak modern 
ve ça da  ders kitab� ile araç-gereçlerini sa lay�p, genç ku aklar�n kuram ile 
uygulamay� birle tirmelerine öncülük etmi lerdir. Türk üniversitelerinde yapt�klar� 
yay�nlarla üniversitelerin dünyada tan�nmas�n� sa lam� lard�r. 

Bununla birlikte Alman bilim insanlar�ndan baz�lar�n�n bu konuya çok fazla 
katk�da bulunmad� �n� da vurgulamak gerekir. Çal� malara daha yak�ndan 
bak�ld� �nda eksikli in tek bir yerde olmad� �n�, ama genel olarak o dönemde 
Türkiye’de yeterli bir bilim kültürü bulunmamas�n�n her yerde eksiklikler 
do urdu u söylenebilir. Örne in üniversitede yabanc� profesörler yan�nda çal� acak 
yetenekli genç asistanlar çok az say�dayd�. Çünkü ara t�rma yetene inin fark�nda 
olan  ve bu yolda ilerlemek isteyen lise mezunlar� ortada yoktu. Üniversite yönetimi, 
ara t�rmalar� desteklemek istiyor ama bunun için al� �lm�  usulleri nas�l de i tirmek 
gerekti ini bilemiyor, çok kez “mevzuat” engelini a am�yordu. Yabanc� profesörler, 
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Almanya’da ya ad�klar� rekabetçi bilim ortam�n� Türkiye’de bulamad�klar� için eski 
ara t�rmalar�na devam ediyor, ama yeni at�l�mlara girerek kendilerini a ma yolunda 
özendirilmiyordu. Türkiye’nin dünya çap�ndaki yar� �n uza �nda bulunmas�, genç 
Türk  bilimcilerini de olumsuz etkiliyor, onlar� yanl�  yollara götürüyordu. 

Sonuç olarak Alman bilim ve kültür insanlar� hem e itimsel hem de kültürel 
modernle menin bilimsel düzeyde gerçekle tirilmesine katk�da bulunmu lard�r.  
1946 y�l�ndaki Üniversite Yasas�’na kadar genel olarak bak�ld� �nda stanbul 
Üniversitesi ve Ankara’da kurulmu  olan Yüksek Ziraat Enstitüsü ve di er 
fakültelerin 1933 Üniversite Reformu sonras�nda Alman ekolünü büyük ölçüde 
sürdürdü ü görülür.  

Alman bilim insanlar�n�n üniversiter gelene i olu turmadaki çabalar� 
Almanya’ya geri döndükten sonra da devam etmi , karde  okullar gibi 
uygulamalarla fakültelerle i birli ine gidilmi , birçok genç bilim insan� doktora 
sonras� e itim, ara t�rma ve uygulama çal� malar� için Almanya’ya gitmi tir. 
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“Türkiye’de nereye gidersem gideyim, kader beni nereye savurursa savursun, 
mutlaka yard�ma haz�r dostlar bulabilece imi dü ünebilmek bana huzur 

veriyordu.” 

         Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch 
 

Giri  

Bu bölümde Türk hukuk alan�na ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
çok fazla katk�s� bulunan Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch’in özgeçmi i, Türkiye ve 
Berlin’de ya ad�klar�, ki ili i ve alanda yapm�  oldu u bilimsel çal� malar ele 
al�nm� t�r. 

 
 

Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch 

Prof. Dr. Hirsch, 1902 y�l�nda Almanya’n�n Hessen Eyaleti’nin Friedberg 
ehrinde ticaretle u ra an bir ailenin çocu u olarak dünyaya gelmi tir. Babas�n�n ad� 

Lanis, annesinin ad� Cecil’dir. 1920 y�l�na kadar ilkokul, ortaokul ve liseyi Friedberg 
(Hessen)’de okumu tur. Hirsch, Frankfurt am Main ve Giessen Üniversiteleri’nde 
ekonomi ve hukuk ö renimi görmü tür.  
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Hukuk Fakültesi’ni 3 y�lda (1920-1923) bitirmi tir. 1924 y�l�nda i  hukuku 
doktoras� yapm� t�r. Doktora babas�, Prof. Dr. Leo Rosenberg’tir. Doktora tezinin 
konusu, “ yeri ve çili in Hukuki Mahiyeti”dir. Sonra 2 y�l süre ile 
Frankfurt/Almanya’da bir bankada hukuk mü aviri olarak çal� m� t�r.  

Daha sonra ikinci devlet s�nav�n� ba ar� ile vererek 1929 y�l�nda hakim aday� 
olarak i e ba lam� , 1.4.1931 tarihinde de Frankfurt Bidayet Mahkemesi Hakimi 
(Heyet Üyesi) olarak çal� maya ba lam� t�r.   

Prof. Hirsch, Frankfurt Biadeyet Mahkemesi’nde 31.3.1933’e kadar üye s�fat�yla 
çal� m� t�r. 1930 y�l�nda Frankfurt’ta “Frans�z ve Uluslararas� Poliçe Hukukunda 
Provizyon Kavram�”1 ba l�kl� doçentlik tezini yazm�  ve 14.1.1930 tarihinde 
Frankfut/Mainz Üniversitesi’nde aç�l�  dersini vererek doçent olmu tur.  

Ne tesadüftür ki, Hirsch doçentlik tezinin 93. sayfas�nda daha sonra kaderinin 
parças�n� te kil edece inden haberi olmad� � Türk hukukundan söz edecektir. Prof. 
Hirsch, 1929-1930 k�  sömestrinden 1933 yaz sömestrine kadar Frankfurt (main) ve 
Göttingen Üniversiteleri’nde kürsü vekili s�fat�yla “Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, 
Devletler Hususi Hukuku ve Cermen Hususi Hukukunun Tarihi” derslerini 
vermi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                      

                                   Foto raf 1. Ernst Eduard Hirsch 

(Hirsch’in TÜB TAK Yay�nlar�’na ait An�lar�m kitab�ndan al�nm� t�r.) 

                                                            
1 1930 y�l�nda Marburg’da bas�lm� t�r.  
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Belge 1. Doç. Dr. Hikmet Belbez taraf�ndan tercüme edilen “Friedberg’de Hessen 

Eyaleti Augustiner Lisesi, Üniversiteye Girme Hakk� Veren Olgunluk 
               Diplomas� 
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Belge 2. Ernst Hirsch’in Doç. Dr. Hikmet Belbez taraf�ndan tercüme edilen 
Doktora Diplomas� 
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Türkiye 

Prof.Dr. Hirsch, Nazi rejimi zaman�nda ç�kar�lan 7.4.1933 tarihli “Meslek 
Memurluklar� Ko ullar�n� Yeniden Düzenleme Kanunu” ile2 Yahudi oldu undan 
bahisle hakimlik ve ö retim üyeli i mevkiini kaybetmi tir. Bunun üzerine Hirsch, 
kendisine verilen turistik bir pasaportla Hollanda’ya geçmi  ve Amsterdam’da geçici 
olarak Ticaret Hukuku okutma ans�na sahip olmu tur. Sonras�nda, “Hariçte htiyaç 
çinde Bulunan Alman lim Adamlar� Cemiyeti (Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler 

im Ausland3)“ arac�l� �yla 1933 y�l�nda Türkiye’ye gelmi tir. Hirsch, memleketinden 
ayr�l�  sürecinde ya ad� � tüm s�k�nt�lara ra men Alman halk�na kar � ho görüsünü 
kaybetmemi  oldu unu, Nazi Almanyas�’n�n suçunun sonraki ku aklara 
y�k�lmayaca �n� u sat�rlarla dile getirmi tir: 

   “Bu çapta siyasi altüst olu lar�, ahlaki de er ölçüleri ile de erlendirmek mümkün 
de ildir. Bu nedenle Alman halk�n�n kolektif suçlu oldu undan söz etmek, bu suçun 
ceremesini bugünkü Alman nüfusunun da çekmesi gerekti ini söylemek düpedüz 
saçmal�kt�r. Tüm halk�n�n, gelecek ku aklar da dahil olmak üzere “de facto” olarak 
katlanmak zorunda oldu u u ursuz bir siyasetin sonuçlar�d�r bunlar. Suç isnad� ise, 
ancak bunu uygulayanlara yöneltilebilir”.4 

Prof. Dr. Hirsch, Prof. Malche’nin imzas�n� ta �yan stanbul Üniversitesi ticaret 
hukuku kürsüsüne resmi ça r�y� 1933 Eylül sonunda al�r; resmi sözle meyi ise 
Türkiye’nin sviçre Büyükelçisi Cemal Hüsnü Bey ile birlikte 4 Ekim 1933 tarihinde 
Cenevre’de imzalar.5 Sözle meye göre göreve ba lama tarihi 15 Ekim 1933’tür.  

Prof. Dr. Hirsch göreve ba lamak için Viyana’dan bindi i yatakl� trende 
Almanlar için Türkçe6 ö reten kitab� okumaya ba layacakt�r. Türkçe olarak ilk 
ö rendi i kelimeler: “Tütün, gül, bülbül, güzel ve ümit”tir.7 Asistan� ve doçenti Prof. 
Dr. Ya ar Karayalç�n’a göre Türkçe’de “alla alla” kelimesini “allâ allââ” eklinde 
kula a ho  gelecek ekilde pek s�k kullan�rd�. Prof. Dr. Hirsch’in Türkçe 
ö renmesinde en büyük yard�m� o zamanlar stanbul Hukuk Fakültesi’nde ö renci 

                                                            
2 Bu Kanun’un 3. paragraf�n�n 1.  f�kras�na göre: “Ari �rka mensup olmayan memurlar emekliye 

sevkedilmi tir.” 
3 Bu dernek, 1933 y�l� Nisan ay�nda, patoloji Profesörü Philipp Schwartz taraf�ndan kurulmu  olup, 

Nazi Almanyas�’nda zor durumda olan bilim insanlar�na yurt d� �nda çal� abilecekleri yeni i  
imkanlar�n� bulup arac�l�k etme amac�n� gütmekteydi. Kurulu tan be  ay sonra derne in kurucusu 
olan Schwartz bu organizasyon arac�l� �yla stanbul Ünivesitesine gelmi tir. Türk hükümeti 
taraf�ndan, 1933 y�l�nda bu dernekle yap�lan anla maya göre Türkiye’ye davet edilecek bilim 
insanlar�, mümkün oldu u kadar k�sa sürede Türkçe ö renmekle, ders verme ve kitap yazmakla 
yükümlüydüler. Kendilerine de ayl�k olarak vergiden ar�nd�r�lm�  olarak 1000 Reichsmark’a tekabül 
eden ayl�k ödenecekti. Sözle me süresi be  y�ll�kt�; ancak daha sonra Türk hükümeti taraf�ndan süre 
uzat�lm� t�r. (Heimweh nach der Sprache, Der Spiegel No. 36/1983, s. 31). 

4 Hirsch, E. E. (1985). Hat�ralar�m. Kayzer Dönemi, Wieimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi. Ankara.       
ss. 203-204. 

5 Hirsch, E. E. (1985). s. 192. 
6 Prof. Hirsch’in resmi beyan�na göre, Türkçe d� �nda, Almanca ve Frans�zcay�, konu ma, okuma, 

yazma ve tercüme seviyesinde, Latince, eski Yunanca, ngilizce, talyanca ve Felemenkçe’yi yaln�z 
okuma ve tercüme seviyesinde bilmektedir.  

7 Hirsch, a.g.e. s. 194. 
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olan Prof. Dr. Halil Arslanl� yapacak, Arslanl�’n�n haftada üç gün iki er saatlik 
Türkçe dersi ve hocas�na Türkçe’yi ö retme gayreti sayesinde Prof. Hirsch,  alt� ay 
sonra ba kas�ndan yard�m istemeksizin Türkçe gazete ve kanun metinlerini kendi 
ba �na okuyup anlamaya ba layacakt�r.8 Prof. Arslanl�, hocay� çar �da pazarda bile 
Türkçe konu maya zorlard�. Bir gün sat�c�n�n biri Prof. Dr. Hirsch’in yabanc� 
oldu unu anlay�nca Frans�zca cevap vermesi üzerine sat�c�y�: “Niye Hocam seninle 
Türkçe konu tu unda ona Türkçe cevap vermiyorsun?” diye paylayacakt�r.9  

Hirsch, Türkçesi’ni ölünceye kadar muhafaza etmi tir. Almanya’ya döndükten 
sonra da meslekta lar�yla Türkçe yaz� maya gayret etmi tir. Prof. Dr. Karayalç�n’a 
yazd� � 10.1.1954 tarihli mektubunda Türkçe’ye olan hassasiyetini u cümlelerle dile 
getirmi tir: 

        “14 Eylül ve 28 Aral�k 1953 tarihli mektubunuza cevap vermememin sebebi Türkçe 
mektup yazmakta tabi gördü ünüz zorluk de ildir. Her ne kadar hatal� olsa da Türkçe 
konu mak ve Türkçe yazmak kabiliyetini henüz kaybetmedim. Bir taraftan  hemen 
hemen  her gün Türkiye’den bir mektup gelmektedir. Di er taraftan yan�mda iki Türk 
talebesi doktora yapmakla me guldür. Nihayet ara s�ra bir Türk profesörü veya bir 
gazetecisi Berlin Hür Üniversitesi rektörünün ziyaretine gelmektedir. Berlin’de art�k bir 
Türk Ba konsoloslu u aç�lm� t�r. Hemen ba konsolosu ziyaret ettim ve Türk vatanda � 
s�fat�yla Türkçe konu tuk. te azizim Ya ar Bey, lisan güçlü ü bahis mevzu de ildir. 
Size yazmad�m. Do rudan bir sebebi vard�r.”  

Türkiye’deki meslekta lar�yla genellikle Türkçe yaz� an Prof. Dr. Hirsch, 
Asistan� Prof. Karayalç�n’a yazd� � 12 Ocak 1968 tarihli mektubunda: “Size Türkçe 
cevap veremedi im için lütfen bana dar�lmay�n�z; fakat sekreterim birçok yabanc� dil 
bilmesine ra men ne yaz�k ki, henüz imdiye kadar hiçbir Türkçe çal� malarda 
bulunmam� t�r.” demek suretiyle mektuplar� bizzat kaleme ald� �nda Türkçe kaleme 
ald� �; sekreteri arac�l� �yla yazd�rd� �nda Almanca kaleme ald� � görülmektedir.   

Prof. Dr. Hirsch, 27.11.1941 tarihinde resmen Alman vatanda l� �n� kaybetmi  
ve 21.9.1943 tarihinde Türk vatanda l� �na kabul edilmi tir.10 Be  y�l önceden yapt� � 
ba vuru olumlu sonuçlanacak, Türk vatanda l� �na kabul müjdesini eski ö rencisi 
Vilayet Ba  Hukuk Dan� man�ndan ald� �nda dudaklar�ndan “Ne mutlu Türküm 
diyene!” sözleri dökülecektir.11 Türk vatanda l� �n� hemen benimseyen Hirsch, Türk 
vatanda l� �n� ald�ktan sonra da ad�n�n yaz�lmas�n� da Türkçele tirerek, “Ernst Hir ” 
biçimde yazacakt�r.  

                                                            
8   Hirsch, a.g.e. s. 192. 
9   Hirsch, a.g.e. s. 221. 
10  Hirsch, E. E. Hat�ralar�m, ss. 353-356. 
11  Hirsch, a.g.e. ss. 307-308.  
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Belge 3. Prof.Dr. Hirsch’in Nüfus Cüzdan� 
 

kinci Dünya Sava �’n�n bitti i tarihlerde bir çok meslekta � Almanya’ya 
dönmeyi tart� �rken, Almanya’ya dönmeyi dü ünmeyen; Türkiye’de kalmaya kararl� 
olan Prof. Dr. Hirsch, 19 A ustos 1945’te dünyaya gelen o luna “Enver Tando an”12 
ismini veri ini de “O Türkiye ki, hükümeti k�sa bir süre önce beni vatanda l� a kabul etmi  
ve Ankara’da ki ili imi geli tirme ans�n� tan�m� t�.” aç�klamas�yla gerekçelendirmi ti.13 
Prof. Dr. Hirsch, Alman Temel Kanunu’na göre yeniden Alman vatanda l� �n� 
kazanm� sa da ya am�n�n sonuna kadar Türk vatanda l� �n� gururla muhafaza 
etmi tir. Gerçekten de Hirsch, Almanya’ya döndükten sonra da Türkiye’ye 

                                                            
12 Enver Hirsch, u an hayatta olup; Türkçe’yi unutmu tur. Oysa ki, ilkokul 1. s�n�fa giderken 

babas�yla birlikte Almanya’ya döndü ünde okulda soyad�n� “Hir ” olarak yazm� ; daha sonra 
ö retmeninin uyar�s�yla “Hirsch” olarak yazmaya ba lam� t�r. 

13 Hirsch, E. E. Hat�ralar�m. s. 348. 
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ba l�l� �n� kaybetmemi ; kendisini gerek özel yaz� malar�nda gerekse özel 
sohbetlerinde “Türk Hirsch” olarak nitelendirmi tir.14 Nitekim, Prof. Dr. Hirsch’in 
Berlin’den Prof. Dr. Karayalç�n’a yazd� � 31.12.1956 tarihli ahsi mektubunda aç�kça: 
“Türkiye ile olan i  münasebetim hiç de i medi. Ba l�l� �m eskisi gibi sa lam ve kuvvetlidir.” 
diyecektir. Prof. Dr. Hirsch, Prof. Dr. Zafer Gören’e yazd� � 23.01.1976 tarihli 
mektubunda u sat�rlar� yaz�ya dökerken de pek gururludur:15 “Hollandal� Profesör 
Alkema’n�n geçenlerde yazd� � gibi “Prof. Hirsch est plus Turque les Turcs (Prof. Hirsch, 
Türk’ten daha fazla Türk’tür)” (Nederlands juristenblad 75/17 (Jahrgang 50, 26.4.1975. s. 
566). 

Hirsch, Türk vatanda � oldu unda maa � dü tü ünden geçimini sa lamak için 
avukatl�k mesle ini icra etmek hususunda kendisinde zorunluluk hissetmi , “adli 
t�p” ve “sosyoloji” derslerinde fark ders imtihanlar�n� ba ar�yla vererek 2 Mart 1945 
tarihinde avukatl�k ruhsat�n� alm� t�r.16 Önce 5 Temmuz 1945’te 1696 sicil numaras� 
ile stanbul Barosu’na kay�t yapt�rm� , 29 May�s 1946’da nakil yapt�rarak Ankara 
Barosu’na kaydolmu tur. Kay�t tarihi 13 Haziran 1946 olup Sicil Numaras� 372’dir.17 

31 Ya �nda Türkiye’ye gelen Prof. Hirsch, stanbul Hukuk Fakültesi’nde 1943 
y�l�na kadar çal� m� t�r. Hirsch’e yakla �k 34 y�l sonra 1933-1944 y�llar� aras�nda 
stanbul Ünivesitesi’ndeki e itim ve ara t�rma etkinlikleri dolay�s�yla stanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi taraf�ndan 26.5.1978 tarihli kararla fahri doktorluk 
unvan� verilmi tir. Hocay� oldukça sevindiren fahri doktorluk belgesi, 22.5.1979 
tarihinde kendisine takdim edilmi tir.  

Prof. Dr. Hirsch, 15.10.1933-14.10.1943 tarihleri aras�nda bulundu u stanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kara ve Deniz Ticaret Hukuku derslerini 
vermi tir. 

Prof. Dr. Hirsch’in ya am�n�n Ankara Hukuk Fakültesi ile ilgili k�sm�, Ekim 
1943’de Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Esat Arsebük’ten ald� � mektupla 
ba lam� t�r. Prof. Dr. Hirsch, bu mektuptan ve Ankara’da Ba bakan Saraço lu’nu 
ziyaretinden, Ankara Hukuk Fakültesi’nde çal� abilmesi için Türk vatanda l� �na 
geçirildi ini anlam� , Ankara’ya yap�lan ça r� kar �s�nda hislerini u ekilde 
aktarm� t�r: 

 “Bana gelince sarho  gibiydim. Ankara’ya ça r�y� s�rf Türkiye’deki on y�ll�k 
çal� malar�m�n ödüllendirilmesi olarak de il, ayn� zamanda bir çe it kurtulu , 
ya am�mda yeni bir döneme ba lang�ç imkan� olarak da görmekteydim. Bu yeni ba lang�ç 
iki anlamda söz konusuydu:  

 Mesleki bak�mdan, stanbul’da ne yapmaya söz vermi sem ve elimden gelen neyse, 
hepsini yapm� t�m. in ba lang�c�ndaki büyük güçlükler ba ar�yla a �lm� t�. stanbul 
Hukuk Fakültesi, bilimsel bir yüksekokul havas�n� solumaktayd� ve e itimlerine benim de 

                                                            
14 Brief Hirsch an Krüger v. 22.3.1976 (Krüger, H., Die Welt des Islams 1986, s. 1’den naklen). 
15 Gören, Z. (1998). Prof. Dr. Ernst  E. Hirsch’ten Mektuplar. zmir. s. 58. 
16 Hirsch, a.g.e. ss. 308-309. 
17 Yüksel, S. (2014). Av. Ord. Prof. Dr. Ernst Hirsch (20 Ocak 1902- 29 Mart 1985). Hukuk Gündemi. 2. s. 

32.   
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eme im geçmi  olan genç ö retim üyeleri sayesinde, Bat� Avrupa’daki herhangi bir 
Hukuk Fakültesiyle boy ölçü ebilecek duruma gelmi ti. Dolay�s�yla bu anlamda, benim 
için stanbul’da o güne kadarki görevlerimi s�rf in a edilmi  ve eri ilmi  olan� ayakta 
tutmak maksad�yla sürdürmem için hiçbir zorunluluk kalmam� t�. 

 Öte yandan Ankara, bunun tam tersine, yeni ve çok kapsaml� bir çal� ma alan� ve 
bilimsel görevler sunmaktayd�. Bunlar, genç ve h�rsl� bir insan-ki o tarihte 41 
ya �ndayd�m- heyecanland�racak eylerdi. 1933 y�l�nda pek çok Alman meslekta �mla 
birlikte nas�l stanbul maceras�na at�lm� sam, ayn� ekilde on y�l sonra benzer bir macera 
beni kendine do ru çekiyordu ve bu maceran�n üstesinden tek ba �na gelmek 
zorundayd�m: Tek “yabanc�” olarak, bir meslek yüksekokulunu bilimsel bir fakülte 
düzeyine yükseltmek, üstelik de hiçbir ekilde homojen yap�da olmayan bir ö retim üyesi 
toplulu u ve stanbul’dakilerden çok farkl� Anadolu ö rencisi kar �s�nda. Bu büyük görev 
bir yana, yeni bir Telif Hakk� Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun köklü biçimde �slah� 
konular�nda hayli ilerlemi  çal� malar�m�, Ankara’da yetkili bakanl�klar�n da yard�m�yla 
mutlu sona ula t�rma imkan� vard�. Ayr�ca, beni öteden beri çe itli konferanslar vermeye 
davet etmi  olan ve bence bir tür bilimsel akademi niteli i ta �yan ve beni çok ilgilendiren 
Türkçe bilimsel hukuk sözlü ü ç�kar�lmas� için y�llard�r u ra an Türk Hukuk Kurumu 
da Ankara’dayd�”.18 

Hirsch’in Dekan Prof. Dr. Esat Arsebük’ün daveti üzerine Ankara 
Üniversitesi’nde ba layan ya am� 1952 y�l�na kadar devam etmi tir. Prof. Dr. Hirsch, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku, Fikri-S�nai Haklar 
dersleri yan�nda Hukukta Metod, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi derslerini de 
okutmu tur. Prof. Dr. Hirsch, Ankara’daki ilk günlerinde Cebeci Ö renci Yurdu’nda 
kalmaya ba lam� , yurtta kalan yat�l� ö rencilerle samimiyet kurmu tur. Ö renciler, 
ak amlar� saat 20.00 ile 21.00 aras�nda onu odas�nda ziyaret ederlerdi. Hirsch, bir gün 
ö rencilere yurtta kültür kitapl� � kurmay� teklif eder. Ö rencilerin her biri ayda 50 
kuru  verirse ayda 200 TL’ye pekâlâ bir kütüphane kurulabilirdi. Ö renciler ilk önce 
ho nut kar �lad�klar� bu fikre, mezun olduklar�nda kütüphaneden hiçbir kitab� al�p 
götüremeyeceklerini duyunca kar � ç�km� lard�. Hoca, ö rencilere bu dü üncelerinin 
Fakülteye ve gelecekteki ö renci nesline olan sadakatla ba da mayaca �n� söylese de 
ö rencileri ikna edememi tir.19 Hirsch ya ad� � bu anekdotu hiç unutmayacak; 12 
Ocak 1968 tarihinde Prof. Dr. Ya ar Karayalç�n’a yazd� � mektubunda, onun 25 y�l 
sonra benzeri bir kütüphane kurma giri iminden ola anüstü derece sevinç 
duydu unu bildirecek ve Prof. Dr. Karayalç�n’a ya ad� � bu olay� anlatacakt�r.  

Prof. Dr. Hirsch’e, Ankara Ünivesitesi’nde Kara ve Deniz Ticaret Hukuku 
Kürsüsü ile Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Kürsüsü olmak üzere iki kürsü 
tevdi edilmi ti. Prof. Dr. Hirsch, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 27.09.1944 
tarihinden itibaren Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku; 17.11.1944 tarihinden itibaren 
de Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Odinaryüs Profesörüdür.  

                                                            
18 Hirsch, E. E. Hat�ralar�m. s. 313. 
19 Hirsch, E. E. Hat�ralar�m. s. 313. 
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     Belge 4. Prof. Dr. Hirsch ile ilgili 30.01.1945 tarihinde düzenlenen hal tercümesi 
 

Prof. Dr. Hirsch, 26.6.1946 tarihli dilekçesi ile görevli bulundu u Ticaret 
Hukuku ve Hukuk Felsefesi Ordinariyüs Profesörlüklerinden Hukuk Felsefesi 
Profesörlü ünü ye lemi tir.20  

                                                            
20 Prof. Hirsch, Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 29.6.1950 tarihli toplant�s�nda Hukuk 

Felsefesi ve Sosyolojisi Enstitüsü Müdürlü ü’ne seçilmi tir. 
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Belge 5. Prof. Dr. Hirsch’in 26.6.1946 tarihli dilekçesi 

 

Prof. Dr. Hirsch’in Ticaret Hukuku kürsüsündeki asistan� Prof. Dr. Ya ar 
Karayalç�n; Hukuk Felsefesi kürsüsündeki asistan� ise Prof. Dr. Hamide Topçuo lu 
idi. Prof. Dr. Hirsch, 1946 y�l�nda resmen kurulan Ankara Üniversitesi’nde Hukuk 
Fakültesi’nin ilk temsilcisi olarak Senato’nun 27.06.1946 tarihinde gerçekle en ilk 
toplant�s�na kat�lm� t�r. Senatonun 10 Ocak 1948 tarihli toplant�s�nda üç ö retim 
üyesinin akademik kariyerden ç�kar�lmas� karar�na muhalif kalarak Prof. Dr. Esat 
Arsebük ile birlikte senato üyeli inden istifa etmi tir.21 

                                                            
21 Hirsch, E. E. Hat�ralar�m. s. 368. 
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Belge 6. Prof. Dr. Hirsch ile Prof. Dr. Arsebük’ün istifas� üzerine Senato 

üyeli ine Prof. Dr. Süheyp Derbil ile Prof. Dr. Hüseyin Avni 
Göktürk’ün seçildi ine dair 

Prof. Dr. Hirsch Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde göreve devam 
ederken Türkiye için önem arzeden bir çok kanunun haz�rlanmas�na aktif olarak 
kat�lm� t�r. Bu noktoda Prof. Dr. F�nd�ko lu onu nitelemek için “Ben yaln�z bir taraf�na 
i aret edece im: Kodifikatör”22 derken ne kadar da hakl�d�r.  

Prof. Dr. Hirsch’in bu alandaki temel eseri üphesiz 6762 say�l� Türk Ticaret 
Kanunu’dur. Türk Ticaret Kanunu’nu haz�rlama görevi 1944-1945 y�llar�nda Adalet 
Bakanl� �’nca Prof. Dr. Hirsch’e verilmi  ve Bakanl�k hakimlerinin yard�m�yla tasar� 

                                                            
22 F�nd�ko lu, Z. F. (1964). Profesör Hirsch’le Bir Görü me. Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Arma an. 

Ankara. s. 106. 
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1948 y�l�nda Adalet Bakanl� �’na sunulmu tu. 1951 y�l�nda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM)’ne sunulan Hükümet Tasar�s� Adliye Encümeni’nde ele al�nm� , 
tasar�y� incelemek amac�yla kurulan tali komisyonda Prof. Dr. Hirsch de çal� m� t�r.  

6762 say�l� Türk Ticaret Kanunu, Prof. Dr. Hirsch, Almanya’ya davet edildikten 
sonra 29.06.1956 tarihinde kabul edilmi tir. Kanun’un kabul edildi i tarihte 
Almanya’ya dönmü  bulunan Prof. Hirsch, Prof. Dr. Karayalç�n’a yazd� � 14.7.1956 
tarihli mektubunda Türk Ticaret Kanunu’nun kabulünden dolay� çok memnun 
oldu unu belirterek; yeni Kanun ile ilgili ilk ilmi çal� man�n, yan�nda doktora yapan 
hakim Bülent Olcay taraf�ndan yap�laca �n�; tez konusunun kaptan�n selahiyetleri23 
ile ilgili oldu unu ve tezinin sonbaharda kabul edilece ini söylemi tir.  

Prof. Dr. Hirsch, yürürlü e girmesinden sonra Kanun’a yönelik ele tiride 
bulunanlara Prof. Dr. Karayalç�n’a yazd� � 5.8.1957 tarihli mektubuyla “hem 
suçlusunuz hem güçlüsünüz” mealinde sert bir cevap verecektir:  

“…..Tasar� Hükümet Tasar�s� olarak ubat 1951’den beri onunla i tigal etmek 
isteyen herkes için haz�r duruyordu. Bütün milletvekillerine da �t�lan hükümet 
tasar�lar� gizli belge niteli inde de ildir. O zamanlar, tasar�n�n bir nüshas�n� isteyen 
herkese bizzat ben bir nüshas�n� tedarik ederek vermi tim. Ticaret Hukuku’nun her Türk 
asistan�, doçenti, profesörü, ordinaryusu 1951’den 1956’ya kadar tasar� hakk�nda görü  
serdetme imkan�na sahipti. Bunu kim yapt�?… imdi tasar� kanunla t�ktan sonra onu 
ele tiriyorlar. Kanun öncesi durum hakk�nda bu nedenle siz hepiniz susmal�s�n�z ve 
sessizce kendinize unu söylemelisiniz: mea culpa, mea maxima culpa (ben suçluyum, 
as�l suçlu benim)”. 

Prof. Dr. Hirsch, Tasar�n�n kabulünden y�llar sonra Prof. Dr. Gören’e yazd� � 
16.8.1978 tarihli mektubunda, haz�rlad� � Kanun’un takipçisi oldu unu gözler önüne 
sermi tir:  

“Benim için enteresan nokta udur: Tasar�s�n� haz�rlad� �m Türk Ticaret 
Kanunu’nun tatbikatta faydal� ve elveri li olup olmamas�d�r. Yarg�tay’�n bu husustaki 
yeni kararlar�n� gözden geçirirken genel olarak pek memnun kald�m. Fikirlerimi 
anlam� lard�r. Demek ki, iyi bir teori tatbikat için fena de ildir.”24 

1.1.1952 tarihinde yürürlü e giren ve halen yürürlükte bulunan 5846 say�l� Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’na ait Hükümet tasar�s�n� da Prof. Dr. Hirsch haz�rlam� t�r. 
Prof. Dr. Ya ar Karayalç�n’a yazd� � 7.5.1956 tarihli mektubundan, Alman Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun haz�rlanmas�nda 5.12.1952 tarihli 5846 say�l� Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun tesiri oldu u anla �lmaktad�r.  

Prof. Dr. Hirsch, söz konusu mektubunda, Almanya’da Hakk� Telif 
Kanunu’nun tadil edilece ini; kendisinden Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
Almanca’ya çevirisinin talep edildi ini ve çevirdi ini; Bonn’daki Tasar� 
Komisyonu’na aza olarak davet edildi ini ve kabul etti ini; kendisinden Türk 

                                                            
23 Olcay, B. (1957). Die Pflichten und Befugnisse des Kapitäns eines Kauffahrteischiffs im deutschen und 

türkischen Recht. Berlin. 
24 Gören, Z. Prof. Dr. Ernst  E. Hirsch’ten Mektuplar. s. 75.  
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Kanunu’nun gerekçesi hakk�nda malumat talep ettiklerini belirttikten sonra 
Fakülte’de dosyalar� aras�nda b�rakt� � TBMM mazbatas�n� rica etmi tir. 

 

 
 
Belge 7. Prof. Dr. Hirsch’in Kara ve Deniz Ticareti Kanunlar�’nda yap�lacak 

de i ikliklerle ilgili toplant�lara kat�lmas� için Adalet Bakanl� �’nca 
talep edilen görevlendirme yaz�s� 

 

Prof. Dr. Hirsch’e, fikri hukukla ilgili çal� malar�ndan dolay�, Almaya’da 
GEMA’n�n Richard-Strauss-Madalyas� verilmi tir.25 Prof. Dr. Hirsch, Markalar 
Hakk�ndaki Kanun’un26 da haz�rl�k çal� malar�na kat�lm� ; söz konusu Kanun 1965 
y�l�nda kanunla m� t�r. Hirsch’in haz�rl�k çal� malar�na kat�ld� � Patent Kanunu ise 
kanunla amam� t�r. 

                                                            
25 Krüger, H. (1986). Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985). Die Welt des Islams. s. 8. 
26 551 say�l� Markalar Kanunu Kabul Tarihi: 3.3.1965, Resmi Gazete Tarihi: 12.3.1965 
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Belge 8. Prof. Dr. Hirsch’in S�nai Mülkiyet Kanun tasar�lar�yla ilgili olarak 
kurulan komisyona ba kanl�k etti ine dair belge 

 

Prof. Dr. Hirsch, ayr�ca 1946 y�l�nda yürürlü e giren Üniversiteler Kanunu’nun 
haz�rl�k çal� malar�nda Prof. Dr. S�dd�k Sami Onar ile birlikte önemli rol oynam� t�r.27 

Prof. Dr. Hirsch, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaparken 2. 
Dünya Sava �’n�n bitimini müteakip, Prof. Dr. Hans Rheinfelder’den 20.8.1948 tarihli 
yaz� ile Münih Ünivesitesi’nde misafir hoca olarak ders vermek üzere davet al�r. 
Davetin kabulü yönünde 23.09.1948 tarihli profesörler kurulunun karar� üzerine 

                                                            
27 Karayalç�n, Y. (2012). Prof.Dr. Ernst E. Hirsch: Ki ili i-Türk Hukuku. Prof.Dr. Ya ar Karayalç�n’�n 

Üniversite ve Hukuk Hayat�m�zla lgili yay�nlanm�  37 makalesi. Ankara. s. 1989. 
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Ankara Üniversitesi Rektörlü ü taraf�ndan 30.09.1948 tarih ve 31/182 say�l� yaz� ile 
Münih Üniversitesi’nde konferanslar vermek üzere Üniversiteler Kanunu’nun 62.  
maddesi uyar�nca geçici olarak görevlendirilir. Bu davet üzerine gitti i Münih’te pek 
ho  an�lar ya amaz. Ankara’dan hareket ettikten sonra gelen Frankfurt Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin 29 Temmuz 1948 tarihli davet mektubu üzerine Frankfurt’ta 
iki er saatten toplam alt� saat olan ticaret hukukunun genel meselelerini ders olarak 
anlat�r.  

15 Ekim-18 Kas�m 1948 tarihleri aras�nda Almanya’da bulunan Prof. Dr. Hirsch, 
yurda döndükten sonra Bat� Berlin’de 1948 y�l�nda kurulmu  bulunan Hür Berlin 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Wengler’in 13 Ocak 1950 tarihli daveti 
üzerine May�s-Haziran-Temmuz aylar�nda misafir profesör olarak Medeni-Borçlar 
Hukuku ve Ticaret Hukuku derslerini vermek üzere Berlin’e gider. Yurda 
döndükten sonra 1952 Ocak ve ubat ay�nda da misafir profesör olarak ders vermek 
üzere yine Berlin’e gider. Onun bu son seyahatinde arkada lar�n�n ikna edici çabalar� 
meyvelerini verir ve Berlin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermek için 3 y�l 
süre ile ücretsiz izin talebinde bulunur. Ancak, onun bu talebi Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin profesörler kurulu taraf�ndan reddedilir. Müracaatinin kanuna 
ayk�r� ekilde reddedildi ini dü ünen Prof. Dr. Hirsch, ikinci bir müracaat daha 
yapar; fakat onun bu müracaat� da reddedilir. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin bu karar� üzerine Milli E itim Bakanl� �’na bir yaz� yazarak ordinaryüs 
profesörlükten aff�n� ister. Türk vatanda � olarak da Türkiye d� �nda Hür Berlin 
Üniversitesi’nde Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Hukuk Felsefesi kürsüsünü 
kabul etmesine izin verilmesini talep eder. Bakanlar Kurulu 25 Temmuz 1953 tarihli 
karar�yla hocan�n istifas�n� kabul etmeyerek, Berlin’deki görevi geçici olarak kabul 
etmesine izin verir. Ancak izin biraz geç kalm� t�r. Zira, Prof. Hirsch, Hür Berlin 
Üniversitesi’ne çoktan Rektör seçilmi tir. 

 

Berlin 

Prof. Dr. Hirsch’in ya am�n�n Türkiye dönemi hakk�nda bizzat kaleme ald� � 
“Hirsch, Ernst E. Hat�ralar�m, Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi. 
Ankara, 1985” hat�rat�nda geni  bir bilgi bulmak mümkündür. Hocan�n Almanya’ya 
döndükten sonraki ya am�, özellikle Berlin Üniversitesi’yle ilgili kesiti hakk�nda 
geni  bir bilgi yoktur. Prof. Dr. Karayalç�n’a gönderdi i 6.12.1982 tarihli mektubunda 
Berlin y�llar�n� da eser içerisine ald� �nda eserin 800 sahife olaca �n�; bundan ba ka 
bir y�l daha beklemek zorunda kalaca �n�; 80 ya �n� doldurman�n bir hudut ta � 
mahiyetinde oldu unu; haz�r olan manükriptleri hiç kimse de ifre edemeyece inden 
bizzat kendisinin daktilo ile tape etti ini belirtmesinden, kitab�n� bir an önce 
bast�rmak kayg�s�yla Berlin an�lar�n� kitab�na almad� � anla �lmaktad�r. Prof. Dr. 
Hirsch, söz konusu mektubunda, yay�nevi bulamad� �n�, bizzat kendisinin kitab� 
bast�rd� �n�; kitab�nda asl�nda baz� hocalar�n karakteristik simalar�n� anlatan 
bölümünün de bulundu unu; ancak e inin bu nevi tasvirlerin kimseyi alakadar 
etmeyece i fikrini hakl� bularak, yakla �k 150 sahifelik bölümü kitaptan ç�kard� �n� 
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da belirtmi tir. Sözlerini u güzel cümleyle bitirecektir: “habent sua fata libelli” 
(Kitaplar�n da kendi kaderi vard�r!). 

Prof. Dr. Hirsch, Prof. Dr. Karayalç�n’a gönderdi i bir kartpostalda, Berlin 
Üniversitesi ile ilgili izlenimlerinin ya am�n� kaybettikten 30 y�l sonra t�pk� 
yay�mlanm�  “An�lar�m” kitab� gibi yay�nlanaca �ndan söz etmektedir. 

Prof. Dr. Hirsch, 1952 y�l�nda Almanya Hür Berlin Üniversitesi’nde çal� maya 
ba lam�  ve bu Üniversitede 15 Ekim 1953-14 Ekim 1955 tarihleri aras�nda iki dönem 
Rektörlük yapm� t�r. Rektörlük zaman�n�n oldukça yo un geçti ini, asistan� Prof. Dr. 
Karayalç�n’a yazd� � 16.3.1955 tarihli mektubunda u ekilde dile getirecektir: “Berlin 
Üniversitesi Rektörü’nün hususi ya am� yoktur. Bundan dolay� dostlar�na bile mektup 
yazmak zaman� kalm�yor…”  

Rektörlü ü zaman�nda da Hukuk Fakültesi’nde derslere girmi tir. Prof. Dr. 
Ya ar Karayalç�n’a yazd� � 28 Nisan 1955 tarihli ahsi mektubunda 2 May�s 1955’te 
Almanya’da yaz sömestrinin ba lad� �n�, haftada 5 saat Ticaret Hukuku, 2 saat 
Hukuk Sosyolojisi, 2 saat Deniz Hukuku, 2 saat K�ymetli Evrak Hukuku, 2 saat 
Medeni Hukuka Giri  ve 1 saat Ticaret Hukuku Uygulamalar� dersini verece ini; bir 
Rektör için bu kadar dersin birazc�k fazla oldu unu; ancak ö rencilerin hakk� 
oldu unu vurgulam� t�r.  

Prof. Dr. Hirsch, Hür Berlin Ünivesitesi’nde 1962-1965’te “Film ve Televizyon 
Hukuku Enstitüsü”nde yönetim kurulu ba kanl� �nda bulunmu ; ayn� üniversitede 
“Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Olaylar� Ara t�rma Enstitüsü”nü kurmu  ve 1964-1968 
y�llar� aras�nda bu Enstitü’nün müdürlü ü görevini icra etmi tir. 

Hür Berlin Ünivesitesi’nde 15 y�l hizmet veren Prof. Dr. Hirsch, ba layan 
ö renci olaylar� dolay�s�yla28 1 Nisan 1967 tarihi itibar�yla emekliye ayr�lm� t�r. 
Hoca’n�n Prof. Dr. Ya ar Karayalç�n’a yazd� � 27.5.1967 tarihli mektubunda emekli 
olmas�na ra men kendisinin halen profesör bulunamad� �ndan yaz döneminde de 
derslere devam edece ini; ancak, Temmuz ay�n�n ba �nda Berlin’den ayr�larak 
Almanya’da kara ormanlara ta �naca �n� belirtmi tir. Hoca, Berlin’den ayr�ld�ktan 
Almanya’da kara ormanlar�nda bulunan Königsfeld’e ta �nacak ve ölünceye kadar 
orada ya ayacakt�r.   

Prof. Dr. Hirsch, Almanya’ya dönmesinden sonra Türkiye’deki i lerinin 
durumu için Prof. Dr. Ya ar Karayalç�n’� Ankara 3. Noter’i taraf�ndan düzenlenen 
22.12.1951 tarih ve 18292 No’lu Genel vekaletname ile genel vekil tayin etmi tir. 

Prof. Dr. Hirsch, Almanya’ya döndükten sonra da Türk hukuku ile ba lant�s�n� 
koparmam� t�r. Türkçe ve Almanca olarak yay�nlanan tüm kitap ve makalelerinin % 
65’inde, Almanca olarak yay�nlanan makalelerin (117) % 47’sinde, kitaplar�n (22) ise 
% 40’�nda Türk hukuku ve Türkiye ile ilgili konular i lenmi tir.29 Örne in, 1966 

                                                            
28 68 Ku a �n�n problemlerini anlamam� , ömrü boyunca da anlamayacakt�r (bzk. Krüger, H. (1986). 

Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985). Die Welt des Islams. s. 4). 
29 Karayalç�n, Y. Prof.Dr. Ernst E. Hirsch: Ki ili i-Türk Hukuku. s. 998. 
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y�l�nda, Türk Anayasas� ile ilgili bir kitap ele alm� t�r.30 Türkiye Cumhuriyeti 
Senatosu ba kan�, brahim evki Atasa un’a yazd� � mektuptan da anla �laca � 
üzere, bu kitapla ilgili olarak Türk hukuk çevrelerinden olumlu tepkiler alm� t�r. 
Ya am�n�n son y�llar�nda dahi Türk hukuku ile ilgili yazmaya devam etmi tir.31 
Do anay, Prof. Dr. Hirsch’in Türkiye’den ayr�lmas�ndan sonra Türkiye’ye olan 
ilgisinin azalmadan devam etti ini u sözleriyle vurgulamaktad�r:32 

   “O, Türkiye'den ayr�ld�ktan sonra sadece bedeni ile Türkiye'den uzak ya ad�, gerçekte 
o, Türkiye'de oturan herhangi bir “sosyal” bilim adam� bir profesör gibi, Türkiye'nin 
sosyal sorunlar�yla, belki bizden de daha çok ilgilenmi ti. Özellikle 12 Eylül 1980 askeri 
harekat�ndan sonra ç�kan yasalar�n yay�mland� � “Resmi Gazete” nüshalar�n� mektupla 
benden isterdi. “Yüksekö retim Kanunu”nun uygulama eklinden hiç ho nut de ildi. 
Hatta, bu kanunla ilgili olarak -Almanya'da yay�mlanan- bir makalesini, “...her general 
bir Atatürk de ildir!..” tümcesi ile bitirmi tir”. 

Gerçekten de Yüksekö retim Kanunu’nun uygulama ekli onu oldukça rahats�z 
etmi tir. Asistan� Prof. Dr. Karayalç�n’�n Üniversite’den istifa etti ini bildirir 
15.6.1982 tarihli mektubu üzerine 25.6.1982 tarihli cevabi mektubunda kaleminden u 
sat�rlar dökülür: 33   

   “Hareket tarz�n�z� yüzde yüz anlar�m ve sizi tebrik ederim. Bütün Türk profesörleri 
sizin gibi hareket etmi  olsayd�lar Do ramac� hiçbir ey yapamayacakt�. Fakat 
Türkiye’deki bugünkü durum, 1933 y�l�nda Alman ünivesitelerindeki duruma benzer. 
Profesörlerin büyük k�sm� korkak ve lakaytt�r…….. ich bin über die Zustände in der 
Türkei sehr unglücklich”.  

Gazete haberlerinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden baz� 
profesörlerin vazifelerinden çekildi ini ö renince 18.6.1982 tarihli mektubunda 
ayn� k�zg�nl� �n� ka �da yans�tacakt�r:  

   “Bu havadis beni pek üzdü. Demek oluyor ki, yaln�z Üniversite Reformu de il; Hirsch 
hoca devri de sona ermi tir. Hareket tarz�n�z� anlar�m. Ben de çekilirdim. Fakat güya 
Atatürk nam�na Atatürk’ün emretti i üniversiteleri Avrupala t�rma hareketini 
baltalamak ve ö retim üyelerini t�pk� orta mektep ö retmenleri gibi muamele etmek 
demek akademik alanda Türkiye’nin erefine mugayyir harekette bulunmak demektir. 
Yüksekö retim Kurulu (YÖK) hakk�nda bir makale yazd�m. Bugünlerde ayr� bas�lar� al�r 
almaz size bir tanesini yollayaca �m. Beni alakadar eden husus: Wer sind die 
Hintermänner34? Was beabsichtigen sie35?” Bir Türk vatanda � ve profesörü olarak 
böyle bir ele tiride bulunma hakk�na her zaman sahipti ku kusuz. 

                                                            
30 Hirsch, Ernst E. Die Verfassung der Türkischen Republik. Staatsverfassungen der Welt Bd.7. 
31 Örne in: Türkisches Recht vor deutschen Gerichten. Gutachten und Abhandlungen zum türkischen 

Handels- und Zivilrecht, Berlin 1981 (bkz. Krüger, ZvglRWiss 80 [1981], 264-268); Rezeption als 
sozialer Prozess – Erläutert. am Beispiel der Türkei, Berlin 1981. 

32  Cumhuriyet. 30.03.2005. 
33 (ben Türkiye’deki durumlar hakk�nda çok üzgünüm) 
34 Perdenin arkas�nda kimler var? 
35 Neyi amaçl�yorlar? 
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Prof. Dr. Hirsch’in Almanya’ya döndükten sonra da Türkiye’ye ba l�l� �n�n 
devam etti ini gösteren bir çok hadise say�labilir. Her eyden önce Berlin 
Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi aras�nda onun sayesinde tesis 
edilen mübadele anla mas�yla bir çok akademisyen Almanya’ya gitme olana �n� elde 
etmi tir.  

Prof. Dr. Hirsh, 28 Nisan 1955 tarihli mektubunda Eylül 1955’te stanbul’a 
birkaç tebli  sunmak üzere uluslararas� sempozyuma kat�laca �n� belirterek 
Almanya’da olmas�na ra men Türkiye’ye ilgisinin devam etti ini göstermi tir. Prof. 
Dr. Hirsch’in, Prof. Dr. Karayalç�n’a Büyükada/Akasya Oteli’nden yazd� � 31.08.1955 
tarihli ba ka bir mektubunda hasta olmas�na ra men stanbul’da düzenlenen 
sempozyuma kat�laca � anla �lmaktad�r.  

Prof. Dr. Ya ar Karayalç�n’�n 20 Aral�k 1965 tarihli mektubuna cevaben yazd� � 
10 Ocak 1966 tarihli mektubunda ise, Ankara Üniversitesi’nde sigorta hukuku 
enstitüsü kurulmas� çal� malar�n� memnuniyetle kar �lad� �n�; enstitünün 
kurulmas�nda me hur Alman Sigorta Hukukçusu Prof. Dr. Karl Sieg’in yard�mda 
bulunabilece ini; ertesi y�l misafir profesör olarak da kendisini davet edebileceklerini 
yazm� t�r.  

Prof. Dr. Zafer Gören’e yazd� � 10.9.1974 tarihli mektubu, Türkiye ile 
ba l�l� �n�n sözde de il; fiiliyatta da gerçekle ti inin bir göstergesidir:  

“Bundan birkaç gün önce Say�n Ecevit’in hususi sefiri s�fat�yla Prof. Dr. Muammer 
Aksoy eski hocas�n� ereflendirdi. Muammer Bey’in a z�ndan, Say�n Ecevit, sayg�lar�n� 
bana sunarak Muammer Bey’e biraz yard�m etmemi rica etti. Muammer Bey, K�br�s 
hakk�ndaki Türk tezini müdafaa etmek maksad�yla Almanca olarak bir bro ürü kaleme 
almakla me guldü. Tabidir ki, yard�m ettim, hatta bir “Gleitwort” (Önsöz) yazd�m”.36  

lginçtir Prof. Dr. Karayalç�n 31.3.1966 tarihli mektubunda hocas� Prof. Dr.  
Hirsch’ten baz� bilimsel kitaplar�n ödünç olarak kendisine gönderilmesi hususunda 
yard�m isterken, onun daima vurgulad� � bir sözüne at�f yapmaktad�r: “Hoca 
asistan�n asistan� say�l�r.” te Prof. Dr. Hirsch, asistanlar�na asistanl�k vazifesini son 
nefesine kadar lay�k�yla ifa etmi tir. 

Prof. Dr. Hirsch, 13 ubat 1983 tarihinde e ini kaybetmi tir. Prof. Dr. Hirsch’in 
yazd� � 30.3.1982 tarihli mektuba göre, e i 1982 y�l�ndan beri çok hastad�r. Kalp krizi 
ve böbrek hastal� � yüzünden iki hafta hastanede tedavi görmü tür. E ini 
kaybettikten sonra 17.3.1983 tarihinde sevgili asistan�na yazd� � mektubunda:  

“…Ya l�l�k zor. Ya amaya devam etmeliyim. Yaz�n�zda do ru bir ekilde ifade 
etti iniz üzere imdiye kadar nas�l çal� t�ysam ayn� ekilde çal� maya devam etmeliyim. 
Çocuklar yanlar�na ta �nmam� istiyor; ancak, bunu yapmayaca �m; aksi takdirde 
çal� mak özgürlü ünü ve imkan�n� kaybetmek zorunda kal�r�m. Yaln�z olmak zor olacak 
biliyorum. Ancak ben yaln�z de ilim ki, siz ve bütün iyi arkada lar�m daima benimle 
beraber.” diyecektir.  

                                                            
36 Gören, Z. Prof. Dr. Ernst  E. Hirsch’ten Mektuplar. s. 34. 
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Büyük hoca, son nefesine kadar çal� mak u runa tek ba �na ya amay� tercih 
etmi  ve 29.03.1985 tarihinde Königsfeld/Schwarzwald’da ya am�n� kaybetmi tir.  

 
Ki ili i 

 Prof. Dr. Hirsch, Otto Spies (1901-1981), Gotthard Jäschke (1894-1983)’den sonra 
Türkiye’yi en iyi tan�yan Almanlar aras�nda say�lmaktad�r.37  

Yarg�tay Ticaret Dairesi E. Ba kan� smail Do anay’�n Prof. Dr. Hirsch ile ilgili 
yaz�s�38 onun derslerinde uygulad� � ö retim yönteminin ö renciler üzerinde derin 
izler b�rakt� �n�n bir göstergesidir: 

      “Bu büyük hocam�z, tam anlam� ile bir “hukuk bilimi” devi ve bilgini idi. O, 
Türkiye'de bulundu u yirmi y�l içerisinde yeti en bütün hukukçular�n ya do rudan 
do ruya ya da eserleriyle dolayl� olarak hocas� idi. Kendisi gibi dünyaca ünlü ve Hitler'in 
h� m�ndan Türkiye'ye s� �nan maliyeci Neumark'�n Frankfurt'ta yay�mlanan 
“Bo aziçi'ne S� �nanlar” adl� an� kitab�nda da belirtti i üzere, aziz hocam�z, son derece 
“usta bir hoca” idi.  

      O, ö rencisinin “kuru ezbercili i” terk ederek kendi dü ünce yetene ini geli tirmek 
suretiyle, yasa hükümlerini maddi olaylara en do ru bir biçimde uygulayabilme 
becerisini elde edebilmelerini isterdi. Bu nedenle de Ticaret Hukuku dergisinde bütün 
s�n�fa Ticari Meseleler adl� -doçenti rahmetli Halil Arslanl� ile birlikte yay�mlanm� - 
kitab�ndan yaz�l� olarak, on be  gün içerisinde cevapland�rmak ko uluyla, ev ödevi verir 
ve bütün s�n�f�n�n, hem hâkim ve hem de davac� ya da daval� taraf�n avukat� olarak ve bu 
suretle üç �kl� verdikleri el yaz�l� yan�tlar�n� bizzat okuyarak, o soruyu en do ru 
yan�tlayan ö renciyi de s�n�f�n kürsüsünden bütün s�n�fa takdim eder ve ayr�ca da o 
ö renciye ya yazd� � kitaplardan birini ya da yazd� � makalelerinin ayr� bas�lar�ndan 
birini imzal� ve “çok te ekkürler” ithafl� olarak vererek ödüllendirir ve onurland�r�rd�. Bu 
sat�rlar�n yazar� da bir y�l içinde verilen be  sorudan üçünü “en iyi” yan�tlayan 
ö rencilerden biri idi”. 

Do anay, Prof. Dr. Hirsch’in Türkiye’den ayr�lmas�ndan sonra Türkiye’ye olan 
ilgisinin azalmadan devam etti ini de vurgulam� t�r.39 Prof. Dr. Hamide Topçuo lu, 
asistan� oldu u Prof. Dr. Hirsch ile ilgili olarak u görü leri payla maktad�r:40 

 “…..kendisinden istenen her hizmet, her yard�m talebi kar �s�nda, hemen hemen 
otomatik bir ekilde i e koyulup, kelimenin tam anlam�yla canla ba la, kendini 
etraf�ndakilerin emrine tahsis etti ini herkes bilirdi. Dostlar�n ricas� emir say�l�r kural� 
sanki onun içindi. Pozitivist hümanizmin peygamberi say�lan Comte, kendi ahlaki 
prensibini sanki bizim hoca için icad etmi ti: Vivre pour les autres. Yani, ba kalar� için 
ya ay�n�z.”  

                                                            
37 Krüger, H. (1986). Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985). Die Welt des Islams. s. 1. 
38 Cumhuriyet, 30.03.2005. 
39 Cumhuriyet, 30.03.2005. 
40 Topçuo lu, H. (1964). Aziz Hocam�z Hirsch. Ord. Porf.Dr. Ernst E. Hirsch’e Arma an. Ankara. s. 32. 
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En muazzam kanun tasar�lar�n� haz�rlarken hangi titizlikle çal� �rsa, bir 
hademesinin tarla davas�ndaki mü külat�na cevap bulmaya veya bir ö rencisinin 
içinden ç�kamad� � bir metni erhetmeye, hatta ba ka kürsüler için haz�rlanan 
çal� malara yol göstermeye de hep ayn� titizlikle, ayn� ilgi ile gayret ederdi. çimizde, 
hangi sahan�n asistan� olursa olsun, ondan yararlanmam�  pek az insan vard�r.  

Ba ka müesseselerin hukukçular� için de Hirsch en kolay ba vurulan, en evvel 
akla gelen ve fikrine en çok güvenilen bir otorite demekti. Ben Hirsch kadar popüler 
olmu  bir yabanc� profesörü pek az hat�rlar�m. Onu o kadar benimsemi tik ki, 
Almanya'ya gidece i zaman ço umuz sade üzüntü de il, hatta daha çok, hayret 
duydu! Nerede ise, «Orada ne yapacaks�n�z sanki, bu da nereden ç�kt� imdi?!» 
demek istiyorduk.  

Bir insan, muhitini, kendisine olsa olsa bu kadar al� t�rabilir. Hülasa, Hoca, 
bizim Fakültenin adeta bir mütemmim cüzü olmu tu. “Hiç de ilse, ondan ders 
okuyan, seminer yapan, i birli i halinde bulunan bütün genç ku aklar için bu 
tamamen böyleydi …” 

“Hirsch için ‘çal� ma’, di er insanlar için oldu undan çok daha ayr� bir eydi: 
‘Çal� ma’ onun için, bir i , bir vazife, bir ahlaki vücut olmaktan çok daha fazla bir 
eydi: Kanaatimce çal� ma, Hirsch için, ya am�n da kendisi idi. Öyle san�r�m ki 

Hirsch, çal� t�kça ya ad� �n� hisseder ve ya am�n çal� man�n d� �nda da bir manas� 
olabilece ini pek kabul etmezdi. Fakülteye hergün, hademelerden evvel geldi ini, 
ak amlar� bütün personelin evlerine gidip çoluk çocuklar�na kavu mu  oldu u saatlerde 
Hirsch'in hâlâ çal� ma odas�nda me gul bulundu unu, Fakültenin cümle kap�s�n� son 
kapayan�n, gece bekçisinden evvel hoca oldu unu herkes bilirdi. 

Bir gün, gere i gibi çal� mak için vakit bulamad� �ndan ikayet eden birine fena 
halde k�zm� t�:  

     On üç ya �mdanberi, sekiz buçukta yatar, be  buçukta kalkar�m, demi ti. Ya amda da 
her eyi yapt�m; hiçbir eyim eksik kalmad�. Mesle imden ba ka Müzik ile, Edebiyat ile, 
Felsefe ile u ra t�m. Piano çald�m, viola çald�m, keman çald�m. Be  lisan ö rendim. u 
kadar eser yazd�m, bu ya a geldim. Hâlâ da enerjimden bir ey kaybetti imi 
zannetmiyorum. Sizler, nas�l oluyor da çal� maya vakit bulam�yorsunuz, bu vakitleri 
neye harc�yorsunuz?41 

Hirsch'in, bizler için en dikkate de er taraf�, sadece çal� kanl� �, velûdiyeti, azim ve 
iradesi de ildi. O, çok cepheli bir insand�. Umumiyetle, kendisini, sadece ya am�n tek bir 
cephesine hasreden, meslekleri ile ki iliklerini yekvücut duruma getiren insanlar�n bütün 
verimliliklerine, feyizlerine ra men tahammülü güç bir darl� �, bir tek yönlülü ü vard�r. 
Hirsch ise, ya amla çal� ma aras�nda tesis etti i o müthi  ba lant�ya ra men, çok cepheli 
kalmas�n� bilen bir insand�.  

Hukukçuluk, Hocan�n sadece bir yönü idi. Hukuk ile ya am aras�na gerilen o korkunç 
gaflet perdesinin, gölgesine bile, Hirsch'de rastlamazd�n�z.  

                                                            
41 Topçuo lu, a.g.e. s. 33. 
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Dogmatik Hukuk dallar�ndaki derslerini dahi, maddeleri ya am münasebetlerinin en 
dinamik bölgelerine yerle tirmeden takrir etmezdi. Hukuku, bütün mücerret karakterine 
ra men, sosyal gerçekli in zengin ve renkli muhtevas� ile canland�rmas�n� pek iyi bilirdi. 
Gerek takrirlerinde, gerekse eserlerinde rastlad� �m�z Hukuk, adeta üç boyutlu bir realite 
parças� gibi elimizin alt�na geliverirdi.  

Sanki kar �m�zda, Kanunnamelerin o mu lak ve mücerret hükümleri silinip gider, 
her ey gün � � �nda par�ldayan bir kaynak suyu gibi berrakla �verirdi.”42  

Prof. Dr. Karayalç�n onun hakk�nda bahsederken u cümlelere yer vermektedir:  

“Herkes aileden ve toplumdan kendi yarad�l� �na ve mizac�na uygun olanlar� al�r. 
Prof. Dr. Hirsch’in çal� kanl� �, düzenli ve disiplinli ya am�, çal� may� ibadet saymas�, 
çok yönlü olmas�, çocuklu undan beri piyano ve keman tutkusu, amatör sanatkâr ruhu, 
tevazuu, insan sevgisi, kar �l�k beklemeden ö rencilerine asistanlar�na yard�mc� olma 
zevki, dostlu u, arkada l� �, maddi menfaatlerin zebunu olmay� �, prensiplerine ba l�l� � 
onu hem ki isel hem de mesleki ili kilerinde sevilen say�lan örnek bir insan yapm� t�r”.43 

Hirsch’in air ruhunu Prof. Dr. Zafer Gören’e 1978 y�l�nda yazd� � Noel 
kart�nda da görmek mümkündür: 

   “Ya land�k-hep oldu u gibi/ nsan ilahiler airinin ya �nda olunca/Kayak ve pistlerden 
vazgeçiyor/Sab�rl� ve kanaatkar/Memnun ve kadere itaatli/Gün neyi getiriyorsa 
kabulediyor/ve i ler rastgiderse seviniyor/Yeni y�lda hepinize/Sa l�k, ans ve bar�  nasip 
olsun/Hirsch Ailesi Peder ve Valide/Sizleri Schwarzwald’ten içtenlikle selaml�yor”.44 

Prof. Dr. Hirsch’in Berlin’den Prof. Karayalç�n’a yazd� � 31.12.1956 tarihli ahsi 
mektubunda onun ba ka bir özelli i ke fedilmektedir:  

    “Siyasi dalgalara tahammül sanat�m� da ö renmi inizdir. u durumda en kuvvetli 
dalgalara ra men yüzmek suretiyle kendinizi kurtarmaya çal� mal�s�n�z”. 

 
Eserleri45 

Hirsch’in Almanca kaleme ald� � eserler yan�nda Türkçe olarak da kaleme 
ald� � bir çok eser bulunmaktad�r. Hirsch, Almanca dilinde 32 kitap, 101 makale ve 
66 eser incelemesini bilim dünyas�na kazand�rm� t�r. Türkiye’de bulundu u s�rada 
kalem ald� � Türkçe kitap say�s� 28, makale say�s� da 57’dir.   

Hirsch’in Türk hukukuyla ilgili eserlerine bak�ld� �nda Almanya’ya döndükten 
sonra da Türk hukuku geli imi hakk�nda ilgisinin devam etti i görülecektir.  

             

 

                                                            
42 Topçuo lu, H. (1964). Ord. Prof. .Dr. Ernst E. Hirsch’e Arma an, Ankara. ss. 33- 34. 
43 Karayalç�n, Y. (2012). Prof. Dr. Ernst E. Hirsch: Ki ili i-Türk Hukuku. Prof. Dr. Ya ar  Karayalç�n’�n 

Üniversite ve Hukuk Hayat�m�zla ilgili yay�nlanm�  37 makalesi. Ankara. s. 997. 
44  Gören, Z. Prof. Dr. Ernst  E. Hirsch’ten Mektuplar. s. 79.  
45  Gören, a.g.e. s. 143. 
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Prof. Dr. Hirsch’in Almanca Yay�nlar� 

Kitaplar� 

1. Der Rechtsbegriff "provision" im französischen und internationalen Wechselrecht, 
Marburg, Elwert und Braun 1930. s. 172. 

2. Tabellen zum internationalen Wehseirecht. Mit Wilhelm Bernstein. Berlin/ 
Frankfurt/M., Vahlen 1929; 2. Aufl. 1930.  s. 347. 

3. Verordnung über Aktienrecht. Kommentar. Mit Julius Lehmann. 
Mannheim/Berlin/Leipzig, Bensheimer 1931; 2. Aufl. 1932. s. 301. 

4. Praktische Fälle aus dem Handies- 'und Wirtschaftsrecht mit Lösungen. 
Mannheim/Berlin/Leipzig, Bensheimer 1933; 2. Aufl. Berlin/Frankfurt/M., Vahlen 
1957,151 S., 3. Aufl. 1963,222 S.; 4. Aufl. 1968, XII + s. 268. 

5. Vom Geist und Recht der Universität. Berlin, FU 1955. s. 66. 

6. Leitfaden für das Studium des Handies- und Gesellschaftsrechts, Berlin/ 
Frankfurt/M., Vahlen 1956,156 S.; Aufl. 1959,156 S.; 3. Aufl. 1962. s. 209 

7. Aufl. 1966, 222 S.; 5. Aufl. 1970, 370 S., Nachtrag 1974. s. 4. 

8. Einführung in das Bürgerliche Vermögensrecht. Berlin/Frankfurt/M., Vahlen 1956, 
199; 2. Aufl. 1959; 3. Aufl. 1964, 204 s.4. Aufl. 1968. s. 222. 

9. 5. Aufl. 1972, 223 S. (Klemens Pleyer ile birlikte); 6. Aufl. 1975. s. 205. 

10. Das neue Urheberrechtsgesetz der Türkei. Zugleich ein Beitrag zur Reform 
desdeutschen Urheberrechts. (Shriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, 
Funk- und Theaterrecht = UFITA, H. 4) Baden - Baden 1957. s. 116. 

11. Kontrolle wirtshaftlicher Macht. Drei Vorlesungen zum deutschen Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Bern, Stämpfli 1958. s. 80.  

12. Das türkische Aktienrecht. Frankfurt/M., Metzner 1958. s. 184. 

13. Neuordnung des zivilrechtlichen Persönlichkeit- und Ehrenschutzes. Berlin/ 
Frankfurt/M., Vahlen 1959, s. 31. 

14. Praktische Fälle Aus dem Zivil- und Zivilprozessrecht mit Lösungen. 
(Neubearbeitung der Sammlung von Albert David). 3. Aufl. Berlin/Frankfurt/ M., 
Vahlen 1959, s. 222. 

15. Verfassung der Türkischen Republik (deutsche Übersetzung). 
Regierungsdrucksache, Ankara 1961. s. 46. 

16. Die Verfassung der türkischen Republik. Die Staatsverfassung der Welt in 
Einzelausgaben, hrsg. von der Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländische 
Recht der Universität Hamburg, Bd.7 Frankfurt/M./Berlin, Metzner 1966, s. 284. 

17. Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge. Beiträge zur Rechtssoziologie. 
Schriftenreihe des Instituts für Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung 
an der Freien Universität Berlin, Bd. 1. Berlin, Duncker &Humblot 1966, s. 360. 

18. Daraus selbständig: Rechtssoziologie. Aüfriss einer Verlesung. Berlin 1966, s. 31. 
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19. Studien und Materialien zur Rechtssoziologie. Sonderheft 11 der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, hrsg. zusammen mit Manfred 
Rehbinder. Köln/Opladen 1967,2. Aufl. 1971. s. 412. 

20. Augustinerschule 1542-1968: Bildungsaufgabe damals und heute. Friedberg/H. 
1969. s. 16. 

21. Leitfaden fürdas Studium des Handels- und Gesellschaftsrechts Berlin- Frankfurt 
1970. 

22. Verfassungsänderung in der Türkei 1971. 

23. Ergänzungsband Nr. 7a der Reihe: Die SaatsVerfassungen der Welt. 
Frankfurt/M., Verlag Metzner 1973.  s. 57. 

24. Menschenrechte und Grundfreiheiten im Ausnahmezustand. Fine Fallstudie 
'über die Türkei und die Agitation "strikt unpslitischer" internationalen 
Organisationen. Schriften zum Öffentlichen Recht, Bd. 231, Berlin, Duncker & 
Humblot 1974. s. 146. 

25. Vergiss nicht, wo Du herkommst!, Königsfeld im Schwarzwald (Selbstverlag), 
1976. s. 142. 

26. Vergiss nicht, wo du herkommst. Bamberg, 1976. s. 142. 

27. Vorwort zu Thomas W. Bechtler: Der soziologische Rechtsbegriff, 1977. 
"Schriftenreihe zur Rechtssoziologie Bd.41". 

28. Zur Juristischen Dimension des Gewissens und der Unverletzlichkeit der 
Gewissensfreiheit des Richters. Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und 
Rechtstatachenforschung. Bd. 43. Duncker und Humbiot, Berlin 1979. s. 166. 

29. Türkisches Recht vor deutschen Gerichten. Gutachten und Abhandlungen zum 
türkischen Handels-und Zivilrecht. Schriften zum Internationalen Recht Bd. 22. 
Duncker und Humbiot, Berlin 1981. s. 249. 

30. Rezeption als sozialer Prozess. Erläutert um Beispiel der Türkei. Schriftenreihe 
zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung Bd. 50. Duncker und 
Humbiot, Berlin 1981. s. 139. 

31. Aus des Kaisers Zeiten durch die Weimarer Republik in das Land Atatürks. Eine 
unzeitgemäße Autobiographie. J. Schweitzer Verlag, München 1982. s. 354. 

32. Rechtssoziologie für Juristen. Eine Aufsatzsammlung. Schriftenreihe zur 
Rechtssoziologie und Rechtstatsachen forschung Bd. 57. Duncker und Humbiot, 
Berlin, 1984. s. 252. 

 

Makaleleri 

1. Die Rechtsnatur des betriebes und der Arbeitnehmerschaft, in: Jahrbuch der 
Universität Giessen. 1924. 
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2. Das Welt-Wechselrechtsprojekt, in: Frankfurter Zeitung vom 30. Juni 1927 (No. 
476). 

3. Die Vereinheitlichung der wechselrechtlichen Kollisionsnermen, in: Juristische 
Wochenschrift 59 (1930). ss. 1337-1342. 

4. Kann der Vorstand einer Aktiengesellschaft zur Ausführung eines 
Generalversammlungsbeschlussen gezwungen werden?, in: Zeitschrift für das 
gesamte Handelsrecht 95 (1930). ss. 69-91. 

5. Die Genfer Wechselrechtsabkommen, in: Blätter für internationales Privatrecht 
(Beilage der Leipziger Zeitschrift) 24 (1930). ss. 257-272. 

6. Die Ergebnisse der Genfer Wechselrecht'skonferenz, in: Frankfurter Zeitung vom 
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7. Abwertung?, in: Zeitschrift der Anwaltskammer in Oberlandesgerichfsbezirk 
Frankfurt/M. 1931. s. 110. 

8. Die Ergebnisse der Genfer internationalen Scheckrechtskonferenz, in: Frankfurter 
Zeitung vom 13. Juli' 1931. 

9. Die Macht der Gewohnheit im Wechselrecht in: Beiträge zum Wirtschaftsrecht, 
Bd. II, Marburg 1931. ss. 1066-1092.  

10. Handelsrecht, in: Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und 
Handelsrecht des In- und Auslandes, hrsg. von Schlegelberger, Bd. IV, Berlin 
1933. ss. 161-195. 

11. Berichte über die türkische Gesetzgebung der Jahre 1935-1938, in: Legislazione 
Internazionale IV (1937), S. 943 ff.; VI (1938), S.863 ff.; VII (1939). s .457. 

12. Der Zentralbegriff des Handelsrechts, in: Anrtuario di Diritto Comparato e di 
Studi Legislaviti XIII, 1 (1938). ss. 369-420. 

13. Die Werkherrschaft. Ein Beitrag zur Lehre von der Natur der Rechte an 
Geisteswerken, in: Annales de l'Université d'Ankära 2 (1948), S .275-318 und 
Archiv für Urheber-, Film-, Funk-, und Theaterrecht (UFITA) 36 (1962). ss. 19-54. 

14. Die Rechtswissenschaft und das neue Weltbild, in: Annales de l'Université 
d'Ankara 3 (1949), S.275-301 und in Hirsch: Das Recht im sozialen 
Ordnungsgefüge, 1966. ss. 65-87. 

15. Gesellschaftsrecht, in: Die Verwaltung, Heft 45 (1950), 35 S.; 4. Aufl. Heft 28 
(1962). Herne/Berlin. 

16. Die Quellen des internationalen Privatrechts in der Türkei, in: Festschrift für Hans 
Lewald, Basel 1953. ss. 245-257. 

17. Selbstverwaltung der Universität. Ein rechtsverleichender Ausblick auf das 
türkische Recht, in: Die öffentliche Verwaltung 6 (1953). ss. 176-178. 

18. Der Hochschullehrer als mittelbarer Staatsbeamter, in: Mitteilungen des 
Hochschulverbandes 2 (1953) No. 6. ss. 11-16. 
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19. Ziele und Aufgaben eines Pressegesetzes des Bundes, in: Die Deutsche Presse 
1954, hrsg. v. Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin, Teil I, Berlin 
1954. ss. 38-47. 

20. Abendstudium, in : Deutsche Universitäts-Zeitung 1954, Heft IX/19. ss. 7-9. 

21. Die Einflüsse und Wirkungen ausländischen Rechts auf das türkische Recht, in: 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 116 (1954), S.201-218, und in Hirsch: Das 
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22. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei, in: Schweizerische Juristen-
Zeitung 50 (1954), S.337-346, und in Hirsch: Das Recht im sozialen 
Ordnungsgefüge, 1966. ss. 121-138. 

23. Rechtssoziologische Stichworte, in: Bernsdorf/Bülow, Wörterbuch der Soziologie, 
Stuttgart 1955, 2. Aufl. 1969. 

24. Das neue Türkische Handelsgesetzbuch. Geschichte, Ursachen und Ergebnisse 
einer Gesetzesreform, in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 119 (1956). ss. 
157-207. 

25. Der Einfluss des schweizerischen Rechts auf das neue Türkische 
Handelsgesetzbuch, in: Schweizerische Juristen-Zeitung 52 (1956). ss. 326-328. 
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31. Urheberrecht und verwandte Rechte, in Aktuelles Filmrecht, Schriftenreich der 
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32. Zur Auslegung und Reforni der Übershuldungsbestimmungen im 
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34. Die Anfechtung der Schuldübemahme, ihre Voraussetzungen und Wirkungen, 
in: Juristische Rundschau 1960. ss. 291-296. 
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Juristische Wochenschrift 14 (1961), S. 1089-1094", und in Hirsch: Das Recht im 
sozialen Ordnungsgefüge, 1966. ss. 210-223. 

36. Darstellung und deutsche Übersetzung des türkischen Gesetzes über 
Geisteswerke und Kuntswerke vom 10. Dez, 1951, in: Quellen zum Urheberrecht, 
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Sonuç 

Hirsch, Atatürk dönemi ve sonras�nda bir kodifikatör olarak Avrupa 
Hukuku’nun Türk Hukuku’na aktar�lmas�nda, ülkedeki sosyal dönü ümlerin 
yerle mesinde büyük bir katk�s� olmu  bir bilim insan�d�r. Türkiye'de bulundu u 
yirmi y�l içerisinde yeti en bütün hukukçular�n ya do rudan do ruya ya da 
eserleriyle dolayl� olarak hocas� olan Hirsch’in Türk hukuk e itim sistemine olan 
katk�lar� da yads�namaz. Ezbere yönelik e itim yönteminin terkedilerek pratik 
çal� malara a �rl�k veren bir yöntemin Türk hukuk e itimine girmesine ve 
yerle mesine yol açan bu de erli akdemisyenin “Pratik Hukukta Metot” adl� eseri, 
günümüzde dahi her hukuk ö rencisinin ana ba vuru kayna � olma özelli ini hâlâ 
sürdürmektedir. “Kitapl� � olmayan üniversite, cephaneli i bulunmayan bir k� laya 
benzer.” diyen Hocam�z�n, Ankara ve stanbul Hukuk Fakültesi kütühanelerinin 
Türkiye’nin en zengin hukuk fakültesi kütüphaneleri durumuna gelmesindeki eme i 
de46 unutulacak gibi de ildir. Prof. Dr Erdo an Moro lu’nun da vurgulad� � gibi, 
“Hiç bir kar �l�k almadan kütüphanenin kurulmas� için çabalayan, çok büyük emek 
veren Prof. Dr. Ernst Hirsch, bu konuda da minnet duymam�z gereken büyük bir 
akademisyen”dir.47 

 
                                                            
46 Prof. Hirsch, Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 23.10.1948 tarihli toplant�s�nda 

Fakülte Kitapl�k Komisyonuna seçilmi tir.  
47   http://iuhf.net/ord-prof-dr-ernst-eduard-hirsch/ 
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Prof. Dr. Paul Koschaker  

 
                                 “ imdiye kadar Türkiye’de geçirdi im 9 ay zarf�nda bu 

memleketi ve insanlar� sevdim. Çok ey gördüm ve ö rendim. 
lmi bak�mlardan da görü  ve ufkumu geni lettim. Üniversite ve 

bilhassa benim Fakültemde bana kar � gösterilen kay�ts�z arts�z 
yak�nl� � hususi bir minnettarl�kla anaca �m.” 

               

Giri  

Bu bölümde Türk hukuk alan�na ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
katk�lar� bulunmu  olan Prof. Dr. Paul Koschaker, Prof. Dr. Eduard Zuckmayer, Dr. 
Ernst Silberknopf, Dr. Edith Fischdick, Dr. Hans-Jürgen Kornrumpf, Dr. Detlef-
Eckhard Steebke, Ursula Ackermann, Dr. Phil. Jörg Kuglin ve Maria Rosckeck’in 
özgeçmi leri ve alana yapm�  olduklar� bilimsel katk�lar ele al�nm� t�r. 

 

Almanya 

19.04. 1879 tarihinde Klagenfurt’da do an Prof. Dr. jur. habil. et Dr. jur. et phil. 
h. c. P. Koschaker 01.06.1951 tarihinde bir dizi konferans vermek için bulundu u 
sviçre Basel’de, geçirdi i kalp krizi sonucu1 72 ya �nda ya am�n� yitirmi tir. 

Koschaker önce Graz Üniversitesi'nde matematik ö renimine ba lad�, fakat daha 
sonra hukuk ö renimine karar verdi. 1903'te Dr. juris sub auspiciis Imperatoris 
unvan�yla mezun oldu. Ö renim ya am�nda Prof. Dr. August Tewes ve Gustaw 
Hanausek’ten ald� � dersler, onun Roma Hukuku’na olan ilgisini do urmu tur. Prof. 
Koschaker, 1905 y�l�nda Graz Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi’nde 
Roma Usul Hukuku alan�nda yazd� � “Translatio iudicii” adl� teziyle doçent olmu tur. 
Doçentlik y�llar�nda eski oriyental roma, özellikle Roma M�s�r� ile ilgili ara t�rmalara 
ilgi duymaya ba lam�  ve semitist Nikolaus Rhodokanakis’ten çivi yaz�s�n� 

                                                            
1 Prof. Dr. Koschaker, 17.02.1950 tarihinde kalp yetersizli i nedeniyle stanbul Alman Hastanesi’nde 

yatm� , 4.3.1950 tarihine kadar bu hastanede tedavi görmü tür.  
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ö renmi tir. Bunun sonucunda da papiroloji alan�nda ilk çal� mas� olan  “der 
Archidikstes” adl� makalesini yay�nlam� t�r.2  

Prof. Dr. Koschaker’in yurt d� �ndaki akademik kariyeri u ekilde özetlenebilir: 

 1905-1908 Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku Profesörü,  

 1908-1909 Innsbruck Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku 
Profesörü (Prof. Dr. Ludwig Schiffner’in halefi), 

 1909-1914   Prag Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku profesörü 
(Prof. Dr. Ivo Pfaff’�n halefi), 

 1914-1915 yeni kurulmu  olan Frankfurt/Main Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Roma ve Medeni Hukuk Profesörü,  

 1915-1936  Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma ve Medeni Hukuk 
Profesörü (Prof. Dr. Emil Strohal’in halefi), 

 1936-1941 Berlin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma ve Medeni Hukuk 
Profesörü,  

 1941-1946 Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku 
Profesörü. 

Prof. Dr. Koschaker, Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1917-1918 ve 
1923-1924 y�lllar� aras�nda Dekan olarak görev yapm� t�r. Emekli olduktan sonra 
s�ras�yla, 1946-1947 y�llar� aras�nda Münih’te, 1948 y�l�nda Halle’de, 1949-1950 y�llar� 
aras�nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve nihayet 1951 y�l�nda Bonn 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapm� t�r. Prof. Dr. Koschaker’e Atina 
(1937), Freiburg (1949) ve Oxford Üniversitesi Hukuk Fakülteleri (1934) ile Leipzig 
(1927) ve Graz Üniversitesi Felsefe Fakülteleri (1929) taraf�ndan Onursal Doktora 
unvan� verilmi tir. Prof. Dr. Koschaker’in yan�nda yeti mi  ö retim üyeleri ise 
unlard�r: Prof. Dr. Mariano San Nicolo (Prag ve Münih, Ö.T. 1955), Prof. Dr. Julius 

G. Lautner (Zürich, Ö.T. 1972), Prof. Dr. Martin David (Leiden, Ö.T. 1986), Prof. Dr. 
Karl-Heinz Below (Heidelberg, Mahnheim, Ö.T. 1984), Prof. Dr. Viktor Korosec 
(Laibach, Ö.T. 1985), Prof. Dr. Kudret Ayiyer (Ankara, Ö.T. 1986), Prof. Dr. Josef 
Klima (Prag, Ö.T. 1991), Prof. Dr. Herbert Petschow (München, Ö.T. 1991).3  

 

Türkiye 

11.9.1947 tarih ve 25 say�l� Profesörler Kurulu karar�yla, Prof. Dr. Koschaker’in 
2.000 TL ayl�k ücretle Roma Hukuku kürsüsüne getirilmesine ve kendisine yolluk ve 
nakil masraf� verilmesine karar verilmi tir. Ankara Üniversitesi’nin 16.10.1947 tarihli 
yaz�s� ile kendisine Roma Hukuku kürsüsü Ordinaryüs Profesörlü ü’ne tayin 

                                                            
2 Beiträge zur Geschichte des Urkunden- und Archivwesens im römischen Ägypten, in ZRG Rom. 

Abt. (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung) 28 (1907). sh. 
254 vd.; 29 (1908), sh. 1 vd.  

3 Wesener, G., in: Rechts- , Sozial-, und Wirtschaftwissenschaften aus Graz, Hrsg. Karl Acham. sh. 276. 
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edildi i bildirilmi  ve teklifi kabul etti inin teyidi istenmi tir. Profesörler 
Kurulu’nun teklifi, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 1.10.1947 tarihli toplant�s�nca 
uygun görülmü ; Bakanlar Kurulu’nca da 8.1.1948 tarih ve 3/6821 say�l� karar ile 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  istihdam� kabul edilmi tir. Prof. Dr. 
Koschaker, Ankara Üniversitesi ile yapt� � anla ma gere ince 1948 Mart ay�nda 
görevine ba lamas� gerekirken Ankara’ya geli i, pasaport i lemlerinin uzun sürmesi 
ve hastal� �  nedeniyle 1948 Eylül ay�na ertelenmi tir. 

Prof. Dr. Koschaker’in Ankara’ya geli i ile ilgili olarak 19.10.1948  tarihli Ulus 
gazetesinde ç�kan yaz�dan anla �laca � üzere, bu büyük akademisyenin Ankara 
Hukuk Fakültesi’nde istihadam edilmesi büyük heyecan yaratm� t�r: 

“Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Ordinaryüs Profesörü Paul 
Koschaker bu gün ehrimize gelmektedir. Roma Hukuku ve çivi yaz�s� hukuku sahas�nda 
en büyük hukukçulardan  biri olan Profesörün Ankara Üniversitesi Roma Hukuku 
Profesörlü ünü kabul etmi  olmas� memleketimiz için büyük bir kazançt�r.”  

Prof. Dr. Koschaker ile imzalanan 21.10.1948 tarihli sözle meye göre, ona ayl�k 
2.000 TL ücret ödenecektir (m. 3).4 Prof. Dr. Koschaker’in ve ailesi efrad�n�n 
Walchensee’den Ankara’ya gelmesi için yol paras� ve yevmiyeleri 150 lira asli maa l� 
memurlar�n yol paralar� ve yevmiyeleri nispetinde ödenecektir (m. 4). Prof. Dr. 
Koschaker, kitaplar�n� Ankara’ya getirmek istedi i takdirde bu kitaplar�n nakliye 
masraflar�n� Ankara Üniversitesi ayr�ca ödeyecektir (m. 5). Profesörün, her dersten 
önce o dersin metnini doçent, asistan veya mütercime vermesi gerekli olup, Ankara 
Hukuk Fakültesi bu notlar� diledi i kadar teksir ettirebilmek hakk�n� haizdir (m. 8).  

Prof. Dr. Koschaker, sözle menin 8. maddesine büyük bir titizlikle uydu unu, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hitaben yazd� � 9 Aral�k 1948 tarihli 
dilekçesi ile göstermektedir: 

     “Ankara Üniversitesi ile akt etti im mukavelenin 8. maddesi gere ince derslerimin 
metnini mütercime, dersten evvel yaz�l� olarak teslim etmeye mecburum. Her ne kadar 
mukavelemin metnine nazaren derslerimin Almanca metnini el yaz�mla yaz�lm�  olarak 
teslim etmem kâfi ise tercümesinin kolay yap�lmas� ve iltibaslara meydan vermemesi için 
ders takrirlerimi daktilo edilmi  olarak teslim etmeyi daha muvaf�k gördüm.  

    Bizzat daktilo yazmas�n� bilmedi im için kendisine derslerimin metnini 
yazd�rabildi im, ayn� zamanda Latince bilen bir Alman han�m buldum. Kendisi üç 
nüsha olarak yazd�rd� �m dersleri yazd�ktan sonra tamamen tashih ediyor ve bahsi geçen 
yaz� i leri için evime geliyor. Derslerimin yazd�r�lmas� ayda 32-40 saat vaktimi al�yor. 6 
veya 7 ay sürecek olan bu i  için derslerimi yazd�rd� �m han�ma ayda 35 TL’den cem’an 
250 TL vermeye mecbur olaca �m. 

   Bu mebla � do rudan do ruya Fakülteden talep etmek niyetinde olmad� �m� pe inen arz 
etmek isterim. Ders notlar�m�n teksiri münasebeti ile hiçbir telif hakk� da istemedim. 
Ancak, yapt� �m bu masraf�n sat�lacak olan notlar�n sat�  bedellerine yap�lacak ufak bir 
ilave ile notlar için yap�lan masraflar aras�na ilave edilmesini sayg�lar�mla rica ederim.” 

                                                            
4 Prof. Dr. Koschaker’in ald� � ücret net ücret de ildir. Görev yapt� � 1 sene 11 ay boyunca net olarak 

toplam 28.964, 82 TL ücret alm� t�r.   
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Prof. Dr. Koschaker, imzalanan 21.10.1948 tarihli sözle menin 7. maddesi 
uyar�nca, iki y�l içerisinde bir ders kitab� telif etmeyi üstlenmi tir. Koschaker, 
sözle meyle üstlendi i bu yükümlülü e de Ankara’dan ayr�lm�  olmas�na ra men 
riayet ederek 1950 y�l�nda Prof. Dr. Kudret Ayiter taraf�ndan tercüme edilen 
“Modern Özel Hukuka Giri  Olarak Roma Hukukunun Özel Ana Hatlar�” ba l�kl� 
kitab�n� yay�nlatm� t�r. Kitab�n önsözünde Koschaker, Ankara’ya olan 
minnettarl� �n� u cümlelerle belirtmi tir: 

“Ders verdi im bu ehri, Ankara’y� ilerlemi  ya �m sebebiyle nihai olarak terketti im 
bu anda, bu kitab�n bas�lmas�, bana pek güç gelen ayr�l� � biraz kolayla t�rmaktad�r. 
Çünkü, ders takrirleri, bir insan eseri olmas� sebebiyle t�pk� insanlar gibi fanidir. Fakat 
belki bas�lm�  olan kitab�mla birkaç sene daha devam edecek bir hat�ra b�rakm�  
olabilirim.” 

Prof. Dr. Koschaker ile imzalanan 21.10.1948 tarihli sözle menin 9. maddesine 
göre Koschaker, doçent ve asistanlar� ile hiç olmazsa ayda iki defa Kollekyum 
yapacakt�r. Toplant�lar en son metodlar ve en yeni bilimsel ara t�rmalara münhas�r 
olacakt�r (m. 9). Prof. Dr. Koschaker’in Türkiye’de Ankara Hukuk Fakültesi 
Profesörler Kurulu taraf�ndan tavzif edilmek art� ile Hukuk Tarihi ile ilgili yapaca � 
resmi seyahatler ve yolculuklar�n giderleri 150 lira  asli maa l� memurlar�n ald�klar� 
yol paralar� ve yevmiyeleri nispetinde ödenecektir (m. 11). Koschaker, sözle me ile 
sahip oldu u bu hakk�, ilk olarak 19 Ocak 1949 tarihli dilekçesi ile kullanmak 
istemi tir: 

   “Sömester tatili zarf�nda ve Roma Hukuku imtihan�ndan sonra Hukuk Tarihi ile ilgili 
bir seyahat yapmak istiyorum. Bu seyahatta Eti, Sümer, Babil çivi yaz�s� hukuku 
vesikalar�n�n bulundu unu ö rendi im Tarsus, Mersin ve Antakya civar�ndaki Acana 
hafriyat mahallerini gezmek ve icap eden tetkikleri yapmak istiyorum. Ankara 
Üniversitesi Rektörlü ü ile yapt� �m sözle medeki durumdan istifade edebilmem için bu 
seyahatim hakk�nda Fakülte Profesörler Meclisi taraf�ndan bir karar verilmesini tavassut 
etmenizi sayg�lar�mla rica ederim.” 

Profesörler Kurulu 3.2.1949 tarihinde ald� � 6 numaral� karar ile söz konusu 
talebi uygun görmü  Ankara Üniversitesi’nin 17 ubat 1949 tarih ve 1311 say�l� yaz�s� 
ile Prof. Dr. Koschaker’e gerekli izin verilmi tir. 

Prof. Dr. Koschaker, Ankara’da bulundu u süre zarf�nda e i Helene Koschaker 
ile birlikte ilk önce Bahçelievler 15. Sokak No: 2’de, daha sonra ise Ankara Yüksek 
Palas No: 60’da ikamet etmi tir.  

Ankara Hukuk Fakültesi bu büyük hocaya kar �, sayg�nl� �na lay�k olacak 
ekilde azami ihtimam göstermi tir. Örne in, Profesörler Kurulu’nun 16.3.19149 

tarihli karar�n�n 13. maddesi uyar�nca, Koschaker’in 70. do um günü kutlamas�n�n 
19 Nisan 1949 Sal� günü gerçekle tirilmesi için Prof. Dr. Hirsch, Prof. Dr. Mahmut 
Kolo lu, Prof. Dr. Faruk Erem ve Doç. Dr. Hikmet Belbez’den olu an bir komisyon 
kurulmu tur. Ayr�ca Ankara Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. Dr. H. C. O uzo lu 
taraf�ndan, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl� �’na yaz� yaz�larak 
Fakültenin kutlama töreninde temsil edilmesi rica edilmi tir. stanbul Üniversitesi 
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Hukuk Fakültesi de söz konusu kutlama törenine Fakülteyi temsilen kat�lmas� için 
Prof. Dr. Andréas B. Schwarz’� görevlendirmi tir.  

Ö rencilerin kat�l�m�n�n da sa land� � kutlama töreninin düzenlendi i gün 
dahi dersini aksatmayan Prof. Dr. Koschaker’e hitaben Dekan Prof. Dr. H. C. 
O uzo lu taraf�ndan yap�lan konu madan da görülece i üzere, Ankara Hukuk 
Fakültesi aç�s�ndan onun Fakülte’de görev yapm�  olmas� büyük bir gurur 
kayna �d�r: 

    “ çinde bulundu umuz ders y�l� bizim için iki kez mutlu bir y�ld�r. Evvela sizi tedris 
heyeti aras�na katm�  ve Fakültemizi sizinle k�ymetlendirmi  bir y�ld�r; sonra da 
Fakültemizi bu gün kutlayan alemin kutbu k�lm�  y�ld�r.” 

Ankara Hukuk Fakültesi’nin Prof. Dr. Koschaker’e olan sayg� ve sevgisi 
kar �l�ks�z de ildir. Koschaker, sözle mesinin yenilenmesi için yazd� � 4 A ustos 
1949 tarihli yaz�s�nda Türkiye’ye olan duygular�n� u cümlelerle ifade etmektedir: 

   “Bu arzular�m�n yerine getirilmemesi durumunda Ekim sonunda Ankara Üniversitesi 
çevresinden nihai olarak ayr�lmam beni çok müteessir edecektir. Fakat bu durumda, sayg� 
de er Dekan, Üniversiteye minnet dolu hat�ralarla ba l� kalaca �mdan emin olmal�s�n�z. 

imdiye kadar Türkiye’de geçirdi im 9 ay zarf�nda bu memleketi ve insanlar� sevdim. 
Çok ey gördüm ve ö rendim. Ve ilmi bak�mlardan da görü  ve ufkumu geni lettim. 
Üniversite ve bilhassa benim Fakültemde ve Fakültenin Dekan�nda bana kar � gösterilen 
kay�ts�z arts�z yak�nl� � hususi bir minnettarl�kla anaca �m.”   

Prof. Dr. Koschaker’in Ankara Hukuk Fakültesi’nde 1.10.1949 tarihinde 
ba layan akademik ili kisi 1 sene 11 ay sürerek 31 A ustos 1950  tarihinde sona 
ermi tir. Görev yapt� � süre boyunca, Ankara Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku 
derslerini vermi tir. Koschaker, devam eden kalp rahats�zl� � sebebiyle 15.06.1950 
tarihinden itibaren izinli say�larak Ankara’dan kesin olarak ayr�l�p Almanya’ya geri 
dönmü tür. Dr. Med. Heinrich Braun taraf�ndan düzenlenen 30.7.1949 tarihli rapora 
göre Koschaker, kalp kapakç� � bozuklu undan muzdaripti. Geri döndükten sonra 
Ankara’daki mali ve hukuki i lerinin takibi için Prof. Dr. Ernst Hirsch’i vekil tayin 
etmi tir. 

Prof. Dr. Koschaker, 01.06.1951 y�l�nda Basel/ sviçre’de kalp krizi sonucu 
ya am�n� kaybetmi tir. Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Faruk Erem’in gönderdi i 
14.6.1951 tarihli taziye mesaj�na e inin verdi i cevapta bu büyük alim, ya am�n� 
kaybetmeden önceki ak am arkada lar�yla bulu mu  ve bu bulu mada kalpten ba l� 
oldu u Türkiye hakk�nda çok ey anlatm� t�. 

19.10.1948  tarihli Ulus gazetesinde Prof. Dr. Koschaker’in akademik ba ar�s� u 
ekilde vurgulanm� t�r: 

   “Paul Koschaker, senelerden beri en büyük Alman Roma hukukçusu addedilmi tir. 
Beynelmilel büyük bir öhrete sahiptir. Birçok üniversitelerin bu arada Oxfort’un eref 
doktoru ve pek çok akademinin azas�d�r. 1939 senesinde kendisi için birisi üç ciltlik di eri 
bir ciltlik iki arma an ne redilmi tir. Bu arma anlardan birisinin önsözünde denildi i 
gibi Profesör Paul Koschaker’e “Alimlere en büyük öhreti temin eden ve yaln�z pek az 
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insan taraf�ndan eri ilebilen bir ey mukadderdi: “ilme yeni bir hedef gösterebilmek.” 
Koschaker’in çal� malar� Roma Hukuku’na inhisar etmez. Bilhassa eski çivi yaz�s� 
hukuku ve yak�n ark hukuku ile yak�ndan alâkadar olmakla kalmam�  bu sahada yepyeni 
bir ç� �r açm� , Bâbil-Asur hukuku, Hamurabi Kanunu hakk�nda büyük eserler 
ne retmi tir. Hukuki Papyru ara t�rmalar� sahas�nda da mühim tetkikler ne retmi tir. 
Bütün ilmi çal� malar� ile mukayeseli hukuk tarihi sahas�n�n da büyük simalar�ndan 
biridir. Roma hukuku tedrisat�nda bu hukuku bu günün ihtiyaçlar�na göre ve bu günkü 
hukukun esas� eklinde mütalaa etmektedir. Roma Hukuku hakk�nda k�ymetli yaz�lar 
yazm�  olan bu mümtaz âlim geçen sene ne retti i “Avrupa ve Roma Hukuku” isimli 
büyük eseri ile de bu fikirlerini izah etmi tir.”  

 

Prof. Dr. Koschaker’in Eserlerinden Seçmeler 

Kitaplar� 

1. Translatio iudicii. Stud. z. röm. Zivilprozeß. 190. 

2. Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht, Ein Btr. z. Lehre v. Schuld u. Haftung. 
1911. 

3. Rechtsvgl. Stud. z. Gesetzgebung Hammurabis. Königs v. Babylon. 1917. 

4. Ein altassyrisches Rechtsbuch/übersetzt. von Hans Ehelolf. Mit e. 
rechtsgeschichtl. Einl. von Paul Koschaker. Berlin. 1922. 

5. Hammurabi's Gesetz VI: Übersetzte Urkk. mit Rechtserläuterungen. 1923 (mit A. 
Ungnad). 

6. Neue keilschriftliche Rechtsurkunden aus der El-Amarna-Zeit. Leipzig. 1928. 

7. Über einige griechische Rechtsurkunden aus d. östlichen Randgebieten d. 
Hellenismus mit Btrr. z. Eigentums- u. Pfandbegriff nach griech. u. oriental. 
Rechten. Leipzig. 1931. 

8. Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft. 
München. 1938. 

9. Symbolae ad iura orientis antiqui pertinentes Paulo Koschaker dedicatae / Quas 
adinvante Th. Folkers ediderunt J. Friedrich ; J. G. Lautner, Leiden 1939 

10. Europa und das römische Recht. München. 1947. 

 
 
Makaleleri 

1. Unterhalt d. Ehefrau u. Früchte d. dos, in: Studi in onore di Pietro Bonfante nel 
XL anno d'insegnamento IV. 1930. s. 1.  

2. Der Archidikastes, Beiträge zur Gesch. d. Urkk.- u. Archivwesens im röm. 
Ägypten, in: ZSRG 28, 1907. S. 254 ff., 29, 1908. S. 1 ff.  

3. Zu d. griech. Rechtsurkk. aus Dura in Mesopotanien, ebd. 46. 1926. s. 290.  
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4. Qu.krit. Unterss. zu d. „altassyr. Gesetzen“, in: Mitt. d. Vorderasiat.-Aegypt. 
Ges. 1921. s. 26. 

5. Neue keilschriftl. Rechtsurkk. a. d. El-Amarna-Zeit. 1928;  Fratriarchat, 
Hausgemeinschaft u. Mutterrecht in Keilschriftenrechten, in: Zs. f. Assyriol. u. 
vorderasiat. Archäol. 41. 1933. s. 1.  

6. Eheschließung u. Kauf nach alten Rechten, mit bes. Berücksichtigung d. älteren 
Keilschriftrechte, in: Archiv Orientální 18. 1950. s. 210.  

7. Zur Geschichte d. arrha sponsalica, in: ZSRG 33. 1912. s. 383. 

8. Was vermag d. vgl. Rechtswiss. z. Indogermanenfrage beizusteuern? in: 
Festschr. H. Hirt I. 1936. s. 145. 

9. Die Eheformen d. Indogermanen, in: Dt. Landesreferate z. II. Internat. Kongreß f. 
Rechtsvergleichung im Haag 1937, Sonderh. d. 11. Jg. d. Zs. f. ausländ. u. 
internat. Privatrecht. 1937. s. 77.  

10. Autobiographie in: Österr. Gesch.wiss. d. Gegenwart in Selbstdarst. II. 1951.      
s. 105. 

 

Türkçeye Çevrilmi  Eserleri 

1. Modern Hususi Hukuka Giri  Olarak Roma Hukukunun Ana Hatlar�. (1950). (Çev: 
Kudret Ayiter). Ankara. 

2. Eski Hukuklarda Evlenme ve Sat� . (1950). (Çev: Kudret Ayiter). Adalet Dergisi. S. 
10. s. 1352. 

3. Mukayeseli Hukuk Tarihi. (1954). (Çev: Kudret Ayiter). S. 1-2. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. s. 581.  

 

Sonuç 

 Ömrünü ilim u runda ve yolunda tüketmi  olan bu büyük alimin, Roma 
Hukuku’nun, Ankara Hukuk Fakültesi’nin köklü kürsüsü haline gelmesinde büyük 
katk�lar� olmu tur.  

 Fakültemizin 1950 y�l� yay�nlar� aras�nda yer “Modern Hususî Hukuka Giri  
Olarak Roma Hususî Hukukunun Ana Hatlar�” adl� kitab�, Roma Hukuku ile 
ilgilenenlerin  belli ba l� bir istifade kayna � olma niteli ini hâlâ muhafaza 
etmektedir. Onun asistan� olan Prof. Dr. Kudret Ayiter’in Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin kurucular�ndan biri oldu u dikkate al�nd� �nda bu büyük ahsiyeti 
akademik hayata kazand�rmas� da Türk hukuk e itimine olan katk�s�n�n minnet ve 
ükranla an�lmas�na vesile olacakt�r. 
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                                 Prof. Dr. Eduard Zuckmayer 

Prof. Dr. Eduard Zuckmayer, 3.8.1890 tarihinde Nakenheim bei Mainz’de 
do du. 1925 y�l�nda ald� � bir teklifle, Juist Adas�’nda kurulmu  olan “Schule Am 
Meer”(Denizdeki Okul) Müzik Okulu’nda ö retmenlik ve sanat dan� manl� � görevi 
ald�. Ancak 1933 y�l�nda iktidar olan Nazi’lerin totaliter e itim anlay� � yüzünden bu 
okul kapat�ld�. Bu s�rada Atatürk Türkiyesi; sanat, kültür, bilim devrimlerindeki 
ad�mlar�n� pe  pe e atarken, O’nun Ankara’da kurulacak olan yeni devlet 
konservatuar�nda sanat dan� manl� �na atanmas�, Prof. Dr. Paul Hindemith 
taraf�ndan önerildi. Böylece Millî E itim Bakanl� �’n�n daveti üzerine 1936 y�l�nda 
Türkiye’ ye geldi.5 1938-1970 y�llar� aras�nda Gazi E itim Enstitüsü Müzik Bölümü 
Ba kanl� � görevini sürdüren Prof. Dr. Zuckmayer, müzik e itimi program�na 
katk�lar� ile ça da  e itim anlay� � do rultusunda müzik ö retmenleri 
yeti tirilmesini sa lam� , böylece günümüz müzik e itiminin ekillenmesine de yol 
açm�  öncü e itimciler aras�ndad�r.  

Türkiye’ye "ikinci vatan�m" diyen sanatç�, 2 Temmuz 1972’de Ankara’da 
ya am�n� kaybetti. Prof. Dr. Zuckmayer, Cebeci Mezarl� �’nda topra a verildi. Prof. 
Dr. Zuckmayer, 1 Ocak 1946 – 31 Aral�k 1946 tarihleri aras�nda, 9 Mart 1946 tarihinde 
Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Sabri akir Ansay ile imzalanan sözle me ve 
Bakanlar Kurulu’nun 20.04.1946 tarih ve 2/4082 say�l� karar� uyar�nca verilen izinle 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencilerinin müzik çal� malar�yla ilgilenmek 
üzere görevlendirilmi tir. Sözle me uyar�nca, her ay kendisine pe in olarak 600 TL 
verilecek olup, Türkiye’de bulundu u süre içinde siyaset, ticaret ve ekonomi i leriyle 
u ra mas� yasakt�r. Prof. Dr. Zucmayer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1 
Ocak 1946-31 Aral�k 1946 tarihleri aras�nda görev yapm� t�r.  

 

Dr. Ernst Silberknopf 

Dr. Ernst Silberknopf, 9.5.1884 Viyana do umlu olup, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde ilk önce Almanca okutman�, daha sonra Uzman olarak 1.6.1944 
ile 31.12.1948 tarihleri aras�nda çal� m� t�r. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
verdi i 25.11.1947 tarihli dilekçeden de anla �laca � üzere Hukuk ve Devlet limleri 
Doktoru olup, Avusturya’da ikamet etti i dönemlerde hakimlik ve avukatl�k 
görevinde bulunmu tur.  

 

Dr. Edith Fischdick 

Dr. Edith Fischdick, 21.7.1924 tarihinde Almanya’n�n Duisburg kentinde 
dünyaya gelmi tir. 1946 y�l�nda Berlitz Okulu’nda Frans�zca, talyanca ve ngilizce 
tercümanl�k kursuna devam etmi , 1948 y�l�nda Bonn Üniversitesi’nde Orientalistik 
okumaya ba lam� t�r. 3 Aral�k 1952 tarihinde Friedrich-Wilhelms Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi’nde doktoras�n� Prof. Dr. Otto Spies’in yan�nda tamamlam� t�r. Doktora 

                                                            
5 Acay, S. (2009). Profesör Eduard Zuckmayer'i Anarken. Mavinota Günlük E-Müzik Gazetesi. Say� 818. 

02.07.2009. Eri im Tarihi: 10.01.2015. 



kinci Vatan 207

tezinin konusu: “Elif ile Mahmut-Bir Türk Halk Roman�” (Elif und Mahmud: Ein 
türk. Volksroman)’d�r.6 1953-1954 y�llar� aras�nda Türk hükümetinin verdi i bir y�ll�k 
bursla Ankara Üniversitesi’nde bulunmu tur. 1956-1958 y�llar� aras�nda Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sözle meli Almanca okutman� olarak çal� m� t�r. 

Dr. Hans-Jürgen Kornrumpf 

Dr. Hans-Jürgen Kornrumpf, 29.2.1956 –29.10.1958 y�llar� aras�nda Ankara 
Hukuk Fakültesi’nde Almanca okutman� olarak görev yapm� t�r. Dr. Kornrumpf, 
“Das shi’itische Bild Alis und des slam nach dem Nahdj Al-Balagha des Sharif Al-
radi (Gest. 406/1016)” adl� teziyle 15.3.1955 tarihinde Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in  
Rektör oldu u dönemde Berlin Üniversitesi’nde doktoras�n� tamamlam� t�r.  

 

Dr. Detlef-Eckhard Steebke 

Dr. Detlef-Eckhard Steebke, 16.10.1934 tarihinde Henkenhagen’da do du. 
Hamburg ve Berlin Üniversiteleri’nde Slav Dilleri ö renimi görmü tür. 1960 y�l�nda 
Hamburg Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde doktoras�n� tamamlam� t�r. Doktora 
tezinin konusu: “Çok Eski Fin sim Verme Sistemi Kar �s�nda Balt�k Finlerinin Eski 
Özel simleri”dir. 1.03.1965-28.02.1967 y�llar� aras�nda Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde sözle meli Almanca okutman� olarak çal� m� t�r. 

 

Ursula Ackermann 

Bayan Ackermann, 9.10.1930 y�l�nda Berlin’de do du. 1952-1954 y�llar� aras�nda 
Hannover’de Yüksek Pedagoji ö renimi görmü tür. 1954-1961 y�llar� aras�nda 
Hildesheim/Niedersachsen’de ö retmen olarak çal� m� , 1961-1965 y�llar� aras�nda 
Göttingen Üniversitesi Frans�zca germanistik sanat tarihi ve tarih ö renimi 
görmü tür. 01.03.1968-28.02.1973 tarihleri aras�nda Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’de Almanca okutman� olarak görev yapm� t�r. 

 

Dr. Phil. Jörg Kuglin 

Dr. Phil. Jörg Kuglin, 04.06.1945 tarihinde Hamburg yak�nlar�nda Grasted’te 
dünyaya geldi. 1964-1971 y�llar� aras�nda Hamburg Üniversitesi’nde Genel Dil 
Bilimleri, Anglistik ve Slavistik ö renimi görmü tür. Üniversite e itimini 
10.02.1971’de ba ar� ile verdi i doktora s�nav� (Dr. Phil) ile tamamlad�. May�s 1971- 
Temmuz 1973 y�llar� aras�nda Saarland Saarbrücken Üniversitesi’nde asistan olarak 
çal� m� t�r. 14.12.1973-28.02.1976 tarihleri aras�nda da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Almanca okutman� olarak görev yapm� t�r. Mannheim, Göttingen, 

                                                            
6 Fischdick’in bu eseri, ilk önce daktilo bask�s� olarak 1952 y�l�nda yay�nlanm� , daha sonra 1958 

y�l�nda “Das Türkische Volksbuch “Elif und Mahmud” Ein Beiträg zur vergleichenden 
Marchenkunde”  ba l� � ile yay�nlanm� t�r. Bu eser, 1984 y�l�nda Türkmen, Fikret, Adnan enocak 
taraf�ndan Türkçe’ye çevrilmi tir: “Türk Halk Hikayeleri ile ilgili Bir Ara t�rma, Elif ile Mahmut, 
Türk Folkloru Ara t�rmalar�. Ankara. 1984.” 
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Braunschweig, München; Athena, Ankara, Brüksel ve en son Arnavutluk Tiran'da 
çe itli görevlerde bulunduktan sonra 2010 senesinde Almanya'n�n Würzburg 
ehrinde inzivaya çekilmi tir. 

 

Maria Roscheck 

 Maria Roscheck, 14.08.1934 tarihinde Almanya’n�n Stade ehrinde do du. 1955-
1957 y�llar�nda Kiel’de Pedagoji Yüksek Okulu’nda e itim görmü tür. 1957-1959 
y�llar� aras�nda Sandesneben Ortaokulu’nda ngilizce ö retmenli i, 1959-1960 
y�llar�nda Londra’da “Grammar School for Girls” Okulu’nda Almanca ö retmenli i, 
1960-1962 y�llar�nda Möln’de ortaokulda ngilizce ö retmenli i, 1962-1967 y�llar� 
aras�nda ise, Lübeck’te ortaokulda ö retmenlik yapm� t�r. Bayan Roscheck, daha 
sonra 1967-1971 y�llar� aras�nda Kahire/M�s�r’da Alman Protestan Okulu’nda 
Almanca ve ngilizce ö retmenli i, 1972-1975 y�llar� aras�nda ise Köln’de ortaokulda 
ngilizce ö retmenli i yapm� t�r. E inin 1975 y�l�nda Gazi E itim Enstitüsü’ne  

ö retmen olarak tayin edilmesi nedeniyle Ankara’ya yerle mi tir. Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde, 01.11.1976- 01.09.1978 tarihleri aras�nda 1750 say�l� Kanun’un 36. 
maddesi uyar�nca sözle meli Almanca okutman� olarak çal� m� t�r. 
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Giri  

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Alman bilim insanlar�n�n Ankara ve Ankara 
Üniversitesi’ne katk�lar�, daha çok Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden Veteriner Fakültesi 
ve Ziraat Fakültesi’ne geçen birikimlerin, Hukuk Fakültesi, Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’ndeki çe itli bölümlerin olu turulmas� ve geli tirilmesi yönünde olmu tur.  

O dönemde aç�lan kurumlar�n 1946 y�l�nda kurulan Ankara Üniversitesi’ne 
ba lanmas� nedeniyle Alman sanat insanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne önemli 
katk�larda bulundu u söylenebilir.  Bu çal� ma Alman sanat insanlar�n�n müzik, 
tiyatro, resim, heykel ve mimari gibi sanat alanlar�nda Ankara’ya ve Ankara 
Üniversitesi’ne katk�lar� kapsam�nda biçimlendirilmi tir.   

Osmanl� Devleti’nin tüm olumsuz kal�nt�lar� aras�nda yer alan e itimin sahip 
oldu u özellikler Atatürk’ün yerle tirmeye çal� t� � bilimsel ve ça da  bir e itim 
anlay� �ndan uzakt�. Yeni kurulan bir Cumhuriyetin bilimsel oldu u kadar kültürel 
ve sanatsal olarak da var olabilmesi için yüksekokullar, üniversiteler gibi sistemli 
e itim kurumlar�na gereksinim vard�. Ayr�ca din ve devlet i lerini ay�rmak gibi 
ad�mlar�n da at�lmas� gerekmekteydi.  

7
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Mustafa Kemal Atatürk, bat�l�la ma ve devrimci hareketlerin olu turulmas� ve 
yayg�nla t�r�lmas�nda sanat� önemli araçlardan birisi olarak görmü tür. Bu nedenle 
Cumhuriyetin ilk zamanlar�nda müzik, tiyatro, opera, resim, heykel ve mimari 
alanlardaki güzel sanatlar ad�mlar�na çok önem verilmi tir. Atatürk, “ülkede yayg�n 
olan do u müzi i yerine insana hareket ve dinamizm veren çok sesli bat� müzi inin 
geli tirilmesini önemsedi inden”1 sanatsal çal� malardaki ilk reform hareketlerine 
müzik alan�ndan ba lam� t�r.  

 

Alman Sanat nsanlar�n�n Müzik Alan�n�n Geli imine Katk�lar� 

Cumhuriyet'in ikinci y�l�nda Ankara'da müzik ö retmeni yeti tirilmesi 
amac�yla 1924 y�l�nda Ankara-Cebeci’de "Musiki Muallim Mektebi" ve 
“Cumhurba kanl� � Filarmoni Orkestras�” gibi kurumlar aç�lm� t�r.  Musiki Muallim 
Mektebi, orta dereceli okullara müzik ö retmeni yeti tirmek üzere, daha sonra “Milli 
E itim Bakanl� �” ad�n� alm�  olan Maarif Vekaleti’ne ba l� olarak kurulmu tur. 
Müzik ve Frans�zca’n�n yan� s�ra;  Tarih, Türkçe ve Biyoloji gibi kültür dersleri de 
verilen okulun ilk ö retmenleri, günümüzde Cumhurba kanl� � Senfoni Orkestras� 
ad�n� ta �yan Riyaseti Cumhur Mûsikî Heyeti üyeleridir. 1925 y�l�ndan ba layarak, 
müzik ö renimi için Avrupa'ya gönderilen Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun 
ve Necip Kaz�m Akses gibi ö renciler de yurda döndükten sonra burada e itmen 
olarak görev alm� lard�r. Musiki Muallim Mektebi, Ankara Devlet 
Konservatuvar�’n�n da bir tür öncüsü olmu tur.  

1933 y�l�nda Devlet Müzik Yüksek Okulu’nun kurulu unu görü mek üzere 
müzisyenler ve müzik e itimcilerinden olu an bir uzmanlar toplant�s� yap�lm� , 
ard�ndan olu an dü üncelerde Milli Musiki ve Temsil Akademisi’nin kurulu una 
ili kin Kanun Meclis’te 25.06.1934 tarih ve 2541 say� ile kabul edilmi tir. Ancak 
Kanun’un ya ama geçmesi olanakl� olmam� t�r. 1 Kas�m 1934’te Atatürk Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde müzik sorununa de inmi , planlar�n 
uygulanmas�n�n h�zland�r�lmas�n� istemi , kendisinin bat� müzi inden yana 
oldu unu belirtmi tir.2  Atatürk’ün yapt� � konu ma öyledir:  

“…Arkada lar, güzel sanatlar�n hepsinde ulus gençli inin ne türlü ilerletilmesini 
istedi inizi bilirim. Bu yap�lmaktad�r. Ancak, bana kal�rsa bunda en çabuk, en önemli 
götürülmesi gerekli olan, Türk musikisidir. Bir ulusun yeni de i ikli inde ölçü, 
musikide de i ikli i alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün acuna dinletmeye yeltenilen 
musiki bizim de ildir. Onun için yüz a artacak de erde olmaktan çok uzakt�r. Bunu 
aç�kça bilmeliyiz. Ulusal, ince duygular�, dü ünceleri anlatan yüksek deyi leri, 
söyleyi leri toplamak, onlar� bir gün önce genel son musiki kurallar�na göre i lemek 
gerektir. Ancak bu yolda Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini 
alabilir”.3   

                                                            
1 Ta demir, E. (2000). Türkiye’de Yüksekö retim Kurumlar�n�n Geli mesinde Avusturya ve Alman 

Bilim Adamlar�n�n Katk�s�. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. S. 9. s. 204. 
2 Widmann, H. (1981). Atatürk’ün Üniversite Reformu. (Çev: Kazanc�gil, A. ve Bozkurt, S.). s. 117. 

stanbul: stanbul Üniversitesi.  
3  Ta demir, a.g.e., s. 205. 
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Bunlar�n ard�ndan yine Atatürk’ün yönlendirmesi ile müzik ve sahne 
sanatlar�n�n geli mesi için, Milli E itim Bakanl� �’na ba l� olarak bir konservatuvar 
kurmak amac�yla 1934 y�l�nda öncelikle ö renimini Avrupa’da tamamlam�  ve 
Türkiye’ye dönmü  olan genç Türk müzisyen ve sanatç�lar�n�n ça r�ld� � bir 
uzmanlar görü mesi yap�larak çal� malara ba lanm� t�r.  Bunun üzerine Kas�m 
1934’te Ankara’da Milli E itim Bakanl� �’nda görü meler sonucunda henüz 
yay�nlanm�  olan Kanun’un düzeltilmesi ve bir “Devlet Musiki Konservatuvar�’n�n” 
kurulmas�, bu arada da müzik ö retmeni e itiminin ba ka bir bölüm halinde 
ayr�lmas� istenmi tir. Yeni bir kanun teklifi üzerinde çal� �lm� t�r. 1935 y�l�n�n 
ba �nda Atatürk, ülkenin güç ekonomik ko ullar�na kar �n yurt d� �ndan yabanc� 
uzmanlar getirtmeye karar vermi tir.4   

Söz konusu yap�lanma, 1936 y�l�nda Musiki Muallim Mektebi dahilinde 
gerçekle tirilmi tir. Ö retmen yeti tiren k�s�m Musiki Muallim Mektebi ad�yla 
an�l�rken, müzik e itimi ve tiyatro e itimi veren k�s�mlar Devlet Konservatuvar�’n� 
olu turmu tur. Bu iki okul, 1938 y�l�na dek ayn� binay� payla m� lard�r. Musiki 
Muallim Mektebi, 1938-1939 ö retim y�l�ndan itibaren Gazi Orta Muallim Mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü’ne aktar�lm�  ve Gazi Orta Ö retmen ve Terbiye Enstitüsü Müzik 

ubesi ad�n� alm� t�r. 

6-12 May�s 1936 tarihleri aras�nda, Musiki Muallim Mektebi ö rencileri 
s�navdan geçirilerek, Konservatuvara ilk ö renci al�m� gerçekle tirilmi tir. 1 Kas�m 
1936 tarihinde Devlet Konservatuvar�, e itim-ö retim ya am�na ba lam� t�r. lk 
mezunlar�n diploma töreni ise,  3 Temmuz 1941 tarihinde Cumhurba kan� smet 
nönü, TBMM Ba kan� ve di er devlet adamlar�n�n kat�l�m�yla gerçekle tirilmi tir.   

Hükümet, Berlin Büyükelçili i’nde ö renci müfetti i olarak çal� an Cevat 
Dursuno lu’na müzik e itimini yeniden yap�land�rma alan�nda hükümete 
dan� manl�k yapacak insan� bulma görevi vermi tir. Dursuno lu, bu görevi yerine 
getirebilecek olan ki inin Berlin Devlet Müzik Konservatuar�’nda yönetici olarak 
çal� m� , Almanya’n�n ünlü müzikçilerinden biri olan Paul Hindemith’e karar k�lm�  
ve onu Türkiye’ye davet etmi tir. 

   

Paul Hindemith 

Dursuno lu, an�lar�nda Hindemith ile kar �la mas�n� ve ülkeye davetini öyle 
anlat�r:  

“…Bütün ünlü sanatç�lar gibi onun da (Hindemith) telefon rehberinde ad� yoktu. 
stihbarat da vermiyordu. Biraz u ra arak adresini buldum ve ertesi gün evine gittim. 

Berlin’de de ildi (…) Evinde b�rakt� � kad�n da adresini vermiyordu. O s�ralarda Hitler 
rejimi Hindemith’i tutmad� �ndan üstad�n ba �na bir ey gelir diye kad�nca �z 
korkuyordu. Birçok delil ileri sürüp pasaportumu göstererek kad�n�n güvenini kazand�m 
ve üstad�n Neustadt köyünde oldu unu ö renebildim. ki gün sonra trene atlayarak 
Neustadt’a gittim. Ve üstad� kayak yerinde buldum. Furtwaengler’in sal�k vermesiyle 

                                                            
4 Widmann, a.g.e., s. 118.  
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geldi imi söyledim. Biraz sonra birlikte yeme e gittik. Uzunca süren bir yemek 
sohbetinde dile imi kendisine anlatt�m… Hindemith tereddütler geçiriyordu. Çok ak�ll� 
ve tedbirli bir bayan olan e inin yard�m�yla üstad� k�sa süre için Türkiye’ye gelmeye raz� 
ettik… Bir süre sonra Berlin’e geldi. Anla malar� haz�rlayarak imzalad�k. Bu anla ma 
gere ince Hindemith, Türkiye’de musiki kurumlar�n�n yeni ba tan organizasyonu i inde 
bakanl� �n mü aviri olarak incelemelerde bulunacak, Konservatuar’�n esaslar�n� 
haz�rlayacak ve çal� malar�n�n sonunda Bakanl� a rapor verecekti…”.5  

 Paul Hindemith, 16 Kas�m 1895 y�l�nda do mu  ve köklü bir müzik e itimi 
alm� t�r. Viyola ve keman çalmaktad�r. 1915 y�l�nda Frankfurt Operas� ba kemanc�s� 
olmu tur. Nazi rejiminin kurulmas�ndan sonra savundu u sanat anlay� � yüzünden 
çe itli sald�r�lara hedef olmu tur. 1934’te Ressam Mathis adl� senfonisinin Berlin’de 
yap�lan ilk gösterisi s�ras�nda sald�r�ya u ram� t�r. Milliyetçi Nazi Partisi onu, 
müzikal kültür Bol evikli i ile suçlayarak izlemeye ba lam� t�r. Can güvenli inin 
tehlikede oldu u o dönemlerde Ankara hükümetinden davet alm� t�r.  Paul 
Hindemith 1935 y�l�nda Türk hükümeti ile anla ma yapm�  ve Türk müzik e itimi 
program�n� haz�rlamak için Türkiye’ye davet edilmi tir. Bu anla maya göre Paul 
Hindemith, Türkiye'de müzik kurumlar�n�n yeniden yap�land�r�lmas� i lerinde 
dan� man olarak incelemelerde bulunup, konservatuvar�n kurulu  esaslar�n� 
haz�rlayarak bir rapor vermekle görevlendirilmi tir. Paul Hindemith ilk olarak 6 
Nisan - 29 May�s 1935 tarihleri aras�nda Türkiye’ye gelmi , daha sonralar� 1935-1937 
y�llar� aras�nda k�sa aral�klarla üç kez  daha Türkiye’ye gelerek Ankara, stanbul, 
zmir ve ç Anadolu Bölgesi’nde inceleme gezileri yapm�  Türk müzik ya am� 

üzerine 16 bölümden olu an ayr�nt�l� bir rapor sunmu tur. Raporda müzi in 
içeri inin ulusal, tekni inin ise uluslararas� olmas�n� önermi tir. Müzikteki reform 
çal� malar�na halk�n a z�ndaki melodileri toplamakla i e ba laman�n uygun 
olaca �n�, bunun için bir müzik ar ivinin kurulmas� gerekti ini belirtmi tir.  Rapor 
sonucunda, kurulacak olan kurumda, serbest müzik e itimi verilen bir okul, müzik 
ö retmeni yeti tiren bir okul ve bir tiyatro okulu yer almas� kararla t�r�lm� t�r. Müzik 
s�n�flar�n�n denetimini Paul Hindemith üstlenmi tir.  

Hindemith’in bu çal� malar�ndan sonra konservatuvar�n; serbest müzik okulu 
(konservatuvar), ö retmen yeti tiren okul (Musiki Muallim Mektebi) ve tiyatro 
okulundan olu mas�na karar verilmi tir. Kemal Yalç�n, 2011 y�l�nda yay�mlanan 
“Haymatlos-Dünya Bizim Vatan�m�z” kitab�nda bu geli meleri Hindemith aç�s�ndan 
u tümcelerle aktar�r:6  

    “…Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi alt�nda, görevli olarak Ankara Musiki 
Muallim Mektebi’ne enstrümanlar almak üzere Almanya’ya döndü. ki ayl�k bir 
ayr�l�ktan sonra Berlin’de gördükleri, Nazi diktatörlü ünün bask�lar� ona daha korkunç 
geldi. Türkiye, Almanya’ya göre çok fakirdi, gariband�, geriydi ama daha özgürdü, 
�rkç�l�k vebas� Ankara’ya s�çramam� t�. O gariban ama onurlu, ilerlemek, geli mek için 
didinen, heyecanla çal� an Ankaral�lar aras�nda kendini daha güvenli, daha rahat 

                                                            
5 Yalç�n, K. (2011). Haymatlos-Dünya Bizim Vatan�m�z. ss. 271-272. stanbul: Türkiye  Bankas�. 
6 Yalç�n, a.g.e., s. 274. 
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hissetmi ti. Berlin’de fazla oyalanmadan, görevini tamamlar tamamlamaz Ankara’ya 
geri döndü. Rahat bir nefes ald�. Ankara’da yap�lacak çok i  vard�. Türkiye kendi 
ülkesiymi  gibi canla ba la çal� �yordu. 1936 y�l�nda Ankara Devlet Konservatuar�’n� 
kurdu. E itim program�n� olu turdu. Konservatuvar�n her i iyle ilgileniyordu... Ankara 
Hükümeti, ona en sorumlu, en onurlu görevleri verirken, Berlin hükümeti onun 
bestelerine kar � boykot uygulat�yor, fiilen bu de erli sanatç�y� a a �lay�p, d� l�yordu. 
Bunun ac�s�na daha fazla dayanamad�. 1937’de Berlin Devlet Müzik Yüksek 
Okulu’ndaki görevinden istifa etti. Almanya’daki evini de sviçre’ye ta �d�. Nazi 
Almanyas� ile ili kilerini keserek, bütün enerjisini Ankara’daki i ine yo unla t�rd�… 
Türk hükümetinin mü aviri olarak, Ankara’n�n ihtiyac� olan e itilmi  müzisyenlerin 
bulunmas�na ve Türkiye’ye getirilmesine yetkiliydi. 1937 içinde ço u Yahudi kökenli 
olan ve Almanya’da Nazi diktatörlü ü taraf�ndan izlenen, a a �lanan, ölüm tehlikesi 
içinde ya ayan de erli müzisyenlerin, sanatç�lar�n, tiyatrocular�n can güvenliklerinin 
sa lanmas�na ve Türkiye’ye getirilerek görevlendirilmelerine yard�mc� oldu…”  

Bu nedenle konservatuvar�n tiyatro ve opera bölümünü kurmak üzere 
Almanya'dan Prof. Carl Ebert getirilmi tir. Eduard Zuckmayer (Musiki Muallim 
Mektebi ve Gazi Terbiye Ensitüsü), Ernst Praetorius (Cumhurba kanl� � Flarmoni 
Orkestras�), H. Markovitz (Tiyatro ve Opera Bölümü), Licco Amar (Yayl� Çalg�lar 
Bölümü), Paul Lühmann ( an Bölümü) gibi ünlü sanatç�lar ve müzik e itimcileri de 
gelen Alman sanat insanlar� aras�nda yerlerini alm� lard�r.7  

 
Resim 1. Ankara Opera ve Balesi 

Hindemith, daha sonra 10 Mart, 15 Mart, 16 Mart, 17 Mart, 29 Mart, 20 Nisan, 2 
May�s, 10 May�s, 30 May�s 1936 tarihli dokuz rapor daha sunmu  ve bu raporlarda 
Türkiye’deki müzik e itiminin yenilenmesinde, uygulamalar�n denetlenmesinde ve 
müzik alan�nda önemli ad�mlar�n at�lmas�nda büyük rol oynam� t�r.  Hindemith 
oldukça k�sa olan ve her seferinde 3 ay kadar sürebilen Ankara ziyaretlerinde müzik 
e itiminin uygulamaya girmesini gerçekle tirmi  ve buna bizzat kendisi de 
kat�lm� t�r. Oda müzi i çal� malar�, küçük bir madrigal korosu, keman ö rencilerinin 
keman korolar�, okul orkestras�, ö renci konserleri, müzik okulunda böyle 

                                                            
7 Ta demir, a.g.e., s. 205; Yalç�n, a.g.e., s. 275.   
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ba lam� t�r. Bir ehir halk korosunun derhal kurulmas�n� istemi tir. Okul müzi inin 
sorunlar�yla da ilgilenmi  ve nihayet Müzik Ö retmeni Okulu’nun yeni kurulan 
Konservatuvar’dan ayr�larak, Gazi Terbiye Enstitüsü’ne nakli konusunda Bakanl� �n 
e ilimini desteklemi tir.8  

 

Eduard Zuckmayer 

Zuckmayer, 3 A ustos 1890 tarihinde do mu tur. Münih Üniversitesi’nde 
hukuk ve müzik e itimi alm� t�r. 1914-1915 y�lar�nda Mainz ehir  Operas�’n�n 
orkestra efli ini yapm� t�r. 1925 y�l�na kadar Frankfurt ve Mainz ehirlerinde 
piyanist, orkestra efi, müzik ö retmeni olarak çal� m� , Mainz’da Ça da  Müzik 
Derne i’ni kurmu tur. Bu derne in çal� malar� s�ras�nda, Paul Hindemith ile 
tan� m� t�r. Bu tan� ma zamanla dostlu a dönü mü  ve Zuckmayer’in ya am�n� da 
de i tirmi tir. Zuckmayer’in müzik anlay� � ve dünya görü ü, milliyetçi yönetim ile 
ters dü mesine neden olmu tur.  

1934’te çal� t� � okul kapan�nca i siz kalm� t�r. Ayr�ca dü ünceleri ve aile soy 
ba �ndaki Yahudilik nedeniyle 1935 y�l�nda Reich Müzik Odas�’ndan at�lm� t�r. 
Almanya’da o günlerde ya am güvencesi kalmam� t�. Ankara’daki dostu Paul 
Hindemith bir mektup arac�l� � ile  kendisine Ankara’da i  teklif etmi ti. Zuckmayer 
mektuptan k�sa bir süre sonra Hindemith ile bu teklif üzerine konu mu , ona 
Ankara’daki olas� görevlerini, yap�lacak at�l�mlar� anlatm� t�r.  Bu aç�klamalardan 
sonra, Zuckmayer, Ankara’daki öncü çal� malarda görev almay� kabul etmi tir.  

Zuckmayer, 1936 y�l�n�n Nisan ay�nda Ankara’ya gelmi tir.  Onu Ankara 
Gar�’nda Hindemith ile e i kar �lam� t�r. Ayn� gün Hindemith ile birlikte o zamanki 
Musiki Muallim Mektebi’nin küçük salonunun locas�nda Ernst Praetorius 
yönetimindeki Devlet Orkestras�’n�n ilk konserine tan�k olmu lard�r. Zuckmayer 
ertesi gün Ankara’da çal� maya ba lam� t�r. Ayn� salonda Musiki Muallim 
Mektebi’nin ö renci orkestras�n� yönetmek üzere eflik çubu unu eline alm� , bir ay 
sonra ö renci seçme s�navlar�na kat�lm� t�r. Ankara’ya geldikten 5 ay kadar sonra 
Ankara Devlet Konservatuvar� Opera ve Tiyatro Bölümü’nde madrigal korosunu 
çal� t�rma görevini üstlenmi tir. 1937 y�l� sonbahar�nda Gazi Terbiye Enstitüsü’nde 
yeni kurulan Müzik Bölümü’nün ba kanl� �n� üstlenmi tir.  Bu bölüm 1938 y�l�ndan 
itibaren orta ö retim okullar�na müzik ö retmeni yeti tirme görevini üstlenmi tir. 
Zuckmayer göreve ba lad�ktan sonra bütün gücünü, yetene ini, sevgisini, yetenekli, 
becerikli ve müzi e a �k ö retmenler yeti tirmeye adam� t�r. Çok özverili çal� m� , 
birçok Alman okul ark�s�n� Türkçe’ye uygun duruma getirerek, ö rencilerine 
ö retmi tir. Yeni ark�lar bestelemi , pek çok  Türk halk türküsünü çok sesli duruma 
getirmi tir.    

1944 y�l� A ustos ay�nda, Türkiye’nin Almanya ile diplomatik li kilerini 
kesmesinden sonra, Almanya’ya dönmeyi reddetti i için “Vatans�z (Haymatlos)” 
duruma dü mü ,  di er Vatans�z Almanlarla birlikte K�r ehir’de gözlem alt�na 

                                                            
8 Widmann, a.g.e., s. 122.  



kinci Vatan 215

al�nm� t�r. Bu dönem içerisinde Gazi E itim Enstitüsü’ndeki görevine ara vermi tir. 
Eduard Zuckmayer, K�r ehir’de de bo  durmam� , oradaki günlerini olumlu i lerle 
geçirmi tir. Para kar �l� � bir i te çal� mas� yasak oldu undan K�z�lay’�n deprem 
fonundan verilen ayl�k 20 lira ile geçinmeye çal� m� t�r. Bu ko ullarda bile ya ama 
küsmemi , kendisini Ankara’ya ça �r�p sözle me imzalayan bakanl�k yetkililerinin 
kendisinin K�r ehir’e gönderilmesini önleyemedi inden onlara biraz k�r�lm�  ancak 
ya an�lanlar� anlay� la kar �lam� t�r.   

Zuckmayer, K�r ehir’de gözlem alt�na al�nm�  Almanlar aras�nda müzik 
yetene i olanlarla birlikte çok sesli koro kurmu  ve koroyu çal� t�rm� t�r. Bu koro ilk 
konserini 1945 Paskalya Bayram�’nda, sava �n sonuna gelindi i günlerde vermi tir. 
K�r ehir halk� o güne kadar hiç böyle bir koro ve müzik türü görmemi tir. K�r ehir 
halk� bu koroya ve Almanlara büyük sevgi gösterisinde bulunmu , bu koro Gazi 
E itim Enstitüsü Ö renci Korosu’nda ö retti i, Almanca’dan Türkçe’ye uyarlad� �, 
Dostluk, Gençlik, Bahar adl� parçalarla çok sesli duruma getirdi i “H�  h� � hançer 
boynuna ley ley” gibi halk türkülerini de seslendirmi tir. Sava �n bitiminden sonra, 
“Vatans�z  Almanlar” Ankara, zmir ve stanbul’a geri dönerler. Zuckmayer de Gazi 
E itim Enstitüsü’ndeki görevine döner. Ayr�ca 1946 y�l�ndan itibaren Ankara Devlet 
Konservatuar�’nda müzik kuram� dersleri verir, koro efi olur. 2. Dünya Sava � 
sonras�, birçok  Alman mülteci, bilim insan�, sanatç�, müzikçi, politikac� Almanya’ya 
döndü ü halde Zuckmayer Almanya’ya dönmeyi reddeder. E i ve k�z� Almanya’ya 
döndü ü halde “Dikti im gül bahçesinin güllerini yeti tireyim!‘’ diyerek kendi 
ba �na Ankara’da kal�r. 

1930’lu y�llar�n sonunda Alman profesörlere verilen maa lar�n al�m gücü 
enflasyon ile birlikte çok azalm� t�r. Zuckmayer yoksulluk s�n�r�nda ya ad� �, 
Ankara’da bir ev bile kiralayamad� � için Gazi E itim Enstitüsü Müdürü, 
Zuckmayer’e okul içinde küçük bir oda vermi , Zuckmayer bu odada y�llarca 
kalm� t�r. Bu durumdan kimseye yak�nmam� t�r. E i arada s�rada ziyaretine gelip 
gitmi , kocas�n� Almanya’ya götürebilmek için diller dökmesine kar �n, Zuckmayer 
‘’Türkiye benim yurdum oldu. kinci yurdum mu, birinci yurdum mu bilmem. 
Almanya’ya dönmesem ya ayabilirim ama Türkiye’den ayr�l�rsam ya ayamam!‘’ 
diyerek her seferinde Almanya’ya dönmeyi reddetmi tir.   

Zuckmayer, esprili, sevimli görevine dü kün bir piyano ö retmeni ve görevinin 
erbab� bir bölüm ba kan�d�r. Her ö rencisinin çal� ma odas�n�, çal� ma program�n� 
düzenlemi , ö rencilerinin çal� malar�n� her gün yak�ndan izlemi tir. Pazar 
ak amlar� Gazi E itim Enstitüsü’nün bütün ö rencilerine aç�k olan aç�klamal� plak 
dinleme saatleri düzenlemi tir. Plak dinleyen ö rencilere müzik dersi vermi  “Müzik 
sadece plaklardan ö renilmez, onu incelemek, icra etmek ve ya amak gerekir’’ 
tümcesini s�k s�k vurgulam� t�r. O sadece müzik bölümünün de il, tüm bölümlerin 
müzik ö retmenli ini yapm� t�r, tüm ö rencileri onu sevmi  ve saym� t�r. Bu tür 
çal� malarla Gazi E itim Enstitüsü Müzik bölümü yüzlerce müzik ö retmeni 
yeti tirmi tir. lk ve ortaö retim okullar�nda okuyan her ö renci müzik derslerinde 
Zuckmayer’in Türkçe’ye uyarlad� � Tembel çocuk, Dostluk, Dere geliyor dere gibi 
okul ark�lar�yla büyümü , müzik zevkini geli tirmi tir.  
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12 Mart 1971’de ordu Demirel Hükümeti’ne muht�ra vermi  ve Demirel 
Ba bakanl�k’tan uzakla t�r�lm� t�r. Bask�lar, bask�nlar, soka a ç�kmalar, ‘‘Balyoz 
Hareketi’’ ad� verilen genel aramalar devam ederken, bir gece Gazi E itim Enstitüsü, 
askerler ve polisler taraf�ndan bir ‘’anar ist’’ arama bahanesiyle bas�l�r. Her yer didik 
didik aran�r. Askerler her yeri, her oday� ararlar. S�ra Zuckmayer’in kald� � odaya 
geldi inde tak�m komutan� sorar: ‘‘Burada kim var?’’ Hademe Sat�lm�  Efendi cevap 
verir: ‘‘Burada ya l� bir Alman var efendim, ama onun kimseye zarar� yoktur!’’ 
dediyse de, emir demirden keskin olur. Kap� gürültüyle aç�ld� �nda, 82 ya �ndaki 
Zuckmayer, karanl�k yata �nda yatmaktad�r. Gürültüyle uyan�r uyanmaz iki M-11 
tüfe inin namlular�n�n kendine yönetilmi  oldu unu görür. Ne oldu unu anlamaz, 
kim oldu unu anlamad� � ki ilerin namlular�n� neden ona do rulttu unu da 
kavrayamaz. Korkudan ya da sinirden yere dü er. Bir süre kalkamaz. Sonralar� biraz 
da o gece ya ad� � gerilim nedeniyle hastalan�r. O an yapayaln�zd�r. Hitler 
fa izminden kaçarak Türkiye’ye s� �nm� , ömrünün 32 y�l� müzik ö retmeni 
yeti tirmekle geçmi tir. ‘‘Beni art�k kendinizden say�n�z. Ben Türk halk�n� çok 
sevdim. Ömrümü onlara hizmet etmeye adad�m!’’ der. O süreçte, ö rencileri, 
meslekta lar� ve sevenleri hastanede ba �nda beklemi lerdir. Zuckmayer‘in kalbi, bir 
gün hastanede durur. Mezar�, Ankara’da, Cebeci Mezarl� �’ndad�r.  

 

Alman Sanat nsanlar�n�n Tiyatro ve Opera Alan�n�n Geli imine Katk�lar� 

Türk hükümeti Paul Hindemith ve Carl Ebert'e bir yüksekö retim kurumu 
olarak kurulan Ankara Devlet Konservatuvar�'nda kadrolu e itimcilik vermeyi 
dilemi , ancak Carl Ebert bu öneriyi kabul ederken Paul Hindemith kabul etmemi  
ve sviçre’ye yerle mi tir.  Paul Hindemith 28 Aral�k 1963’te Frankfurt’ta ya am�n� 
yitirmi tir.  

 

Carl Ebert 

Carl Ebert’in ya am� da di er bilim ve sanat insanlar� gibi Nazi dönemindeki 
politikalar nedeniyle alt üst olmu , sürgünlerde, kaçak olarak geçmi tir. 
Cumhuriyetin ilk y�llar�nda Türkiye’de yakla �k 10 y�l ya am�  olan Carl Ebert, 
Cumhuriyet dönemi kültür dünyas�n�n olu turulmas�nda, ça da  Türk tiyatro ve 
operas�n�n geli tirilmesinde öncü olmu , bu öncü çal� malar� ile Türkiye’de sürekli 
ve derin etkiler b�rakm� t�r.  

Carl Ebert 20 ubat 1887 y�l�nda Berlin’de do mu tur. 1909-1914 y�llar� aras�nda 
oyunculuk yapt� � Max Reinhardt'�n Tiyatro Sanat� Okulu'ndan mezun olmu , 
Alman Ulusal Tiyatrosu'nda çal� m� t�r. Berlin ve Frankfurt'ta kendi çabalar�yla 
olu turdu u sanat okullar�nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Ebert, 1927-
1931 y�llar� aras�nda Darmstadt Eyalet Tiyatrosu’nu yönetmi tir. 1931 y�l�nda Berlin 
Devlet Operas� genel yöneticili ini yürütmü tür. Yöneticili i s�ras�nda birçok ba ar�l� 
eserin sahneye konulmas�n� sa lam� t�r. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi 
olmas�, ilerici sanat anlay� �na sahip olmas� ve 1933’te i  ba �na gelen Hitler rejimini 
ele tirmesi nedeniyle görevden al�nm� t�r. 1933’te önce talya’ya, oradan da 
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sviçre’ye gitmi tir. Ancak i  bulmas� bu ülkelerde de engellenmi , Arjantin’de 1933-
1936 y�llar� aras�nda ülkenin en önemli sanat kurumu olan Teatro Colon’da görev 
yapm� t�r. Ard�ndan ngiltere’de iki arkada � ile birlikte Glyndebourne Opera 
Festivali'nin ba lat�c�s� olmu tur.9   

Londra’da bulundu u s�rada Paul Hindemith’in önerisi üzerine 1936 y�l�nda 
Türk hükümetinin daveti ile tiyatro ve opera alan�nda Bat� düzeyine ula mak için 
önemli ad�mlar atan Türkiye’ye gelmi tir. Konu ile ilgili sundu u rapor uygun 
bulunmu , Atatürk taraf�ndan Milli Musiki ve Temsil Akademisi’nin tiyatro 
bölümünü açmak için görevlendirilmi tir.  

30.10.1936’da 3 ayl�k bir anla ma çerçevesinde Konservatuvar’�n birinci ö retim 
y�l�n�n aç�l� �na gelmi , ubat sonuna kadar orada kalm� t�r. Daha sonra çe itli 
zaman aral�klar�nda Türkiye’ye gelmi  ve çal� malar�n� yürütmü tür. 1939 
sonbahar�ndan itibaren 2. Dünya Sava �’n�n ç�kmas�ndan sonra o dönemdeki Kültür 
Bakan� Hasan Ali Yücel’in önerisi üzerine sürekli olarak Türkiye’de kalm� , 
Konservatuvar ve Bakanl�k’taki tiyatro çal� malar�na a �rl�k vermi tir.10 Bir grup 
Türk e itmenle birlikte bölümün e itim kadrosunu ve derslerini belirlemi tir. 
Tiyatro için okutulmas� kararla t�r�lan dersleri; teori ve retorik, fonetik, mimik, rol 
etüdü, vurgulama, madrigal koro, ritmik jimnastik, eskrim, tiyatro tarihi, sanat ve 
musiki tarihi, okuma, Almanca ve talyanca olarak belirlemi tir.  Bölüm, Müzik 
Bölümü’nden al�nan iki k�z ve sekiz erkek ö renciyle ba lanm� t�r. Ertesi y�l 350 aday 
ba vurmu , bunlar�n 28’i ba ar�l� olarak bölüme al�nm� t�r.  Daha sonra Ankara'da 
Devlet Konservatuvar�’nda ö retmenlik ve yöneticilik yapm� t�r.11 Carl Ebert, Devlet 
Tiyatrosu'nun kurulu una çok büyük emek ve katk�lar sa lam� , Devlet 
Tiyatrosu'nun ilk yönetmenlerinden biri olmu tur. Tatbikat Sahnesi’nde çe itli 
oyunlar�n yönetmenli ini yapm� , ba lang�çta çok az ö rencisi olmas�na kar �n daha 
sonralar� tiyatro ve opera alan�nda pek çok ö rencinin yeti mesinde birinci derecede 
rol oynam� t�r.  lk olarak Moli re’in Kibarl�k Budalas�’n� sahneye koymu , daha 
sonralar� Sophokles’in Kral Oidipus, Goethe’nin Faust, Shakespeare’in Julius Caesar, 
Wilder’in Bizim ehir ve Synge’in Denize Giden Atl�lar oyunlar�n� yönetmi tir.  

1939 y�l�ndan itibaren uzun y�llar anla mal� uzman olarak Türkiye’de kalm� ,  
Devlet Konservatuar� Tiyatro Tatbikat Sahnesi ile Opera Stüdyosu’nu yönetmi tir. 
Carl Ebert, Ankara Devlet Konservatuar�’n�n opera stüdyosundaki e itim-ö retimle 
ilgili çal� malar�nda ba lang�çta, uluslararas� opera literatüründe bulunan belirli 
eserlerinden ald� � örneklerle, Türkçe metinli denemelerde bulunmu tur.  

Carl Ebert’in ba lang�çtaki temel amac� ça da  ve klasik Avrupa metin ve 
operalar�n�n profesyonel Türk sahnelerinde gösterilmesini gerçekle tirmektir. 1941 
y�l�ndan ba layarak 5 y�ll�k titiz bir çal� madan sonra Ankara’da ilk opera 
gösterilerini “Bastien ve Bastienn”, “Tosca” ve “Madam Butterfly”dan al�nan 

                                                            
9 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi. (1983). C. 4; Yalç�n, K. (2011). Haymatlos-Dünya Bizim Vatan�m�z. 

ss. 276-277. stanbul: Türkiye  Bankas�.  
10 Widmann, a.g.e., s. 122.  
11 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi. a.g.e.   
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bölümlerle ba latm� t�r. Bu gösterilerin müziklerini Dr. Praetorius yapm� t�r. Türkçe 
metinle oynanm�  bulunan bu eserler, zaman�n bas�n�nda geni  ilgi yaratm� t�r. 1940 
y�l�nda Türkiye'de ilk olarak, ünlü besteci Puccini'nin Madame Butterfly operas�n�n, 
1941 y�l�n�n May�s ay�nda ise Puccini'nin Tosca operas�n�n sadece 2. perdesi, 
konservatuvar�n opera stüdyosu elemanlar� taraf�ndan, Türkçe librettolarla sahneye 
konulmu tur.    

Carl Ebert’in bu gösteriler öncesinde Atatürk ile yapt� � diyalog ilginçtir. Ebert, 
1936 y�l� ubat ve Mart aylar�nda Türkiye’de incelemeler yapm� , Türk opera ve 
tiyatrosunun kurulmas� için ilk raporunu yazm� t�r. Rapor, Atatürk taraf�ndan 
okunmu  ve be enilmi tir. Atatürk ile Carl Ebert aras�nda ilk görü mede u 
konu malar geçmi tir:12   

     “…Atatürk: Plan�n�z bana çok güzel görünüyor. Sizin bu plan� gerçekle tirmenizi 
istiyorum.  Türkçe olarak, ilk tiyatro oyununun sahnelenmesi ve ilk operan�n oynanmas� 
ne kadar zaman al�r, ben bunlar� ne zaman görebilirim? 

   Ebert: Tiyatro için üç, opera için be  y�l! 

   Atatürk: ki ve üç! 

   Ebert: Bu imkans�z! Benim istedi im, Türkiye’de gerçek tiyatronun ve kaliteli bir 
operan�n kurulmas�d�r. ki ve üç y�l kalitesiz olur. ki üç y�l! Bu imkans�z, yap�l�rsa da 
kalitesiz olabilir. Böyle bir eyi ben yapmam…” 

   Atatürk: Peki öyleyse, senin dedi in olsun! Üç ve be !. “ 

Bu konu madan sonra Carl Ebert’in raporu ile birlikte tiyatro ve operaya dönük 
ad�mlar h�zla at�lmaya ba lanm� t�r.  Ebert, “Bir milli Türk opera ve tiyatro sahnesi 
kurmak amac�yla tiyatro okullar� tesisi”, “Bir devlet müzik okulu kurmak için 
taslak”, “Askeri müzisyen yeti tirmek”, “Orkestra Yönetmeli i”, “Oda müzi i 
konserleri”, “Konservatuvar kütüphanesi kurulmas�”, “Orkestra ve okul için ileride 
sat�n al�nmas� gerekli müzik aletleri al�m�” konular�nda çe itli raporlar� Türk 
hükümetine sunmu tur.13 Carl Ebert, Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde geli en, 
kültürel ya am� ve Ankara Devlet Konservatuvar�’n�n kurulu unda önemli roller 
oynam� , Türkiye’de uzun süre kalarak alan�nda çok önemli izler b�rakm� t�r. 
Ebert’in Türkiye’deki çal� malar� büyük bir takdir görmü tür. Onun sürükleyen 
ki ili inin, Türk meslekta lar� ve ö rencileri üzerindeki etkisi önemlidir. Bu etki 
Ebert’in Türkiye ve insanlar�na duydu u gerçek sempati, Türk ö rencilerine en 
ba tan itibaren gösterdi i cesaret verici güven sayesinde daha da kuvvetlenmi tir.  
Ebert, bir göçmen olarak Türkiye’de kendini güvende hissetmi  ve Alman Hükümeti 
ile hiçbir ili kiyi kabul etmemi tir.14   

1940-1941 y�l�ndan itibaren opera gösterileri 'Tosca' ve 'Madame Butterfly'dan 
bölümlerle ba lat�lm�  ve bunlar� 'Fidelio', 'Sat�lm�  Ni anl�' ve 'Figaro'nun Dü ünü' 
izlemi tir. Ebert, tiyatro oyunu olarak 'Julius Caesar', 'Faust" ve 'Kral Oedipus'u 

                                                            
12 Yalç�n, a.g.e., ss. 279-280.   
13 Yalç�n, a.g.e., s. 280.  
14 Widmann, a.g.e., s. 125.  
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sahneye koymu tur. Bundan ba ka, "Konservatuvar ile Tercüme Bürosu aras�nda s�k� 
bir temas kurularak, talebeye örnek olacak büyük eserlerin k�sa zamanda tercüme 
ettirilmesine ve böylece hem gelecek günlerin Türk sahne muharrirlerine, hem de 
aktörlerine yüksek de erde numuneler verilmesine..." çal� �lm� t�r. Bu dönem, 
Yücel'in çok etkili bir ifadeyle tan�mlad� � hümanizma anlay� �n�n yerle ti i ilk y�llar 
olarak an�lm� t�r. Hitler rejiminden kaçan göçmen sanatç�lar orkestrada çalarken 
dinleyiciler aras�nda birbirine dü man devletlerin elçilerinin bulunmas� dikkat 
çekmi tir. Türkiye'de operan�n ilk sahneye konu u s�ras�nda Yücel, bir gün opera 
müzesinin aç�laca � umuduyla, de erli kuma lardan ustaca dikilmi  elbiseler ve 
dekorlar yapt�r�r. Ayn� zamanda, kapak düzeni, ka �t ve bask� kalitesi ve estetik 
olu umu ile dikkati çeken librettolar bast�r�r. Librettolar�n en büyük özelli i ise, eser 
hakk�nda seyirciyi yönlendiren e itici bilgiler içermesidir. Opera ile ilgili yaz�lar, 
temsil ve konserlerin y�ll�k programlar� ve onlara ili kin ilk ele tiriler Güzel Sanatlar 
Dergisi'nde yay�mlan�r. 

1948-1954 y�llar�nda Kaliforniya’da ö retim görevlisi ve tiyatro ö retmeni 
olarak görev yapan Ebert; 1954’ten sonra 1961’de emekli olana kadar Berlin Devlet 
Operas�'n�n da yönetmenli ini yapm� , 14 May�s 1980'de Santa Monica'da 
(Kaliforniya) ya am�n� kaybetmi tir.  

 

Alman Sanat nsanlar�n�n Devlet Konservatuar�n�n Geli imine Katk�lar� 

1935'ten itibaren Alman besteci Prof. Paul Hindemith (1895-1963) taraf�ndan 
yap�lan ara t�rmalardan ve kurulu u için gerekli düzenlemelerden sonra 20 May�s 
1940'ta dönemin Milli E itim Bakan� Hasan Ali Yücel taraf�ndan, Devlet 
Konservatuvar�'n�n Kurulu  Yasas� ç�kar�l�r. Müzik ve Temsil olarak iki ana 
bölümden olu an Devlet Konservatuvar�'n�n amac�, Türkiye'de müzik, tiyatro, opera 
ve bale kültürünü ve sanat�n� i lemek ve yetenekli ö renciler yeti tirmektir. Yasa 
üzerine yap�lan tart� malar s�ras�nda baz� tutucu milletvekilleri, Türk müzi inin ve 
folklorunun bat�l� eserler yüzünden geri planda kalaca �n� dile getirerek 
Konservatuvar’�n Türk musikisi ve garp musikisi olmak üzere iki bölüme ayr�lmas�n� 
önerirler. Yücel, planlanan Devlet Konservatuvar�’n�n, millî olmayan bir kurulu  
anlam�na gelmedi ini ileri sürerek görü ünde �srar eder ve böyle bir ay�r�m 
denemesine kar � ç�kar. Cebeci'deki eski Musiki Muallim Mektebi'nin sahas� üzerine 
kurulan Ankara Devlet Konservatuvar�'n�n kurulu unda, Paul Hindemith ve Dr. 
Ernst Praetorius'tan (1880-1946) ba ka özellikle, Yücel'in davetiyle uzun y�llar 
Türkiye'de kalmay� kabul eden Prof. Carl Ebert (1887-1980) büyük rol oynam� t�r. 

3 Temmuz 1941'de Ankara Devlet Konservatuvar�'n�n ilk mezunlar� için, 
Cumhurba kan� smet nönü, TBMM Ba kan� Abdülhalik Renda ve ba ka devlet 
adamlar�n�n da kat�ld� �, büyük bir diploma töreni düzenlenir. Yücel, törende 
yapt� � aç�l�  konu mas�nda özellikle onun kendi dünya görü ünde anlat�m bulan ve 
bakanl�k yapt� � dönemin en belirgin özelli i olan Türk hümanizmas�ndan söz eder 
ve k�tl�k ve sava  tehlikesinin ya and� � bir dönemde ulusal müzi in ihmal edildi ini 
iddia eden sa c� grubun yöneltti i ele tiriler üzerinde de durarak unlar� söyler:  
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    “Gözden uzak tutulmamas�n� bilhassa istirham ederim ki insanl� �n en müthi  
sava lar�ndan birini yapt� � boylu bir devirde ve harp yang�n�n�n dumanlar� ve 
k�z�ll�klar�n�n göklerimize vurdu u böyle bir zamanda, tiyatro temsilleriyle opera ile 
me gul olmam�z, güzel sanat davas�na nas�l ciddi bir mana verdi imizin tarihe geçecek 
kadar kuvvetli burhan� telakki edilmelidir. Biz, tiyatro ve opera eklindeki temsil 
sanat�n�, bir medeniyet meselesi halinde al�yoruz. Onun içindir ki aziz memleketimizin 
her vaziyette müdafaas� için, her türlü fedakârl� � yapmakla u ra t� �m�z u anlarda, 
sanat�n bu ubesindeki inki af�na da, onu durdurmak de il, bilakis yürüyü üne h�z 
vererek, devam ediyoruz (…) Bizim bütün insanl� �n idrak edece ine inanm�  
bulundu umuz Türk hümanizmas�n�n yepyeni bir safhas�, Devlet Konservatuvar�’n�n 
ba r�nda do maktad�r. Türk hümanizmas�, be er eserine istisnas�z k�ymet veren, ona 
zamanda ve mekanda hudut tan�mayan hür bir anlay�  ve duyu tur. Hangi milletten 
olursa olsun insanl� a yeni bir dü ünü , yeni bir duyu  getiren her esere bizim 
yüreklerimizin besleyece i his, ancak sayg� ve hayranl�kt�r. Biz bu sayg� ve hayranl�k 
duygumuzu nazari bir bak� la de il, yaparak ve ya ayarak, kendimizin k�larak ifade 
ediyoruz. Müellif bizden olmayabilir, bestekâr ba ka milletten olabilir. Fakat o sözleri ve 
sesleri anlayan ve canland�ran biziz. Onun için Devlet Konservatuvar�’n�n temsil etti i 
piyesler, oynad� � operalar bizimdir, Türk’tür ve millîdir. Bizden olacak müellif ve 
bestekar da ancak bu yoldan yeti ecektir”. 

 
Resim 2. Devlet Konservatuar� 

Hasan Ali Yücel, yeni mezun olan gençlere söyledi i tümceler ile hümanizma 
ve bat�l�la ma hareketlerinin ip uçlar�n� verir: “…Genç sanatkarlar…Sanattaki 
muvaffakiyetinizle bütün dünyan�n büyük sayd� � insanlar�, Türk milletinin zeka ve 
vicdan�na ses olarak, söz olarak ve hayat olarak, sizler sindireceksiniz…”15  

                                                            
15 Yücel, (1941). 3 Temmuz 1942 Konservatuvar Konu mas�, Güzel Sanatlar, ss. 3-4. 
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Schwartz, Kader Birli i (2003) ba l�kl� kitab�n�n son bölümünü “Türk Devrim 
Hareketinin Geli imiyle ilgili Notlar” ba l� � ile bitirir. Alman sanat insanlar�n�n 
Ankara’da yapt� � çal� malara ili kin u bilgileri verir: 

         “…Üniversite reformunun temellendirilmesi ve iktisadi bir beyin güvencesinin 
sa lanmas�ndan sonra, Türk Hükümeti beni yeni kurulaca grafik ve plastik sanatlar ile 
müzik yüksek okullar�na uzman bulmakla görevlendirdi. Carl Ebert, Hindemith, 
Zuckmayer ve Licc� Amar Yard�mla ma Cemiyeti’nin geni lemesiyle Türkiye’ye 
geldiler. Yerine önerilen Poelzig’in beklenmedik ölümü üzerine Bruno Taut yeni 
kurulan mimarl�k yüksek okulununun yöneticili ine getirildi. Martin Wagner, ehir 
planlama dersleri vermeye ba lad� ve stanbul’un yeniden düzenlenmesi çal� malar�na 
giri ti…Alman ressam Belling de Yahudi e ine sad�k kald� ve bizim arac�l� �m�za bile 
gerek duymadan geldi. Praetorius, Ankara’da bir devlet senfoni orkestras� kurdu, 
böylelikle Almanya ve Avusturya’da i ini kaybetmi  bir çok müzisyeni ça �rabilecekti.. 
Ça r�lan isimler, ayn� zamanda Ankara’daki yeni konservatuvarda da ö retmenlik 
yapmaya ba lad�lar…Ankara’da devlet operas�n� ve bir opera okulu kurmu  olan Ebert, 
birkaç profesyonel tiyatro teknisyenini de yan�na çekmeyi ba arm� t�…”16 

 

Ernst Praetorius 

Berlin’den Ernst Praetorius (1880), Weimar’da genel müzik yönetmeniyken 
1933 y�l�nda  Almanya’n�n politik geli me tarz�n� protesto ederek görevinden istifa 
etmi , rastgele görevlerle ya am�n� sürdürmü tür. 1935 y�l�nda Hindemith’den 
Türkiye’ye gelme teklifi alm�  ve ayn� y�l�n Ekim ay�nda Cumhuriyet Bayram�’ndan 
k�sa bir süre önce Ankara’ya gelmi  ve Cumhurba kanl� � Filarmoni Orkestras�’n� 
yönetmekle görevlendirilmi tir.  

Praetorius, Hindemith’in önerisi  üzerine Türkiye’ye gelen ilk müzisyendir. 
Öncelikle orkestra efi olarak çal� m� , konservatuvar�n kurulu una kat�lm�  ve daha 
sonra ayn� kurumda enstrüman e itimcisi olarak görev yapm� t�r.  1936 y�l�nda 
konservatuvar için çok önemli olan ve ilk kez yap�lan seçme s�nav�na kat�lm� t�r.  
Oda müzi i orkestralar�n� ve konservatuvar ö renci orkestras�n� yönetmi , Ebert’in 
haz�rlay�p sahneye koydu u Ankara’daki ilk opera gösterilerinde müzik yönetimini 
s�kl�kla üstlenmi tir.  28 Mart 1946’da Türkler taraf�ndan pek sevilen ve say�lan Ernst 
Praetorius, yakaland� � hastal�ktan kurtulamayarak Ankara’da ya am�n� 
kaybetmi tir.17  

 

Di er Alman Sanat nsanlar� 

Hindemith, Ebert, Zuckmayer ve Praetorius’un d� �nda Konservatuvar�n ilk 
zamanlar�nda Kuchenbuch (fonetik), Adler (ritmik jimnastik), Markowitz 
(entonasyon), Alferd Braun (hitabet) ve Hans Hey (hitabet)  gibi Almanlar sanat�n 
de i ik alanlar�nda dersler yürütmü , Türkiye’de sanat�n geli mesine çok önemli 

                                                            
16 Schwartz, P. (2003). Kader Birli i (Çev: Alç�, N.). stanbul: Belge Yay�nlar�. 
17 Widmann, a.g.e., s. 127.  
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katk�lar yapm� lard�r. Bu dersleri yürütenlerin hemen hemen hepsi s� �nmac� 
(mülteci) olarak Ankara’ya gelen uzmanlardan olu maktad�r. Yine Praetorius’un 
yönetimindeki Devlet Senfoni Orkestras�’na pek çok Alman müzisyen al�nm� , bu 
müzisyenlerin büyük bir ço unlu u ayn� zamanda Ankara’daki konservatuvarda da 
dersler vermi lerdir. Bu müzisyenlerden biri 1936-1937 y�llar� aras�nda Ankara’ya 
gelen Münih Radyo Orkestras�’n�n 1. Kemanc�s� olan ve e inin Yahudi olmas� 
nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Adolf Winkler’dir. Winkler daha sonra 
ABD’ye gitmi  ve orda  1967 y�l�nda ya am�n� kaybetmi tir.  

 
Alman Sanat nsanlar�n�n Mimari Alan�n Geli imine Katk�lar� 

Ankara’da sanat�n di er bir dal� olan mimari alan�nda da 1930’larda Nazi 
döneminde Türkiye’ye gelen Alman bilim ve sanat insanlar�n�n yapt�klar� 
çal� malar�n izleri çok belirgindir. Bu izleri Ankara ba ta olmak üzere ülkenin pek 
çok ilinde Alman mimarlar�n yapt�klar� binalarda görmek olanakl�d�r.  

Ankara ve Berlin aras�ndaki mimari benzerlik bu izlerin önemli kan�tlar� 
aras�nda say�labilir. Türkolog ve tarihçi Prof. Dr. Klaus Kreiser, 1930'lu y�llarda 
Almanca konu an akademisyenlerin ve göçmenlerin, bilimde, siyasette ve sanatta 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin at�lmas�nda etkili olduklar�n� ve o 
y�llarda özellikle Avrupal� mimarlar�n Ankara’ya ayr� bir ilgilerinin oldu unu da 
belirtir. Kreiser, 

    "…Ankara bo  beyaz bir sayfa gibiydi. Yeni rejimin yeni ba kentinde neredeyse hiçbir 
ey yoktu. Mütevaz� bir tren gar� ve geçici meclis olarak kullan�lan Genç Türkler‘in 

kurdu u kulüp binas� d� �nda. Tüm kamu binalar�n�n planlan�p, in a edilmesi 
gerekiyordu. Yurt d� �ndan gelen mimarlar da önce yerel in at malzemelerini tan�d�lar, 
ard�ndan planlanan kenti in a etmek üzere ustalar yeti tirdiler. Ankara’n�n ans� 
Avrupa’da ta  üstünde ta  kalmad� �ndan tan�nm�  tüm Alman, Avusturyal� ve sviçreli 
mimarlar�n kente gelmi  olmas�yd�. Dolay�s�yla 1930’lu 1940’l� y�llarda mimarl�k okumak 
isteyen herkes Ankara’y� ziyaret etmek zorundayd�…” aç�klamas�n� yapar. 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas� (TD-IHK) Genel Sekreteri Suat Bak�r, 
Ankara Goethe Enstitüsü ve Türkiye Mimarlar Odas�'n�n “Bir Ba kentin Olu umu: 
Avusturyal�, Alman ve sviçreli Mimarlar�n zleri” adl� serginin foto raflar�n� ilk kez 
gördü ünde foto raflanan binalar�n Berlin’e ait oldu unu dü ünür. Oysa tüm 
foto raflar Ankara’da yer alan binalardan olu maktad�r. Bunun nedenlerinden birisi 
Ankara’n�n ba kent olarak kurulu unda ve büyük kamu yap�lar�n�n 
projelendirilmesinde C. Holzmeister ve E. Egli  gibi mimarlar�n etkisilerinin büyük 
olmas�ndand�r.  Her ikisi de profesyonel çal� malar�n�n yan� s�ra dan� manl�klar� ve 
ö retim kurumlar�ndaki görevleri nedeniyle Türkiye’de mimarl�k mesle ininin 
geli mesini derinden etkilemi lerdir.18 Ankara’da altm� tan fazla bina Almanca 
konu an mimarlar taraf�ndan yap�lm� t�r. Bu binalar mimari alanda Ankara’ya 
önemli bir alt yap�n�n da kazand�r�lmas�n� sa lam� t�r.  
                                                            
18 TMMOB Mimarlar Odas� Ankara ubesi ve Goethe Institüt. (2011). Bir Ba kentin Olu umu-Das 

Werden Einer Haupstadt. s. 1390. Ankara: TMMOB ve G.I. Yay�nlar�. 
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Resim 3. Milli Savunma Bakanl� � 

 

 

 
Resim 4. çi leri Bakanl� � 
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Clemens Holzmeister 

1886-1983 y�llar� aras�nda ya am�  Holzmeister Ankara’da mimari aç�dan çok 
önemli izler b�rakm� t�r. Bu binalardan birisi 11 Ocak 1937'de ç�kar�lan bir Yasa ile 
aç�lan proje yar� mas�nda birincilik ödülü ald� � ve 1963 y�l�nda tamamlanan TBMM 
binas�d�r. Atife Batur, yar� man�n öteki projelerinden daha sade, daha az iddial� olan 
Holzmeister’in önerisinin binalar�n�n, bugünün Ankara’s�nda kentsel perspektifte 
ezici olmayan bir an�tsall� a sahip oldu unu vurgular. Batur, Parlemeonto’nun 
özelikle iç mekan düzenlemelerinde özenli ve bilgili bir çal� ma yap�ld� �n�, 
yüzeylerde klasik repertuvar�n ustal�kl� bir stilizasyonunun kullan�ld� �n� belirtir.  

 
Resim 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binas�’n�n çi 

C. Holzmeister, Jannsen plan�nda Yönetim Mahallesi olarak ayr�lm�  kesimin 
planlanmas� ve baz� yap�lar�n�n proje ve yap�m� i lerini üstlenmi tir. Onun 1928 
y�l�nda ba layan çal� malar� kapsam�nda Milli Savunma Bakanl� �, Genelkurmay 
Ba kanl� �, Cumhurba kanl� � Kö kü, çi leri Bakanl� �, Emniyet ve Jandarma Genel 
Müdürlükleri, Bay�nd�rl�k Bakanl� �, Yarg�tay, Ticaret Bakanl� �, Merkez Bankas�, 
Emlak Kredi Bankas� proje ve yap�mlar� önemli binalar olarak yer al�r. 
Holzmeister’in Atatürk için tasarlad� � Cumhurba kanl� � Kö kü, onun Ankara’daki 
en ça da  yap�lar� aras�nda say�l�r. Ba kanl�k Kö kü olarak hayli mütevaz� olan bu 
yap�t, klasik motiflerle, klasik  ema ve klasik tasar�m ilkelerinin dönü türülüp 
kullan�lmas�yla elde edilmi  bir modernizmi biçimlendirir.19 Ankara’n�n bu resmi 
bina tarar�mlar�n�n yan�nda özellikle e itim binalar�n�n projelendirilmesi ve 
yap�m�nda bir isim öne ç�kar: Bruno Taut.  

                                                            
19 TMMOB Mimarlar Odas� Ankara ubesi ve Goethe Institüt. a.g.e., s. 1390. 
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Resim 6. Cumhurba kanl� � Kö kü 

 

  
Resim 7. Yarg�tay Binas� 
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Resim 8. Say� tay Binas� 

 

Bruno Taut 

Brono Taut, 4 May�s 1880 y�l�nda Königsberg’de do mu , 24 Aral�k 1938 y�l�nda 
stanbul’da ya am�n� kaybetmi tir. Alman mimar ve kent tasar�mc�s�d�r. Nazi’lerin 

yönetime gelmesiyle önce sviçre, sonra da Japonya’ya gitmi tir. 1936 y�l�nda 
Türkiye’ye gelmi tir.   

Güzel Sanatlar Akademisi (Bügün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 
Mimarl�k Fakültesi’nin kurucular� aras�nda yer alm� t�r. Milli E itim Bakanl� � 
mimar� olarak e itim yap�lar� tasarlam� t�r. Onun taraf�ndan yap�lan Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi (DTCF) Binas�, Ankara Atatürk Lisesi Binas� örnek olarak 
verilebilir. Bu binalar�n mimar� olan Bruno Taut, Ankara Üniversitesi için önemli 
say�labilecek ki ilerden biridir. Ya am�n� kaybettikten sonra iste i üzerine 
stanbul’da topra a verilmi tir.  

Taut mimarl� �, toplumsal gereksinimleri kar �lamaya yönelik bir sanat olarak 
görmü tür. Ak�lc� ve i levsel dü üncelerden yana olmu , ça da  mimarl�k ilkelerini 
savunmu tur. Türkiye gibi özgün mimarl�k gelenekleri olan bir ülkede yerel 
mimarl�klar�n, sanatlar�n ça da  dü üncelerle ba da t�r�lmas� konusu üzerinde 
durmu tur.20   

                                                            
20 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi. a.g.e.; Yalç�n, a.g.e., s. 5252.   
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Resim 9. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Binas� 

 

Bruno Taut, Ankara Üniversitesi aç�s�ndan önemli bir de er olan DTCF 
Binas�’n� 1937 y�l�nda çizmi  ve yapm� t�r.  DTCF binas� Taut’un “bir mimar, e itimci 
ve tasar�mc� olarak, ömrünün son iki y�l�n� geçirdi i 1930’lar Türkiye’sinde geride 
b�rakt� � en an�tsal eseridir”.21  

DTCF binas�, bodrum üzerine dört katl�d�r. Ana caddeye paralel dikdörtgen 
prizmatik kütlesi ile bunun iki ucuna eklenmi  küçük bloklardan olu mu tur. Giri in 
yer ald� � ön cephenin orta bölümü öne ve yukar� do ru küçük ç�k�nt�lar yap�larak 
vurgulanm� t�r.  

Ön cephe al�nl�kta yer alan Atatürk mask� Avusturyal� heykelt�ra  Joseph 
Thorak taraf�ndan yap�lm� t�r. Orta blo un al�nl� �nda Atatürk'ün, “Hayatta En 
Hakiki Mür it limdir” özdeyi i yer almaktad�r. 

 

 

                                                            
21 Bilici, K. Z. (2014). Müstakbel Üniversite ya da 1930’lar Türkiye’sinin Yar�m Kalan Hayali: Dil ve 

Tarih-Co rafya Fakültesi Üzerine Bir Tespit. Ba kent Olu unun 90. Y�l�nda Ankara: 1923-2013. (Ed: 
Ay egül Köro lu). s. 3. Ankara: Ankara Üniversitesi Ankara Çal� malar� Ara t�rma ve Uygulama 
Merkezi Yay�nlar�. 
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Resim 10. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin çi 

 

Alman Sanat nsanlar�n�� Heykel Alan�n�n Geli imine Katk�lar� 

 

Rudolf Belling 

Ankara Üniversitesi’nin sanatsal de erlerinden birisine imzas�n� atan ki ilerden 
biri de Rodolf Belling’dir.  Belling, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel 
Bölümü’nü olu turmu  ve bölümün ba kanl� �n� yürütmü tür. 1940 y�l�nda 
Türkiye'deki ve Ankara Üniversitesi’ndeki tek an�t çal� mas� olan Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi önündeki an�t heykeli tamamlam� t�r.  1952-1965 y�llar� 
aras�nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi’nde dersler vermi , 
Türkiye’de bulundu u y�llarda resim sanat�na daha çok yönelmi  ve çe itli portreler 
yapm� t�r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Resim 11. Atatürk’ün An�t Heykeli 
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Resim 12. Oturan Atatürk Heykeli 

 
 

 
Resim 13. smet nönü’nün Heykeli 
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Alman Bilim nsanlar�n Resim, El i,  Okulu ve Müzecilik Alanlar�nda 
Yapt�klar� Katk�lar 

Nazi dönemi zulmünden kaç�p Türkiye Cumhuriyeti’nin sanatsal temellerinin 
at�lmas�nda rol oynayan Alman sanat insanlar� resim, el i i, i  okulu, müzecilik 
alanlar�nda yapt�klar� çal� malarla önemli katk�larda bulunmu lard�r. 

 

Frey  ve Stiehler 

Frey, Leipzig Pedagoji Enstitüsü ve onun bir kolu olan El leri Ö retmen 
Okulu’nda uzman olarak çal� m� t�r. Almanya'da “  Okulu” ak�m�n�n 
savunucular�ndan olan Frey, özellikle Matematik ve Do a Bilimleri derslerinin i  
ilkelerine dayanarak ö retilebilece ini savunmu tur. Müzeler konusunda da birçok 
çal� mas� bulunmaktad�r.22 Frey, bu kurslarda Matematik, Do a Bilimleri ve Fen 
Bilimleri derslerinin i  niteli inde nas�l ve hangi yollarla ö retilebilece ini 
göstermi tir.  okulu ilkelerine dayal� ö retim yapabilecek ö retmenlerin 
donan�mlar�, çevre kaynaklardan yararlanarak masrafs�z bir okula 
dönü türülebilmesi gibi konularda önemli çal� malar yapm� , bu dü üncelerini 
verdi i e itimlerde vurgulam� t�r. Frey, bu çal� malar�n�n yan�nda 20 A ustos 1926 
tarihinde sundu u raporunda  "Mektep Müzesi” üzerinde durur. Ona göre mektep 
müzeleri tarihe kar� an de erleri bar�nd�ran bir kurum olmas� nedeniyle okul 
ya am�na ili kin her eyi sergilemelidir. “Bu müzeler ayn� zamanda hem e itimcileri 
hem de aileleri bilgilendirerek yayg�n e itim için de bir araç olabilir” görü ünü 
savunmu tur.23 Stiehler de Lelpzig Pedagoji Enstitüsü ve onun bir kolu olan "El leri 
Ö retmen Okulu" uzmanlar�ndan ve i  okulu anlay� �n�n önemli 
savunucular�ndand�r. Stiehler, çe itli dersleri resim ve modelaj yoluyla ö reterek ve 
özellikle resim ö retimine yeni bir biçim vererek sanat e itiminde yenilikler yaratm�  
bir e itimcidir. Onun sundu u rapor, okul e itiminin genel program� içindeki "Sanat 
E itimi" konusunda temel bilgileri kapsam� t�r. Raporun i  maddesinde sanat 
e itiminin, ö retim ya am�ndaki yeri ve hedefini u cümleleriyle savunmu tur: 

    “…Resim ve el i leri yoluyla ö rencinin yarat�c�l� � ve bulu  yetene i geli tirilmeli ve 
sanat eserlerinin de erini anlayabilecek dü ünce ve duygular� art�r�lmal�d�r. Bu, sanat�n 
kendisi de ildir. Belki herkesi sanata do ru e itmek gerekir. Gerçek sanat, ancak yaratma 
gücüne sahip s�n�rl� say�da kimselerin hakk�d�r”.24  

Stiehler, resim ve eli leri derslerine dikkat çekmeye çal� m� t�r. Ona göre bu 
dersler yoluyla ö renci, hem d�  dünyaya ili kin izlenimlerini, gözlemlerini hem de 
iç dünyas�nda ya ad�klar�n� renk ve biçim yoluyla anlatma gücünü kazanabilir. 
Stiehler'e göre; e itimin her döneminde, resim ö retimi ile i  ö retimine yer 
verilmelidir. Stiehler'in raporu, resim ve i  e itiminin genel e itim içindeki önemini 
ve sanat e itimindeki yerini aç�klayarak bu alanda yeti mi  ö retmenlerin 
gereklili ini belirtmektedir. Bu dersler hem matematik, co rafya, tarih gibi tüm di er 
                                                            
22 Etike, S. (2001). Cumhuriyet Dönemi Sanat E itimi. ss. 88-90. Ankara: Gültikeni. 
23 Etike, a.g.e., ss. 88-90. 
24 Etike, a.g.e., s. 91. 
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derslere yard�m götürecek, hem de ev ve okul ya am�nda kullan�lan kimi araç ve 
gereçlerin yap�m� ve onar�m�nda i  görecektir. Bu da konunun ekonomik de erini 
vurgulamaktad�r.25 

 

Salomon Calvi 

kinci Dünya Sava � s�ras�nda Türkiye’ye gelmi  olan Alman bilim insanlar� 
aras�nda bulunan Prof. Dr. Salomon Calvi’nin Ankara Üniversitesi Jeoloji 
Bölümü’nün kurulmas�na katk�lar� büyük olmu tur. Bu katk�lar�n izine bugünkü 
“Jeoloji Müzesi”‘nin kolleksiyonlar� aras�nda rastlamak mümkündür. 

Calvi, 20 Mart 1939’da Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne mü avir jeolog olarak 
tayin edilmi tir. Bu tarihten sonra, ba �ms�z bir kurulu  olan ve geli mesinde büyük 
rol oynad� � Maden Tetkik Ara t�rma Enstitüsü, onun ba l�ca çal� ma yeri olmu tur. 
Salomon-Calvi’ye, Atatürk Üniversitesi Reformu’nu takiben, 1934-1935’te, Frans�z    
co rafyac� ve jeolog Ernest Chaput (1880-1943)’nün önerisi üzerine stanbul 
Üniversitesi’nde Jeoloji Kürsü Ba kanl� � teklif edilmi tir. Calvi, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü’ndeki çal� malar�n� dikkate alarak bu teklifi reddetmi tir. Salomon 
Calvi, Türkiye’de çok cazip bir çal� ma sahas� bulmu , yapt� � uzun seyahatler 
sayesinde Anadolu’nun henüz ara t�r�lmam�  k�s�mlar�n� tan�m� , ilerlemi  ya �na    
ra men durup dinlenmeden kar �la t� � problemleri ara t�rm�  ve çok say�da yay�n 
yapm� t�r. Türkiye’deki su kaynaklar�n�n, depremlerin ve �l�ca kaynaklar�n�n birer 
katalo unu yay�mlam� , Kuzey Anadolu’da petrol ara t�rmalar� yapm� t�r.  

  

  

  

Resim 14. Ankara Üniversitesi Jeoloji Sergi Salonu 

                                                            
25 Etike, a.g.e., ss. 92-93. 
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Resim 15. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Sonuç 

Ankara Üniversitesi, ad�n� ta �d� � kentin 1923 y�l�nda ba kent olmas�yla genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ça da l� a aç�lan ad�mlar�nda önemli bir kilometre ta � 
olmu tur. Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet de erlerine sahip ve bu de erlerin 
sürdürücüsü bir üniversite kimli indedir. Bu nedenle Ankara Üniversitesi 
Cumhuriyetin lk Üniversitesi olarak kendini adland�r�r. Bu ilerlemede ku kusuz 
Nazi döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kalan; Mustafa Kemal’in genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nde onlara kucak açt� � Alman bilim ve sanat insanlar�n�n çok 
önemli rolleri olmu tur. Onlar�n yapt�klar� çal� malar Ankara Üniversitesi’nin pek 
çok fakültesinde hem e itim binalar� hem de hemen her alandaki e itim ve sanat 
programlar�n�n akademik bir gelene e kavu mas� aç�s�ndan önemli izler b�rakm� t�r. 
Alman sanat insanlar�n�n sanat�n tüm türlerinde yapt�klar� ba lang�ç çal� malar� ve 
örnek çabalar� Ankara Üniversitesi’ni bilimin, tekni in oldu u kadar sanat�n da bir 
üniversitesi durumuna getirmi tir. Alman sanat insanlar�, ayn� zamanda bir 
ça da la ma projesi olan Türkiye’nin en ça da  yüzünün geli tirilmesinde ve 
Almanya-Türkiye aras�ndaki ili kilerin olu mas�nda çok güçlü ba lant� noktalar� da 
olu turmu lard�r. Üniversitelerin yenile mesiyle 1933'ten sonra Türkiye'ye gelen 
bilim insanlar�, Türk bilim ve sanat anlay� �na önemli katk�lar yapm� lard�r. Birçok 
meslekta lar� sava ta yok olurken onlar, Türkiye'de ö renci yeti tirmi ler, 
mesleklerini geli tirmi ler, Türkiye'de gördükleri ilgi ve sayg�dan çok 
etkilenmi lerdir. Prof. Philipp Schwartz an�lar�nda, Türkiye için; "…bat�'n�n 
pisli inin bula mad� � harika bir ülke ke fediyorum" tümcelerini yazm� t�r. Bu 
sözler, Türkiye'de çal� an di er tüm bilim ve sanat insanlar�n�n ortak görü ü gibi 
de erlendirilmi tir. 
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Giri  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet in a etme sürecinde, dil ve tarih eksenli 
yöneli  ve tezlerini temellendirmek üzere, zamana ve mekâna hükmetmesi arzusuyla 
kurdu u Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin, Cumhuriyetin ça da la ma ideal ve 
ülküsünü de içinde bar�nd�ran ilginç ve zengin ayr�nt�lara sahip bir tarihî öyküsü 
var. Kuruldu u 1935 y�l�ndan ba layarak Cumhuriyet tarihinin bütün büyük 
dönü üm ve de i imlerine tan�kl�k eden bu 80 y�ll�k öykünün, imdi sararm�  
foto raflar ve belgeler üzerinden izlenebilen ba lang�ç y�llar�na ait hat�ralar aras�nda, 
Alman bilim insanlar�n�n anlaml� ve özel bir yer tuttu una özellikle i aret edilebilir. 

Cumhuriyetin ba kentinde kurulmas� arzulanan Ankara Üniversitesi aray� lar�n� 
da içeren bu öykünün, 1920’li y�llar�n sonlar�ndan ba layarak, ba ta Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, dönemin elit siyasi 
portreleriyle Çankaya’da yapt� � ve büyük önem atfetti i toplant�lar sonucunda 
ekillenen dü ünsel a amalar�, ku kusuz, ayr� bir yaz�n�n konusu oldu u gibi, bu 

sürecin, Türk Yüksekö retim tarihinde önemli bir dönüm noktas� olu turan 1933 y�l� 
Üniversite Reformu ile birlikte de erlendirilmesi gereken yanlar� da var. Öyle 
anla �l�yor ki, Ankara’n�n imar�na büyük önem veren Cumhuriyetin kurucu kadrosu 
için, ba kentte kurulmas� öngörülen Ankara Üniversitesi’nin yeri büyük ölçüde bu 
toplant�lar sonucunda belirlenmi ; Müstakbel Üniversite olarak 1932 tarihli bir Ankara 
kent haritas� üzerine i lendi i gibi, 1930’lu y�llar�n ilk yar�s�nda Ankara’n�n naz�m 
plan�n� haz�rlamakla u ra an H. Jansen’in projelerine de, Yüksek Mektepler olarak 
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nitelendirilen ve farkl� fakültelerin olu turdu u görkemli binalar toplulu u 
tasar�mlar� olarak konu edilmi ti. 

 

22 Haziran 1935: Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin Kurulu u ve  
E itim Ö retimde lk Alman Kadrosu 

 
Ad�n�, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün verdi i 

ve onun iste i üzerine, 14 Haziran 1935 y�l�nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edilen 2795 say�l� Kanun’un 7 Te rinievvel 1336 (22 Haziran 1935) tarihli Resmî 
Gazete’de yay�mlanarak yürürlü e girmesiyle kurulan Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nin, Türk Tarih Kurumu Asba kan� s�fat�yla Afet Uzmay ( nan)’�n ilk dersi 
verdi i 9 Ocak 1936 Per embe günü, Ankara Halkevi’nde düzenlenen ve ba ta 
Atatürk olmak üzere bütün hükûmet erkân� ve kalabal�k bir topluluk huzurunda 
yap�lan törenle aç�ld� � bilinmektedir. 

Ulus gazetesinin  7 Ocak 1936 tarihli say�s�nda “Dil, Tarih, Co rafya Fakültesi 
Per embe günü Halkevinde törenle aç�l�yor” ba l� � alt�nda yay�mlanan bir haber, 1935 
y�l�nda ve henüz imdiki binas� in a edilmeden önce e itim-ö retimini Ulus’ta 
Mimar Kemâleddin Bey taraf�ndan in a edilmi  Evkaf Apartman�’nda1 sürdüren Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi’nde görev yapan Alman bilim kadrosunun be  ki iden 
ibaret oldu unu ortaya koymaktad�r: 

                                                            
1  Fakültenin ilk mezunlar�ndan Mustafa Turna’n�n an�lar�nda, Evkaf Apartman�’nda ba layan e itim-

ö retimin ilk y�l�na ait bir hayli ayr�nt� bulmak mümkündür: “Kanunun yürürlü e girmesinden sonra, 
EVKAF APARTMANI’nda gerekli tadilat yap�lm� , ö renci kay�t ve kabulü için imtihan aç�larak 40 yat�l� 
ö renci ve 60 gündüzlü ö rencinin kayd� tamamland�ktan sonra Fakülte 9 Ocak 1936 tarihinde Ankara 
Halkevi’nin büyük salonunda Atatürk’ün huzurunda yap�lan sade bir törenle ö retime ba lam� t�r…EVKAF 
APARTMANI…o zaman Ankara’s�nda en büyük ve modern bina idi. Binada odalar birle tirilerek, dershane 
ve seminer odalar�, kütüphane ve çal� ma odalar� meydana getirilmi  ve binada büyük ölçüde tadilat 
yap�lm� t�r. Ön cephe tamamen fakülte taraf�ndan i gal edilmi tir. imdi Küçük Tiyatro alarak kullan�lan 
büyük salon, mü terek dersler için kullan�lan en büyük s�n�ft�. Oda Tiyatrosu’nun bulundu u k�s�mla di er 
odalar birle tirilerek yemekhane, alt�nda da mutfak yap�lm� t�r. Gençlik Park�’na bakan ön büyük kap�dan 
birinci kata ç�k�ld� �nda, dekan, müdür odas� ve sekreter odalar� vard�. Küçük Tiyatro giri inde yap�lan 
bölmelerle, muhasebe, idare memurlu u, daktilo ve teksir odalar� vard�. Bundan sonra her katta bilim dallar�na 
ayr�lan dershane, seminer odas� profesör ve doçent odalar� meydana getirilmi tir. 4 ve 5’inci katlarda ise k�z ve 
erkek yatakhaneleri, banyo ve du lar yap�lm� t�… Her odada sadece dört karyola ve bir elbise dolab� vard�. 
E yalar son derece kaliteli ve o zaman�n artlar�na göre çok mükemmeldi. Yemekhanede kullan�lan tabaklar, 
sandalyeler, masalar en iyi malzemedendi. Yemekler çok nefis, kaliteli olarak verilmekte idi. Al�nan 40 
ö renciye aç�l�  törenine kadar birer tak�m elbise, bir k� l�k palto, iki er tak�m iç çama �r� ve iki er gömlek, 
pijama, ayakkab� ve çorap verildi. Merasime ö renciler yeknesak düzgün k�yafetle kat�ld�lar. …Fakülteye 1 
numaradan 60 numaraya kadar gündüzlü ö renci, 60 numaradan 100 numaraya kadar yat�l� ö rencinin 
kayd� yap�lm�  ve fakültede 100 ö renci ile ö retime ba lanm� t�r. Ertesi y�l ö renci say�s� 300’e 
ç�kar�ld�…(Ulu Önder Atatürk) Fakültenin ö retime ba lad�ktan sonraki bir geli lerinde yine bizlerle 
konu arak dilek ve isteklerimizi sormu  ve unlar� söylemi tir: “ Sizler ilerde birer bilim adam� olarak Türk 
Dilinin geli mesinde ve zenginle tirilmesinde, Türk tarihini çe itli kaynaklardan inceleyerek tarihimizin 
eskili i ve zenginli ini, yurt co rafyas�n� bilimsel yönden inceleyecek ileri Türk Kültürüne hizmet edeceksiniz. 
Bu fakültenin ileride asistan, doçent ve profesör kadrosunu sizler olu turacaks�n�z. Size güvenim sonsuzdur. 
Fakat çok çal� man�z laz�md�r. Çok çal� acaks�n�z bunu unutmay�n!. Türk Tarih Kurumu’nda, Türk Dil 
Kurumu’nda uzman olarak sizler görev alacaks�n�z. Hayatta en büyük rehberiniz bilim, olmal�d�r.” Bkz. 
nalc�k, H.-Turna, M., (1986) A.Ü. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi'nin lk Mezunlar�ndan Halil nalc�k ve 

Mustafa Turna'n�n Ö rencilik An�lar� ve Fakültenin Tarihçesi, Ankara: 1986, ss. 7-10 



kinci Vatan 237

    “…Fakülteye imdiye kadar kaydolan talebenin mikdar� 112 dir. Bunlardan 40’� 
müsabaka ile seçilmi  olan leyli talebedir. Fakültede aslî olan dil, tarih, co rafya, 
arkeoloji ubelerinden ba ka, lisan hocas� yeti tirmek için mütemmim zümreler vard�r. 
Tahsil müddeti dört senedir. Doktora yapmak istiyenler bir sene daha okumalar�na 
devam edeceklerdir. Mezun olanlara bütün yüksek mektebleri bitirenlerin hakk� verildi i 
gibi ayr�ca müzelerde mütehass�s memur ve yeti tikleri k�s�mda muallim olarak vazife 
alabileceklerdir. Fakültenin profesör kadrosu tamamlanm� t�r. imdiye kadar Türkiyede 
ilk defa tedrisat� ba l�yacak olan ilim ubeleri aras�nda Sümer, Asur, Akad dilleri 
profesör Landsberiyer taraf�ndan, Çin lisan� ve edebiyat� Mmlle.Fon Gobl taraf�ndan, 
Hindoloji profesör Lui taraf�ndan, macar lisan� ve edebiyat� profesör Rayçuni taraf�ndan, 
Eti lisan� profesör Küteborg taraf�ndan, lâtince ve yunanca profesör Rodi taraf�ndan 
verilecektir…”  

Gazetede adlar� verilen be  Alman akademisyenden biri olan Ord. Prof. Dr. 
Benno Landsberger 1935-48 y�llar� aras�nda Sümeroloji ve Asuroloji derslerini 
vermi tir. 

 

               

 

 

 

Foto raf 1. Benno Landsberger  

Fakülte ar ivindeki özlük dosyas�nda, B. Landsberger’in 21 Nisan 1890 y�l�nda 
Friedek’te (öst. Sehlenin/Avusturya Silesia’s�) do du u, Alman-Yahudî  ve bekâr 
oldu u, Leipzig Üniversitesi Felsefe Fakültesi mezunu ve Almanya’daki i inin de 
ö retmenlik/Sümerolog oldu u yaz�l�d�r. Leipzig Üniversitesi (Universität Leipzig) 
Orientalisches Institut’daki ö renimi s�ras�nda Arapça derslerini August Fischer ve 
Asuriyoloji derslerini de Heinrich Zimmern’den alan Landsberger,  Almanya’da 
Nazi idaresinde 7 Nisan 1933’de ç�kart�lan “Devlet Memurlu unun Yeniden 
Yap�land�r�lmas�na Dair Kanun”2 (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)  
nedeniyle görevinden al�nm� ; Berlin’de 22 ilkte rin (Ekim) 1935 y�l�nda Türkiye 

                                                            
2 Söz konusu kanun dolay�s�yla Alman Üniversitelerinde i lerini kaybederek ülke d� �na ç�kmak 

zorunda kalan bilim insanlar�n�n durumu, bugüne kadar pek çok çal� maya konu edildi. Alman 
bilim gelene inin bundan nas�l etkilendi ine ve Türkiye’deki duruma ili kin çarp�c� 
de erlendirmeler için bkz; Grüttner, M. K�nas, S. (2007)  “Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus 
den deutschen Universitäten 1933–1945”, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Heft I, ss. 123-186.; 
Reisman, A. (2007), “German Jewish Intellectuals' Diaspora in Turkey: (1933-1955)”, The Historian, 
Vol. 69, no.3, pp. 450-478; Bahar, . (2010) “German or Jewish, Humanity or Raison d'Etat: The 
German Scholars in Turkey, 1933-1952”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Volume 
29, Number 1, pp. 48-72; Ege, R.-Hagemann, H. (2012) “The modernisation of the Turkish University 
after 1933: The contributions of refugees from Nazism”, The European Journal of the History of 
Economic Thought, Volume 19, Issue 6, pp. 944-975.  
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Kültür Bakan� ad�na Berlin Talebe Ba  spekteri olarak Avni Ba man ile  imzalad� � 
sözle meyle, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Asuriyoloji kürsüsüne ayl�k maa � 600.-
TL. olmak üzere Profesör olarak atanm� 3; Fakülte Profesörler Kurulu karar�yla 
20.12.1945 tarihinde Sümeroloji Enstitüsü Profesörü olarak kendisine Ordinaryus 
unvan� verilmi  ve bu karar Millî E itim Bakan� Hasan Âli Yücel’in imzalad� � 
31.12.1945 tarih ve 6568 say�l� yaz� ile onaylanm� t�r. Fakülte ar ivinde bulunan 
15.4.1942 tarihli “Üniversite ve Yüksek Okullar�n Bilumum Tedris Heyetinde Çal� anlara 
mahsus Anket”te, haftada 20 saat ders verdi i yaz�l�d�r.  Türkiye Büyük Millet Meclisi 
taraf�ndan 6 Temmuz 1948 y�l�nda ve 5239 say�l� Kanun gere ince Profesörlük 
tahsisat� kald�r�lan Landsberger, sözle mesinin sona erdi i 15 Ekim 1948 tarihinde 
Fakülteyle ili kisini keserek Ankara’dan ayr�lm� t�r. 13 y�l çal� t� � Fakültenin 
Dekanl� �’na yazd� � “Ankara, 29 Temmuz 1948” tarihli dilekçesindeki ifadeler 
anlaml�d�r: “Chicago Üniversitesi Profesörü olarak Amerika’ya gitmek niyetindeyim. Eski 
Alman Tabas� oldu um için Pasaportum kalmad�. Türkiye’den Amerika’ya gidebilmem için, 
bana Ecnebilere mahsus Türk pasaportunun, seyahat için, verilmesi için gerekli i lemin 
yap�lmas�n� sayg�lar�mla rica ederim.” 1948 y�l� sonbahar�nda Ankara’dan ayr�l�p 
Amerika Birle ik Devletleri’ne giderek ayn� y�l Chicago Üniversitesi Oriental 
Institute’da çal� maya ba layan Landsberger, 26 Nisan 1968 y�l�nda Chicago’da 
hayat�n� kaybetmi tir.4  

Gazetede Çin lisan� ve edebiyat� dersi verece i belirtilen ve 1935-1937 y�llar� 
aras�nda Fakültede bulunan Sinolog Prof. Dr. Annemarie von Gabain, 4 Temmuz 
1901’de Mörchingen’de do mu ; Berlin Üniversitesi’nde Sinolog Otto Franke’nin 
yan�nda çal� m� , ayr�ca Türkolog Wilhelm Bang’dan da Türkçe ve Uygurca dersleri 
alm� t�r.  

                                                            
3 Ord. Prof. Dr. Sedat Alp’in an�lar�nda, B.Landsberger’in Türkiye’ye geli ine ili kin ayr�nt�l� bilgi 

vard�r: “Bir gün Türkoloji doçenti Herbert Durdal evime telefon etti…”…Asuryoloji profesörü 
Landsberger’in i ine son verildi” dedi. Landsberger, Yahudi as�ll� idi…O s�ralarda Ankara’da ç�kan Ulus 
gazetesinden, Ankara’da yeni bir fakültenin (Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi) kurulaca � haberini 
okudum…Bu haberi al�nca derhal ö renci müfetti im Cevat Dursuno lu’nu arad�m ve hocam�n Ankara’da 
aç�lan yeni fakülteye al�nabilece ini söyledim. Cevat Bey hemen Leipzig’e geldi ve Landsberger’e Ankara’da 
Sümeroloji profesörlü ü teklif etti. Landsberger biraz nazland�. Onun akl�nda, bütün di er Alman 
profesörlerde oldu u gibi Amerika vard�. Ancak bu f�rsat� kaç�rm� t�; Amerika ba kalar� taraf�ndan kap�lm� t� 
ve ona yer kalmam� t�. Hatta bir ara Hititçe’yi ilk çözen bilim adam� Hrozny, Prag Üniversitesi’nden emekli 
olunca onun yerine Prag’a gitmeyi de dü ündü. Oysa Nazilerin Prag’� i gali çok yak�nd�. ..Ben Landsberger’i 
Ankara için kand�rmaya çok u ra t�m. Yaln�z bir art ko tu: Ankara’n�n kitapl� � yoktu; kitapl�ks�z çal� mak 
ve ilim adam� yeti tirmek çok zordu. K�sa bir zaman önce hocas� Heinrich Zimmer ölmü tü. Dul e i 
kitaplar�n� sat�yordu. Fakülte bu kitapl� � sat�n al�rsa Ankara’ya gitmeyi kabul edecekti. K�sa bir zaman sonra 
Ankara bu kitapl� � sat�n almay� kabul etti ve Landsberger Ankara’ya gitmeye karar verdi…”; lk Türk 
Hititolo un Ya am Öyküsü Sedat Alp, Derleyenler: C. Dündar-F. Sevinç, Ankara. 2004, ss. 40-41. 
Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Cumhuriyet Ar ivi’nde bulunan 6 Mart 1939 tarihli bir belgede (Say�: 
10512 , Dosya: 88-191,  Fon Kodu: 30.18.1.2,  Yer No: 86.19.6), Landsberger'in Viyana'da bulunan k�z 
karde inin de, sözle me müddetinin sonuna kadar Türkiye'ye gelip oturmas�na izin verildi i 
anla �lmaktad�r. 

4  H. Widmann, Benno Landsberger’in yeti tirdi i ö rencilerin aras�nda Emin Bilgiç, Kemal Balkan, 
Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç, Mustafa Kalaç ve Firuzan K�ral’�n adlar�n� vermektedir (Widmann, 
H. (2000) Atatürk ve Üniversite Reformu, Çev:A. Kazanc�gil-S. Bozkurt, stanbul, ss. 241-242; ayr�ca 
bkz; Çelebi, N. (2003) “Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’ndeki Mülteci Profesörler”, Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi Dergisi, 43, I, Ankara, ss. 265-267).    
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          Foto raf 2. Annemarie von Gabain 

1935-37 y�llar� aras�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde Sinoloji Profesörü 
olarak çal� an Gabain, 1937 y�l�nda Ankara’dan ayr�larak Berlin Üniversitesi’nde 
Türk Dili ö retimini üzerine al�p 2. Dünya Sava �’n�n sonuna kadar bu görevini 
sürdürmü ; sava tan sonra Hamburg Üniversitesi’nde Türk Dili Profesörlü üne 
atanm� t�r. Uygurca alan�ndaki çal� malar�yla ün kazanan Gabain, 1957’de Türk Dil 
Kurumu haberle me üyeli ine, 1989’da ise eref üyeli ine seçilmi ; 1973 y�l�nda da 
Türk Diline katk�lar�ndan dolay� Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetince kendisine eref 
Diplomas� takdim edilmi tir. Prof. Dr. Gabain, 15 Ocak 1993’de Berlin’de hayat�n� 
kaybetmi tir.5 

Gazete haberinde Fakültede Eti lisan� verece i belirtilen ve 1948 y�l�na kadar 
Hititoloji dersleri veren Prof. Dr. Hans Gustav Güterbock’un özlük dosyas�nda, 27 
May�s 1908 y�l�nda Berlin Charlottenberg’de do du u, evli ve Yahudî  oldu u, Leipzig 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi mezunu ve Hititolog oldu u yaz�l�d�r.  

 

        

 

 

 

Foto raf 3. Hans Gustav Güterbock 

Hans Eheloft’tan Hititoloji, Johannes Friedrich ve Benno Landsberger’den de 
Asuriyoloji dersleri alan Güterbock, 1933-1935 y�llar�nda Bo azköy kaz�lar�nda üç y�l 
süreyle Berlin Müzesi taraf�ndan istihdam edilen bir Alman epigraf grubunun üyesi 
olarak çal� m� ; Nazi idaresinde 7 Nisan 1933’de Almanya’da ç�kart�lan “Devlet 
Memurlu unun Yeniden Yap�land�r�lmas�na Dair Kanun” (Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums)  nedeniyle görevinden al�nm� t�r.  Türkiye Cumhuriyeti 

                                                            
5 Eren, H.  “Annemarie von Gabain (1901-1993)”, Türk Dili, Say�: 495, ss. 213-215; Laut, J. P. (1995) 

“Annemarie von Gabain 1901-1993”, Finnisch-Ugrische Forschungen, 52, Freiburg, ss. 367-374. Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi personel ar ivinde Prof. Gabain’in özlük dosyas� bulunamam� t�r. 
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Kültür Bakanl� � ad�na R�dvan Nafiz Edgüer ile 26.10.1935'de imzalad� � sözle meyle 
Ankara’ya gelerek Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde Hititoloji derslerine giren ve 
hatta 1940 y�l�nda bir ara Sümeroloji ve Arkeoloji dersleri de vermeye ba layan 
Güterbock, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf�ndan 6 Temmuz 1948 y�l�nda ve 5239 
say�l� Kanun gere ince Profesörlük tahsisat� kald�r�ld� � için, 18.09.1948 tarihinde 
Fakülte Dekanl� �’na ba vurarak sveç Uppsala Üniversitesi’nden davet ald� �n� ve 
sözle mesi gere i yollu unun ödenmesini talep etmi ; sözle mesinin sona erdi i 15 
Ekim 1948 tarihinde de Fakülteyle ili kisini keserek  Ankara’dan ayr�lm� t�r. 1949 
y�l�nda Thorkild Jacobsen’in daveti üzerine Chicago Üniversitesi Oriental Institute’da 
çal� maya ba layan Güterbock, 1956 y�l�nda tam-zamanl� (full) profesörlü e terfi 
etmi ; 1962 y�l�nda American Oriental Society Ba kanl� �na seçilmi  ve 1969 y�l�nda da 
Üniversitenin Hititoloji alan�nda verdi i Tiffany ve Margaret Blake Üstün Hizmet 
Profesörü ödülü ile onurland�r�lm� t�r. 1976 y�l�nda emekli olan Güterbock, 29 Mart 
2000 y�l�nda vefat etmi tir.6  

Gazete haberinde lâtince ve yunanca derslerini verece i yaz�l� ve profesör rodi  
olarak tan�t�lan  Ord. Prof. Dr. Georg Rohde 1935-49 y�llar� aras�nda Fakültede görev 
yapm� t�r.  

 

         

 

 

Foto raf 4. Georg  Rohde  

Fakülte ar ivindeki özlük dosyas�ndan, kendisiyle Berlin m�nt�kas� Talebe 
ispekteri Avni Ba man aras�nda 1935 y�l� son te rinin (Kas�m ay�) yedinci günü 
Berlin’de imzalanan  üç y�ll�k kontratta, G. Rohde’nin  1899 y�l�nda Berlin’de 
do du u, Alman oldu u, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Grek-Latin Dilleri 
Kürsüsü’ne ayl�k 500.-TL. maa la Profesör olarak atand� � anla �lmaktad�r.  1944 
y�l�nda kontrat� yenilenen Profesör Rohde’nin, 7 Temmuz 1944 y�l�nda doldurarak 
imzalad� � “Devlet veya Belediyeler Hizmetindeki Yabanc� Mütahass�slara Mahsus 
Beyanname”de verdi i bilgiler aras�nda Berlin 23.12.1899 do umlu oldu u, milliyeti ve 
mezhebi hanesine Alman-Katolik yazd� �, evli ve 2 çocu unun bulundu u kay�tl�d�r. 
Ar iv belgeleri aras�nda, G.Rohde ile Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Enver 
Ziya Karal aras�nda imzalanan ve 1 Haziran- 30 A ustos 1949 tarihlerini kapsayan üç 
ayl�k bir sözle mede, Ordinaryus Profesör Rohde’nin Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi 
Klasik Filoloji (Lâtin, Yunan dilleri ve edebiyat�) kürsüsünde yönetici oldu u ve 
kendisine ayda 2000.-TL. maa  ödenece i yaz�l�d�r. Ar ivde, Dil ve Tarih-Co rafya 

                                                            
6 H. Widmann, Güterbock’un ö rencileri aras�nda Kemal Balkan, Selçuk Ar, Muazzez lmiye Ç� , 

Hatice K�z�lay, Tahsin ve Nimet Özgüç, Raci Temizer ve Emin Bilgiç’in adlar�n� vermektedir 
(Widmann, H., A.g.e, s. 242.; ayr�ca bkz; Çelebi, N., A.g.e., s. 267).   
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Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � iki ayr� dilekçe,  G.Rohde ile yap�lan sözle menin 
neden üç ay ile s�n�rland�r�ld� �n� aç�klamaktad�r. Buna göre, Dekanl� a hitapl� 
26.IV.1949 tarihli ilk dilekçesinde, kendisinin “Berlin Hür Üniversitesi’ne davet” 
edilmesi dolay�s�yla “1949 y�l� ba �nda dört ayl�k bir mukavele yap�lmas� talebinde” 
bulundu unu ve bu dile inin   kabul olundu unu, (fakat) “Berlinde siyasî durumun 
hâlâ vuzuh kesbetmemesi yüzünden” hareket tarihini “tesbit edemeyecek vaziyette” 
oldu unu, “bu sebeple, ahsî” durumuna göre, “Fakültemizi de mü külâta dü ürmemek ve 
yeni kararlar almak mecburiyetinde b�rakmamak için”, kontrat�n�n “normal olarak 1949 y�l� 
sonuna kadar uzat�lmas�na   delâlet” buyurulmas�n� rica eden G.Rohde, 30.IV.1949 
tarihli ve “26.IV.1949 tarihli dilekçeme ektir:” diye erh dü tü ü yeni dilekçesinde 
“Berlin’den bugün ald� �(m) haberlerden anlad� �”na göre, “1949 y�l� eylül ay� ba �ndan 
itibaren Berlin’de” bulunmas� ve “vazifeye ba lamas�” kendisinden istenmi ; “bu 
sebepten dolay�, 26.IV.1949 tarihli” dilekçesinde ileri sürdü ü “ricay� de i tirmek 
mecburiyetinde kalarak”, kontrat�n�n “dört ay için (yani A ustos ay�n�n sonuna kadar) 
uzat�lmas�n�” dilemi tir. 1949 y�l�nda kurulan  Berlin Hür Üniversitesi’ne (Freie 
Universität Berlin) tayini gerçekle en ve 1952 y�l�nda bu Üniversitenin Rektörlü ünü 
de yapan G. Rohde, 21 Ekim 1960 y�l�nda Berlin’de hayat�n� kaybetmi tir.    

Ulus gazetesindeki haberde ad� geçen ve Hindoloji derslerini verece i belirtilen 
Profesör Lui’nin, esasen, co rafya dersleri vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
Bakanl� � ad�na Berlin bölgesi talebe ba ispekteri  Avni Ba man taraf�ndan kendisiyle 
1935 y�l� ilkte rininin (Ekim) yirmialt�nc� günü Berlin’de iki nüsha olarak yap�l�p imza ve 
teati edilen kontrat gere ince Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Co rafya kürsüsüne üç 
y�ll� �na gelen ve 1935-43 y�llar� aras�nda Co rafya Enstitüsünü yöneten Ord. Prof. 
Dr. Herbert Louis oldu u muhakkakt�r.  

 

   

 

 

 

 

                                             Foto raf 5. Herbert Louis 

Fakülte ar ivindeki özlük dosyas�nda, kendisiyle Berlin bölgesi Talebe ba ispekteri 
Avni Ba man aras�nda 1935 y�l� ilk te rinin (Ekim ay�) yirmi alt�nc� günü Berlin’de 
imzalanan  üç y�ll�k kontratta, H. Louis’in 1900 y�l�nda Berlin’de do du u, Alman 
uyruklu oldu u (Deutsches Reich), Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Co rafya 
Kürsüsü’ne ayl�k 450.-TL. maa la Profesör olarak atand� � anla �lmaktad�r.  Fakülte 
ar ivinde bulunan 16.4.1942 tarihli “Üniversite Ve Yüksek Okullar�n Bilumum Tedris 
Heyetinde Çal� anlara mahsus Anket”te, H. Louis’in evli ve 4 çocuklu oldu u, ilk kez 
1.2.1926 y�l�nda ö retmenlik mesle ine girdi i, haftada 6 saat ders verdi i, 720.-
TL.maa  ald� � ve Co rafya kürsüsünde Ordinaryus Profesör olarak çal� t� � gibi, 
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“ayr� ücret yok” diyerek not dü tü ü Co rafya Enstitüsü Müdürlü ü yapt� � yaz�l�d�r.   
Ord. Prof. Dr. Norbert Krebs’in yeti tirdi i ve tavsiye etti i Louis’in Fakülteye 
tayininde, ö renci müfetti i olarak bir süre Almanya’da bulunan Cevat 
Dursuno lu’nun da eme i geçmi tir.7  

1943 y�l�nda Köln Üniversitesi’nde Co rafya Kürsüsü ordinaryüs 
profesörlü üne tayin edildi i için ülkemizden ayr�lan H. Louis, 1952 y�l�nda Münih 
Üniversitesi Co rafya Kürsüsü ordinaryüs profesörlü üne atanm� ;  bu görevini 
sürdürürken, 7.4.1965 y�l�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Profesörler Kurulunca 
tayin edilen bir komisyon, Ülkeler Co rafyas� Kürsüsünde aç�k bulunan sözle meli 
kürsü Profesörlü ü için kendisini önermi ; konferansiye Profesör olarak 15 Eylül 1965 
y�l�nda 3900.-TL. ayl�k maa  kar �l� �nda bu görevine ba lam�  ve 28 ubat 1966 
tarihine kadar 6 ay süreyle kendisiyle bir sözle me imzalanm� t�r.  Münih 
Üniversitesi’nde 1968 y�l�nda emekli oluncaya kadar Co rafya Enstitüsü Müdürlü ü 
yapan H.Louis, 11 Temmuz 1985’de Münih’te vefat etmi tir.  

1930’lu y�llar�n ikinci yar�s�nda bu kadroya yedi bilim insan�n�n daha kat�ld� � 
anla �lmaktad�r. Bunlardan, Alman filolojisindeki dersleri 1936-42 y�llar� aras�nda 
sürdürdü ü bilinen ve Fakülte ar ivindeki özlük dosyas�nda Yüksek Ö retim 
Direktörlü ü’ne yaz�lm�  30 Eylül 1936 tarihli bir yaz�da, Fakültenin Filoloji Kürsüsü 
Profesörlü üne atand� � anla �lan Karl Steuerwald’in “15/9/936 sabah� i ine ba lad� �” 
tesbit edilebilmektedir. Sözle mesinin üç y�ll�k oldu unu ve sözle me süresinin 15 
Eylül 1939 tarihinde bitece ini bilen Maarif Vekilli i’nin, Fakülte Dekanl� �na 
gönderdi i 12 Eylül 1939 tarih ve 4/3082 say�l� ve Maarif Vekili olarak Hasan Âli 
Yücel’in imzalad� � bir yaz�da geçen ifadeler, Cumhuriyetin Milli E itim 
Bakanl� �’n�n hassasiyeti konusunda anlaml� ipuçlar� vermektedir: “Mukavelenamesi 
Eylülün 15 inde bitecek olan alman dili ve edebiyat� muallimi Dr.Steuerwald’�n 
mukavelenamesinin bir sene için yenilenmesi muvaf�kt�r. Ancak yenilenecek 
mukavelenamelerde ecnebi mütehass�slar�n kendi memleketlerinde haiz olduklar� unvan 
kullan�laca � ve kendisinin habilitasyon yaparak Almanya’da doçent olmad� � için 
mukavelenamesi yap�l�rken sadece alman dil ve edebiyat� muallimi denmesi laz�md�r. Di er 
taraftan Steuerwald’�n mukavelenamesine Dil, Tarih, Co rafya Fakültesinde veya Maarif 
Vekâletinin gösterece i herhangi bir mektepte 20 saat ders ve tatbikat göstermekle mükellef 
oldu u ve hariçte ba ka bir vazife alam�yaca � tasrih edilmelidir. Bundan ba ka bütçemizin 
ecnebi mütehass�slara ayr�lm�  olan k�sm�nda tasarruf yapmak mecburiyetinde 
bulundu umuz için 415 lira olan ayl�k tahsisat�n�n 350 lira olarak tayini münasip 
görülmü tür…”. Buna kar �l�k, kendisiyle Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekan 
Vekili Emin Eri irgil aras�nda 1939 y�l� Te rinevvel ay�n�n (Ekim ay�) on üçüncü günü 
Ankara’da imzalanan iki  y�ll�k kontratta, K.Steuerwald’�n, 1905 y�l�nda Strassburg 
Alsas-Loren’de do du u, Alman uyruklu oldu u ve ayl�k 350.-TL. maa la haftada 20 
saate kadar ders vermek üzere Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Alman Dil ve 
Edebiyat� Kürsüsü’ne Profesör olarak atand� � anla �lmaktad�r. Ar ivde, Maarif 
Vekilli i Tedrisat Umum Müdürlü ü’nce Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi 

                                                            
7 Alagöz, C. A. (1973-1975) “Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Kurulu undan 1973 Y�l�na Kadar Ülkeler 

Co rafyas� Kürsüsü Çal� malar� Hakk�nda”, Türk Kültürü Ara t�rmalar�, Say�: XI-XIV, s. 214.   
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Dekanl� �’na hitapl� 15 Eylül 1941 tarih ve 2157 say�l� bir yaz�da, Maarif Vekili 
nam�na C. Dursuno lu imzas�yla “Mukavelesi 15 Eylül 1941 tarihinde bitecek olan 
…Alman Dil ve Edebiyat� Profesörü Dr.Karl Steuerwald ile a a �da tesbit edilen maddeyi 
kabul etti i takdirde eski artlar dahilinde ve iki y�l müddetle yeniden mukavele yap�lmas� 
muvaf�k görülmü  ve bu hususta Dekanl� �n�za selâhiyet verilmi tir…” denilerek, yaz�n�n 
alt�nda “Madde 10: Maarif Vekâleti Dr. Karl Steuerwald’i 1-ilâ 9 uncu maddelerle kendisi 
için tan�nm�  olan haklara vecibelerine halel gelmemek art�yle ve verece i derslerin adedi de 
haftada 20 saati geçmemek üzere  Ankara Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesinden gayri bir 
tahsil müessesesinde de istihdam edebilir.” aç�klamas� dü ülmü tür. Ar ivdeki belgeler, 
K. Steuerwald ile Fakülte Dekan Vekili Emin Eri irgil taraf�ndan imzalanan 17 Eylül 
1941 tarihli bir kontratla, sözle mesinin iki y�l daha uzat�ld� �n� ortaya koymaktad�r.8  

Belgeler, Almanca Kürsüsü’nde ders veren bir di er akademisyenin, 1938-1940 
y�llar� aras�nda görev yapan Prof. Dr. Herbert Melzig oldu unu ortaya koymaktad�r.  

 

Foto raf 6. Herbert Melzig 
 

Fakülte ar ivindeki özlük dosyas�nda, kendisiyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
Bakanl� � ad�na Berlin Talebe spekteri Re at emsettin aras�nda 1937 y�l�n�n ilkkânun 
ay�n�n (Aral�k) 28 inci sal� gününde Berlin’de imzalanan üç y�ll�k kontratta, H. 
Melzig’in 10 May�s 1909 y�l�nda Stuttgart’da do du u, Alman uyruklu, evli ve 4 
çocuklu oldu u ve Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Almanca Kürsüsü’ne ayl�k 342.-
TL. maa la Profesör olarak atand� � anla �lmaktad�r.9  

                                                            
8  2. Dünya Sava �’n�n bitimine do ru 2 A ustos 1944’de Türkiye ile Almanya aras�ndaki diplomatik 

ili kilerin resmen kesilmesi nedeniyle vatans�z kalan ve haymatloz olarak nitelendirilen Alman 
tebas�na mensup ki iler aras�nda K.Steuerwald’�n da bulundu u anla �l�yor. Türkiye’yi terkeden 
Steuerwald, 1953 y�l�nda tekrar Türkiye’ye dönmü  ve 1956 y�l�na kadar stanbul’daki Alman 
Lisesi’nin müdürlü ünü yapm� t�r (Bkz; S. den Bericht von H. Anstock in der Festschrift 
“Erinnerungen” zum 100 jährigen Bestehen der Deutschen Schule, stanbul. 1968, ss. 26-33). K. 
Steuerwald, 1 Kas�m 1989’da güney Bavyera eyaletinin Neu-Ulm kentinde vefat etmi tir.     

9  H. Melzig’in dosyas�ndaki belgeler aras�nda, 1937 tarihinde yay�nlanm�  304 sayfal�k Kemal Atatürk  
adl� bir kitab�n�n  bulundu u, ayr�ca Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’ndeki Almanca 
Profesörlü ünün yan�s�ra stanbul Edebiyat Fakültesi’nde de Almanca Profesörü ve tarih uzman�, 
1940 y�l�nda Gazi Terbiye Enstitüsü’nde de Almanca ö retmeni olarak istihdam edildi i 
anla �lmaktad�r.    
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Almanca Kürsüsü’ndeki bir di er akademisyenin de Clemens Möller oldu u 
anla �lmaktad�r. Kültür Bakanl� � Yüksek Ö retim Genel Direktörlü ü’nce “Tarih, 
Dil, Co rafya Fakültesi Direktörlü üne” gönderilen  18/11/1937 tarih ve 4111/41-4226 
say�l� bir yaz�da “Ankara Tarih, Dil, Co rafya Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Okulu Almanca 
Profesörlü üne angaje edilen Dr. Möller’e ait kontrat�n tasdikli bir örne i”nin ili ik olarak 
gönderilmesinden bahsedilmesine bak�l�rsa, kendisiyle 16 Kas�m 1937 y�l�nda bir 
sözle me imzalanm�  ve görevine ba lam� t�r. Fakülte ar ivinde bulunan 16.4.1942 
tarihli “Üniversite Ve Yüksek Okullar�n Bilumum Tedris Heyetinde Çal� anlara mahsus 
Anket”ten, Profesör Möller’in toplam 300.-TL. maa la Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi 
ile Siyasal Bilgiler Okulu’nda haftada toplam 22 saat ders verdi i anla �lmaktad�r.10  

Fakülte ar ivindeki belgeler, Sinoloji Enstitüsü yönetimi ve derslerinin 1938-48 
y�llar� aras�nda Ord. Prof. Dr. Wolfram Eberhard taraf�ndan sürdürüldü ünü ortaya 
koymaktad�r. Kendisiyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl� � ad�na spekterler 
Kurulu Ba kan� C. Dursuno lu aras�nda 1937 y�l� te rinisanisinin (Kas�m ay�) 16 �nc� sal� 
günü Ankara’da imzalanan  bir y�ll�k kontratta, Eberhard’�n 1909  Potsdam do umlu, 
Alman uyruklu, evli ve 2 çocuklu oldu u, Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi 
mezunu olup  Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Sinoloji Kürsüsü’ne ayl�k 500.-TL. 
maa la Profesör olarak atand� � anla �lmaktad�r.11 

 

 

 

                                                            
10 7 Te rinievvel 1336/1920- 28 Te rinievvel 1939 tarihli ve 4348 say�l� Resmî Gazete’nin Kararnameler 

(sayfa 12771) bölümündeki “Kararname No: 12176 Devlet Memurlar� Maa at�n�n Tevhid ve Teadülüne 
dair olan 3656 Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurlar� Ayl�klar�n�n Tevhid ve Teadülü hakk�ndaki 3659 
numaral� kanunlar�n 3 üncü maddelerinin (H ) f�kralar�na göre halen müstahdem bulunan veya yeniden 
vazifeye al�nacak olan memurlardan yabanc� dil bilenlerin imtihanlar�n� yapmak üzere Ankara ve stanbulda 
ili ik listede isimleri yaz�l� profesör ve ö retmenlerden mürekkep birer komisyon te kili; Maarif Vekilli inin 
13/10/1939 tarih ve 2/2046 say�l� tezkeresile yap�lan teklifi üzerine cra Vekilleri Heyetince 19/10/1939 
tarihinde kabul olunmu tur.19/10/1939 RE S CUMHUR SMET NÖNÜ” denilmekte ve “Yabanc� Dil 
mtihan� Komisyonlar�/Ankarada” ba l� � alt�nda Almanca için te kil olunan komisyon üyeleri 

aras�nda 4.s�rada Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Almanca Ö retmeni olarak Müller ad� 
zikredilmektedir (s. 12772). Resmî Gazete’nin 7 Te rinievvel 1336/1920- 21 A ustos 1942 tarihli ve 
5190 say�l� nüshas�nda yine ayn� komisyonun üyeleri aras�nda, bu defa Möller olarak ad� zikredilen 
ki inin bu kez Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Almanca Doçenti olarak kay�tl� bulundu u dikkati çeker 
(sayfa 3550). Fakültenin ilk mezunlar�ndan Mustafa Turna’n�n, an�lar�nda, “Fakültenin aç�ld� � 
zamanki ba l�ca bilim dallar� ve kürsüler” bahsinde Alman Dili ve Edebiyat� Bölümü’nün e itim-
ö retim kadrosunda “…Müller de okutman olarak görev yapard�.” demesine bak�l�rsa, Clemens 
Möller’in, muhtemelen 1937 y�l�ndan ba lamak üzere hiç de ilse 1942 y�l�na kadar 5 ya da 6 y�l 
boyunca görev yapt� � anla �lmaktad�r (Bkz;  nalc�k, H.-Turna, M., A.g.e, s. 13).  

11 Özlük dosyas�ndaki Fakülte Dekanl� �na yazd� � 6.7.1948 tarihli dilekçede, W.Eberhard’�n Sinoloji 
Kürsüsü d� �nda, Hindoloji kürsüsüyle de bir ara ilgilendi i anla �lmaktad�r: “Hindoloji 
Enstitüsünün durumu hakk�nda yaz�lan ve bana gönderilen raporunu, Hindoloji Kürsüsü Profesörlü ü 
Vekilli inden çekildi im halde, size sunuyorum. Tek ümidim, bu Enstitünün istikbali için iyi bir rol 
bulunaca �d�r." 
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Foto raf 7. Wolfram Eberhard  

1948 y�l�na kadar Fakültede Sinoloji dersleri veren ve Sinoloji alan�n�n 
Türkiye’de geli mesini sa layan Eberhard, 1948 y�l�nda, Berkeley’deki Kaliforniya 
Üniversitesi’nden bir y�ll�k Rockefeller bursu al�p 15 Ekim 1948 tarihinde 
Türkiye’den ayr�larak  emekli oldu u 1978 y�l�na kadar Bat�, Do u ve Orta Asya 
kültürleri ve toplumlar� ile ilgili dersler vermi ; uzun bir hastal�k döneminden sonra, 
evinde ikinci e i Irene’in yan�nda, 15 A ustos 1989 günü hayat�n� kaybetmi tir.12 

Fakülte ar ivindeki belgeler aras�nda, Arkeoloji derslerinin  Prof. Dr. Hans 
Henning von der Osten13 taraf�ndan sürdürüldü ü anla �lmaktad�r.  

Fakülte ar ivinde H. H. von der Osten’e ait sadece iki belgenin bulunmas� 
a �rt�c�d�r.14 

                                                            
12 Ayr�nt�l� biyografisi için bknz; Cohen, A. P. (1990) “In Memoriam: Wolfram Eberhard, 1909-1989”, 

Asian Folklore Studies, 49 (1), ss. 125-133.     
13 24 Temmuz 1950 Pazartesi tarihli ve 7564 say�l� Resmî Gazete’deki bir haber a �rt�c�d�r. Gazetenin 

18806. sayfas�nda Hans Kroecker, Ekrem Özdebir, Hans Bucher, Kemal Usman, Hasan Hayri Sonat, 
Dr.Hermann Von Engelmann, Prof.Dr.Hans Henning Von Der Osten, Teologos Dargos, Antonio 
Spampinati, Edouardo Castelli, Spico Gioccoladelli ve Umberto Giodice’nin mahkûm bulunduklar� cezalar�n 
aff� hakk�nda Kanun (Kanun No. 5678; Kabul tarihi: 14/7/1950) ba l�kl� bölümünde, Erimar o lu 
Potsdam 1899 do umlu Prof.Dr. Hans Henning Von Der Osten’in, ayn� mahkemenin (Ankara Hava 
Savunma Genel Komutanl� � 2 numaral� Askerî Mahkeme) 41/83 esas ve 58 karar say�l� ve 16/7/1941 
tarihli karar� ile casusluk suçundan dolay� mahkûm oldu u 11 sene 8 ay a �r hapis ve müebbeden âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet cezas� ald� � ve sözkonusu cezan�n bilcümle hukuki neticeleri ile beraber 
affedildi i yaz�l�d�r. Bu husus, von der Osten’in 1940 y�l� ba �ndan 1950 y�l� ortalar�na kadar 
Türkiye’de mahkûm bulundu unu ortaya koydu u gibi, belki de bu nedenle, 1940 y�l�ndaki 
Arkeoloji derslerinin latince uzman� Prof. Dr. Georg Rohde ve Hititoloji uzman� Prof. Dr. H. G.  
Güterbock taraf�ndan verildi ini de aç�klamaktad�r. Özlük dosyas�ndaki Sivas ili Kültür 
Direktörlü ü taraf�ndan Fakülte Dekanl� �’na yaz�lm�  19.8.1938 tarih ve 7568 say�l� bir ba ka yaz�da 
dile getirilenler de ayn� ekilde a �rt�c�d�r: “Okulunuz Arkeoloji Profesörü (Osten) bundan bir buçuk ay 
önce Su ehrinden Sivasa gelirken paras�n� kapt�rd� �n� ifade etti i cihetle Valimiz Nazmi Toker taraf�ndan 
kendisine iste i üzerine (20) lira verilmi ti. Unutmamas� laz�mgelen ve unutm�yaca � muhakkak olan bu 
paran�n gönderilmesine delâletlerinizi diler...".  

14 Ba bakanl�k Devlet Ar ivleri Cumhuriyet Ar ivi’nde bulunan 19 Ekim 1939 tarihli (Say�: 12183, 
Dosya: 242-239,  Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 89.102.4) bir belgeye göre, Dil ve Tarih Co rafya 
Fakültesi Arkeoloji Kürsüsünde Alman uyruklu Dr.Schefold'un 2 y�l net 300 lira ayl�kla 
çal� t�r�lmas�na karar verilmi tir. Belgede geçen ki inin Karl Schefold olmas� mümkündür; ne var ki, 
Fakülte personel ar ivinde ad� geçen ki iye ili kin hiçbir kay�t yoktur.  
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Foto raf 8. Hans Henning Von Der Osten 

31 Ekim 1899 y�l�nda Potsdam’da do an von der Osten’in, I. Dünya Sava �’nda 
ciddi olarak yaraland� �, Friedrich-Wilhelms-Universität’da E. Meyer ve F. Delitzsch 
gibi bilim adamlar�ndan arkeoloji, Yak�n Do u ve Eskiça  tarihi dersleri ald� �, 1926-
1931 y�llar�nda Chicago Üniversitesi The Oriental Institute taraf�ndan güney-do u 
Anadolu ve Suriye’de sürdürülen arkeolojik ke if seferlerine (Anatolian Expedition) 
kat�ld� �, 1936-39 y�llar� aras�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde arkeoloji 
dersleri verdi i, ö rencilerinin aras�nda Tahsin ve Nimet Özgüç ile Raci Temizer’in 
bulundu u, 1951 y�l�nda sveç’te Uppsala Üniversitesi’nde ders verdi i ve Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’nün Tahran Bölümü Direktörü olarak seçilmesine kar �l�k, bu 
görevine ba layamadan 30 Haziran 1960 y�l�nda Uppsala’da vefat etti i 
bilinmektedir.15  

2. Dünya Sava � öncesinde Fakültede Hint Tarihi derslerinin 1935 y�l�ndan 
ba layarak 1948 y�l� ba �na kadar Hindolog Prof. Dr. Walter Ruben16 taraf�ndan 
verildi i anla �lmaktad�r.  

26 Aral�k 1899 Hamburg do umlu olan Ruben’in, 1931 y�l�nda Frankfurt 
Üniversitesi’nde ö retim üyesi olarak (Privatdozent an der Universität Frankfurt a.M.) 
görev yapt� � ve Eski Hint Kültür Tarihi ile Hindoloji alanlar�nda çal� malar� 
bulundu u bilinmektedir.17   

                                                            
15 Biyografisi için bknz; Bittel, K. (1962) “Hans Henning von der Osten”, Gnomon, ss. 105–108; 

Boehmer, R. M. (1999) "Osten, Hans-Henning von der", Neue Deutsche Biographie, 19, s. 612. 
16 Alman Türk Hukuk Profesörü olarak stanbul ve Ankara Üniversitelerinde 20 y�l süreyle ders veren, 

ayn� zamanda Türk tabiyetine de geçen Profesör E.E.Hirsch’in 1943 y�l�nda ba layan Ankara 
an�lar�nda, yak�n arkada lar� olarak Praetorius’lar ile Ruben’lerin ad� s�k geçer. Bkz; Hirsch, E. E. 
(2005), An�lar�m, Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, Çev: A. Suphi, Ankara, (5), ss. 
322-324, 329-330. Hirsch’in an�lar�nda, W.Ruben’le “Frankfurt’ta doçentken” birbirlerini tan�ma f�rsat� 
bulduklar�, “Naziler iktidara geçtikten sonra, birinci dereceden melez (babas� Yahudi idi) oldu u için 
do rudan do ruya tehdit alt�nda” oldu u, Ruben’in, Hirsch’in “Eschersheim’daki” evine gelerek, 
kendisine “ak�l dan� t�” � ve “yard�m istedi” i, 1935 y�l�nda Hindoloji Profesörü olarak Fakülteye 
ça r�ld� �, Ankara’ya giderken, kendisini, “kar�s�n�, iki o lunu Sirkeci stasyonunda” kar �layarak 
Haydarpa a’ya götürdü ü ve “ak am üstü de trenle Ankara’ya yolcu” etti i yaz�l�d�r (ss. 274-275). 

17 Bkz; Ruben, W. (2002) Indologe, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Akademiebibliothek, Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek, 
Berlin. Do umunun 70. y�l� dolay�s�yla yay�mlanan an� kitab�nda W.Ruben ile ilgili kapsaml� 
bilgiler vard�r; bknz; Neue Indienkunde. New indology, Festschrift Walter Ruben zum 70. Geburtstag, 
Berlin. 1970.  



kinci Vatan 247

 

 
Foto raf 9. Walter Ruben 

 
kinci Dünya Sava �’n�n sonlar�na do ru bir ara K�r ehir tecrit kamp�nda 

enterne edilen Ruben’in18, Dekanl�k Yüce Kat�na hitapl� ve 29.11.1947 tarihli 
dilekçesinde, sözle mesinin “7 inci maddesine uygun olarak 1948 Ö renim y�l� Ocak 
ay�ndan itibaren Hindoloji Kürsüsü Profesörlü ünden” ayr�laca �n� belirtti i 
anla �lmaktad�r. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 15.10.1947 
tarihli ve 105 say�l� karar� anlaml�d�r: “Hindoloji Kürsüsü Profesörü Dr.W.Ruben’in 
29.11.1947 tarihli dilekçesi okunmu ; …Hindoloji Kürsüsü Profesörlü ünden ayr�laca � 
ö renilmi  ve ayr�lmas�na Profesörler Kurulu teessürle raz� olmu tur.” Ne  var ki, 16 
kuru luk pul ve imza ile Dekanl� a yazd� � I0.Aral�k.1947 tarihli dilekçesine bak�l�rsa, 
Ruben’in Türkiye’den ayr�l� � gecikecektir: “Üniversite ile olan sözle mem 1947 y�l� ile 
birlikte sona ermekteyse de, gidece im memleket olan ili ile Türkiye aras�ndaki gemi 
seferlerinin müsaitsizli i ve zaman bak�m�ndan beklememi icapettireci olmas�ndan dolay� 
Ankara’dan hareketimi bir ay müddet geri b�rakmam gerekiyor. Bu münasebetle, I947-I948 
y�l� k�  sömestri sonuna kadar, yani bir ayl�k bir müddet için taraf�ma sözle mek imkânlar� 
verilmesi hususunda gerekenlere emir ve müsaadelerini derin sayg�lar�mla rica ederim.”. 
Kendisiyle Ankara Üniversitesi Rektör Vekili olarak Prof. Dr. Cemil Dikmen 
aras�nda imzalanan ve 1/I/1948 den 31/I/1948 tarihine kadar olan  1 ayl�k kontrat�n 
bitiminden sonra ili’ye gitmek üzere Türkiye’den ayr�lan Ruben, 1948-1949 
y�llar�nda Santiago Üniversitesi’nde Hindoloji Profesörü olarak görev yapm� ; 1 
Ocak 1950 y�l�nda Berlin Üniversitesi’nde (Humboldt-Universität) Hindoloji Profesörü 
olarak çal� maya ba lam�  ve 1964 y�l�na kadar Institut für Indienkunde’nin 
müdürlü ünü yürütmü tür. 7 Kas�m 1982’de hayat�n� kaybetmi tir.19  

                                                            
18 Ruben’in gerek Ankara ve gerekse tecrit kamp�nda bulundu u s�rada K�r ehir’de yapt� � çal� malar 

son derece zengin ve dikkat çekicidir. K�r ehir’deyken kaleme ald� � K�r ehir: Eine altertümliche 
Kleinstadt Inneranatoliens adl� eseri ç Anadolu'da Küçük Bir Ortaça  ehri: K�r ehir (Çev: C. Sakall�, 
K�r ehir. 2014) ad�yla K�r ehir Belediyesi taraf�ndan k�sa bir süre önce Türkçe’ye çevrilerek 
yay�mlanm� t�r. 

19  Widmann, H. A.g.e, s. 243’te Ruben’in ö rencisi olarak Abidin til’in ad�n� verir; ayr�ca bkz; Çelebi, 
N. A.g.e., s. 268. 
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2. Dünya Sava �’n�n ba lamas�na k�sa bir süre kala, Nazi Almanyas� (III.Reich) 
Bilim, E itim ve Halk E itimi Bakanl� � taraf�ndan Türkiye’deki Alman Üniversite 
hocalar�n�n faaliyetleri hakk�nda rapor yazmak üzere görevlendirilen ve 11 May�s-25 
May�s 1939 tarihlerinde Ankara ve stanbul’a gelen Dr. H.Scurla’n�n 110 daktilo 
sayfas� uzunlu undaki raporunda, Ankara’daki Ziraat, Fen Bilimleri ve Orman  
Fakülteleri ile kürsülerinde görev yapan Alman akademisyenler kadar, Filoloji-Tarih 
Fakültesi’ndeki Alman bilim insanlar�na ili kin bilgiler de vard�r.20  

Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’ni “Türk E itim Bakanl� �’na ba l�” ve “Ankara’da 
kurulmas� planlanan Türk Milli Üniversitesi’nin en önemli yap� ta �” olarak tan�mlayan 
Scurla21, raporuna “Geçenlerde görkemli bir yeni binaya kavu mu tur ve yak�nda 
ta �nacakt�r.” notunu eklemeyi unutmaz.  

Fakültenin, “Türkler ve yabanc�lardan” olu tu unu, “yabanc�lar�n büyük 
ço unlu u”nun “Alman uyruklu hocalar” oldu unu, bu grubun da “kendi içinde, son 
derece farkl� unsurlardan” meydana geldi ini ve “Grubun içinde Rayh taraf�ndan resmî 
izinli say�lan yüksekokul hocalar�n�n yan� s�ra, bilimsel yeterlili i olmayan ya da geçerli bir 
Alman e itiminden yoksun baylar”�n da bulundu unu, “bunlara ilâveten bir de arî �rktan 
olmayanlarla melezler”in oldu unu belirterek “Ö retim kadrosu(nun) homojenlikten uzak 
olmas�na ra men, fakültedeki ö retim oldukça ba ar�l�d�r. Hatta, Alman uyruklular aras�nda 
belli bir ortak davran� tan dahi söz edilebilir.”der.  

Scurla’n�n raporunda “Fakültenin dekan�” olarak belirtilen “Profesör Emin”, 
sosyoloji ve felsefe profesörü Mehmet Emin Eri irgil’dir. Scurla’n�n raporunda, 
Almanya için özellikle önem ta �d� �n� belirtti i Co rafya Kürsüsü’ndeki Profesör 
Louis, Do u Arkeolojisi ve Prehistorya Kürsüsü’ndeki Dr. Hans Henning von der Osten, 
Alman Dili ve Edebiyat� Kürsüsü’nden Dr. K. Steuerwald, Çivi Yaz�s� Ara t�rmalar�, 
Asuroloji, Sami Dilleri ve Edebiyat� ve Ön Asya Tarihi Kürsüsü’nden Profesör 
Landsberger, Klasik Filoloji’den Dr. Georg Rohde, ndoloji Kürsüsü’nden Dr. Ruben, 
Hititoloji Kürsüsü’nden Dr. H. G. Güterbock, Sinoloji ve Etnoloji Kürsüsü’nden Dr. W.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 en, F. (2008) Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün, Scurla Raporu, Almanca asl�ndan çeviren: F.Artunkal, stanbul, 

(2). 
21  en, F. A.g.e, ss. 79-80. 
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Eberhard, ayr�ca Alman Dili okutmanlar� olarak Möller, Melzig ve Dr. Menges22 
ile ilgili e itsel ve siyâsî gözlem ve de erlendirmeler vard�r.23  

 

Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Yeni Binas�n�n n aat�: Bruno J. F. Taut 

Kurulu  yasas�n�n 22 Haziran 1935 tarihinde yay�mlanmas�n�n ard�ndan Afet 
nan taraf�ndan 9 Ocak 1936 tarihinde verilen ilk konferans ve aç�l�  törenine kadar 

geçen 7 aya yak�n sürede, bir yandan e itim-ö retime yönelik mevzuat ve 
düzenlemelerin yap�ld� �, di er yandan da, Fakültenin, ba lang�çta “Tarih-Co rafya 
ve Arkeoloji Enstitülerini ihtiva etmek üzere, Ankara Tarih-Co rafya Fakültesi ad� alt�nda” 
kurulmas� dü ünüldü ü halde, “(sonradan) bu fakülteye bir dil enstitüsü ilâve edilmek 
suretiyle, Ankara Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin kurulmas�n�”24 amaçlayan 
de i tirilmi  proje kapsam�nda, in a edilecek yeni bina için kent içinde uygun bir 
arsan�n aranmas� ve  avan planlar�n haz�rlanmas� gibi öncelikli olarak yap�lmas� 
gereken i lere el at�lm�  oldu u varsay�labilir.25   

                                                            
22  Scurla raporunda Alman Dili ve Edebiyat� Kürsüsü’nde okutman olarak görev yapt� � ve “asl�nda 

Slav dilleri uzman�” oldu u belirtilen Dr.Menges ile ilgili Fakülte personel ar ivindeki tek belge, 
Maarif Vekilli i’nin, Fakülte Dekanl� �na gönderdi i 12 Eylül 1939 tarih ve 4/3082 say�l� ve Maarif 
Vekili olarak Hasan Âli Yücel’in imzalad� � bir yaz�da geçen ifadelerden ibarettir: “Eylül nihayetinde 
mukavelenamesi bitecek olan Menges’e gelince, ünvan� ilmî yard�mc� olmak ve rusca okutmak üzere 250 lira 
ayl�k tahsisatla mukavelesinin tecdidi uygundur.” Kendisiyle sözle me yap�lan Menges’in filolog ve 
tarihçi oldu u bilinen ve bir ara Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde çal� �p ard�ndan da 1940 
y�l�nda Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Profesör olan Karl Heinrich Menges oldu una 
üphe yoktur. Altay dilleri uzman� da olan Menges, 22 Nisan 1908’de Frankfurt’ta do mu ; 1932’de 

Berlin Üniversitesi’nde doktoras�n� tamamlam�  ve 1999’da Viyana’da hayat�n� kaybetmi tir. 
Ayr�nt�l� biyografisi için bkz; Knüppel, M. (2006) Schriftenverzeichnis Karl Heinrich Menges, nebst Index 
in den Werken behandelter Lexeme und Morpheme, Wien, ss. 7-43. 

23  en, F. A.g.e, ss. 80-85. Scurla raporunda, “Fakülteyi geli tirme çerçevesi içinde, bir Klasik Arkeoloji 
Kürsüsü ile bir Sanat Tarihi Kürsüsü kurulmas�”n�n da tasarlanm�  oldu u, “Yüksek Ö retim Genel 
Müdürü Cevat’�n bildirdi ine göre, bu tasar�n�n Sanat Tarihi Kürsüsü’ne ili kin k�sm�n�n mali zorluklar 
yüzünden yak�n gelecekte gerçekle tirilmesi”nin pek mümkün gözükmedi i, kendisinin, Klasik 
Arkeoloji Kürsüsü için hem “Genel Müdür Cevat’a” ve hem de “bu kürsüye Alman hocalar getirilmesine 
özellikle gayret eden Dr.von der Osten”e “Greifswald’dan Ordinaryüs Profesör Boehringer ile Jena’dan gene  
Ordinaryüs Profesör Hahland’�n, ayr�ca Giessen’den Ordinaryüs Profesör aday� Profesör Zchietzschmann’�n 
isimlerini” önerdi i, ayn� ekilde “teklif götürülen Profesör Blümel ve Doçent Horn”un “teklifi kabul 
etmediklerini” bu arada bildirdikleri, “Innsbruck’tan Ordinaryüs Profesör aday� Profesör Wiltner”in ise, 
“evvelce Ankara’da eski eser koruma uzman� olarak” çal� m�  oldu u, fakat “çal� malar�nda pek ba ar�l� 
“olamad� � için, ismini önermenin do ru olmayaca � yaz�l�d�r. Raporda, Sanat Tarihi Kürsüsü için 
ilk akla gelen ismin, Ankara’da da çok iyi tan�nan Viyanal� Profesör Diez oldu u, von der Osten’in 
de “Yüksek ö retim Genel Müdürü Cevat’�n dikkatini Diez üzerine çekmeyi, büyük bir maharetle” 
ba ard� �, “Alman taraf�n�n öngördü ü di er bir” ismin de, “Münih’ten Doçent Hans Gerhard Evers” 
oldu u, ne var ki, “Diez’den sonra ikinci isim olarak gündeme” gelece i, “bunlar�n d� �nda Alman 
taraf�”n�n “Leipzig’ten Profesör Baenken üzerinde de” durdu u belirtilmi tir. en, F. A.g.e, ss. 85-86. 

24  Ba vekil smet nönü’nün TBMM Yüksek Reisli ine hitaben sundu u 23 May�s 1935 tarihli yaz�n�n 
“Mucib Sebepler” bölümü için bkz; nan, A. A. (1974) “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesinin Kurulu  Haz�rl�klar� ve Aç�l� � 9 Ocak 1936”, Cumhuriyetin 50.Y�ldönümü Anma Kitab�, 
Ankara, s. 22. 

25 Nitekim Atatürk’ün de, Fakülte binas�n�n planlar� üzerinde me gul oldu u ve d�  görünü ü ile 
ilgilenerek, iç bölümlerinde yer alacak Enstitüler ve Türk Tarih Kurumu için de yerler ayr�lmas�n� 
istedi i bilinmektedir. Bknz:  nan, A. A. A.g.e, s. 18.  
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Be  y�la yak�n bir süredir e itim-ö retimini Ulus’taki Evkaf Apartman�’nda 
sürdüren Fakültenin in aat�n�n 1940 y�l�n�n ikinci yar�s�nda tamamland� � ve 4 
Kas�m 1940 tarihinde yeni binas�nda e itim-ö retime ba land� � bilinmektedir. 5 
II.Te rin (Kas�m) 1940 Sal� tarihli Ulus gazetesinde man etten verilen “Dil, Tarih, 
Co rafya Fakültesinin yeni binas� dün törenle aç�ld�” ba l�kl� haberin alt�nda iri 
puntolarla “Ankara’y� bütün memleket münevverleri için mihrâk haline getirmek 
yolunday�z”, “Ba vekilimiz k�ymetli bir nutuk irad ederek fakülte binas�n� açt�”, “Maarif 
Vekilimiz Fakülteden beklenen k�ymetleri etrafl� surette tebaruz ettirdi” denmekte ve aç�l�  
töreninde “Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Ba vekil Dr.Refik Saydam, 
Vekiller, birçok mebuslar, Temyiz Mahkemesi, Devlet urâs�, Divan� Muhasebat Reis ve 
âzalar�, muhtelif vekâletler erkân� ve gerek Dil, Tarih, Co rafya Fakültesi gerek Ankara’da 
mevcut yüksek okullar idare ve tâlim heyetleri ile stanbul Üniversitesini temsil etmek üzere 
gelmi   olan T�p Fakültesi Dekan� Kemal Atay, Edebiyat Fakültesi Dekan� Hâmit Ongunsu, 
Hukuk Fakültesi Dekan� Fuat Ba gil’den mürekkep heyet”in haz�r bulundu u 
belirtilmektedir. 

 
 

Foto raf 10. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi-Kas�m 1940 
 

Fakültenin büyük konferans salonunda yap�lan törene stiklâl Mar � ile 
ba lanm�  ve bunu takiben önce Ba vekil Dr. Refik Saydam, ard�ndan da Maarif 
Vekili Hasan Âli Yücel birer konu ma yapm� t�r. Hasan Âli Yücel, konu mas�nda, 
Fakültenin 1936 y�l�ndan beri “te kilât�nda vâki olan tekâmülünü” arzederek, 
Fakültenin aç�ld� � zaman “Türk Dil ve Edebiyat�, Tarih, Co rafya, Antropoloji, Sümer, 
Akad, Hitit, Macar, Çin, Hint, Yunan, lâtin Dil ve   edebiyatlariyle ya �yan dillerden 
Alman, Frans�z, ngiliz, Fars, Rus, Arap dil ve edebiyatlar� zümreleri”nin te ekkül etti ini, 
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“Bir y�l sonra arkeoloji tedrisat�na” ba land� �n�, “geçen y�l da Felsefe zümresini alâkadar 
eden derslerin konuldu” unu belirtmektedir. Yücel’e göre, “böylece fakültenin iç örgütü, 
ö retim bak�m�ndan tamam olmu  demektir”. 

Bugün, üzerinde Fakülte binas�n�n yükseldi i imdiki arsan�n yerinin nas�l 
belirlendi i ve gerekli hafriyat çal� malar�n� takiben binan�n temelinin hangi tarihte 
at�ld� �na ili kin resmî bir kay�t bulunmamaktad�r. Buna kar �l�k, binan�n in a 
edilece i yerin seçiminde, yeni ba kentin merkezi Ulus’u, Cumhuriyet’in prestij aks� 
olarak, o vakitler henüz geli mekte olan K�z�lay-Yeni ehir’e ba layan ve ba ta Büyük 
Millet Meclisi olmak üzere, Ankara Palas, Merkez Bankas�, Gümrük ve nhisarlar 
Müdürlü ü, Hariciye Vekâleti, Evkaf Apartman�, sonradan Halkevi’ne dönü türülen 
Türk Oca �, Etnografya Müzesi, Sergi Evi, Türk Hava Kurumu, smet Pa a K�z 
Enstitüsü ve bankalar gibi Erken Cumhuriyet dönemi binalar�n�n yo unla t� � ana 
arterin özellikle dikkate al�nd� �na ve ba kentin imar plan�na uygun olarak, yeni 
Fakülte binas� ve özellikle an�tsal cephesinin de, kentin vitrini niteli inde ve prestij 
aks� i levi gören Cumhuriyet caddesine  ( imdiki Atatürk Bulvar�) bakacak ekilde, 
di er yap� topluluklar�n�n devam� halinde tasarland� �na i aret edilebilir. Binan�n 
in a edilece i arsan�n gerisinde ve vaktiyle Develik Tepesi diye bilinen yükseltinin 
üzerinde, 1889 y�l�nda in a edilmi  ve Fakülte in aat� tamamland�ktan sonra da 
1940’lu y�llara kadar varl� �n� sürdüren ve ard�ndan y�kt�r�lan ünlü Ta  Mektep’in26 
(Ankara Sultânisi ya da Ankara dadisi) bulundu u anla �lmaktad�r.27 Bu noktada, ad�, 
Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ile özde le en Alman mimar Bruno J. F. Taut ’un, 
Türkiye’de geçirdi i ve bu ülkede sona eren hayat�n�n son iki y�l� ile Fakülte 
binas�n�n in aat�ndaki konumuna ili kin kimi ayr�nt�lar�n hat�rlanmas�nda yarar 
olabilir.28  

 
 

Foto raf 11. Bruno J. F. Taut 

                                                            
26 Tanyer, T. (2005) Ta  Mektep, Ankara. 
27 1933 y�l�nda Ankara’ya gelen E.Mamboury gördü ünde, smet Pa a K�z Enstitüsü ile Gazi 

köprüsünün bulundu u alanda  “Yahudilerin mezar yeri” bulunmaktayd�. Bkz; Mamboury, E. (2014) 
Ankara, Gezi Rehberi, Ankara 2014, s. 149. 

28 Bruno Taut hakk�nda yap�lm�  kapsaml� bir biyografik çal� ma için bknz: BRUNO TAUT 1880-1938, 
Ausstellung der Akademie der Künste vom 29. Juni bis 3. August 1980, Akademie der Künste 
Berlin, 1980.  
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Onun hayat�n�n gidi at�n� ve belki de kaderini tümüyle de i tiren olaylar 
dizisinin, stanbul-Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl�k Bölümü’nün ba �na 
getirilmesi kesinle en ve yeni görevine ili kin görü meler yapmak amac�yla 1935 
y�l�n�n Nisan ay�nda Paul Hindemith ve Clemenz Holsmeister ile birlikte Ankara’ya 
gelen ünlü Alman mimar Hans Poelzig’in 14 Haziran 1936’da Berlin’deki ani 
ölümüyle ba lad� � söylenebilir.  Türkiye’ye gelmeden önce asistan� Erich 
Zimmermann’� gönderen Poelzig’in vefat� dolay�s�yla, dönemin mimarl�k dergisi 
Arkitekt’te yay�nlanan bir haber dikkat çekicidir: “Hans Poelzig’in yerine imdilik 
asistan� Mimar Zimmermann vekâlet edecektir. Gelecek ders y�l� ba �ndan itibaren 
Akademiye tan�nm�  Alman mimarlardan birinin getirilmesi dü ünülmektedir”.29 

Alman makamlar�n�n, rejimleriyle uyumlu olan Brehaus de Groot’u kabul 
ettirme çabalar�na ra men, Türk Hükûmeti taraf�ndan 1933 y�l�nda Japonya’ya göç 
edip bu ülkeye yerle en bir ba ka Alman mimar Bruno Taut’un ad� üzerinde karar 
k�l�narak, kendisinin, ayn� görevle  Türkiye’ye davet edilmesi sa lanm� t�r.30 Martin 
Wagner’in 2 Ocak 1937 tarihinde mimar Gropius’a yazd� � mektupta, “(Maarif 
Vekâletini) Brehaus’un de il, fakat Taut’un Hans Poelzig’in halefi olmas� gerekti ine 
inand�rmay� ba ard�m”31 demesine bak�l�rsa, Taut’un Türkiye’ye davet edilmesinde, 
Almanya’daki orta � Martin Wagner’in etkili oldu u anla �l�yor.  

10 Kas�m 1936 tarihinde stanbul’a gelerek 17 Kas�m 1936 tarihinde Güzel 
Sanatlar Akademisi Direktörü Burhan Toprak ile Almanya Tabas�ndan Mimar Profesör 
Bruno Taut aras�nda imzalanan mukavele hükümlerine göre, ünlü mimar, “Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde mimarl�k bölümü efi ve mimari profesörü olarak çal� acak; 
Türkiye’de bulundu u müddetçe siyasal ve tecimsel i lerle u ra mayacak; Kültür Bakanl� � 
taraf�ndan kendisine verilecek olan devlet binalar�n�n programlar� mucibince projelerini 
paras�z yapacak; eme ine kar �l�k brüt 1.150 Türk Liras� alacak ve bu ücretten kanunen 
kesilmesi lâz�m gelen vergiler kesildikten sonra eline geçecek netto miktar� 700 liradan a a � 
dü meyecektir.”32 Akademi bro üründe, sözkonusu atama “Mimari ubesine 
Almanyan�n büyük mimarlar�ndan Bruno Taut ef olarak getirilmi tir. Bir seneden beri 
talebeler Arif Hikmet, Sedad Hakk� gibi genç profesörlerin atelyelerinde, Taut’un tecrübe 
görmü  efli i alt�nda, stanbul’u, Ankara’y� ve vilayetleri, modern nam� alt�nda istila 
etmekte olan ahsiyetsiz üslupla mücadeleye haz�rlanmaktad�r. Akademideki tedrisat�n ve 
ara t�rmalar�n gayesi, Türk çocuklar�na kendi ahsiyet ve üsluplar�n� buldurmak oldu u için, 
yeni Türk mimarisinin üslubu hiç üphesiz bu mücadeleden do acakt�r33” diye duyurulur. 

                                                            
29 Ar�k, B. F. (2006) Erken Cumhuriyet Dönemi’nde G.S.A. ve .T.Ü. Mimarl�k Bölümleri’nde Yabanc� 

Mimarlar (Görevin dari ve Mali Çerçevesi), Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi, stanbul, s. 53. 
30 Nicolai, B. (1998) “Bruno Taut’un Akademi Reformu ve Türkiye çin Yeni Bir Mimariye Uzanan 

Yolu”, Atatürk çin Dü ünmek, ki Eser: Katafalk ve An�tkabir, ki Mimar: Bruno Taut ve Emin Onat, 
stanbul, (2), s. 32.       

31  Ar�k, B. F. A.g.e, s. 54. 
32 Demir, A. (2008) Ar ivdeki Belgeler I � �nda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabanc� Hocalar, Philipp 

Ginther’den (1929)- (1958) Kurt Erdmann’a Kadar, stanbul, s. 231. 
33 Bozdo an, S. (2008) Modernizm ve Ulusun n as�, Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, 

stanbul, (2), s. 289. 



kinci Vatan 253

Yeni görevine resmen ba lad� � s�rada, Taut’un hayat�nda, henüz, Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi’nin in aat�na yönelik bir me gâle olmad� � gibi, onun Türkiye’ye 
geli  tarihi itibariyle, Fakültenin kurulu  yasas�n�n Resmî Gazete’de 
yay�mlanmas�n�n üzerinden 17 ay, resmî aç�l� �n�n yap�ld� � tarihten itibaren de 10 
ayl�k bir süre geçmi tir. Teorik olarak, bu süre içinde, Bay�nd�rl�k Bakanl� �’n�n bina 
yap�m� için o dönemde art ko tu u üzere34 “muktazi tahsisat�n temini, binan�n ihtiyaç 
program�n�n tesbiti, arsas�n�n mübayaa veya istimlâki, proje tanzimi için ilk etüdler, 1/200 
mikyasl� avan projenin haz�rlanmas�, avan proje üzerinde tetkikat ve tadilât, 1/100 mikyasl� 
münakasa projesinin ihzar�, sonra teknik safha, ke if, artnamelerinin haz�rlanmas� gibi 
mühim fenni i ler”e ba lanm� 35 ve bu türden in aat i leri için yap�lageldi i ekilde, 
muhtemelen Bay�nd�rl�k Bakanl� � taraf�ndan dönemin gazetelerine “i in muhammen 
ke if bedeli, fennî artnâme, ke if cetveli, proje” gibi belgelerin istendi i “aç�k eksiltme 
ilân�” verilmi  olmal�d�r. 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl�k Bölümü’nün Ba kanl� � ve 
Profesörlü ünün yan� s�ra, Ernst Egli’nin istifas�yla bo alan Akademi’nin ve Devletin 
Yap� Bürosu'nun efli ini de üstlenen Taut’un, Türkiye’deki ilk birkaç haftas�n�n 
hayli yo un geçti ini söylemek mümkün. Örne in, göreve ba lad�ktan k�sa bir süre 
sonra, 10 Aral�k 1936 tarihli ve Kültür Bakan� imzal� bir yaz�yla hemen Bakanl� �n 
proje i lerinin yükü alt�na girmesi istenmi tir. Yak�n arkada lar�ndan birine yazd� � 7 
Mart 1937 tarihli bir mektubunda,  “Görünü e bak�l�rsa, Akademi’nin mimarl�k bölümü, 
bakanl�klar�n bir tür mimarl�k merkezi. Daha imdiden bana Bay�nd�rl�k Bakanl� �’n�n 
de i ik i leri veriliyor. Mimari konularda bir otorite yok gibi”36   diye yazmas�, kendisi ve 
ona ba l� çal� an mimari büronun i  yo unlu una i aret eder. Bu yo unluk öyle bir 
noktaya ula acakt�r ki, çok arzu etti i ve ilk taslak çizimleri ile “Fikirler Krokisi”ni 
haz�rlad� � halde, Ankara’da in a edilecek Kamutay’�n (TBMM) yeni binas�n�n proje 
yar� mas�na, zaman�n�n yetersizli i dolay�s�yla kat�lmaya f�rsat dahi bulamayacak; 
hatta bir süre sonra, ölümünden sadece be  buçuk ay önce özel günlü üne  “Büyük 
bunal�m, büyük s�k�nt�, buna ek olarak s�cak, barsak hastal� �, dinlenme ihtiyac�, asl�nda her 
eyi unutmak istiyorum.” diye yazacakt�r.37 Göreve ba lad�ktan k�sa bir süre sonra 

ba lay�p, giderek artan süreler için izin istemesine neden olan hastal�klar da pe ini 
b�rakmayacakt�r. Nitekim, Güzel Sanatlar Akademisi ar ivindeki resmî yaz� malara 
bak�l�rsa38, Türkiye’de bulundu u 24 ayl�k süre içinde hastal� � dolay�s�yla kulland� � 
toplam iznin iki ay� a t� � anla �l�yor. Bu izin süresinin, imdilik  henüz 
bilemedi imiz di er talepler ile birlikte daha fazla i  gününe yay�lm�  olmas� da 
muhtemeldir.  

üphesiz, onun hayat�n� derinden etkileyecek olan i , Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nin in aat� olacakt�r. Türkiye’ye geli inden sadece üç hafta sonra, Kültür 
Bakanl� �, kendisinden, 4 May�s 1936 tarihinden beri Hans Poelzig’in, onun vefat� 
üzerine de yerine atanan Bruno Taut’un asistan� s�fat�yla Güzel Sanatlar Akademisi 
mimari bölüm efine ba l� olarak, devletin Tatbikat Bürosu’nda da çal� an mimar 
Zimmermann’�n ba latt� � projeleri bitirmesini ister. Sözkonusu i ler aras�nda, 
                                                            
34 Bay�nd�rl�k leri Dergisi, T.C. Bay�nd�rl�k Bakanl� �, Y�l: 5, Say�:5, Birincite rin 1938, ss. 438-439. 
35 Ne yaz�k ki, bugün için, Fakülte in aat�na ait bütün bu belgelerden mahrum bulunmaktay�z. 
36 Nicolai, B. A.g.e, s. 32.  
37 Nicolai, B. A.g.e, s. 34. 
38 Demir, A. A.g.e, ss. 233-235. 
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stanbul Üniversitesi için yapt�r�lacak yeni pavyon ve klinik binalar� ile Kimya 
Enstitüsü projesinin yan�s�ra, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi de vard�r; 30 Kas�m 
1936 tarihli yaz�da, kendisinden, Fakülte binas� için “gerekti inde mimariyi gözden 
geçirmesi” istenmektedir.39  

Millî E itim Bakanl� �’nda müste ar olan ve kendisinin Türkiye’ye gelmesinde 
önemli rol oynayan Cevat Dursuno lu’nun, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi binas�na 
ili kin olarak “temelde yanl� , bu yüzden mimari hâlâ kötü” eklindeki 
de erlendirmesine40 bak�l�rsa, Fakülte in aat�na ba lanm�  oldu u ve Kültür 
Bakanl� �’n�n Taut’tan, bu nedenle binan�n mimarisini gözden geçirmesini istedi i 
ileri sürülebilir. Bu süreçte, sözkonusu binan�n in aat� konusunda, Taut’un, daha 
önce kendisiyle hiçbir birlikteli i ve çal� ma ortakl� � olmam� ; ayr�ca, bir süreden 
beri Türkiye’de kendisine belirli bir yer edinmi  ve idarî temsilcilik görevini de 
yürüten mimar Zimmermann ile aras�nda farkl� mimari duyumsamalar nedeniyle 
genellikle iddetli tart� malar ya and� � da bilinmektedir.41  

Taut’un, 15 ubat 1937’de, Ankara Teknik Yüksek Okulu'yla birlikte e zamanl� 
olarak Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi’nin tasar�m�na ili kin bir taslak da sundu u 
anla �l�yor. Japon meslekta lar�na yazd� � mektuplara bak�l�rsa, sözkonusu taslak 
k�sa bir süre sonra onaylanm� t�r. Yakla �k 9 ay sonra, 6 Kas�m 1937 tarihinde Japon 
mimar Kurata’ya yazd� � mektubunda “ imdi Ankara Üniversitesi için büyük bir yap�ya 
ba lan�yor; bu, bugünkü mimari anlay� �m�n da bir provas� olacak”  derken,  Japon 
arkada � ve meslekta � Isaburo Ueno'ya ayn� tarihli bir di er mektubunda da “ imdi 
Ankara Üniversitesi için büyük yap�ya ba lan�yor. Bu yap� bir dil ve tarih kurumu olarak 
yeni Türk Kültürünün odak noktas� olaca �ndan, yap� için çok iyi ta  malzeme tahsis edildi ve 
beni özellikle sevindiren taraf�, sanatsal bak�mdan bana tam bir özgürlük tan�nd�”42  diye 
yazar. Bu sat�rlar�n varl� �na kar �l�k, Taut’un, Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat 
Bürosu efi s�fat�yla, Kültür Bakanl� � Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlü ü’ne 
hitaben kaleme ald� � 12 Ocak 1938 tarihli bir yaz�da, Tatbikat Bürosu mimarlar�ndan 
Friederich Ernest Grimm’in bir buçuk ayl�k izin talebiyle ilgili olarak  “Fakülte 
in aat�na ancak Martdan sonra ehemmiyetle ba lanabilece i ve bir k�s�m tafsilât resimleri 
haz�rlanm�  olup mütebakisi için tertibat al�nm�  oldu u dü ünülerek ubat iptidalar�nda 
Bay Grimm’in bir buçuk ay gaybuyeti mümkün olaca �n� arz eder ve kendisine 
mezuniyetverilmesi için Bakanl� a yaz�lmas�n� sayg�lar�mla rica ederim43” demesine 
bak�l�rsa, Fakülte binas�n�n projelendirilmesi çal� malar�n�n yakla �k bir y�l boyunca 
devam etti i, in aata ise ancak 1938 y�l�n�n Mart ay�ndan sonra ba lanabilece i 
anla �l�yor.  

                                                            
39 Speidel, M. (1998) “Bruno Taut. Çal� malar� ve Etkisi”, Atatürk çin Dü ünmek, ki Eser: Katafalk ve 

An�tkabir, ki Mimar: Bruno Taut ve Emin Onat, stanbul, (2), s.48’de “Görünü e bak�l�rsa bu çal� ma pek 
ba ar�l� yürümedi ve Taut umutlar�n� daha çok stanbul Üniversitesi için yeni bir kimya enstitüsü tasar�m�na 
ba lad�.” der. 

40 Speidel, M. A.g.e., s. 48. 
41 Nicolai, B. F. (2011) Modern ve Sürgün, Almanca Konu ulan Ülkelerin Mimarlar� Türkiye’de 1925-1955, 

Çev: Y. Pö ün Zander, Ankara, s. 201. 
42 Speidel, M. A.g.e., s. 48. 
43 Demir, A. A.g.e., s. 282. 
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Hâl böyleyken, Fakülte binas�na ait kat ve tesisat projelerinin üzerinde 10 
Kas�m 1937, 27 May�s 1938 ve 30 May�s 1938 tarihlerinin bulunmas�, projenin sürekli 
revizyona u rad� � ve binan�n in aat�nda da gecikmeler ya anm�  oldu unu ortaya 
koymaktad�r. Maarif Vekâleti Mütehass�s Mimarl� � Güzel Sanatlar Akademisi- stanbul 
lejantl� bu çizimlerde Taut’un da imzas� vard�r.44  

Bu ba lamda,  Fakültenin in as� sürecine ili kin, mevcut plan kopyalar�na ve 
mimari elemanlar�n durumuna bak�larak, kimi ayr�nt�lar�n üzerinde tekrar 
dü ünülmesinde yarar olabilir. Fakültenin ön cephesi, âdeta farkl� ellerden 
ç�km� ças�na iki ayr� kübik kütle halinde tasarlanm�  gibidir.  Buna göre, imdiki 
Dekanl�k makam�n�n da bulundu u orta blok aks� esas al�narak, L plan olu turan be  
katl� kuzey kanad�n, Fakülte binas�n�n öncelikli olarak tamamlanm�  bölümü 
oldu una üphe yoktur. Binan�n esasen, bu haliyle, kentin bu kesiminde 1932 y�l�nda 
Jansen taraf�ndan planlanan Yüksek Mektepler yerle mesine uygun bir ekilde, imdiki 
K�z�lay soka a paralel olarak do u-bat� aks�nda uzanan ve imdiki Yüksek htisas 
Hastanesi ile T�p Fakültesi Morfoloji Binas�’na do ru geli ecek çok katl� bir kütle 
halinde tasarlanm�  oldu u iddia edilebilir. Nitekim bu husus, ba ta, sözkonusu 
kanad�n cephesindeki tu la derzler kadar, pencere form ve profilleri, hattâ bu 
kanattaki merdivenler, merdiven küpe teleri ve korkuluklar�ndaki madeni aksam 
olmak üzere, daha birçok eleman�n binan�n güney kanad�ndaki uygulamalardan 
farkl�la mas�yla da do rulanabilir. Bunu kan�tlayacak bir ba ka ayr�nt� da, binaya, o 
vakitler, bugün oldu u gibi bulvar yönünden de il, aksine, imdiki Türk Tarih 
Kurumu’nun da bulundu u K�z�lay soka a bakan kuzey cephesinden dahil 
olundu unu gösteren kap�d�r.45  

Öyle anla �l�yor ki, ilk in aat� s�ras�nda, Fakülte binas�na giri  ve ç�k� lar için 
sadece bu kap�n�n kullan�lmas� amaçland� � gibi, bu kap� ile dâhil olunan birinci 
kattaki çtima Odas�, Vestiyer, Reis Odas�, Kâtip Odas� olarak tan�mlanm�  bölümler46 
de, belli ki, Fakülte içinde faaliyette bulunan Türk Tarih Kurumu’nun ba kan� ve 

                                                            
44 Buna kar �l�k, onun, 4 Haziran 1938 tarihinde stanbul-Güzel Sanatlar Akademisi’nde açt� � ve 

Almanya, Rusya, Japonya ve Türkiye’deki çal� malar�n� içeren sergide yer ald� � anla �lan  Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi binas�n�n fasat çizimi   bugün mevcut de ildir. Bknz; A.DEM R, A.g.e, s. 
56. Taut’un, Almanya’da beraber yapt�klar� i lerde en samimi arkada � olarak kendisiyle Berlin’de 
10 y�l boyunca Gehag-sosyal konut kooperatifinde 10.000 toplu konutun yap�m�nda görev alan ve 
onun en yak�n mesai arkada � ve asistan� olan Franz Hillinger’in "Taut’un bizzat etrafl�ca u ra t� � 
detay çizimlerinin say�s� 300 civar�ndad�r” demesi (Speidel, M. A.g.e., s.49.), ba ta uygulama projeleri 
olmak üzere, onun, muhtemelen binan�n mobilya ve ayd�nlatma elemanlar� için de birçok tasar�m 
yapt� � eklinde yorumlanabilir. Bilindi i üzere, Taut’un iste i üzerine 8 Temmuz 1937’de 
Türkiye’ye gelerek, “ stanbul Güzel Sanatlar Akademisi n aat Bürosunda Büro efi ve Profesör Taut’un 
yan�nda mimar olarak çal� mak” ve “Hem tedrisatta hem de büroda Kültür Bakanl� � emriyle yap�lacak 
projelerin haz�rlanmas�nda Profesöre yard�m etmek” üzere kendisiyle 17 Kas�m 1937 tarihinde kontrat 
yap�lan (Demir, A. A.g.e., s. 130, 291) Hillinger, Taut’un yard�mc�s� s�fat�yla, onun 24 Aral�k 1938 
tarihindeki ani vefat� dolay�s�yla yar�m kalan Ankara-Atatürk Lisesi ve Trabzon Lisesi gibi 
in aatlar�n uygulama projelerini de tamamlayacakt�r.      

45 Bugün kapat�lm�  olan bu kap�n�n, 1930’lu y�llar�n Ankaras�’nda, Numune Hastanesi ile Türkoca �, 
Etnografya Müzesi  ve Ankara Lisesi’nin aras�ndan geçen ve imdiki Türkoca � soka �n�n 
bulundu u  artere aç�ld� � anla �lmaktad�r. 

46 Her ne kadar, Reis Odas� ile Fakülte Dekan�’n�n makam odas�n�n kastedildi i dü ünülse bile, 
sözkonusu planda, Dekan Odas� olarak imdiki makam odas� da ayr�ca kay�tl�d�r. Planda yaz�l� Reis 
Odas� ile Türk Tarih Kurumu Ba kan�’n�n makam odas�n�n anlat�ld� � aç�kt�r. 
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üyelerinin kullan�m� için tasarlanm� t�r.47 Her ne kadar, hakk�nda henüz yaz�l� ve 
görsel bir kay�t bulunmuyor olsa da, Fakültenin, be  katl� kübik bir kütleden ibaret 
ve L planl� bu ilk in aat�n�n48 projesinin, mimar E. Zimmermann taraf�ndan 
haz�rlanm� 49 ve Taut ile aras�nda ba gösteren anla mazl� �n da esas itibariyle bu 
konu etraf�nda ya anm�  olmas� muhtemeldir.50  

Bu ba lamda, Taut’un “Yeni Türk Kültürünün odak noktas�” olaca �n� hayal etti i 
Fakülte binas� için, neden “Temelde yanl�  ve kötü mimari” dendi i kolayl�kla 
anla �labilir. üphesiz ki, ilgili Bakanl�k taraf�ndan, kendisinden gözden geçirilmesi 
istenen bina, bu haliyle, zamana ve mekâna hükmedecek nitelikte bulunmam� t�r. 
Böylelikle, projeleri tamamlanm�  ilk binan�n güney cephesindeki betonarme karkas 
strüktür aras�ndaki tu la perde duvarlar kald�r�lmak ve koridorlar ileriye uzat�lmak 
suretiyle, imdiki Dekanl�k makam�n�n da bulundu u orta bloktan ba lamak üzere 
an�tsal bir fasat tasar�m�yla mevcut binaya güney yönünde eklemlenmi  ana bina 
kütlesi51 ile bu kütleye güney-bat� kö esinden biti erek kübik bir kütle halinde bat� 
yönüne uzanan Büyük Konferans Salonu52, 

                                                            
47 Bu kata ili kin mevcut plan kopyas�ndan da anla �l�yor ki, Vestiyer olarak dü ünülmü  144 numaral� 

odan�n biti i inde, çtima Salonu ad�yla belli ki bilimsel toplant�lar için dü ünülmü  dikdörtgen planl� 
ve 145 numaral� geni  bir mekân bulundu u gibi, sözkonusu salondan bahçeye geçi i sa layan ve 165 
numaral� bir Teras yer almaktad�r. imdiki halde, vaktiyle çtima Salonu olarak dü ünülmü  145 
numaral� geni  oda, muhtemelen Türk Tarih Kurumu’nun Fakülte binas�ndan ayr�l�p yeni binas�na 
ta �nd� � 1962 y�l�ndan sonraki bir tarihte dersli e dönü türüldü ü gibi, bu müdahale s�ras�nda, 
vaktiyle salondan terasa ç�k� � sa layan bat� cephesindeki kap�  iptal edilmi  ve yerine pencereli bir 
duvar örülmek suretiyle eskiden ön bahçeyle irtibatl� teras da i levsiz b�rak�lm� t�r.  

48 Ankara: Kara Kalpakl� Kent 1923-1938 (2009) Ankara: City of the Black Calpac 1923-1938, stanbul 
Ara t�rmalar� Enstitüsü Kataloglar� 6, stanbul, s. 229-Foto.47’de U ur Kavas koleksiyonundan 
al�nm�  ve S�hhiye Meydan�, S�hhat ve çtimai Muavenet Vekâleti’ni gösteren ve 1938 tarihli oldu u 
belirtilen foto rafta da, binan�n ilk in a edilen k�sm�n�n bu blok oldu u aç�kça görülmektedir.  

49 Fakültenin, Zimmermann taraf�ndan haz�rlanm�  birinci tasar�m� için bknz; Nicolai, B. Modern ve 
Sürgün…, s. 194. Res. 119. 

50  Nitekim belki de böyle oldu u içindir ki, Taut’un, 4 Haziran 1938 tarihinde stanbul-Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde açt� � ve onun Almanya, Rusya, Japonya ve Türkiye’deki çal� malar�n� içeren 
sergide yer ald� � anla �lan  Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi binas�n�n fasat çiziminde, binan�n 
kuzey kanad�n�n sadece bir bölümüne yer verilmi  olmas�,  sözkonusu kanad�, kendi özgün tasar�m� 
olan güney kanattan bilinçli bir ekilde ayr� tutmak istemesiyle izah edilebilir.    Bu husus, Taut’un 
imzas� bulunan “Kalorifer, S�cak Su, So uk Su, Hava Gaz� ve Pis Su Tesisat Projesi”nde, binan�n güney 
kanad�na ili kin bütün ayr�nt�lar i lenmi  olmas�na kar �l�k, kuzey kanad�na ait tesisat�n neden 
projelendirilmemi  oldu unu da aç�klayabilir.  

51 Nitekim, bu eklemlenme, Fakültenin kuzey kanad� ile ana bina kütlesi duvarlar�n�n biti me 
yerlerindeki dilatasyon da anla �labilmektedir.  

52 Bugün Farabi Salonu olarak bilinen bu kübik kütlenin, mevcut plan kopyalar�na bak�l�rsa, ba lang�çta 
“Büyük Konferans Salonu” olarak nitelendirilmi  oldu u dikkati çekiyor. Ucar, B. (1940) “Ankara Dil Tarih 
ve Co rafya Fakültesi”, T.C.Naf�a Vekâleti, Bay�nd�rl�k leri Dergisi ( darî K�s�m), Y�l: 6, Say�: 10, Mart, s. 
67’den anla �l�yor ki, söz konusu salon, “ayn� zamanda, Dil Kurultaylar�n�n içtimalar�n� burada yapmas� 
dü ünüldü ü için müstakil antreli olarak tesis edilmi tir.”. Bu mekâna, hangi tarihten itibaren ve hangi 
nedenle Farabi Salonu denilmeye ba land� � belirlenememi tir.  Bu ilgi çekici mekân�n ayr�nt�l� tasviri için 
bknz; Nicolai, B. (2003) “Bruno Taut’un Ya am� ve Sanat�”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi 66.Kurulu  Y�ldönümü An� Kitab�, Ankara 2003, s.19. 1943 y�l�ndaki III. Türk Tarih Kongresi de 
sözkonusu salonda düzenlenmi ; kongreyi, Cumhurba kan� smet nönü, yan�nda Ba bakan ükrü 
Saraço lu olmak üzere, Bruno Taut’un esasen Atatürk için tasarlad� � locada izlemi ; Alacahöyük 
kaz�s�n�n buluntular� da, Fakültenin, Taut taraf�ndan çizilen plan�nda Plastik Deposu olarak yer alan ve 
bugün Ö renci leri olarak hizmet veren geni  salonunda sergilenmi ti (Bknz; Üçüncü Türk Tarih 
Kongresi, Kongreye Sunulan Tebli ler, (Ankara 15-20 Kas�m 1943), Ankara. 1948; ayr�ca bkz: Üçüncü Türk 
Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çal� malar� Hakk�nda Bir Hulasa, Ankara. 1943). 
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Taut taraf�ndan tasarlanm� t�r.53 Mevcut planlar, binan�n güney cephesindeki bir 
di er kap�n�n ise, bizzat Atatürk için ve Büyük Konferans Salonu’na ( imdiki Farabi 
Salonu) aç�lan bir loca eklinde tasarlan�p tanzim edilmi  ve yak�n tarihlere kadar 
Devrim Tarihi Müzesi i levi gören salona aç�ld� �n� ortaya koymaktad�r.  

Fakültenin, bir di er kap�s� ise, binan�n bulvara bakan bat� cephesindeki an�tsal 
giri tir. Bu ba lamda, tek sütun taraf�ndan ta �nan geni  saçakl� ana giri in yer ald� � 
ön cepheden, mermer dö emeli bir holün devam� halinde, binan�n arka cephesi 
üzerinde ç�kma olu turan balkonun alt�ndan, topo rafyaya uygun olarak do u 
yönüne do ru yükselen ta  basamakl� merdiven kurulu unun durumuna özellikle 
dikkat çekilebilir. Merdivenin, esasen, bu kesimin gerisinde ve do u yönüne 
uzanmas� dü ünülmü  bir mimari düzen ve peyzaj�n parças� olarak i lev görmek 
üzere tasarland� �na üphe yoktur. Ne yaz�k ki, mimar�n�n ani ölümü dolay�s�yla, 
projenin devam� getirilmedi i için, merdiven de, bir anomali olu turacak ekilde ve 
bo lu a ç�kan bir kütle halinde i levsiz kalm� ; 1940’l� y�llar�n ba �nda ve 
muhtemelen II. Dünya Sava �’n�n yokluk y�llar�nda, merdivenin son basama � 
hizas�nda bir ihata duvar� çekilmek suretiyle, binan�n do u kanad� dar ve kullan� s�z 
bir alan haline dönü türülmü tür; fakültenin, 1940 y�l�n�n sonlar�nda e itim-
ö retime bu haliyle ba lad� � anla �lmaktad�r. Sözkonusu merdivenin, binay�, ana 
giri inden ba lay�p, vaktiyle Yüksek Mektepler Mahallesi olarak nitelendirilen ve belli 

                                                            
53 Ucar, B. A.g.e., ss. 65-69’da “Projeleri Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar Akademisi tatbikat bürosunda ihzar 

edilerek Naf�a Vekâleti Yap� ve mar leri Reisli ince tetkik ve tasdik edikten sonra tatbik sahas�na konan bu 
bina 151.000 liral�k tahsisatile beraber 976.000 liraya mal olmu tur. 15.10.937 tarihinde ihale edilen bu 
binan�n in aat kontrolü  Naf�a Vekâleti Yap� ve mar leri Reisli ince yap�lm�  ve iki senelik in aat müddeti 
hitam�nda 15.10.937 tarihinde (bu tarihin 1939 olmas� gerekir.Z.K.B.) in aat� ikmâl edilmi  olup bu seneki 
tedrisat devresine yeti tirilmi tir. Binan�n takribe(n) 80.000 m3 bir hacmi vard�r. n aat için 2700 ton 
çimento 627 ton demir ve 1450000 tu la kullan�lm� t�r. Bina diletasyon derzlerine göre A, B, C1, C2, D 
k�s�mlar� olmak üzere be  blok halinde in a edilmi  olup ve tamamen betonarme karkast�r. A, B, C1, C2 

bloklar�n�n temeli münferit betonarme sömel ve D blokunun temeli ise arazi vaziyetine göre betonarme radiye 
general olarak in a edilmi tir…” denilerek, binan�n kat ve oda say�s� ( s�n�f, ders tatbikat salonlar�, 
muallim odalar� ve idare bürolar� olarak 110 oda, 10 salon, 4 büyük seminer salonu), çat�, dö eme, 
kaplama, s�va ve elektrik, su, havagaz� tesisat�na ili kin ayr�nt�lar ve kimi foto raflar verilmi tir. 
Buna kar �l�k Cumhuriyet gazetesinin 24 A ustos 1939 tarihli say�s�n�n 5.sayfas�ndaki “Dil Tarih 
Fakültesi in aat� bitti” ba l�kl� küçük haberde, “Ankara Dil Tarih Fakültesine mahsus olmak üzere in a 
edilen 286 odal� binan�n in aat� ikmal edilmi tir. Tedrisat bu y�l bina dahilinde yap�lacakt�r.” denilmesine 
bak�l�rsa, in aat�n tamamlanmas� i inin uzad� � anla �l�yor. Nitekim, Taut’un, Güzel Sanatlar 
Akademisi Tatbikat Bürosu efi s�fat�yla, Kültür Bakanl� � Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlü ü’ne hitaben yazd� � 12 Ocak 1938 tarihli yaz�s�nda geçen ifadelerin varl� � kadar, 1938 
y�l� May�s ay�na ait projeler de, in aat sürecinde çe itli s�k�nt�lar�n ve deyim yerindeyse karma an�n 
ya and� �n� ortaya koymaktad�r. Belki de bu nedenle, B. Ucar da, yaz�s�n�n sonunda, Fakülte 
binas�n�n “bir tarafdan Yap� ve mar leri Reisli inin çok dikkatli kontrolü ve di er tarafdan müteahhidinin 
gösterdi i hüsnü niyet dikkat ve itina ile hem in aat ve hem de malzeme bak�m�ndan bir nümune bina olarak 
gösterilme e lây�k olmu tur.” demek zorunda kalm� t�r (s. 67). a �rt�c�d�r ki, ba lang�çta 151.000 
liral�k bir ödenek sözkonusu oldu u halde, in aat 976.000 liraya mâlolmu tur; oysa, T.B.M.M.’nin 
Fakültenin kurulu  yasas�n� kabul etti i 14-6-1935 Cuma günlü 38.toplant�s� s�ras�nda, Maarif Vekili 
Saffet Ar�kan “…Yaln�z bu fakültenin aç�lmas� için bakanl�k, evvelce 250 bin liral�k bir tahsisat istemi ti. 
Fakat bu 150 bin lira olarak kabul edilmi tir. Bu azad devresinde bakanl�k bu para ile bu i i çevirmek imkân�n� 
göremezse o zaman sizden icab eden paray� istemek hakk�n� imdiden muhafaza etti imi arzederim” 
demekteydi (Bknz: nan, A. A. A.g.e., s. 21. Hâlihaz�rda Fakülte Dekanl� � ar ivinde bulunan bir 
foto raf albümünden, yüklenici müteahhit firman�n Haymil n aat oldu u anla �lmaktad�r). 
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ki Develik Tepesi üzerinden bugünkü Yüksek htisas Hastanesi ile Ankara Üniversitesi 
Morfoloji ve T�p Fakültesi yerle kesini kapsamak üzere, do u-bat� aks�nda uzanan ve 
anlaml� bir peyzaj�n aras�na müstakil binalar halinde serpi tirilmi  ve içinde ba ta 
dil, tarih, antropoloji, arkeoloji, felsefe ve co rafya olmak üzere çe itli ihtisas 
enstitüleri binalar�n�n bulundu u bir bahçeyle irtibatland�rmak için tasarlanm�  
oldu u ku kusuzdur.  

Bu noktada, binan�n bat� cephesi üzerindeki kesmeta  al�nl� a da özellikle 
dikkat çekilebilir;  kavisli bir form halinde saçak silmesi kotundan yükseltilmi  
al�nl�k üzerinde yer almas� dü ünülen yaz�ya Taut’un ba tan karar vermemi  
oldu u, fasat çiziminden de aç�kça anla �lmaktad�r; ba ka bir deyi le, Taut’un 1938 
y�l�nda sergiledi i çal� malar aras�nda yer alan fasat çiziminde, binan�n al�nl� �nda 
bir yaz�ya yer verdi i anla �lmakla birlikte, bunun imdiki metin olmad� � rahatl�kla 
anla �labilmektedir. Al�nl� a yaz�lacak metne, hiç üphesiz, Taut’un vefat�ndan sonra 
karar verilmi  ve cephe kaplamas� s�ras�nda da uygulanm� t�r. Bu ba lamda, Ankara 
Üniversitesi’nin kuruldu u 1946 y�l� da dahil, 1980’li y�llar�n ortalar�na kadar, 
binan�n hiçbir yerine Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ibaresinin yaz�lmam�  olmas� 
dikkat çekicidir.54 Esasen, bu ayr�nt�lar, geçmi te, çevre yap�lar�yla birlikte bütünle ik 
ve kapsaml� bir kentsel mekân olu turmak üzere, Türk Kültürünün merkezi olarak 
zamana ve mekâna hükmetmesi istenen bir büyük hayal ve bunu canland�racak 
muazzam ölçekli bir projeden, geriye sadece, görkemli cephesiyle an�tsal bir  yap�n�n 
kalabildi ini aç�klamaktad�r.55 Nitekim Taut, binan�n in aat�n�n tamamlanmadan 
vefat etmi 56; ba ta ayd�nlatma elemanlar� ve belki kimi mobilyalar da olmak üzere, 
kendisinin tasarlad� � ileri sürülebilecek di er pek çok aksam�n tamamlanmas�na 
                                                            
54 Taut taraf�ndan yap�lm�  fasat çiziminde, ancak büyütülerek bak�ld� �nda görülüyor ki, binan�n 

geni  saçakl� ana giri ine imdiki Farabi fuayesi yönünden aç�lan çift kanatl� dört caml� kap� ile 
bunlar�n üstündeki bölmeli pencere bloklar�n�n aras�nda yatay olarak uzanan yüzeyde, mimar, 
majiskül harflerle Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ibarelerine yer vermi tir. Bu tasar�m�n 
uygulanmad� � aç�kt�r. Buna kar �l�k, 1946 y�l�nda Rektörlük olarak hizmet veren binan�n ana 
giri inin bat� kanad�ndaki yar� dairesel duvar�n üzerine,  bir dönem Ankara Üniversitesi yaz�lm� sa 
da, k�sa bir süre sonra bu yaz�n�n da kald�r�lm�  oldu u anla �lmaktad�r.     

55 Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Bruno Taut’un, bir mimar, e itimci ve tasar�mc� olarak,  ömrünün 
son iki y�l�n� geçirdi i 1930’lar Türkiyesi’nde geride b�rakt� � ku kusuz  en an�tsal eseridir. Geçmi te 
bu mekânlarda ya anm�  Cumhuriyetin Kültür Rönesans�n�n aksine, bugün, düzensiz ve bak�ms�z 
say�labilecek bir peyzaj�n gerisinde, ancak büyük bir ilgiyle bak�ld� �nda ke fedilen saçaklar�ndaki 
ince k�vr�mlar�, gün � � �nda ve hattâ geceleri de türlü renklere bürünen alma �k duvarlar�, gölge-
� �k de erleriyle ola anüstü plastisite ve hacim duygusu yaratan kolonatl� cephesi k�sacas� bir bütün 
olarak, bu bina, bir Fakülte in aat�n�n ötesinde anlamlar ta �maktad�r. Bruno Taut’un, Japonya’daki 
meslekta lar�na gönderdi i özel mektuplara bak�l�rsa yap�n�n, 1920’lerin ikinci yar�s�ndan 
ba layarak Ankara’da hayata geçirmeyi arzulad� � “Müstakbel Ankara Üniversitesi”nin 
Rektörlük/yönetim binas� olarak i lev görmek üzere tasarlanm�  oldu u söylenebilir. Atatürk’ün 
büyük hayalini gerçekle tirmek üzere, Taut’un bir bölümünü tasarlayabildi i bu kapsaml� mimari 
projenin, 1938 y�l�nda önce Atatürk’ün ve sonra Taut’un vefat� dolay�s�yla tamamlanamad� � aç�kt�r.  

56 Bruno Taut’un vefat� dolay�s�yla e i Erika Taut’un verdi i ölüm ilân� (bkz: Cumhuriyet Gazetesi, 27 
Aral�k 1938, s. 4.) hayli anlaml�d�r: “Zevcim Profesör Taut’un vefat� dolay�sile, Türkiye hükümetine, 
Kültür Bakanl� �na, Belediyeye, Güzel San’atlar Akademisine ve talebelerine, Akademi Tatbikat Bürosuna ve 
merasime i tirak etmek zahmetinde bulunan zevata ve dostlara kendim ve müteveffa nam�na sonsuz 
te ekkürlerimi arzederim. Zevcimin eserlerine daima vermek istedi i tasannu ve santimantaliteden arî temiz 
ve güzel ekillerin karakterlerine uygun olan bu merasim kendisine yap�labilinecek en büyük ihtiramd�. 
stanbul, 20/12/1938 Erika Taut”.    
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nezaret edemedi i gibi, binan�n çevre düzenlemesi i lerinin bitirilmesi de 
gecikmi tir.57     

E itim-ö retime 1940 y�l�n�n Kas�m ay�nda ba lanmas�na kar �l�k, binan�n 
in aat�n�n, 1950’lere kadar uzanan bir süreçte devam etti i58 ve kat planlar�nda da 
baz� köklü fizikî müdahaleler ve de i iklikler yap�ld� � anla �lmaktad�r.   

 

 

 

 

                                                            
57 Örne in T.C. Ba vekâlet Kararlar Dairesi Müdürlü ü’nün 27 Te rinievvel 1939 tarih ve 2/12226 say�l� 

Kararname’sinde (27/6/939 tarih ve 2/11347 say�l� kararnameye ek olarak) “Ücretleri; 3420 say�l� kanunla 
Ankarada yapt�r�lacak Fakülte ve mektepler ile stanbul Üniversitesinin in aat, tamirat ve tesisat� kar �l� � 
olmak üzre ayr�lan ve 1938 senesi zarf�nda sarf edilemeyerek mezkûr kanunun 2 inci maddesine tevfikan 1939 
malî y�l� Maarif Vekâleti bütçesine kaydedilen tahsisattan verilmek üzre, stanbul Üniversitesinde 
yapt�r�lmakta olan binalarla Ankara Tarih, Dil, Co rafya fakültesi in aat i lerinde çal� t�r�lacak mühendis, 
Mimar ve müstahdemler…”den bahsedilmesine bak�l�rsa (bkz; Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, 
Cumhuriyet Ar ivi Kataloglar�: Tarih: 27/10/1939, Say�: 122262, Dosya: 143-268, Fon Kodu: 
30.18.1.2,Yer No: 89.104.7),  Fakülte in aat�n�n hâlâ devam etti i anla �lmaktad�r.  Di er taraftan, 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlü ü’nün Ba vekâlet Yüksek Makam�’na 
hitaben 8.10.940 tarih ve 112233/69-4896 say�l� yaz�s�nda (bkz; Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, 
Cumhuriyet Ar ivi Kataloglar�: Tarih: 10/10/1940, Dosya No: 14537, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 
144.29.7) Ankara Dil, Tarih, Co rafya Fakültesi binas�n�n cephesine gelen talebe methalinden konferans 
salonuna kadar uzanan yolun ahvali haz�ra dolay�sile ikmali tehir edilmi  isede sonradan görülen lüzum 
üzerine binan�n aç�lma töreninin, önümüzdeki Cümhuriyet bayram�na tekaddüm eden günler zarf�nda 
yap�lmas� takarrür etmi  oldu undan tahminen 3000 liraya yap�labilece i anla �lan mezkûr yolun çok k�sa bir 
zaman zarf�nda ikmali lüzum ve zaruretine binaen i in 2490 say�l� kanunun 46 �nc� maddesinin (L) f�kras�na 
tevfikan pazarl�kla yap�lmas� için cra Vekilleri Heyetince karar ittihaz� istenilmektedir.” denilerek, yolun 
“…tevfikan do rudan do ruya dairesince pazarl�kla yapt�r�lmas� mümkün bulundu u” karar�na var�lm� t�r. 
Elimizdeki 15.3.1941 tarihli bir taslak çizim, binan�n güney kanad�na yönelik peyzaj çal� malar�n�n, 
in aat�n bitirilmesinden çok sonra ele al�nd� �n� ortaya koymaktad�r. Bu ba lamda, binan�n 
bugünkü ö renci ana giri ini olu turan orta holden ula �lan arka bahçenin de, in aat tamamland� � 
s�rada var olmad� �n� hat�rlamakta yarar olabilir. a �rt�c�d�r ki, geride bir bahçe olmad� � ve hattâ 
sadece bir bahçe duvar� yap�lm�  oldu u halde, binan�n orta holünden duvarla s�n�rland�r�lm�  bu 
dar alana geçi i sa lamak üzere bir merdiven yerle tirilmi  oldu u mevcut çizimlerden ve 
foto raflardan da anla �lmaktad�r.  

58 Taut’un ani vefat� dolay�s�yla, t�pk� onun tasarlay�p uygulamalar�n� F. Hillinger’in gerçekle tirdi i 
Ankara Atatürk Lisesi ve Cebeci Ortaokulu ile Trabzon Lisesi gibi, Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nin de bitirilmesi sürecinde, hiç üphesiz F.Hillinger’in pay� büyük olmu tur. Di er 
taraftan, Güzel Sanatlar Akademisi’nde Taut’a yard�mc� olan Friederich Ernest Grimm’in de, Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi in aat�n�n proje ve uygulama a amalar�nda Taut’un vefat�ndan sonra da 
katk� sa lad� � ileri sürülebilir. Bknz; Demir, A. A.g.e., s. 124. Ayn� ekilde, imdiki sütunlu ve geni  
çat�l� ö renci giri  bölümü de, Taut’un tasar�m� esas al�narak, onun vefat�ndan sonra mimar 
Mehmet Ali Handan taraf�ndan tamamlanabilmi tir. Bkz: Sar�alan, Ü. (2005 ?) Cumhuriyetin 
Mimarlar�, “Kurulu  Ankaras�”nda Üç Mimar Kemalettin-Ernst Arnold Egli-Bruno Taut 
(Olaylar/Olgular/Okullar), stanbul, s. 188. Ayr�ca bkz: Aru, K. A. (1991/2) “Bir stanbul Beyefendisi: 
Mehmet Ali Handan”, Arredamento, s. 132-141. La Turquie Kemaliste dergisinin Nisan 1939 tarihli 30. 
say�s�ndaki foto raf, binan�n ön cephesindeki sütunlu ve geni  çat�l� giri  ünitesi ile orta bölümdeki 
kolonatl� düzenlemenin in aat� s�ras�nda çekilmi tir.  
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1939-1945: Sava  Y�llar� ve Fakültenin Yeni Binas�nda E itim-Ö retim Kadrosu 

Fakülte ar ivindeki belgeler, II. Dünya Sava �’n�n sürdü ü 1940’l� y�llar�n ilk 
yar�s�nda  sadece bir Alman e itimcinin görevlendirilmi  oldu unu ortaya 
koymaktad�r. Maarif Vekilli i ad�na Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekan� Dr. evket Aziz 
Kansu ile Alman Devleti tabiiyetinde olup Yahudi �rk�ndan bulunan ve (halen) Ankara 
Bahçelievler I. imal Sok.No.49 da ikamet etmekte bulunan Dr.Ernst Silberknopf59 aras�nda 
Ankara’da tanzim edilmi  30-4-943 tarihli mukaveleyle, Dr. Silberknopf Fakültenin 
Almanca lektörlü üne ayda 170.-TL. ödenmek suretiyle 1 y�ll�k bir süre için atanm� ; 
31/5/944 tarihinde de mukavele sona erdirilmi tir.  
 

 
Foto raf 12. Ernst Silberknopf 

 
1946’dan 1960’lar�n Sonlar�na 

Sava �n bitiminden uzun y�llar sonra, ancak 1950’li y�llarda Fakültedeki Alman 
e itim-ö retim kadrosu say�s�n�n artt� � anla �lmaktad�r. Fakültenin Sanat Tarihi ve 
Türk Sanat� Kürsüsü, Heidelberg Üniversitesi’nde 1953 y�l�nda Ausserplanmässig 
olarak Doçent tayin edilmi  olan Dr.Katharina Otto-Dorn  taraf�ndan kendisine  

 

 

 

 

 

                                                            
59  Söz konusu mukavelede, Dr. Ernst Silberknopf’un 9.V.1884 tarihinde Viyana’da do du u yaz�l�d�r; 

mukavelenin imzaland� � tarihte 59 ya �nda oldu u anla �lan Dr. Ernst Silberknopf’un, Ankara’da 
Bahçelievler’de oturuyor olmas�, mukavele tarihinden çok daha önceki y�llarda Türkiye’de ikamet 
etti i eklinde yorumlanabilir. 



kinci Vatan 261

kürsü Profesörlü ü verilerek 1954 y�l�nda kurulmu 60; 1967 y�l�nda Columbia 
Üniversitesi’ne (Los Angeles/UCLA) gidene kadar da kürsü ba kan� olarak görev 
yapm� t�r.  

 
 

Foto raf 13. Katharina Otto-Dorn 
Alman Dili ve Edebiyat� Bölümü’ne bir yabanc� Profesör atanmas� için, Fakülte 

Profesörler Kurulu taraf�ndan seçilmi  olan Ord.Prof.Dr. evket Aziz Kansu, 
Prof.Dr.Melahat Özgü ve Prof.Dr.Bekir S�tk� Baykal’dan mürekkep bir komisyon, 
“sözkonusu bölümün ihtiyaçlar�n� kar �lamak üzere bu bölümün Ordinaryüslü üne 
Prof.Dr.Fahrner’in atanmas�n� uygun bulmu tur.” Komisyon raporunda, 
Ord.Prof.Dr.Rudolf Fahrner’in “Alman Dili ve Edebiyat� alan�nda bir otorite” oldu u, 

                                                            
60 5 Mart 1908 y�l�nda Wiesbaden’de do an K. Otto-Dorn, Viyana Üniversitesi'nde Josef Strzygowski'nin 

yan�nda ö renim görmü  ve "Das Sasanidische Silber und seine Sinnbilder" teziyle 1934 y�l�nda 
Doktoras�n� tamamlam� t�r. Ayn� y�l, Berlin Devlet Müzeleri slâm Eserlerî Bölümü Müdürü Ernst 
Kühnel'in yan�nda çal� m�  ve onun yönlendirmesiyle slâm sanat� üzerinde yo unla m� t�r. 1935’de 
stanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde znik seramikleriyle ilgilenmeye ba layan ve 1942'de 

üyesi oldu u Enstitü’nün 1944 y�l�na kadar çe itli ara t�rma ve kaz� programlar�na kat�lan Otto-Dorn, 
1941 y�l�nda znik'in slâmî dönemi yap�lar�n� ele alan Das Islamische Iznik adl� bir kitap da 
yay�mlam� t�r.  Theresa Goell ile Nemrut da � yak�n�ndaki Kahta’da yapt� � kaz� çal� malar� ve 
1944’de Bizans mimarisi uzman� Alfons Maria Schneider ile birlikte Adana-Antakya çevrelerinde 
gerçekle tirdi i yüzey ara t�rmalar�, Türkiye-Almanya ili kilerinin kesilmesi nedeniyle 
tamamlanamam�  ve Türkiye’den ayr�lmak zorunda kalm� t�r. II. Dünya Sava �'n�n ard�ndan 
Heidelberg Üniversitesi'nde genel slam sanat� derslerini ve Hint- slam minyatürleri seminerini 
üstlenen Otto-Dorn, Alfons Maria Schneider'in Suriye'deki hristiyan Roma merkezlerinden olan 
Rusafa'daki kaz�lar�na kat�lm� ; onun ölümü üzerine kaz� ba kanl� �na getirilen Johannes Kollwitz ile 
çal� arak ehrin fethinden sonra Emevi Halifesi Hi am'�n sur d� �na yapt�rd� � saray�n ortaya 
ç�kar�lmas�n� sa lam� t�r. 1954 y�l�nda Fakültenin  Sanat Tarihi ve Türk Sanat� Kürsüsü'nü kuran 
Otto-Dorn, 1967 y�l�na kadar Kürsü Profesörü olarak pek çok bilimsel çal� ma gerçekle tirmi ; 1965-
1966 y�llar�nda Konya-Bey ehir Gölü kenar�ndaki ünlü Selçuklu Saray� Kubadabâd’� ortaya ç�karm� ; 
1967 y�l�nda kendi iste iyle Türkiye’den ayr�larak Los Angeles California Üniversitesi’nde slâm 
Sanat� Profesörü olarak emekli oldu u 1978 y�l�na kadar çal� m� ; 4 Nisan 1999 y�l�nda Heidelberg’de 
vefat etmi tir. Ayr�nt�l� bilgi için bknz; Gierlichs, J. (2001) “In Memoriam Katharina Otto-Dorn: A life 
dedicated to Turkish Islamic Art and Architecture”, EJOS, (Electronic Journal of Oriental Studies),  IV, 
No. 21, p. 1-14. Prof.Dr.Otto-Dorn’un yeti tirdi i bilim kadrosunda yer alan Gönül Öney, M.Olu  
Ar�k, Fügen Tunçda  ( lter) ve Rüçhan Ar�k, bir Ankara Ekolü olarak, ülkemizdeki Türk Sanat� ve 
Ortaça  arkeolojisi çal� malar�n�n öncü isimlerinden olacaklard�r.  
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“30.12.1903 y�l�nda Elbe nehri kenar�nda Arnau’da” do du u, “1921’de bakoloryas�n� 
verdikten sonra Heidelberg, Marburg, Kiel ve Berlin Üniversitelerinde Alman filolojisi 
(Alman Dili ve Edebiyat�) ile felsefe tahsil” etti i , “1928 de habilitasyonunu” yapt� �, 
“1934 y�l�n�n son bahar�nda da Heidelberg Üniversitesinde Gundolf’dan aç�lan kürsünün 
ordinaryuslu una tayin” edildi i yaz�l�d�r.  

 

 
 

Foto raf 14. Rudolf Fahrner 
1950 y�l� Haziran ay�nda görevine ba layan Prof.Dr.Fahrner, Alman Dili ve 

Edebiyat� Bölümü’nde 1961 y�l�na kadar görev yapm� ; 1961 y�l�nda Almanya’ya 
dönerek emekli oldu u 1972 y�l�na kadar Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde çal� m�  
ve 28 ubat 1988’de Landeck’te (Tirol) vefat etmi tir.61  

Fakültedeki felsefe tarihi derslerini okutacak bir yabanc� ö retim üyesi 
aray� �na giren Fakülte, Prof. Dr. Hans Freyer üzerinde karar k�lm�  ve Mart 1954’de 
H. Freyer görevine ba lam� t�r.  

 
Foto raf 15. Hans Freyer 

 
                                                            
61 Ayr�nt�l� bilgi için bkz; Bianca, S (Januar 2004) “Rudolf Fahrner-ein Lebensbild”, Grundlagen, 

Sezession 4, ss. 2-8. 
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Fakülte personel ar ivindeki özlük dosyas�nda yer alan belgelere göre, 31 
Temmuz 1887 y�l�nda Leipzig’de do an H.Freyer, 1920 y�l�nda Leipzig 
Üniversitesi’nde doktor ünvan� alm� ; 1922 y�l�nda Kiel Üniversitesi’ne Felfese 
Ordinaryüsü  olarak ça �r�lm� ; üç y�l sonra da Leipzig Üniversitesi’ne ayn� s�fatla 
davet edilmi tir. 1954 y�l�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Felsefe Tarihi 
Ordinaryüslü ü görevine ba layan H. Freyer, “üç sömestir…bu vazifeyi büyük bir ba ar� 
ile yerine getirmi , 1954-55 ders y�l�nda ayr�ca Siyasal Bilgiler Fakültesinde Sosyoloji 
Profesörlü ü ile görevlendirilmi tir.”  

1960 y�l�nda Almanya’ya dönen H. Freyer, 18 Ocak 1969’da Ebersteinburg’da 
hayat�n� kaybetmi tir.  

1950’li y�llar�n ortalar�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde ders veren bir 
ba ka Alman akademisyen de Prof. Dr. Berthold Spuler’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto raf 16. Berthold Spuler 
 

1 Eylül 1955- 29 ubat 1956 tarihleri aras�nda Ortaça  Tarihi Kürsüsü’nde 
sözle meli Profesör olarak 6 ay süreyle ders veren Spuler, 12 y�l sonra 1 Mart 1968 
tarihinden itibaren dört ay süre ile Fakülteye tekrar davet edilmi  ve kendisine 4500.-
TL. maa l� misafir Profesör kadrosu tahsis edilmi tir.62  

Fakülte Profesörler Kurulu karar� ile kurulan bir komisyon taraf�ndan 
haz�rlanan rapor üzerine münhal bulunan ve Pedagoji Profesörlü üne tahsis edilmi  
olan 1500 lira ücretli sözle meli Profesör kadrosuna 1955 y�l�nda atamas� 
gerçekle tirilen Prof. Dr. Gottfried Hausmann63, Fakültede pedagoji derslerini 
vermi tir.  

 

 

                                                            
62 Orientalistik alan�nda bir otorite kabul edilen B.Spuler, 5 Aral�k 1911 y�l�nda Karlsruhe’de  do mu  

ve 6 Mart 1990’da Hamburg’da vefat etmi tir. Ayr�nt�l� biyografisi için bknz; Busse, H. “Bertold 
Spuler (1911-1990)”, Der Islam, Volume 67, Issue 2, pp. 199–205.   

63 18 Eylül 1906 y�l�nda Düren’de do an Hausmann, 27 ubat 1994 y�l�nda Hamburg’da vefat etmi tir. 
Ayr�nt�l� biyografisi için bknz; Giere, U.-Petersitzke (1998) M. Gottfried Hausmann, Ein fröhlicher 
Unruhestifter, UNESCO-Institut für Pädagogik, Hamburg.  
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Bir ara Maarif Vekâleti lk Ö retim Umum Müdürlü ü’nün 18 A ustos 1959 
tarih ve 27/418-26935 say�l� yaz�s�yla “Sa �rlar Okullar� Ö retmenlerini yeti tirmek 
gayesile… stanbul-Y�ld�z Sa �rlar Okulunda” düzenlenen kursta da “ö retici olarak” 
görevlendirilmi tir.64  

a �rt�c�d�r ki, 1960’l� y�llardan itibaren Alman bilim insanlar�n�n Fakültede 
e itim-ö retim verdikleri tek birim Alman Dili ve Edebiyat� Kürsüsü olacakt�r.  

Bu kadronun akademisyenleri aras�nda sözle meli Profesör olarak 1960-1962 
y�llar� aras�nda çal� t� � anla �lan Prof.Dr.Alfred Zastrau65, uzman Lothar Schönharl66 
(1962-1965), Prof.Dr.Hildegard Emmel67 (1964-1967), uzman Hermann Doppernas68 

                                                            
64 Dört y�l boyunca Fakültede çal� an G. Hausmann’�n Fakülte Dekanl� �na yazd� � 15.9.1959 tarihli 

dilekçesi, de i en dünya artlar�n� anlaml� bir ekilde ortaya koymaktad�r: “Çok Say�n Dekan, Son bir 
buçuk y�l içinde bana Federal Almanya’n�n sekiz Üniversite yahut Yüksek Pedagoji okulundan, E itim lmi 
kürsüsünü yeniden i gal etmeye haz�r olup olmad� �m sorulmu tu. Buradaki faaliyetim beni tatmin 
etti inden ve gün geçtikçe kendimi Türkiyeye daha ba l� hissetti imden, imdiye kadar bu gibi sorulara 
müspet cevap vermemi tim. Alman Üniversiteleri profesörlerini üç y�ldan fazla yabanc� memleketlerde tutmak 
âdet olmad� � halde, ben bir dördüncü y�l daha izin almaya muvaffak olmu tum. Bu yaz, Hamburg 
Üniversitesi taraf�ndan ça �r�ld�m. gal etmemi istedikleri kürsüye, ayn� zamanda iki akademik enstitü’nün 
(Pedagoji Semineri ile Ö retmen Yeti tirme Pedagoji Enstitüsü’nün) direktörlü ü de ba l�d�r. Böylece, bu 
Üniversitenin E itim lmi Ordinaryüslü ünü kabul etmem hususundaki teklifi müspet kar �lamaya karar 
verdim. Bu sebeple, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ile olan mukavelem hükümlerinin 31.12.1959 tarihinde 
sona erdirilmesi için Profesörler Kurulundan karar al�nmas�na yüksek delâletinizi dilerim. Aralar�nda 
çal� t� �m müddetçe benden hiçbir zaman esirgememi  olduklar� yard�mlar�ndan ötürü Fakülteye, 
Dekanlar�na, meslekta lar�ma candan te ekkür etmeyi borç bilirim. unu da ilâve etmeme müsaade 
buyurunuz: Tayinimle ilgili müzakereler s�ras�nda Hamburg’un Okul leri senatörü, Türk ve Alman 
pedagoji ilimleri aras�ndaki münasebetlerin geli tirilmesinde büyük fayda gördü üne ve bununla çok ilgili 
oldu una dair bana teminat vermi tir. Derin sayg�lar�m�n lütfen kabulünü dilerim, say�n Dekan.”  

65 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, A.Zastrau’nun 28 Haziran 1906’da Oderbruch’daki 
Golzow’da do du u, evli ve dört çocuk babas� oldu u, 28.6.1935’de doktora imtihan�n� ba ar� ile 
vererek 4.10.1944 y�l�ndan sonra Halle Üniversitesinde ücretli doçent olarak çal� t� � ve 1951-1945/55 
y�llar� aras�nda da Berlin Lankwitz Pedagoji Yüksek Okulunda ö retim ile görevlendirildi i, 
1.4.1954 de Berlin Charlottenburg Teknik Üniversitesinde doçent olarak tayin edildi i ve 6.2.1956’da 
bu üniversitede kadro d� � (ausserplanmässig) profesör oldu u yaz�l�d�r. 

66 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, L. Schönhärl’in 21.6.1937’de Neumarkt do umlu oldu u 
yaz�l�d�r. 

67 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, H.Emmel’in 1911 y�l�nda Frankfurt am Main’da do du u, 
1931-1936 y�llar� aras�nda Frankfurt ve Bonn Üniversiteleri’nde Germanistik, tarih, felsefe, sanat 
tarihi ve etnoloji tahsil etti i, 1935 y�l�nda doktora tezini, 1936 y�l�nda da Almanca, tarih ve etnoloji 
ö retmeni olmak için Devlet imtihan�n� (Staat examen) ba ar� ile verdi i, 1951 y�l�nda Habilitation 
yaparak doçent unvan� ald� � ve Rostock Üniversitesinde ö retime ba lad� �, 1961-62 y�llar� 
aras�nda misafir profesör olarak Oslo’daki Alman Filolojisi Kürsüsünü idare etti i yaz�l�d�r. 
H.Emmel, 1967 y�l� yaz�nda Türkiye’den ayr�larak 17 Eylül 1967 y�l�nda Amerika Birle ik Devletleri 
Connecticut Üniversitesinde görevine ba lam� t�r. 6 Haziran 1996 y�l�nda Bern’de vefat etmi tir. 

68 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, H.Doppernas’�n 12.12.1929 y�l�nda Bamberg civar�ndaki 
Gaustädt’ta do du u, 1950-54 y�llar� aras�nda Martin-Luther Üniversitesinde yüksek ö renimini 
tamamlad� �, 1960 y�l�nda Germanistik ve Beden E itimi alanlar�nda Devlet mtihan�n� (Staat 
examen) ba ar� ile verdi i, (halen) Studienrat olarak vazife gördü ü, kendisi hakk�nda Würzburg 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Alman Filolojisi Bölümü Profesörlerinden Adolf Bach ve J. Dünninger 
taraf�ndan verilen iki referanstan iyi bir dil hocas� oldu unun anla �ld� � yaz�l�d�r.   
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(1965-1968), uzman Dieter Jährling69 (1968-1971), uzman Josef Ackermann70 (1968-
1973) ve Prof.Dr.Wilfried Buch’un71 (1968-1991) adlar�n�, Fakülte ar ivindeki özlük 
dosyalar�ndan belirlemek mümkün olabilmi tir.  

        
                 Foto raf 17. Alfred Zastrau        Foto raf 18. Hildegard Emmel 
   

1930’lu y�llar�n ortalar�ndan ba layarak mülteci ya da haymatloz olarak 
geldikleri ve içlerinden baz�lar�n�n deyim yerindeyse ikinci vatan belledikleri 
Türkiye’deki Alman bilim insanlar�n�n, bu ülkedeki hayatlar�n�n hâlâ bilinmeyen ve 
karanl�kta kalm�  birçok yönlerinin oldu una ku ku yok. Bunlar aras�nda, ba kent 
Ankara’da ve yeni kurulmu  Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde görev yapm�  
olanlar�n�n, 1930’lu y�llarda Cumhuriyet kadrolar�n�n tarih yorumu olarak 
geli tirdikleri “Türk Tarih Tezi”nin yaratt� � co kulu, fakat kendilerine yabanc� 
bamba ka bir akademik ortamda bilim üretip e itim-ö retim faaliyetlerinde 
bulunduklar�72 ve her biri sonradan kendi alanlar�nda otorite kabul edilen bilim 
insanlar�n� yeti tirdikleri anla �l�yor. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’ni sosyal 
bilimler alan�nda sayg�n bir ün ve konuma ula t�ran bu  bilim insanlar�n�n II.Dünya 
Sava �’ndan sonraki y�llarda Türkiye’den ayr�larak Almanya’ya dönmesi, kimilerinin 
de Amerika Birle ik Devletleri’ndeki üniversitelere gitmi  olmalar� anlaml�d�r. Bu 
ba lamda, Almanya ve Birle ik Devletlerin sosyal bilimlerde ula t� � bugünkü 

                                                            
69 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, D. Jaehrling’in 8.7.1939 y�l�nda Oder nehri k�y�s�nda Crossen 

ehrine ba l� Teichwalde’de do du u ve halen doktora tezi üzerinde çal� t� � yaz�l�d�r.   
70 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, J. Ackermann ile ilgili ayr�nt� yoktur; buna kar �l�k, Fakülte 

Dekan� Prof. Dr. Osman Ersoy  imzas�yla Alman Dili ve Edebiyat� Kürsü Ba kanl� �’na yaz�lm�  
29.11.973 tarih ve 9849 say�l� bir yaz� dikkat çekicidir: “Kürsünüzde sözle meli uzman olarak çal� an ve 
30 Eylül 1973 tarihinde görevinden ayr�lan Josef Ackermann Fakültemiz Kütüphanesinden alm�  oldu u 
kitaplar� iade etmemi tir. Kitaplar� iade etmedi i takdirde sizde bulunan maa �n�n verilmemesini rica eder, 
sayg�lar�m� sunar�m”. 

71 Personel ar ivindeki özlük dosyas�nda, W. Buch’un 30 Ekim 1926’da Berlin’de do du u, 1946’da 
ba lad� � Pedagoji Yüksek Okulu’nu 1948’de bitirdikten sonra Berlin Hür Üniversitesi’nde 1951-
1957 aras�nda Germanistik ve Felsefe ö renimi gördü ü, 1958’de Doçent, 1962’de de Profesör 
oldu u yaz�l�d�r. 1991-1994 y�llar� aras�nda Çukurova Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. W. 
Buch, 22 ubat 1994 günü Ankara’da vefat etmi tir. 

72 Alman bilim insanlar�n�n kürsü ba kanl� � ya da akademik çal� malar�n�n yan�s�ra baz� idarî 
görevler de üstlendikleri bilinmektedir. Örne in, B. Landsberger, Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi'nin Ankara Üniversitesi nezdindeki ilk iki senatöründen biri olacakt�r. Hirsch, E. E. A.g.e., 
s. 366.  
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akademik düzeyde, 1948 y�l� ve sonras�nda Türkiye’den ya anan “akademik göç”ün ne 
denli etkili oldu u ayr�ca sorgulanabilir.73 Bu e itim-ö retim kadrosu içindeki kimi 
bilim insanlar�n�n Fakülteden ve Türkiye’den ayr�lma nedenleri için, 1933 y�l�nda 
Türkiye’ye gelen ve kesintisiz 19 y�l bu ülkede kalarak, Ankara Üniversitesi’nin ve 
Hukuk Fakültesi’nin kurulu lar�nda unutulmaz emekleri olan Prof. Dr. E.Hirsch’in 
an�lar�nda pek çok ilgi çekici detay bulunabilece i74 gibi, 1940’l� y�llar�n ikinci 
yar�s�nda Ankara Üniversitesi’nde ya anan alt-üst olu lar aras�nda, “baz� hallerde, 
h�rsl� genç Türk doçentlerin Almanlar�n ba �nda oldu u kürsüleri bir an önce ele geçirme 
çabalar�n�n” 75 rolü de ayr�ca irdelenmeye de erdir. 
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Giri  

Bat�’da Sanayi Devrimi ile ba layan de i im ve geli im sürecini yakalayamayan 
Osmanl� Devleti’nin geç ve geri kalm� l�k miras�n� devralan Türkiye Cumhuriyeti; 
sanayi toplumlar� yeni bir ça a evrilirken, gerek bu tarihsel aç� �n� kapatmak, 
gerekse yeniça  de i imine uyum sa lamak zorunlulu u ile kar � kar �ya kalm� t�r. 
Bu zorunluluk, Cumhuriyet’in ilk y�llar�nda siyasal yönetimde söz sahibi olan asker-
bürokrat kökenli kadronun izleyece i kalk�nma stratejilerini “ça � yakalamak” 
anlay� � ile geli tirmesinde etkili olmu ; bu stratejilerin önemli bir bölümünü ise “en 
gerçek yol gösterici” olan bilimde yetkinle meye yön verecek e itim-ö retim 
politikalar� olu turmu tur.1 Bu çerçevede yüksekö retim de ele al�nm� ; yap�lan 
çal� malar sonucunda 1933 y�l�nda gerçekle tirilen Üniversite Reformu ile 

                                                            
* Davet üzerine yaz�lan bu makalede yer verilen özgeçmi lerin önemli bir k�sm�, Doç. Dr. Sabriye 

Do anay’�n Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimli i Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dal� ar ivlerine kazand�rd� � ve Prof. Dr. Ba a aç Gül’e yaz�l� kullan�m izni verdi i 
dokümana dayan�larak haz�rlanm� t�r. 

1 Ba a aç Gül, R. T. (2008).  1992’den 2007’ye… Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Avrupa 
Veteriner E itim Kurumlar� Birli i Akreditasyon Özel Say�s�. 55, ss. 26-27. 

9
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stanbul’da bulunan Darülfünun’un yerine stanbul Üniversitesi’nin kurulmas�yla 
e zamanl� olarak Ankara’da da Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) aç�lm� t�r.2   

 

 
 

Foto raf 1. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Aç�lma Bayram� Program� 

     

Foto raf 2.-3. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Aç�lma Bayram�’ndan görüntüler 

                                                            
2 Widmann, H. (1981). Atatürk Üniversite Reformu.  stanbul Üniversitesi Cerrahpa a T�p Fakültesi 

Atatürk’ün Yüzüncü Do um Y�l�n� Kutlama Yay�nlar� Özel Seri 3. stanbul: stanbul Matbaas�. 



kinci Vatan 271

Dinçer’in3 Atatürk’ün öncülü ünde ba lat�lan Üniversite Reformu’nun 
Anadolu’ya yans�t�lma çabalar�n�n bir ürünü; ekonominin nitelikli insan gücü 
gereksinimine verilen önemin bir göstergesi olarak de erlendirdi i YZE; Rektörü, 
Fakülteleri, Dekanlar� ve Senatosu ile stanbul d� �nda kurulan ilk yüksekö retim 
kurumu olarak dikkat çekmektedir. stanbul Üniversitesi ve YZE’nin üniversiter 
yap�lar�n�n yan� s�ra bir ba ka ortak özellikleri de her iki kurumun ilk y�llar�nda 
görev alan Alman bilim insanlar�d�r. Ancak stanbul Üniversitesi’ne gelen akademik 
kadronun neredeyse tamam�; Almanya’da 1933 y�l�nda iktidara gelen Nasyonal 
Sosyalist çi Partisi’nin-ba ka bir deyi le Hitler rejiminin-Yahudi kar �t� 
uygulamalar� nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan s� �nmac�lardan 
(mültecilerden) olu urken; YZE’de görev alanlar�n dördü (Wilhelm Salomon-Calvi, 
Otto Gerngross, Max Pfannenstiel ve Hans Bremer) d� �nda tamam�, Alman 
Hükümeti taraf�ndan resmen görevlendirilerek gelmi lerdir.4   

Ba a aç ve Dinçer taraf�ndan yap�lan bir çal� mada5 Almanya, Avusturya ve 
Macaristan’dan gelerek YZE’nin Fakülteleri’nde (Tabî limler, Ziraat, Baytar, Ziraat 
Sanatlar� ve Orman Fakülteleri) görev yapan 39 bilim insan�n�n ad� saptanm� t�r. Bu 
bilim insanlar�ndan 11’inin (Rudolf Seuffert, Hans Richter, Anton Koegel, Karl Beller, 
Max Gebhard, Curt Sprehn, Rudolf Stetter, Rudolf Baumann, Ludwig Lutz, Paul 
Hofmann, Valentin Horn) YZE Veteriner Fakültesi Enstitüleri’nde; birinin (Walter 
Spöttel) ise Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin ortak Zootekni Enstitüsü’nde çal� t� � 
saptanm� t�r.  

Çe itli yay�nlarda6 YZE Veteriner Fakültesi’nde 1933-1942 y�llar� aras�nda görev 
yapan 12 Alman bilim insan� hakk�nda baz� bilgilere rastlanm� ; özellikle de Doç. Dr. 
Sabriye Do anay’�n Almanca olarak haz�rlad� � Doktora Tezinde7 bu isimlerden 
dokuzuna ayr�nt�l� olarak yer verdi i görülmü tür. Ancak bu konuyu biyografik bir 
biçimde ele alan Türkçe bir çal� ma bulunamam� t�r. Davet üzerine yaz�lan bu 
makalede geçen özgeçmi ler a �rl�kl� olarak Doç. Dr. Do anay’�n doktora çal� mas� 
s�ras�nda Almanya’daki ar ivlerden sa layarak Tezinde kulland� �; ayn� zamanda 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimli i Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dal� ar ivlerine kazand�rd� � ve Prof. Dr. Ba a aç Gül’e yaz�l� kullan�m izni 

                                                            
3 Dinçer, F. (1999). Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Y�l�nda Veteriner Hekimli inin Bilimsel Bilançosu. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 75. Y�l�nda Bilim “Bilanço 1923-1998” Ulusal Toplant�s�. Ankara: TÜBA. ss. 335-368.  
4 en, F. (2008). Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün.  stanbul: Günizi Yay�nc�l�k.   
5 Ba a aç, R.T., Dinçer, F. (2002). The Historical Role of the Higher Agricultural Institute in Turkish 
  Higher Educational System. Proc. 33rd International Congress on the History of Veterinary Medicine, 

Wittenberg, DVG Service GmbH, Giessen, Germany. ss. 110-117.  
6 Dinçer, F. (1983). Veteriner Fakültesi. (Al�nm� t�r: Ziraat-Veteriner-Orman Fakülteleri’nin YZE 

Bünyesinde Aç�l� lar�n�n 50. Y�l� 1933-1983) Ankara: Ankara Üniversitesi.  ss. 27-50.; Do anay, S. 
(1986). Die Geschichtliche Entwicklung der Deutsch-Türkischen Tieraerztlichen Beziehungen. 
Inaugural-Dissertation, Hannover; Ba a aç, R.T. (2001). Türkiye’de ki Dünya Sava � Aras�nda Veteriner 
Hekimli i Hizmetleri ve Hayvanc�l�k Politikalar� Üzerinde Ara t�rmalar. Doktora Tezi. Ankara 
Üniversitesi Sa l�k Bilimleri Enstitüsü, Ankara; Ba a aç Gül, R.T., Sar�ba , T. (2010). “German (non) 
Refugee”  in Turkish Veterinary Education, 39th International Congress of the WAHVM and  3rd National 
Congress of the TAHVMPE, Abstract Book. Antalya: Turkey. s.61. 

7  Do anay, a.g.e., ss. 32-57.  
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verdi i ar iv belgelerine dayan�larak haz�rlanm� t�r. Ancak etik aç�dan daha do ru 
bir yakla �m olaca � dü ünüldü ünden metinde bu belgelerin kayna � olarak Doç. 
Dr. Do anay’�n Doktora Tezi gösterilmi tir. Orijinal belgelerin Almanca’dan 
Türkçe’ye çevirisinde Ar . Gör. Dr. Nigar Yerlikaya’dan yard�m al�nm� t�r. çerik 
düzenlemesinde, kurum ve kurulu  adlar�n�n Türkçe kar �l�klar� bulunurken 
ya anan zorluklar dikkate al�narak Almanca çal� malar�n orijinal ba l�klar�n�n 
kullan�lmas� tercih edilmi tir. Ar iv belgelerinde, Alman bilim insanlar�na ait bilgiler 
ayn� biçimde düzenlenmemi  oldu undan; Türkçe biyografiler ayn� içerik ve 
uzunlukta olu turulamam� ; ancak olabildi ince benzer ayr�nt�lar� içerecek ekilde 
haz�rlanmaya çal� �lm� t�r. Bilgilerin de eri dikkate al�narak kimi biyografilerin 
di erlerinden uzun olmas�na ise göz yumulmu tur.   

Makaleye konu olan Alman bilim insanlar�n�n biyografilerine Türkiye’ye geli  
tarihlerine göre yer verilmi tir. Kullan�lan görsel malzemenin tamam�, Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimli i Tarihi ve Deontoloji Anabilim 
Dal�’na ait Müzenin koleksiyonundan seçildi inden, görsellerin altlar�nda kaynaklar� 
ayr�ca belirtilmemi tir. Metinde yararlan�lan kaynaklar ise dipnotlarda gösterilmi tir.  

 

YZE Veteriner Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

 

Prof. Dr. Rudolf Wilhelm Seuffert (1884-1946) 

Berlin Veteriner Okulu Fizyoloji ve Kimyasal Fizyoloji Bölümü’nde görev 
yapan Prof. Dr. Rudolf Seuffert, 8 A ustos 1933 tarihinde Ankara’ya gelerek YZE 
Veteriner Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü Direktörü oldu. Bu görevini 1936 y�l�na kadar 
sürdüren ve 1933-1935 y�llar� aras�nda da Veteriner Fakültesi’nin Dekan 
Yard�mc�l� �n� yürüten Seuffert 1936 y�l� sonunda Almanya’ya döndü.8 

 
                                         Foto raf 4. Rudolf Seuffert 

Türkiye’de kald� � süre içinde, künyesi a a �da gösterilen yabanc� dilde bir 
kitap9 yazan Prof. Dr. Rudolf Seuffert’in hakk�nda ba ka bir bilgi saptanamad�.  

                                                            
8 Do anay, a.g.e., s. 42.  
9 Erk, N., Dinçer, F. (1970). Türkiye’de Veteriner Hekimlik Ö retimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yay�n No: 259, s. 105.  
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Seuffert R. (1935). Fisiologi Kimyas� Tatbikat� (Çev: Bedii Toktay). Ankara: Köy 
 Hocas�. 

 
Foto raf 5. Seuffert, Fizyoloji Enstitüsü Laboratuvar�’nda 

 

Prof. Dr. Hans Richter (1880-1946) 

  Baba taraf�ndan dedeleri nalbantl�k ve silah yap�mc�l� �yla u ra an, anne taraf� 
çiftçi olan Hans Richter, 28 Haziran 1880’de Sulechów’da (Almanca: Züllichau) 
dünyaya geldi. Berlin Veteriner Okulu’ndan 1904 y�l�nda mezun oldu. 10  

  Wroclaw (Almanca: Breslau) Veteriner Okulu’nda Prof. Dr. Casper’in yan�nda 
asistan olarak akademik ya am�na ba layan Richter, ayn� zamanda zooloji ve felsefe 
alanlar�nda da e itim gördü. Halle-Saale Bakteriyoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. 
Räbiger’in yönetiminde k�sa bir süre çal� t�ktan sonra anatomi alan�na yöneldi.10  

 

 
                                         Foto raf 6. Hans Richter 

 

Dresden Veteriner Okulu Anatomi Enstitüsü’nde Prof. Dr. H. Baum’un yan�nda 
1905’te prosektor olan Richter, 1907’de Zürih Üniversitesi’ne geçti. Burada, Veteriner 

                                                            
10 Do anay, a.g.e., ss. 39-42. 
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Okulu’nun Anatomi Enstitüsü’nde Prof. Zietzschmann’�n yönetimi alt�nda asistan 
olarak üç y�l süreyle ileri düzeyde e itim ald�. Ayn� yerde, 1909 y�l�nda “Der 
muskulöse Apparat der Iris des Schafes und seine Beziehungen zur Gestalt der Pupille” 
ba l�kl� doktora tezini tamamlayan Richter, 1910’da Bern’e giderek Prof. Dr. 
Rubeli’nin yan�nda-bir Zürich görevi s�ras�nda tasarlad� �-çal� mas� “Beitrag zur 
Anatomie der Iris des Pferdes mit besonderer Berücksichtigung der durch die Gestalt der 
Pupille gegebenen regionären Verschiedenheiten und der Veränderungen beim 
Pupillenspiegel” ile doçent unvan� ald�.11 

Birinci Dünya Sava � y�llar�nda Türkiye’ye gelen Richter, stanbul’daki Alman 
Askeri Misyonu’nda Eylül 1916’dan 1918 y�l� sonuna kadar 'ba  veteriner hekim' 
olarak görev yapt�. Ayn� y�llarda, stanbul’da bulunan Askeri Veteriner Okulu’nda 
anatomi profesörü unvan� ile çal� an Richter, bu s�rada, daha sonralar� çok 
yararlanaca � Türkçe’yi ileri düzeyde konu maya ve kullanmaya ba lad�.11  

 

Foto raf 7.  Askeri üniformal� Richter, Birinci Dünya Sava � y�llar�nda stanbul’da  

 

Birinci Dünya Sava � sonunda Karadeniz üzerinden zorlu bir yolculukla 
Almanya’ya ula an Richter, 1919 y�l� ba �nda Bern’de kendisi için aç�k tutulan 
akademik görevine geri döndü ve üniversite profesörü olarak çal� maya ba lad�. 
Daha sonra 1923’te Estonya Dorpat (Tartu) Üniversitesi Veteriner Okulu’na 
kar �la t�rmal� anatomi, embriyoloji ve histoloji alanlar�nda çal� mak üzere 
ordinaryüs profesör olarak atand�. Burada, sava  ve devrimin harap etti i Enstitü’yü 
yeniden kurdu ve anatomi, histoloji-embriyoloji ve özel veteriner hekimli i 
psikolojisi alanlar�nda verilecek dersleri organize etti. Tartu’da kald� � on y�ll�k süre 
boyunca akademik görevlerinin yan� s�ra toplumsal i lerde ve hayvanlar� koruma 
derneklerinde de aktif olarak çal� an Richter, Estonya’da tan�nan bir isim haline 

                                                            
11 Do anay, a.g.e., ss. 39-42. 
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geldi. Bu görevinden sonra, 28 A ustos 1933’te kadrolu profesörlük daveti ald� � 
Türkiye’ye gelerek YZE Veteriner Fakültesi’nde modern bir Te rih (Anatomi) 
Enstitüsü’nün kurulmas� ve verilecek derslerin güncellenmesi i ini üstlendi.12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Foto raf 8. Richter Te rih (Anatomi) Enstitüsü’nde ö renci tatbikat�nda 

Türkiye y�llar�nda, Birinci Dünya Sava �nda stanbul’da edindi i deneyimden 
ve çevresinden çok yararlanan Richter’in sözle mesi 1939 y�l�nda Türk Hükümeti 
taraf�ndan üç y�l daha uzat�ld�. Bu s�rada Türk vatanda l� � için bir kez ba vuru 
yapt�, ancak daha sonra ba vurusunu geri çekti.  

kinci Dünya Sava � bitmeden 1942 y�l�nda Türkiye’den ayr�lan Richter, 
ülkesinde kadrolu bir i  bulamay�nca Breslau’da, bir enstitüde vas�fs�z i çi olarak 
çal� maya ba lad�; ancak buradaki görevi bir göz rahats�zl� � nedeniyle k�sa zaman 
içinde sona erdi. Leipzig Üniversitesi 1945 y�l� sonunda yeniden aç�ld� �nda, Prof. 
Dr. E. Ackerknecht’in sviçre’den dönü üne kadar sahipsiz kalan Anatomi 
Kürsüsü’ne vekaleten atanan Hans Richter, 17 A ustos 1946’da geçirdi i kalp krizi 
nedeniyle ya ama gözlerini yumdu.12  

YZE Veteriner Fakültesi’nde görev yapt� � dokuz y�lda modern bir Anatomi 
Enstitüsü kuran ve bu Enstitünün Direktörlü ünü yürüten Hans Richter, YZE 
Senatosu’nun daimi üyesi olarak ve Veteriner Fakültesi’nin Dekan Yard�mc�s� 
s�fat�yla önemli hizmetlerde bulundu.12  

Richter’in Türkçe veya Almanca olarak yay�mlanm� ; a a �da künyeleri verilen 
toplam on dokuz yay�n� saptand�.13 

                                                            
12 Do anay, a.g.e., ss. 39-42.  
13 Do anay, a.g.e., ss. 39-42., Erk ve Dinçer, a.g.e., ss. 55-56.  
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Prof. Dr. Walter Spöttel (1892-1953) 

Prof. Dr. Walter Spöttel, 28 May�s 1892’de Weißenfels’de dünyaya geldi. 
Ortaö renimini Francke Vak�flar�’nda 1910 y�l�nda tamamlad�ktan sonra 1910-1914 
y�llar� aras�nda Halle Üniversitesi’nde Fen Bilimleri alan�nda ö renim gördü. Birinci 
Dünya Sava � y�llar�nda bir topçu birli inde gönüllü olarak görev yapan Spöttel, 
hizmetlerinden dolay� II. Rütbeden Demir Salip Ni an� ile ödüllendirildi. Bir süre 
vekil memur olarak çal� an Spöttel, 1918 y�l�nda Halle’de bulunan Tar�m Kontrol 
stasyonu’na asistan oldu; 1919 y�l�ndan 1932 y�l�na kadar da Halle Üniversitesi’nin 

Hayvanc�l�k Enstitüsü’nde asistanl�k yapt�. Burada 1924 y�l�nda doçent unvan� ald�. 
YZE’nin Zootekni Enstitüsü Direktörlü ü’nü yapmak üzere davet edilince bu daveti 
kabul etti ve 28 A ustos 1933 tarihinde Ankara’ya gelerek Enstitü Direktörlü ü’nü 
üstlendi. ki kez yenilenen sözle mesi bitince 1939 y�l� sonunda Almanya’ya, Halle 
Üniversitesi’ndeki görevine geri döndü.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto raf 9. Walter Spöttel 

kinci Dünya Sava �’n�n sonlar�na do ru II. S�n�f Sava  Liyakat Madalyas� ile 
ödüllendirilen Spöttel, Sava  Almanya’n�n yenilgisiyle sonuçlan�nca bu kez de üç 
y�ll�k 'denetimli serbestlik' ve ücret kesme cezas� ile cezaland�r�ld�. 31 Aral�k 1945’te 
tahliye edildikten sonra Antifa ist Komisyonu’nun 'çal� abilir' karar� üzerine 1946 
y�l�nda Halle Üniversitesi Hayvanc�l�k Enstitüsü’nde tekrar çal� maya ba lad�. Ayn� 
y�l, SMA’dan reçineli peynir ve yumu ak Frans�z peynirinin haz�rlanmas� 
konular�nda ara t�rma yapmak üzere teklif ald�. Bir süre, Sa l�k Bakanl� � taraf�ndan 

                                                            
14  Anonim. (2015). Walter Spöttel. Eri im Adresi: http://www.catalogus-professorum-

halensis.de/spoettelwalter.html, Eri im Tarihi: 27 ubat 2015. 
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Do u Almanya’n�n merkezinde yürütülen ara t�rmalara e lik ettikten sonra Halle 
Üniversitesi’ndeki görevine geri dönen Spöttel, 4 Temmuz 1953’te Halle’de ya ama 
gözlerini yumdu.15 Walter Spöttel’in, Türkiye’de çal� t� � y�llara ait, a a �da 
künyeleri verilen iki Türkçe makalesi bulunmaktad�r.16   

1. Spöttel, W., Bilgemre, K. (1936). Orta ve Do u Anadolu S� �rlar� Hakk�nda          
Etütler. Türk Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi. 6(4-5) ss. 491-517. 

2.  Spöttel, W., Bilgemre, K. (19379. Türkiye Koyunculu u  Hakk�nda Etütler. 
Türk Veteriner Hekimli i Derne i Dergisi. 7(1-2)  ss. 21-82. 

 
 
Prof. Dr. Anton Koegel (1889-1957) 
 
 Prof. Dr. Anton Koegel, 27 Kas�m 1889’da Münih’te do du. Kaiser Wilhelm 
Gymnasiumu’ndan mezun olduktan sonra Münih Veteriner Okulu’nda 1908 y�l�nda 
ba lad� � yüksek ö renimini 1912 y�l�nda tamamlad�. ki y�l süre (1912-1914) ile 
Münih Süt Ara t�rma Kurumu Ba  Veteriner Hekimi A. Schneider’in yan�nda staj�n� 
yapt�. Münih Veteriner Okulu Patoloji Enstitüsü’nde asistan olarak çal� �rken yo urt 
kontrolü ile ilgili doktora tezini tamamlad�. 1 Ekim 1925’te doçent unvan�yla Münih 
Teknik Üniversitesi’nde göreve ba lad�, 1 Ekim 1930 tarihinde de üniversite 
profesörü oldu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto raf 10. Anton Koegel 

Haziran 1933’te, YZE Veteriner Fakültesi Parazitoloji Enstitüsü Direktörlü ü’nü 
yapmak üzere Ankara’ya davet edilen Koegel bu daveti kabul ederek 1 Eylül 1933 
tarihinde Ankara’ya geldi ve kendi iste i ile 1 Ekim 1934 tarihinde Münih Teknik 
Üniversitesi’ndeki görevine geri dönünceye kadar bu pozisyonda çal� t�. Münih 
Teknik Üniversitesi Hayvan Yeti tirme Enstitüsü’nün yöneticili ini üstlenen Koegel, 
4 Haziran 1957 tarihinde ya ama gözlerini yumdu.17   

Ya am�n�n son yirmi y�l�na ait ba ka bir bilgiye ula �lamayan Anton Koegel’in 
Türkiye’de kald� � süre boyunca yapt� � herhangi bir yay�n saptanamad�.   
                                                            
15 Anonim, a.g.e.  
16 Erk ve Dinçer, a.g.e., s. 273. 
17 Do anay, a.g.e., s. 45. 
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Prof. Dr. Karl Friedrich Beller (1895-1956) 

Prof. Dr. Karl Friedrich Beller, 9 Eylül 1895 tarihinde Heidenheim- 
Württemberg’e ba l� Schloßgurt Burgberg’de do du. Liseyi Ulm’de bitirdikten sonra 
tar�mla ilgilenmeye ba lad�. Münih’te 1913 y�l�nda veteriner hekimlik e itimine 
ba layan Beller, Birinci Dünya Sava �’na önce asker, sonra da yard�mc� veteriner 
hekim olarak kat�ld�. Bu s�rada yar�m kalan ö renimine 1919 y�l�nda devam ederek 
Münih Veteriner Okulu’ndan mezun oldu. Münih’te bulunan Salg�n Hayvan 
Hastal�klar� Dairesi’nde Prof. Dr. H. Reinhardt’�n yan�nda “Untersuchungen uber den 
Einfluss der Lidprobe (Intrapalpebralmalleinisation) auf die Antikorperbildung bei gesunden 
Pferden” ba l�kl� doktora çal� mas�n� tamamlad�.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 11. Karl Friedrich Beller 

Beller, 1920-1921 y�llar� aras�nda Rostock Üniversitesi Patoloji  Enstitüsü’nde  
Prof.  Dr.   Fischer’in   asistan�   ve   ard�ndan Temmuz 1923’e kadar da Stuttgart’ta 
bulunan Eyalet Veteriner Ara t�rma Dairesi’nde Bakanl�k Genel Müdürü Prof. Dr. 
Robert Von Ostertag’�n yan�nda ara t�rma görevlisi olarak çal� t�. Hohenheim Ziraat 
Yüksek Okulu Veteriner Enstitüsü’nde Prof. Sohnle’nin yan�nda hem yard�mc� 
eleman hem de e itmen olarak; 1926-1935 y�llar� aras�nda ise Berlin’deki Federal 
Sa l�k Dairesi’nde önce dan� man, sonra da üye s�fat�yla görev yapt�. 1931 y�l�nda 
“World Poultry Association-Dünya Tavukçuluk Derne i” Ba kan Yard�mc�l� �na 
seçildi ve mparatorluk Kümes Hayvanlar� Sa l�k Hizmetleri Bölümü’nün 
kurulmas�na öncülük etti.18 

Ankara’dan gelen daveti kabul ederek 24 Eylül 1933’te Türkiye’ye gelen Beller, 
1933-1936 y�llar� aras�nda YZE Veteriner Fakültesi H�fz�ss�hha-Bakteriyoloji ve 
Men ei Hayvanî G�dalar Enstitüsü Direktörlü ü’nü ve 1936 y�l� ba �ndan ayn� y�l�n 
May�s ay� sonuna kadar da Fakülte Dekanl� �’n� yürüttü. Ankara’daki çal� malar�n� 
özellikle tüberküloz, ruam ve brusella üzerinde yo unla t�ran Beller, ulusal ve 
uluslararas� düzeyde sürdürdü ü ara t�rmalar�yla takdir toplad�. Yan�nda çal� an 
Türk akademisyenlerle iyi ili kiler kuran ve Enstitüde olumlu bir çal� ma atmosferi 
yaratan Beller, Almanya’ya döndükten sonra Federal Sa l�k Dairesi üyesi s�fat� ve 
ordinaryüs profesör unvan�yla Hessen Eyaleti Ulusal Hizmetleri’nde çal� t�.18  

                                                            
18 Do anay, a.g.e., ss. 50-53. 
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Foto raf 12. Beller, Enstitü’deki çal� ma odas�nda 

Kendisine verilen bu unvandan dolay� Prusya’n�n bilim ve halk e itiminden 
sorumlu Devlet Bakan�n�n daveti üzerine 1 Ekim 1936 tarihinde, Gießen’deki 
Ludwig-Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hijyen ve Salg�n Hayvan Hastal�klar� 
Enstitüsü’ne önce geçici bir süre Prof. Dr. W. Zwick’in yerine profesör olarak atand�, 
daha sonra bu Enstitü’nün Müdürü oldu; 1938 y�l�nda da Fakülteye Dekan seçildi. 
Darmstadt’ta bulunan Savunma Bakanl� �’n�n XII. Bölge Veteriner Ara t�rma 
Dairesi’nde 1939’dan 1945’e kadar ba  veteriner hekim olarak görev yapan Beller, 
Gießen Üniversitesi’nde yeni kurulan Nasyonal Sosyalist Akademi’nin (NSD) 
Rektörü Prof. Dr. Kranz’�n önerisiyle önce (12 Aral�k 1940) Akademi’nin Genel 
Ba kan Vekili oldu, 1 Aral�k 1942 tarihinde de Genel Ba kanl� �’n� üstlendi.19 

kinci Dünya Sava �’n�n, Nasyonal Sosyalistlerin yenilgisi ile sonuçlanmas� 
Prof. Beller’i de etkiledi. 1948 y�l�n�n ilkbahar�ndan itibaren Gießen-Lich’deki Biyoloji 
Ortak Çal� ma Grubunun Bakteriyoloji-Seroloji Bölümü’nde yönetici olarak 
çal� malar�na ba layan Beller, 1 May�s 1954’te Hohenheim Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde yeni bir veteriner hekimli i enstitüsü aç�lmas�nda görevlendirildi. 
Tüberküloz ile ilgili çal� malar� nedeniyle 1953 y�l�nda Nieberle Plaketi ile 
ödüllendirilen Beller, 22 Nisan 1956’da, Tübingen Üniversitesi T�p Klini i’nde 
ya ama veda etti.19  

Karl Beller’in, YZE Veteriner Fakültesi’nde çal� t� � y�llarda Türkçe veya 
Almanca olarak yay�mlanm�  a a �da künyeleri verilen toplam 24 yay�n� saptand�.20 

                                                            
19 Do anay, a.g.e., ss. 50-53. 
20 Do anay, a.g.e., ss. 52-53; Erk ve Dinçer, a.g.e., ss. 62-64, 70-71, 85.  



kinci Vatan 281

1. Beller, K., Stockmayer, W. (1933). Die Pathogenität der Bangbacillen (Brucella 
abortus) für Hühner und Küken unter natürlichen Bedingungen. Dtsch. 
tierärztl. Wochenschr. 41. ss. 551-553.    

2.  Zeller, H., Beller, K. (1933). Infektionsversuche mit Brucella-Stämmen bei 
Jungbullen. Münch. tierärztl. Wochenschr. 87. ss. 554-556. 

3.  Beller, K. (1934). Die Organisation der gesundheitlichen Überwachung unserer 
Geflügelbestände. Arch. Geflügelk. 8. ss. 130-138. 

4.  Beller, K. (1934). Hayvan Sa l� � ve Bakteriyoloji Üzerine Yeni Denemeler (Die 
neuen Untersuchungen über die Gesundheit der Tiere und Bakteriologie).  
No: 4. Ankara:  Yüksek Ziraat Enstitüsü. 

5.  Beller, K. (1934). Ministerialdirektor Prof. Dr. von OSTERTAGS Besuch in der 
Türkei. Berl. tierärztl. Wochenschr. 51. ss. 302-303.  

6.  Beller, K. Tüberkülosun te hisi ve tan�m� (Ätiologie und Diagnose der  
Tuberkulose). YZE Yay�nlar� No:4,  YZE Bas�mevi, Ankara, 1934. 

7.  Beller, K., Zur Antigenfrage beim serologischen Tuberkulosenachweis., Berl. 
tierärztl. Wochenschr., 50, 129-132, 1934 

8.  Beller, K., Aygün, S. (1934). Eine neue Applikation des Malleins. Berl. tierärtzl. 
Wschr. 12 ss. 191-192.   

9.  Beller, K., Aygün, S. (1934). Türkiye’de Tek T�rnakl� Hayvanlarda Mankafa 
Hastal� � (Malleus-Ruam)‘n�n Tan�nmas� ve Yay�lmas� Üzerinde Muayeneler ve 
Sava � çin Teklifler (Untersuchungen über den Nachweis und die 
Verbreitung der Rotzkrakheit der Einhufer in der Türkei nebst 
Vorschlägen für ihre Bekämpfung). No: 4, Ankara: Yüksek Ziraat 
Enstitüsü. 

10. Beller, K., Berke, M. Z. (1934).  Zum Vorkommen von Bakterien aus der Ruhr- und 
Paratyphusgruppe beim Haushuhn. Dtsch. tierärztl. Wochenschr. 42.              
ss. 273-275. 

11. Beller, K., Wedemann, W., Priebe, K. (1934). Untersuchungen über den Einfluß 
der Kühlhauslagerung bei Hühnereiern. Z. Fleisch- Milchhyg. 44. Beih. Verlag 
R. Schoetz, Berlin. 

12. Zeller, H., Beller, K. (1934). Infektionsversuche mit Brucellastämmen bei Rindern in 
verschiedenen Trächtigkeitsstadien. Münch. tierärztl. Wochenschr. 88.            
ss. 1-5. 

13. Zeller, H., Beller, K., Stockmayer, W. (1934). Infektionsversuche mit Brucella-
Stämmen bei Affen. Münch. tierärztl. Wochenschr. 88. ss. 73-76. 

14. Beller, K., Reinhard, H. (1934). Über das Vorkommen von Bakterien der 
Paratyphusgruppe in Enteneiern, Berl. tierärztl. Wochenschr. 12.               
ss. 226-228. 



R. Tamay Ba a aç Gül 282

15. Beller,  K. (1936). Gazsava �nda Veteriner Hekim Ne Bilmek Zorundad�r? Türk 
Veteriner Hekimli i Derne i Dergisi. 6(2). ss. 181-192.  

16. Beller, K. (1936). G�da Zehirlenmelerinde Tavuk ve Ördek Yumurtalar�n�n 
Rolü (Çev: Latif). Türk Veteriner Hekimli i Derne i Dergisi 6(2) ss. 252-
256. 

17. Beller, K., Berke, M. Z.  (1936). Ruamda Alerji Tatbikat�. Türk Veteriner 
Hekimli i Derne i Dergisi. 6(1) ss. 5-27.  

18. Beller, K. (1935). Aus der Türkei: Fünf Tierärzte  in die Türkische 
Nationalversammlung gewählt. Berl. tierärztl. Wochenschr. 51. s. 34.  

19. Beller, K. (1935), Ein Jahr Landwirtschaftlich- Tierärztliche Hochschule 
Ankara. Berl. tierärztl. Wochenschr., 51, 28-29, 1935.  

20. Beller, K. (1935). Hühner-und Enteneier als Ursache von Lebensmittelvergiftungen. 
Reichsgesundheitsbl. ss. 940-941.  

21. Beller, K. (1935). Künstliche Befruchtung in der Türkei. Münch. tierärztl. 
Wochenschr. 86. ss. 541-544.  

22. Beller, K. (1935). Mankafa Sava �nda Yeni Yol. Türk Veteriner Hekimleri Derne i 
Dergisi. 5(4).  ss. 410-416; Neue Wege der Malleus-Bekämpfung in der Türkei 
(1935). Berl. tierärztl. Wochenschr. 51. ss. 625-627.  

23. Beller, K. (1935). Yiyecek Kontrolünün stihsal ve hracattaki Ehemmiyeti. 
Türk Veteriner Hekimli i Derne i Dergisi. 5(5). ss. 557-567.  

24. Beller, K., Berke, M. Z. (1935). Allergiestudien bei Malleus. Z. Infektionskr. 48.   
ss. 117-137. 

 
Prof. Dr. Max Gebhard (1886-1958)  

 
Gebhard, 26 Haziran 1886 tarihinde Schleswig Holstein Eyaleti’nde Steinburg’a 

ba l� Glückstadt’ta dünyaya geldi. Ortaö renimini Hamburg’da bulunan Holstentor 
Gymnasiumu’nda tamamlad�ktan (1905) sonra, 1905-1906 y�llar� aras�nda Stuttgart 
Veteriner Yüksek Okulu’nda ba lad� � veteriner hekimli i ö renimine Hannover 
Veteriner Yüksek Okulu’nda devam etti. Mezuniyetinden sonra ayn� okulun 
Patolojik Anatomi Enstitüsü’nde Prof. Dr. H. W. Rievel’in yan�nda gönüllü stajyer 
olarak çal� maya ba lad�. Ard�ndan Kellinghausen’de Veteriner Hekim 
Mannhardt’�n muayenehanesinde yard�mc� veteriner hekim olarak görev yapt�. 
Doktora tezini (Zur Frage der Mutationsfähigkeit des Strptococcus equi) 1911 y�l�nda 
Gießen’de tamamlad�. Daha sonra, Halle’de bulunan Üniversitenin Hayvan 
Klini inde Prof. Dr. Disselhorst’un asistan� olarak çal� maya ba lad�. Sava �n 
ba lamas�yla birlikte yedek veteriner hekim olarak cepheye giden ve sava  bitince 
Halle’ye geri dönen Gebhard, 1919 y�l�nda Berlin’de kadrolu veteriner hekimlik 
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s�nav�n� kazanarak resmi veteriner hekim oldu; 1922’den itibaren Monschau’da, 
1930’dan itibaren de Hameln’de görev yapt�.21  

 
 
 
 
 
 

 
 

         
Foto raf 13. Max Gebhard 

 YZE Veteriner Fakültesi Dahilî Hastal�klar Klini i’nde çal� mak üzere davet 
alan Max Gebhard, bu görevi kabul ederek 1933 y�l�nda Türkiye’ye geldi. 1933-1936 
y�llar� aras�nda Dahiliye Enstitüsü’nün Direktörlü ü’nü ve Fakültenin Dekanl� �’n� 
yürüttü. Ekim 1936’da Almanya’ya döndükten sonra, Ocak 1937’de kendi iste iyle 
Graditz Merkez Haras�’nda Graf Karlnein’�n yan�nda dan� man veteriner hekim 
olarak çal� maya ba lad�. Bu pozisyonunu kinci Dünya Sava �’n�n bitimine kadar 
sürdüren Gebhard, sava  sonunda Graditz’de bir tar�msal yerle im bölgesi kurarak 
safkan atlar üzerinde çal� malar gerçekle tirdi. Ayn� zamanda Merkez Haran�n 
sorumlulu unu da üstlendi. Bu arada kendisine teklif edilen akademik pozisyonu 
geri çevirdi. Geçirdi i bir kazadan sonra a �r engelli olarak ya am�na devam etmeye 
çal� an Gebhard, bu durumuna yo un i lerinin ve sorumluluklar�n�n a �rl� � da 
eklenince hastalanarak 23 Kas�m 1958 tarihinde ya ama veda etti.21 Gebhard’�n 
Türkiye’de kald� � y�llara ait herhangi bir yay�n� saptanamad�.  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                   

Foto raf 14. Gebhard, Enstitü’deki çal� ma odas�nda 

                                                            
21 Do anay, a.g.e., s. 55. 
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  Prof. Dr. Curt Sprehn (1892-1976) 

Curt Sprehn, 30 A ustos 1892 tarihinde Pomeranya Eyaleti Preußisch-
Stargard’da do du. Liseyi Charlottenburg’da okuduktan sonra 1912 y�l�nda Berlin 
Veteriner Yüksek Okulu’nda veteriner hekimli i ö renimine ba lad�. Birinci Dünya 
Sava �’nda piyade subay� olarak orduda görev ald�ktan sonra 1919 y�l�nda yar�m 
kalan ö renimine devam etti. Mezuniyetinin (1921) ard�ndan Schlochau’da veteriner 
hekim olarak çal� maya ba lad�. Berlin Veteriner Yüksek Okulu Patoloji 
Enstitüsü’nde 1923 y�l�nda “Über die Häufigkeit der rüsselinfektion mit Trypanosomen bei 
Schaflausfliegen unter natürlichen Verhältnissen” ba l�kl� doktora çal� mas�n� 
tamamlayan Sprehn, ayn� y�l Hamburg’da bulunan Deniz ve Tropikal Hastal�klar 
Enstitüsü’ne geçti. Ancak Parazitoloji ve Veteriner Zooloji Bölümü’nde asistan olmak 
için Berlin Veteriner Yüksek Okulu’na geri döndü. Mart 1925’ten Haziran 1926’ya 
kadar Darmstadt’da bulunan Merck Firmas�n�n Helmintoloji Birimi’nde yönetici 
olarak çal� t�. Haziran 1926’dan 1927 y�l� sonuna kadar Berlin Zooloji Müzesi’nde 
akademik asistan olarak görev yapt�. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto raf 15. Curt Sprehn 

Sprehn, 1927 y�l�n�n sonunda Leipzig Salg�n Hayvan Hastal�klar� Enstitüsü’nde 
Parazitoloji ve Bal�k Hastal�klar� Bölümü’nün sorumlulu unu üstlendi. Burada 3 
May�s 1928 tarihinde “Die Ascarida der Säugetiere und Vögel Deutschlands. Habil.-Schrift 
an der Vetmed” ba l�kl� çal� mas�yla zooloji dal�nda doçent unvan� ald� ve 2 Aral�k 
1931 tarihinde de üniversite profesörü olarak atamas� yap�ld�. Önce 1932 y�l�nda 
Moskova’da Parazitoloji Profesörü olarak, ard�ndan da May�s 1933’te Ankara’da YZE 
Veteriner Fakültesi’nde Parazitoloji Enstitüsü Direktörü olarak çal� mas� için 
kendisine gelen davetleri reddeden Curt Sprehn, Ekim 1934’te YZE Veteriner 
Fakültesi Parazitoloji Enstitüsü Direktörlü ü’nden ayr�lan Ord. Prof. Dr. Anton 
Koegel’den bo alan pozisyon için ald� � daveti bu kez kabul ederek 13 Ekim 1934’te 
Ankara’ya geldi. Burada, 1934-1937 y�llar� aras�nda Enstitü Direktörlü ü’nü,        
1935-1937 y�llar� aras�nda da Fakültenin Dekan Yard�mc�l� � görevini yürüttü. 
Türkiye Cumhuriyeti ile yapt� � üç y�ll�k sözle me sona erdikten sonra 1937 y�l� 

                                                            
22 Do anay, a.g.e., ss. 48-49. 
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sonunda Almanya’ya geri döndü ve 6 May�s 1938 tarihinde Leipzig Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Uygulamal� Zooloji Bölümü’ne kadrolu üniversite profesörü 
olarak atand�.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Foto raf 16. Sprehn, Enstitü’deki çal� ma masas�nda 

kinci Dünya Sava �nda, Berlin’de bulunan Ordu Komutanl� � Veteriner 
Soru turma Dairesi’nin habercili ini yapan Sprehn, daha sonra askeri bir hastanede 
orduya ait atlar�n bak�m ve tedavi sorumlulu unu üstlendi. Sava  sona erince, k�sa 
bir süre Erbshausen’de ve ard�ndan da 1949 y�l�nda Kürklü Hayvanlar Ara t�rma 
Merkezini kuraca � Burgbernheim’da çal� t�. 1953 y�l�ndan itibaren Celle’de bulunan 
Federal Ara t�rma Enstitüsü Küçük Hayvan Yeti tirme Bölümü’nün yöneticili ini 
yapt�. 1 Temmuz 1955 tarihinde emekliye ayr�lan Curt Sprehn, May�s 1959’da 
Hannover Veteriner Yüksek Okulu’nda 'emeritus' olarak çal� maya ba lad�. Sprehn, 4 
Haziran 1976 tarihinde Celle’de ya ama gözlerini yumdu.23 

Curt Sprehn’in YZE Veteriner Fakültesi’nde çal� t� � y�llara ait a a �da 
künyeleri verilen bir kitab� ve bir de Türkçe makalesi bulunmaktad�r. 24 

1. Sprehn, C. (1935). Türkiye’de ktisadî Ehemmiyete Malik Olan Paraziter  
Hastal�klar�. (Çev: H. . Oytun). Çiftçiye Ö ütler. Say� 6. Ankara: Yüksek 
Ziraat Enstitüsü.  

2.  Sprehn, C. (1936).  Anadolu Ev Hayvanlar� çin Parazitlerin Mahiyeti ve 
Ehemmiyetleri. Türk Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi. Say� 6.                
ss. 104-110.  

 

                                                            
23 Do anay, a.g.e., ss. 48-49.   
24 Do anay, a.g.e., s. 49.;  Erk ve Dinçer, a.g.e., s. 173.    
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Prof. Dr. Rudolf Stetter  

 Rudolf Stetter, 28 Kas�m 1890 tarihinde Schwaben Burgau’da dünyaya geldi. 
Humanistische Gymnasiumu’ndan mezun olduktan sonra Münih Veteriner 
Okulu’nda ba lad� � yüksekö renimini 1914 y�l�nda tamamlad�. Birinci Dünya 
Sava �’na gönüllü olarak kat�lan Stetter, sava tan sonra 1 Eylül 1919 tarihinde Münih 
Hayvan Klini i’nin eski direktörlerinden gizli servis dan� man� Prof. Dr. F. 
Schmitt’in  yan�nda asistan olarak çal� maya ba lad�. Burada, 1925 y�l�nda “Beitrag 
zur Diagnostik der Dämpfigkeit, unter besonderer Berücksichtigung   des   Verhaltens   der   
Körpertemperatur” ba l�kl� doktora tezini tamamlad�. 1927 y�l�nda da Münih Veteriner 
Okulu ç Hastal�klar� Bölümü’nde doçentlik tezini (Über Interferometrie bei 
Leberkrankheiten) verdi. 29 Kas�m 1933 tarihine kadar Okulun Hayvan Klini inde 
koruyucu hekim olarak çal� an Stetter, YZE Veteriner Fakültesi Patolojik Anatomi 
Enstitüsü Direktörü olarak davet edilince 1934 y�l� Ekim ay� ortalar�nda Ankara’ya 
gelerek bu görevi üstlendi. Ekim 1940’a kadar bu pozisyonda çal� an Rudolf Stetter, 
1936-1940 y�llar� aras�nda da Fakültenin Dekanl� �’n� yürüttü. Ekim 1940’ta politik 
nedenlerden dolay� Türkiye’yi terk etmek zorunda kald�.25 

 

 

 

 

 

 

                                                    Foto raf 17. Rudolf Stetter 

Almanya’ya, daha önce çal� t� � Münih Veteriner Okulu’nun Hayvan 
Klini i’ndeki görevine geri dönen Stetter, 1946’da Klini in yönetimini üstlendi. 1948 
y�l�nda Okulun ç Hastal�klar� Anabilim Dal�’nda e itmenlik yapmas� teklif edilen ve 
bu görevi kabul edip etmedi i anla �lamayan Stetter, 15 May�s 1950 tarihinde 
Münih’te ya ama gözlerini yumdu.25 Stetter’in YZE Veteriner Fakültesi’nde çal� t� � 
y�llara ait, a a �da künyeleri verilen be  yay�n� bulunmaktad�r.26   

1.  Stetter, R. (1936). Ankara'da Beygirlerde Kum, Ta  Vesaire Almakla Barsak 
Hastal�klar�n�n Çok Görülmesi. (Çev: C. Köni). Ankara: Yüksek Ziraat 
Enstitüsü. No: 8. 

2.  Stetter, R. (1936). 1935 Y�l�nda Ankara Koyunlar�nda Yap�lan Otopsi Muayeneleri 
Neticesi. (Çev: C. Köni). Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü. No: 8. 

3.  Stetter, R. (1936). Genel Patoloji ve Patolojik Anatomi. (Çev: C. Koni) Ankara: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü. No: 2. 

                                                            
25 Do anay, a.g.e., ss. 45-46.  
26 Do anay, a.g.e., s. 46.; Erk ve Dinçer, a.g.e., ss. 153, 187-188. 
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4.  Stetter, R. (1940). Türkiye’de Veteriner Tababetinin Tarihi Tekamülü. ( çinde: 
Veteriner Fakültesi 1940 Y�ll� �). Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü.          
ss. 44-47.     

5.  Stetter, R. (1940). spençiyari. (Çev: N. Öktel) Talebe Ders Klavuzu. Roto No: 
100. 

Foto raf 18. Stetter, Patoloji Enstitüsü’nde ö renci tatbikat�nda 

 

Prof. Dr. Rudolf Baumann 

 Prof. Dr. Rudolf Baumann, 2 Aral�k 1906 tarihinde Viyana’da do du. Viyana 
Veteriner Yüksek Okulu’nda ba lad� � yüksekö renimini 1922 y�l�nda tamamlad�. 
Mezuniyetinden sonra Okulun Patolojik Anatomi Enstitüsü’nde asistan olarak 
çal� maya ba layan Baumann, 1930 y�l�nda Mödling’de bulunan Federal Salg�n 
Hayvan Hastal�klar� Kurumu’nda doçent oldu. Daha sonra 1935’te Viyana Veteriner 
Yüksek Okulu Patolojik Anatomi Genel Patoloji ve Adli Veteriner Hekimlik 
Bölümü’ne atand�. YZE Veteriner Fakültesi Patolojik Anatomi Enstitüsü’nde Direktör 
olarak görev yapmak üzere davet edilen Baumann; bu daveti kabul ederek 30 Ekim 
1936 tarihinde Ankara’ya geldi. Burada 1937 y�l� sonuna kadar Patolojik Anatomi 
Enstitüsü Direktörlü ü’nü yürüten Baumann, Viyana’ya dönü ünde Veteriner 
Yüksek Okulu’nun Patolojik Anatomi Enstitüsü Direktörlü ü’nü üstlendi ve 
emeklili ine (30 Haziran 1956) kadar burada çal� t�. Baumann, 24 Aral�k 1961’de 
Viyana’da ya ama gözlerini yumdu.27 

  

                                                            
27 Do anay, a.g.e., ss. 46-47.  
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Foto raf 19. Rudolf Baumann 
  

 Baumann’�n YZE Veteriner Fakültesi’nde çal� t� � y�llara ait a a �da künyeleri 
verilen ikisi Türkçe; ikisi de yabanc� dilde olmak üzere toplam dört makalesi 
bulunmaktad�r.28 

1.  Baumann, R. (1937). Ein Beitrag zur Klärung der Ätiologie der Mycosis fungoides 
des Hundes. Zentralbl. Bakteriol. I. Orig. 138. ss. 241-244.  

2.  Baumann, R., Sengir,E. (1937). Bir Kedide Peritonitis Mixomatosa.  Türk 
Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi. 7(5-6). ss. 240-243.  

3.  Baumann, R. (1937). Gewährleistung bei Viehmängeln in der Türkei. Wien 
tierärztl. Monatsschr. 24. s. 686. 

4.  Baumann, R., Köni, C. (1937). Bir Beygirde Paratis Guddesi Muhtelif Tümörü. 
Türk Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi. 7(3-4) ss. 111-116.  

 
Prof. Dr. Ludwig Lutz 

Lutz, 24 A ustos 1888 tarihinde Krumbach Oberrohr’da dünyaya geldi. 
Ortaö renimini Ingolstadt a.d. Donau’da tamamlad�ktan sonra Ekim 1909’da Münih 
Veteriner Yüksek Okulu’nda yüksekö renimine ba lad�. Gießen’de Fen Bilimleri 
s�nav�n� verdikten sonra Ekim 1913’te gönüllü olarak bir y�ll� �na Münih’te bulunan 
I. A �r Süvari Alay�’na kat�ld� ve sava  boyunca burada kald�.  Aral�k 1918’de kendi 
iste i ile ordudan ayr�ld�.29 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 20. Ludwig Lutz 

                                                            
28 Do anay, a.g.e. s. 47; Erk ve Dinçer, a.g.e., ss. 183-184, 235. 
29 Do anay, a.g.e. ss. 56-57. 
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Veteriner hekimlerin devlet hizmeti için 1921 y�l�nda Bavyera Eyaleti’nde 
yap�lan s�nava girerek ba ar�l� olan Lutz, 1925 y�l�na kadar Augsburg Mezbahas�’nda 
gönüllü stajyer olarak çal� t�. Münih Veteriner Yüksek Okulu’nda “Untersuchungen 
über die Rufescensgruppe der Lungenstrongyliden bei Schaf, Hase und Gemse” ba l�kl� 
doktora tezini 1926 y�l�nda verdi.30 Lutz, YZE Veteriner Fakültesi Cerrahi 
Enstitüsü’nde Direktör pozisyonunda çal� mak üzere davet al�nca bu daveti kabul 
ederek 10 Kas�m 1934’te Ankara’ya geldi.  Burada 1934-1937 y�llar� aras�nda Enstitü 
Direktörlü ü’nü; 1934-1935 y�llar� aras�nda da Fakültenin Dekan Yard�mc�l� �’n� 
yürüttü. Türkiye ile sözle mesi sona erince 1937 y�l� sonunda Almanya’ya döndü. 11 
Kas�m 1947’de Aichach’da ya ama gözlerini yuman30 Ludwig Lutz’un Türkiye’de 
çal� t� � süre boyunca yapt� � herhangi bir yay�n� saptanamad�. 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 21. Lutz, Enstitü’deki çal� ma odas�nda 

 
Prof. Dr. Paul Hofmann  

Paul Hofmann, 3 Eylül 1896 tarihinde Münih’te do du. Münih Maximilians-
Gymnasiumu’na 1914 y�l�na kadar devam ettikten sonra 3 Nisan 1914’te gönüllü 
olarak Bavyera I. Piyade Alay�’na kat�ld�. Birinci Dünya Sava � ba lad�ktan sonra 
Kas�m 1914’te cepheye gitti. S�n�r hizmeti s�ras�nda Bat�ya geçti, iki kez yaraland�. 
Aral�k 1918 tarihinde üste men olarak teskere ald�.31 

Hofmann, Ocak 1919’da Münih’te bulunan Ludwig-Maximilians 
Üniversitesi’nde veteriner hekimlik ö renimine ba lad�. Ayn� y�l�n Nisan ay�nda 
e itimini yar�da keserek Epp’deki gönüllülere kat�ld�, 1920 y�l� ba lar�nda ise Ruhr 
bölgesindeki Spartakisten Ayaklanmas�’n�n bast�r�lmas�nda görev ald�. E itimine 

                                                            
30 Do anay, a.g.e., ss. 56-57. 
31 Do anay, a.g.e., s. 54.  
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devaml� ara verdi i Veteriner Okulu’ndan 1921 y�l�nda mezun oldu. Münih 
Üniversitesi Hayvan Hijyeni Enstitüsünde “Über die Gültigkeit des Arndt-Schulzschen 
biologischen Grundgesetzes bei der Wirkung von Bakteriengiften” ba l�kl� doktora tezini 
1922 y�l�nda tamamlad�ktan sonra 1928’de Dresden’de bulunan Eyalet Sa l�k 
Dairesi’nde görev ald�. 1934 y�l�nda doçentlik tezini verdikten sonra Dresden Teknik 
Üniversitesi Matematik-Do a Bilimleri Bölümü’nde Prof. Süpfle’nin yönetimindeki 
Hijyen Enstitüsü’ne ordinaryüs profesör olarak atand�.32  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto raf 22. Paul Hofmann 
 

YZE Veteriner Fakültesi’nde Prof. Beller’in yerine çal� mak üzere davet edilen 
Hofmann, bu daveti kabul ederek 1937 y�l� ba �nda Ankara’ya geldi ve kendi iste i 
ile 1938 y�l� ba �nda Almanya’ya dönünceye kadar Veteriner Fakültesi’nin 
H�fz�ss�hha-Bakteriyoloji ve Men ei Hayvanî G�dalar Enstitüsü Direktörlü ü’nü 
yürüttü. Almanya’ya döndükten sonra 15 Kas�m 1938 tarihinde Dresden Teknik 
Üniversitesi Hijyen Enstitüsü’nün Müdürlü ü’nü üstlenen32 Hofmann’�n bundan 
sonraki ya am� hakk�nda herhangi bir bilgi saptanamad�. Paul Hofmann’�n YZE 
Veteriner Fakültesi’nde çal� t� � y�llara ait a a �da künyeleri verilen iki yabanc� dilde 
makalesi bulunmaktad�r.32 

1.  Hofmann, P. (1937). Moderne Probleme der Stallhygiene. Dtsch. tierärztl. 
Wochenschr. 45 ss. 209-211. 

2.  Hofmann, P. (1937). Die Gefährdung der Tierwelt durch Industriegase. Arch. 
Gewerbepath. 7. ss. 670-671. 

 
Prof. Dr. Valentin Horn 

Valentin Horn, 2 Nisan 1901 tarihinde Lahn k�y�s�ndaki Steinbach’a ba l� 
Limburg’da do du. Hadamar’daki lise ö reniminden sonra Göttingen Üniversitesi 
ve Gießener Ludwigs Üniversitesi Ziraat Fakülteleri’nde okudu. Mezuniyetinden 
sonra 1925’te Gießen’de bulunan Tar�msal Kimya Enstitüsü’nde Prof. Dr. Phil. W. 
Kleberger’in yan�nda “Studien über die Entwicklung wachsender Schweine bei teilweisem 
und vollem Einsatz der Magermilch durch andere Futterstoffe” ba l�kl� doktora 
çal� mas�n� tamamlad�. Tar�msal Kimya Enstitüsü’nde çal� �rken veteriner hekimlik 

                                                            
32 Do anay, a.g.e., ss. 56-57.  
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ö renimine ba lad�. Gießen’de Prof. Dr. Med. et sc.nat. Bürker’den fizyoloji e itimi 
ald�. 1933 y�l�nda Prof. Dr. Phil. W. Kleberger’in ve Prof. Dr. Med. et sc.nat. Bürker’in 
dan� manl�klar�nda tamamlad� � “Beitrag zur Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere” 
ba l�kl� çal� mas�yla doçent oldu. Daha sonra g�da fizyolojisi alan�na e ilen Valentin 
Horn, Gießen Veteriner Okulu ö rencilerine hayvan besleme ve hayvan fizyolojisi 
konular�nda dersler verdi.33 

        

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 23. Valentin Horn 

Giesßen Tar�msal Kimya Enstitüsü’nün 1934 y�l�nda geçici olarak Müdürlü üne 
atanan Horn, 1936 y�l� sonlar�nda YZE Veteriner Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde 
ordinaryüs profesör olarak çal� mak üzere davet edilince, bu daveti kabul ederek 7 
Ocak 1937’de Ankara’ya geldi ve Enstitü’nün Direktörlü ü’nü üstlendi. Bu görevinin 
yan� s�ra, 1939-1940 y�llar� aras�nda YZE’nin Ziraat Fakültesi Dekanl� �’n� ve birkaç 
ay da vekaleten Enstitü’nün Rektörlük görevlerini yürüttü.  

Sözle mesinin sona ermesinin ard�ndan 1940 y�l� yaz�nda Almanya’ya dönen 
Horn, Polonya’da bulunan Pulawy Tar�msal Ara t�rmalar Enstitüsü’nün Hayvansal 
Ürünler Bölümü için gelen teklifi kabul ederek burada yönetici yard�mc�s� s�fat�yla 
çal� maya ba lad�.33  

Gießen’de bulunan Justus-Liebig-Yüksek Okulu’nda Veteriner Fizyoloji 
Enstitüsü’nün önce geçici olarak; 22 Haziran 1951’de de resmen Müdürlü ü’nü 
üstlenen Horn, 1 Ekim 1969’da emekliye ayr�l�ncaya kadar bu görevini sürdürdü. 
1958’den 1960’a kadar Veteriner Fakültesi’nin Dekanl� �’n�, 1953’ten 1955’e kadar da 
Justus-Liebig-Yüksek Okulu’nun Rektörlü ü’nü yapt�.  

Bu y�llarda, Hannover Veteriner Yüksek Okulu ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden gelen davetleri reddeden Horn, 1955 y�l�nda Halle’de bulunan 
mparatorluk-Leopoldinisch-Carolinischen Alman Akademisi’ne “do a bilimcisi” 

(Leopoldina) s�fat�yla üye olarak kabul edildi. S�ras�yla 1961’de Hür Berlin 
Üniversitesi’nden, 1977’de Gießen Justus-Liebig-Yüksek Okulu’ndan ve 1979 y�l�nda 

                                                            
33 Do anay, a.g.e., ss. 43-44. 
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ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Dr.med.vet.h.c. unvan�; Bat� 
Almanya’dan da I. S�n�f  Liyakat Ni an� ald�.34 

Proje anla malar� çerçevesinde k�sa ve uzun sürelerle Türkiye’ye gelen Horn, 
mesleki bilgi ve deneyimleri ve insanlarla kurdu u olumlu ileti imi ile Ankara ve 
Gießen Veteriner Fakülteleri aras�nda i birli i anla mas�n�n yap�lmas�n� sa lad�. 
Ayr�ca Gießen’de Alman-Türk Derne i’ni kurdu. Pek çok bilimsel ve mesleki  
kurulu un üyesi olan ve bu kurulu lar�n dan� manl� �n� üstlenen Horn, 1992 y�l�nda 
ya ama veda etti.34 

Yay�mlanm�  130 makalesi saptanan34 Valentin Horn’un YZE Veteriner 
Fakültesi’nde çal� t� � y�llara ait a a �da künyeleri verilen Türkçe olarak 
yay�mlanm�  iki kitab� bulunmaktad�r.35  

1.  Horn, V. (1939). Hayvan Besleme Ders Kitab�. Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü. 

2.  Horn, V. (1939). Hayvan Fizyolojisi Ders Kitab�. Berlin: Parey. 
 

Alman Bilim nsanlar�n�n Ankara Üniversitesi’ne Katk�lar�  

Yukar�da özgeçmi leri verilen, YZE Veteriner Fakültesi’nde görev yapan 12 
Alman bilim insan�ndan üçü (Prof. Dr. Max Gebhard: 1933-1935, Prof. Dr. Karl Beller: 
1936, Prof. Dr. Rudolf Stetter: 1936-1940) s�ras�yla Fakültenin Dekanl� �’n� ve dördü 
(Prof. Dr. Rudolf Seuffert: 1933-1935, Prof. Dr. Ludwig Lutz: 1934-1935, Prof. Dr. Curt 
Sprehn: 1935-1937 ve Prof. Dr. Hans Richter: 1936, 1938-1939) Dekan Yard�mc�l� �’n� 
üstlenmi ; tamam� ise görev yapt�klar� Enstitülerin Direktörlükleri’ni yürütmü tür.36    

Fakülte ders programlar�n�n, Almanya’daki örneklerine göre düzenlenmesi, 
Enstitülerin say�ca artt�r�lmas�, e itim-ö retim süresinin be  y�la ç�kar�lmas� ve 
'Talebe Talimatnamesi”nin haz�rlanmas� gibi uygulamalar bu bilim insanlar�n�n 
bulundu u dönemde gerçekle tirilen modernizasyon çabalar�ndan yaln�zca ilk akla 
gelenlerdir.37  

nceleme döneminde, YZE Veteriner Fakültesi’nde Alman hocalar�n 
öncülü ünde 512 veteriner hekim yeti tirilmi tir.38 Mezun olanlar aras�nda 
Türkiye’nin ilk kad�n veteriner hekimi olan Merver Ansel de yer almaktad�r.39  

YZE Veteriner Fakültesi’nde Almanya’da uygulanmakta olan üniversiter 
sistemin Türkiye’ye uyarlanmas�na yönelik çal� malar, yaln�zca lisans e itim-
ö retimi ile s�n�rl� kalmam� ; lisansüstü e itim-ö retime de yay�lm� t�r. 

                                                            
34 Anonim. Valentin Horn. Türk Veteriner Hekimli i Biyografi ve Bibliyografya Ar ivi Valentin Horn 

Dosyas�. Ankara: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimli i Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dal�. 

35 Do anay, a.g.e., s. 44.  
36 Dinçer (1983), a.g.e.,  ss. 27-49; Do anay, a.g.e. s. 37. 
37 Ba a aç (2001), a.g.e.,  ss. 76-81. 
38 Dinçer (1983), a.g.e., s. 49.  
39 Bekman, M. (1940). Veteriner Tarihi. Ankara: Ankara Bas�m ve Cildevi; Feldhaus, S., Özgür, A. (1993). 

Die stellung der frau als tierärztin in der Türkei. VET Journal für den Veterinär. Cilt 1, S. 6. ss. 30-35.  
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Foto raf 24. YZE’nin 1933-1934 e itim-ö retim y�l�na ait Türkçe ve Almanca 
                       olarak haz�rlanm�  Ders ve Uygulama Plan�  

 

Akademik kariyer yapacak bilim insanlar� için doktora çal� mas� Türkiye’de ilk 
kez YZE’de art ko ulmu 40 doktora e itimi “Doktora Talimatnamesi”41 ile 
düzenlenmi tir. Yine akademik yükseltgenmeler için “Habilitasyon (Doçentlik) 
Talimatnamesi”42 de haz�rlanarak uygulamaya konmu tur. Alman bilim 
insanlar�ndan olu an kadronun YZE Veteriner Fakültesi’nde görev yapt� � dönemde 
(1933-1942) Fakülte Enstitüleri’nde-a a �da bilgileri verilen 10 doktora çal� mas�43 ve 

                                                            
40 Birand, H. (1960). Türk Yüksekö retiminde Çal� an Alman Bilginlerinin Hizmeti Hakk�nda. Ankara: 

Ankara Üniversitesi.  
41 Resmi Gazete. Say�; 2832, 18 Ekim 1934.   
42 Resmi Gazete. Say�; 2831, 17 Ekim 1934.    
43 Dölen, Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’nde gerçekle tirilen toplam 26 doktora çal� mas� 

oldu unu bildirmekte; bunlardan 10’unun 1933-1942 y�llar� aras�nda tamamland� �n� 
aktarmaktad�r. Dölen, E. (2007) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Bilimsel Ara t�rman�n Kurumsalla mas� ve 
Yap�lan Doktoralar (1933-1948). çinde: Türkiye’de Üniversite Anlay� �n�n Geli imi (1861-1961). 
Ankara: TÜBA. ss. 217-233. Çiftçi’lere göre ise toplam rakam 24’tür ve 1933-1942 y�llar� aras�ndaki 
döneme ait 10 doktora çal� mas� bulunmaktad�r. Çiftçi ve Çiftçi (2009). Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde 
Yap�lan Doktora ve Doçentlik Çal� malar� ile Özetleri (30 Ekim 1933-30 Haziran 1948). Ankara: Ankara 
Üniversitesi. 
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13 doçentlik çal� mas�44 tamamlanm� t�r. Ba ka bir deyi le, Veteriner Fakültesi’nin 
Ankara Üniversitesi’ne ba land� � y�llarda Fakültede görev yapan akademisyenler 
bu kadro taraf�ndan yeti tirilmi tir.  

 

YZE Veteriner Fakültesi’nde 1933-1942 Y�llar� Aras�nda Tamamlanan   
Doktora Tezleri 

 
1.  Do uer, S. (1935). Yerli At ve E ek T�rnaklar�n�n Sabit Anatomik Farklar�. 

Anatomi   Enstitüsü.   

2.  Güresin, H. (1936). Türkiye’de Etlerin Derece Ve Nahiyeye Aksimi. Sa l�k 
Koruma, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü Enstitüsü. 

3.  Onuk, S. (1937). Ankara Ma azalar�ndan Tedarik Edilmi  Sucuk Numunelerinin 
Terkipleri Ve Bunlar Hakk�nda Hüküm. Sa l�k Koruma, Bakteriyoloji ve Besin 
Kontrolü Enstitüsü. 

4.  Erkol, M. (1937). ten Evvel ve Sonra Beygir Kan�nda Süt Asidi Miktar�n�n 
Tayini. Fizyoloji Enstitüsü. 

5.  ren, Z. (1937). Türkiye Beygirlerinin “Strongylidae”Leri. Parazitoloji Enstitüsü. 

6.  Özer, Z. (1937). Türkiye’de Evcil Tuyurun Paratifus Enteritidis Enfeksiyonlar� ve 
Sava  Yollar�ç. Sa l�k Koruma, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü Enstitüsü. 

7.  Öktem, B. (1939). Türkiye’de Nalbandl�k. irurji Enstitüsü.  

8.  Öktel, M. N. (1939). Türkiye’de Kullan�lan Ev lâçlar� le Bunlar�n Farmakolojik 
Tesirleri ve Tedavice Ehemmiyetleri. Farmakoloji-Toksikoloji Enstitüsü.  

9.  Tunker, F. (1940). Muhtelif Hararet Dereceleri ve Kurakl� �n Anadolu Helmintleri 
Genç Ne vünema Safahat�na Kar � Yapt� � Tesirler. Parazitoloji Enstitüsü. 

10.  Abdülfettah, . (1940). Durin ve Sava �nda Kullan�lan Çe itli Usullerin 
Mukayeseli Denemeleri. Sa l�k Koruma, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü 
Enstitüsü. 

 

YZE Veteriner Fakültesi’nde 1933-1942 Y�llar� Aras�nda Tamamlanan 
Doçentlik Tezleri 

 
1.  Aygün, S. (1934). Türkiye’de (Antraks) Dalak Yan� � ve Sava �. Sa l�k Koruma, 

Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü Enstitüsü.   

2.  Toktay, B. . (1936). Muhtelif Ya lardaki nsan Ve Ziraat Hayvanlar�nda 
Mukayeseli Normal ve Patolojik Kan Tazyiki Ölçüsü Ve Bu Ölçüdeki 
Oscilâsyon’un K�ymet ve Ehemmiyeti. Fizyoloji Enstitüsü. 

                                                            
44 Çiftçi’ler, YZE Veteriner Fakültesi’nde toplam 17 doçentlik çal� mas� oldu unu bildirmektedirler. 

Yazarlar�n kay�tlar�ndan; bunlardan 13’ünün 1933-1942 y�llar� aras�nda tamamland� � 
anla �lmaktad�r. Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e., s. 198. 
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3.  Oytun, H. . (1937). Anadolu Koyunlar�n�n Endoparaziter Hastal�klar�, Bilhassa 
Helminthe Hastal�klar�n�n Ekonomik Önemi ve Kesin Te hislerinin Deneci. 
Parazitoloji Enstitüsü.   

4.  Yalk�, S. N. (1938). Ankara’da Beygirlerde Görülen Muhtelif Sanc� Vak’alar� ve 
Tedavileri. ç Hastal�klar� Enstitüsü.  

5.  Kural, M. . (1939). Devenin Le en ve Uyluk Kaslar�n�n ekil ve Vazifeleri. 
Anatomi Enstitüsü.  

6.  Ba er, M. T. (1939).  Ehli Hayvanlarda Kar�n F�tk�. irurji Enstitüsü.  

7.  Tüzdil, N. . (1939). Türkiye Kasapl�k Hayvanlar�nda Gongylonema. Parazitoloji 
Enstitüsü.   

8.  Sengir, E. (1940). Sanayide Derilerin K�ymetini Gideren ve Azaltan Hastal�klar ve 
Bunlar�n Deride Yapt�klar� Anatomik ve Histolojik Bozukluklar. Patoloji 
Enstitüsü. 

9.  Güresin, H. (1940). Sütlerin Teshin Usulleri ve Pastorizasyonun Tesbiti. Sa l�k 
Koruma, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü Enstitüsü.   

10. Berkmen, L. (1940). Türkiye’de Ette, Et Müstahzarlar�nda Ve Bilhassa Past�rmada 
Hastal�k Amillerinin Dayanma Müddetleri Üzerinde Ara t�rmalar. Sa l�k 
Koruma, Bakteriyoloji ve Besin Kontrolü Enstitüsü.   

11. Do uer, S. (1940). Tiftik Bölgesinde Bulunan Da l�ç ve Karaman Koyunlar�yla 
Tiftik ve K�l Keçi skeletlerinin Sabit Anatomik Farklar�. Anatomi Enstitüsü. 

12. Erkol, M. (1941). Süt Hormonlar�n�n Süt fraz� Üzerine Tesiri. Fizyoloji 
Enstitüsü. 

13. Artun, B. S. (1942). Tekt�rnakl�larda Exostos’lar. irurji Enstitüsü.  

 

Kaynaklardan45 yaz�ya konu olan Alman bilim insanlar� taraf�ndan, 1933-1942 
y�llar� aras�nda Türkçe ve yabanc� dilde 60’�n üzerinde yay�n yap�ld� � saptanm� t�r.  

Çal� malar yaln�zca Veteriner Fakültesi ile s�n�rl� kalmam� ; Anadolu’ya da 
yans�t�lm� t�r. Örne in, Enstitüde “hayvan besleme dersini” vermek üzere 
görevlendirilen Prof. Dr. Valentin Horn’un, Anadolu’daki incelemeleri sonucunda 
haz�rlad� � ve Birinci Köy ve Ziraat Kalk�nma Kongresi’ne sundu u rapor46 Türkiye 
hayvanc�l� �nda hayvan yemi ve çay�r-mera besicili ine ili kin çok önemli bilgiler 
içeren bir ara t�rma olarak dikkat çekmektedir.  

Yine çe itli konularda haz�rlanan rapor, bro ür, ilan ve kitapç�klar yoluyla, 
hayvanc�l�kla u ra an kesimin bilinçlendirilmesinin amaçland� � da  
görülmektedir.47 Yaln�z Veteriner Fakültesi ile s�n�rl� kalmayan; YZE’nin di er 

                                                            
45 Dinçer (1999). A.g.e., s. 351.; Ba a aç (2001). A.g.e., s. 81.  
46 Horn, V. (1938). Türkiye Ziraat�nda Yem Esaslar�. TC Ziraat Vekâleti Ne riyat� Birinci Köy ve Ziraat 

Kalk�nma Kongresi Yay�n� B serisi, Tak�m: 16. stanbul: Burhaneddin Matbaas�.     
47 Bu tip yay�nlar�n örneklerine, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimli i Tarihi ve 

Deontoloji Anabilim Dal�’n�n Müze ve ar ivlerinden ula �labilir. 
48 Anonim (1937). Ziraat Fakültesi Y�ll� �. Ankara: Ankara Üniversitesi. 
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Fakültelerinde de örneklerine rastlanan bu tip uygulamalar�n; üniversitenin 
toplumsal hizmet sorumlulu unun gere i olarak  Ankara Üniversitesi döneminde de 
yayg�nla t�r�larak sürdürüldü ü bilinmektedir. YZE Veteriner Fakültesi’nde çal� an 
yabanc� bilim insanlar�n�n dikkate de er bir di er hizmetleri de kurumda, 
kütüphanelerin, klinik ve laboratuvarlar�n, matbaan�n ve sosyal tesisilerin 
kurulmas�n� sa lamalar� olmu t�r.48 Ankara Üniversitesi’nin hem Ziraat Fakültesi 
hem de Veteriner Fakültesi taraf�ndan bugün halen kullan�lmakta olan bu alt yap�, 
Üniversite’nin  zengin kültürel miras�n� olu turan yap�lar aras�nda ayr�cal�kl� yerini 
korumaktad�r.  

 

Sonuç 

Türkiye’de 1933 y�l�ndan itibaren stanbul Üniversitesi’nde ve YZE’de görev 
yapan 'Mülteci Profesörlerin' ve 'III. Reich Profesörlerinin' bu ülkedeki 
geleceklerinde; iki ülke aras�nda k�sa bir süre sonra de i ecek olan politik ili kilerin 
yan� s�ra geli  biçimlerinin de belirleyici oldu u görülmektedir.  

1930’lar�n ikinci yar�s�nda; ba ka bir deyi le Nazilerin, içeride �rkç�, d� ar�da 
yay�lmac� ve sald�rgan tutumundan rahats�z ve tedirgin olan  Türkiye’nin Almanya 
ile ili kilerinin kopma noktas�na geldi i bir dönemde, önce YZE Rektörü Falke 
Enstitü’deki görevinden uzakla t�r�lm� ; ard�ndan da Türkiye’ye ikili anla ma ile 
gelen akademik kadro, sözle meleri yenilenmedi inden Türkiye’den ayr�lmaya 
ba lam� t�r.  

Yak�n bir zamana kadar  2. Dünya Sava �’ndan önce Almanya’ya dönü leri 
sorgulanmaks�z�n “mülteci hocalar” olduklar� dü ünülen ve çe itli kaynaklarda da 
bu genellemeye dahil edilerek övülen YZE kadrosunun- dört ki i d� �nda-s� �nmac� 
(mülteci) olmad� �n�n anla �lmas�, bu kadroda yer alan bilim insanlar� hakk�nda 
yaz�l�p söylenmesini güçle tirmektedir. nsana yönelik nefreti, tarihte e ine az 
rastlanan en karanl�k biçimiyle sergileyen bir zihniyetin görevlendirmesiyle 
Türkiye’ye gelen bu insanlar�n; bu nefreti ne kadar payla t�klar� bugün hâlâ 
bilinmemekte ve bu sorunun yan�t�, sakl� ar ivlerden-belki de bir gün-ç�kacak yeni 
belgelere teslim edilmektedir. Bununla birlikte, bu yaz�ya konu olan YZE Veteriner 
Fakültesi’nin Alman bilim insanlar�n�n;  veteriner hekimli in YZE çat�s� alt�nda 
geçen 15 y�ll�k serüveninin 9 y�l�nda aktif rol oynad�klar�, e itim-ö retimde, 
Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine ba lanmas�ndan sonra  dahi etkisi 
y�llarca sürecek köklü bir Alman gelene i yaratt�klar� ve bu gelene i, yeti tirdikleri 
kadrolara emanet ederek Türkiye’den ayr�ld�klar� gerçe ini görmezden gelmek de 
bir tarihçinin i i de ildir.  

Bu nedenle son söz olarak; YZE Veteriner Fakültesi’nde görev yapan 12 Alman 
bilim insan�n�n, yönetim, e itim, ö retim, ara t�rma ve yay�n etkinlikleri ve Türk 
veteriner hekimli ine yapt�klar� önemli katk�lar� ile de erlendirildi inde iyimser bir 
yakla �mla an�lmay� hak ettikleri söylenecektir.  
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Giri  

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu unda Ziraat, Veteriner ve Ormanc�l�k yüksek 
tahsilleri stanbul’da Halkal� Ziraat Mekteb-i Âli’si, Baytar Mekteb-i Âli’si ve Bahçeköy 
Orman Mektebi Âli’sinde yap�lmakta idi.  

O dönemde yüksekö retimde tek merkez durumuna gelmi  olan stanbul’un bu 
özelli ine son vermek için harekete geçilmi  ve ilk olarak ba kent Ankara, 
yüksekö retimde bir merkez durumuna getirilmeye ba lanm� t�r. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nce, Halkal� Ziraat Mekteb-i Âli’si, Baytar Mekteb-i 
Âli’si ve Bahçeköy Orman Mektebi Âli’sinden ba ar�l� olan birçok genç, 1923 y�l�ndan 
ba layarak yurt d� �na, özellikle de Almanya'ya gönderilmi ; bu gençlere orada ileri bir 
ö renim görme ve modern ara t�rma yöntemlerini tan�ma olana � sa lanm� t�r.  

20 Haziran 1927 tarihinde 1109 say�l� “Ziraat ve Baytar Enstitüleriyle Âli 
Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisat�n�n Islah�na Ait Kanun” ç�kar�lm� t�r. 10 
Haziran 1933 tarihinde kabul edilen ve 20 Haziran 1933 tarihinde yay�nlanan 2291 
say�l� Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu ile Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) 
kurulmu tur. YZE; Tabîî limler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sanatlar� isimleri ile dört 
fakülteden olu maktayd�. 18 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen 2524 say�l� “Ankara 

10
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanununun Baz� Maddelerinin De i tirilmesine Dair Kanun” 
ile Orman Fakültesi de Enstitü bünyesine al�nm�  ve fakülte say�s� be e yükselmi tir.  

Bu makalede, YZE Veteriner Fakültesi d� �nda di er dört fakültede görev yapm�  
olan Alman bilim insanlar� ve idari personelinin yapt� � katk�lar verilmeye 
çal� �lm� t�r. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE)’nin Kurulu u 

Ça da  tar�msal e itim verecek bir kurumun kurulmas�na haz�rl�k olarak 1928 
ilkbahar�nda mü avir Oldenburg yönetiminde bir Alman uzman kurulu Ankara'ya 
gelmi tir.  

11 üyeden olu an bu heyetin 11.04.1928-30.09.1928 tarihleri aras�ndaki çal� malar� 
hakk�nda “Türkiye'de Alt� Ayl�k Kurulu  Çal� malar� Raporu” heyet ba kan� ve 
hükümet ba dan� man� Dr. Oldenburg taraf�ndan verilmi tir. 

1928 y�l�nda YZE’nin temeli, zaman�n Ziraat Vekili Sabri Toprak taraf�ndan 
at�lm�  ve binalar�n yap�m�na ba lanm� t�. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Rektör olarak 
görev alacak olan Prof. Dr. Falke de 1932 y�l� sonbahar�nda Ankara'ya gelmi  ve YZE 
laboratuvarlar�n�n gereksinimleriyle ilgili haz�rl�k yaparak, bu araçlar�n vaktinde 
gelmesini sa lamak ve ö retim kadrosunu olu turacak olan Alman profesörleri 
belirlemek üzere Almanya'ya dönmü tü.1  

Ancak, Falke’nin görevlendirilmesi ile ilgili 13499 say�l� Kararname ve bu 
Kararnameye ek 13786 say�l� Kararnameye göre Falke 1933 y�l� ilkbahar�nda ülkemize 
davet edilmi tir.2  

YZE'nin ilk yerle im plan�n�n ve baz� yap�lar�n�n Baurat Nath isimli bir Alman 
mimar taraf�ndan tasarland� �, mimar Nath'�n ücret anla mazl� � nedeniyle i i b�rak�p 
ülkesine dönmesinden dolay� YZE'nin tüm tasar�m, uygulama ve kontrol 
sorumlulu unun sviçreli mimar Egli'ye verildi i belirtilmektedir.3  

Mimar Baurat Nath taraf�ndan YZE in aat�n�n ba lad� � 09 Eylül 1928-16 Aral�k 
1928 tarihleri aras�nda tutulan i  defterinin kapa � ve Belge 3’te, 10 Eylül 1928 tarihli 3. 
sayfas� Belge 4’te verilmi tir.  

                                                            
1 Akman, A. (1978). Türkiye’de Ziraat Yüksek Reformunun Anatomisi. Derlemeler: 430. Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Yay�nlar�: 739. Ankara Üniversitesi Bas�mevi. Ankara. s. 93. 
2  Ya ar, S. (2015). Prof. Dr. Fredrich Falke’nin Türk Ziraat ve Bilim Hayat�na Katk�lar�. 
3 Alpagut, L. (2005). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’daki E itim Yap�lar�. Doktora Tezi. Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dal�. Cilt 1. Ankara.; Çiftçi, Y. (2008). 
Kurulu unun 75. Y�l�nda Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-1948). Bilimsel Ara t�rma ve ncelemeler: 820. 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay�n No: 1496. Ankara. s. 728.   
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Belge 1. Falke’nin Görevlendirilmesi ile ilgili 13499 say�l� Kararname 
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Belge 2. Falke’nin Görevlendirilmesi ile ilgili 13499 Say�l� Kararnameye ek 13786 

say�l� Kararname 

 



kinci Vatan 301

 
Belge 3. 9 Eylül 1928-16 Aral�k 1928 Tarihleri Aras�nda Nath Taraf�ndan Tutulan                

Defteri Kapa � 
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Belge 4. 10 Eylül 1928 Tarihli Nath Taraf�ndan Tutulan  Defterinin 3. Sayfas� 

10 Eylül 1928 tarihli Nath taraf�ndan tutulan i  defterinin 3. sayfas�nda tarihin 10 
Eylül 1928 Pazartesi günü oldu u; havan�n güzel, azami s�cakl� �n 210 C,  asgari 
s�cakl� �n ise 120 C oldu u yaz�lm� t�r. Yap�lan i in yaz�hanenin temel in aat�nda, 
kerpiç imalat�nda yap�lan i  oldu u, in aat mahallinin müteahhide gösterildi i ve 
teslim edildi i, in aat kaz�klar�n�n çak�ld� �, bunlar�n masraf�n�n müteahhide ait 
oldu u ve temel k�sm�n da hafriyat usulüne uygun olaca � belirtilmi tir.  

10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilen ve 20 Haziran 1933 tarihinde yay�nlanan 
2291 say�l� Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu ile Yüksek Ziraat Enstitüsü 
kurulmu tur. YZE, Cumhuriyetimizin kurulu unun 10. Y�l�n�n büyük bir co kuyla 
kutland� � günün ertesi günü ö retime aç�lm� t�r. YZE’nin Aç�lma Bayram�’n�n 
davetiyesi Belge 5’te,  Ba bakan smet nönü’nün aç�l�  konu mas� Belge 6’da ve o 
tarihte YZE’den görünü ler Foto raf 1 ve Foto raf 2’de verilmi tir. 
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Belge 5. Aç�l�  Bayram� Davetiyesi             Belge 6. Aç�l�  Bayram� Program� 
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Foto raf 1. 30 Ekim 1933 tarihinde Ba vekil smet nönü YZE’nin Aç�l�  

Konu mas�n� Yaparken 

 

 
Foto raf 2. YZE Rektörlük ve Yurt Binas� 

 



kinci Vatan 305

YZE’de Rektör Olarak Görev Yapan Alman Ö retim Üyeleri 

30 Ekim 1933 tarihinde aç�lan YZE’de Rektör olarak iki Alman ö retim üyesi 
görev yapm� t�r. Falke, YZE’nin aç�l� �ndan Türkiye’den ayr�l� �na kadar Rektörlük 
görevinde bulunmu tur. Falke’nin YZE’deki görevi, 18.12.1936 tarih ve 5731 say�l� 
Kararname ile 1 Haziran 1936 tarihinden 15 Temmuz 1939 tarihine kadar uzat�lm� t�r.4 
Ancak Falke, Aral�k 1938 de Türkiye’den ayr�lm� , sözle mesinin bitmesini 
beklememi tir.  

  

Belge 7. Falke’nin Görev Süresinin Uzat�lmas� le lgili 5731 say�l� Kararname 

                                                            
4 Ya ar,  a.g.e.  
 



Cemalettin Ya ar Çiftçi 306

Widmann (2000) Falke’nin 1938 sonuna do ru Türkiye’den ayr�lmas� ile seçimin 
yap�laca � Nisan 1939’a kadar George Lapper’in, Akman (1978) ise Prof. Dr. 
Gleissberg’in Rektör Vekili olarak görev yapt� �n� bildirmektedir. Ancak, George 
Lapper 1933-1934 ö retim y�l�nda yabanc� dil okutman� olarak görev yapm� , di er 
ö retim y�llar�nda görev yapt� � konusunda bir belgeye ula �lamam� t�r. Ayr�ca, 
Lapper’in akademik unvan� da yoktur. Bu bilgiler, Walter Gleisberg’in Rektör Vekili 
olarak görev yapt� � fikrini desteklemektedir. 

 

YZE Divan Kurulu’nda Görev Yapan Alman Ö retim Üyeleri 

Bugün üniversite senatosuna kar �l�k gelen YZE Divan Kurulu’nda görev yapan 
Alman ö retim üyeleri Çizelge 1’de gösterilmi tir.5 

 

Çizelge 1. YZE Divan Kurulu’nda Görev Yapan Ö retim Üyeleri 

 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Rektör ve Reis Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke 
Tabîî limler Fak. 
Dekan� 

Dr. 
Woltereck 

Dr. 
Woltereck 

Dr. 
Woltereck 

Dr. 
Woltereck 

Ziraat Fakültesi Dekan� 
Dr. 
Gleisberg 

Dr. 
Gleisberg 

Dr. v.d. 
Heide 

Dr. Spöttel 

Baytar Fakültesi Dekan� 
Dr. 
Gebhardt 

Dr. 
Gebhardt 

Dr. Beller Dr. Spetter 

Zirai Sanatlar ve Zirai 
Teknik Fakültesi Dekan� 

Dr. 
Gerngross 

Dr. 
Gerngross 

Dr. 
Gerngross 

Dr. 
Gerngross 

Orman Fakültesi Dekan 
Vekili 

- - - 
Dr. 
Pfefferkorn 

Tabîî limler 
Fakültesi’nden 
nhitap edilen  

Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 

Ziraat Fakültesi’nden  
inhitap edilen 

Dr.v.d. 
Heide 

Dr.v.d. 
Heide 

Dr. 
Gleisberg 

Dr. 
Gleisberg 

Baytar Fakültesi’nden 
inhitap edilen 

Dr. Richter Dr. Richter Dr. Richter Dr. Richter 

Ziraat Sanatlar� 
Fakültesi’nden inhitap 
edilen 

- - - 
Dr. 
Rüdiger 

Enstitü Umumi Katibi 
( sti ari Rey le Aza) 

Fazl� Faik 
Bey 

Fazl� Faik 
Bey 

Fazl� Faik 
Bey 

Fazl� Faik 
Bey 

 

                                                            
5 Çiftçi, a.g.e. 
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Divan Kurulu’nda en uzun süre ile görev yapan Prof. Dr. Otto Gerngross’dur. 
Gerngross 1943 y�l�nda, di er Divan Kurulu üyeleri 1939-1940 y�llar�nda ülkemizden 
ayr�lm� lard�r. 

 

 

YZE Genel Sekreterli i Biriminde Görev Yapan Alman dari Personel 

YZE’de Alman ö retim üyeleri yan�nda, Alman idari personel de görev 
yapm� t�r. Tercüman, matbaa ve cam ustas�, makinist vb. olarak çal� anlar, Türk 
çal� anlara, bu görevlerin yürütülmesinde ve ö retilmesinde yard�mc� olmu lard�r.  

YZE Genel Sekreterli i biriminde görev yapm�  olan Alman idari personeli 
Çizelge 2’de verilmi tir.6  

 

Çizelge 2. YZE Genel Sekreterli i Biriminde Görev Yapan Alman dari Personel 

YZE Genel Sekreterli i Birimi

1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Dr. Otto 
Friedrich (Rektör 
Asistan�)  

- - - 

Aida Newerman 
(Tercüman)  

Aida Newerman 
(Tercüman)  

Aida Newerman 
(Tercüman)  

- 

Otto Reichert 
(Matbaac�)  

Otto Reichert 
(Matbaac�)  

Otto Reichert 
(Matbaac�)  

- 

Karl Kahl  
(Cam Ustas�) 

Karl Kahl  
(Cam Ustas�) 

Karl Kahl  
(Cam Ustas�) 

 Karl Kahl  
 (Cam Ustas�) 

Otto Böhm 
(Makinist) 

Otto Böhm 
(Makinist) 

Otto Böhm 
(Makinist) 

 Otto Böhm      
 (Makinist) 

 

dari personel içerisinde en uzun süre ile görev yapanlar cam ustas� Karl Kahl ve 
makinist Otto Böhm’dür. Matbaa ve cilt atölyesinden bir görünü  Foto raf 3’te, 
camc�l�k atölyesinden bir görünü  ise Foto raf 4’te verilmi tir.  

                                                            
6 Çiftçi, a.g.e. 
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Foto raf 3. YZE Matbaas� ve Cilt Atölyesi Çal� anlar� 

 

 

 
 

Foto raf 4. YZE Camc�l�k Atölyesi Çal� anlar� (Karl Kahl) 

Alman ö retim üyeleri ile birlikte, idari i ler biriminde Weiss-Arnold Han�m da 
çama �rc�ba � olarak 1933–1934 ö retim y�l�nda görev yapm� t�r. 

YZE’de lisan ve beden e itimi önemli bir yer tutmaktayd�. Bu ba lamda YZE 
ö rencilerine Beden E itimi ve Lisan derslerini vermek üzere Alman okutmanlar da 
görev yapm� t�r.7 YZE’de okutman olarak görev yapan Almanlar Çizelge 3’te 
gösterilmi tir. 

                                                            
7 Çiftçi, a.g.e. 
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Çizelge 3. YZE’de Okutman Olarak Görev Yapan Almanlar 

Okutmanlar

1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Herbert Riedel 
(Beden E itimi)  

Herbert Riedel  
(Beden E itimi)  

Herbert Riedel 
(Beden E itimi)  

Herbert Riedel  
(Beden E itimi)  

Dr. Hubert 
Neumann (Lisan)  

Dr. Hubert 
Neumann (Lisan)  

Dr. Hubert 
Neumann (Lisan)  

Dr. Hubert 
Neumann (Lisan)  

George Lapper  
(Lisan)  

Frau Matschenz  
(Lisan)  

Frau Matschenz 
(Lisan)  

Frau Matschenz  
(Lisan)  

- 
Dr. Robert 
Ulshofer (Lisan) 

Dr. Robert 
Ulshofer (Lisan)  

Dr. Robert 
Ulshofer (Lisan)  

- - 
Dr. Fritz Göbel  
(Lisan)  

Dr. Fritz Göbel  
(Lisan)  

- - 
Dr. Hans 
Marchand (Lisan)  

Dr. Hans 
Marchand (Lisan)  

 

YZE’de dari Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Özgeçmi leri 

YZE’de idari görev yapan Alman bilim insanlar�n�n ayr�nt�l� özgeçmi leri, 
a a �da verilmi tir. 

 

Ernst Arnold Egli  

Ernst Arnold Egli, 1893 y�l�nda sviçre’li bir mühendisin o lu olarak Viyana’da 
dünyaya geldi. Atatürk taraf�ndan Türkiye’ye getirtilen ilk “uzman-mimar”lardan biri 
olan Egli, ayn� zamanda Türkiye’de en uzun süre kalan ki iydi.  

Egli, 1927’den 1940’a kadar Türkiye’de ya ad�. Ernst Egli do rudan hükümetin 
daveti üzerine, Milli E itim Bakanl� �’nda, kendisinden önce Holzmeister’e teklif 
edilmi  olan ef mimarl�k görevini üstlenmek üzere ülkeye geldi. Türkiye’ye geldikten 
k�sa bir süre sonra, o zamanlar Türkiye’deki tek mimarl�k okulu olan stanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin yönetimi ve reformuyla görevlendirildi. 

Egli, kamuoyunun bask�s� nedeniyle 1936’da her iki görevinden de ayr�ld�. 
Türkiye’de dört y�l daha kalan Egli, bu süre içinde pek fazla proje gerçekle tiremedi. 
Ülkede bulundu u toplam 13 y�lda yakla �k 50 projeye imza att�.  

Egli’nin Ankara’daki en önemli binalar� Konservatuar, Say� tay, smet Pa a K�z 
Enstitüsü, K�z Lisesi’dir. Ayr�ca YZE’nin çe itli binalar�n� yapm� t�r. stanbul 
Üniversitesi Botanik Enstitüsü binas�n� da tasarlayan ve yapan Egli, Ankara ve 
stanbul’da çe itli modern konutlar�n yan� s�ra sviçre ve Irak elçilik binalar�n� da 

yapt�. 1936’dan itibaren Egli daha çok ehircili e yöneldi. 
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Foto raf 5. Ernst Arnold Egli 

Çe itli ehirler için yakla �k 10 imar plan� üzerinde çal� t�ktan sonra 1940’da 
Türkiye’den ayr�ld�. Egli, 1953-1955 y�llar� aras�nda, bu kez Birle mi  Milletler 
Örgütü’nün görevlendirdi i bir ehir planc�s� olarak tekrar Türkiye’de bulundu. 

sviçreli bir baba ile Çek bir annenin o lu olarak Avusturya’da büyüyen Egli’nin 
farkl� kültürler aras�nda gidip gelmek ve bu kültürlerle ili ki kurmak ho una 
gidiyordu. Hiç tan�nmam�  bir mimarken Türkiye’ye ça r�ld� �nda sadece otuz dört 
ya �nda olan Egli’nin Türkiye’deki rolü bir elçininkini and�r�yordu. Fakat o bir ülkeyi 
de il yeni, uluslararas� bir kültürü, modernizmin kültürünü temsil ediyordu. Egli’nin 
bir mimar olarak üstlendi i görev, devletin i leyi i için gerekli mimari altyap�y� 
kurman�n çok ötesindeydi. Egli ve di er yabanc� mimarlardan gerçekle tirdikleri 
i lerle manevi de erleri de iletmeleri bekleniyordu. Devleti binalar� arac�l� �yla 
modern, ileri ve medeni olarak sunmalar�, devlete Bat�'n�n damgas�n� vurdu u yeni bir 
kimlik vermeleri, böylece Kemalist kavram�n gücünü hem içeriye hem de d� ar�ya 
göstermeleri isteniyordu. 

Görev öncelikle teknik, i levsel bir görevdi ama son derece siyasi bir yönü de 
vard�. Ayr�ca Egli buna bir de “ulusal kimlik” unsurunu katt�. Ça da  kültür ile klasik 
kültürün, yerellik ile uluslararas�l� �n sentezi, Egli’nin Viyana’da ö renim gördü ü 
dönemden beri kafas�n� kurcalayan bir meseleydi. Egli, Orta Avrupa kent ve konut 
tipolojilerinin do rudan devral�nmas�na raz� de ildi. Çünkü bunlar�n ülkenin ne 
do as�na, ne de kültürü ve ya am tarz�na uygun oldu unu dü ünüyordu. Milli E itim 
Bakanl� �’ndaki görevi kapsam�nda konut meselesiyle yo un olarak ilgilenmekle 
yükümlü olmad� � halde, kendini erken bir tarihten itibaren vernaküler Türk 
mimarisini ara t�rmaya adad�. Türk evinin tipolojisini incelemeyi bu kadar 
önemsemesinin bir nedeni de tasar�mlar� için zorunlu olan yerel ve kültürel etki 
faktörleri hakk�nda bilgi edinmek istemesidir. Egli, 1930-1936 y�llar� aras�nda Dekanl�k 
yapt� � stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Sedad Hakk� Eldem’le birlikte “Milli 
Mimarl�k Semineri”ni olu turdu. 

Dolay�s�yla, Egli’nin Cumhuriyet’in Türk mimarisine katk�lar� çok yönlüdür. 
Milli E itim Bakanl� �’n�n ef mimar� s�fat�yla, otuzlu y�llar�n ba �nda adeta birer 
prototip olan binalar gerçekle tirmi , o dönemde ülkenin tek mimarl�k okulunun 
dekan� s�fat�yla da ülkede e itim gören ilk mimar ku a �na damgas�n� vurmu , ayn� 
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zamanda Milli Mimarl�k Semineri’yle ba �ms�z bir Türk modernizminin temelini 
atm� t�r. Egli, 1974 y�l�nda ya am�n� kaybetmi tir.8   

 

Rudolf Belling  

Rudolf Belling, 26 A ustos 1886 günü Berlin’de do du. 1906-1907 aras�nda heykel 
ve dekoratif sanatlar alan�nda e itim gördü. Heykelt�ra l�k alan�nda bir süre kendini 
yeti tirdikten sonra akademik bir e itim almak için Berlin Sanat Akademisi’ne 
ba vurdu ve Prof. Peter Breuer'�n s�n�f�na kabul edildi. Ö renciyken Deutsches Theater 
Berlin’de Max Reinhard’�n sahneye koydu u tiyatro oyunlar� için çal� malar üretti. 
1911 y�l�nda Peter Breuer’�n yan�ndaki e itimini “meisterschüler”(ustal�k) unvan� 
alarak tamamlad�ktan sonra Belçika, ngiltere ve Fransa’ya seyahat etti, Paris’te Picasso 
ile tan� t�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 6. Rudolf Belling 

1918-1932 y�llar� aras�nda "Kas�m Grubu" ad�n� ta �yan bir sanat toplulu unun 
kurucular� aras�nda yer ald�. Resim, heykel ve mimariyi uyumlu bir bütün olarak 
alg�layan sanatç�lardan olu an grup, 1933 y�l�nda Nazi hükümetince yasaklan�ncaya 
kadar Berlin’in sanat ya am�nda aktif bir rol ald�. 1919 y�l�nda Alman dünyas�n�n ilk 
non-figüratif soyut heykeli olan ünlü eseri Dreiklang (Üçlü Uyum)’� yaratt�. Bu yeni 
ifade biçimini Bruno ve Max Taut Karde ler, Hans Poelzig gibi mimarlarla 
konu malar�ndan ald� � ilhamla yaratm� t�. 1931’de Berlin’deki Prusya Sanat 
Akademisi’nin üyesi oldu ancak 1933’te akademiden istifaya zorland� � için ülkesinde 
çal� ma imkan� kalmad�.  

1935 y�l�nda düzenledi i ki isel sergi vesilesiyle New York’a davet edildi. Sekiz 
ay kald� � New York’ta özel bir sanat okulunda ders verdi. Amerika Birle ik Devletleri 
kendisinin kalmas� durumunda çok cazip olanaklar sunaca �n� belirtmesine ra men 
Belling ülkesine geri döndü. Çünkü Belling’in ilk evlili inden olma 9 ya �ndaki o lu 
Thomas’�n ya am�, annesi bir Yahudi oldu u için tehlikedeydi.  

                                                            
8 Franck, O. A. (2015). Erken Cumhuriyet Dönemindeki Almanca Konu an Mimarlar. (Çev: Y�lmazer, A. 

E.). Ankara: Goethe-Institut.   
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Belling, o lunu kurtarmay� ba ard�ktan sonra  1937’de Türk hükümetinin 
davetini kabul ederek Türkiye’ye göç etti. Ülkesinde, Nazi rejimi taraf�ndan eserleri 
harap edilmekte, eritilmekteydi. stanbul’a giderek Güzel Sanatlar Akademisi Heykel 
Bölümü Ba kan� oldu. 1939’da o lunu gizlice Berlin’den stanbul’a getirdi.  

1942’de ikinci e i yar� talyan yar� Alman Yolanda Carolina Manzin ile evlendi ve 
1943 y�l�nda k�zlar� Elizabeth dünyaya geldi. 30 Ekim 1944 tarihinde Türkiye'deki tek 
an�t çal� mas� olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi önündeki nönü An�t�’n� 
tamamlad�. 30 Ekim 1944 tarihinde ise smet nönü'nünün heykeli dikildi.9  

1952-1965 y�llar� aras�nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl�k Fakültesi’nde 
ders verdi. Türkiye’de bulundu u y�llarda resime a �rl�k verdi ve portreler yapt�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                          

 

Foto raf 7. nönü Heykeli 

 

Ülkesine ancak 1956 y�l�nda ça r�lan Belling, ileri ya �na ra men 2. Dünya Sava � 
sonras� y�llarda çok say�da an�tsal eser üretti ve sergi açt�. Kendisine ülkesinde çe itli 
ödül ve ni anlar sunuldu. 1966 y�l�nda, 80 ya �nda iken Almanya’ya dönmeye karar 
verdi. Münih yak�nlar�nda Krailling’e yerle ti ve  9 Haziran 1972’de bu ehirde 
ya am�n� kaybetti.10   

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

lk tar�msal yüksekö retim kurumu Ayamama Çiftli i’nin e itime elveri li 
duruma getirilmesi, binalar in a edilerek mektep için gerekli olan alet ve edevat�n temin 
edilmesi ve altyap� çal� malar�n�n sona ermesiyle 1848 y�l�nda “Ziraat Talimhanesi” 
ad�yla e itim etkinli ine ba lam� t�r. Ancak bu okul, 3 y�l sonra kapat�lm� t�r.  

                                                            
9 Alpagut, a.g.e.; Çiftçi, a.g.e. 
10 Anonymous (2015a). tr. wikipedia.org/wiki/Rudolf Belling. Eri im Tarihi: 06.01.2015. 
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Daha sonra, 1891 y�l�nda Halkal� Ziraat Mektebi Âli’si aç�lm� , 1892 y�l�nda da 
ziraat ö rencileri okula al�nm� t�r.  

20 Haziran 1927 tarihinde kabul edilen 1109 say�l� “Ziraat ve Baytar Enstitüleriyle 
Âli Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisat�n�n Islah�na Ait Kanun” ç�kar�lm� t�r.  

1928 y�l�nda Halkal� Ziraat Mekteb-i Âli’si kapat�lm� , mektebin ö rencileri 
Yüksek Orman Mektebi’ne aktar�lm� t�r. 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Alan ve Almanya’da Doktoras�n� Tamamlayan 
Ö retim Üyeleri 

YZE Ziraat Fakültesi’nde görev alan ve Almanya’da doktoras�n� tamamlayan 
ö retim üye say�s� 9 olup, isimleri, mezun oldu u okullar ve yurda dönü  tarihleri 
Çizelge 4’te verilmi tir.11  

 

 

Çizelge 4. YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Alan ve Almanya’da Doktoras�n� 
Tamamlayan Ö retim Üyeleri 

Ad� Soyad� Mezun Oldu u Okul Yurda Dönü  
Y�l� 

Kadri Bilgemre Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1928 
Selahattin Batu stanbul Yüksek Baytar Mektebi 1931 
Ömer Tarman Bursa Ziraat Ameliye Mektebi 1932 

evket Re it Hatipo lu Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 
Vam�k Tay i     Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 

eref Nuri lkmen Orman Yüksek Mektebi 1932 
Kaz�m Köylü Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1934 
Celal Tar�man Berlin Yüksek Ziraat Mektebi 1937 

Muttalip Uslu 
Yüksek Ziraat Enstitüsü. Orman 
Fakültesi 

1940 

 

Almanya’da uzun süre bilimsel çal� ma yapan ö retim üyesi say�s� da 9 olup bu 
ö retim üyelerinin isimleri, mezun oldu u okullar ve yurda dönü  tarihleri Çizelge 
5’te verilmi tir.12  

 

 

                                                            
11 Çiftçi, C.; Çiftçi, H. (2009). Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Yap�lan Doktora ve Doçentlik Çal� malar�. (30 Ekim 

1933-30 Haziran 1948). Ankara: Bilimsel Ara t�rmalar ve ncelemeler: 823. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi. Yay�n No: 1499. s. 400.  

12 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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Çizelge 5. YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Alan Ö retim Üyeleri 

Ad� Soyad� Mezun Oldu u Okul Yurda 
Dönü  Y�l� 

Ekrem Rü tü zmen Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1929 
Kerim Ömer Ça lar Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1929 
sfendiyar Kadester Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1931 

Cemil Çagüner Ankara Bölge Ziraat Mektebi ve Kirl Üniversitesi 1931 
Halit Evliya Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 
Lütfü Ülkümen Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 
Nail Oraman Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1935 
Sedat Kansu Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1935 
Sadri Aran Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1941 
 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüslerin Atanma Tarihleri 

YZE Ziraat Fakültesi’nde görev yapan Alman ö retim üyelerinin unvanlar� 
“Ordinaryüs Profesör Doktor”dur. Ancak  makale içerisinde çizelgelere s� d�rabilmek 
için unvanlar Dr. ile gösterilmi tir. YZE Ziraat Fakültesi’nde 1933-1939 y�llar� aras�nda 
11 Alman ö retim üyesi görev yapm� t�r. Dr. Friedrich Falke, Dr. Richard v.d. Heide 
ve Dr. Walter Gleisberg YZE Ziraat Fakültesi’nde en uzun süre görev yapan Alman 
ö retim üyeleridir. YZE Ziraat Fakültesi’nde görev yapan Alman ordinaryüsler ve 
atanma tarihleri Çizelge 6’da verilmi tir.13 

Çizelge 6. YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüsler 

Unvan� Atand� � Tarih
ORD NARYÜSLER 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Dr. Friedrich Falke 19.01.1933    
Dr. Richard V.D. Heide 22.08.1933    
Dr. Kurt Stüwe 28.08.1933    
Dr. Walter Gleisberg 28.08.1933    
Dr. Walter Spöttel 28.08.1933    
Dr. Franz Heske 20.03.1934    
Dr. Reinhold Hoffmann     
Dr. Guido Matschenz  01.03.1935   
Dr. Walter Dix   15.10.1935  
Dr. Thodor Oohler   01.11.1935  
Dr. Valentin Horn    07.01.1937 
 

                                                            
13 Çiftçi, a.g.e. 
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YZE Ziraat Fakültesi’nde Dekan Olarak Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

YZE Ziraat Fakültesi’nde dekan olarak görev yapan Alman ö retim üyesi 
dört’tür. Dekanlar�n isimleri ve dekanl�k süreleri Çizelge 7’de gösterilmi tir.14  

Çizelge 7. YZE Ziraat Fakültesi’nde Dekanl�k Yapan Alman Ö retim Üyeleri 

 Y�llar Dekanlar

1. 1933-1935 Dr. Walter Gleisberg  
2. 1935-1936 Dr. Richard v.d. Heide 
3. 1936-1938 Dr. Walter Spöttel  
4. 1938-1939 Dr. Valentin Horn  

YZE Ziraat Fakültesi’nin ilk dekan�, Prof. Dr. Walter Gleisberg olup, 1939 y�l�nda 
Alman ö retim üyeleri ülkelerine döndükleri için, 1940 y�l�ndan sonra Türk ö retim 
üyeleri dekanl�k görevini üstlenmi lerdir. 

YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan Alman 
Ö retim Üyeleri 

YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde müdür olarak görev yapan Alman ö retim 
üyeleri Çizelge 8’de gösterilmi tir.15 ktisadiyat Enstitüsü’nde Dr. Falke’nin, 
Bahç�vanl�k, Meyvecilik ve Ba c�l�k Enstitüsü’nde ise Dr. Gleisberg’in 1933 y�l�ndan 
1937 y�l�na kadar Enstitü müdürlü ü yapt�klar� görülmektedir. 

 

Çizelge 8. YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan Alman 
Ö retim Üyeleri 

Ziraat Fakültesi (Enstitü Müdürleri) 
Enstitü  1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

ktisadiyat  Dr. Falke  Dr. Falke  Dr. Falke  Dr. Falke  
Nebatat 
Yeti tirme ve 
Nebatat Islah�  

Dr. Hoffman  Dr. Matschenz 
(Vekaleten)  

Dr. D�x  Dr. D�x  

Bahç�vanl�k, 
Meyvecilik ve 
Ba c�l�k  

Dr. Gleisberg  Dr. Gleisberg  Dr. Gleisberg  Dr. Gleisberg  

Zootekni  Dr. Spottel  Dr. Spottel  Dr. Spottel  Dr. Spottel  
Sütçülük  Dr. Spottel  Dr. Spottel  Dr. Spottel  Dr. Spottel  
Zirai Kimya  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. Horn  
Toprak lmi  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. Horn  

Suculuk  Dr. Stüwe  Dr. Stüwe  Dr. Oehler  Dr. Oehler  
Ormanc�l�k  Dr. Heske  Dr. Heske  -  -  

                                                            
14 Çiftçi, a.g.e.  
15 Çiftçi, a.g.e. 
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YZE Ziraat Fakültesi’nde Alman Ö retim Üyelerince Okutulan Dersler 

YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde görev yapan Alman ö retim üyelerince 
okutulan dersler ayr� ba l�klar çizelgelerde verilmi tir.16  

Çizelge 9. ktisadiyat Enstitüsü’nde Okutulan Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
ktisat lmine Methal ( ktisad�n Mahiyeti ve ktisadi Esas

Mefhumlar) 
Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke  

Umumi ktisat I. K�s�m. ( ktisad�n Esaslar�, ktisad�n Tabiatla,
Devletle, Cemiyetle, Halk le, lim le ve Teknik le Münasebat� 

Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke  

Umumi ktisat II. Ve III. K�s�m ktisad�n Amilleri (Sal ve Sermaye)
ve Te kilat� ktisadiye ( letme ekilleri; Pazarlar Nak�t, Bankalar
ktisadi lmi Mali 

Dr. Falke Dr. Falke   

Umumi ktisat II. K�s�m stihsalin Faktörleri (Tabiat Çal� ma Ve
Sermaye) ve stihsalin Te kilat� ve Prensibi: Te ebbüsat ekilleri;
Serbest Rekabet ve Hudutlar� 

  Dr. Falke  

Umumi ktisat III. K�s�m Seyrüsefer Ve Mal Devri Daimi Pazar,
Nakid, Banka, Kredi leri) ktisad�n Neticeleri (Varidat ve E ya
stihlaki) ktisadi Finans lmi 

  Dr. Falke  

Tatbiki ktisat: I. K�s�m: (Küçük Sanayi, Büyük Sanayi, Ticaret ve
Seyrisefer, Bilhassa Türkiye Nazar� Dikkate Al�nmak Üzere
Bunlar�n Ziraatla Münasebetleri 

Dr. Falke Dr. Falke   

Umumi ve Tatbiki ktisat: I. K�s�m ktisad� Zirai (Zirai letme
lmi) 

  Dr. Falke  

Ziraat Politikas� Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke  
Anadolu ktisadiyat� Dr. Falke Dr. Falke   
ktisadiyat Tatbikat� (Müptediler çin) Dr. Falke Dr. Falke   
ktisat lmi Tatbikat�   Dr. Falke  

Zirai ktisat lmi Tatbikat�   Dr. Falke Dr. Falke 
Tatbiki letmecilik lmi ( stihsal Vas�talar�, letme daresi,
Tahmin ve Takdir lmi, Kalkülasyon) 

   Dr. Falke 

Tatbiki ktisat Seminar�nda Tatbikat Dr. Falke Dr. Falke   
Zirai Defter Tutma Tatbikat� Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke 
Zirai letmelerin nki af Tarihi (Ziraat Tarihi)    Dr. Falke 
ktisadi ve Zirai Ekskürziyonlar Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke Dr. Falke 

Çizelge 10. Ormanc�l�k Enstitüsü’nde Verilen Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Ormanc�l� �n Ziraat Ve Umumi Memleket
Refah� le Münasebetleri, Bilhassa Türkiye Ve
Di er Subtropik Sahalar Nazar� Dikkate
Al�nmak Üzere 

Dr. Heske Dr. Heske Münhaldir Münhaldir 

Avc�l�k 
Dr. Heske Dr. Heske Münhaldir 

Münhaldir 
 

Müptediler çin Ormanc�l�k Tatbikat� Dr. Heske Dr. Heske Münhaldir Münhaldir 
Ormanc�l�k Ekskürziyonlar� Dr. Heske Dr. Heske Münhaldir Münhaldir 
Tedrisat ve Tatbikat Dr. A. 

Kemal’in 
yard�m� ile 

Dr. Ali 
Kemal’in 

yard�m� ile 

Dr. Ali 
Kemal’in 

yard�m� ile 

Dr. Ali 
Kemal’in 

yard�m� ile 

 

 

                                                            
16 Çiftçi, a.g.e. 
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Çizelge 11. Nebahat Yeti tirme ve Nebahat Islah� Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Umumi Tarla hzar� ve Nebatat
Yeti tirme lmi 

Vekaleten 
Dr. 
Gleisberg 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix  

Umumi Ziraat 
   

Dr. Dix 
 

Hususi Ziraat (Ekinler, Baklalar,
Lif, Boya, Ya , Yem Nebatlar�,
Çay�r ve Otlaklar) 

   Dr. Dix 

Çay�r ve Mer'a Kültürü, Otlar�n
Tan�nmas� ve Nevilerinin Tayini
Tatbikat le Birlikte 

Dr. 
Hoffman 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix  

Tecrübe Tarlas�nda ve 
Laboratuvarda Tatbikat Ve 
Demostrasyonlar (Küçük 
Tatbikat) 

Dr. 
Hoffman 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix Dr. Dix 

Nebatat Islah� 
  Dr. Dix 

 
 

Laboratuvarda Tatbikat, 
Tohumculuk, Nebati Hastal�klar 

Dr. 
Hoffman 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix  

Nebatat Yeti tirme Tatbikat� Dr. 
Hoffman 

   

Nebatat Islah� Tatbikat� 
   Dr. Dix 

 
 

lerlemi ler çin lmi Çal� malar,
Tam ve Yar�m Gün 

Dr. 
Gle�sberg 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix  

Zirai Ekskürziyonlar Dr. 
Matschenz 

Dr. 
Matschenz 

Dr. Dix Dr. Dix 

Dersler ve Tatbikat 

Dr. Ömer 
Rü tü’nün 
Yard�m� 
le. 

Dr. Ömer 
Rü tü’nün 
Yard�m� 
le. 

Dr. Ömer 
Rü tü 
Tarman ve 
Dr. Vam�k 
Tay i’nin 
Yard�m� 
le. 

Dr. Ömer 
Rü tü 
Tarman ve 
Dr. Vam�k 
Tay i’nin 
Yard�m� 
le. 
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Çizelge 12. Bahç�vanl�k, Meyvac�l�k ve Ba c�l�k Enstitüsü’nde Verilen Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Umumi Sebzecilik Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Hususî Sebzecilik ve Sebzecilikte 
Zarar Tevlit Eden Mevad� 
Muzurra le Mücadele ve 
Bunlardan Korunma 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Umumî Meyvac�l�k ve Ba c�l�k, 
Meyva A ac� ve Asma 
Yeti tirmek 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Hususi Meyvac�l�k ve Ba c�l�k, 
Meyvac�l�k ve Ba c�l�kta Mevad� 
Muzurra le Mücadele ve 
Bunlardan Korunma 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Zinet Nebatlar� Yeti tirmesi Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Zinet A açlar� ve Fidanl�k leri Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Sebze ve Zinet Nebatlar� 
Tohumlar�n�n Islah�, Tohumculuk 
Tatbikat� le Birlikte 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Nebat�n (A �lama, Çelik Usulleri 
le) Teksirinde lmi Esaslar 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Müptediler çin Bahç�vanl�k, 
Meyvac�l�k Ve Ba c�l�k Tatbikat� 
(Nebatat Yeti tirme, Meyva A ac� 
ve Ba  Bak�m�, Fidanc�l�k 
Tarz�nda A aç Yeti tirmek) 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Meyvac�l�k ve Ba c�l�kta Mevad� 
Muzurra le Mücadele Bunlardan 
Korunma 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

lerlemi ler çin Ba c�l�k, 
Meyvac�l�k ve Bahç�vanl�k 
Hakk�nda lmi Çal� malar, Tam 
ve Yar�m Gün 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Bahç�vanl�k, Meyvac�l�k ve 
Ba c�l�k Ekskürziyonlar� 

Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg Dr. Gleisberg 

Dersler ve Tatbikat Ali Sati’nin 
Yard�m� le 

Mustafa 
Dutipegin’in 
Yard�m� le 

Ö. Lütfi, Nail 
Oraman Ve Sati 
Ekinci 
Yard�mlar� le 

Dr. Nail Oraman, 
Dr. Ö. Lütfi, Sati 
Ekinci ve Ö. 
Kiper’in Yard�mlar� 
le 

  

 

 

 



kinci Vatan 319

Çizelge 13. Zootekni Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Umumi Zootekni (Ehlî Hayvanlar�n
Yeti tirilmesi 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Umumi Zootekni (Ehlî Hayvanlar�n
Nevileri ve Irklar�n Zoolojideki Mevkii,
Tekessür, Bak�m ve Yeti tirme) 

    

Hususî Zootekni, I. K�s�m (Beygir, S� �r,
Koyun, Domuz, Keçi Yeti tirmek) 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Hususi Zootekni, II. K�s�m (Kürk Hayvanlar�,
pek Böce i, Ar� ve Tuyur Yeti tirmek) 

Dr. 
Spöttel 

   

Muhtelif Hayvan Ölçülerinden Al�nan
Neticelerin lenmesi 

   Dr. 
Spöttel 

I� Hususi Zootekni (S� �r, Domuz Ve Keçi
Irklar� 

   Dr. 
Spöttel 

At, S� �r, Domuz ve Keçide E kal    Dr. 
Spöttel 

Yapa �c�l�k ve Yapa � Muayenesi    Dr. 
Spöttel 

Hususi Zootekni, II. K�s�m (Kürk Hayvanlar�
ve Ar� Yeti tirmek) 

 Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Hususi Zootekni, III. K�s�m ( pek Böce i,
Ada Tav an� ve Kümes Hayvanlar�
Yeti tirmek) 

 Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Yüncülük (Tatbikat� le) Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Hayvan Islah�n�n lerletilmesi Hususunda
Genel Tedbirler 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Ehli Hayvanlar�n Ta diyesi Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Umumi ve Hususî Zootekni  Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

 

Demostrasyonlar ve Ehli Hayvanlar 
Bahçesinde Zooteknik Tatbikat 

  Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel 

Zirai Ekskürziyonlar   Dr. 
Spöttel 

Dr. 
Spöttel, 
Dr. Kadri 
Bilgemre 
ve Dr. 
Selahattin 
Batu 
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Çizelge 14. Sütçülük Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Tatbikat� ile Birlikte 
Sütçülük 

Dr. Spöttel Dr. Spöttel Dr. Spöttel Dr. Spöttel 

Süt Has�lat� ve Muhtelif 
Sütlerin Terkibi ve 
Bunlar�n Ba l� Oldu u 
Faktörler 

   Dr. Spöttel 

Sütün nli af�na Hadim 
Organizasyon ve Süt 
Muayeneleri 

   Dr. Spöttel 

lerlemi ler çin 
Sütçülükte lmi Çal� malar 

Dr. Spöttel Dr. Spöttel Dr. Spöttel Dr. Spöttel 

Demostrasyonlar ve Ehil 
Hayvanlar Bahçesinde 
Zootekni Tatbikat� 

Dr. Spöttel     

Zirai Ekskürsiyonlar 
Dr. Spöttel   

 

 

Zooteknide Dersler ve 
Tatbikat 

Dr. Kadri 
Bilgemre ve 
Dr. Salahattin
Batu’nun 
Yard�mlar� 
le 

Dr. Kadri 
Bilgemre ve 
Dr. Salahattin
Batu’nun 
Yard�mlar� 
le 

Dr. Spöttel  

Hayvan Yeti tirme ve 
Sütçülük Sahalar�nda 
Doktorantlar çin lmi 
Mesai 

   Dr. Spöttel 

Sütçülükte Dersler ve 
Tatbikat 

Ekrem 
Üresin’in 
Yard�mlar� 
le 

Ekrem 
Üresin’in 
Yard�mlar� 
le 

Ekrem 
Üresin’in 
Yard�mlar� 
le 
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Çizelge 15. Zirai Kimya Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Ziraî Kimya I. K�s�m Nebatat 
Ta diyesi lmi 

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Nebatat Ta diyesi ve Toprak 
lmi 

   Dr. Horn 

Topra �n Gübreye htiyac�n�n 
Tayini 

   Dr. Horn 

Tarla Tecrübeleri    Dr. Horn 
 

Nebatat Ta diyesi Tatbikat�    Dr. Horn 
Doktora Yapacaklara Mahsus 
Tatbikat 

   Dr. Horn 

Ziraî Kimya II. K�s�m 
Hayvanat Ta diyesi  

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Baytar Talebesi çin, Hayvan 
Beslemek lmi 

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Zirai Kimya Tatbikat� 
(Küçük) (Ziraat, Baytar 
Talebesi çin) 

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Hayvan Beslemek Tatbikat� 
(Baytar Talebesi  

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Ta diyei Nebatat ve Hayvan 
Hakk�nda lmi Tatbikat ve 
Çal� malar Tam ve Yar�m 
Gün 

 Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Ta diyei Hayvanat ve 
Nebatat Ders ve Tatbikat� 

  Dr. v.d. Heide
Dr. K. Ö  Ça lar
ve Dr. H. Evliyar
Yard�m� ile 

 

Ta diyei Nebatat Ders ve 
Tatbikat� 

Halit Evliya’ �n 
Yard�m� ile 

Halit Evliyar’�n
Yard�m� ile 

  

Ta diyei Hayvanat Ders ve 
Tatbikat� 

K. Ö. Ça lar’�n 
Yard�m� ile 

K. Ö. Ça lar’�n 
Yard�m� ile 

  

 

 

Çizelge 16. Toprak lmi ve Toprak Bakteriyolojisi Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Ziraî Toprak lmi  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  
Ziraî lmi Turab Tatbikat�  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  
Toprak lmine Dair 
Ekskürziyonlar 

 Dr. v.d. Heide Dr. v.d. Heide  Dr. v.d. Heide  

Dersler ve Tatbikat Kerim Ömer
Ça lar’�n 
Yard�mlar� le 

Kerim Ömer
Ça lar’�n 
Yard�mlar� le 

Kerim Ömer
Ça lar’�n 
Yard�mlar� le 
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Çizelge 17. Suculuk Enstitüsü’nde Verilen Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Umumî Hidrolik Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler Dr. Oehler 
Kültürteknik Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler Dr. Oehler 
Topo rafya lmine Giri     Dr. Oehler 
Ameli Hidrolik    Dr. Oehler 
Sulama    Dr. Oehler 
Tefcir    Dr. Oehler 
Su htiyac�n�n Temini    Dr. Oehler 
Sellere Kar � Tahkimat    Dr. Oehler 
Kültürteknik Tatbikatlar�    Dr. Oehler 
Yol n aat�   Dr. Oehler Dr. Oehler 
Plan Tersimi   Dr. Oehler Dr. Oehler 
Topo rafya     
I. K�s�m Basit Derecede Tul ve 
Mevki Tayini, Tesviye Etme 

   Dr. Oehler 

II. K�s�m Zaviye Ölçme, 
Takimetre, Plançete ile Harita 

   Dr. Oehler 

Topo rafya ve Hidrolik Tat.    Dr. Oehler 
Geodezi I. K�s�m. (BasitMesahai 
Müsteviye, Tul Mesahas�) 

Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  

Geodezi II. K�s�m (Zaviye 
Mesahas�, Tahimetri)  

Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  

Ziraî ska ve Tefcir Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  
Geodezi ve Hidrolik Tatbikat� 
(Arazi Mesahas� ve Tesviye) 

Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  

Kültürteknik Tatbikat� 
(Müptediler çin) 

Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  

lerlemi ler çin lmî Ara t�rma, 
Tam ve Yar�m Günlük 

Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Oehler  

Suculuk Ekskürziyonlar� Dr. Stüwe Dr. Stüwe Dr. Adnan’�n 
Yard�m� le 

Dr. R�dvan’�n 
Yard�m� le 

 

Çizelge 18. Ö retim Elemanlar�na Özel Pedagoji Seminerleri 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 
Psikoloji ve Logik Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Didaktik Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Umumî ve Hususî Metodik Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Pedagogian�n Tarihi Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Mektep Sa l� � Korumas� Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Tedris Tecrübeleri, Zirai 
Tatbikat Mektebinde 

Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 

Konferans Tecrübeleri Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
ktisadî sti are Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 

Mektep Tecrübeleri Tertibi Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Tarla Tecrübeleri Tertibi Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Mektep Levaz�m� hzar� Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz 
Ekskürziyonlar Dr. Matschenz ve Dr. 

Kaz�m R�za 
Dr. Matschenz ve 
Dr. Kaz�m R�za 

Dr. Matschenz ve 
Mehmet Hüseyin 
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Çizelge 19.  Askerlere Verilen Ziraat Dersleri 

 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

dare Eden Dr. Matschenz Dr. Matschenz Dr. Matschenz  

Dersler ve 
Tatbikat 

Dr. Kaz�m R�za, Dr. 
Nurullah hsan 
Tolon ve Dr. erif 
Nuri’nin Yard�m� le

Dr. Kaz�m R�za, 
Dr. Nurullah 
hsan Tolon Ve 

Dr. erif Nuri’nin 
Yard�m� le 

Mehmet Hüseyin
Nuri’nin Yard�m�
le 

 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Dan� manl� �nda 
Yap�lan Doktora Çal� malar�  

YZE Ziraat Fakültesi’nde 1935-1943 döneminde doktora tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üyesi say�s� 17 olup,  isimleri, doktora ve habilitasyon tez 
çal� malar�n�n yap�ld� � enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 20‘de verilmi tir.17  

 

Çizelge 20. YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 ve Öncesi Doktora Tez 
Çal� mas�n� Tamamlayanlar (1935-1943) 

 Doktora Yapanlar Enstitüsü Tarihi 
1 Ekrem Rü tü zmen Süt ve Süt Mamulleri Enstitüsü 17.02.1935 
2 Kerim Ömer Ça lar Toprak Enstitüsü 1935 
3 Cemal Ar�tman Zootekni Enstitüsü 1936 
4 Halid Evliya Zirai Kimya Enstitüsü 1936 
5 sfendiyar Esat Kadester Zirai Kimya Enstitüsü Haziran 1936 
6 Sedat Kansu Zirai Kimya Enstitüsü 09.07.1936 
7 Nail Oraman Ba -Bahçe Enstitüsü ubat 1937 
8 Lütfi Ülkümen Ba -Bahçe Enstitüsü 1937 
9 Sadri Aran Ba -Bahçe Enstitüsü 1937 
10 Ali Sat� Ekinci Ba -Bahçe Enstitüsü May�s 1938 
11 Cemil Çalgüner Ökonomi ve Zirai letmecilik 

Enstitüsü 
1940 

12 Emin Emra Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü 1941 
13 Ne et Ömer Kiper Ba -Bahçe Enstitüsü 1941 
14 Haydar Okaner Zootekni Enstitüsü 27.11.1942 
15 Sabahattin Özbek Ba -Bahçe Enstitüsü 1943 
16 Muazzez Eralp Süt ve Süt Mamulleri Enstitüsü 1943 
17 Osman Tosun Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü Haziran 1943 

 

                                                            
17 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e.  
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YZE Ziraat Fakültesi’nde ilk doktora çal� mas�n� tamamlayan Süt ve Süt 
Mamulleri Enstitüsü’nde Ekrem Rü tü zmen’dir. Ayr�ca en fazla doktora çal� mas�n�n 
Ba -Bahçe Enstitüsü’nde yap�ld� � görülmektedir.    

YZE Ziraat Fakültesi’nde yap�lan doktora tez çal� malar� a a �da verilmi tir.  

Emre, Emin (1947). Bu daylar�n Kalitesi Üzerine klim, Toprak ve Gübrelerin Tesirleri. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. Çal� malar 155. 

Bu eser doktora tezi olarak 1941 y�l�nda Ziraat Fakültesi’ne sunulmu  ve Prof. Dr. 
Gerngross ve Doç. Dr. Vam�k Tay i’n�n raporlar� ile kabul edilmi tir.  

Tosun, Osman (1943). Bu day x Çavdar Melezleri Baz� Türk Bu day ve Çavdar 
Çe itleri ile Ankara'da Elde Edilen Bu day x Çavdar Melezlerinde: Melezlenme ve Tohum 
Ba lama Vaziyetleri, Melezlerin Morfolojik ve Biyolojik Vas�flar� ile Melez Danelerin Ekmeklik 
De erleri Üzerinde Ara t�rmalar. T.C. Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Yay�nlar�. Çal� malar, Say� 139, 103 s. 

Bu eser, Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü’nde haz�rland�ktan sonra Ziraat 
Doktoras� konusu olarak takdim edilmi  ve Prof. Dr. Ömer Tarman ile Prof. Dr. Otto 
Gerngross’un raporlar� üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan Haziran 1943’te Ankara’da 
kabul olunmu tur. 

Oraman, Nail (1937). Ankara Vilâyeti Ba c�l� � ve Ankara'da Yeti en Ba l�ca Üzüm 
Çe itlerinin Ampelografisi. Dan� man: Prof. Dr. Gleisberg. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan, Say� 61, Türkçesi 170 s., Almancas� 206 s. 

YZE Ba -Bahçe Ziraati Enstitüsü’nde yap�lm�  ve Ziraat Doktoras� konusu olarak 
takdim olunarak Prof. Dr. W. Gleisberg ve Prof. Dr. Rudiger’in raporlar� üzerine Prof. 
Dr. Spöttel’in dekanl�k yapt� � dönem olan ubat 1937’de Ziraat Fakültesi taraf�ndan 
kabul edilmi tir. 

Ülkümen, Lütfi (1938). Malatya'n�n Mühim Meyve Çe itleri Üzerinde Morfolojik, 
Fizyolojik ve Biyolojik Ara t�rmalar. Dan� man: Prof. Dr. Gleisberg. Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 65, 439 s. 

Ülkümen, doktora çal� mas�n� 1937 y�l�nda Prof. Dr. Gleisberg’in 
dan� manl� �nda tamamlam� t�r.  

Aran, Sadri (1938). Bir Köy Monografisi (Evedik Köyü). Ord. Prof. Dr. Friedrich Falke. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 66, 139 s.  

Bu eser, Doktora konusu olarak 1937 senesinde ktisadiyat Enstitüsü’nde 
haz�rlanm�  ve Geheimart Prof. Dr. Friedrich Falke ve Prof. Dr. Walter Dix’in raporlar� 
üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir.  

Ekinci, Ali Sat� (1938). Türkiye Fasulye Soy ve Çe itlerinin Sistematik ve Morfolojik 
Tetkiki ve Standardizasyona Ba lamak çin lk Mesai. Dan� man: Prof. Dr. W. Gleisberg.  
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 69, 207 s. 

YZE Ba -Bahçe Ziraati Enstitüsü’nde yap�lm�  ve Ziraat Doktoras� konusu olarak 
takdim edilmi tir. YZE profesörlerinden Prof. Dr. W. Gleisberg ve Prof. Dr. C. 
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Wen�ger’in raporlar� üzerine May�s 1938’de Ankara’da Ziraat Fakültesi taraf�ndan 
kabul edilmi tir. 

Ar�tman, Cemal (1936). Karaman ve Karagül x Karaman Melez Kuzular�nda Vücut 
nki af�. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 33. Türkçesi 73 s., Almancas� 86 

s. 

Bu eser Zootekni ve Sütçülük Enstitüsü’nde yap�lm�  ve Ziraat Doktoras� konusu 
olarak takdim edilmi , Prof. Dr. Spöttel ve Prof. Dr. Gebhard’�n raporlar� üzerine 
Dekan Prof. Dr. von der Heide yönetiminde Ziraat Fakültesi taraf�ndan kabul 
edilmi tir.                                                                                   

Okaner, Haydar (1945). Türk Tifti inin En Mühim Mihaniki Vas�flar�. Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 148, 144 s.  

          YZE Zootekni Enstitüsü’nde haz�rlanm� , Ziraat Fakültesi’ne 24.11.1941’de takdim 
edilmi  ve Ord. Prof. Dr. O. Gerngross ile Prof. Dr. Salâhattin Batu’nun  raporlar� 
üzerine Fakülte Meclisi’nce 27.11.1942’de kabul edilmi tir. 

Üresin, Ekrem Rü tü. (1935).  Silivri Yo urtunun Yap�l� � ve Terkibi Hakk�nda 
Ara t�rmalar. Dan� man: Prof. Dr. Spöttel. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, 
Say� 11, Türkçesi 51 s. Almancas� 49 s.   

Bu eser, Zootekni ve Sütçülük Enstitüsü’nde yap�lm�  ve ziraat doktoras� konusu 
olarak takdim edilmi , profesörlerden Dr. Spöttel ve Dr. Beller’ in raporlar� üzerine 
17.02.1935 tarihinde Dekan Prof. Dr. Gleisberg yönetiminde Ziraat Fakültesi taraf�ndan 
kabul edilmi tir. 

Eralp, Muazzez. (1949). Akkaraman Koyunlar�n�n Süt Verimlerile Sütlerinin Terkibi ve 
Süt Ya lar�n�n Fiziki ve Kimyevi Vas�flar�. Dan� man: Prof. Dr. Ekrem zmen. Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay�nlar�, Say� 5, 75 s. 

Bu eser doktora tezi olarak 1943 y�l�nda YZE Ziraat Fakültesi’ne sunulmu , Prof 
Dr. Ekrem zmen ve Prof. Dr. Otto Gerngross’un raporlar� ile kabul edilmi tir. 

Evliyar, Halid (1936). Anadolu Koyunlar�n�n Yemden stifade Kabiliyetleri, Saman, 
Kuruot, Yonca. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 34, 48 s. 

Bu eser Zirai Kimya Enstitüsü’nde yap�lm� , ziraat doktoras� konusu olarak 
takdim edilmi ,  profesörlerden Dr. von der Heide ile Dr. Spöttel’in raporlar� üzerine 
Ziraat Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir. 

Kadester, Esat sfendiyar (1938). Hayvan Yemi Bak�m�ndan Zeytin Küspesi Üzerinde 
Ara t�rmalar. Dan� man: Prof. Dr. Von der Heide. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan, Say� 37, 83 s. 

Bu eser, Zirai Kimya Enstitüsü’nde haz�rland�ktan sonra ziraat doktoras� konusu 
olarak takdim edilmi  ve  profesörlerden Dr. von der Heide ile Dr. Spöttel’in raporlar� 
üzerine Dekan Von der Heide yönetiminde Haziran 1936’da Ziraat Fakültesi 
taraf�ndan kabul edilmi tir. 

Kansu, Sedat (1936). Türkiye Bakliyat�n�n Terkipleri ve G�da Olarak Kullan�l� lar� 
Üzerinde Etütler (Türkiye nsan G�das� Maddelerinin Kimyas�na dair bir etüd). Dan� man: 
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Prof. Dr. von der Heide.  T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 42, 
Türkçesi 128 s., Almancas� 120 s..  

Bu eser Zirai Kimya Enstitüsü’nde haz�rland�ktan sonra ziraat doktoras� konusu 
olarak takdim edilmi  ve Prof. Dr. Von der Heide ile Prof. Dr. Matschenz’in raporlar� 
üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan 9 Temmuz 1936'da kabul edilmi tir. 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Dan� manl� �nda 
Yap�lan Doçentlik (Habilitasyon) Çal� malar� 

 YZE Ziraat Fakültesi’nde 1935-1943 döneminde Habilitasyon tez çal� mas� yapan 
ö retim üyesi say�s� 19 olup,  isimleri, doçentlik (habilitasyon) tez çal� malar�n�n 
yap�ld� � enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 21‘de verilmi tir.18  

 

Çizelge 21. YZE Ziraat Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 ve Öncesi Doçentlik 
(Habilitasyon) Tez Çal� mas� Yapan Ö retim Üyeleri 

 Ö retim Üyesi Enstitüsü Tarihi 
1. Ömer Tarman Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü 1939 
2. Vam�k Tay i Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü 1939 
3. Celal Tar�man Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü 1942 
4. Nail Oraman Ba  – Bahçe Enstitüsü 1939 
5. Lütfi Ülkümen Ba  – Bahçe Enstitüsü 1939 
6. Sadri Aran Ba  – Bahçe Enstitüsü 1941 
7. Kadri Bilgemre Zootekni Enstitüsü 1935 
8. brahim Yark�n Zootekni Enstitüsü 1937 
9. Cemal Ar�tman Zootekni Enstitüsü 1941 
10. Ekrem Rü tü zmen Süt ve Süt Mamulleri Enstitüsü 1936 
11. sfendiyar Esat Kadester Zirai Kimya Enstitüsü 1937 
12. Halid Evliya Zirai Kimya Enstitüsü 1938 
13. Sedat Kansu Zirai Kimya Enstitüsü 1942 
14. Kerim Ömer Ça lar Toprak Enstitüsü 1936 
15. Esat Ahmet Bozkaya Ziraat Aletleri ve Makinalar� Enstitüsü 1936 
16. Hamit Demirta  Ziraat Aletleri ve Makinalar� Enstitüsü 1943 
17. evket Ra it Hatipo lu Ökonomi ve Zirai letmecilik Enstitüsü 1936 
18. eref Nuri lkmen Ökonomi ve Zirai letmecilik Enstitüsü 1940 
19. Kaz�m Köylü Ökonomi ve Zirai letmecilik Enstitüsü 1941 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde ilk habilitasyon tez çal� mas�n� Zootekni Enstitüsü’nden  
Kadri Bilgemre yapm� t�r.  

YZE Ziraat Fakültesi’nde yap�lan doçentlik (habilitasyon) tez çal� malar� a a �da 
verilmi tir.  

                                                            
18 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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Ça lar, Kerim Ömer. (1935). Ankara Çevresi Sular� ve Haymana Kapl�cas� Üzerinde 
Etütler. Dan� man: Prof. Dr. von der Heide. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan,  Say� 7, 73 s.   

Bu eser Toprak ve Toprak Kakteriolojisi Enstitüsü’nde yap�lm�  ve ziraat 
doktoras� konusu olarak takdim edilmi , profesörlerden Dr. von der Heide ve Dr. 
Matschenz’in raporlar� üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir.  

 Çalgüner, Cemil. (1943). Türkiye'de Ziraat çileri. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan, Say� 132, 127 s. 

 Bu eser ktisadiyat Enstitüsü’nde haz�rland�ktan sonra ziraat doktoras� konusu 
olarak takdim edilmi , Prof. Dr. Horn ile Doç. Dr. eref Nuri lkmen’in raporlar� 
üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan 30.04.1940 tarihinde kabul edilmi tir. 

Tar�man, Celal. (1944). Türkiye Ketenlerinin Morfolojik ve Teknolojik Vas�flar� ve 
Bunlardan Faydalanma mkânlar�. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 145, 
108 s. 

Tar�man, 1942 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve Doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Oraman, Nail. (1941). Ortaanadolu Kurak M�nt�kas� Ba c�l� �n�n Esaslar�.  Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 121, 80 s. 

14 Ekim 1939 tarihinde habilitasyon tezi olarak kabul edilmi tir. 

Ülkümen, Lütfi. (1940). Meyva A açlar�nda Verimin Art�r�lmas� ve Kültür 
Tedbirlerinin Ba ar�s� le Tatbiki Bak�m�ndan Çiçek Tomurcu u Te ekkülü Zaman�n�n Önemi. 
50 s. 

Ülkümen, 1939 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve Doçent unvan�n� 
alm� t�r.19  

Aran, Sadri. (1948). Ortaanadolu Süs Bahçecili i çin Tezyinat A açlar� Temini. 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay�nlar�, Say� 2, 139 s.  

Bu eser habilitasyon tezi olarak 1941 y�l�nda Ziraat Fakültesi’ne sunulmu , Ord. 
Prof. Dr. Chinchin, Ord. Prof. Dr. Brauner,  Doç. Dr. Lütfi Ülkümen’in raporlar� ile 
kabul edilmi tir. 

Bilgemre, Kadri. (1935). Leghorn, Rodayland ve Yerli Tavuklarda Büyüme Safahat�n�n 
Tetkiki. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 6, 37 s. 

Bilgemre, 1935 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r.20 

Yark�n, brahim. (1939). Orta Anadolu S� �rlar�, Bak�m, Yemleme ve Yeti tirme Vaziyeti. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan Say� 95, 107 s.  

Yark�n, 1937 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve Doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

                                                            
19 Akman, a.g.e. 
20 Akman, a.g.e. 
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zmen, Ekrem Rü tü. (1937). Ka ar Peynirinin Yap�l� � ve Terkibi Üzerinde 
Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 36, Türkçesi 82 s., 
Almancas� 84 s. 

zmen, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Kadaster sfendiyar Esat. (1938). Protein Maddeleri ve Bunlar�n Hayvan 
Beslenmesindeki Ehemmiyeti ile Türkiye Ziraat Hayvanlar�n�n Protein Membalar�.  Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 83, 48 s. 

Kadester, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Evliyar, Halit.  (1940). Anadolu Topraklar�n�n Su Vaziyeti Hakk�nda Bir Etüt. Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 109, 29 s. 

Evliyar, 1938 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r.  

Kansu, Sedat. (1943). Ankara Civar�nda Yeti en Baz� Mühim Step Nebatlar�n�n 
Hayvan Ta fiyesi Bak�m�ndan Ehemmiyetleri. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, 
Say� 131, 130 s. 

Kansu, 1942 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Ça lar, Kerim Ömer. (1937). Anadolu artlar�na Göre Su ve Toprak Münasebetleri. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 25,  Türkçesi ve Almancas� 101 s. 

Ça lar, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Bozkaya, Esat Ahmet. (1936). Anadolu’nun Pamuk, Çeltik, M�s�r, Afyon, F�nd�k ve 
Ba c�l�k Bölgelerinde Kullan�lan Ziraat Alet ve Düzenleri Üzerinde Ara t�rmalar. Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 38, Türkçesi 70 s., Almancas� 74 s., ekiller 68 s. 

Bozkaya, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Demirta , Hamit. (1943). Memleketimizdeki Ziraat Traktörlerinin Teknik ve ktisadi 
Bak�mdan Mukayeseli Tetkik ve Tecrübeleri ve Muhtelif Ziraat lerindeki Vaziyetleri. Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 140.  

Demirta , 1943 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

lkmen, eref Nuri. (1943). Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi. Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 127, 88 s. 

lkmen, 1940 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r 

Köylü, Kaz�m. (1947). Türkiye’de Büyük Arazi Mülkleri ve Bunlar�n letme ekilleri. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan, Say� 154, 142 s. 
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Bu eser habilitasyon tezi olarak 1941 y�l�nda Ziraat Fakültesi’ne sunulmu  ve 
Prof. Dr. Gerngross, Prof. Dr. Chinchin, Doç. Dr. Vam�k Tay i'nin raporlar� ile kabul 
edilmi tir. 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Yay�nlar� 

YZE Fakülteleri’nde görev yapan Alman ö retim üyeleri, doktora ve habilitasyon 
tez çal� malar�nda dan� man ya da jüri üyesi olarak görev yapmalar�n�n yan�nda, 
ara t�rmalar yapm� , konular� ile ilgili kitaplar yazm�  ve bu çal� malar� 
yay�mlam� lard�r. Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’nun en önemli amaçlar�ndan olan 
ö retim üyelerinin ders verme yan�nda ara t�rma yapma ve ara t�rma sonuçlar�n�n 
yay�m� görevini yerine getirmi lerdir. Alman ö retim üyeleri ülkemizden ayr�ld�ktan 
sonra bu görevleri, onlar�n yan�nda yeti en Türk ö retim üyeleri sürdürmü lerdir. 
YZE Ziraat Fakültesi’nde 1933-1943 y�llar� aras�nda Alman ö retim üyelerince yap�lan 
yay�nlar Enstitülere göre a a �da verilmi tir.21 

  

Ba -Bahçe Enstitüsü 

Gleisberg, W. (1936). Türkiye Meyvac�l� � ve Ba c�l� � Hakk�nda Umumi Rapor. (Çev: 
Oraman, N.). Tar�m Bakanl� � Ne riyat�. Say� 1-5, 112 s. 

Gleisberg, W. (1937). Umumi Meyvac�l�k. (Çev: Ülkümen, L.). Say� 15, 120 s. 

Gleisberg, W. (1937). Genel Sebzecilik. (Çev: Ekinci, S.). Say� 14, 50 s. 

Gleisberg, W. (1937). Özel Sebzecilik. (Çev: Ekinci, S.). Say� 1, 56 s. 

Gleisberg, W. (1938). Hususi Ba c�l�k. (Çev: Oraman, N.). Say� 43, 101 s. 

Gleisberg, W. (1938). Süs Nebatlar�. (Çev: Oraman, N.). Say� 67, 61 s. 

Gleisberg, W. (1938). Türkiye Meyvac�l� � Üzerinde Ara t�rmalar. (Çev: Ülkümen, L.)  Say� 
3-5, 80 s. 

Gleisberg, W. (1939). Hususi Meyvac�l�k. (Çev: Ülkümen, L.). Say� 72, 104 s. 

Kobel, F. (1944). Meyvac�l� �n Fizyolojik Esaslar�. (Çev:  Özbek, S.). Tar�m Bakanl� � Yay�n�. 
Say� 607, 269 s. 

Gassner, G. (1944). Kurutan. (Çev: Özbek, S.). Tar�m Bakanl� � Yay�n�. Say� 581, 100 s. 

 

Bitki Hastal�klar� Enstitüsü 

Bodenheimer, F. S. (1941). Türkiye Entomolojisi (Entomolojiye Giri ). (Çev: Alkan, B.). 
Tar�m Bakanl� � Yay�n�. 175 s. 

Bodenhe�mer, F. S. (1941). Türkiye Entomolojisi (Türkiye Ha eret Familyalar�n�n Resimli 
Te his Anahtar�). (Çev: Alkan, B. ve Yalas, B.). Tar�m Bakanl� � Yay�n�. 103 s. 

                                                            
21 Çiftçi, a.g.e. 
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Gassner, G. (1942). Limon A açlar�nda Mal Secco Yahut Uç Kurutan Hastal� � 
Üzerinde Ara t�rmalar. (Çev: Kuntay, S.). Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. 92 s. 

 

Ekonomi ve Zirai letmecilik Enstitüsü 

Falke, F. (1935). Türkiye’de Ziraî Defter Tutumunun Gayesi ve Vazifeleri.  (Çev: Köylü, K.). 
Yüksek Ziraat Enstitüsü. Say� 4, 55 s.  

Falke, F. (1935). Köylünün Mahiyeti. (Çev: Hatipo lu, H. .). Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çiftçiye Ö ütler. Say� 9, 24 s. 

Falke, F. (1935). Umumi Halk ktisadiyat�. K�s�m 1-2. (Çev: Hatipo lu, H. .) Yüksek 
Ziraat Enstitüsü (Roto). Say� 2, 119 s. 

Falke, F. (1936). Umumi Halk ktisadiyat�. K�s�m 3. (Çev: Hatipo lu, H. .). Yüksek Ziraat 
Enstitüsü. (Roto). Say� 3. Ankara. 74 s. 

Falke, F. (1936). ktisat lmine Methal. (Çev: Hatipo lu, H. .) Yüksek Ziraat Enstitüsü 
(Roto). Say� 1, Ankara. 100 s. 

Falke, F. (1938). Umumi ktisat. (Çev: Hatipo lu, H. .). Yüksek Ziraat Enstitüsü (Roto). 
Say� 4, Cilt 1. Ankara. 136 s. 

Falke, F. (1938). Umumi ktisat. (Çev: Hatipo lu, H. .). Yüksek Ziraat Enstitüsü (Roto). 
Say� 4. Cilt 2. Ankara. 75 s. 

Falke, F. (1938). Umumi ktisat. (Çev: Hatipo lu, H. .). Yüksek Ziraat Enstitüsü (Roto). 
Say� 4. Ankara. 103 s. 

Falke, F. (1938). Kooperatifçilik. Ankara. (Çev: lkmen, . N.). Yüksek Ziraat Enstitüsü 
(Roto). Say� 57. 62 s. 

Falke, F. (1938). Zirai ktisat lmi. (Çev: Köylü, K.) Yüksek Ziraat Enstitüsü (Roto), Say� 
58. Ankara. 60 s. 

 

Kültürteknik Enstitüsü 

Oehler, Th., Kurdo lu, E., Eralp, O. (1938). Konya Ovas� Sulama Suyunu Temin Eden 
Havzan�n Hidrolojik Durumu. 1. Köy ve Ziraat Kalk�nmas� Yay�nlar�. 20 s. 

Oehler, Th., Kurdo lu, E. (1938). Die Wisservvirtsch ftlichen Grundlagen für die 
Büwesserung der Koniaebene (Deutsche-wasserwirtschaft) Dergisi. 12 s. 

Oehler, Th., (1941). Ankara Toprak Tebahhuru Tecrübeleri. (Çev: Kurdo lu, E.) Ziraat 
Dergisi. 20 s. 

Nebat Yeti tirme ve Islah� Enstitüsü 

Weniger, Ch. (1937). Türkiye Ziraat Veriminin Ba ka Memleketlerle Mukayesesi. (Kongre 
Yay�n�). 10 s. 

Weniger, Ch. (1938). Türk Köylülerinin Ya lar� ve Ziraat Üzerine Tesirleri.  (Kongre 
Yay�n�). 7 s. 
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Weniger, Ch. (1938). Türkiye'de Sulama Ziraati. (Kongre Yay�n�). 25 s. 

Weniger, Ch. (1938). Türkiye Ziraatinin Kalk�nmas�nda Eroziyona Verilecek Ehemmiyet. 
(Ziraat Vekaleti Ne riyat�) S. 319. Ankara. 24 s. 

Weniger, Ch. (1938). Toprak Eroziyonuna Kar � Al�nacak Tedbirler.  (Kongre Yay�n�).       12 
s. 

Weniger, Ch. (1938). Tabii Gübrelerin Ehemmiyeti. (Kongre Yay�n�). 12 s. 

Weniger, Ch. (1938). Türkiye Ziraat Siyasetinin Esas Meseleleri Hakk�nda Dü ünceler. 
(Kongre Yay�n�). 38 s. 

Weniger, Ch., Tosun, O. (1939). Modern Kuru Ziraat Esaslar�n�n Türk Atasözleri ile zah ve 
Kar �la t�r�lmas�. (Die Trockenland-wirtschaft in sprich-wors des Anotolischen 
Bauern).  55 s. 

Weniger, Ch. (1939). Türkiye Ekmeklik ve Makarnal�k Bu daylar�n�n Standardize Edilmesi. 
(Z. V. Kongre Yay�n�). 19 s. 

Weniger, Ch., Emre, E. (1940). Anadolu “Tr. durum"da Meydana Gelen Dönme Danelerin 
Sebepleri ve Buna Kar � Tedbirler. S. 102. 18 s. 

Weniger, Ch., Ferngros, O. (1941). Bu daylar�n Kalitesi ve Kül Muhteviyatlar� Üzerine 
Sun'i Gübrelerin Tesir Kabiliyeti. (Çev: Emre, E.). S. 112. 12 s. 

Weniger, Ch. (1943). Die Grundlagen des Türkischen Ackerbaus Leipzig-Werggemein- schaft. 
(Çev: Tay i, V., Tarman, Ö.). Türkiye Genel Ziraat�n Temelleri. 476 s. 

 

Süt ve Süt Mamulleri Enstitüsü 

Spöttel, W., zmen, E. R. (1937). K�v�rc�k Koyunlar�n�n Süt Verimierile Sütlerinin Terkibi 
Üzerinde Ara t�rmalar. S. 58, Türkçesi 73 s., Almancas� 72 s. 

Spöttel, W., zmen, E. R. (1937). Anadolu Mandalar�n�n Süt Verimlerile Sütlerinin Terkibi. 
S. 79. Türkçesi 67 s., Almancas� 66 s. 

Spöttel W., zmen, E. R. (1937). Erzeugung, Zusammensetzung und Verarbeitung der 
verschiedenen Milcharten in der Türkei. 30 s. 

 

Ziraî Kimya Enstitüsü 

Horn, V., Kadaster, . E., Kansu, S. (1938). M�s�r Saman� Hazmolabilme Kabiliyeti Hakk�nda. 
Say� 81. 35 s. 

Horn, V., Kadaster, . E., Kansu, S. (1942). Fi  Nebat�n�n Ye il, Silo, Ot, Saman ve Tane 
Halinde Yem De eri. Ziraat Vekâleti Yay�n� Umumi. S. 541. 64 s. 

Horn, V., Kadaster, . K. (1944).  Burçak Bitkisinin Ye il, Ye il Sîlo, Kuru Ot,  Saman ve 
Tane Halinde Yem De eri. Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. S. 2. ss. 487-557. 

Horn, V., Kadaster, . E., Kansu, S. (1947). Türkiye Topraklar�nda Bir Besin Maddesi 
Yoklamas�. Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. ss. 314-322. 
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Zootekni Enstitüsü 

Spöttel W., Yark�n, . A. (1940). Ortaanadolu Yerli Kara S� �rlar�nda Muhtelif Yemleme 
Tarzlar�n�n Beden nki af� Üzerine Tesiri Hakk�nda Ara t�rmalar. Ankara. Enstitü 
Dergisi. S. 103. Almanca olarak Zeilschrift zür Tierzuehturig �md 
Zuchtungsbiologie Band. 46 Heft 2. 

 

YZE Ziraat Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Özgeçmi leri 

 
Ord. Prof. Dr. Friedrich Falke 

Friedrich Falke, 7 Temmuz 1871 tarihinde Schwarzholz, Altmark’ta do mu , 10 
Mart 1948 tarihinde Arendsee, Altmark’ta ya am�n� kaybetmi tir. Bir Alman tar�m 
bilimcisidir. Çal� ma alanlar� tarla bitkileri, tar�msal i letme ve çay�r mera bilimidir. 
Falke, bir çiftlik sahibinin o lu olarak 1890’dan itibaren Halle (Saale) Üniversitesi’nde 
ziraat ö renimi yapm� t�r.  

Almanya’da zaman�n en me hur tar�m bilimcisi Julius Kühn dan� manl� �nda, 
”Kahverengi saman�n yem de eri” konulu tez çal� mas�n� 1895 y�l�nda tamamlam� t�r. 
1898 y�l�nda Halle’de “ neklerin süt sekresyonu” konulu doçentlik (habilitasyon) tezini 
bitirmi tir. Yakla �k 3 y�l Halle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde doçent olarak görev 
yapm� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Foto raf 8. Friedrich Falke 

1901 y�l�nda Liepzig Üniversitesi Tarla Bitkileri ve Hayvan Islah� Bölümü’ne 
profesör olarak atanm� t�r. Liepzig Üniversitesi’ndeki bu görevinin ilk bölümü 1. 
Dünya Sava � ile son bulmu tur. 1914 y�l�nda yüzba � olarak cepheye gitmek zorunda 
kalm� t�r. 1918 y�l�nda üniversiteden ayr�lm� t�r.  

Saksonya eyaleti Ekonomi Bakanl� �’nda bakanl�k dan� man� olarak “bu eyalette 
tar�msal üretimi art�rma” görevini üstlenmi tir. Bu pozisyonda tar�msal deneme 
istasyonlar�n�n geli mesini desteklemi tir. Pommritz’de bir “Tarla leri Ara t�rma 
Enstitüsü”, Pillnitz’de ise geli mi  bir “Bahçe Bitkileri E itim ve Ara t�rma stasyonu” 
kurmu tur. Bunlara ek olarak ziraat okullar� ve çiftçiler için yay�m hizmetlerinde 
reorganizasyon yapm� t�r.  
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1920 y�l�nda ikinci kez Liepzig Üniversitesi’nde tar�msal i letme alan�na 
Ordinaryüs Profesör olarak atanm� t�r. 1933 y�l�nda Türk Hükümeti ile yap�lan 
sözle me sonucu Ankara YZE Ziraat Fakültesi’nde görev alm� t�r. Bu enstitünün 
fakültelerine çok ba ar�l� çal� malar yapan Alman profesörlerin de gelmesini 
sa lam� t�r. 1933-1938 sonlar� aras�nda Ankara YZE’nin Rektörlük görevini 
yürütmü tür.   

1938 y�l�n�n sonlar�nda Almanya’ya geri dönen Falke, emekli olarak Arendsee’de 
ya am�n� sürdürmü tür. 6 Mart 1948 tarihinde Liepzig Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi’nden önemli bir konumda tar�msal enstitülerin yeniden in as� için görev 
almas� istenmi tir. Ancak Liepzig Üniversitesi’ne bu üçüncü atama 
gerçekle ememi tir. Çünkü bu öneriden dört gün sonra Falke ya am�n� kaybetmi tir.22 

 

Ord. Prof. Dr. Dr. Walter Spöttel 

Walter Spöttel, 28 May�s 1892 tarihinde Weissenfels’te do mu tur. 1910 y�l�nda 
Ftanck Vakf� Lisesi’ni bitirmi tir. 1910-1914 y�llar� aras�nda Halle Üniversitesi’nde 
Do a Bilimleri alan�nda ö renim görmü tür.  

1914-1918 y�llar� aras�nda önce gönüllü olarak topçu birli inde sava  hizmeti 
yapm� t�r. 1917 y�l�nda kimya, fizik, zooloji ve botanik dallar�nda yüksek ö retmen 
devlet s�navlar�n� tamamlam� t�r. 1918-1919 y�llar�nda Halle’de Tar�m Kontrol 
stasyonu’nda asistanl�k yapm� t�r. 

1919-1932 y�llar� aras�nda Halle Üniversitesi Hayvan Islah� Bölümü’nde asistan 
olarak çal� m� t�r. Bu Enstitü’de habilitasyon çal� mas�n� tamamlam� t�r. 1927-1928 
y�llar�nda ara t�rmalar� nedeniyle sviçre’de ya am� t�r. 1930 y�l�nda profesörlü e 
yükseltilmi tir. 1932-1934 y�llar� aras�nda Halle Üniversitesi’nde çal� m� t�r.  

28.08.1933 tarihinde ordinaryüs profesör olarak Ankara YZE’de görev alm� , 
Hayvan Islah� ve Sütçülük Enstitüleri’nde direktörlük yapm� t�r. 1936-1938 y�llar� 
aras�nda Ankara YZE Ziraat Fakültesi Dekanl� � görevini yürütmü tür.  

Spöttel, 1939 y�l�nda Halle Üniversitesi Hayvan Besleme Bölümü’nde çal� maya 
ba lam� , 1940 y�l�nda memur kadrosunda profesör olarak atanm� t�r. 1944 y�l�nda 2. 
S�n�f Sava  Liyakat Ni an� alm� t�r. 

 
Foto raf 9. Walter Spöttel 

                                                            
22 Çiftçi, a.g.e.; Anonymous ( 2015b). de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Falke. Eri im Tarihi: 06.01.2015. 
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1945 Ekim ay�nda eyalet hükümeti kendisine 3 ayl�k gözalt� ve maa  kesintisi 
uygulam� , 31 Aral�k 1945 tarihinde ise serbest b�rak�lm� t�r. 1946 y�l�nda Antifa 
Komitesi’nin karar�yla tekrar Hayvan Islah� Enstitüsü’nde çal� maya ba lam� , 4 
Temmuz 1953 tarihinde Halle’de ya am�n� kaybetmi tir.23  

 

Prof. Dr. Franz Heske  

Heske, 3 Temmuz 1892 tarihinde Frauenberg’de do mu , Viyana’da Toprak 
Kültürleri Yüksek Okulu’nda ormanc�l�k ö renimi görmü  ve bu okulda Doçent 
olmu tur. Ayr�ca Oxford Üniversitesi’nde tropik ormanc�l�k ö renimi de gören Heske, 
ülke içinde ve d� �nda ormanc�l�k konusunda dan� manl�k yapm� t�r. 1928’de 
Ormanc�l�k Bilimleri Profesörü olmu  ve Tharandt (Saksonya)’daki Ormanc�l�k 
Enstitüsü Direktörlü ü’ne atanm� t�r. 1931 y�l�nda Yabanc� ve Koloniyal Ormanc�l�k 
Enstitüsü’nü kurmu tur. Bu Enstitü 1937’de imparatorluk kurumu olarak tan�mlanm�  
ve 1940’ta imparatorluk ormanc�l�k maestrosu Hermann Göring’in talimat�yla 
Hamburg yak�nlar�ndaki Reinbek’te bulunan Reinberg atosu’na aktar�lm� t�r. Heske, 
Kas�m 1933’te Alman profesörlerinin Adolf Hitler’e inanc�n� vurgulad�klar� yaz�ya 
(Manifestoya) imza atm� t�r.  

Heske, 1935 y�l�nda Ankara YZE Orman Fakültesi’nde görev yapmak üzere 
Ankara’ya davet edilmi  ancak i lerinin yo unlu u nedeniyle gelememi tir. 
(Haske’nin 1933-1934 ve 1934-1935 ö retim y�llar�nda YZE Ziraat Fakültesi’nde yer 
ald� �, 20.03.1934 tarihinde Ormanc�l�k Enstitüsü’nde göreve ba lad� � bilgileri de 
vard�r.24 Hamburg Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Ormanc�l�k Bilimleri Profesörü iken, 
stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin daveti üzerine 1949 y�l�nda Türkiye’ye gelen 

Heske, Orman Politikas� ve Enstitüsü Kürsüsü’nde sözle meli olarak çal� m� , Orman 
Amenajman� dersini okutmu tur.  

1951 y�l�nda stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nce kurulmas� kararla t�r�lan 
Ormanc�l�k Co rafyas� ve Yak�n ark Ormanc�l� � Kürsüsü’nün kurulu unda görev 
alm�  ve 1951-1955 y�llar� ars�nda Ormanc�l�k Co rafyas� ile Kurak M�nt�kalar 
Ormanc�l� � derslerini vermi tir. Heske, 1954 y�l�nda Türkiye’de ilk kez Ankara Bala 
Devlet Üretme Çiftli i’nde koruyucu rüzgar perdeleri projesini haz�rlam�  ve 
uygulam� t�r. Ayr�ca, Türkiye ormanc�l� � ile ilgili çe itli yay�nlar yapm� t�r. Bunlar 
aras�nda “Stepten Faydalanma mkanlar�” adl� eser, Heske’nin Türkiye ormanc�l� �na 
ili kin fikirlerini yans�tmas� bak�m�ndan büyük bir öneme sahiptir. Dünya 
ormanc�l� �n�n geli mesi, kereste kullan�m�, orman in as� ve özel olarak orman 
amenajman� ve korunmas� konular�na yenilik ve geli meler sa lam� t�r. Uzun y�llar 
Amerika Birle ik Devletleri, Hindistan ve Türkiye’de çal� an Heske 1957-1961 y�llar� 
aras�nda Habe istan’da Genel Orman Maestrosu olarak çal� m� t�r. 

                                                            
23 Çiftçi, a.g.e.; Anonymous ( 2015d). aus. wikipedia, der freien Enzyklopadie. Eri im Tarihi: 06.01.2015. 
24 Çiftçi, a.g.e. 



kinci Vatan 335

Heske, organik dü ünce do rultusunda do al felsefenin yarat�c�s� ve 1990’l� 
y�llarda ba layan sürdürülebilir geli menin, ya am eklinin ve sürdürülebilirlik 
bilimlerinin kuramsal öncüsü olmu tur. 

stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nin yay�nlanmas�nda da katk�s� 
olan Heske, 1955 y�l�nda ülkemizden ayr�lm�  ve 7 Mart 1963 tarihinde Hamburg’da 
ya am�n� kaybetmi tir.25 

 

Prof. Dr. Richard v.d. Heide 

Heide, 22.08.1933 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1935-1936 y�llar�nda YZE Ziraat Fakültesi Dekanl�k görevini yürütmü tür. 
1933 y�l�ndan ülkemizden ayr�ld� � 1936 y�l�na kadar YZE Ziraat Fakültesi Zirai Kimya 
Enstitüsü Müdürlü ü görevinde bulunmu tur. Ülkemizde bulundu u süre içerisinde 
ders vermenin yan�nda birçok ö renciye doktora çal� mas� ve doçentlik tez çal� mas� 
yapt�rm�  veya bu çal� malarda jüri üyesi olarak görev alm� t�r.  

 

Prof. Dr. Kurt Stüwe 

Stüwe, 28.08.1933 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1933-1934 ve 1934-1935 ö retim y�llar�nda YZE Ziraat Fakültesi Suculuk 
Enstitüsü Müdürlü ü görevini yürütmü tür. 

 

Ord. Prof. Dr. Walter Gleisberg  

Gleisberg, 28.08.1933 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi 
olarak atanm� t�r. 1933-1935 y�llar� aras�nda YZE Ziraat Fakültesi Dekan� olarak, 1938 
y�l� sonlar�nda ülkemizden ayr�lan Falke’nin yerine 1939 Nisan�’nda yap�lacak olan 
rektör seçimine kadar YZE Rektör Vekili olarak görev yapm� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 10. Walter Gleisberg 

                                                            
25 Anonim ( 2007). http//www.orman.istanbul.edu.tr/emekli.; Çiftçi, a.g.e.; Anonymous ( 2015d).       

A.g.e. 
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Gleisberg ayr�ca 1933-1939 y�llar� aras�nda Bahç�vanl�k, Meyvecilik ve Ba c�l�k 
Enstitüsü Müdürlü ü görevinde bulunmu tur. Ülkemizde bulundu u süre içerisinde 
ders vermenin yan�nda, birçok yay�n yapm� , birçok ö renciye doktora ve doçentlik 
tez çal� mas� yapt�rm�  veya bu çal� malarda jüri üyesi olarak görev alm� t�r. 

 

 

Prof. Dr. Reinhold Hoffmann 

Hoffmann, 1933-1934 ö retim y�l�nda Ankara YZE Ziraat Fakültesi Nebatat 
Yeti tirme ve Nebatat Islah� Enstitüsü Müdürü olarak görev yapm� t�r. 

 

 

Ord. Prof. Dr. Walter Dix 

15.10.1935 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1935 y�l�ndan ülkemizden ayr�l�  tarihine kadar Ankara YZE Ziraat 
Fakültesi Nebatat Yeti tirme ve Nebatat Islah� Enstitüsü Müdürü olarak görev 
yapm� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 11. Walter Dix 

 

Ord. Prof. Dr. Guido Matschenz 

 01.03.1935 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 ö retim y�llar�nda Ziraat muallimlerine 
mahsus Pedagoji Seminar� ba l� � alt�nda bir çok ders vermi tir. 
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Foto raf 12. Guido Matschenz 

Bunun yan�nda 1934-1935 ö retim y�l�nda Nebatat Yeti tirme ve Nebatat Islah� 
Enstitüsü Müdürlü ü görevini yürütmü  ve bu Enstitü’nün derslerini okutmu tur. 
1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 ö retim y�llar�nda askerlere ziraat dersleri de 
vermi tir. 

 

Ord. Prof. Dr. Valentin Horn 

Horn, 07.01.1937 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1936-1937 ö retim y�l�nda Zirai Kimya Enstitüsü Müdürlü ü görevini 
yürütmü  ve bu enstitünün derslerini okutmu tur. 1938-1939 y�llar�nda Ankara YZE 
Ziraat Fakültesi Dekanl� � yapm� t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 13. Valentin Horn 

Ülkemizde bulundu u süre içerisinde ders vermenin yan�nda, birçok yay�n 
yapm� , birçok ö renciye doktora çal� mas� ve doçentlik tez çal� mas� yapt�rm�  veya 
Bu çal� malarda jüri üyesi olarak görev alm� t�r. 30.04.1940 tarihinde tamamlanan 
Cemil Çalgüner’in doktora tez çal� mas�nda jüri üyesi olarak görev yapan Horn, 
Almanya’ya büyük bir olas�l�kla 1940 y�l�nda geri dönmü tür. 
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Ord. Prof. Dr. Thodor Oehler 

Oehler, 01.11.1935 tarihinde Ankara YZE Ziraat Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1935-1936 ve 1936-1937 ö retim y�llar�nda Suculuk Enstitüsü Müdürlü ü 
görevini yapm� t�r. Ülkemizde bulundu u süre içerisinde ders vermenin yan�nda 
birçok yay�n yapm� t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 14. Thodor Oehler 

 

Prof. Dr. Kurt Lohwag  

Lohwag, 1913 y�l�nda Bohemya’da do mu  ve Viyana Üniversitesi’nde Tabii 
Bilimler ö renimi görmü tür. Viyana Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun Botanik 
Enstitüsü’nde ö retim üyeli ine yükselmi  olup ayr�ca birçok ormanc�l�k ara t�rma ve 
meslek kurulu unda da çal� m� t�r.  

Lohwag, ilk olarak 1954-1955 güz yar�y�l�nda Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelmi  ve burada Bitki Koruma dersini 
okutmu , daha sonra 1957 y�l� bahar yar�y�l�nda stanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi’nde misafir profesör olarak Orman Fitopatolojisi dersini vermi  ve bu dersi 
1958 ve 1959 y�llar�nda da okutmu tur. 

Ülkemizde bulundu u sürece Bat� Karadeniz, Orta, Bat� ve Güney Anadolu ile 
Marmara Bölgeleri’ndeki ormanlarda inceleme gezileri yapm�  ve incelemelerin 
sonuçlar�n� çe itli dergilerde yay�mlam� t�r. Lohwag, 1970 y�l�nda Viyana’da ya am�n� 
kaybetmi tir.26 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Anonim, a.g.e. 
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YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

YZE bünyesinde bulunan Ziraat Sanatlar� Fakültesi ö renci almam� , doktora ve 
habilitasyon çal� malar� yapt�rm�  ve di er fakültelerin ö rencilerine konular� ile ilgili 
dersleri okutmu tur.  

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde görev alan ve Almanya’da doktoras�n� 
tamamlayan ö retim üyesi sadece Sait Tahsin Tekeli’dir.  

Sait Tahsin Tekeli, Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi mezunu olup 1928 y�l�nda 
doktora tez çal� mas�n� tamamlam�  ve ülkemize dönmü tür.  Almanya’da uzun süre 
bilimsel çal� ma yapan ö retim üyesi say�s� iki olup, isimleri, mezun oldu u okullar ve 
yurda dönü  tarihleri Çizelge 21’de verilmi tir.27  

 

Çizelge 21. YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev ve Almanya’da Uzun Süre 
Bilimsel Çal� ma Yapan Ö retim Üyeleri 

 Ad� Soyad�  Mezun Oldu u Okul  
Yurda Dönü  

Y�l� 
1  Esat Ahmet Bozkaya Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1927 
2  Arif Akman Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 

 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüslerin Atanma 
Tarihleri 

       YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde 1933-1943 y�llar� aras�nda iki Alman ö retim 
üyesi görev yapm� t�r. Dr. Otto Gerngross YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde en uzun 
süre görev yapan Alman ö retim üyesidir.  
 YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde görev yapan Alman ö retim üyelerinin 
unvanlar� “Ordinaryüs Profesör Doktor”dur. Ancak makale içerisinde çizelgelere 
s� d�rabilmek için Dr. unvanlar� ile gösterilmi tir. YZE Ziraat Fakültesi’nde görev 
yapan Alman ordinaryüsler ve atanma tarihleri Çizelge 22’de verilmi tir.28 
 

Çizelge 22. YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüsler 

 Unvan� Atand� � Tarih

 Ordinaryüsler 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

1 Dr. Otto Gerngross 31.07.1933

2 Dr. Max Rüdiger   09.03.1936  

 

 

                                                            
27 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
28 Çiftçi, a.g.e. 
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YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Dekan Olarak Görev Yapan Alman Bilim 
nsanlar� 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde 1933-1943 y�llar� aras�nda Dekan olarak görev 
yapan Alman ö retim üyesi 1943 y�l�nda Türkiye’den ayr�lan Ord. Prof. Dr. Otto 
Gerngross’dur.29  

 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan Alman 
Bilim nsanlar� 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür olarak görev alan Alman 
ö retim üyeleri dört olup Dr. Falke Köylü El leri Enstitüsü’nde 1933 y�l�ndan 1937 
y�l�na kadar vekaleten müdür olarak görev yapm� t�r.  

Enstitü müdürü olarak görev yapan Alman ö retim üyeleri Çizelge 23’te 
gösterilmi tir.30   

 

Çizelge 23. YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev 
Yapan Alman Ö retim Üyeleri 

 Ziraat Sanatlar� Fakültesi (Enstitü Müdürleri) 

 Enstitü 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

1 htimar 
Sanatlar�  

Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross  

Dr. Rudiger  Dr. Rudiger  

2  Zirai 
Hammaddeler 
Teknolojisi  

- - Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross  

3  Ziraat 
Makinalar�  

- - Dr. Falke  
(Vekaleten)  

Dr. Falke  
(Vekaleten) 

4  Köylü El leri  Dr. Falke  
(Vekaleten)  

Dr. Falke  
(Vekaleten)  

Dr. Falke  
(Vekaleten)  

Dr. Falke  
(Vekaleten)  

 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Alman Ö retim Üyelerince Okutulan Dersler 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde görev yapan Alman ö retim 
üyelerince okutulan dersler enstitülere göre,  ayr� çizelgelerde ba l�klar alt�nda 
verilmi tir.31   

 

 

 

                                                            
29 Çiftçi, a.g.e. 
30 Çiftçi, a.g.e. 
31 Çiftçi, a.g.e. 
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Çizelge 24. Zirai Sanatlar Enstitüsü’nde Verilen Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
htimar Sanatlar� I. K�s�m Kimyevi ve

Biyolojik Esaslar, arapç�l�k �rac�l�k. 
  Dr. Rudiger  Dr. Rudiger 

htimar Sanatlar� II. K�s�m Birac�l�k,
Mayac�l�k, Sirkecilik, Meyvalar�n
K�ymetlendirilmesi, Meyva Konservecili i 

  Dr. Rudiger  Dr. Rudiger 

htimar Sanatlar� Tatbikat�: htimar Sanatlar�,
Sirkecilik, �rac�l�k, ve Meyva
K�ymetlendirilmesinde Tahliller 

  Dr. Rudiger  Dr. Rudiger 

lerlemi ler çin lmi Ara t�rmalar Tam ve
Yar�m Günlük Hususi Tatbikat  

  Dr. Rudiger  Dr. Rudiger 

Zirai Hammaddelerin Teknolojisi K�s�m I.
Kudret, Hararet, Bürudet stihsali, Su
Meseleleri, Pancar ve Kam�  ekeri Endüstrisi
ve Ni astan�n lenmesi 

  Dr. Gerngross Dr. 
Gerngross 

Zirai Mahsulat�n Teknologias� I. K�s�m ( eker
Ve Ni asta Fabrikasyonu) 

Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Teknologial Kollokyum I. K�sma Mahsus Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Zirai Mahsulat�n Teknologias� II. K�s�m
(Hububat�n lenmesi, htimar Sanayi) 

Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Teknologial Kolokyum II. K�sma Mahsus Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Debagat ve Debagat Maddeleri Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Teknologia Tatbikat  Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

Hidrogen yonlar�n�n Kesafetinin Mesahas� Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

  

lerlemi ler çin lmi Ara t�rma Çal� malar�,
Tam ve Yar�m Gün  

Dr. 
Gerngross  

Dr. 
Gerngross 

Dr. Gerngross Dr. 
Gerngross 

Dersler ve Tatbikat Dr. S. 
Tahsin ve 
A. Veli 

Dr. S. 
Tahsin, H. 
Türkay, H. 
Kamç� 

K. H. Saygun, 
T. Yazar ve 
H. . Kamç� 

Dr. S. T. 
Tekeli ve 
Dr. A. V. 
Akman 

 

Çizelge 25. Ziraî Makinalar ve Aletler lmi Enstitüsü’nde Verilen Dersler 
Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Ziraî makinalar, I. K�s�m  N. N. N.N. Dr. Falke (V.)  
Ziraî makineler, II. K�s�m  N. N. N.N. Dr. Falke (V.) Dr. Falke (V) 
Ziraî makineler, III. K�s�m     Dr. Falke (V.) 
El ile kullan�lan zirai aletler, bilhassa Türkiye
nazar� dikkate al�narak 

N. N. N.N. Dr. Falke (V.)  

Zirai makineler laboratuvar�nda tatbikat N. N. N.N. Dr. Falke (V.) Dr. Falke (V.) 
lerlemi ler için ilmi ara t�rma çal� malar� N. N. N.N. Dr. Falke (V.) Dr. Falke (V.) 

Dersler ve tatbikat Dr. Esat 
Ahmet 
Bozkaya  

Dr. Esat 
Ahmet 
Bozkaya 

Dr. Esat 
Ahmet 
Bozkaya 

Doç. Dr. E. 
Ahmet 
Bozkaya 



Cemalettin Ya ar Çiftçi 342

Çizelge 26. Köylü El leri Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Köylü el i lerinin 
mahiyeti ve ehemmiyeti 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Köylü yurt i lerinin her 
bir ubesine methal, 
Yüksek Enstitünün 
tedrisat atölyelerinde 
(nebatat boyamas�, 
dokumac�l�k, 
ilmekleyicilik, örmecilik, 
tahta i lemek, 
demircilik, has�rc�l�k ve 
sepetçilik) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Dr. Falke 
(Vekaleten) 

Ders ve ö retme Asistan 
Tevfik 
E ref'in 
yard�m� ile 

Asistan  
Tevfik  
E ref'in 
yard�m� ile 

Asistan 
Tevfik 
E ref'in 
yard�m� ile 

Asistan 
Tevfik 
E ref'in 
yard�m� ile 

 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Dan� manl� �nda Yap�lan Doktora Çal� malar� le Habilitasyon Jüri Üyelikleri 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde 1943 ve öncesi doktora tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� yedi olup, isimleri, doktora tez çal� malar�n�n yap�ld� � 
enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 27’de verilmi tir.32  

 

Çizelge 27. YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 ve Öncesi Doktora 
Yapan Ö retim Üyeleri 

 Ö retim Üyesi Enstitüsü Tarihi 
1. Arif Akman Ziraat Sanatlar� Enstitüsü 1936 
2. H. brahim Kamç� Ziraat Sanatlar� Enstitüsü Kas�m1938 
3. Turgut Yaz�c�o lu Ziraat Sanatlar� Enstitüsü 20.03.1941 
4. Tevfik E BERK Lif Teknolojisi ve Köylü El Sanatlar�

Enstitüsü 
11.05.1936 

5. Cahit Öncü Lif Teknolojisi ve Köylü El Sanatlar�
Enstitüsü 

1941 

6. Esat Ahmet Bozkaya Ziraat Aletleri ve Makinalar� 
Enstitüsü 

1935 

7. Hamit Demirta  Ziraat Aletleri ve Makinalar� 
Enstitüsü 

1939 

 
                                                            
32 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e.  
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Akman, A. (1939). Türk Üzümlerinden Yeti tirilen Saf Mayalar ve Bunlar�n Teknik 
Vas�flar�. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 73. Türkçesi ve Almancas�. 135 s. 

Bu eser Ziraat Sanatlar� Enstitüsü’nde yap�lm�  ve ziraat sanatlar� doktoras� 
konusu olarak takdim edilmi , profesörlerden Dr. Gerngross ve Dr. Rüdiger’in 
raporlar� üzerine Ziraat Sanatlar� Fakültesi taraf�ndan 1936 y�l�nda kabul edilmi tir. 

Kamc�o lu, . H. (1941). Türkiye ve Ecnebi Bu daylar�n�n Teknolojik Evsaf� ve Bilhassa 
Ekmeklik Kabiliyetinin Tetkik ve Mukayeseleri. (Ecnebi Bu day cinsleri ve standart tipleri ile 
Türkiye islâh istasyonu bu day cinsleri ve Anadolu'nun men ei muayyen (populasyon) bu day 
tiplerinin teknolojik hassalar�n�n muayenesi ve bilhassa bunlardan elde edilen unlar�n pi me 
kabiliyetlerinin tetkik ve mukayeseleri). Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 107. 210 s.  

Bu eser Ziraat Sanatlar� Fakültesi Ziraî Ham Maddeler Teknolojisi Enstitüsü’nde 
yap�lm�  ve ziraat sanatlar� doktoras� (Dr. Artium rusticarum) konusu olarak 1938 
senesinde takdim edilmi , Profesörlerden Dr. O. Gerngross ve Dr. Christiansen 
Weinger'in raporlar� üzerine Dekan Prof. Dr. Otto Gerngroos yönetiminde Ankara, 2. 
Te rin (Kas�m) 1938’de Ziraat Sanatlar� Fakültesi taraf�ndan «Pekiyi» derece ile kabul 
edilmi tir. 

Yaz�c�o lu, T. (1945). Türkiye’nin Nebati Ya  Zenginli i. (Türkiye’nin Ya  Tohum ve 
Meyvelerile Nebati Ya lar� Üzerinde Tecrübi Ara t�rmalar). Dan� man: Ord. Prof. Dr. Otto 
Gerngross. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 150. Ankara. T.C. Tar�m 
Bakanl� �. 119 s.  

Ziraat Sanatlar� Enstitüsü’nde haz�rlan�p 12.03.1941 tarihinde Ziraat Sanatlar� 
Fakültesine sunulan bu eser, Ord. Prof. Dr. Otto Gerngross ile Prof. Dr. brahim Mecit 
Okay’�n raporlar� üzerine 20.03.1941 tarihinde doktora mesaisi olarak kabul edilmi tir. 

E berk, T. (1939). Türkiye'de Köylü El Sanatlar�n�n Mahiyeti ve Ehemmiyeti. 
Dan� man: Ord. Prof. Dr. Friedrich Falke. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 
44. 146 s. 

Türkiye'de Köylü El Sanatlar�n�n Mahiyeti ve Ehemmiyeti tez çal� mas�, doktora 
konusu olarak 1936 senesinde Köylü El Sanatlar� Enstitüsü’nde haz�rlanm�  ve 
Geheimart Prof. Dr. Friedrich Falke ve Prof. Dr. Otto Gerngross’un raporlar� üzerine 
11.05.1936 tarihinde Ziraat Sanatlar� Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir. 

Öncü, C. (1941). Sepi Maddeleri Memleketi Olarak Türkiye, Türkiye Palamutlar� ve 
Ekstraktlar� Üzerinde Deneysel Ara t�rmalar. 153 s. 

Öncü, Sepi Maddeleri Memleketi Olarak Türkiye, Türkiye Palamutlar� ve 
Ekstraktlar� Üzerinde Deneysel Ara t�rmalar isimli doktora tez çal� mas�n� Prof. Dr. 
Gerngross’un dan� manl� �nda 1941 y�l�nda tamamlam� t�r.33  

Bozkaya, E. A. (1936). Ankara Vilâyetinde Kullan�lan Pulluklarla Tar�m Aletleri ve 
Bunlar�n imdiki Tar�m Durumu ile Olan lgileri Üzerine Ara t�rmalar. Dan� man: Prof. Dr. 
F. Falke. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 12. Türkçesi 56 s., Almancas� 52 
s., Çizelge ve ekiller 34 s. 

                                                            
33 Akman, a.g.e. 
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Bu eser Ziraat Alet ve Makinalar� Enstitüsü’nde yap�lm�  ve ziraat doktoras� 
konusu olarak takdim edilmi , profesörlerden Dr. Falke ve Dr. Matschenz’in raporlar� 
üzerine Ziraat Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir. 

Demirta , H. (1941). Ziraatte Nakil Vas�talar�, Bunlar�n Teknik ve ktisadî Ehemmiyeti 
Üzerinde Tetkikler. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 119. 175 s. 

Demirta , Ziraatte Nakil Vas�talar�, Bunlar�n Teknik ve ktisadî Ehemmiyeti 
Üzerinde Tetkikler doktora tez çal� mas�n� 1939 y�l�nda tamamlam� t�r.  

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde 1943 ve öncesi habilitasyon tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� be  olup, isimleri, habilitasyon tez çal� malar�n�n 
yap�ld� � enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 28’de verilmi tir.34  

 

Çizelge 28. YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 ve öncesi 
Habilitasyon Tez Çal� mas� Yapan Ö retim Üyeleri 

 Ö retim Üyesi Enstitüsü Tarihi 

1. Said Tahsin Tekeli Ziraat Sanatlar� Enstitüsü 1937 

2. Arif Akman Ziraat Sanatlar� Enstitüsü 1939 

3. Tevfik E berk Lif Teknolojisi ve Köylü El Sanatlar�
Enstitüsü 

1940 

4. Esat Ahmet Bozkaya Ziraat Aletleri ve Makinalar� Enstitüsü 27.02.1936 

5. Hamit Demirta  Ziraat Aletleri ve Makinalar� Enstitüsü 1943 

 

Tekeli, S. T. (1940). Arpalar�n Terkip ve Keyfiyeti Üzerine Hava Gidi inin ve Ekim 
Müessisinin Tesirleri. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 108. 71 s. 

Tekeli, 1937 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Akman, A. (1941). Ortaanadolu ve Bilhassa Ankara M�nt�kas� araplar� Üzerinde 
Ara t�rmalar. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 116. 62 s. 

Akman, 1939 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

E berk ,T. (1947). Türk Keten Lifleri Üzerinde Etüdler. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�. S. 151. Ankara. 92 s. 

                                                            
34 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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Bu eser habilitasyon tezi olarak 1940 y�l�nda Ziraat Sanatlar� Fakültesi’ne   sunul-
mu  ve Prof. Dr. Otto Gerngross, Prof. Dr. V. Horn, Prof. Dr. Sait Tahsin Tekeli’nin 
raporlar�yla kabul edilmi tir. 

Bozkaya, E. A. (1936). Anadolu’nun Pamuk, Çeltik, M�s�r, Afyon, F�nd�k ve Ba c�l�k 
Bölgelerinde Kullan�lan Ziraat Alet ve Düzenleri Üzerinde Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 38. Türkçesi 70 s., Almancas� 74 s., ekiller 68 s. 

Bozkaya 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Yapt�klar� Yay�nlar  

YZE Fakülteleri’nde görev yapan Alman ö retim üyeleri, doktora ve habiltasyon 
tez çal� malar�nda dan� man ya da jüri üyesi olarak görev yapmalar�n�n yan�nda, 
ara t�rmalar yapm� , konular� ile ilgili kitaplar yazm�  ve bu çal� malar� 
yay�mlam� lard�r. Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’nun en önemli amaçlar�ndan olan 
ö retim üyelerinin ders verme yan�nda ara t�rma yapmak ve ara t�rma sonuçlar�n�n 
yay�m� konusunu yerine getirmi lerdir.  

Alman ö retim üyeleri ülkemizden ayr�ld�ktan sonra, bu görevleri, onlar�n 
yan�nda yeti en Türk ö retim üyeleri sürdürmü lerdir. YZE Ziraat Sanatlar� 
Fakültesi’nde 1933–1947 y�llar� aras�nda Alman ö retim üyelerince yap�lan yay�nlar 
Enstitülere göre a a �da verilmi tir.35  

 

Lif Teknolojisi ve Köy Sanatlar� Enstitüsü 

Gerngross, O., Öncü, C. (1938). Türkiye'de Ziraat ve Deri Endüstrisi. Tar�m Bakanl� � 
Yay�nlar�ndan. 

Gerngross, O., Öncü, C. (1938). Türkiye'de Debagat Maddeleri, Ham ve lenmi  Deri 
Vaziyeti. Tar�m Bakanl� � Yay�nlar�ndan. 19 s. 

Gerngross, O., Öncü, C. (1938). Türkiye'de Bir Dericilik Enstitüsü’nün Kurulmas�n� 
cabettiren Esasat. Tar�m Bakanl� � Yay�nlar�ndan. 

 

Ziraat Sanatlar� Enstitüsü 

Gerngross, O. (1934). arap Kurulmas�. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Çiftçiye Ö ütler 
1. 

Gerngross, O. (1936). Bu day Unlar�n�n Pi me Kabileyeti ve Bunun Tecrübi Olarak Tayini. 
(Çev: Yazar, T. B.) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�. S. 31. 

Gerngross, O. (1938). Ziraat Ham Maddeler Teknolojisi. (Çev: Yaz�c�o lu, T., Öncü, C.). 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Talebe Ders K�lavuzu. 72 s.  

                                                            
35 Çiftçi, a.g.e. 
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Gerngross, O. (1938). Ziraî Hammaddeler Teknolojisi. (Çev: Yaz�c�o lu, T., Öncü, C.) 
Talebe Ders K�lavuzu. 233 s.  

Yaz�c�o lu, T., Gerngoss, O. (1938).  Bu day ve Takdiri K�ymeti. Ankara. ktisat Vekâleti 
Yay�nlar�ndan. 38 s. 

Rud�ger, R. (1938). htimar Sanatlar� ve Meyva K�ymetlendirilmesi. (Çev: Akman, A.). Ders 
Kitab�. 152 s.  

Gerngross, O., Berkmen, N. (1939). Ankara klim ve Toprak artlar� Tesiri Alt�nda Baz� 
Ecnebi Bu day Tipleri Danelerinin Dahili ve Harici Evsaf�nda Vaki Olan 
De i iklikler Hakk�nda Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar. Ankara. 
Almancadan çeviren: Turgut Yaz�c�o lu, Almancas� 105 s., Türkçesi 27 s.  

Gerngross, O. (1948). Türkiye ve Yunanistan Palamutlar� Üzerine. (Çev: Öncü, C.). 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuas�. Cilt 1, ss. 59-88.  

Gerngross, O. (1950). Shiff Bazlar�n�n Sa laml�klar� Üzerinde Aldehid ve Amino-
komponentlerinin Tesirleri ve Termik De i imler. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Mecmuas�. (Çev: zgü, E.). Cilt 3, ss. 143-201. 

Gerngross, O. (1950). Türkiye Palamutlar� Üzerine Çal� malar II. Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Mecmuas�. Cilt 3, ss. 87-142. 

 

YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Özgeçmi leri 

Ord. Prof. Dr. Otto Gerngross  

26 ubat 1882’de Viyana’da do mu , 1900’den sonra Berlin’e gelmi  ve Alman 
vatanda l� �na geçmi tir. Gerngross, Nobel ödülü alm�  olan Emil Fischer’in yan�nda 
“Methylpyrimidin und eine neue Synthese des Thymius” konulu doktora çal� mas�n� 
15 Temmuz 1905 tarihinde tamamlam� t�r. 1913’te onun te vikiyle Berlin-
Charlottenburg Teknik Üniversitesi’nin Teknik-Kimya Enstitüsü’nde görev alm� t�r. 
1932’de YZE’nin Rektörü Falke, kendisine profesörlük önermi tir. Gerngross teklifi 
kabul etmi  ve 31 Temmuz 1933’te YZE Ziraat Fakültesi’nde görevlendirilmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 15. Otto Gerngross 

Mülteci oldu u için Alman vatanda l� �ndan ç�kar�lmas� üzerine 2. Dünya 
Sava �’ndan sonra yeniden Avusturya vatanda l� �na geçmi tir. 1938’den itibaren 
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kendisini mülteci olarak kabul etmi , 1943’te Türkiye’de gözalt�na al�nma tehlikesi 
do unca ve sözle mesi feshedilince bir süre Telaviv yak�n�nda Ramatgan’a giderek bir 
kibutzda çal� m� t�r. Gerngross 1947 y�l�nda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne 
davet edilmi  ve ya am�n� kaybedinceye kadar burada Uygulamal� ve Teknik Kimya 
Enstitüsü Müdürlü ü ve Kimyasal Teknoloji profesörlü ü yapm� t�r. Kendisine, 1947 
y�l�nda Berlin Teknik Üniversitesi taraf�ndan emeklilik ve di er özlük haklar� verilmi  
ise de Gerngross, Türkiye’de kalmay� tercih etmi  ve 23 Ocak 1966’da Ankara’da 
ya am�n� kaybetmi tir. Gerngross’un mezar� Ankara’da Cebeci Asri Mezarl� �’nda 
bulunmaktad�r.36  

 

Ord. Prof. Dr. Max Rudiger 

Rudiger, 09.03.1936’da Ankara YZE Ziraat Sanatlar� Fakültesi’ne ö retim üyesi 
olarak atanm� t�r. 1935-1936 ve 1936-1937 ö retim y�llar�nda YZE Ziraat Sanatlar� 
Fakültesi htimar Sanatlar� Müdürlü ü görevini yürütmü tür. Ülkemizde bulundu u 
süre içerisinde ders vermenin yan�nda, yay�n yapm� , doktora çal� mas� ve doçentlik 
tez çal� malar�nda jüri üyesi olarak görev alm� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 16. Max Rudiger 

 

YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilen ve 20 Haziran 1933 tarihinde yay�nlanan 
2291 say�l� “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu” ile YZE kurulmu  ve Tabîî 
limler Fakültesi de, YZE kapsam�nda yer alm� t�r.  

YZE bünyesinde bulunan Tabîî limler Fakültesi ö renci almam� , doktora ve 
habilitasyon çal� malar� yapt�rm� , di er fakültelerin ö rencilerine konular� ile ilgili 
dersleri okutmu lard�r. 

Tabîî limler Fakültesi, 1948 y�l�nda YZE kapat�l�nca, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi çat�s� alt�nda bilimsel çal� malar�n� sürdürmü tür. 1950 y�l�nda Tabîî limler 

                                                            
36 Kad�o lu, S. (2008). Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamlar�. Osmanl� Bilimi 

Ara t�rmalar�. Cilt 9. Say�. 1-2. ss. 183-197. 
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Fakültesi, ö retim üyeleri ve tüm ekipmanlar� ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne 
geçmi tir. 

 

YZE Tabîî limler Fakültesi 

YZE Tabîî limler Fakültesi’nde görev alan ve Almanya’da doktoras�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� yedi olup, isimleri, mezun oldu u okullar ve yurda 
dönü  tarihleri Çizelge 29’da verilmi tir.37  

 

Çizelge 29. YZE Tabii limler Fakültesi’nde Görev Yapan ve Almanya’da 
Doktoras�n� Tamamlayan Ö retim Üyeleri 

 Ad� Soyad� Mezun Oldu u Okul 
Yurda Dönü  

Y�l� 
1. Sait Ali Ankara Almanya 1931 
2. Mecit Okay Berlin Yüksek Ziraat Mektebi 1931 
3 Hikmet Birand Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 
4. Mithat Tolonay    Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1932 
5. evket Birand Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1933 
6. Selahattin Kuntay Halkal� Yüksek Ziraat Mektebi 1933 
7. Fahri Domaniç Almanya Fizik 1941 

 

YZE Tabîî limler Fakültesi’nde görev alan Almanya  mezunu Sait Ali Ankara 
1931 y�l�nda, Almanya Fizik mezunu Fahri Domaniç ise 1941 y�l�nda ülkemize 
dönmü tür.38   

 

  YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüsler  

  YZE Tabîî limler Fakültesi’nde görev yapan Alman ö retim üyelerinin unvanlar� 
“Ordinaryüs Profesör Doktor”dur. Ancak makale içerisinde çizelgelere s� d�rabilmek 
için Dr. unvanlar� ile gösterilmi tir. 
 
  YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüslerin Atanma 
Tarihleri 

YZE Ziraat Fakültesi’nde 1933-1939 y�llar� aras�nda 11 Alman ö retim üyesi 
görev yapm� t�r. Dr. Richard Woltereck, Dr. Kurt Krause ve Dr. Hermann Zahn YZE 
Tabîî limler Fakültesi’nde en uzun süre görev yapan Alman ö retim üyeleridir. YZE 

                                                            
37 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
38 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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Tabîî limler Fakültesinde görev yapan Alman ordinaryüsler ve atanma tarihleri 
Çizelge 30’da verilmi tir.39  

Çizelge 30. YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüsler 

 Unvan� Atand� � Tarih
 Ordinaryüsler 1933- 1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
1 Dr. Richard Woltereck 21.02.1933    
2 Dr. Kurt Krause 06.03.1933    
3 Dr. Conrad Weygand 09.03.1933    
4 Dr. Hermann Zahn 01.09.1933    
5 Dr. Wilh. Solomon Calvi  31.10.1934   
6 Dr. Rudolf Lorenz   04.10.1935  
7 Dr. Kurt Leuchs    01.10.1936 
 

 YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Dekan Olarak Görev Yapan Alman Bilim 
nsanlar� 

YZE Tabîî limler Fakültesi’nde dekanl�k görevini 1933 y�l�ndan Türkiye’den 
ayr�ld� � 1937 y�l�na kadar Dr. Richard Woltereck yürütmü tür.  

 

 YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan Alman 
Bilim nsanlar� 

YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüler’inde müdür olarak görev alan Alman 
ö retim üyeleri Çizelge 31’de gösterilmi tir.40  

 

Çizelge 31. YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan 
Alman Ö retim Üyeleri 

 Enstitü 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

1.   Fizik Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 
2.  Kimya  Dr. Weygand Dr. Heide 

(Vekaleten) 
Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

3.  Nebatat Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 
4.  Hayvanat  Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 
5.   Arziyat ve  

Madeniyat 
- Dr. Calvi 

(Vekaleten) 
Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

   

                                                            
39 Çiftçi, a.g.e. 
40 Çiftçi, a.g.e. 
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YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Alman Ö retim Üyelerince Okutulan Dersler 

YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüleri’nde görev yapan Alman ö retim 
üyelerince okutulan dersler ayr� çizelgelerle ba l�klar alt�nda verilmi tir.41  

Çizelge 32. Fizik Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Tecrübi Fizik I. K�s�m 
(Mihanik ve Hararet) 

Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 

Tecrübi Fizik I. K�s�m 
Repetityoryum 

Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 

Tecrübi Fizik II. K�s�m 
(Elektrik ve Ziya) 

Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 

Tecrübi Fizik II. K�s�m 
Repetityoryum 

Dr. Zahn    

Fizik Tatbikat� Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 
lerlemi ler çin lmî 

Ara t�rma Mesaisi, Tam 
ve Yar�m Gün 

Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn Dr. Zahn 

Dersler ve Tatbikat Dr. S. A. 
Ankara'n�n 
yard�m� ile. 

Dr. S. 
Ankara'n�n 
yard�m� ile. 

Dr. S. 
Ankara ve 
M. 
Çelebi'nin 
yard�m� ile 

Dr. S.  
Ankara ve 
M. 
Çelebi'nin 
yard�m� ile 

 

Çizelge 33. Kimya Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
Kimya I. K�s�m, Gayr� 
Uzvi Tecrübî Kimya 

Dr. Weygand  Dr. Heide 
(Vekaleten) 

Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

Gayr� Uzvi Tecrübî 
Kimya Repetitoryumu 

Dr. Weygand  Dr. Heide 
(Vekaleten  

Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

Kimya II. K�s�m, Uzvi 
Tecrübi Kimya 

Dr. Weygand  Dr. Heide 
(Vekaleten 

Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

Uzvi Tecrübi Kimya 
Repetitoryumu 

Dr. Weygand Dr. Heide 
(Vekaleten 

Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

Foto rafi Kimyas� 
(Tatbikat le) 

Dr. Weygand    

lmi Ara t�rmalar, Tam 
ve Yar�m Gün 

Dr. Weygand  Dr. Heide 
(Vekaleten 

Dr. Lorenz Dr. Lorenz 

Dersler Ve Tatbikat Dr. Mecit 
brahim’in 

yard�m� ile 

Dr. Mecit 
brahim’in 

yard�m� ile 

Dr. Mecit 
brahim’in 

yard�m� ile 

Dr. Mecit 
brahim’in 

yard�m� ile 

                                                            
41 Çiftçi, a.g.e. 
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Çizelge 34. Nebatat Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Umumî Nebatat Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Nebatat Kollokyomu (I ve II.) Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Bilhassa Türkiye Nazar�
Dikkate Al�nmak Üzere
Nebatat� Âliye Sistemati i 

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Sistematik ve Co rafiyayi
Nebati çin Kollokyom 

Dr. Krause    

Mantarlar�n Biyologias� ve 
Sistemati i, Bilhassa Ziraat ve 
Ormanc�l�k Noktai 
Nazar�ndan Mühim Zarar� 
Olanlar Nazar� Dikkata 
Al�nmak Üzere 

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause  

Co rafiyayi Nebati, Bilhassa 
Türkiye Nazar� Dikkata 
Al�nmak Üzere 

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Nebatî Mikroskobik Tatbikat:
A) Muptediler, B) lerlemi ler
çin 

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Yerli Nebatlar�n Muayenesi ve
Nevilerinin Tayini Hakk�nda
Tatbikat, Bilhassa Ziraat ve
Ormanc�l�k çin Ehemmiyetli
Olanlar 

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

lerlemi ler çin lmi
Çal� malar, Tam ve Yar�m Gün

Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Nebatat Ekskürziyonlar� Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause Dr. Krause 

Dersler ve Tatbikat Dr. 
Hikmet 
Ahmet'in 
yard�m� ile

Rauf 
Aygen’in 
yard�m� ile 

Dr. 
Hikmet 
Ahmet 
Birand ve 
Dr. 
Selahattin 
Fehmi’nin 
yard�m� ile

Dr. Hikmet 
Ahmet 
Birand ve 
Dr. 
Selahattin 
Fehmi 
Kuntay’�n 
yard�m� ile 
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Çizelge 35. Hayvanat Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 

Umumî Biyologia ve 
Hayvanat 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 

Hususî Hayvanat, 
Bilhassa Ziraat ve 
Ormanc�l�kta 
Mazarrat ka Edenler 
Nazar� Dikkate 
Al�nmak Üzere 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 

Türkiye Nehir ve 
Göllerinin Biyologias� 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck   

Türkiye Deniz ve 
Göllerinin Biyolojisi 

  Dr. Woltereck Dr. Woltereck  

Hayvanat Co rafyas� 
Bilhassa Türkiye 
Nazar� Dikkate 
Al�nmak Üzere 

  Dr. Woltereck Dr. Woltereck  

Hayvanat Kolokyumu 
(I ve II) 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 

Müptediler çin 
Tatbikat ve Müzakere 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 

lerlemi ler çin lmi 
Çal� malar, Tam ve 
Yar�m Gün 

Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck Dr. Woltereck 

Hayvanat 
Ekskürziyonlar� 

    

Dersler ve Tatbikat Dr. Mitat Ali 
ve Dr. 
Neu’nun 
yard�m� ile 

Dr. Mitat Ali 
ve Dr. 
Neu’nun 
yard�m� ile 

Dr. Mitat Ali
Tolonay’�n 
yard�m� ile 

Dr. Mitat Ali 
Tolonay ve 
Tevfik 
Karaba ’�n 
yard�m� ile 
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Çizelge 36. Arziyat ve Madeniyat Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
I. Arziyat ve Petrografiye 
Methal, Ziraat Ve Orman 
Talebesine, Co rafya 
Mütehass�slar�na, 
Teknisyenler ve Di er Tabii 
limler Alakadarlar�na ( lmi 

Turab) Esaslar� 

N.N. Bu kürsü 
1934-1935 k�  
sömestresinin 
ba �nda i gal 
edilecektir. 

Dr. Calvi Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

Dr. Leuchus 

II. Arziyat  Ziraat Ve Orman 
Talebesine, Co rafya 
Mütehass�slar�na ve Tabii 
limler Alakadarlar�na  

 Dr. Calvi  Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

 

III. Türkiye’nin Maden 
Hazinesi ve Bunlar�n ktisadi 
Ehemmiyeti 

 Dr. Calvi   

Mineraloji ve Petnografi
Tatbikat� 

   Dr. Leuchus 

Umumi Jeoloji    Dr. Leuchus 
Sahre lmi ve Toprak lmi N.N.    
Zirai Mineralogial N.N.    
Müptedilere Küçük 
Mineralogial Tatbikat 
(Polarizasyon 
Mikroskobunun Kullan�lmas� 
ve Sahre ve Madenler 
Üzerinde Tatbikat 

N.N.    

Geologial Te ekkül lmi N.N.    
Türkiye’nin Maden Hazinesi 
ve Bunlar�n ktisadi 
Ehemmiyeti 

N.N.    

Ehli Hayvanlar�n 
Paleontolologias� 

N.N.    

Küçük Geologial Tatbikat N.N. Dr. Calvi  Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

Dr. Leuchus  

lerlemi ler çin lmi 
Çal� malar 

 N.N. Dr. Calvi  Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

Dr. Leuchus  

Geological ve Mineralogical
Ekskürziyonlar 

 Dr. Calvi Dr. Calvi 
(Vekaleten) 

Dr. Leuchus  

Dersler ve Tatbikat Dr. . A.
Birand’�n 
yard�m� ile 

Dr. . A. 
Birand’�n 
yard�m� ile

Dr. . A. 
Birand’�n 
yard�m� ile 

Doç. Dr. . 
A. Birand’�n 
yard�m� ile 
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YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Dan� manl� �nda Yap�lan Doktora Çal� malar� le Habilitasyon Jüri Üyelikleri  

YZE Tabîî limler Fakültesi’nde 1943 ve öncesi doktora tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� dört olup, isimleri, doktora tez çal� malar�n�n yap�ld� � 
enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 37’de verilmi tir.42  

 

Çizelge 37. YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 Y�l� ve Öncesi Doktora 
Yapanlar 

Ad� Soyad� Enstitüsü Tarihi
Münif Çelebi Fizik 1937 

Ali R�za Gürgen Kimya 22.02.1936 
Refet Nuri Korur Kimya 06.05.1936 
Nafiz lgüz Jeoloji 1939 

 

Çelebi, M. (1939). Kömürün Amorf Halinden Kristalin Haline Geçi ine Dair Tecrübeler.  
Ankara Y Z E  Yay�n�.  S. 54. s. 24.. 

Çelebi 1937 y�l�nda doktora çal� mas�n� Prof. Dr. Zahn’n�n dan� manl� �nda 
tamamlam� t�r. Bu tez, YZE Fizik Enstitüsü’nde 1936 kinci Kanunu’ndan 1937 
Nisan’�na kadar olan zaman zarf�nda Profesör Dr. Zahn’�n te viki ile haz�rlanm� t�r. 
Zahn’a ve Dr. Kramer’e gösterdikleri yard�mlardan ve nasihatlardan dolay� te ekkür 
etmeyi bir vazife sayar�m. 

Gürgen, A. R. (1937). Türkiye Koyun Soylar�n�n Böbrek ve Kuyruk Ya lar� Üzerinde 
Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 24. 48 s. 

Bu eser Kimya Enstitüsü’nde haz�rland�ktan sonra med. ved. doktoras� konusu olarak 
takdim edilmi , Profesörlerden Dr. Beller ve Dr. von der Heide’nin raporlar� üzerine, 
Dekan Prof. Dr. Beller yönetiminde 22.06.1936 tarihinde Tabîî limler Fakültesi’yle 
birlikte Baytar Fakültesi taraf�ndan kabul edilmi tir.  

Korur, N. R. (1937). Türkiye’de Nebati Boyalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan. S. 41. Türkçesi 78 s., Almancas� 72 s. 

Bu eser, Kimya Enstitüsü’nde yap�lm�  ve rer. nat. doktoras� konusu olarak takdim 
edilmi , Prof. Dr. Lorenz ve Prof. Dr. Krause’nin raporlar� üzerine Dekan Prof. Dr. 
Richard Woltereck yönetiminde 06.05.1936 tarihinde Tabiiyat Fakültesi taraf�ndan 
kabul edilmi tir. 

lgüz, N. (1940). Ankara Sekileri. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 104. 
Ankara. 53 s. 

lgüz, doktora tez çal� mas�n� Salomon Calvi dan� manl� �nda 1939 y�l�nda 
tamamlam� t�r. 

                                                            
42Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e.  
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YZE Tabîî limler Fakültesi’nde 1943 ve öncesi habiltasyon tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� dokuz olup, isimleri, habilitasyon tez çal� malar�n�n 
yap�ld� � enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 38’de verilmi tir.43  

 

Çizelge 38. YZE Tabîî limler Fakültesi Enstitüleri’nde Habilitasyon Tez 
Çal� mas� Yapanlar 

 Ad� Soyad� Enstitüsü Tarihi 
1. Münif Çelebi Fizik 15.07.1939 
2. Sait Ali Ankara Fizik 1941 
3. Mecit Okay Kimya 1933 
4. Ali R�za Gürgen Kimya 1941 
5. evket Ahmet Birand Jeoloji 1936 
6. Nafiz lgüz Jeoloji 1941 
7. Hikmet Ahmet Birand Botanik 1936 
8. Mithat Ali Tolunay Zooloji 1936 
9. Selahattin Kuntay Zooloji 1940 

 

Çelebi, M. (1947). Amorf Madenler ve Bunlar�n Katot Tozlamas� Usulü ile En yi Elde 
Edilmesine Dair Tecrübeler. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 152. Ankara. 90 s. 

Bu eser, habilitasyon tezi olarak 1939 y�l�nda Tabîî limler Fakültesi’ne sunulmu , 
Prof. Dr. H. Zahn, Prof. Dr. V. Horn ve Prof. Dr. Leuchs’un raporlar�yla kabul 
edilmi tir. 

Ankara, S. A. (1943). Mahalli Hava Nak�liyetinin Ölçülmesi ile Hava stidalinin 
Yap�labilmesi mkân� Hakk�nda. S. 126. Ankara. 84 s. 

Ankara, 1941 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Okay, M. . (1940). Türkiye’de K�z�lçam (Pinus brutiaa) Terebantini Üzerinde 
Ara t�rmalar.  Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 106. Türkçesi 68 s., 
Almancas� 44 s. 

Okay, 1933 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� alm� t�r. 

Gürgen, A. R. (1943). Türkiye Zehirli Nebatlar�n�n En Ehemmiyetlileri Üzerinde 
Kimyevi Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 138. Ankara. 184 s. 

Gürgen, 1941 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlam�  ve doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Birand, .  (1936). 

Birand, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlayarak doçent unvan�n� alm� t�r. 

                                                            
43 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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lgüz, N. (1941). 

lgüz, 1941 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlayarak doçent unvan�n� alm� t�r. 

Birand, H. (1940).  Ankara Civar�nda Yeti en Step Nebatlar�n�n Su Düzenleri Üzerinde 
Ökolojik Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 100. 86 s. 

Birand, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlayarak doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Tolonay, M. A. (1939). Coccinella Septempunctata'n�n Baz� Türkiye Populasiyonlar� 
Üzerine Variyasiyon-Analitik Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 
94. Türkçesi 115 s., Almancas� 85 s. 

Tolonay, 1936 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlayarak doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

Kuntay, S. (1944). Türkiye Hububat Mahsulü Tohumlar� çinde Bulunan Yabanc� Otlar 
Üzerinde Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�ndan. S. 144. 115 s. 

Kuntay, 1940 y�l�nda habilitasyon çal� mas�n� tamamlayarak doçent unvan�n� 
alm� t�r. 

 

  YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Yapt�klar� Yay�nlar  

YZE Fakülteleri’nde görev yapan Alman ö retim üyeleri, doktora ve habilitasyon 
tez çal� malar�nda dan� man ya da jüri üyesi olarak görev yapmalar�n�n yan�nda, 
ara t�rmalar yapm� , konular� ile ilgili kitaplar yazm�  ve bu çal� malar� 
yay�mlam� lard�r. Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’nun en önemli amaçlar�ndan olan 
ö retim üyelerinin ders verme yan�nda ara t�rma yapmak ve ara t�rma sonuçlar�n�n 
yay�m� konusunu yerine getirmi lerdir. Alman ö retim üyeleri ülkemizden ayr�ld�ktan 
sonra, bu görevleri, onlar�n yan�nda yeti en Türk ö retim üyeleri sürdürmü lerdir. 
YZE Tabîî limler Fakültesi’nde 1933-1943 y�llar� aras�nda Alman ö retim üyelerince 
yap�lan yay�nlar Enstitülere göre a a �da verilmi tir.44 

 

  Botanik Enstitüsü 

Krause, K. (1936). Türkiye'nin Gymnospermleri. (Çev: Kuntay, S.). Ankara.  S. 17. 42 s. 

Krause, K. (1937). Ankara'n�n Floru. (Çev: Birand, H.). Ankara. S. 2. 207 s. 

Krause, K. (1940). Bat� ve Orta Anadolu Nebat Formasyonlar�. (Çev: Birand, H.). Ankara. 
S. 60. 29 s. 

Krause, K. (1938). Umumi Nebatat. (Çev: Birand, H.). Ders Kitab� (Roto). Ankara. S. 20.            
91 s. 

Krause, K. (1939). Çiçekli Nebatlar. (Çev: Kuntay, S.). Ders Kitab�. S. 2. 107 s. 

                                                            
44 Çiftçi, a.g.e. 
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Fizik Enstitüsü 

Kramer,  J. (1937). Der Amorphe Zustand Der Metalle. Zeitschrift F. Phys. Band 106. Heft 
11 Und 12. ss. 675-691. 

Kramer,  J. (1937). Ueber  Die   Struktur  Dünner   Metallschichten. Zeitschrift F. Phys. 
Band 106, Heft 11 Und 12. ss. 692-701. 

Kramer, J. (1939).  Der Uebergang Des Amorphen Metalles n Dem Kristallinen Zustand. 
Zeitschrift F. Phys. Band 111, Heft 5 Und 6. ss. 409-422. 

Kramer, J. (1939). Die Supraleitfaehigkeit Und Die Amorphe Metallmodifikation. Zeitschrift 
F. Phys. Band 111, Heft 7 Und 8. ss. 423-436. 

 

Jeoloji Enstitüsü 

Calvi, S. (1936). Ankara’n�n Su Vaziyeti. (Çev: Birand, . A.). S. 20. Ankara. Türkçesi  30 
s., Almancas� 35 s. 

Calvi, S. (1936). Samsun Ve Sinop Çevresindeki Tektonik Görümler. (Çev: Birand, . A.) S. 
21. Ankara. Türkçesi 4 s., Almancas� 6 s. 

Calvi, S. (1936).  Boyabat'�n Tertiaer Çukuru ve Boyabat'la Sinop (Karadeniz) Aras�ndaki 
Tebe ir Da lar�. (Çev: Birand, . A.). S. 22. Ankara. Türkçesi 21 s., Almancas� 24 s.  

Calvi, S. (1936). Sinop'un Cenubundaki Tebe ir Da lar� Üzerinde Yeni Görü ler. (Çev: 
Birand, . A.) S. 23. Ankara. Türkçesi 12 s., Almancas� 13 s. 

Calvi, S. (1936). Mersin Civar�nda Toroslarda Genç Yükselmeler. (Çev: lgüz, N.). S. 27. 
Ankara. Türkçesi 3 s., Almancas� 5 s. 

Calvi, S. (1936). Kütahya Civar�nda Kaolen Te ekkülü ve Silisle me Hadisleri Hakk�nda. (Çev: 
lgüz, N.). S. 28. Ankara. Türkçesi 3 s., Almancas� 5 s. 

Calvi, S. (1936). Anadolu’da Mahruti Tecezzi ekilleri. (Çev: lgüz, N.). S. 29. Ankara. 
Türkçesi 4 s., Almancas� 6 s. 

Calvi, S. (1936). Anadolu Ovalar�n�n Te ekkülü. (Çev: Birand, . A.). S. 30. Ankara.  
Türkçesi 14 s., Almancas� 11 s. 

Calvi, S. (1937). Anadolu Tonal Hatt�n�n, Anadolu çlerine Kadar Devam�. S. 71. Ankara. 13 
s. 

Leuchs, K. (1944). ç Anadolu Tersiyer Arazisinin Taksimi Hakk�nda. (Çev: Birand, . 
A.). Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. S. 2. Ankara.  ss. 614-643. 

Leuchs., K. (1946). Anadolu’nun Jeolojik Tekâmülü. Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. S. 
10. Ankara. ss. 569-582. 

Kimya Enstitüsü 

Hassko, A., Gürgen, A. R. (1939). Über die Wirkung des Arekolins, Eserins und Pilokarpins 
der Tauben. (Berliner und Münchner Tierarztlichen Woçhenschrift). Berlin. 6 s. 

Hassko, A., Gürgen, A. R. (1939). Untersuchungen über die Ursache der Flügelreaktion der 
Tauben bei Verabreichung von Vegetativnervengiften. Berlin. 3 s. 
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Lorenz, R., Okay, . M. (1936). Elektro-Ma netik Titre imler Vas�tas� ile Karbondioksitin 
Redüksiyonu. Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. Ankara. ss. 1-21. 

Hassko,  A. (1939). Farmakoloji Tatbikat�. (Çev: Gürgen, A. R.). Ankara. 23 s. 

 

Zooloji Enstitüsü 

Woltereck, R. ve Neu, W. (1934). Türkiye Göllerinde Ara t�rma, Clupeonella Muhlisi. (Çev: 
Tolonay, M. A.). Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. 32 s. 

Woltereck, R. (1936). Türkiye bal�kç�l�k i lerinin istikbali ve Balta liman�nda Devlet Bal�kç�l�k 
Enstitüsü. (Çev: Tolonay, M. T.). Ankara Köy Hocas� Bas�mevi. 16 s. 

Woltereck, R. (1936). nki af� Ele Al�nan Türkiye Bal�kç�l� � Gözönünde Tutularak, Büyük 
Ülkelerin lerlemi  Olan Bal�kç�l� �na Bir Bak� . (Çev: Tolonay, M. A.) Ankara Köy 
Hocas� Bas�mevi. 15 s. 

Zwölfer, W. (1942). Süne'nin (Eurygaster integriceps'in) Epidemiyoloji Bak�m�ndan Tetkiki. 
(Çev: Tolunay, M. A.). 2. Bas�m. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Bas�mevi. 32 s.  

Zwölfer, W. (1942). Süne'nin (Eurygaster integriceps'in) Kendisini Muhit Hayati Faktörlere 
Kar � Olan Münasebetleri. (Çev: Tolonay, M. A.) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Bas�mevi. 34 s. 

 

  YZE Tabîî limler Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Özgeçmi leri 

 

Ord. Prof. Dr. Kurt Krause 

Krause, 20 Nisan 1883'te Potsdam'da (Berlin yak�n�) do du. 1901-1904 y�llar�nda 
Berlin'de tabîî bilimler ve botanik alan�nda ö renim gördü. Aral�k 1904'te Dr.phil. 
unvan�n� ald�. 1 Ocak 1905'te Berlin Üniversitesi Botanik Müzesi'ne asistan olarak 
girdi. Burada 1 Nisan 1917'de müzenin kuratoru oldu. 1 Nisan 1924'te profesör 
unvan�n� ald�. 1 Temmuz 1950'de emekliye ayr�ld� ve memuriyetten çekilmi  olarak 
ya am�na devam etti.  

Ara t�rma olarak, Kafkasya ve Anadolu floras� ile ilgilendi. Önce Haziran-Eylül 
1912'de Kafkasya'da ve A r� Da �'nda dola t�. Sonra Anadolu'ya yöneldi. May�s-
Haziran 1914'te Bat� ve Orta Anadolu'yu, Adana Toroslar�n� gezdi. 1925-1928 y�llar� 
aras�nda, her y�l 2-3 ay, May�s -Temmuz aylar�nda Türkiye'ye geldi. 1931'de Orta ve 
Kuzey Anadolu'yu, Trabzon havalisine kadar gezdi. 
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Foto raf 17. Kurt Krause 

1 May�s 1933'te Ankara YZE botanik profesörlü üne ve direktörlü üne atand� ve 
bu görevde Temmuz 1939'a kadar kald�. Bu dönemde, k�smen ö rencilerinin de 
kat�ld� � birçok toplama gezisi yapt�. Bütün bu geziler sonunda, yakla �k 5.600 kadar 
örnek ta �yan bir bitki koleksiyonu meydana getirdi ve bunun büyük bir k�sm�n� Berlin 
Üniversitesi Botanik Müzesi'ne verdi. Berlin'deki koleksiyon, 2. Dünya Sava � s�ras�nda 
bir bombard�man sonucu yand�. Baz� dubletleri Amerika Birle ik Devletleri'nde 
Massachusetts'te Arnold Arboretum'u herbaryumunda (A) ve Berkeley'de California 
Üniversitesi'nin herbaryumunda (UC) sakl�d�r. Ankara'da YZE’de sakl� bulunan birkaç 
binden fazla say�daki örnekleri de, burada Ankara'n�n ilk herbaryumunu olu turdu. 
Krause'nin bu gezileri ve yo un toplamalar�, onun Türkiye floras� ve bitki örtüsü 
hakk�nda birçok yay�n yapmas�n� sa lad�. Krause, 1939'da Almanya'ya döndükten 
sonraki ya am� hakk�nda bir bilgi vermemi , ancak 1950'de emekli oldu unu ve 
memuriyetten çekildi ini yazm� t�r. 19 Eylül 1963'te ya am�n� kaybetmi tir.45 

 

Ord. Prof. Dr. Richard Woltereck  

Woltereck, 6 Nisan 1877 tarihinde Hannover, Almanya’da do mu  ve klasik 
ortaokulda e itim alm� t�r. 1895 y�l�nda Freiburg Üniversitesi Almanya’da t�p ve 
zooloji bilimleri alan�nda ö renim görmü , Weismann gözetiminde bir embriyolog ve 
evrimsel biyolog olarak e itilmi tir. 1898 y�l�nda Woltereck “ostrakod yumurta, küçük 
su kabuklu bir tür olu umu ve evrimi üzerine çal� malar” yaparak Freiburg 
Üniversitesi’nden zooloji doktoras�n� ald�. 1898 Temmuz ay�nda Woltereck, Carl 
Chun'la birlikte Valdivia isimli embriyolojik ara t�rmalar için plankton toplama buhar 
gemisi ile dokuz ay süreyle, 32.000 deniz mili yolculuk yapt�. 

Bu yolculuk do u Atlantik, Akdeniz ve Hint Okyanusu'nu kapsayan ilk büyük 
Alman derin deniz aramas� olmu tur. May�s 1899 tarihinde sona eren yolculuk 
sonras�nda, Woltereck, Almanya Leipzig Üniversitesi'nde Chun’un asistan� olarak 
çal� maya devam etmi tir. 1910 y�l�nda Woltereck “deniz polychaete ve halkal� 
solucanlar morfolojisi üzerine çal� malar�” ile habilitasyon çal� mas�n� tamamlam� t�r. 

 

                                                            
45 Baytop, A. (2008). Prof. Kurt Krause’nin  Türkiye Floras� ile ilgili gezileri ve yay�nlar� (1883-1963). Osmanl� 

Bilimi Ara t�rmalar�. Cilt  9. S. 1-2. ss. 171-182.  



Cemalettin Ya ar Çiftçi 360

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto raf 18. Richard Woltereck 

Woltereck, 1915-1919 y�llar� aras�nda sviçre Alman Büyükelçili i'nde çal� m� t�r. 
21.02.1933 tarihinde Ankara YZE Tabîî limler Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak 
atanm� t�r. 1933-1937 tarihleri aras�nda Tabîî limler Fakültesi Dekanl� � ve Hayvanat 
Enstitüsü Müdürlü ü görevlerini yürütmü tür. Türkiye’de trafik kazas� geçirmi , 
tedavi amac�yla Almanya’ya geri dönmü tür. Döndükten sonra Leipzig'te kürsü için 
ba vurmu  ancak kendisinin sol-liberal siyasetçili inden rahats�z olan Nasyonal 
Sosyalist Partisi taraf�ndan ba vurusu reddedilmi tir. Woltereck, Almanya Seeon’da 23 

ubat 1944 tarihinde ya am�n� kaybetmi tir.46  

 

Ord. Prof. Dr. Wilhelm Salomon- Calvi  

Calvi, 15 ubat 1868’de Berlin’de do mu tur. sviçreli ünlü jeolog Albert Heim 
(1849-1937)’�n ve Alman yerbilimci Carl Herman Credner (1841-1913)’in ö rencisi 
olmu  ve 1890 y�l�nda Berlin’de Ferdinand Zirkel (1838-1912)’in yan�nda doktoras�n� 
tamamlam� t�r. Doktora tezinin ba l� � “Adamello Masifinin talya K�sm�ndaki Monte 
Aviiolo’daki Jeolojik ve Petrografik Çal� malar�”d�r. Daha sonra Münih’e yerle mi  ve 
Karl Alfred von Zittel’in (1839-1904) yan�nda paleontoloji e itimini derinle tirmi tir. 
1893- 1896 y�llar� aras�nda Kuzey talya’daki Pavia Üniversitesi’nde çal� m� t�r. 1897’de 
Almanya’ya geri dönmü tür.  

Heildelberg’de Karl Heinrich Ferdinand Rosenbusch’un yan�nda asistan olarak 
görev alm�  ve ayn� y�l “Periadristik Granitik-Tanecikli Kütlenin Daha Eski Katman 
Formu ve Olu um Tipi” ba l�kl� bir çal� mas�yla doçent olmu tur. 1901’de 
Heildelberg’de paleontoloji ve stratigrafi profesörü olmu , daha sonra bu kadro 
1908’de jeoloji ve paleontoloji profesörlü üne dönü türülmü tür. Heildelberg’te 37 y�l 
ders verdikten sonra Yahudi as�ll� oldu u için 1933 y�l�nda Alman vatanda l� �ndan 
ç�kar�lan Salomon-Calvi, 1934 y�l�nda Almanya’dan ayr�larak Türkiye’ye gelmi tir. 
Salomon-Calvi bu tarihten sonra, ölünceye kadar 7 y�l Türkiye’de ya am� t�r. Ankara 
YZE’nin Tabîî limler Fakültesi’nde Jeoloji Enstitüsü vard�. Salomon-Calvi, bu 
enstitünün yönetimini üzerine alm�  ve enstitüyü geni letmeye ba lam� t�r. 

                                                            
46 Anonymous (2015e). by. B. R. Erick Peirson. http//embryo.asu.edu/pages/Richard-woltereck. 1877-1944. 

Eri im Tarihi: 06.01.2015. 
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                           Foto raf 19. Wilhelm Salomon- Calvi 

Ancak bu görevde iki y�l kald�ktan sonra 1936’da Türkiye’nin jeoloji 
ara t�rmalar�n� organize etmek için Tar�m Bakanl� �’na geçmi tir.  

Salomon-Calvi, Türkiye’nin jeolojik meseleleriyle yak�ndan ilgilenmi , bunlar�n 
çözümü için ba �ms�z bir jeoloji kurumunun kurulmas� yolunda te ebbüslerde 
bulunmu , ancak giri imi sonuçsuz kalm� t�r. Salomon-Calvi bunun için 14 Haziran 
1936’da dönemin Ba bakan� smet nönü’ye bir rapor sunmu tur.  

Calvi raporunda, o zamana kadar Türkiye’de, jeolojik ara t�rmalar�n ki ilerin 
inisiyatifine veya tesadüfe b�rak�ld� �n� ifade ederek, Etibank ile Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü (MTA)’nün yaln�z yararl� maden ocaklar�n�n tetkiki ile u ra makta 
olduklar�n� ifade etmi tir. Ancak bunun d� �nda halledilmesi gereken ve halledildi i 
takdirde ülkeye para getirebilecek jeolojik meseleler vard�r. Salomon-Calvi bu 
meseleleri raporunda ayr�nt�l� olarak anlatm� t�r.  

MTA ve Etibank’�n çal� malar�n� takdir etti ini belirtmekle beraber, 1939’da 
MTA’ya mü avir jeolog olarak tayin edilmi tir.  

Bu tarihten sonra, ba �ms�z bir kurulu  olan ve geli mesinde büyük rol oynad� � 
MTA, onun ba l�ca çal� ma yeri olmu tur. Salomon-Calvi’ye, Atatürk Üniversitesi 
Reformu’nu takiben, 1934-1935’te, Frans�z co rafyac� ve jeolog Ernest Chaput (1880-
1943)’nün önerisi üzerine stanbul Üniversitesi’nde Jeoloji Kürsü Ba kanl� � teklif 
edilmi tir.  

Calvi, MTA’daki çal� malar�n� dikkate alarak bu teklifi reddetmi tir. Bundan 
sonra, bütün mesaisini bu kurumdaki çal� malar�na adam�  olan Calvi 15 Temmuz 
1941’de Ankara’da ya am�n� kaybetmi tir. Calvi, Cebeci Mezarl� �’nda topra a 
verilmi tir.47  

 

 

 

                                                            
47 Kad�o lu, a.g.e. 
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Ord. Prof. Dr. Rudolf Lorenz 
 

Lorenz, 04.10.1935 tarihinde Ankara YZE Tabîî limler Fakültesi’ne ö retim üyesi 
olarak atanm� t�r. 1935 y�l�ndan ülkemizden ayr�ld� � tarihe kadar YZE Tabîî limler 
Fakültesi Kimya Enstitüsü Müdürlü ü görevinde bulunmu tur. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Foto raf 20. Rudolf Lorenz 

 

Ülkemizde bulundu u süre içerisinde ders vermenin yan�nda birçok ö renciye 
doktora çal� mas� ve doçentlik tez çal� mas� yapt�rm�  veya jüri üyesi olarak görev 
alm� t�r.  

 

Ord. Prof. Dr. Hermann Zahn 

Zahn, 01.09.1933 tarihinde Ankara YZE Tabîî limler Fakültesi’ne ö retim üyesi 
olarak atanm� t�r. 1933 y�l�ndan ülkemizden ayr�ld� � tarihe kadar YZE Tabîî limler 
Fakültesi Fizik Enstitüsü Müdürlü ü görevinde bulunmu tur.  

Ülkemizde bulundu u süre içerisinde ders vermenin yan�nda birçok ö renciye 
doktora çal� mas� ve doçentlik tez çal� mas� yapt�rm�  veya çal� malarda jüri üyesi 
olarak görev alm� t�r.  

 

 

 

 

 

 

Foto raf 21. Hermann Zahn 

Prof. Dr. Conrad Weygand   

Weygand, 09.03.1933 tarihinde Ankara YZE Tabîî limler Fakültesi’ne ö retim 
üyesi olarak atanm� t�r. 1933-1934 ö retim y�l�nda YZE Tabîî limler Fakültesi Kimya 
Enstitüsü Müdürlü ü görevinde bulunmu tur. 
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YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilen ve 20 Haziran 1933 tarihinde yay�nlanan 
2291 say�l� “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu” ile YZE kurulmu , 18 Haziran 
1934 tarihinde kabul edilen 2524 say�l� “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanununun 
Baz� Maddelerinin De i tirilmesine Dair Kanun” ile Orman Fakültesi de Enstitü çat�s� 
alt�na al�nm�  ve fakülte say�s� be e yükselmi tir. 

 

YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan ve Almanya’da Doktoras�n� Tamamlayan 
Ö retim Üyeleri 

YZE Orman Fakültesi’nde görev alan ve Almanya’da doktoras�n� tamamlayan 
ö retim üyesi say�s� on olup, isimleri, mezun oldu u okullar ve yurda dönü  tarihleri 
Çizelge 39’da verilmi tir.48 

 

Çizelge 39. YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan ve Almanya’da Doktoras�n� 
Tamamlayan Ö retim Üyeleri 

 Ad� Soyad� Mezun Oldu u Okul Yurda Dönü  
Y�l� 

1 Ali Kemal Yi ito lu Yüksek Orman Mektebi 1931 
2 Asaf Irmak Yüksek Orman Mektebi 1933 
3 Adnan Berkel Yüksek Orman Mektebi 1935 
4 Fikret Saatçio lu Yüksek Orman Mektebi 1935 
5 Abdülgafur Acatay Yüksek Orman Mektebi 1937 
6 Fehim F�rat    Yüksek Orman Mektebi 1937 

7 Savni Hu  Yüksek Orman Mektebi 1940 
8 Hayrettin Kayac�k Yüksek Orman Mektebi 1940 
9 Refik Erdem Yüksek Orman Mektebi 1941 
10 Fikret Vural Yüksek Orman Mektebi 1941 

 
YZE Orman Fakültesi’nde görev alan ve Almanya’da uzun süre bilimsel çal� ma 

yapan ö retim üye say�s� Esat Muhlis Oksal ve Mazhar Diker olmak üzere iki olup bu 
ö retim üyelerinin mezun oldu u okullar ve yurda dönü  tarihleri Çizelge 40’ta 
verilmi tir.49   
 

 

 

 

                                                            
48 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
49 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e.  
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Çizelge 40. YZE Orman� Fakültesi’nde Görev Yapan ve Almanya’da Uzun Süre 
Bilimsel Çal� ma Yapan Ö retim Üyeleri 

 Ad� Soyad� Mezun Oldu u Okul Yurda Dönü  
Y�l� 

1 Esat Muhlis Oksal Halkal� Ziraat ve Orman Mektebi  1916 
2 Mazhar Diker Orman Mektebi lisi  1919 

   

YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Ordinaryüsler 

  YZE Orman Fakültesi’nde görev yapan Alman ö retim üyelerinin unvanlar� 
büyük bir ço unlukla “Ordinaryüs Profesör Doktor’dur. Ancak makale içerisinde 
çizelgelere s� d�rabilmek için Dr. unvanlar� ile gösterilmi tir. 

 

YZE Orman Fakültesi’nde Dekan Olarak Görev Yapan Alman Bilim nsanlar� 

YZE Orman Fakültesi’nde dekanl�k görevini 1937 y�l�nda sekiz ay süreyle Dr. 
Rudolf Pfefferkon, 1937-1939 y�llar� aras�nda ise Dr. Mayer Wegelin yürütmü tür.  

 

YZE Orman Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan Alman Bilim 
nsanlar� 

YZE Orman Fakültesi Enstitüleri’nde müdür olarak görev alan Alman ö retim 
üyeleri Çizelge 41’de gösterilmi tir.50  

 

Çizelge 41. YZE Orman Fakültesi Enstitüleri’nde Müdür Olarak Görev Yapan 
Alman Ö retim Üyeleri 

 Enstitü 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 
1. Orman Yeti tirme ve 

Bakma 
- - - Dr. 

Tschermak 
2 Orman 

Amenajman� ve 
Orman Siyaseti 

- - - Dr. 
Pfefferkon 

3. Orman Has�lat 
Bilgisi ve letme 
ktisad� 

- - - Dr. Fritsche 

4. Orman Entomolojisi 
ve Orman 
Muhafazas� 

- - - Dr. 
Schimitschek 

 

 
                                                            
50 Çiftçi, a.g.e. 
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YZE Orman Fakültesi’nde Alman Ö retim Üyelerince Okutulan Dersler 

YZE Orman Fakültesi Enstitüleri olan Orman Yeti tirme ve Bakma Enstitüsü 
Orman Amenajman� ve Orman Siyaseti Enstitüsü, Orman Has�lat Bilgisi ve Orman 

letme ktisad� Enstitüsü ve Orman Entomolojisi ve Orman Muhafazas� 
Enstitüsü’lerinde görev yapan Alman ö retim üyelerince okutulan dersler ayr� 
çizelgelerde ba l�klar alt�nda verilmi tir.51  

 

Çizelge 42. Orman Yeti tirme ve Bakma Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1936-1937 
Sivrikültür I. K�s�m, Sivrikültürün Ekolojik Esaslar�
(Bilhassa Türkiye’deki Esaslar Gözetilerek 

Dr. Tschermak 

Tatbikat� Dr. Tschermak 
Orman Toprak Bilgisi Dr. Tschermak 
Sivrikültür ve Toprak Bilgisi Gezintileri Dr. Tschermak 
Sivrikültür II. K�s�m, Sivrikültür Tekni i Dr. Tschermak ve Doç. Esat 

Muhlis Oksal 
Dersler, Tatbikatlar Ve Gezintiler Dr. Asaf Irmak’�n yard�m� 

ile 
 

 

Çizelge 43. Orman Amenajman� ve Orman Siyaseti Enstitüsü’nde Verilen Dersler 

Dersin Ad� 1936-1937
Ormanlarda Yol ebekesi Tesisat� Dr. Pfefferkorn 
Orman Muhasebesi ve statistik Mebatisi Dr. Pfefferkorn  
Dersler Dr. Faik Tav ano lu’nun yard�m� ile 
 

 

Çizelge 44. Orman Has�lat Bilgisi ve Orman letme ktisad� Enstitüsü’nde Verilen 
Dersler 

Dersin Ad� 1936-1937
Odun Ölçme Bilgisi Dr. Fritsche ve Doç. Mazhar Diker 
Orman letme ktisad� Bilgisi Dr. Fritsche  
Orman K�ymetlerinin Tahmini Dr. Fritsche  
Odun Ölçme ve Tecessümat Bilgisi
Tatbikat� 

Dr. Fritsche  

Dersler ve Tatbikatlar Dr. Fehim F�rat’�n yard�m� ile 
 

                                                            
51 Çiftçi, a.g.e.  
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Çizelge 45. Orman Entomolojisi ve Orman Muhafazas� Enstitüsü’nde Verilen 
Dersler 

Dersin Ad� 1936-1937 
Umumi Orman Entomolojisi (Orman Entomolojisinin Esas
Meseleleri ve Kaideleri)  

Dr. Schimitschek 

Hususi Orman Entomolojisi ve Ha aratla Mücadele Dr. Schimitschek  
Orman Ha arat�n�n Sistemati i ve Te hisi (Türkiye’de Mevcut
Ha arat Bilhassa Nazar� Dikkate Al�narak) 

Dr. Schimitschek 

Umumi Orman Muhafazas� (Ormanlar�n Hayvanat� 
F�kariyeye, nsanlara ve Gayriuzvi Tesirata Kar � Muhafazas�) 

Dr. Schimitschek  

Orman Entomolojisi Tatbikat� Dr. Schimitschek 
Orman Entomolojisi ve Orman Muhafazas� Gezintileri Dr. Schimitschek  
Desler ve Tatbikatlar Abdulgafur Acatay’�n 

yard�m� ile 
 

 YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Dan� manl� �nda Yap�lan Doktora Çal� malar� le Habilitasyon Jüri Üyelikleri  

YZE Orman Fakültesi Enstitüleri’nde ilk yap�lan doktora tez çal� mas� “Do u 
Ladininin Teknik Vas�flar� ile Kullanma Yerleri Hakk�nda Ara t�rmalar” smail Eraslan 
taraf�ndan 31.03.1947 tarihinde yap�lm� t�r. Bu nedenle sadece habilitasyon tez 
çal� malar� dikkate al�nm� t�r.  

YZE Orman Fakültesi’nde 1943 ve öncesi habilitasyon tez çal� mas�n� 
tamamlayan ö retim üye say�s� alt� olup, isimleri, habilitasyon tez çal� malar�n�n 
yap�ld� � enstitü ve tezlerin kabul tarihleri Çizelge 46’da verilmi tir.52  

 

Çizelge 46. YZE Orman Fakültesi Enstitüleri’nde 1943 ve Öncesi Habilitasyon Tez 
Çal� mas� Yapanlar 

 Habilitasyon Çal� mas� 
Yapanlar 

Enstitüsü Tarihi 

1 Asaf Irmak Toprak ve Ekoloji  1936 
2 Fikret Saatçio lu Silvikültür 1940 
3 Adnan Berkel Orman Mahsulleri ve K�ymetlendirme 29.06.1940 
4 Gafur Acatay Orman Koruma  1941 
5 Fehim F�rat Orman Has�lat ve letme ktisad� 1942 
6 Faik Tav ano lu Orman n aat�  1943 

 

Irmak, A. (1940). Belgrat Orman� Toprak Münasebetleri. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan. S. 70. Türkçesi 52 s., Almancas�  55 s. 

                                                            
52 Çiftçi ve Çiftçi, a.g.e. 
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Irmak, Belgrat Orman� Toprak Münasebetleri çal� mas�yla 1938 y�l�nda doçent 
unvan�n� alm� t�r. 

Berkel, A. (1941). ark Kay�n� (Fagus orientalis, Lipsky) nin Teknolojik Vas�flar� ve 
stimali Hakk�nda Ara t�rmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�. S. 118. 100 s.  

Berkel, ark Kay�n� (Fagus orientalis, Lipsky) nin Teknolojik Vas�flar� ve stimali 
Hakk�nda Ara t�rmalar çal� mas�yla  29.06.1940 tarihinde doçent unvan� alm� t�r. 

Acatay, G. (1943). stanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrat Orman�ndaki Zararl� Orman 
Böcekleri, Mücadeleleri ve letme Üzerine Tesirleri. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Çal� malar�ndan. S. 142. 163 s. 

Acatay, stanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrat Orman�ndaki Zararl� Orman 
Böcekleri, Mücadeleleri ve letme Üzerine Tesirleri çal� mas�yla 1941 y�l�nda doçent 
unvan� alm� t�r. 

F�rat, F. (1943). F�st�k Çam� Ormanlar�m�zda Meyva ve Odun Verimi Bak�m�ndan 
Ara t�rmalar ve Bu Ormanlar�n Amenajman Esaslar�. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çal� malar�. 
S. 141. Türkçesi 161 s., Almancas� 14 s.  

F�rat, F�st�k Çam� Ormanlar�m�zda Meyva ve Odun Verimi Bak�m�ndan 
Ara t�rmalar ve Bu Ormanlar�n Amenajman Esaslar� çal� mas�yla 1942 y�l�nda doçent 
unvan�n� alm� t�r. 

Tav ano lu, F. (1944). Belgrat Orman� Yol ebekesi ve Bu Ormanda Rasyonel Nakliyat 
ekilleri. Orman Umum Müdürlü ü Yay�nlar�ndan. 52 s.  

Tav ano lu, habilitasyon çal� mas�n� 1943 y�l�nda tamamlam�  ve doçent 
unvan�n� alm� t�r. 

 

YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n Yapt�klar� 
Yay�nlar  

YZE Fakülteleri’nde görev yapan Alman ö retim üyeleri, doktora ve doçentlik 
(habilitasyon) tez çal� malar�nda dan� man ya da jüri üyesi olarak görev yapmalar�n�n 
yan�nda, ara t�rmalar yapm� , konular� ile ilgili kitaplar yazm�  ve bu çal� malar� 
yay�mlam� lard�r.  

Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’nun en önemli amaçlar�ndan olan ö retim 
üyelerinin ders verme yan�nda ara t�rma yapmak ve ara t�rma sonuçlar�n�n yay�m� 
görevini yerine getirmi lerdir.  

Alman ö retim üyeleri ülkemizden ayr�ld�ktan sonra bu görevleri, onlar�n 
yan�nda yeti en Türk ö retim üyeleri sürdürmü lerdir. YZE Orman Fakültesi’nde 
1933-1943 y�llar� aras�nda Alman ö retim üyelerince yap�lan yay�nlar Enstitülere göre 
a a �da verilmi tir.53  

 

                                                            
53 Çiftçi, a.g.e.  
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Orman Politikas� ve Amenajman Enstitüsü 

Tscckermak, L. (1942). Türkiye’de Orman Yeti tirmenin Esaslar�na Dair. (Çev: nal, S.). 

 

 Orman Koruma Enstitüsü 

Schm�tschek, E. (1937). Türkiye’de Orman Korumas� ve Entomolojisi Hakk�nda Görü ler. S. 
74. 50 s. 

Schm�tschek, E. (1938). Beitrag zur Forstentomologie der Türkei, I. Zeitschrift für angew. 
Entomologie. Bd. 25. 19 s. 

Schm�tschek, E. (1938). Cecidologiesche Beobachtungen in der Türkei. Anzeiger f. 
Schaedlingskunde. 5 s. 

Schm�tschek, E. (1938). Über Forstschaedlingsauftreten in der Türkei. VII. internationaler 
Kongress für entomologie. Berlin. 72 s. 

Schm�tschek, E. (1939). Über einige Schaedlinge der Hasel-kultur. Beitraege zur Entomologie 
der Türkei. II. Zeitschrift f. angtw. Entomologie. 13 s. 

Schm�tschek, E. (1939). Beitraege zur Entomologie der Türkei, III. Die Massenvermehrung 
des Ips sexdentatus Boer. im Gebiete der orientalischen Fichte. Zeitschrift f. angew 
Entomologie. Bd. 26 und 27.  

Schm�tschek, E. (1945). F�nd�k A açlar�na Ar�z Olan Zararl� Böcekler. (Çev: Acatay, G.) 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. S. 7. Ankara. ss. 266 -278. 

 

 Orman Has�lat ve letme ktisad� Enstitüsü 

Chenchine, A. (1942). Küçük Me e Ormanlar�n Amenajman� ve Muntazam daresi. (Çev: 
F�rat, F.) Orman ve Av. Ankara. S. 6-8. Ss. 96-118. ve S. 9-10. ss. 179-181. 

Chenchine, A. (1943). Tabii ve Saf Kay�n Korular�nda Umumiyetle Siperli ve Seçme 
Kesimlerden Hangisi Tatbik Edilmelidir? (Çev: F�rat, F.). Orman ve Av. S. 8. Ankara. 
ss. 10-1126. 

Chenchine, A. (1946). Park ve Bahçe Sanat�. (Çev: Eraslan .). Orman Genel Müdürlü ü 
Yay�nlar�ndan. Ankara. 376 s. 

Bernhard, R. (1940). Türkiye Orman Kanunu Tatbikine Dair. (Çev: F�rat, F.). Orman ve 
Av. Ankara. S. 1. ss. 22-24. 

Chenchine, A. (1942). Yugoslavya'da Küçük Hususi Ormanlar ve Amenajmanlar�n�n 
Ehemmiyeti.  (Çev: F�rat, F.). Orman ve Av. S. 11-12. Ankara. ss. 217-232. 

Chenchine, A. (1944). Step M�nt�kalar�nda Ormanc�l�k Tedbirleri ve Koruyucu Orman 
eritleri. (Çev: F�rat, F.). Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. Ankara. S. 3. ss. 418-435. 
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 Orman n aat� Enstitüsü 

Sch�m�tschek, E .  (1937). Türkiye’de Orman Korumas� ve Orman Entomolojisi Hakk�nda 
Görü ler. (Çev: Tav ano lu, F.) 

Pfefferkorn. Orman Yollar� Ders Notlar�. (Çev: Tav ano lu, F.). Silvikültür ve Botanik 
Enstitüsü. 133 s. 

Sch�m�tschek, E. (1940). Do u Karadeniz Ladin M�nt�kas�nda Ips sexdentatus Beerner Kabuk 
Böce inin Hayat Tarz� ve Mücadelesi Tertipleri. (Çev: Saatçio lu, F.). Ankara 100 s. 

Tschermak, L. (1944). Da larda Deniz klimi ve Orman Örtüsü. (Çev: Saatçio lu, F.).. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. S. 5. Ankara. ss. 199-218. 

Mayer, W. (1946). Ukrayna Steplerinde Yap�lan A açlanmalar�n Tarihsel Geli imi. 
(Çev: Kayac�k, H.). Orman ve Av Dergisi. Ankara. S. 11. 

 

 Toprak ve Ekoloji Enstitüsü 

Pfefferkorn.  Orman Siyaseti Ders Notlar�. (Çev: Saatçio lu, F.). s. 150. 

Tschermak, L. (1937). Okaliptüs Te ciri. (Çev: Irmak, A.) Orman ve Av Dergisi. S. 10-11-
12.  

 

  YZE Orman Fakültesi’nde Görev Yapan Alman Bilim nsanlar�n�n 
Özgeçmi leri 

 

Prof. Dr. Robert Bernhard        

1862 y�l�nda Almanya’da Tharandt ehrinde do mu  ve Tharandt Orman 
Akademisi’nde ormanc�l�k ö renimi görmü tür. Almanya’da ormanc�l�k görevlerinde 
bulunmu , Prusya’da Orman Genel Müdürlü ü yapm�  ve Tharandt Yüksek Orman 
Okulu’nda Silvikültür ve Amenajman derslerini okutmu tur. 1926 y�l�nda Tar�m 
Bakanl� �’nda dan� man olarak görev yapmak üzere Türkiye’ye davet edilmi tir. 
Bernhard, Türkiye’ye üç kez gelmi  olup birinci geli i 1926-1929 y�llar� aras�nda,  ikinci 
geli i 1934-1935 y�llar� aras�nda, üçüncü geli i ise 1937 y�l�nda olmu  ve toplam alt� 
buçuk y�l Türkiye’de görev yapm� t�r. Bernhard ülkemizde en uzun süre kalan yabanc� 
uzmanlardand�r. Bu a amada, ormanc�l�k örgütünün yap�land�r�lmas�, a açland�rma, 
ormanlar�n korunmas� ve ormanlar�n amenajman i lerinin düzenlenmesi, ormanc�l�k 
ö retiminin geli tirilmesi konular�nda önemli hizmetlerini raporlar, konferanslar, yasa 
tasar�lar� ile Ankara YZE’de Orman ve Ziraat ö renimi gören ö rencilere verdi i 
dersler biçiminde de erlendirmi tir. Bernhard ayr�ca “Türkiye Ormanc�l� �n�n 
Mevzuat�, Tarihi ve Vazifeleri” adl� eser ile 1937 y�l�nda yürürlü e konan 3116 say�l� 
Orman Kanunu’nun haz�rlanmas�na da  katk�da bulunmu tur. 
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Bernhard, ülkemizden ayr�lamadan önce Atatürk’e bir mektup yazarak Türkiye 
ormanc�l� �n�n geli tirilmesi konusunda önerilerde ve çabalar�n�n gerçekle tirilmesi 
için giri imlerde bulunmu tur. Bernhard, 1943 y�l�nda ya am�n� kaybetmi tir.54  

 

Prof. Dr. Rudolf Pfefferkorn  

Yüksek Orman Okulu’nun 1934 y�l�nda Ankara YZE’ye ba l� Orman Fakültesi’ne 
dönü türülmesi üzerine, Orman Fakültesi’nin yönetiminde yeni birimlerin 
olu turulmas�nda ve derslerin verilmesinde görev almak amac�yla Avrupa’dan 
profesörler getirilmesi yoluna gidilmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 22. Rudolf Pfefferkorn 

Bu profesörlerden biri olan Pfefferkorn, 1936 y�l� sonlar�nda Almanya’dan 
ülkemize gelerek Orman Fakültesi’nde görevlendirilmi tir. Ülkemizde kald� � 1936-
1939 tarihleri aras�nda Orman Fakültesi’nde Orman Siyaseti ve Orman Amenajman� 
Enstitüsü Müdürlü ü yapm� , Ormanc�l�k Politikas� dersi yan�nda, bu enstitüye ba l� 
bulunan Orman Yollar� n aat� dersini de okutmu tur. Pfefferkorn, 1937 y�l�nda k�sa 
bir süre Orman Fakültesi Dekanl� � görevini de yürütmü tür.55   

 

Prof. Dr. K. Fritsche  

Ormanc�l�k e itimi alan�nda çal� mak üzere Almanya’dan ülkemize davet edilen 
Prof. Dr. Fritsche, 1936 y�l� sonlar�nda ülkemize gelmi tir. Prof. Dr. Fritsche Ankara 
YZE Orman Fakültesi’nde Orman Has�lat� ve letme ktisad� Enstitüsü Müdürlü ü 
görevine atanm� t�r. Fritsche, ülkemizde kald� � 1936-1937 y�llar� aras�nda 
Dendrometri ve Orman K�ymetlerinin Takdiri derslerini okutmu tur.  

 

Prof. Dr. Leo Tschermak  

1882 y�l�nda Avusturya’n�n Znaim Kasabas�nda do mu tur. Avusturya Tar�m ve 
Orman Bakanl� � taraf�ndan 1936 y�l� sonlar�nda Ankara YZE  Orman Fakültesi’nde 
görev yapmak üzere izinli say�lm�  olan Tschermak, Orman Fakültesi’nin 

                                                            
54 Anonim,  a.g.e. 
55 Anonim, a.g.e. 
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Bahçeköy’deki bölümünün Silvikültür Enstitüsü’nde 1937-1938 y�llar� aras�nda görev 
alm�  ve Ekoloji ve Silvikültür derslerini okutmu tur.  

Tschermak, ülkemizde kald� � süre içerisinde Trakya ve Güneydo u Anadolu 
yörelerinde inceleme gezilerinde bulunmu  ve Okaliptüs a açland�rmalar� için uygun 
yerlerin seçimi konusunda çal� malar yapm� t�r. Tschermak’�n önerileri do rultusunda 
Tarsus’ta 855 hektarl�k alanda okaliptüs a açland�r�lmas� yap�lm� t�r. Ayr�ca 
Tschermak, Türkiye’nin iklim ve vejetasyonuna uygun silvikültür çal� malar�na da 
girmi  ve Orman Fakültesi’ndeki derslerinde buna ili kin temel bilgilere yer vermi tir.  

Freiburg Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 1937 y�l�nda Silvikültür profesörlü ü 
görevine atanmas� üzerine Türkiye’den ayr�lm� t�r.  

Tschermak’�n Türkiye ormanc�l� �na ili kin raporlar� aras�nda “Türkiye’de 
Orman Yeti tirmenin Esaslar�na Dair” Rapor ile “Okaliptüs tesciri” raporu özelikle 
önem ta �maktad�r. Tschermak, 1945 y�l�nda emekli olmu  ve 1969 y�l�nda ya am�n� 
kaybetmi tir.56  

 

Prof. Dr. Hans Mayer-Wegelin 

Mayer-Wegelin, 1897 y�l�nda Almanya’n�n Strassburg kentinde do mu , 
ormanc�l�k ö renimini Hann Münden ve Münih Orman Fakülteleri’nde yapm� t�r. 
Hann Münden Orman Fakültesi’nde profesör olan Mayer-Wegelin, 1937 y�l�nda 
Türkiye’ye gelerek Ankara YZE Orman Fakültesi’nde görev alm� t�r.  

Orman Fakültesi’nin örgütleme çal� malar�na kat�lan Mayer-Wegelin, 1937-1940 
y�llar� aras�nda ülkemizde kalm� t�r. Bu süre içersinde Mayer-Wegelin, Orman 
Mahsüllerini De erlendirme Enstitüsü Müdürlü ü görevine atanm� , Orman 
Ürünlerini De erlendirme ve  Bilgisi derslerini vermi tir. Ayn� zamanda, 1937-1939 
y�llar� aras�nda Orman Fakültesi Dekanl� � görevini de yürütmü  olan Mayer-Wegelin, 
Tar�m Bakanl� �’n�n ormanc�l�k uzman� olarak çe itli hizmetlerde bulunmu  ve 
raporlar haz�rlam� t�r. 

Mayer-Wegelin’in Pos Orman� tetkik raporu, Orman Genel Müdürlü ü’nün 
“Mütehass�s Raporlar�” adl� yay�n�nda yer alm� t�r. Mayer-Wegelin, sözle mesinin 
bitiminde Almanya’ya dönmü  ancak Türk ormanc�l� � ile ili kisini kesmemi , 
Almanya’ya giden meslekta lar�m�za yard�m ve destek sa lam� t�r.  

stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin davetlisi olarak 1954 y�l�nda ülkemize 
gelmi , üçü Orman Fakültesi’nde birisi de ktisat Fakültesi’nde olmak üzere dört 
konferans vermi tir. Mayer-Wegelin, 1962 y�l�nda emekli olmu , 1983 y�l�nda ya am�n� 
kaybetmi tir.57  

 

 

                                                            
56 Anonim, a.g.e. 
57 Anonim, a.g.e. 
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                                   Foto raf 23. Hans Mayer-Wegelin 

 

Prof. Dr. Erwin  Schimitschek  

Sch�m�tschek, 1898 y�l�nda Avusturya’da do mu  ve 1924 y�l�nda Viyana’da 
Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nu bitirmi tir. Ayn� okulda profesörlü e yükselmi  
olan Sch�m�tschek, Ankara YZE Orman Fakültesi Orman Koruma ve Entomolojisi 
Enstitüsü müdürlü ü yapmak ve ders vermek üzere Türkiye’ye davet edilmi tir. 1937-
1939 y�llar� aras�nda Orman Entomolojisi ve Orman Korumas� dersleri ile Av 
Hayvanlar� Bilgisi ve Avc�l�k derslerini vermi tir.  

Sch�m�tschek, ülkemizde kald� � sürede Güney, Kuzey ve Orta Anadolu’yu 
dola arak Türkiye’de Orman Entomolojisinin temelini olu turan etütlerde bulunmu  
gerek Orman Korumas� gerekse Orman Entomolojisi konular�nda de erli yay�nlar 
yapm� t�r. Bu yay�nlardan Türkçeye de çevrilmi  olan “Türkiye’de Orman Korumas� 
ve Orman Entomolojisi Hakk�nda Görü ler” ile “Türkiye Orman Böcekleri ve Muhiti” 
ad�ndaki iki eseri dikkat çekici bulunmaktad�r. Ülkesine döndükten sonra da önemli 
hizmetler yapm�  olan Sch�m�tschek, Göttingen Üniversitesi Orman Zoolojisi Enstitüsü 
Ba kanl� � görevini yürütürken, 1959 y�l�nda, stanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi’nin davetlisi olarak ülkemize gelmi  ve üç konferans vermi tir.  

1974 y�l�nda Orman Fakültesi’nin önerisi üzerine Sch�m�tschek’e stanbul 
Üniversitesi Senatosu taraf�ndan “ eref Doktorlu u” unvan� verilmi tir. Sch�m�tschek, 
1983 y�l�nda ya am�n� kaybetmi tir. 

 

Sonuç 

Cumhuriyetimizin ilk y�llar�nda, Halkal� Ziraat Mekteb-i Ali’si, Baytar Mekteb-i 
Ali’si ve Bahçeköy Orman Mektebi Âli’sinden ba ar�l� olan birçok genç 1923 y�l�ndan 
ba layarak yurt d� �na, özellikle Almanya'ya gönderilmi ; bu gençlere orada ileri bir 
ö renim görmek ve modern ara t�rma yöntemlerini tan�mak olana � sa lanm� t�r. 

Bünyesinde Ziraat, Baytar, Ziraat Sanatlar� ve Tabîî limler Fakülteleri’ni 
bulunduran Yüksek Ziraat Enstitüsü 30.10.1933 tarihinde aç�lm� , 1934 y�l�nda Orman 
Fakültesi YZE’ye  ba lanm�  ve fakülte say�s� be e ç�km� t�r. 
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Genç Türkiye Cumhuriyeti’nce kurulan ilk üniversite Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’dür. stanbul Üniversitesi Kanunu Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’ndan 10 
gün önce TBMM’den geçse de stanbul Üniversitesi yeniden kurulan bir üniversite 
olmay�p, Darülfunun’un bir devam�d�r. Yüksek Ziraat Enstitüsü, ö retim üyeleri, 
binalar� vb. mü temilat� ile tamamen yeniden kurulan bir üniversitedir. 

YZE’nin kurulu unda yer alan ö retim üyeleri, Alman ö retim üyeleridir. Alman 
hocalar, ö rencilere ders vermi , doktora ve habilitasyon tezlerinde dan� manl�k 
yapm� lar ve kitap yazm� lard�r. Tar�msal yüksekö retiminin geli mesinde temeli 
Alman ö retim üyeleri atm� t�r. Alman ö retim üyeleri, ülkelerine geri döndüklerinde 
yerlerini onlar taraf�ndan yeti tirilmi  Türk ö retim üyeleri doldurmu tur. YZE’ye 
gelen Alman ö retim üyeleri, Almanya’dan kaçan ö retim üyeleri olmay�p, Türk ve 
Alman Hükümetlerinin aralar�nda yapt�klar� anla ma ile gelmi lerdir. 

1948 y�l�nda Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kapat�lmas� sonucu (Tabîî limler ve 
Ziraat Sanatlar� Ziraat Fakültesi bünyesine al�narak) Ziraat ve Veteriner Fakülteleri 
Ankara Üniversitesi’ne, Orman Fakültesi ise stanbul Üniversitesi’ne ba lanm� t�r. 
1950 y�l�nda ise Tabîî limler, çok de erli ö retim üyeleri ve demirba lar� ile Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi’ne geçmi lerdir.   

Ziraat Sanatlar�, Ziraat Fakültesi bünyesinde de i ik isimler alt�nda e itim 
ö retim faaliyetlerini sürdürmü , 2003 y�l�nda Ziraat Fakültesi’nden ayr�larak 
Mühendislik Fakültesine G�da Mühendisli i Bölümü olarak geçmi tir. 

Alman ö retim üyelerinin tar�msal yüksekö retimde, Ziraat, Veteriner, Orman, 
Fen Fakültesi ve G�da Mühendisli i dallar�ndaki emekleri ve hizmetleri yads�namaz 
bir gerçektir. 1934 y�l�nda YZE doktora ve habilitasyon çal� malar� ile ilgili 
yönetmelikler yay�nlanm�  ve bu çal� malar bir kurala ba lanm� t�r. Bu fakültelerde 
yap�lan ilk doktoralar ve habilitasyon tezlerinin dan� manl�klar�n� yürütmü lerdir. 
E itim ve ö retimde Alman ekolu olu mu  olup hâlâ bu ekol sürdürülmeye 
çal� �lmaktad�r. 

Tar�msal yüksekö retiminde eme i geçen Alman ö retim üyeleri ve idari 
personeli minnet ve ükranla an�yorum. 
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Giri  

Yirminci yüzy�l�n ba �nda kurulan Darülfünun, stanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nin temelini olu turmu ; Matematik ve Fen Bilimleri e itimine bu 
kurumun amaçlar� do rultusunda ba lanm� t�r. 1. Dünya Sava � y�llar�nda Osmanl� 
Devleti’nin Almanya ile anla ma içinde bulunmas�ndan yararlan�larak Almanya ve 
Avusturya-Macaristan kökenli farkl� alanlarda bilim insanlar� ülkemize getirilmi , bu 
bilim insanlar� matematik-fizik-astronomi-kimya ve tabiye birimlerini içeren 
bölümlerin kurulmas�na öncülük etmi tir. 

1933 y�l�nda yap�lan Üniversite Reformu sonucu stanbul Üniversitesi’nin 
kurulmas� ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararas� etkinli e ula mak için 
ara t�rma yapan üniversitelerin kurulmas�na h�z verilmi tir. Ankara'da 1925 y�l�nda 
Hukuk Mektebi, 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935'te Dil veTarih-Co rafya 
Fakültesi, 1943 y�l�nda ise Fen Fakültesi kurulmu tur.  

stanbul Fen Fakültesi’ndeki ö renci say�s�n�n h�zla artmas�, e itim-ö retim 
kalitesi ve olanaklar�n�n bu art� ta yeterli olmamas�, sa l�k alan�ndaki eksiklikleri 

11



Ahmet Muammer Canel 376

gidermek üzere kurulmas� dü ünülen t�p fakültelerinin aç�labilmesi için fen 
e itimine ihtiyaç duyulmas� gibi nedenlerle Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulmas� 
zorunlu duruma gelmi  ve 8 Kas�m 1943 y�l�nda Ankara Fen Fakültesi kurulmu tur. 
7 profesör, 6 doçent, 8 asistan,  5 memur kadrosu tahsis edilen Ankara Fen Fakültesi 
Gazi Terbiye Enstitüsü binas�nda 40-50 ö renci ile kendisine ayr�lan 2 salon, 10 kadar 
oda, 2 kimya ve 1 adet fizik laboratuvar�nda ö retime ba lam� t�r. Birkaç y�l burada 
e itim ö retimine devam eden Fen Fakültesi 1950-1954 y�llar� aras�nda yap�m� 
tamamlanan yeni binas�na a amal� olarak ta �nm� t�r. 

lerleyen süreç içinde ö retim eleman� say�s�n�n yetersiz kalmas�, e itim ve 
ara t�rmalar� yürütmekte kar �la �lan güçlükler yabanc� bilim insanlar�na gereksinim 
duyulmas�na neden olmu , gerek Hitler'in bask�s�ndan kurtulmak isteyen bilim 
insanlar�, gerekse daha önceki dönemlerde ülkemizdeki çe itli yüksek ö retim 
kurumlar�na gelmi  olan bilim insanlar� ülkemize davet edilerek Fen Fakültesi’nin 
farkl� bölümlerinin kurulup geli tirilmesinde görev alm� lard�r. Örne in 1946 y�l�nda 
Prof. Dr. Laur taraf�ndan Analitik Kimya Enstitüsü kurulmu , 1952 y�l�nda ise Prof. 
Dr. Grubitsch bu enstitüyü ba �ms�z duruma getirmi tir. Prof. Dr. A. G. Parts 1946 
y�l�nda Fizikokimya Enstitüsü’nü kurmu ; Prof. Dr. Y. Kauko ise bu enstitünün 
Fizikokimya Kürsüsü olarak etkinlikte bulunmas�n� sa lam� t�r. Berlin Teknik 
Üniversitesi ö retim üyesi iken ülkemize gelen Prof. Dr. O. Gerngross 1947 y�l�nda 
S�nai Kimya Enstitüsü’nü kurmu tur. Ö retim eleman� yan�nda cam atölyesinde, 
bahçe i lerinde çal� t�r�lmak üzere getirilen Alman uyruklu teknik elemanlar�n da 
katk�lar�yla yap�lan hizmetler ve onlar�n yeti tirdi i ki iler Fakültenin bugünkü 
konumuna ula mas�nda önemli rol oynam� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekil 1. 1940’l� Y�llarda Ankara Teknik Üniversitesi Proje Örne i 
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Foto raf 1. n aat� tamamlanm�  olan Fen Fakültesi binalar�n�n ana 
caddeden görünü ü 

 

 

 

 

   

Foto raf 2. Fen Fakültesi A Blok'un in aat�n�n bitimindeki görünü ü 
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Foto raf 3.  Fen Fakültesi B Blok (arka planda A blok) ve Fakülte bahçesinin 

1950 y�llar�n�n ortalar�ndaki görünü ü 

 

Prof. Dr. Erich Horst Fischer (1910-1969) 

Erich Horst Fischer, 1929-1935 y�llar� aras�nda s�ras�yla, Bonn’daki Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Üniversitesi, Münih’deki Ludwig-Maximilians Üniversitesi ve 
Berlin’deki Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’nde ( imdiki Humboldt Üniversitesi) 
fizik e itimi gördü. Doktoras�n� Walther Nernst ve A. Deubner dan� manl� �nda 
Berlin Üniversitesi’nde yapt�. 

Fischer, doktoras�n� tamamlad�ktan sonra, 1935-1936 y�llar� aras�nda, Berlin 
Üniversitesi’nde W. Friedrich’in ö retim asistan� olarak çal� t�. 1937’de Berlin-
Dahlem’deki Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü’nde (KWIP, Bugünkü Max-Planck Fizik 
Enstitüsü) Peter Debye ve Werner Heisenberg’in asistan� oldu.  

1939’da Berlin Üniversitesi’nde yeterlili ini tamamlad� ve 1942’de yine ayn� 
üniversitede doçent oldu. 1951’de, profesör olarak görev yapan Fischer, Prof. 
Heisenberg’in teklifi ve Prof. Dr. Hayri Dener’in giri imi ile Ankara Fen Fakültesi’ne 
atand�. 1951-1956 y�llar� aras�nda, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev 
yapan Profesör Fischer, Genel Fizik Enstitüsü’nde, atom ve molekül ve çekirdek 
fizi i dersleri vermeye ba lad�.  
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Adnan aplako lu’nun doktora çal� mas�n� yöneten Fischer, Fizik Yüksek 
Mühendisli i ad�yla yeni bir program ba latt�.  

Numan Zengin, Kenan Bak�n, Mübeccel Ergun ve Ethem Tokmakç�o lu’nun 
doktora tezlerini de yöneten Erich Fischer, bir deneysel fizikçi olarak, Ankara Fen 
Fakültesi’ne önemli katk�lar sa lad�.  

1956’da, yeni kurulmu  bir Alman firmas� olan GKSS’de i e ba lad� ve nükleer 
reaktör kurulumu konusundaki ara t�rmalar�n� sürdürdü. Fischer’�n ba l�ca eserleri 
unlard�r: 

1.  Atom Çekirdek ve Molekül Fizi i. (1957). (Çev: Nasuho lu, R.) Ankara: Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi. 

2.  Fischer, E., Nasuho lu, R. (1952). Zur Deutung der Beeinflussung der 
dielelektrizitaetskonstanten und der Leitfaehigkeit von Emulsionen durch scherung. 
Communication de la Faculte des Sciences de L'Universite D'Ankara. IV, (1), 
132. 

3.  Fischer, E. (1953). Dielektrische relaxationszeit und Asssoziation I- Grundlage der 
Untersuchungsmethode. Z. Naturforsch. 8a, 168. 

4.  Fischer, E., Fessler, R. (1953). Dielektrische relaxationszeit und Asssoziation II-
Scwachassozierende Dipolflüssigkeit. Z. Naturforsch. 8a 177. 

5.  Fischer, E., Fessler, R. Dielektrische relaxationszeit und Asssoziation III-Verhaltnis 
von intermolekularer und zwischenmolekularer H_Brückenbindung o-susbtituierter 
phenole. Z. Naturforsch.  

6.  Fischer, E., Dieringer, F. (1952). Über eine Resonanzmethode mit einer Koaxialen 
Lecherleitung zur Messung der Dispersion und Absorption von Dipolflüssigkeiten 
im dcm-Wellengebiet und ihre Durchführung. Communication de la Faculte des 
Sciences de L'Universite D'Ankara IV (2). 40. 

7.  Fischer, E., Schmandt, H. (1953). Ausarbeitung einer methode zur Demonstration 
un(d Messung dielektrischer Verluste mit dem Kathoden- Strahl-Oscillographen. 
Communication de la Faculte des Sciences de L'Universite D'Ankara (12). 40. 
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Belge 1. Prof. Dr. Fischer'e yol masraf� ödenmesi ile ilgili belge 

 

Prof. Dr. Heribert Grubitsch (1905-?) 

Grubitsch, Almanya’n�n Hessen eyaletine ba l� Marburg’ta do du. Liseden 
sonra Graz Teknik Üniversitesi’nde kimya e itimi alarak 1927’de yüksek mühendis 
oldu. 1929’da ise doktoras�n� ald�. Ayn� üniversitede, 1932’de doçent, 1938-1942 
aras�nda da S�nayti Kimya ve Analitik Kimya Enstitüsü Yöneticisi oldu.  

1942’de Posen Üniversitesi’ne, 1945’te de Helsinki Teknik Üniversitesi’ne 
profesör olarak atand�. 1952’de, Profesör Laur’un fakülteden gitmesiyle Fen Fakültesi 
Analitik Kimya Profesörlü ü’ne getirildi. Grubitsch, 1955’te ülkesine geri döndü. 
Graz Teknik Üniversitesi’nde s�ras�yla, 1957-1962 y�llar� aras�nda Dekan, 1964-1967 
y�llar� aras�nda ise Rektör olarak görev yapt�. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl� � 
görevinde bulunan hsan Topalo lu ile yazd� � makale ve Erzurum ve Eski ehir’de 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ad�na haz�rlad� � raporlar dikkat çekicidir. 
Grubitsch’in ba l�ca eseri a a �da verilmi tir. 

1.  Anorganisch-praparative Chemie: Arbeitsmethoden und ausgewahlte 
Beispiele-Heribert Grubitsch. 1950. Wien: Springer-Verlag. 
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Prof. Dr. Adolf Gustav Parts (1904-1996) 

Parts Estonyal�, Fiziko Kimya Profesörüdür. 1925’te Kimya bölümünden mezun 
oldu. 1926’da master; 1929’da ise doktora derecesini ald�. Rockefeller Foundation 
Bursu’yla, Göttingen Üniversitesi Fiziko-Kimya Enstitüsü’nde bir y�l çal� t�. Daha 
sonra, Madrid Ulusal Fizik ve Kimya Enstitüsü’nde i e ba lad�. Estonya’da, kuantum 
mekani i metodu üzerine sayg�n bir bilim insan� oldu.  

Bilimsel kariyeri, yurt içi ve yurt d� �ndaki çal� malar�yla üst düzeye ula t�. 
Parts, 1934-1936 y�llar� aras�nda Tartu Üniversitesi, 1936-1943 y�llar� aras�nda Talinn 
Teknik Üniversitesi, 1946-1951 y�llar� aras�nda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 
1963-1964 ve 1967-1968 y�llar� aras�nda Ortado u Teknik Üniversitesi ve 1978 y�l�na 
kadar Avusturalya Mecqyarie Üniversitesi’nde çal� t�. 

 

Parts’�n Türkiye Maceras� 

Prof. Dr. Parts’la ilgili bilgilerin ço u rahmetli Turgut Demirel’den al�nm�  
bulunmaktad�r. Prof. Dr. Demirel, henüz lise ö rencisiyken Almanca, ngilizce ve 
biraz da Rusça bilmektedir. Bu nedenle olsa gerek, Prof. Parts, daha çok fakülte 
kimya ö rencisi Turgut Bey’le anla �yordu. Stalin döneminde Estonya, Rusya’n�n bir 
eyaleti konumumdad�r.  

Prof. Dr. Parts, Moskova’ya al�n�p bir komün form eleman� olmaya zorlanm� t�. 
Sa lam bir kimya e itimi alan Parts, bilim insan� kimli ini öne alarak, ailesi ve 
gelece i için en uygun yer olan Ankara’y�, Fen Fakültesi’ni seçmi ti. Özgürlük 
tutkusu onun o lu Ami ve k�z� Maja’y� da yan�na alarak, 1946’da Türkiye’ye 
gelmesine neden oldu. K�z� Maja, Türk E itim Derne i (TED) Koleji’nde ba ar�l� bir 
ö renci olmu tu. E i, Türk yemeklerini yapan uyumlu bir e  konumunda kendisine 
yard�mc� oluyordu. E i ve çocuklar� k�sa sürede Türkçe ö renmi lerdi. Mutlu ve 
sevecen bir aile profili çiziyorlard�. Hatta kendisinden sonra Ankara’ya gelen Prof. 
Laur ve Prof. Kauko’yu ikna edecek kadar Türkiye sevgisine sahipti. 

Ülkesinde alm�  oldu u profesörlük unvan� yan�nda, bilimsel sistemati i, 
fizikokimya birikimi ve laboratuvar deneyimi onun, seçkin bir bilim insan� olmas�n� 
sa lam� t�. Bu, Ankara Fen Fakültesi ö rencileri için bir ans olmakla birlikte baz� 
olumsuzluklar� da beraberinde getirmi ti. Liselerde al�nan kimya derslerinin 
yetersizli i, en ba ta fizikokimya kavram�yla ilk kez kar �la m�  olmalar�, fakülte 
ö rencilerini ama daha çok Prof. Parts’� zorlam� t�.  

Prof. Parts, derslerinde, konular�, yerle mi  bilgileri, belli bir sisteme uyularak 
verilecek derslerin yerine yeniden düzenleyece i programla ö rencilere temel 
olu turmak zorunda kalm� t�. Sonuç olarak Prof. Parts’�n i i ve çal� mas� zordu. 
Ancak Parts, yeniden kurgulad� �, daha önce ö renilmesi gereken konu ve 
kavramlar� öylesine etkili kulland� ki, o dönemde yeti en ö rencilerden Saadet 
Üneri, Turgut Demirel, Y. Okyay Alpaut, Erfuz Edgüder ve Emsal Pulat, fizikokimya 
profesörü oldular. Prof. Parts, dersleri Almanca anlat�yordu. Süreyya Aybar ise, 
anlat�lan dersi Türkçe’ye çeviriyordu. Parts, Süreyya Aybar’�n çevirisi ve derslerdeki 



Ahmet Muammer Canel 382

tutumundan çok etkileniyor ve yeti mesi için elinden geleni yap�yordu. Hatta 
derslerden önce anlat�lacak dersle ilgili ayr�nt�lara girip, ön çal� malar� birlikte 
yap�yorlard�. Her ikisi de, kaynak olarak kullan�lacak bir ders kitab� olmay� �ndan 
s�k�nt� çekiyorlard�. Nitekim an�lan bu bo luk ancak 1952 y�l�nda çözülebildi. Prof. 
Dr. Süreyya Aybar, Parts’�n Fizikokimya Dersleri kitab�n� çevirebildi. 

Prof. Parts, klasik bir üniversite hocas� de il; yenilikçi, çok yönlü ve kültürlü bir 
ki ili e sahipti. O dönemde, klasik orkestra konserleri al� kanl�k durumuna gelmi ti. 
Parts, laboratuvar ö rencileri için 15 ya da 18 ki ilik biletler al�r onlarla konsere 
giderdi. Hatta birgün Alman Orkestra efi Harman Cherhen gelmi ti. Yine konsere 
gidildi. kinci gün, Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi (DTCF)’nde ef Cherken ile Parts 
ate li bir konu ma içindeydi: 

     “Bir fizikokimyac�, bir orkestra efi ile ne tart� abilir? sorusuna Prof. Parts, 
Metafizik tart� mada mesle in hiçbir önemi yoktur” demi ti. 

Prof. Dr. Parts, tüm ö rencilerin sevdi i, sayd� �, sab�rl� ve ak�lc� bir ki ilikti. 
Her insan gibi öfkelendi i, sinirlendi i olurdu ama ö rencilerini dikkatle dinler, 
onlarla yak�nl�k kurar ve onlar� evine davet ederdi. Turgut Demirel, Özdemir Yarar 
ve Fikret Özelçi onu yaln�z b�rakmad�lar. Erdal nönü de yak�ndan ilgilendi. Do aya, 
k�rlara ç�kmay� çok severdi.  

Fakültenin ilk mezunlar�ndan Nazan Erkmen’den al�nan bilgiye göre, Prof. Dr. 
Parts, dersleriyle paralel olarak notlar yaz�p bast�rm� t�. Teksir kitap olan bu yay�n� 
Süreyya Aybar çevirmi , Ankara Fen Fakültesi Ö renci Derne i de 1949 y�l�nda 
bast�rm� t�. Parts, s�navlarda bu kitab� serbest b�rak�r, ö rencilere s�nav esnas�nda 
bakabileceklerini söylermi . Y�l, 1949. sviçre’de kimya doktoras� alan ancak 
üniversite diplomas� olmayan Siirt milletvekili Parts’tan  Fizikokimyadan diploma 
almak istemesiyle ilgili yard�m istedi.  

Parts, sviçre’de, hangi düzeyde ve ne gibi dersler ald� �n� bilmedi ini, 
fakültede verilen derslerin bilgilerini bilip bilmedi ini kestiremedi ini, bu nedenle 
s�nava girmesini ve sertifikan�n s�nava göre verilece ini ifade etmi tir.  

Azmi Körükçü’den ders notlar�n� alan vekil, ne yaz�k ki ilgili dersin notlar�n� 
geri vermemi , Azmi Bey ise, s�n�f arkada � Remzi Bey’in yard�m�yla s�nava 
girebilmi tir. Prof. Parts, ders sonunda, Estonya’dan bir profesörün gelece ini, 
çimentonun in aatta kullan�l� �nda nas�l priz tuttu unu, sertle ti ini ve bunun 
fizikokimyasal mekanizmas�n� anlataca �n� söyler. Bu dersin iyi anla �labilmesi için 
hafta boyunca ek bilgiler verece ini ifade eder. Bir hafta sonra, 3-4 gün boyunca, silis 
ve kalsiyum kimyas� dersleri verilir.  

Dersleri veren ise Prof. Dr. Kauko’dur. Prof. Dr. Kauko, fizikokimya 
derslerinin, yüksek matematikte oldu u gibi, diferensiyel denklemler, integraller ve 
benzeri formülasyonlar�n taban�na dayanmad� �n�, ya am�n her alan�nda olaylara 
yön veren bir fizikokimya uygulamas� gerekti ini dile getirir. Fizikokimya 
kurallar�n�n insan ya am�ndaki önemini vurgular ve Fizikokimya kurallar� ile insan 
ya am� aras�nda do rudan bir ili ki oldu unu söyler. 
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Prof. Parts’�n Kendi Anlat�m�yla Ya am� 

Ben 1 Nisan 1904 Estonya’n�n Parnu eyaletinde, Seli’de do dum. Ailem 
Estonya’l�d�r. Estonya ba �ms�zl� �n� ilan etti i zaman bu cumhuriyetin vatanda � 
oldum. 1922 ilkbahar�nda Tartu (Dorpat) Teknik Okulu’ndan mezun oldum. Ayn� 
senenin sonbahar�nda Tartu Üniversitesi Matematik ve Tabii Bilimler Fakültesi’nin 
Teknik Kimya K�sm�’na talebe olarak girdim. 1925 Aral�k ay�nda 4 senelik muayyen 
tahsilimi 3,5 senede tamamlad�m. Üniversite “ikinci ve üçüncü derece basit ni and�r 
hulasalar�n�n sentezi” adl� müsabakay� açt� � zaman birincilik mükafat�n� ben kazand�m 
ve teknik kimyada “Master of Arts” unvan�n� ald�m.  

1925 y�l� Ocak ay�n�n birinde profesör Y. Kauko’nun teklifiyle Tartu Üniversitesi 
Fizikokimya Laboratuvar� asistanl� �na tayin edildim ve burada 30 Haziran 1934’e 
kadar kald�m. Evvela k�demsiz sonra da k�demli asistan olarak çal� t�m. Bu arada 
doktora tezimi üniversiteye vermi tim. Bu tez 23 Mart 1929’da aç�k bir oturumda 
incelendi ve ayn� senenin 26 Nisan’�nda Üniversite bana “Tabii Felsefe” doktorlu u 
unvan�n� verdi.  

8 Nisan 1929’dan 31 Ocak 1930’a kadar Estonya ordusunda mecburi hizmetimi 
yapt�m. “Butyl halidlerin dipole momentleri” ad�ndaki habilitasyon doçentlik tezimi 
takdim etmem üzerine bu tez Matematik ve Tabii Bilimler Fakültesi’nde kapal� bir 
oturumda incelendi. Üniversite Profesörler Meclisi’nin 27 May�s 1930 tarihli karar�yla 
bana kimya maa s�z ö retmenli i (private docent) haklar� verildi. 1930 y�l� sonbahar ve 
1931 y�l� ilkbahar sömestrlerinde “teknik elektrokimya” ve “gaz fazlar�n�n katalizi” 
konular� üzerinde ders verdim.  

A. Paris (Tartu), P. Kogerman (Tartu) ve A. Eucken (Göttingen) ad�ndaki 
profesörlerin teklifleriyle “Rockefeller Foundation” üyesi bana bir senelik paras�z tahsil 
hakk� bah etti. 1 Ekim 1931’den 31 Eylül 1932’ye kadar Göttingen’de Profesör A. 
Eucken ile beraber bulundum ve gazlar�n �s�nma �s�llar�n�n tayini üzerinde çal� t�m. 

1932 sonbahar sömestrinde Tartu’da “maddenin baz� elektriksel özellikleri” konusu 
üzerine ders verdim. Tartu Üniversitesi ve Junta de Relaciones Culturales ( spanya) 
bana bi meccani tahsil hakk� (scholarship) bah ettiler ve bu sayede Madrid’de Instituto 
National de Fisica Quimica’n�n fizikokimya k�sm�nda 7 Ocak 1933’ten 31 Temmuz 
1933’e kadar çal� mak f�rsat�n� buldum. Orada profesör E. Moles ile beraber karbonun 
atom a �rl� � üzerinde etütlerde bulundum.  

1933-1934 ders y�l�nda (haftada 4 saat) olmak üzere Tartu Üniversitesi kimya 
talebesine “fizikokimya ve elektro kimya” okuttum. Daha sonra üniversitenin 2 May�s 
1934 tarihli teklifi ve Cumhurreisli inin 11 May�s 1934 tarihli kabulüyle 3 sene 
müddetle aç�k bulunan Fizikokimya Kürsüsü’ne doçent olarak tayin edildim. Temmuz 
1934’de Königsberg Fizikçiler Günü’ne davetli misafir olarak i tirak ettim. 1936 y�l�n�n 
11 Haziran�’ndan 31 Temmuz’una kadar Estonya malatç�lar Birli i hesab�na sveç ve 
Finlandiya Üniversiteleri’ni ziyaret ettim.  

Tallinn Teknik Enstitüsü (daha sonra Teknik Üniversite ad�n� alm� t�r) aç�ld� �nda 1 
Temmuz 1936’dan itibaren Fizikokimya Laboratuvar�’n�n müdürü s�fat�yla bu 
laboratuvar� etüt ve ilmi gayeler için tanzim ettim. Ayn� zamanda Tartu Üniversitesi 
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kimya maa s�z ö retmenli i (private docent) haklar� da bana yeniden verildi (20 Ekim 
1936).  

15 Temmuz 1937’den 14 Temmuz 1938’e kadar akademik vazifelerimden serbest 
b�rak�larak Birle ik Amerika’ya gönderildim. Orada Cold Spring Harbour’da “Long 
Island Biological Association”n�n biyofizik laboratuvar�nda çal� t�m ve “Amino asitlerin 
yüksek frekansl� elektriksel alanlar içindeki dielektrik kayb�”n� etüt ettim. Tallinn Teknik 
Üniversitesi’nin teklifi ve Cumhurba kanl� �’n�n tayini ile 1 Temmuz 1939’da bu 
üniversitenin fizikokimya profesörlü üne ba lad�m.  

20 Temmuz 1939’da bu üniversitenin rektör muavinli ine (prorector) tayin edildim. 
Mamafih bu vazife daha sonra 16 Ekim 1940’ta ö retim ve ilmi ara t�rma kapasitesi 
içinde müdür muavinli ine (associate directorship) tahvil edildi. Bu son tarihten sonra 
ben ayn� zamanda inorganik kimya ve fizikokimya kürsüleri nezaretçi profesörlü ü 
(directing professor) vazifesini de yapt�m. Bu kürsüye E. Jeakson, A. Altma ad�ndaki 
profesörlerle fizikokimya, inorganik kimya ve fizik laboratuvarlar�n�n personeli ba l� 
idiler. Alman i galinde yukar�da izah etti im vazifelerden ç�kar�ld�m ve ayn�  
üniversitenin fizikokimya profesörlü üne tayin edildim.  

3 Kas�m 1939’dan 24 Eylül 1943’e kadar Tallinn Teknik Üniversitesi yay�nlar�n�n 
editörlü ünü yapt�m. Nezaretim alt�nda 3 tane kimya “master derecesi” tezi yap�ld�. Her 
üç tez de bas�ld�. Dördüncü bir tez de ülkeden kaçt� �m zaman bitmek üzereydi. Bu 
tezlerden ba ka nezaretim alt�nda yap�lm�  baz� ilmi ara t�rma sonuçlar� da ne redildi. 

“AKS” rumuzlu kimyasal i ler fabrikas�n�n 3 kurucusundan birisiyim. 1934’ten 
sonra fabrika böcek ve bitki öldürücü ilaçlar istihsal etti ve bunlar Alman 
müstahzarlar�na muvaffakiyetle rekabet etti. Tecrübelerimizin azl� � dolay�s�yla biz 
çal� malar�m�z� yaln�z Estonya ziraat�n�n ihtiyaçlar�n� kar �lamaya, bitki koruyucu 
maddelerin istihsaline hasrettik. Bu maddelerin ke fi ve istihsali benim idare ve 
nezaretim alt�nda yap�ld�.  

1938’den beri Estonya Kimyagerler Birli i reisiydim. 24 Eylül 1943’te 
memleketimden kaçmaya muvaffak oldum; çünkü, ismim Gestapo listesine dahil 
edilmi ti. Küçük bir sandalla Finlandiya’ya geçtim.  

Siyasi bir mülteci s�fat�yla sveç’e gitmek için müsaade ald�m. Ailem de –kar�m ve iki 
çocu um– ayn� y�l�n Kas�m ay�nda Estonya’dan kaç�p sveç’e geldiler. sveç’te News 
Printing Inks Factory “Skandia” (matbaa mürekkebi fabrikas�) da ara t�rma yapan 
kimyager olarak 15 Aral�k 1943’ten 31 A ustos 1944’e kadar çal� t�m. Ara t�rmalar�m, 
matbaa mürekkeplerinin kurumas�na aitti. Bu problemi imalat�n ilgilendi i nispette 
elveri li bir ekilde hallettim. 1944 Eylül’ünün birinden 1945 ubat’�n�n üçüne kadar 
Swedish Shale Oil Industry’nin Kine-Kleva letmesi laboratuvar�nda ef olarak çal� t�m.  

sveç’ten, ngiltere Levaz�m Bakanl� � silah ara t�rma k�sm�nda yüksek bir deneme 
memurunun yerine geçmek üzere bana yap�lan teklifi kabul etmek için ayr�ld�m.  

Parts’�n ba l�ca eserleri unlard�r: 

1.  Bjerrum logaritmik diyagram�n�n pratik kullan�lmas� hakk�nda. (1950). Ankara. 
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2.  Fizikokimya Dersleri. (1949). (Çev: Aybar, S.). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Ö renci Derne i. 

3.  Fizikokimya Dersleri. (1952). (Çev: Aybar, S.). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi. 

 
Adolf-Gustav Parts ilmi ara t�rmalar�n� iki esas yön üzerine yapm� t�r: 

1.  Baz� reaksiyonlar�n ve bilhassa hidrojen peroksit’in katalizörlü ü kar �s�nda 
parçalanma reaksiyonlar�n�n ve akrilonitril polimerizasyonunun reaksiyon 
mekanizmas�n�n incelenmesi. 

2.  Dispersiyonlarda ve emülsiyonlarda dielektrik sabitlerinin ve iletkenliklerin 
burulma ile de i imi. 

 

Parts’�n Yönetti i Doktora Tezleri 

1.  Bahattin Baysal, Hidrojen peroksit’in Fe (II) iyonlar� ile katalitik 
parçalanmas�. 

2.  Ertu rul Onat, Hidrojen peroksit’in Fe (III) tuzlar� kar �s�nda katalitik 
parçalanmas�. 

3.  Rauf Nasuho lu, S�v� halde bulunan dispersiyonlarda dielektrik sabitlerinin 
ve iletkenliklerin burulma ile de i imi. 

 

Parts’�n Yay�mlanm�  Çal� malar� 

1.  Gaz faz�nda hidrazin sentezi imkanlar� üzerinde baz� ihtarlar. (1946).  Ankara 
Üniversitesi Y�ll� �. ngilizce. 15 s. 

2.  Parts, A. G., Künnap, H. (1949). Seyreltik sulu çözeltilerde tiyosülfat ve bromasetat 
iyonlar� aras�ndaki reaksiyona LaCI3‘�n  etkisi. (Apophoreta Tartuensi). 
Stockholm. ngilizce. ss. 377-87. 

3.  Matbaa mürekkepleri üzerinde baz� fizikokimyasal ara t�rmalar. (1950). Revue De 
La Facult  des Science de  I’ Universit  d’ Istanbul. ngilizce. S. 15. ss. 65-81.   

4.  Hidrazin’in gaz faz�nda, 1945’e kadarki literatüre göre sentezi. (1950). Ankara 
Üniversitesi Y�ll� �. ngilizce. 

5.  Bjerrum logaritmik diyagram�n�n pratik kullan�l� � hakk�nda. Communications de 
La Facult  des Science de  I’ Universit  d’ Ankara . Cilt 3. Bask�da ngilizce. 

6.  Fe III) katalizliyenli i kar �s�nda hidrojen peroksit parçalanmas� reaksiyonlar�n�n ve 
akrilonitril polimerizasyonu. Nature, Bask�da. 

7.  Parts ve E. Onat, Fe (III) katalizi kar �s�nda hidrojen peroksit parçalanmas� ve bunun  
pH’a ba l�l� �. Nature, Bask�da. 
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Belge 2. Parts'�n Ankara Fen Fakültesi'nde görevlendirilmesiyle ilgili sözle me 
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Belge 2. Parts'�n Ankara Fen Fakültesi'nde görevlendirilmesiyle ilgili sözle me 

                  (Devam�) 
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Belge 3. Parts'�n ald� � ücretin belirli bir k�sm�n� yurt d� �na gönderebilmesiyle 

ilgili dilekçesi 

 

Prof. Dr. Ants Laur (1899-1996) 

Laur, Estonya’da do du. Tartu Üniversitesi’nde Kimya ö renimi gördü. 1925 
y�l�nda mezun oldu. 1927 y�l�nda Kimya dal�nda master derecesi ald�. Daha sonra 
Utrecht Üniversitesi’nde, Graz ve Dresden Yüksek Teknik Okulu’nda, Helsinki’de 
Biyoloji Enstitüsünde, Riga ve Berlin’de Kriminal Teknik Enstitüsü’nde çal� t�. 
Utrecht’te 1927 yaz�nda Prof. J. M. Kolthoff yönetiminde çe itli yöntemlerle kütle 
analizleri alan�nda çal� t�ktan sonra Amerika’da Minnesota Üniversitesi’ne 
potansiyometri çal� mas� yapmak üzere davet edildi. Burada yap�lan ortak çal� malar 
Zeitschrift für Analytische Chemie Dergisi’nde yay�nland� (1927).  
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1927 sonbahar�nda Graz’da Nobel ödüllü Fritz Pregl yönetiminde mikro 
elementel analiz konusunda çal� maya ba lad�. F�rsat buldukça Fr. Emich ile mikro 
kimya ve anorganik mikro analiz alan�nda da ara t�rmalar yapt�. 1927 Kas�m ay�ndan 
1928 Aral�k ay� sonuna kadar Dresden’de laboratuvarda Prof. Erich Müller ile 
analitik kimyada çe itli kimyasal analiz yöntemleri alan�nda çal� t�. Burada özellikle 
potansiyometrik kütle analizleri üzerinde yo un çal� malar yapt�.  

1928 sonunda Graz’a ayn� alanda çal� mak için ba vurdu. 1935 yaz�nda 
Helsinki Biyoteknik Enstitüsü’nde Nobel ödüllü Prof. A. J. Virtanen ile birkaç ay 
çal� ma f�rsat� buldu. Burada biyolojide analitik yöntemler ve g�da kimyas� üzerinde 
çal� malar yapt�. Daha sonralar� ayn� konuda 1937 y�l�nda Riga’da (Letonya) adli 
kimya ekspertizi olarak çal� t�. Ayr�ca 1944-1945 y�llar�nda Berlin Kriminal Kimya 
Enstitüsü’de görev yapt�. 

1923-1927 aras�nda, memur statüsünde, genç asistan olarak Tartu 
Üniversitesi’nde analitik kimya laboratuvarlar�nda görev yapt�. 1927-1928 ve 1935 
y�llar�nda bursiyer olarak yurt d� �nda bulundu. 1929-1935 y�llar� aras�nda asistan 
unvan�yla ilk görev yapt� � Tartu Üniversitesi analitik kimya laboratuvarlar�nda 
çal� t�. 1930 y�l�nda doçent oldu ve 1930-1938 y�llar� aras�nda doçent olarak Tartu 
Üniversitesi Kimya Bölümü’nde, 1936-1942 y�llar� aras�nda Tallinn Yüksek Teknik 
Okulu’nda doçent olarak analitik kimyan�n farkl� alanlar� olan mikro analiz, hidrojen 
iyonu belirlenmesi, adli kimya, g�da kimyas� ve fotografi alan�nda dersler verdi. 
Ayn� zamanda 1936-1939 y�llar�nda Tallinn’de Adli Kimya ve Kriminal Teknik 
Enstitüsü’nde müdür yard�mc�s� ve müdür olarak çal� t�.  

1941-1942 y�llar� aras�nda Tallinn Yüksek Teknik Okulu’nda Kimya Bölümü 
Malzeme Ara t�rmalar� k�sm�nda ef olarak görev yapt�. 1936-1940 y�llar� aras�nda bir 
dergide kimya dan� man� olarak çal� t�. Estonya’da ve yabanc� dergilerde yakla �k 
olarak 20 çal� mas� yay�nland�. Ö renciler için kütle analizi, laboratuvar çal� malar� 
için ise çizelgeler içeren çal� ma ve kitaplar yay�nlad�. Ayr�ca, Pasteur’un 
Biyografisini Frans�zcadan Eston diline çevirdi.  

Prof. Laur’un bilimsel çal� malar�, daha çok çe itli analitik kimya 
problemlerinin tan�m� ve çözümü, kütle analizi ve potansiyometriye dayanmaktad�r. 
Bunlardan en önemlisi amonyumun hidrobromitle bilinen yöntemlerle ve 
potansiyometrik yöntem ile belirlenmesi konusunda J. M. Kolthoff ile yapt� � 
çal� mad�r. 

Di er tan�nan çal� malar� ise amonyum hidrosülfatlar�n potasyum ferrisiyanat 
ile titrasyonu, potansiyometrik titrasyonun uygulanmas�, potasyumun 
potansiyometrik olarak belirlenmesi vb.’dir. Ayr�ca mikroanalitik yöntemler, 
potasyum, kendili inden yanma olaylar�, renkli foto raflar üzerine çal� malar� 
bulunmaktad�r. Bunlar�n d� �nda kimya tarihi ile ilgili yay�nlar� da vard�r. Birçok 
yabanc� dergide ve el kitaplar�nda çal� malar�na at�flar yap�lm�  ve özellikle ismi 
an�lm� t�r. Örne in; Zentralblatt, Chemical Abstracts, British Chemical Abstracts, Der 
Anorganische Chemie, Beilstein’s Handbuch der Organische Chemie, Kolthoff’s 
Massanalyse, E. Muller’s Elektrometrische Massanalyse, W. Bottger’s Physikalische 
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Methoden der Analytische Chemie, Margoschen’s Chemische Analyse, W. Kiltner’s 
Ausführung Potentimetrische Analysen, R. Fresenius-G. Jander’s Handbuch der 
Analytische Chemie, E. Zintel’s Elektrometrische Massanalyse, K. Beckurt’s 
Methoden der Massanalyse, Kolthoff’s Potentiometric Titrations vb. bunlardan 
baz�lar�d�r.  

1925 y�l�nda Linda Laur ile evlendi ve 4 çocu u oldu. K�zlar�; Kelve ve Linda, 
o ullar� ise Illo ve Veljo’dur. 1944 y�l�n�n eylül ay�nda, sava �n bir sonucu olarak 
ailesi ile birlikte Estonya’dan Almanya’ya göçe tabi tutuldu.  

1944’ten 1945’e kadar Berlin’de Kriminal Teknik Enstitüsü’nde çal� t�. 1945 
Nisan’� ba �ndan Temmuz 1945 ba �na kadar Thüringen’deki bir köyde ikamet etti. 
1945 Temmuz’undan 1946 y�l�na kadar ailesiyle birlikte Wiesbaden’de Unnran’�n D. 
P. Kamp�’nda kald�. 1946 y�l�nda, Analitik Kimya profesörü olarak Ankara Fen 
Fakültesi’ne atand�. Kar�s� Linda, çocuklar� Illo ve Veljo ile birlikte Türkiye’ye geldi. 
Yapt�rd� � doktora tezleri ve önemli hizmetlerinden sonra 1951 tarihinde ülkemizden 
ayr�ld�. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto raf 4. Prof. Dr. Ants Laur 
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Belge 4. Prof. Dr. Laur'un kendi el yaz�s� ile özgeçmi i 
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Belge 4. Prof. Dr. Laur'un kendi el yaz�s� ile özgeçmi i (Devam�) 
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Belge 4. Prof. Dr. Laur'un kendi el yaz�s� ile özgeçmi i (Devam�) 
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Prof. Dr. Yrjo Kauko (1886-1974) 

Kauko, Finlandiya’da do du. Liseyi 1904’te; Helsinki Teknik Üniversitesi 
Kimya Bölümü’nü 1907’de; yine Helsinki Üniversitesi Fen Fakültes’nde matematik, 
fizik, mineroloji ve jeoloji ö renimini 1909’da yaparak “Diplomingenieur” derecesini 
ald�. Ard�ndan, 3,5 sömestr Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde fizik ve elektro-kimya 
kurslar�na devam etti; 1910’da doktoras�n� tamamlad�.  

Petersburg’da Prof. Tajugajeff ve Berlin’de Prof. Max Plank ile Prof. Albert 
Einstein’in yan�nda matematik ve tatbiki fizik ö renimi yaparak, 1912’de 
Finlandiya’ya döndü. 1914-1915 y�llar� aras�nda, Almanya’da Kaiser-Wilhelm Fizik 
ve Elektro-Kimya Enstitusü’nde çal� maya ba lad�.  

Estonya’daki Dorpat Üniversitesi’nde sinai-kimya ve fizikokimya profesörü 
olarak çal� maya ba layan Kauko, 1934’te Halsinki’de ve Helsinki Teknik 
Üniversitesi’nde s�ras�yla asistan profesör, profesör ve ordinaryüs profesör olarak 
tayin edildi.  

Profesör Kauko, 1938’de Fin lim Akademisi’ne ve 1939’da Fin Ziraat 
Akademisi’ne üye olarak seçildi. Finlandiya’da kimya sanayisinin kurulmas�na ve 
geli mesine büyük katk�lar� olan Prof. Kauko, kimya teknolojisi, sinaikimya, 
termodinamik konular�nda ba ta Almanca, Fince ve sveç dilinde çok say�da 
kitaplar�n yan� s�ra 109 bilimsel çal� maya imza att�. 

Ö rencisi profesör Parts’�n Ankara Fen Fakültesi’nden ayr�lmas� sonucunda, 
1952 y�l�nda, buraya fizikokimya profesörü olarak atanan Kauko, 1955 y�l�na kadar, 
aral�ks�z fakültede çal� t�.  

Fizikokimya ders ve uygulamalar� yan�nda, Yüzba � Muharrem cel’in yüksek 
lisans; Selmin Eyubi ile Saadet Dö er ve Y. Okyay Alpaut’un doktora çal� malar�n� 
yürüten Profesör Kauko, kalmas� yönünde çok fazla istek olmas�na ra men ülkesine 
döndü.  

Akademik, ö retici ve e itim yöntemleri konusundaki renkli ve reformcu 
ki ili iyle ön plana ç�kan ve iz b�rakan Profesör Kauko, ülkesi Finlandiya ve Türkiye 
d� �nda, ili ve Arjantin’de de dersler vererek, renkli ki ili ine uygun bir ya am 
sürdü. Prof. Kauko, Asistanlar� Eyubi, Dö er, Alpaut ve Yüzba � çelin lisans 
çal� malar�n�, Yarar’�n ise doktora çal� mas�n� yönetmi tir. 
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Belge 5. Fen Fakültesi Dekanl� � taraf�ndan Prof. Dr. Kauko'ya göreve ba lamas�   
amac�yla yaz�lan davet yaz�s� 



Ahmet Muammer Canel 396

 
Belge 6. Prof. Dr. Kauko'nun Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne sözle me süresi 

ile ilgili  verdi i dilekçe 
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Foto raf 5. Prof. Dr. Kauko Kimya Bölümü Ö retim Elemanlar� ve Ö rencileri ile 
Fen Fakültesi A-Blok Giri inde 

 

 

Prof. Dr. Otto Gerngross (1882-1966) 

Gerngross, Avusturya kökenli Alman vatanda � ve kimyagerdir. Nobel ödüllü 
Emil Fischer’in yan�nda kimya e itimi gördü. Fischer’in önerisiyle 1913 y�l�nda, 
Berlin Charlottenburg Üniversitesi’ne ba l� Teknik Kimya Enstitüsü’nde görev ald�.  

Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün daveti üzerine, 1933 y�l�nda, 
Türkiye’ye geldi ve 1943 y�l�na kadar burada çal� t�. Daha sonra, 1947’ye kadar 
srail’in Telaviv ehri’nde çal� malar�na devam etti. Yeniden Ankara’ya döndü, 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamal� ve Teknik Kimya Enstitüsü’nde 
kimyasal teknoloji (s�nai kimya) profesörü olarak görev ald�.  

Berlin Üniversitesi’nden emeklilik hakk� ve çal� ma önerisi gelse de Prof. Dr. 
Gerngross Türkiye’de kalmay� tercih etti ve 1966’da Ankara’da ya am�n� kaybetti. 
Ekmek tah�l� üzerine yapt� � ara t�rmas�yla ünlendi.  

Ad�, Fen Fakültesi’nde bir dershaneye verildi: “Otto Gerngross Dershanesi”. 
Gerngross’un ba l�ca eserleri unlard�r: 

1.  Türkiye üzümlerinin k�ymetlenmesi. (1935). Ankara: Ankara Ziraat Enstitüsü. 
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2.  Yüksek ö ütme dereceli undan yap�lan tek ekme in ta diye ve bilhassa Türkiye’de 
halk�n antiberiberi BI vitamin ihtiyac�n temin bak�m�ndan ehemmiyeti. (1941). 
Ankara : Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. 

3.  Ankara iklim ve toprak artlar� tesiri alt�nda baz� ecnebi bu day tiplerinin dahili ve 
harici evsaf�nda vaki olan de i iklikler hakk�nda. (1939). Ankara: Yüksek Ziraat 
Enstitüsü. 

4.  Bu day unlar�n�n pi me kabiliyeti ve bunun tecrübü olarak tayini. (1936). Ankara. 

5.  Çiftçiye ö ütler: arap Kurulmas�. (1934). Ankara. 

6.  Türkiye Bu day�n�n Takdiri ve Muayenesi. (1934). Ankara. 

7.  arap Kurulmas�: Ba bozumundan içkiyi elde edinceye kadar arap için yap�lacak 
i ler hakk�nda çifçiye ö ütler. (1934). Ankara. 

8.  Ekmeklik Hububat, un ve ekmek. (1935). Ankara. 

9.  Ekmeklik Hububat, un ve ekmek. (1935). Brotgetreide, Mehl und Brot. Ankara. 

10. Türkiye üzümlerinin k�ymetlendirilmesi. (1936). Ankara. 

11. Türkiye Bu day�n�n Takdiri ve Muayenesi. (1935). Beurteilung und Prüfung des 
Weizens der Türkei: Bu day�n Takdiri çin Çiftçiye, Tüccara, De irmenciye 
ve Ekmekçiye Ö ütler. Ratgeber Zur Bewertung Des Weizens Für Landwirte, 
Handler, Müller Und Backer, Ankara. 1935. 

12. arap Kurulmas�. (1935). Weinbereitung : Ba bozumundan çkiyi Elde 
Edinceye Kadar arap çin Yap�lacak ler Hakk�nda Çiftçiye Ö ütler = 
Ratgeber Für Den Praktischen Landwirt Zur Richtigen Behandlung des 
Weines von der Traubenlese bis zum fertigen Getrank, Ankara. 

13. Bu daylar�n kalitesi ve kül muhteviyatlar� üzerine suni gübrelerin tesir kabiyet. 
(1941). Ankara. 

14. Anatolische reise. (1936). 

15. Das 5-Methylpyrimidin und eine neue Synthese des Thymins (TEZ). 

16. Türkiye Bu daylar�n�n Teknolojik Evsaf�. (1938). Ankara.  

17. Schiff bazlar�n�n sa laml�klar� üzerinde aldehid ve amino komponentlerinin tesirleri  
ve termik de i imler. (1950). stanbul.  

18. Türkiye ve Yunanistan palamutlar� üzerine. (1948-1950). stanbul.  

19. Türkiye Palamutlar� Üzerine Çal� malar II. (1950). 

20. Bu daylar�n kalitesi ve kül muhteviyatlar� üzerine sun'i gübrelerin tesir kabiliyeti. 
(1941).  Ankara. 
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Foto raf 5. Otto Gerngross ö rencileriyle 

 

Prof. Dr. Hans Ludwig Hamburger (1886-1956) 

H. L. Hamburger, 1889’da Berlin’de, bir noterin o lu olarak do du. Berlin, 
Lozan, Göttingen ve Münih’te matematik ö renimi gördü.  

1914 y�l�nda, Münih’te Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde Alfred 
Pringsheim’in ö rencisi olarak “Lineer homojen diferensiyel e itlikler” konusunda 
doktora çal� mas�n� tamamlad�.  

1916 y�l�nda askere giderek, I. Dünya Sava �’na kat�ld�. 1919 y�l�nda, Berlin 
Üniversitesi’nde doçent oldu. Orada 1922 y�l�na kadar, profesör olarak çal� t�. 
Köln’de matematik kürsüsünde çal� mak üzere davet edildi. Dedelerinin yahudi 
olmas� nedeniyle 1936 y�l�nda, emekliye sevk edildi. ngiltere’ye gitti.  

1940 y�l�nda E itim Bakanl� � Prof. Hamburger’e ve dul annesine verilen maa � 
kesti. Prof. Hamburger, 1941-1947 y�llar� aras�nda ngiltere’de Southampton 
Üniversitesi’nde matematik hocas� olarak görev yapt�. 1947’de eski kürsüsüne 
dönmesi için davet ald� ama Prof. Hamburger, 1947’de Ankara Üniversitesi’nde 
misafir profesör olarak göreve ba lad�. 1953’te tekrar Köln Üniversitesi Matematik 
Bölümü’ne profesör oldu.   

1954-1955 y�llar� aras�nda Ithaca Cornell Üniversitesi’nde çal� t�. 1956 y�l�nda 
Köln’de ya am�n� kaybetti. E i, matematikle ilgili yaz� ve belgelerini üniversite 
kütüphanesine ba � lad�. Belgeler genel olarak tutulmu  notlar ve baz� hesaplamalar 
eklindeydi.  

Hamburger’in ba l�ca eserleri unlard�r: 
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1.  Linear transformations in n-dimensional vector space. (1951). An introduction to 
the theory of hilbert space  Cambridge: Cambridge University Press. 

2. On a class of hermitian transformations containing selfadjoint differential operators 
Annals of Mathematics. (1946). Vol. 47, No. 4. 

3. A theorem on commutative matrices. (1949). Journal of the London mathematical 
Society. Vol. 24. 

4. Remarks on the reduction of a linear transformations Jordan’s normal form. (1947). 
Journal of the London Mathematical Society. Vol. 22. 

5. Die Zerlegung des Hilbertschen Raumes durch eine totalitetige   Transformation mit 
einfachen Eigenwerten. (1950). Almanyada Erhard Schmidt’in Jübilesi 
münasebetiyle yay�nlanm� t�r.  

 

 
Belge 7. Prof. Dr. Hamburger'in maa �yla ilgili olarak Fen Fakültesi  

         Dekanl� �’na yazd� � dilekçe 
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Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg 

stanbul Üniversitesi’nde uzun y�llar görev yapan Prof. Dr. Wolfgang 
Gleissberg, Prof. Dr. E. A. Kreiken’in ya am�n� kaybetmesi sonras�nda Ahlatl�bel 
Rasathanesi’nin ba �na getirilmek amac�yla Astronomi Kürsüsü’ne davet edilmi  ve 
01.03.1965 günü göreve ba lam� t�r. Gleissberg, 01.03.1966 tarihinde görevden 
ayr�lm� t�r. Görev yapt� � süre içinde Astronomi Bölümü kütüphanesini 
düzenleyerek geli tirmi , d�  ülkelerle yay�n de i imini sa lam� , her hafta 
düzenledi i kolokyumlarda yap�lan ara t�rma ve çal� malar hakk�nda bilgi alarak 
ara t�rma ve e itim etkinliklerinin düzenli olarak yap�lmas�n� sa lam� t�r. Prof. Dr. 
Gleissberg 150’nin üzerinde bilimsel makale yazm�  ve yay�mlam� t�r. Bunlardan 111 
makaleyi stanbul Üniversitesi’nde görev yaparken haz�rlam� t�r. Makalelerinden 
baz�lar� unlard�r: Probleme der sonnenfleckenvorhersage, Fortschreitende 
Anderung Der Sonnentatigkei, Astronomie in Der Türkei, Alte Und Neue Wege 
Astronomicsher Forschung, Das ratsel von didyma und seine astronomische lösung. 

 

Prof. Dr. Heinrich Karl Walter 

1898 Odesa do umlu Prof. Dr. H. K. Walter 01.11.1954-01.12.1955 tarihleri 
aras�nda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde botanik profesörü olarak görev 
yapm� t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge 8. Prof. Dr. Walter'in sözle me süresinin uzat�lmas�yla  
               ilgili Fen Fakültesi Dekanl� �na verdi i dilekçe 
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Prof. Dr. F. Horst Müller 

Müller, 01.04.1907 y�l�nda Leipzig’te do mu , 1933 y�l�nda Leipzig Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nden mezun olmu tur. 1949-1956 y�llar� aras�nda Marburg 
Üniversitesi’nde fizikokimya profesörü olarak görev yapm� t�r. 01.12.1956 tarihinde 
Fen Fakültesi Fizikokimya Enstitüsü’ne profesör olarak atanm� t�r. 

 

 
Belge 9. Prof. Dr. Müller'in Fen Fakültesi Dekanl� �’na göreve ba lamas� 

konusunda bilgi iste iyle ilgili yazd� � dilekçe 
 



kinci Vatan 403

Belge 9. Prof. Dr. Müller'in Fen Fakültesi Dekanl� �’na göreve ba lamas� 
konusunda bilgi iste iyle ilgili yazd� � dilekçe (Devam�) 

 

 

Prof. Dr. Kurt Krause 

Prof. Dr. Kurt Krause Botanik profesörüdür. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde 1933-
1939 y�llar� aras�nda görev alm�  ve Ankara Üniversitesi Herbaryum’unu kurmu tur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 6. Kurt Krause 
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Kurt Krause’nin ba l�ca eserleri unlard�r: 

1. Krause, Kurt (1934). Ankara'n�n floru. Ankara. 

2. Krause, Kurt (1940). Bat� ve Orta Anadolu nebat formation'lar�. Ankara. 

3. Krause, Kurt (1937).  Ankaran�n floru. Ankara. 

4. Krause, Kurt (1935). Türkiye'nin f�st�k cinsleri. 

5. Krause, Kurt (1936). Türkiye'nin gymnospermleri (ç�plak tohumlular). Ankara. 

6. Krause, Kurt (1939). Çiçekli nebatlar. Ankara. 

7. Krause, Kurt (1939). Çiçekli Nebatlar (Phanerogamae). 

 

Prof. Dr. Friedrich Karl Ludwig Markgraf 

Markgraf,  01.02.1893‘te Berlin’de do mu , Berlin Üniversitesi’nde okuyup 1921 
y�l�nda doktoras�n� tamamlam� t�r. 1920’de Berlin Dahlem de Botanik Müzesi’nde 
asistan olmu , 1927’de ise Berlin Üniversitesi’nde doçent olmu tur. 1934 y�l�nda 
profesör unvan� alan Markgraf 1935-1936 y�llar� aras�nda Berlin Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde görev yapm� t�r. 2. Dünya sava � s�ras�nda askerlik görevini yaparken 
Amerikal�lara esir dü mü , serbest kald�ktan sonra Münih Üniversitesi’nde profesör 
olarak görev yapm� t�r. 

Botani in sistematik ve jeobotanik alan�nda önemli ara t�rmalar yapan Prof. 
Markgraf 11.11.1957 tarihinden 10.10.1958 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Botanik Kürsüsü’nde görev yapm� t�r. 

Prof. Markgraf’�n bilimsel yay�nlar� özellikle sistematik geobotanik ve morfoloji 
sahalar�ndad�r. Kitap ve monografi eklinde 13 büyük eseri ve ilmi mecmularda 
geobotanik sahas�nda 21 büyük etüdü, morfoloji üzerine 4, sistematik ve filojeni 
sahas�nda 14, yine geobotanik sahas�nda da ilmi mecmualarda da ç�km�  20  küçük 
etüdü ve muhtevas� de i ik mevzulara ait olmak üzere 16 akademik yaz�s� vard�r. 
Ayr�ca yine birçok ngiliz, Amerikan, sveç ve Brezilya, spanyol mecmualar�nda 
yeni cins ve nevilerin tavsiflerini yapm� t�r. 

Prof. Markgraf’�n bilimsel kimli i, botani in bilhassa sistematik ve geobotanik 
sahalar�nda çal� m�  ve istihar etmi tir. Bu sahadaki öhreti dolay�s�yla da ngiltere, 
Birle ik Amerika, Brezilya, skandinavya ve sviçre’ye müteaddit defa davet edilmi  
ve bu memleketlerde dersler, konferanslar verdi i gibi büyük international 
ekskürtionlar da idare etmi tir. lk ilmi yay�nlar� Balkanlar bilhassa Arnavutluk 
vegetationu  hakk�ndad�r. Bu memleketin vegetationunu ilk defa incelemi  olan Prof. 
Markgraf bu tetkikleri sayesinde Orta Avrupa ve mediterren vegetationlar�n�n 
floristik ve geobotanik yönde çözülmemi  olan birçok meselelerini aç�klam� t�r.  

Daha sonra Brezilya’da yapt� � seyahatta da tropik da lar�n vegetationunu 
incelemi , yine Balkan Yar�madas� ile Orta Avrupa orman vegetationunun sistematik 
sahas�nda bilhassa u ra t� � Apocynaceae, Melastomaceae ve Gnetaleae 
familyalar�n�n monografileri meslek aleminde pek olumlu yer bulmu tur.  
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Bahçe Uzman� Karl Heinz Hasenbalg 

09.05.1913 de Bremen’de do an K. H. Hasenbalg, 1937-1939 y�llar� aras�nda 
Stutgart Teknik Üniversitesi botanik bahçesinde uzman olarak çal� m� t�r. 1945-1946 
y�llar� aras�nda sava  esiri olarak Zagrep Üniversitesi Fen Fakültesi bahçesinde,    
1947-1948 y�llar� aras�nda yine sava  esiri olarak Yugoslavya’da özel firmalar�n 
bahçelerinde görev yapm� t�r. 1952 y�l�nda Hohenheim Yüksek Ziraat Okulu botanik 
bahçesinde çal� an Hasenbalg, 01.03.1955-01.03.1956 aras�nda Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi’nde bahçenin düzenlenmesi, bitkilerin yeti tirilmesi ve bahçede çal� an 
di er bahç�van ve yard�mc�lar�n e itimini üstlenerek “bahçe uzman�” unvan�yla 
görev yapm� t�r.  

 
 

Belge 10. Heinz Hasenalg'�n Bahçe Uzmanl� � S�nav�’n� Ba ard� �na Dair Belge 
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Belge 11. Heinz Hasenbang'�n Yugoslavya'daki Çal� mas�yla lgili Belge 
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Bahçe Uzman� Heinz Wunde 

Wunde, 8 Nisan 1930 y�l�nda Gablonz’da do mu , 1953-1955 y�llar� aras�nda 
Bayern Veitschöhheim’da bahçe teknisyeni olarak çal� m� t�r. 23.08.1956-01.03.1960 
aras� bahçe uzman� olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev yapm� t�r. 

 

 
Belge 12. Heinz Wunde'nin özgeçmi i 
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Belge 13. Heinz Wunde'nin Almanya'da Bahç�van Olarak Çal� mas�n�n 
Ayr�nt�lar�n� Belirten Yaz� 
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Sonuç 

Ankara Fen Fakültesi'nin kurulu unun ilk y�llar�nda ö retim eleman� aç� �n� 
gidermek ve kurulu  y�llar�nda genç ö retim elemanlar�n�n yeti tirilmesini sa lamak 
amac�yla ço unlu u Alman olmak üzere yabanc� bilim insanlar� ülkemize davet 
edilmi  ve çok say�da yabanc� profesör sözle meli olarak uzun y�llar Fakülteye 
hizmet etmi tir. Bu profesörlerin önemli bir k�sm� görev yapt�klar� bölümlerde 
ara t�rma ve e itim amac�yla enstitülerin kurulmas�na öncülük etmi  ve birçok 
doktora tezi yönetiminde görev alm� t�r. Tabiye Bölümü’nün kurulu  amac� da 
dikkate al�narak Fakültenin yakla �k 200 dönüm dolay�ndaki bahçesinin 
düzenlenmesinde, ara t�rma için kullan�lacak seralar�n kurulmas�nda ve bahçe 
tanzim elemanlar�n�n yeti tirilmesinde diplomal� Alman bahç�vanlar görev alm� t�r. 
Yine Fakültenin Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlar�n�n gereksinim duydu u 
cam i leme atölyesi elemanlar�n�n yeti tirilmesinde Alman Üniversiteleri katk�da 
bulunmu tur. Bu ekolden yeti en cam i leme teknikerleri halen Fakültede görev 
yapmaktad�r.  

Üniversitelerin geli iminde en önemli faktör olan nitelikli ö retim 
elemanlar�n�n yeti tirilmesi, laboratuvarlar�n kurulmas�, i  disiplininin sa lanmas� ve 
o günün ko ullar�ndaki en son güncel bilgilerin aktar�lmas�nda Alman bilim 
insanlar�n�n önemi oldukça fazlad�r. 2. Dünya Sava � öncesi ve sonras�nda Milli 
E itim Bakanl� � taraf�ndan burslu olarak Almanya'ya gönderilen Türk ö renciler 
doktoralar�n� tamamlad�ktan sonra Fakültemizde ö retim eleman� olarak görev 
alm�  ve Alman hocalar�n derslerinin tercümesinde, kitaplar�n�n ve ara t�rmalar�n�n 
yay�mlanmas�nda önemli katk�larda bulunmu  ve gelece in ö retim üyesi 
kadrosunu olu turmu lard�r. Alman bilim insanlar�n�n Fakültede olu turdu u 
bilimsel anlay�  ve ili ki daha sonraki y�llarda genç bilim insanlar�n�n Almanya'ya 
giderek orada ara t�rma yapmalar� ve deneyimlerini Fakültede uygulamalar�na yol 
açm� t�r. 1970’li y�llar�n sonlar�na dek özellikle kimya ve fizik alanlar�nda devam 
eden ikili bilimsel ili kiler sonraki y�llarda yava lam� , hatta durma noktas�na 
gelmi tir. Son zamanlarda ngilizce’nin dünya dili olarak kabul görmesi, bilimsel 
çal� malar�n ço unun bu dilde yay�mlanmas� ve di er Avrupa Ülkeleri ve Amerika 
Birle ik Devletleri ile ülkemizin daha s�k� ileti ime geçmesinin Almanya ile ikili 
bilimsel etkinliklerin azalmas�nda önemli bir rol oynad� � yads�namaz. 
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Giri  

Köklü kurumlar ancak kendi yeti tirdikleri de erlere ve eserlere sahip 
ç�kmalar� ile tarihteki sayg�n yerlerini alabilirler. te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
üniversitesi olan Ankara Üniversitesi buna yak� �r örnek bir tutum sergileyerek 
kurulu unda görev alan yabanc� bilim insanlar�n� anmakta ve genç nesillere 
tan�tmay� misyon edinmi  bulunmaktad�r.   

Bu makalede anlataca �m, vatanlar�ndan ve üniversitelerinden aileleri ile 
birlikte kopart�lan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün daveti ile 
ülkemize gelerek buray� ikinci vatanlar� olarak gören sayg�n bilim insanlar�n�n 
gerçek ya am hikayeleridir. 
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1933 y�l�n�n 30 Oca �nda Almanya’da Nasyonel Sosyalistler (Reich), 
Hükümeti devralm� lard�r. Bu hükümet 7 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’da 
iktidarda kalm� t�r. Yakla �k 12 y�l boyunca Nasyonel Sosyalist iktidar tüm 
Avrupa’daki Yahudiler üzerinde sistematik bir ekilde bask�lar kurmu  ve pek 
ço unun ya am�n� kaybetmesine neden olmu tur.  1 Eylül 1939’da sabah 04.45’te 
Almanya’n�n Polonya’ya sald�r�s�yla ba layan 2. Dünya Sava � 7 Mart 1945 
tarihinde Almanya’n�n müttefik kuvvetlere kar � teslim olmas�yla sona ermi tir. 
nsanl�k tarihinin en kanl� sava lar�n�n ba �nda gelen 2. Dünya Sava � yakla �k 60 

milyon insan�n ya am�n� kaybetmesine neden olmu tur. 

te bu Nasyonel Sosyalist iktidar 1933 y�l�nda ilk icraatlar� olarak Yahudi 
kökenli bilim insanlar�na kar � bir y�ld�rma politikas� ba latm� lard�r. Hitler 
taraftar� olmayanlar ve Yahudiler veya Yahudi e lerle evlenenler emekliye sevk 
edilmi , i ten uzakla t�r�lm�  veya tutuklanm� t�r. Ço u bilim insanlar� Almanya 
d� �ndaki yabanc� ülkelere iltica etmek için büyük u ra  vermi lerdir. 1933 y�l�n�n 
Mart’�nda Zürich’de oturan T�p doktoru Philip Schwartz da i ine son verilenler 
aras�ndad�r. Bu bilim insanlar�, en k�sa zamanda örgütlenmeye gidilmesine karar 
verdiler. Sonunda “Yurt d� �ndaki Alman Bilim Adamlar� Yard�mla ma Cemiyeti” 
Prof. Schwartz’�n ba kanl� �nda sviçre’de kuruldu. 1936 y�l�na gelindi inde 458 
uzman doktor Alman Üniversiteleri’nden politik nedenlerle uzakla t�r�lm� t�r. Bu 
uzman doktorlar�n 23’ü  dermatologtur. 1939 y�l�nda tüm akademik kadrolar�n % 
45’i, Nasyonal Sosyalist ktidar taraf�ndan yeni elemanlarla doldurulmu tur.  

1933 y�l�nda ülkemizde Genç Türkiye Cumhuriyeti 10. Y�ldönümünü 
kutlamaktad�r. Ulu Önder Atatürk, Darülfünun’un yerine yeni bir üniversite 
kurmak için reform çal� malar�n� ba latm� t�r. Atatürk, kurdu u modern Türkiye 
Cumhuriyeti için gerekli, gelece in bilim insanlar�n� ve yöneticilerini ça �n en 
modern metotlar� ile yeti tirmeyi amaçlayan, Darülfünun’un yerini alacak stanbul 
Üniversitesi’nde Avrupa’n�n dünyaca ünlü bilim insanlar�n� bir araya getirmeyi 
hedeflemektedir. Bu ba lamda 1931 y�l�nda Prof. Albert Malche Türkiye’ye davet 
edilmi  ve Üniversite Reformu için kendisinden bir rapor istenmi tir. Prof. Malche 
29 May�s 1932’de raporunu tamamlayarak Türk Hükümeti’ne sunmu tur.1 

31 May�s 1933’te 2252 say�l� Kanun’la stanbul Darülfünun’u kendisine ba l� 
bütün kurulu lar� ile ortadan kald�r�lm�  ve Maarif Vekaleti 1 A ustos 1933’ten 
itibaren stanbul Üniversitesi’ni kurmakla görevlendirilmi tir. 5 Temmuz 1933’te 
Prof. Schwartz Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak ülkemize gelmi tir. 6 Temmuz 
1933’te 30 Alman profesörünün yeni kurulacak Üniversiteye gelmesi ile ilgili 
protokol taraflarca imzalanm� t�r. 6 Temmuz 1933’teki toplant�da 30 Alman 
profesörün stanbul Üniversitesi’ne ö retim üyesi olarak ça r�lmas�, hatta verilecek 
ayl�klar kararla t�r�lm�  ve buna dair protokol imzalan�rken, Prof. Dr. Schwartz’�n 
an�lar�nda belirtti ine göre Maarif Vekili Dr. Re it Galip u konu may� yapm� t�r: 

                                                            
1 Terzio lu, A. (1997). Atatürk Döneminde Üniversite Reformu ve Tababet Simpozyumu. 25 Ekim 1996. 

Türk T�p Tarihi Y�ll� � IV. stanbul. ss. 15-25. 
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    “Bu gün emsalsiz bir i in yap�ld� � çok önemli bir gündür. 500 y�l önce stanbul 
feth edildi inde, Bizans bilim adamlar� stanbul’u terk etmi lerdi. Buna mani 
olunamam� t�. Bunlar�n ço u talya’ya gittiler. Bunun sonucunda Rönesans do du. 
Bugün bunun tam tersi olarak, Avrupa’dan ilim adamlar�n�n stanbul’a gelmesinin 
haz�rl� �n� yapt�k. Bunun ülkemize katk�da bulunaca �n� ve bir yenilik getirece ini 
ümit ediyoruz. Siz Avrupal� ilim adamlar�, bize ilminizi, metotlar�n�z� getirin, 
gençli imize ilerlemenin yollar�n� gösterin. Size te ekkürlerimizi ve sayg�lar�m�z� 
sunuyoruz”.2 

7 Temmuz 1933’te Sa l�k Bakan� Dr. Refik Saydam ileride kurulacak olan 
Ankara T�p Fakültesi’ni te kil edecek in a durumundaki Numune Hastanesi ve 
H�fz�s�hha Enstitüsü’ne tayin edilecek Alman hocalar�n durumunu stanbul’da 
Prof. Schwartz ile görü mü tür.  

Cumhuriyet hükümeti adamlar� ba ta Büyük Gazi olmak üzere Türkiye’de 
ilim hareketini çok yak�ndan takip etmektedir. Kapat�lm�  stanbul Darülfünun’u 
iki sene evvelki ziyaretleri esnas�nda müderrislere en can al�c� suali sordular: 
“Türkiye’de yabanc� bilim adamlar� taraf�ndan at�f yap�lan kaç ki i ve kaç eser vard�r?” bu 
sualin cevab�, stanbul Darülfünun’unun kapat�lmas�nda bulunmaktad�r.3 

Sonunda 31 May�s 1933 tarihinde 2252 say�l� Kanun ile Darülfünun 
kapat�larak yerine 2467 say�l� Kanun’la stanbul Üniversitesi kurulmu tur. 18 
Kas�m 1933 tarihinde hizmete aç�lan stanbul Üniversitesi’nde Mustafa Kemal 
Atatürk bu kurumun çal� malar�n� yak�ndan izlemeye devam edece ini yollad� � 
u mesajla ifade etmi tir.  

“ stanbul Üniversitesi’nin aç�l� �ndan çok sevinç duydum. Bu yüksek ilim 
oca �nda k�ymetli profesörlerin elinde Türk çocu unun zeka ve kabiliyetinin çok 
büyük geli melere mazhar olaca �ndan eminim”. 

Atatürk’ün direktifleri do rultusunda stanbul Üniversitesi bu dönemde 
Türkiye’nin bat�l�la ma ve ça da la ma ideolojisinin en gerçekçi ekilde ortaya 
konuldu u kurum olarak ülkemizi bilimsel aç�dan Avrupa’yla birle tiren en 
önemli köprü görevini ba ar�yla üstlenmi tir. 1934-1935 k�  sömestrinde Sa l�k 
Bakan� Refik Saydam 1 y�l aradan sonra Prof. Schwartz ile bir kez daha görü erek 
Ankara’daki Hastaneler ve Enstitüler için gerekli hocalar�n temini artlar�n� 
sonuçland�rmaya çal� m� t�r. 

Zaman�n Sa l�k Bakan� Dr. Refik Saydam 31 Ocak 1935 tarihinde Ankara’da, 
Cumhuriyet’in ba kentinde yeni bir T�p Fakültesi kurulmas�yla ilgili bir kanun 
tasar�s� haz�rlam� t�r.4  

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kas�m 1936’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nin yasama y�l�n�n aç�l� �nda “Yüksekö retim için Ankara Üniversitesi’ni 
kurmak yolunda T�p Fakültesi’nin yap�m�ndan ba layarak yeni ve en zor çabalar�n 

                                                            
2  Terzio lu, a.g.e.  
3 Muhlis, E. (1979). Bizde kürsü iktisatç�lar� ve iktisat  ilmi. Kadro. (Yay. Haz.: Alpar, C.) Ayl�k Fikir 

Mecmuas�. 23 Kas�m. 1933. T�pk� bas�m. Ankara: Ankara ktisadi Ticari limler Akademisi. 
4 Gençkaya,  Ö. F. (2011). Ankara: Capital of Education. Ankara: Vekam. ss. 196-197. 
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harcanmas�n� dilerim” sözleri ile hem Ankara Üniversitesi hem de Ankara T�p 
Fakültesi’nin kurulmas� konusundaki dileklerini ifade etmi tir.5 

1 Kas�m 1937’de TBMM’nin aç�l� �nda bu kez Atatürk a a �daki sözleriyle 
dileklerini bir kez daha tekrarlam� t�r. 

 “Bunun için imdilik ülkeyi üç kültür bölgesine ay�rarak Bat� bölgesi için stanbul 
Üniversitesi’nde ba lam�  olan reform program�n�n daha köklü bir biçimde 
uygulanmas�yla Cumhuriyete modern anlamda bir üniversite kazand�rmak, merkez 
bölgesi için Ankara Üniversitesi’ni az zamanda kurmak gerekir. Do u bölgesi için Van 
Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her a amada okullar� ve bunlara ek olarak 
üniversitesiyle modern bir kültür ehri yaratmak için imdiden harekete geçilmelidir”.6 

1938 y�l�nda TBMM’nin aç�l�  konu mas�n� haz�rlayan Mustafa Kemal Atatürk 
ayn� dileklerini burada da tekrarlam�  ancak bu konu ma, TBMM’de sa l� �n�n 
bozulmas� nedeniyle zaman�n Ba bakan� Celal Bayar taraf�ndan okunmu tur.7 Bu 
dönemde önemli bir geli me de Hitler Almanya’s�n�n Türkiye’ye s� �nan ve 
stanbul ve Ankara’da görev alan profesörlerle ilgili durumlar�n� de erlendirmek 

için 1 May�s 1934 tarihinde Milli E itim Bakanl� �’n�n Oberregierungsrates 
(Hükümet Yüksek Dan� man�) Dr. Herbert Scurla’y� 1937’de yani Atatürk’ün 
ya ad� � dönemde ve Atatürk’ün ya am�n� kaybetmesinden sonra 11 - 25 May�s 
1939’da Ankara ve stanbul’a göndererek Türkiye’de görev yapan Alman as�ll� 
profesörler hakk�nda geni  bilgi içeren rapor haz�rlamas�n� sa lamas�d�r. Dr. 
Scurla’n�n raporundan anla �ld� �na göre Hitler Almanyas�’n�n kültür politikas� 
neticesi, Dr. Scurla’n�n bu seyahatinin, Yahudi as�ll� Alman profesörlerin Nazi-
Almanyas� hakk�ndaki menfi propagandas�n� önlemek amac� güttü ü, ölen veya 
Amerika’ya giden Alman hocalar�n yerine Yahudi as�ll� de il de Alman as�ll� 
profesörlerin Türkiye’ye gönderilmesine yönelik oldu u anla �lmaktad�r.8 

Bu rapor ilk kez 1987 y�l�nda Almanya’daki Türkiye Ara t�rmalar� 
Merkezi’nde Prof. Dr. Faruk en taraf�ndan yakla �k 48 y�l sonra gün � � �na 
ç�kar�lm� t�r. Daha sonra Prof. Dr. Faruk en’in çal� mas�  “Ayy�ld�z Alt�nda 
Sürgün: Herbert Scurla’n�n Nasyonel Sosyalizm Döneminde Türkiye’de Çal� an 
Alman Bilim Adamlar� Hakk�nda Yazd� � Rapor” olarak Almanca yay�nlanm�  ve 
2008 y�l�nda da Türkçe’ye çevrilmi tir. Dr. Scurla; raporunda,  bu bilim 
adamlar�n�n etkinliklerini sadece tefti  ve rapor etmekle kalmam� , ayn� zamanda 
3. Rayh’�n bu etkinliklerdeki etkileme konusundaki çabalar�n� da belgelemi tir. 
Ama ayn� ekilde Türkiye’nin de bu etkin çabalara kar �n kendi bildi inden a maz 
bir ekilde kararl� bir tutumunu da raporunda aç�klam� t�r. Dr. Herbert Scurla 
öyle söylemektedir:  

“Numune Hastanesi ile H�fz�s�hha Enstitüsü, Türkiye’nin uygulamal� t�p ve halk 
sa l� � alan�ndaki en önemli iki kurulu udur.  Her ikisi de Sa l�k Bakanl� �’na 

                                                            
5 Baskan, S. (2006). Kurulu unun 60. Y�l�nda Ankara T�p Fakültesi. Ankara T�p Fakültesi Mecmuas�. 

Cilt 59, Ek 1, ss. 1-27. 
6 en, F. (2008). Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün. (Almanca Asl�ndan Çev: Artunkal, F.). stanbul: Günizi. 
7 en, a.g.e. 
8 en, a.g.e. 
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ba l�d�r. Bu Bakanl� �n Müste ar� Dr. As�m Arar’�n Alman bilimlerine özellikle 
hayran oldu unu söyleyebiliriz. As�m Arar’�n t�p alan�nda Almanya ve Türkiye 
aras�nda ili kilerin geli mesine büyük hizmeti olmu tur. Üstelik Ankara’da Numune 
Hastanesi’nin klinik eflerinden ba ka yabanc� hekim bulunmad� �ndan ve bu hekimler 
hükümet üyelerine de s�k s�k hizmet edeceklerinden bu ki ilerin konumu büsbütün 
önem kazanmaktad�r. Numune Hastanesi’nin bizim için ta �d� � özel önem, ileride 
kurulacak olan T�p Fakültesi’nin klinik bölümünü olu turacak olmas�ndan da ileri 
geliyor. Dr. As�m Arar’�n uzun zamand�r tasarlad� � fakültenin kurulu u, henüz 
gerçekle tirilemiyor. As�m Arar, T�p Fakültesi’nin in aat�na muhtemelen, o da imdiki 
kayd� ve ihtiyatla 1940’da ba lanaca �n� söyledi.  Yak�n bir gelecekte ise, Numune 
Hastanesi’nin kapsaml� yeni binas�n�n in aat�na ba lanacakt�r”.9 

9 Haziran 1937 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri do rultusunda 
3228 say�l� Kanun Meclis’te yürürlü e girmi tir. “Ankara’da Bir T�p Fakültesi Tesisi 
Hakk�nda Kanun” o gün Meclis’te bulunan 246 milletvekilinin oy birli i ile kabul 
edilmi tir.10 kinci Dünya Sava �’n�n ola anüstü zor ko ullar� ve ülkemizin üzerine 
getirdi i ekonomik yük Ankara T�p Fakültesi’nin aç�lmas�n� uzun süre ertelemi tir. 
Harbin sona ermesinden sonra konu tekrar görü ülmeye ba lanm�  ve Milli E itim 
Bakan� Hasan Ali Yücel’in ola anüstü çabalar�yla TBMM’de yeni bir Yasa ile 
gündeme getirilmi tir. 20 Haziran 1945 tarihinde Ankara T�p Fakültesi’nin 
Kurulmas� Hakk�ndaki Kanun, 4861 say� numaras�yla yürürlü e girmi tir. Ankara 
T�p Fakültesi bu kanun do rultusunda gerekli altyap� haz�rl�klar�n� tamamlayarak 
19 Ekim 1945 tarihinde 2. Cumhurba kan� smet nönü’nün kat�l�m�yla Ankara 
Cebeci’deki Gülhane Hastanesi’nde görkemli bir törenle hizmete aç�lm� t�r. Temel 
bilimlerin S�hhiye’deki Dr. Refik Saydam Enstitüsü’nde, kliniklerin ise Gülhane ve 
Numune Hastanesi’nde yap�ld� � Ankara T�p Fakültesi ilk mezunlar�n� da bir y�l 
sonra 1946 y�l�nda vermi tir.11 

 
Foto raf 1. Ankara T�p Fakültesi’nin Aç�l�  Töreni 19.10.1945 

                                                            
9  en, a.g.e. 
10 en, a.g.e. 
11 en, a.g.e. 
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Gerek stanbul Üniversitesi, gerekse Ankara Üniversitesi ve Ankara Numune 
Hastanesi’nde görev alacak olan yabanc� bilim insanlar� ile sözle me imzalanm� t�r. 
Bu sözle melerde ilk 3 y�l derslerini Almanca verecekleri, bu sürede Türkçe 
ö renecekleri ve daha sonra da derslerini Türkçe verecekler, 3 y�l�n sonunda t�p 
ö rencilerine Türkçe ders kitab� yazacaklar� yer alm� t�r. Günümüzde “yabanc� 
dilde e itim” çarp�kl� � göz önüne al�nd� �nda Cumhuriyet’i kuranlar�n Türkçe’ye 
gösterdikleri duyarl�l�k daha bir anlam ta �maktad�r. Türkiye’de profesörler 150 TL 
al�rken yabanc� profesörlere 1.250-2.000 TL maa  verilmi tir. Bu ücretler 
milletvekillerinin maa lar�n�n yakla �k 3-4 kat�na e ittir. Bu verilen ücretler 
Cumhuriyet’i kuranlar�n bilime ve bilim insan�na verdikleri de erin önemli bir 
göstergesidir.12 

Nazi rejiminden kaçarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün e siz 
öngörüleriyle ülkemize davet edilen ve gerek stanbul’da gerekse Ankara’da ba ta 
üniversiteler olmak üzere de i ik kurumlarda görev yapan de erli bilim 
insanlar�yla ilgili çok çe itli yay�nlar yap�lm� t�r. Bunlar�n içinde özellikle birkaç� 
ön plana ç�kar.  Bunlardan birincisi Prof. Dr. Horst Widmann’�n kaleme ald� � ve 
Türkçemize Prof. Dr. Aykut Kazanc�gil ve Doç. Dr. Serpil Bozkurt taraf�ndan 
kazand�r�lan “Atatürk ve Üniversite Reformu” isimli eserdir.13 kinci de erli 
çal� ma Arnold Reisman’�n çok kapsaml� bir eseri olan ve Türkçemize Gül Ça r� 
Güven’in kazand�rd� � “Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu”dur.14 

Üçüncü kayda de er eser ise uzun y�llar stanbul Üniversitesi’nde görev 
yapt�ktan sonra ülkesine dönen Frankfurt Üniversitesi’nde rektörlük görevinde 
bulunan Prof. Dr. Fritz Neumark’�n Almanca yay�nlad� � Zufkuct am Bosforus 
(Bo aziçine S� �nanlar)’tur. Bu eser daha sonra stanbul Üniversitesi ktisat 
Fakültesi Maliye Enstitüsü yay�n� olarak 1982 y�l�nda yay�nlam� t�r.15 

Dördüncü önemli kitap ise Dr. Scurla’n�n raporudur. Bu rapor ilk kez 1987 y�l�nda 
Almanya’daki Türkiye Ara t�rmalar� Merkezi’nde Prof. Dr. Faruk en taraf�ndan 
yakla �k 48 y�l sonra gün � � �na ç�kar�lm� t�r. Daha sonra Prof. Dr. Faruk en’in 
çal� mas�  “Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün: Herbert Scurla’n�n Nasyonel Sosyalizm 
Döneminde Türkiye’de Çal� an Alman Bilim Adamlar� Hakk�nda Yazd� � Rapor” 
olarak Almanca yay�nlanm�  ve 2008 y�l�nda da Türkçe’ye çevrilmi tir.16 Bir di er 
eser J. Stanford Shaw’un, çevirisi Prof. Dr. Fahir Armao lu taraf�ndan yap�lan 
“1933-1945 Yahudi Soyk�r�m� ve Türkiye isimli kitab�d�r”.17 Son eser ise Prof. Dr. 

                                                            
12 Baskan, S. (2006). Atatürk ve bilime,  bilim insanlar�na verilen de er. Cumhuriyet Bilim Teknoloji. 10 

Kas�m 2006. Say� 1025, ss. 16-17. 
13 Horst, W. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu. (Çev: Kazancigil, A.). nceleme Dizisi: 29. stanbul: 

Kabalc�. 
14 Reisman, A. (2011). Nazizm’den Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu. (Çev: Ça lak,  G. G.).  (2. Bask�). 

Genel Yay�n: 2081. stanbul: Türkiye  Bankas�. 
15 Neumark, F. (1982). Bo aziçine S� �nanlar. (Çev: Alp, B. .). stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi 

Maliye Enstitüsü Yay�n� No: 66. stanbul. 
16 en, F. (2008). Ayy�ld�z Alt�nda Sürgün. (Almanca Asl�ndan Çev: Artunkal, F.). stanbul: Günizi. 
17 Shaw, S. J. (2014). 1933-1945 Yahudi Soyk�r�m� ve Türkiye. Çev: Armao lu, F.). (1. Bask�). stanbul: 

Tima . s. 30. 
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Ernst Hirsch’in “An�lar�m. Kayzer Dönemi Weimer Cumhuriyet, Atatürk Ülkesi” 
isimli yay�n�d�r.18 Ba ta bu kaynak kitaplar olmak üzere de i ik belgelere dayal� 
olan ve Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’nin kurulu unda görev alan yabanc� 
bilim insanlar�n�n ya am hikayelerini ve Türkiye’deki an�lar�n� anlatmaya 
ba layal�m.  

 
Foto raf 2. Ankara T�p Fakültesi’nin kurulu unda görev alan ö retim üyeleri: 

1. Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, 2. Prof. Dr. Nathan 
Scheinfinkel, 3. Prof. Dr. Paul Pulewka 

 

Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel 

Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel 1983 y�l�nda Ukrayna’da do mu tur. 1914 
y�l�nda sviçre’ye geçerek T�p tahsilini Berlin Üniversitesi T�p Fakültesi’nde 
tamamlam� t�r. 1922 y�l�nda Fizyoloji bölümüne asistan olmu tur. 1929’da Prof. V. 
Muralt’�n yan�nda doçent olmu , 1932 y�l�nda ise sviçre uyru una geçmi tir. Prof. 
Dr. Muralt’�n yan�nda 17 y�l doçent olarak çal� m�  daha sonra tek ba �na ders 
vermeye ba lam�  ve profesör olarak atanm� t�r.  

Dola �m sistemi, kalp ve kas fonksiyonlar�, permabilite, sempatik sinir 
sisteminin fonksiyonlar� ve dala �n metabolizmas� gibi de i ik konularda 54 
Almanca yay�n� olmu tur.  

                                                            
18 Hirsch, E. E. (1997). An�lar�m. Kayzer Dönemi Weimer Cumhuriyet, Atatürk Ülkesi. (1. Bask�). Ankara: 

TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar� No: 45.  
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                   Foto raf 3. Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel (Fizyoloji) 

Formasyonu mükemmel ve eserleri yüksek de erde bir bilim insan� olan Prof. 
Dr. Scheinfinkel, stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü Direktörü 
Ordinaryüs Prof. Dr. Winterstein taraf�ndan teklif ve tavsiye edilerek Ankara T�p 
Fakültesi Fizyoloji kürsüsüne profesör olarak atanm� t�r.19 Fakültemiz kurucu 
dekan� Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Fizyoloji’de görev yapan Prof. Dr. 
Nathan Scheinfinkel hakk�nda unlar� yaz�yordu. 

Profesör Scheinfinkel ve Prof. Dr. Zdenko Stary; 

“Hariciye Vekaleti yolu ile Türkiye’ye gelmesi için u ra �lan ve sözle me ile 
Fakültemiz ö retim üyeli ine girecek olan Fizyoloji Profesörü Scheinfinkel, 
sviçre’den ve Biyo-Kimya Profesörü Zdenko Stary de Çekoslavakya’dan istenmi ti. 

Muameleleri D� i leri Bakanl� �’nca takibedilen bu profesörlerden Scheinfinkel 1947 
y�l� May�s ay� ba �nda e i ile Ankara’ya vas�l olmu  ve taraf�mdan Ankara Tren 
stasyonu’nda kar �lanarak daha evvelce kendileri için kiralanan evlerine 

götürülmü tür. 12.5.1947 tarihinde toplanan Fakülte Genel Kurulu’na ilk defa olarak 
i tirak etmi , profesör ve doçent arkada lara taraf�mdan takdim edilerek tan� ma töreni 
yap�lm� t�r. 

Prof. Dr. Scheinfinkel ilk dersini Yüksek Ziraat Enstitüsü Fizyoloji Enstitüsü’nde 
vermek üzere haz�rlanm�  ve taraf�mdan götürülerek Dekana ve oradaki profesörlere 
tan�tt�r�lm� t�r. Dersi evvelce kararla t�r�ld� � tarzda iyi Almanca bilen bir k�z asistan 
taraf�ndan Türkçe’ye çevrilmi tir. Prof. Scheinfinkel çal� kan, ö renci ve asistan 
yeti tirmeye kabiliyetli bir hoca oldu unu ispat etmi , fizyoloji derslerinin kitab�n� 
yapm�  ve yan�ndaki asistanlardan k�ymetli iki doçent yeti tirmi tir. Doçentlerden 
biri Mehmet Akçay, di eri Necati Akgün’dür. Prof. Scheinfinkel 1957 y�l�na kadar 
memleketimizde çal� m� , Doçenti Mehmet Akçay Profesörlü e seçildikten sonra zmir 
T�p Fakültesi’nde daha yüksek maa  ve ünvan buldu u için o fakülteye gitmi tir.20 

Ankara T�p Fakültesi’nden zmir’e giden Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel 
28.04.1958 tarihinde sözle meli olarak Fizyoloji’ye atanm� t�r. Ege Üniversitesi 

                                                            
19  Baskan, (2006). a.g.e.  
20 Noyan, A. (1959). Ankara T�p Fakültesi Kurulu  Tarihçesi. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 

Yay�nlar�ndan. No: 76 Ankara: Ajans Türk Matbaas�. ss. 104-105. 
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Senatosu’nun 20.05.1958 tarihli toplant�s�nda T�p Fakültesi preklinik birimlerinin 
enstitü ve klinik birimlerinin de kürsü olarak kurulmas�yla resmen kurulan 
Fizyoloji Enstitüsü direktörlü üne atanm� t�r. Almanca olarak Scheinfinkel’in 
verdi i dersleri münavebe ile birisi yurt d� �nda iken Dr. Nuran Hariri ve sonra Dr. 
Hamit Özgünel Türkçe’ye çevirmi lerdir. Bu arada Ankara Üniversitesi’nden 
naklen gelen Prof. Dr. Necati Akgün 13.06.1958’de Fizyoloji Enstitüsü’ne 
atanm� t�r.  

28.10.1960 tarihinde yürürlü e giren 115 say�l� Kanun’la üniversitelerdeki 
ö retim e itim birimleri kürsü durumuna dönü türülmü  olup Fizyoloji Enstitüsü 
de Fizyoloji Kürsüsü durumuna gelmi tir. Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel’in 
sözle mesi sonlanarak ayr�lmas�ndan sonra 1961 y�l�nda Kürsü Ba kanl� �na Prof. 
Dr. Necati Akgün getirilmi tir.21 

 

 
 

Foto raf 4. Soldan sa a Doç. Dr. Mehmet Akçay, Prof. Dr. Nathan 
Scheinfinkel, Doç. Dr. Necati Akgün 

                                                            
21 Ege Üniversitesi T�p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal� Web Sayfas�. Son Güncelleme: 25 Ocak 2014. 
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Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel’in Veda Mektubu 

Muhterem ve sevgili dekan ve meslekta lar�m, dostlar�m. 

Y�llardan beri muvaffakiyetle çal� t� �m ö retim mesle ini ve bir mes’ut y�llar 
geçirdi im güzel ve misafirperver memleketi terketmek bana ac� geliyor. Çünkü biz 
burada 10 seneden beri bulunuyoruz. Enstitü ve Türkiye’yi içim s�zlayarak terk 
ederken a �r ve sistemli çal� mam�n semeresini imdiden görmü  olmam beni teselli 
etmektedir. Fizyoloji enstitüsünü modern olarak tanzim ettim. Orada hummal� ilmî 
mesai yap�lmaktad�r.  

Takriben k�rk kadar ilmî mesai ne redilmi tir. K�smen benim k�smen de 
doçentlerim taraf�ndan yaz�lan Fizyoloji Ders Kitab� ve notlar� talebenin 
faydalanmas�na haz�r bulunmaktad�r. Ben olmadan da tedrisat� ve ilmî ara t�rmalar� 
devam ettirebilecek iki doçent yeti tirdim. Fizyoloji Enstitüsü’ne birlikte çal� may� ve 
ilim sevgisini a �lad�m ve benim ayr�lmamdan sonra da bu ruhun Enstitü’nün verimli 
etkinli ini destekleyece inden üphem yoktur. Benim çok zahmetli ve devaml� 
çal� malarla meydana getirdi im eser çal� ma arkada lar�m ve siz sevgili meslekta  ve 
dostlar�m�n desteklemesi sayesinde olmu tur. Bu sebeple burada te ekkürlerimi 
bildirmek isterim. Bugüne kadar aram�zda teessüs etmi  ve mevcut bulunan dostluk ve 
ba l�l� �n, ayr�l� �mdan sonra da baki kalaca �na ve gev emeyip daha da 
kuvvetlenece ine üphem yoktur.  

Derin sayg�lar�mla.22 

Prof. Dr. N. Scheinfinkel 

1961 y�l�ndan sonra Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel ülkesine dönmü  ve orada 
ya am�n� kaybetmi tir. Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel’in kitaplar� unlard�r: 

1.  Fizyoloji Ders Notlar�. (1950). (Çev: Akgün, N., Akçay, M.). Cilt 2, Ankara. 

2.  nsan Fizyolojisi Ders Kitab�. (1950). (Çev: Akçay, N.). Ankara. 

3.  nsan Fizyolojisi: Genel Duyu, Göz. (1955). (Çev: Akçay, M.). Ankara. 

 

Prof. Dr. Zdenko Stary 

Zdenko Stary 1899’da Prag’da do mu tur. lk ve orta ö retimini do du u 
ehirde tamamlam� , liseden sonra 1917 y�l�nda Avusturya ordusunda bir y�l kadar 

da askerlik yapm� t�r.  

1918 y�l�nda Prag Alman Üniversitesi’nde t�p ö renimine ba lam�  ve 1923 
y�l�nda mezun olmu tur. Mezuniyetinden hemen sonra ayn� üniversitenin 
Biyokimya Enstitüsü’nde asistanl� a ba lam� t�r.   

 

 

 

                                                            
22 Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
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                        Foto raf 5. Prof. Dr. Zdenko Stary (Biyokimya) 

1925 y�l�nda uzman, 1928 y�l�nda doçent, 1932 y�l�nda da profesör olmu tur. 
1939 y�l�nda ise bu kürsüye direktör olarak atanm� t�r. 1945 y�l�nda, 2. Dünya 
Sava � sonunda Prag Alman Üniversitesi kapat�l�nca Türkiye’den ald� � daveti 
kabul eden Prof. Dr. Z. Stary, 1947 y�l�nda Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ne 
Biyokimya profesörü olmu tur. ki sene burada çal� an Prof. Dr. Z. Stary 1949 
y�l�nda stanbul Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Direktörlü ü’ne naklen 
atanm� t�r.23 

Ankara T�p Fakültesi’nin kurucu dekan� Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan 
kitab�nda Prof. Dr. Zdenko Stary ile ilgili unlar� yaz�yordu: 

Prof. Dr. Zdenko Stary de 1947 y�l� May�s ortalar�nda Ankara’ya e i ve bir erkek 
çocu u ile gelmi  ve yine taraf�mdan Ankara Tren stasyonu’nda kar �lanarak daha 
evvelden kiralanan evine götürülmü tü. 22.5.1947 tarihli Profesörler Kurulu’na ilk 
defa kat�lm�  ve profesör arkada lara takdim edilerek tan� ma töreni yap�lm� t�r. 

Prof. Zdenko Stary çok zeki, malumatl�, çal� kan profesör olarak i e ba lam� , ilk 
dersini vermek üzere Refik Saydam H�fz�s�hha Okulu alt kat�ndaki dershaneye 
götürülerek dersi dinlemeye gelen profesörlere ve talebeye k�sa bir söylev ile takdim 
edilmi ti. Çekoslavakya’dan geleli ancak 2,5-3 ay olmu tu. Derse Türkçe bir söylev ve 
te ekkürle ba lad�. Sözlerini yazm� t�. Türkçesi anla �lacak dereceye gelmi ti. Derse 
ba lad�ktan 5 dakika sonra renginin soldu unu fark ettim. Ayakta sars�lmaya ba lad�, 
bir bayg�nl�k geldi ini anlad�m derhal yan�na yakla arak dü mesini önledim. Do ru 
üst katta bulunan dekanl�k odas�na naklettirerek ba  a a � ayaklar yukar� vaziyette 
yatmas�n� temin ettim. 1-2 dakika sonra ay�ld�, dersini tehir ettirdim, evine gönderdim. 
Bu çal� kan hoca alt� aya yak�n bir zamanda Türkçe ö rendi, konu maya ba lad�. lk 
zamanlar dersini Almanca olarak verdi. Çünkü kendisi Alman neslinden idi. Bu zat da 
k�ymetli bir doçent yeti tirdi. Doçent Musa Kaz�m Aras bu hocadan çok istifadeler 
sa lad�. Prof. Dr. Zdenko Stary ne yaz�k ki Fakültemizde çok kalamad�. 1948 senesi 
sonu itibar� ile stanbul T�p Fakültesi kendisine Ord. Profesör ünvan� ve daha fazla 
maa  verme teklifinde bulundu. Stari’nin o lu da stanbul’da Robert Kolej’de 
okumakta bulundu undan stanbul’u tercih ederek fakültemize veda etti. 

                                                            
23 Prof. Dr. Zdenko Stary’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki Ki isel dosyas�. 
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Prof. Dr. Zdenko Stary’nin Veda Mektubu 

27.07.1948 

Ankara T�p Fakültesi Dekanl� �na, 

stanbul Üniversitesi Rektörlü ü’nün 11066 say� ve 6.7.1948 tarihli yaz�s� ile 
stanbul T�p Fakültesi Bio-Kimya Enstitüsü Ordinaryüs profesörlü üne tayin edilmi  

bulunuyorum. 

     Fakültemizle aram�zdaki son mukaveleye göre Aral�k 1948 sonunda sözle me 
müddeti sona ermektedir. Bilhassa o lumun tahsil zaruretinden dolay� da kabul 
etmekte oldu um bu yeni vazifemden dolay� Ankara T�p Fakültesi’nden ayr�lmak 
mecburiyetinde kalaca �m� üzülerek bildirirken yeni vazifemde de yine Türk 
ö rencilerine ders vererek hizmette bulundu um bu vazifeyi kabul etmemi mümkün 
k�lm� t�r. Buna kar � Say�n Profesör arkada lar�m taraf�ndan her zaman gösterilen 
samimi hüsnü kabul ve iyi arkada l� a burada minnet ve ükranlar�m� bildirir, Ankara 
T�p Fakültesi ile manevî alakam� kesmeyerek Fakülte’ye her zaman ba l� kalaca �m� 
temin eder ve derin sayg�lar�m� arz ederim.24 

Prof. Z. Stary 

 

1949 y�l�nda Prof. Dr. Zdenko Stary stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi 
Biyokimya Kürsüsü direktörlü üne atanm�  ve 1949-1958 tarihleri aras�nda Kürsü 
direktörlü ü yapm� t�r. Bu dönemde bilimsel ara t�rmalar, mukopolisakkaridler ve 
glikoproteinlerin klinik ve patolojik de i im ko ullar� üzerinde yo unla m� t�r.  

1949 y�l�nda Profesör Stary’nin 150 kadar ilmi çal� mas� yay�nlanm� t�r. 
Bunlardan 30 kadar� Türkiye’de bulundu u s�rada yaz�lm� t�r. En önemli eserleri 
T�bbi Biyokimya Cilt I-II, Biyokimya Dersleri Cilt I ve II’dir. 1957 senesinde 
Amerika Birle ik Devletleri’nden bir teklif alan Profesör Stary, Pennsylvania 
Eyaleti’nin Warren ehrinde Warren State Hospital’de göreve ba lam� t�r.25 
Geçirdi i bir enfaktüs sonucu May�s 1968’de ya am�n� kaybetmi tir.26 

 

Prof. Dr. Richard Richter 

Prof. Dr. Richard Richter, 26.4.1906’da Warndorf civar�ndaki Niedergrund’da 
bir ö retmenin o lu olarak do mu tur. 1932 y�l�nda Prag Üniversitesi T�p 
Fakültesi’nden mezun olan R. Richter ayn� Üniversitenin Kimya Fakültesi’nde de 8 
sömestr okuduktan sonra ünlü Dermatolog Prof. Dr. Kreibich’in idaresindeki Prag 
T�p Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü’nde yeti mi  ve çe itli görevler alm� t�r. 1940’ta 
Dermatoloji Doçenti olmu  ve 1948’de Erlangen Üniversitesi’nde profesörlük 
unvan�n� alm� t�r. 
                                                            
24 Prof. Dr. Zdenko Stary’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki Ki isel dosyas�. 
25 Öner, G. P. (2010). stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal� Tarihçesi. stanbul 

Üniversitesi stanbul T�p Fakültesi Dergisi. Cilt 73, Say� 2, ss. 61-66. 
26 Terzio lu, A. Çekoslavakya’n�n Prag T�p Fakültesi’nden Gelen T�p Profesörlerinin Türk T�bb�n�n 

Geli mesine Katk�lar�. Türk Dünyas� Dergisi. ss. 13-18. 
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                      Foto raf 6. Prof. Dr. Richard Richter (Dermatoloji) 

Ankara T�p Fakültesi’nin Dekanlar�ndan Prof. Dr. Lütfü Tat, yan�nda görev 
yapt� � hocas�n�n ya am�n� kaybetmesi üzerine kaleme ald� � yaz�s�nda unlar� 
yaz�yordu: 

“Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Zührevi Hastal�klar Kürsüsü’nün bugünkü 
durumuna gelebilmesini sa layan k�ymetli Hocam�z Prof. Dr. Richard Richter’i, 
Almanya’da ikamet etmekte oldu u Nördlingen’de 26.7.1970 tarihinde kaybetmi  
bulunuyoruz. 

3.3.1953 tarihinde Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastal�klar Kürsüsü’nde vazifeye 
ba layan Prof. Dr. Richard Richter 1.3.1958’e kadar 5 sene bu kürsüyü idare etmi tir. 
Hocam�z Deri ve Zührevi Hastal�klar Kürsüsü’nün hiç yoktan bugünkü duruma 
gelmesinde büyük amil olmu  ve bilhassa mükemmel bir Histoloji Laboratuvar� 
kurmu tur. Memleketimizde kald� � k�sa zaman içinde 50’den fazla k�ymetli çal� ma 
yaparak bu çal� malar�n� yerli ve yabanc� dergilerde ne retmi tir. Türkiye’ye 
gelmeden yazd� � Haunt-und Geshlechtskrankheiten kitab�n�n ikinci cildi olan ve 
ba ka bir dilde henüz yay�nlanmam�  bulunan Veneroloji kitab� taraf�mdan Türkçe’ye 
çevrilerek Fakültemiz yay�nlar� aras�nda ne redilmi tir. 

 Almanya’ya dönü ünden sonra yapt� � birçok ne riyat aras�nda, bilhassa J. 
Jadassohn’un Haunt-und Geschlechtskrankheiten kitab�n�n Prof. Dr. A. Marchionini 
ve mesai arkada lar� taraf�ndan haz�rlanan Erganzungswerk'sin’n Bd 1/3 ünde 282-
576 sahifelerini alan “K�llar” (Die Haare) bölümü ile Prof. Dr. H. A. Gottron ve  
Prof. Dr. W. Schönfeld taraf�ndan ne redilmi  bulunan 5 ciltlik Dermatologie und 
Venerologie kitab�n�n Band 1/2’deki 55 sahifelik “Etnografische Dermatologie” ve yine 
ayn� kitab�n V/1’deki 50 sahifelik “Lepra” bölümleri ayr�ca söyleme e de er 
çal� malar�d�r. 

Geçirdi i virütik pnömoniden sonra olan erncephalit komplikasyonu neticesinde 
meydana gelen tek etrafl� paralizi dolay�s�yla, Üniversite’de vazife alma i lemi 
tamamlanamayan, k�ymetli Hocam�z Nürnberg yak�n�ndaki Nördlingen’de 
pratisyenlik yapmakta ve arabas�nda yapt�rd� � tadilat sayesinde tam s�hhatli ki iler 
gibi ya am mücadelesine devam etmekte idi. 1967’de ziyaretine gitti imde kendisini 
sa l� �n�n müsaade edece i ilk f�rsatta memleketimize gelmeyi hayal eder, Türkiye’nin 
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tozlu yollar�n�n hasretini çeker ve klini inizde asistan olarak b�rakt� � 
arkada lar�m�zla teker teker alakadar oldu unu görmü tüm. 27 

Türkiye’ye, Türkiye’deki dostlar�na son derece ba l� kalm�  olan Prof. Dr. Richard 
Richter çal� kanl�k, dürüstlük, sözüne güvenilirlik ve takip fikri mevcudiyeti gibi 
unutulmaz meziyetleri de olan de erli bir bilim adam� idi”.28 

Kendisinden önce Ankara T�p Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü Kurucusu olan 
Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini, Prof. Dr. Richard Richter hakk�nda görü lerini 
öyle ifade etmekte idi: “Prof. Dr. Richter fevkalade bir klinikçi ve mükemmel bir hocad�r.  

Gerek klinik morfolojisi gerekse de deneysel dermatoloji gibi muhtelif bilim alanlar�nda 
kendisini göstermi tir. Alman neslinin en iyi profesörlerinden biri olup karakteri ile de her 
tarafta takdir edilmi tir.” Prof. Dr. Richer’in “Deri hastal�klar� ve verenoloji” isimli A. 
Lütfü Tat taraf�ndan Türkçe’ye çevrilmi  olan 1956 y�l� bas�m� bir kitab� 
bulunmaktad�r. 

 

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior 

Melchior, 13.03.1883 tarihinde Dortmund’da do du. Akademik kariyeri 
olarak 1906’da t�p doktoru unvan�n� ald�. Profesör James Israel ve  Prof. W.Körte’ 
nin yan�nda Genel Cerrahi htisas� yapt�. 1909’da Breslau Cerrahi Klini i’nde      
Prof .Dr. H. Küttner’in yan�nda çal� maya ba lad�. 1916’da Breslau Üniversitesi’nde 
genel cerrahi doçenti oldu. 1921 y�l�nda ise Breslau Üniversitesi Cerrahi 
Profesörlü ü’ne atand�. 

 

 
Foto raf 7. Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior (Cerrahi) 

1931-1936 y�llar� aras�nda Breslau Wenzel-Hankel ehir Hastanesi’nde 
ba hekim olarak görev yapt�. 1935 y�l�nda Yahudi kökenli olmas� nedeniyle pek 
çok meslekta � gibi i ine Nazi”lerce son verildi. 1936 y�l�nda e i ve üç çocu u ile 
Türkiye’ye s� �nd�. 02.09.1936 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Cerrahi 

                                                            
27  Prof. Dr. Richard Richter’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
28  Tat, L. (1970). K�ymetli Hocam�z Prof. Dr. Richard Richter’i Kaybettik. Ankara Üniversitesi T�p 

Fakültesi Mecmuas�. Cilt 23, Say� 1-3. ss. 1-3. 
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Servisine Direktör olarak atand�.29 1945 y�l�nda Ankara Üniversitesi T�p 
Fakültesi’nin kurulmas� ile buraya geçerek II. Cerrahi Klini i direktörü oldu.30 
1945-1954 y�llar� aras�nda Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi II. Cerrahi Klini i 
Direktörü olarak görev yapt�.31 Kendisinin yan�nda uzun y�llar görev yapan Prof. 
Dr. Osman Akata, hocas� hakk�nda unlar� söylemi tir: 32  

 “Prensip sahibi bir insan olarak disiplinli çal� may� seven bir karaktere sahipti. 
Kendisinin yan�nda bir y�l ba  asistan olarak çal� ma mutlulu una kavu tum. 
Yan�nda çal� t� �m y�llar boyunca sabahlar� 7:30’da vizitlerin, 8:00’da ameliyatlar�n 
ba lad� �n� çok iyi hat�rlar�m. Antibiyotiklerin henüz bulunmad� � o dönemlerde 
Emetin’i anaerob cerrahi enfeksiyonlarda yayg�n olarak kullan�ma sokan ilk 
ara t�rmac� olmu tur. Almanya’ya döndükten sonra da bununla ilgili bir kitap 
yazm� t�r. Çok k�sa bir süre içerisinde Türkçeyi çok iyi konu ur ve yazar duruma 
gelmi ti. Derslerini Türkçe verirdi. Türkiye’ye ve Türklere hayrand�. Bakanl�klarda 
oturur, hastaneye her gün yürüyerek gelir giderdi. Hafta sonlar�nda Dikmen, Oran 
gibi ören yerlerine gitmeyi ve gezmeyi çok severdi”. 

 
Foto raf 8. Uzun Y�llar Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior’un Ba asistanl� �n� ve 

Asistanl� �n� Yapan Prof. Dr. Osman Akata ve Hocas�. 

                                                            
29 Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior’un Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
30 en, a.g.e., ss. 196-197.  
31 Widmann, a.g.e. ss. 248-249.  
32 Prof. Dr. Osman Akata ile ki isel görü me. 22.04.2003. 
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Uzun y�llar Numune Hastanesi’nde kendisi ile birlikte görev yapm�  olan 
Uzm. Dr. Nezihe Yener, Ord. Prof. Dr. Melchior için unlar� söylüyordu:  

“Kamil bir insan olan Prof. Doktor Eduard Melchior’un yan�nda 14 sene çal� m�  
olmay� her eyden evvel mesleki bir mazhariyet addetmekteyim.  

T�bbi gözlem yetene inin mükemmelli i, cerrahi müdahaleleriyle ispat etti i 
bilimsel yetene i, cesareti ve ayn� zamanda titizli i ile biz ö rencileri için akla 
gelebilecek en iyi örnekti. Yapmac�ktan uzak, samimi ve sayg�l�yd�.  Türkçeyi çok iyi 
ö rendi, Türkiye’yi ikinci vatan� olarak gördü.  

Ana lisan� Almanca’dan ba ka hakk�yla vak�f oldu u ngilizce, Frans�zca, 
talyanca, Latince lisanlar�na ilaveten k�sa zamanda Türkçe ö renmi  meram�n� 

vas�tas�z olarak bizlere ve t�p talebelerine anlatm� t�r.  

Edebiyat, müzik, resim sahas�ndaki bilgisi ile muhitini her an kendisine hayran 
b�rakm� , yerinde esprileri ile bizlere zevkli anlar ya atm� t�r”.33 

 

Foto raf 9. Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior, ba asistanlar� ve ö rencileri ile 
birlikte Ankara Numune Hastanesi’nin bahçesinde. 

 

 

                                                            
33 Yener, N. (1961). Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior. Ankara Numune Hastanesi Bülteni. Cilt 1, Say� 1 

Ocak- ubat 1961. ss. 13-16. 
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Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin k�z� Pof. Dr. Filiz Ali an�lar�nda Prof. Dr. 
Eduard Melchior’u bak�n nas�l anlat�yor? 

“Yan�m�zdaki binada Alman Prof. Melchior ve e i otururlar. Melchior cerrah, 
Numune Hastanesi’nde çal� �r. Soka �m�za kaz�lan kanalizasyon çukuruna dü üp 
bile imi k�rd� �mda alç�m� o yapm� t�. Nazi Almanyas�’ndan kaç�p Türkiye’ye 
s� �nan gümü  rengi saçl� bu iki insan, geçmi lerinde ne trajediler ya am� lard� 
bilemem, ama Melchior’un hastaneden eve döndü ünde kuyruklu piyanosunun 
ba �na geçip Beethoven’in piyano sonatlar�n� çalmas� beni çok etkilerdi. Sonradan 
ö rendi ime göre cerrahlar�n parmak uçlar�n�n çok duyarl� olmas� gerekti inden 
cerrahlar iyi piyano çalarlarm� . Acaba gerçekten do ru mudur bu rivayet, hep merak 
ederim.34 

17,5 y�l Ankara Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yapan Op. 
Dr. Nimet Ta k�ran birlikte çal� t� � hocas� Ord. Prof. Dr. Melchior için Numune 
Hastanesi’nin 40. Y�l�nda yay�nlanan kitapta “Profesör Melchior’un gençlere gerçek 
çal� man�n, klinik disiplinin ne oldu unu gösteren iyi, çal� kan, bilgin, sanatkâr bir 
insan oldu unu yazm� t�r.35 

 

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior’un Veda Mektubu 

04/01/1954 

Pek muhterem Prof. Dr. Nusret Karasu 

T�p Fakültesi Dekan� 

Profesörler Kurulu’nun hissiyat�na tercüman olan iltifatkâr mektubunuza çok 
te ekkür ederim. Taktirkâr cümlelerinizden cidden çok mütehassis oldum. Her zaman 
mesle im dahilinde talebelerimi yeti tirmek yegane gayem oldu. Bu hususta ne 
dereceye kadar muvaffak oldu umu bilemiyorum. Gerek profesör arkada lar�mdan ve 
gerek bu talebelerimden ayr�lmakla teessür duymakta isem de arkada lar�m�n 
gösterdikleri yüksek teveccüh ve taltifleri beni müteselli etmektedir. 

Zat� alinize ve say�n profesör arkada lar�ma muvaffakiyetler diler, derin sayg� ve 
ükranlar�m� arz ederim.36                      

Ord. Prof. Dr. E. Melchior 

 

Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior, Ankara T�p Fakültesi’ndeki son dersini 1954 
y�l�n�n ubat ay�nda Psikiyatri Klini i’nin yan�ndaki Çukur Amfi isimli dershanede 
verdi. Dersinin konusu “Emetin’in Karaci er Piyojenik Apselerinin Tedavisindeki 
Rolü” idi. Son derece duygusal bir konu mayd�. “Büyük cerrah büyük kesi, küçük 
cerrah küçük kesi yapar, söz uçar yaz� kal�r. Haydi eyvallah” dedi ve dersi sonland�rd�.37 

                                                            
34 Ali, F. (2011). Filiz Hiç Üzülmesin. stanbul: Yap� Kredi. S. 89.   
35 Ta k�ran, N. (1965). 40. Y�l Münasebetiyle Ankara Numune Hastanesi. Portreler. stanbul: Yeni Desen. 

ss. 23-31. 
36 Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior’un Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
37 Prof. Dr. Nazmi Ho al ile ki isel görü me. (2011). 



Mazhar Semih Baskan 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Foto raf 10. Eduard Melchior Çukur Amfi’de son dersini verirken 

 

Melchior, 1954 y�l�nda Almanya’ya döndü. Jugenheim’a yerle ti.38 1966 
y�l�nda Tessin/ sviçre’ye ta �nd�. 1974 y�l�nda Tessin’de 91 ya �nda ya am�n� 
kaybetti.39 Prof. Dr. Eduard Melchior’un kitaplar� unlard�r:  

1.  Nat pancreas nekrozunun ameliyat endikasyonu ve muhhar tedavisi 
hakk�nda. (1937). 

2.  Umumi Cerrahi. (1938). (Çev: lhan, F. ve ba kl). Ankara. 

3.  Türk H�fs�s�hha ve Tecrübi. (1941). Ankara. 

4.  Cholecystektomie Sekellerine Dair. (1943). stanbul: Kader Matbaas�. 

5.  Genel Cerrahi. (1947). (Çev: Ta k�ran, N.). Cilt 3, Ankara: Ankara 
Üniversitesi. 

6.  Özel Cerrahi Dersleri: Kar�n Cerrahisi. (1949). Ankara: Ankara Üniversitesi. 

7.  Cerrahinin Yollar�, Hedefleri ve Hudutlar�. (1951). (Çev: Ülker, M.). Ankara: 
Ak�n. 

 

 Prof. Dr. Eduard Melchior taraf�ndan yay�nlanan makaleler ise unlard�r: 

1. Die Varikocele: Varikoselin pratik ehemmiyeti ve cerrahi tedavisi. (1937). Anadolu 
Klini i. 

2. Çocuklarda Safra Kesesi Ta � Hastal�klar�. (1938). Cilt 13, Say� 3. Dirim. 
                                                            
38 en, a.g.e., ss. 196-197.  
39 Widmann, a.g.e. ss. 248-249.  



kinci Vatan 429

3. Gastroenterostomie hakk�nda aktüel meseleler:  Zeitfragen zur Gastroenterostomie. 
(1938). Y�l 6, Anadolu Klini i. 

4. Tromboflebitli apandisit hakk�nda. (1939). Anadolu Klini i. 

5. Ankara'da görülen karaci er apselerine dair. (1941). (Çev: Ta k�ran, N.). 
Türk H�fz�ss�hha ve  Tecrübî Biyoloji Mecmuas�. Cilt 2, Say� 4, ss. 13-28. 

6. Mide Kanseri Cerrahisi. (1942). stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi Mecmuas�. 
Y�l 5, Say� 21. 

 

Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini 

Marchionini, 1899 y�l�nda do u Prusya’da do du. Sosyal Demokrat 
Partisi’nin bir üyesi idi, e i Yahudi kökenliydi. Aral�k 1932’de Freiburg Üniversitesi 
Dermatoloji Klini i hocas� iken 1934 y�l�n�n ubat ay�nda büyükannesinin ve e inin 
Yahudi olmas� nedeni ile üniversiteden uzakla t�r�ld�.40 1938’de Ankara’dan teklif 
ald�. Reich Hükümeti’nin iznini alarak Türkiye’ye geldi. 1938 y�l�nda Ankara 
Numune Hastanesi Dermatoloji Klini i’ne Direktör olarak atand�.41 1946 y�l�ndan 
itibaren ise Ankara T�p Fakültesi Dermatoloji Klini i Direktörlü ü’ne atand�. 1949 
y�l�na kadar burada görev yapt�.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto raf 11. Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini (Dermatoloji) 

 

Ulu Önder Atatürk’ün sa l� �nda ve hastal� �n�n son döneminde konsültan 
hekim olarak görev ald�.43 1937 y�l�nda Mustafa Kemal Atatürk’ün hastal� �n�n 
ilerledi i dönemde vücudunda ka �nt�lar meydana gelmeye ba lam� t�. Atatürk bu 
ka �nt�lardan son derece rahats�z idi. Yan�ndaki görevlilerden bir grup bu 
ka �nt�lar�n ha erelerden ileri geldi ini öne sürerek kö kü ilaçlat�yorlard�.44 Bunun 

                                                            
40 Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Ankara Üniversitesi T�p Fakültesindeki ki isel dosyas�. 
41 en, a.g.e., ss. 194-196. 
42 Widmann, a.g.e.,  ss. 250-252. 
43 Akçiçek, E. (2005). Atatürk’ün Sa l� �, Hastal�klar� ve Ölümü. (1. Bask�). zmir: Güven. s. 179.  
44 ahingiray, Ö. (1955). Atatürk’ün Nöbet Defteri 1931-1938. Türk nk�lap Tarihi Enstitüsü Yay�nlar� 

No 8. Ankara:  Türk Tarih Kurumu. ss. 605-610. 
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pek bir sonuç vermedi i ortaya ç�kt�. Bunun üzerine bu ka �nt�lar�n dermatolojik 
bir rahats�zl�kla ba lant�s� olabilece i görü ünden hareketle Ankara Numune 
Hastanesi Dermatoloji Klini i Direktörü Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin 
görü lerine ba vuruldu.45 Prof. Dr. Marchionini, Mustafa Kemal Atatürk’ü 
muayene etti ve kendisine bir tak�m dermatolojik merhemler önerdi. Ama ne yaz�k 
ki uygulamalar�n hiçbirisinden olumlu bir sonuç ç�kmad�.46 

Sava  y�llar�nda Ankara’da görev yapan ba ta Büyükelçi Von Papen olmak 
üzere Alman Büyükelçilik mensuplar� bizzat Ord. Prof. Dr. Marchionini’nin hastas� 
idiler. Marchionini, Ankara ya da stanbul’daki Yahudi meslekta lar�n�n toplama 
kamplar�na götürülen aile bireyleri konusunda Von Papen’den yard�m istemi tir. 
Marchionini, kordiplomati in güvenilir hekimi olmak s�fat�yla müttefik 
diplomatlar�n� da tedavi ediyor, her yerden sava �n gidi at� hakk�nda bilgi almaya 
çal� �yor, sonra da bu bilgileri Türkiye’deki bütün mültecilerle payla �yordu. 
Ankara’daki Nazi grubu lideri “Prof. Marchionini, hekim olarak de erli katk�s�n� 
Reich’�n bu en büyük kader sava �nda bilinçli olarak geri çekmi , ama bizimle ili kilerini 
kendi iste iyle kesmi  olan bir ülkeye bu hizmeti sunmay� sürdürmü tür” demi tir. 
Muhtemelen vatanda l�ktan ç�kart�lmas� için bir i lem ba lat�lm� t�r.  Alfred 
Marchionini, 1944’te vatanda l�ktan ç�kart�ld� �n�n radyo ile ilan edildi ini, 
kendisinin de bunu gazetede okudu unu yazar.47 

 

Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Veda Mektubu 

23.10.1948 

Ankara T�p Fakültesi Dekanl� �na, 

Fakülte üyelerinin gelecek toplant�s�nda a a �daki mektubumun okunmas�na 
müsaadelerini hürmetlerimle rica ederim. 

Muhterem meslekta lar�m ve dostlar�m; 

     Ankara’da fevkalade bir misafirperverlik gördüm. Onun için Türkiye’yi ikinci 
vatan�m olarak telakki ediyorum. Ve hayat�m�n sonuna kadar sevece im. Alman 
olmayan memleketler aras�nda Türkiye benim için kalbime en yak�n olan�d�r. 

Maddi ya ama artlar� Hamburg’ta Ankara’ya nazaran fevkalade kötüdür. Verilen 
ücret a a �d�r, yiyecek evvelkine nazaran gayri kafi, mesken vaziyeti evvelcekine 
nazaran gayri müsaittir, mü külatla kalk�nmaya çal� an eski vatan�m� imdi ayet bir 
tarafa b�rakam�yor, ihmal edemiyorsam Türk dostlar�m�n her biri beni daha iyi anlam�  
olacaklard�r. 

imdi say�n meslekta lar�m, dostlar�m, bugün sizlerden k�  sömestresinin hitama 
ermesinden sonra, yani ubat 1949 nihayeti Ankara T�p Fakültesi camias�ndan 
ayr�lmak ricas�nda bulunuyorsam, bu yaln�z vatan�ma duydu um yüksek vazife 

                                                            
45 Dündar, C. (2007). Sar� Zeybek. Atatürk’ün 300 Günü. (32. Bask�) stanbul: Do an. s. 61. 
46 Arar, A. Son Günlerinde Atatürk. stanbul: Selek. ss. 28-29. 
47 Widmann, a.g.e., ss. 250-252. 
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hissinden do maktad�r. Cemiyetinizden ayr�lmay� ben ahsen zahiri bir formalite 
olarak hissediyor, kendimi daima sizlere ait, sizlere ba l� olarak telakki ediyorum. 
Almanya’da Türkiye’nin ayani itimad bir insan� olarak, bu yaz oldu u gibi, daima 
çal� aca �m. Daha imdiden Hamburg’ta T�p Fakültesi hükümet nezdinde harpten 
sonra ilk yabanc� olarak Türklerin klinik ve Enstitülere kabulünü temin etmi  
bulunmaktay�m. Almanya’ya ikmali tahsil için gelecek bütün Türk doktorlar�n�n 
daima candan dostu ve mü aviri olaca �m. Evvelce bahsetti im Dermatoloji kitab�n�n 
ikinci cildini yazmaya ba lad�m, tahminen iki sene zarf�nda bitirecek ve sizlere 
gönderece im. Bu suretle müstakbel Türk T�p talebe jenerasyonuna, memleketinizde 
toplad� �m tecrübe ve bilgileri, intikal ettirmi  bulunaca �m. 

Bu vesile ile misafir olarak, sizlere gelmem, konferans vermem, çok sevdi im 
memleketinizi tekrar görebilmem için, bana s�k s�k f�rsatlar verece inizi ümit ederim. 
Sevgili dostlar�m, bu suretle sizleri karar�mdan malûmattar ediyor, ayni zamanda 
uzun seneler mü terek çal� mam�z esnas�nda bana kar � göstermi  oldu unuz dostluk 
ve iyilik temennilerine samimi te ekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu dostluk 
hayat�m�n sonuna kadar devam edecektir. Sözlerimi Türkiye Ankara T�p Fakültesinin 
geli mesi hususunda samimi iyilik temennilerimle bitiriyorum. Sonsuz hörmetlerimle 
A: Marchionini”.48 

Profesörler Kurulu Marchionini’nin daha sonra verdi i ve Almanya’ya dönü  
harc� ile nakil ücretinin artt�r�lmas�n� talep eden dilekçeyi de gözönünde tutarak 
tüm istek ve dileklerini onaylam�  ve 1949 y�l� sözle mesini de kendi iste i 
do rultusunda haz�rlamak suretiyle bu de erli hocaya kar � ho görülü ve 
kadirbilir davranm� t�r. Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin yukar�da aç�klanan 
veda mektubunda da belirtti i gibi Almanya’ya döndükten sonra Türkiye’den 
gelen doktorlara ve çal� anlara gösterdi i yak�n ilgi ve alaka her zaman takdirle 
kar �lanm� t�r. Bu do rultuda Ankara T�p Fakültesi’nin kurucu dekan� Ord. Prof. 
Dr. Abdülkadir Noyan bu geli melerin � � � alt�nda Ankara Üniversitesi T�p 
Fakültesi Dekanl� �’na a a �daki yaz�y� yaz�yordu. 

 

T�p Fakültesi Dekanl� �na 

Ankara 

Halen Almanya’da Münih’te Deri Ve Zührevi Hastal�klar Klini i Ord. 
Profesörlü ü vazifesinde bulunan ve Alman Deri ve Zührevi Hastal�klar Kurulu 
Ba kan� olan Ord. Prof. Dr. A. Marchionini Fakültemizin ilk kurulu unda deri ve 
zührevi hastal�klar klini ini uzun müddet idare ederek Türk talebelerine ve tabiblerine 
faydal� hizmetler yapm� t�r. Almanya’ya avdetinden beri de oraya giden tabiblerimize 
ve talebelerimize bir hem ehri gibi candan yard�mlar�n� esirgememektedir. Bundan 
ba ka Almanya’n�n birçok yerlerinde verdi i konferanslarla memleketimiz hakk�nda çok 
iyimser fikirler yaymaktad�r. Bu güzide meslekta �m�z�n fakültemiz fahri Profesörlü ü 
ünvan�n� ta �mas�n� kendime çok faydal� buluyor ve bunun tahakkuku için Profesörler 

                                                            
48 Kö lü, A., Ekmekçi, R. T. Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Veda Mektubu. Türk Dermotoglar�. 

Cilt 39, Say� 2. ss. 144-146. 
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Kurulu arkada lar�m�n reylerine müracaat� uygun buluyorum. Bu yolda bir sertifika 
tanzim edilerek bu zata gönderilmesi için bu takririmin Profesörler Kurulu’na 
havalesini arz ve rica ederim.49 

        ntan Hastal�klar� Klini i Direktör 

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan 

Kendisinden sonra Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü 
Direktörlü ü görevini yapan Prof. Dr. Richard Richter, Ankara’dan Bir 
Mektup’unda hocas�n�n özelliklerini öyle anlat�r: 

“Onun üzerine ald� � bölüm küçüktü ve hiçbir surette modern bir dermatoloji 
ara t�rma merkezinin artlar�na uymamaktayd�. Fakat Marchionini’nin enerjisi, di er 
bölümlerdeki meslekta lar� ile bir dostluk havas� içinde birlikte çal� arak, klini ini 
gitgide geni letmesini ve büyük bir klinik çal� may� kald�rabilecek bir enstitü ortaya 
ç�karmas�n� mümkün k�ld�.  

Marchionini’nin etkisinin nas�l geni  bir halk tabakas�na kadar sokulabildi ini, çok 
tutucu olan ve yeniye kar � temkinli ve reddedici bir tav�r tak�nan bu halk 
toplulu unda, ba vuran hasta say�s�n�n y�lda 24.000 kadar bir art�  göstermesi en iyi 
ekilde ispatlar. Bu i i en basit klinik artlar�nda ba arabilmi  olmas�, hayranl�k 

uyand�r�r. Fakat bu bile yetmezmi  gibi, kendi laboratuvarlar� olmad� � halde, en 
derin ilmi çal� malar yap�l�yor ve Marchionini say�s�z yay�nlarla dermatolojik 
ara t�rmalarda yepyeni ç� �rlar aç�yordu.  

Derinin klimatofizyoloji ve patolojisi üzerine çal� malar�, hastal�k tablolar� 
hakk�nda yapt� � ilk tarifler, subtropikal hastal�klar�n tedavisinde denedi i yeni yollar 
daima bir temel te kil edecek ve bunlar�n üzerinde yeni dermatolojik ara t�rmalar 
yap�lmaya devam edilecektir.  

Bugün Türkiye’deki pek çok çal� kan ö rencisi onun miras�n� ya atmaktad�r. Bu 
ö renciler aras�nda en ba ta 1946-1947’de Marchionini’nin asistan� olan ve bugün 
Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Deri Hastal�klar� Kürsüsü Ba kan� Lütfi Tat 
gelmektedir”. 

Marchionini, ülkemizden ayr�ld�ktan sonra Hamburg, daha sonra Münih’te 
Dermatoloji Klini i Direktörü olarak görev yapt�.50 Bu arada Münih’te iki kez de 
Rektörlük görevini üstlendi. 1949-1953 y�llar� aras�nda Alman Dermatoloji 
Cemiyeti Ba kanl� �’n� üstlendi. Dünyan�n de i ik ülkelerindeki 41 dermatoloji 
cemiyetinin üyesi oldu. Ç�kartt� � Der Hautarzt, bugün bilinen en iyi dermatoloji 
dergisidir.51 Marchionini 66 ya �nda iken 1965 y�l�nda Münih’te lösemiden 
ya am�n� kaybetmi tir.52 Marchionini taraf�ndan yay�nlanm�  olan kitaplar: 

                                                            
49 Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
50 Widmann, a.g.e., ss. 464-465.  
51 Kö lü, A., Ekmekçi, R. T. (2006). German Dermatologist and their contributions to Turkish Dermatology. 

Forum-Gestern, hcute, morgen. JDDE/9-2006 (Band 4) pp. 1-4. 
52 Dermatopathology. Lessons of History. Part 1: The Removal of Jews From The Universities. 

Wolfgang. Weyers, MD. Vol: 1, No 1, January-March 1995. pp. 21-36.  
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1.  F. R. Böhning ile birlikte. (1936). Deri hastal�klar�n�n diyet tedavisinde pratik 
baz� diyet ekilleri. (Çev: nceday�, C. K. ). stanbul: Kader. 

2.  Merkezi Anadolu'nun iklim tesisiyle husule gelen cilt hastal�klar�. (1940). (Çev: 
Tor, .). stanbul: Kenan. 

Marchionini taraf�ndan yay�nlanm�  olan makaleler unlard�r: 

1.  F. R. Böhning ile birlikte. (1936). Süt çocu u ve küçük çocuk ekzamalar�nda 
tedavisinde diyet ekilleri. (Çev: nceday�, C. K.). T�p Dünyas�. 

2.  Türkiyede cilt roütehass�s�n� ilgilendiren epidemiyolojik ve sosyal sa l�k 
problemleri. (1946). (Çev: Bilgisev, S.). Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 
Mecmuas�. Cilt 1, Say� 1. ss. 128-142. 

 

Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein 

1891 y�l�nda Ulm ehrinde do an Prof. Eckstein 1935 y�l�nda Düsseldorf T�p 
Akademisi Çocuk Hastal�klar� Direktörlü üne getirilmi  ve ayn� y�l görevinden 
Naziler taraf�ndan uzakla t�r�lm� t�r.53 1 Temmuz 1935’te Düsseldorf’daki 
klini inde ki iye özel damgas�n� ta �yan bir mektup alm� t�r. Mektupta unlar 
yazmaktad�r: “Reich ad�na, 12 Haziran 1935 tarihli emirlere dayanarak sizi Haziran 1935 
itibariyla Prusya Hükümeti Hizmetindeki görevlerinizden azlediyorum. mza: Adolf 
Hitler”.54 O tarihlerde Dr. Albert Eckstein birisi ngiltere’den di eri Amerika 
Birle ik Devletleri’nden iki teklif alm� t�. Fakat kendisi ve kar�s� Türkiye’den gelen 
teklifi güvenli ve garantili görerek çal� mak için ülkemize geldiler.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 12. Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein (Çocuk Hastal�klar�) 

 

 

                                                            
53 Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
54 en, a.g.e., ss. 161-162. 
55 Reisman, a.g.e., ss. 170-173. 
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Numune Hastanesi’nde çal� maya ba layan Prof. Eckstein, Ankara T�p 
Fakültesi’nin aç�lmas�ndan sonra bu genç fakültenin Çocuk Hastal�klar� 
Direktörlü ü’ne getirilmi tir. Eylül 1935’te Eckstein ve ailesi Ankara’ya gelmi , 
Sa l�k ve Sosyal Yard�m Bakan� Dr. Refik Saydam’la görü mü tür. Dr. Saydam, 
Eckstein’a kendisinin Prof. Schwartz taraf�ndan özellikle tavsiye edildi ini 
söylemi tir.  

Bu ilk görü mede, Dr. Eckstein resmi sözle meyi bir kenara b�rakarak, vekile 
kendisinden tam olarak ne beklendi ini sormu tur. Dr. Saydam’�n yan�t�:  

“Sizden ayr�ca Türkiye’de çocuk sa l� � ve hastal�klar� konusunda bir rapor 
haz�rlaman�z� rica ediyorum. Bu rapor, uhdemdeki bakanl� �n çocuk sa l� � 
politikalar�n� belirleyecektir. Devletin ba l�ca görevinin, çocuklar�m�z�n sa l�kl� ve 
güçlü olmalar�n� ve sa l�kl� ko ullarda ya amalar�n� sa lamak oldu una inan�yoruz. 
Ne var ki, vurgulamak istedi im husus, bu raporu Alman görü lerine dayanarak 
yazmaman�z.  

Almanlara özgü bir yakla �m, bizim ülkemize uygun olmayabilir. Binaenaleyh, 
gidin Anadolu’yu gezin ve inceleyin, sonra önerilerinizle birlikte bana gelirsiniz”.  

Bakan, Dr. Eckstein ve kar�s�n�n, Eckstein’�n yeni atanan asistan� Dr. 
Selahattin Tekand’�n e li inde 1937 y�l�n�n Temmuz ve A ustos aylar�nda Orta 
ve Güney Anadolu’nun on üç vilayeti ve köylerinde çocuk hastal�klar� ve ölüm 
oranlar�n� incelemek üzere bir yolculu a ç�kmas�n� istemi tir. Bu ara t�rmalar, 
Türkiye nüfusunun önemli bir kesiminin sa l�k ve demografi istatistiklerinin 
yap�lmas�na yönelik ilk giri imdir.  

Bu yolculukta toplam nüfusu 52.662 olan 60 köy gezilmi tir. Bu 
yolculuklarda bir çocuk doktoru olan ve Weimar Almanya’s�n�n tan�nm�  
isimlerinden Arthur Schlossmann’�n k�z� olan Dr. Erna Schlossmann Eckstein, 
ço unlukla e iyle birlikte görev alm� t�r. Dr. Erna Eckstein ülkenin ilk kamu 
sa l� � istatistiklerini toplamak üzere Türkiye’nin iç kesimlerindeki köylere 
yap�lan ziyaretlerde kocas�na ve Türk asistan� olan Dr. Selahattin Tekand’a 
e lik etmi tir.  

Bu veri toplama gezilerinde ekibin önemli bir üyesidir.56 Dr. Selahattin 
Tekand’�n an�lar�nda bu gezi ile ilgili unlar anlat�lmaktad�r:  

“Anadolu’ya yap�lan inceleme gezileri s�ras�nda Prof. Eckstein en a �r ko ullara 
bile kolayca al� �yordu, köylülerle derhal yak�nl�k kuruyor onlarla akala �yor ve 
kendisine sunulan yemekleri yiyordu.57 

Eckstein, ta rada 1937 ve 1938 y�llar�nda geni  çapta ara t�rma gezileri 
yapm� t�r. Bunlar�n sonuçlar�n� gazetelerde ve bilimsel çal� malar�nda anlatm� , 
Türkiye’de süt çocu u bak�m�yla ilgilenen sosyal yard�m kurulu lar�n�n 
kurulmas�nda öncü rol üstlenmi tir. Onun etkinlik y�llar�nda Türkiye’de çocuk 
ölümleri % 33’den % 12’ye kadar dü mü tür.58 

                                                            
56 Reisman, a.g.e., ss. 170-173. 
57 Reisman, a.g.e., s. 176. 
58 Widmann, a.g.e., s. 249. 
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Belge 1. Prof.Dr. Eckstein’in yaz�lar� Ulus Gazetesi’nde yay�nlan�yordu. 

 

Ankara Numune Hastanesi’nin 40. Y�ldönümü münasebetiyle haz�rlanan 
kitaba 17,5 y�l görev yapt� � döneme ait an�lar�n� aktaran Op. Dr. Nimet Ta k�ran 
birlikte görev yapt� � Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein için bak�n neler yaz�yor? 

“ kinci yabanc� hoca Eckstein’n�n Almanya’ya döndükten sonra bu fani dünyadan 
göçtü ünü elemle ö rendim. Eckstein mütekâmil bir insan, iyi bir hoca idi. 
Yeti tirdikleri bugün kalburüstü hekimlerdir. Kendisi ile ne kadar çok ve yak�n 
dostlu umuz olmu tur. Yabanc�lar�n ve sefaretlerin özel hekimi gibi idi. Buralardaki 
cerrahi vakalara tercihan beni ça �r�rd�. Ne kadar çok gecelerimizi sabahlara kadar 
hasta ba �nda geçirmi izdir!... Dostlu u ve beraberli i bende daima ho  bir hat�ra 
b�rakm� t�r”.59 

Dr. Scurla’n�n da raporunda belirtildi i gibi Albert Eckstein hem Türk 
Hükümeti üyeleri hem de kordiplomati in sayg�n ve aranan bir doktoru olarak 
Ankara’da görev yapm� t�r. Türk hükümetinin iste iyle, Prof. Eckstein yaln�z 
müttefik büyükelçilerinin de il, Alman Büyükelçilik mensuplar�n�n çocuklar�n� da 
tedavi etmi tir. Bayan von Papen torunlar�yla birlikte hastaneye gelirdi. Elbette, 
poliklinik te de il, Prof. Eckstein’n�n ofisinde muayene edilirlerdi.60 

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin k�z� Prof. Dr. Filiz Ali “Filiz Hiç Üzülmesin” 
isimli an�lar�n� toplad� � kitab�nda “Bu yemek meselesi babam�n benimle ilgili tek 
tak�nt�s�yd� zaten. Belki de onun yemek konusundaki a �r� hassasl� � yüzünden can s�k�c� 
derecede m�zm�z bir çocuk olmu tum. Izgara köfte ve pilavdan ba ka hiçbir yiyece i normal 
sürede çi neyip yuttu um görülmemi ti. Lokmalar bir yana �mdan ötekine geçer, bu arada 
babam gözlerini koca koca açarak bana “Yut!” diye ba �r�rd�.  tahs�z ve m�zm�z 
çocu unun her an zafiyet geçirebilece i korkusuyla en ufak ate lenmede Karanfil Sokak’ta 
oturan Alman kom ular�m�zdan Dr. Eckstein hemen eve ça r�l�r, ci erlerimde leke olup 
olmad� � konular� görü ülürdü. Dr. Eckstein’�n, babam�n a �r� pani i kar �s�nda bir gün 

                                                            
59 Ta k�ran, N. (1955). 40. Y�l Münasebetiyle Ankara Numune Hastanesi. Ankara: Yeni Desen. ss. 23-24. 
60 Reisman, a.g.e., s. 445. 
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evdeki bütün dereceleri k�r�p atmas�n� ve bir daha benim ate ime bakmamas�n� tavsiye 
etti ini dün gibi an�ms�yoru”.61 

Toplumdaki iyi ili kilerin sonuçlar�n�n nas�l al�nd� �n� Erna Eckstein bunu 
an�lar�nda u örnekle anlatmaktad�r:  

“Dr Eckstein eski Sa l�k Bakan�, o s�rada Ba bakan olan Dr. Refik Saydam’la 
görü meye gitti. Saydam ona, Britanya hükümetinden Filistin’e giden Yahudilere vize 
verilmemesi yönünde bask� oldu unu anlatm� . Gelgelelim, Refik Saydam ki isel olarak 
bu çocuklar�n vizelerinin verilece ine dair güvence verdi. Tüm tan�d�klar�m�z� toplay�p 
çocuklar� garda kar �lad�k. Onlara tatl�lar, ekerler ve meyveler verdik. 1944’te 
Filistin’e yapt� �m�z ziyaret s�ras�nda bu çocuklar�n ço uyla tan� t�k”.62 

1936 y�l�nda Amerika’n�n stanbul’daki II. Katibi S. Walter Washington’a 
çekti i 14 Temmuz tarihli ve 73 say�l� telgraf�nda unlar� yaz�yordu:  

“Ankara’daki yetkililer çal� malar�n� yürütmek için Alman hocalara mümkün olan 
her türlü kolayl� � sa lam� lard�r. Hastanelerin ve laboratuvarlar�n donan�m� için 
muazzam paralar harcanm� t�r. imdi Türkiye’deki hastanelerin, donan�m 
bak�m�ndan, dünyan�n herhangi bir hastane ile e it duruma geldi i görülmektedir. 
Ayr�ca bu sa l�k kurulu lar�n�n i letilmesi için az veya çok yeterli ödenekler de 
verilmi tir. Ankara’daki yüksek mevkilerde bu hocalar�n gayet kuvvetli savunucular� 
bulundu u anla �lmaktad�r. Bundan dolay�, bunlar hakk�nda yap�lan ikayetlerde 
Ba kent’te kulak arkas�na at�lmaktad�r”.63 

Ord. Prof. Dr. Eckstein, Ankara’da bir çocuk hastanesi kurmay� dü lüyordu. 
50 yata � ortopedik vakalar, 50’si tüberküloz ve geri kalan� da di er hastal�klar için 
ayr�lm�  bir 300 yatakl� çocuk hastanesi plan� vard�. Bu dile ini 23 Eylül 1949 
tarihinde Ankara T�p Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � yaz�da da dile getiriyordu.  

 

Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein’in Veda Mektubu 

T�p Fakültesi Dekanl� �’na 

Hamburg Üniversitesi T�p Fakültesi’nde bir pediati profesörlü ünü kabul etme 
karar�m�, dolay�s�yla bu y�l sona erecek olan sözle memi uzatma imkan� bulamad� �m� 
üzüntüyle bildiririm. Ülkenizden ayr�lmamdan önce, Ankara Üniversitesi’ndeki talebi 
kar �lamak üzere pediatri klini ine olan büyük ihtiyaca ili kin inanc�m� ve 
beklentilerimi bir kez daha yinelemekten kendimi alamayaca �m. Hamburg’a gitti im 
zaman bile, say�s�z raporlarla duyulan ihtiyac� vurgulad� �m böyle bir pediatri 
klini inin kurulma haberini almak beni çok mutlu edecektir. Bugüne dek büyük 
yard�m ve destek gördü üm Ankara Üniversitesi’ne te ekkürlerimi sunarken, bu 
kuruma gelecekte ba ar� dilemeyi de görev biliyorum”.64 

                                                            
61 Ali, a.g.e., ss. 57-58. 
62 Reisman, a.g.e. s. 462.  
63 Shaw, a.g.e., s. 30. 
64 Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein’in Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
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Eckstein’�n ayr�l� �ndan sonra, asistanlar�ndan ikisi, onun Ankara’da bir 
çocuk hastanesi hayalini gerçe e dönü türdü. T�p Fakültesi’nde onun yerini alan 
Dr. Bahtiyar Demirda  1953’te 150 yatakl� bir hastanenin temelini att�. Bunu, 
1950’lerin sonunda Hacettepe Çocuk Hastanesi’nde 300 yatakl�k bir hastaneyle Dr. 
hsan Do ramac� izledi. Bu iki seçkin pediatristin kimden ilham ald� � çok aç�kt�r. 

Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein’in büyük hayali 2013 y�l�nda gerçekle iyor ve 
Cebeci’de Ankara T�p Fakültesi Hastanesi’nde 42 milyon TL harcanarak modern ve 
ça da  bir çocuk hastanesi 2014 y�l�nda hizmete aç�l�yordu. Almanya’da Hamburg 
Üniversitesi’nde göreve ba layan Prof. Eckstein 18.06.1950 tarihinde Hamburg’ta 
geçirdi i bir kalp krizi sonunda ya ama veda etmi tir. E i Dr. Erna 1952-1955 y�llar� 
aras�nda yeniden Ankara’da ya am�  ve Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin in aas� ve 
kurulu u s�ras�nda dan� manl�k görevi yapm� t�r. O lu Dr. Herbert de ayn� 
hastanede Çocuk Cerrah� olarak görevde bulunmu tur.65 1982-1992 y�llar� aras�nda 
Yüksekö retim Kurulu Ba kanl� � görevinde bulunan Prof. Dr. hsan Do ramac� 
yan�nda çal� t� � hocas� için ölümünün ard�ndan kaleme ald� � yaz�s�nda bak�n 
neler belirtiyordu: 

  “Profesör Eckstein’i ilk defa 1938 yaz�nda Manisa’da tan�d�m. Ege bölgesinin köy 
çocuklar�n� t�bbî ve içtimaî bak�mlardan tetkik için bir seyahata ç�km� t�. Bu gezinin 
son k�sm�na ben de i tirak ettim. O zamana kadar Profesörü tan�mam�  oldu um için 
kendisini merakla takip ediyordum. Bu arada en çok dikkatimi çeken bamba ka hayat 
artlar� içinde yeti mi  olmas�na ra men bizim köyümüzü ve köylümüzü 

yad�rgam�yor, onlarla kayna maktan adeta zevk al�yordu. Hareketlerinde samimi idi. 
Köy çocu u hastal�k ve ölümlerine ait ara t�rmalar�n� muhtar kay�tlar�ndan de il, 
bizzat evlerin kap�s�n� birer birer çalarak ana ve babalardan tahkik ediyordu. 

 Yan�nda çal� t� �m müddetçe hocam�n meziyetlerini hergün yeni bir misal ile 
görmek mümkün oluyordu. Rahmetlinin insanl�k cephesi çok kuvvetli idi. Ba kas�n�n 
ve bilhassa mesai arkada lar�n�n en ufak mü küllerine çare aramak için her zahmete 
katlan�r, elinden gelen yard�m� asla esirgemezdi.  

Eckstein çok mütevazi bir hoca idi. Daima genç meslekta lar�n�n vak’alar üzerinde 
kanaatlar�n� sorar, onlardan birinin her hangi bir mevzuda derinle ti ine inan�rsa, 
kendisi ileo konuda isti areyi katiyen ihmal etmezdi. Türkiye’de yapt� � etütler ve 
bilhassa medikososyal problemler hakk�nda bas�lm�  kitap ve bro ürleri vard�r. 
Rahmetlinin memleketimizde hoca ve hekim olarak yapt� � hizmetleri hürmetle yad 
etmeyi bir vazife telakki ediyorum”.66 

 

 

                                                            
65  en, a.g.e., s. 162. 
66 Do ramac�, . (1950). Albert Eckstein”in Hayat� ve Eserleri. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 

Mecmuas�. Cilt 4, Say� 3-4. ss. 5-7. 
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          Foto raf 13. Ankara T�p Fakültesi Kurucu Hocalar� bir aradalar 1-Ord. Prof. 

Dr. Albert Eckstein 2-E i Dr. Erna Eckstein 3-Prof. Dr. hsan 
Do ramac� 4- Prof. Dr. Bahtiyar Demira  

 

Ankara T�p Fakültesi’nin Adli T�p Kürsüsü’nün kurucusu olan Prof. Dr. 
Behçet Tahsin Kamay, Prof. Dr. Albert Eckstein’in ya am�n� kaybetmesinin 
ard�ndan Ankara T�p Fakültesi Mecmuas�’nda u görü lerini bizlere aktar�yordu:  

“Türkiye’ye rahmetli Dr. Refik Saydam’�n Bakanl� � zaman�nda be  senelik bir 
mukavele ile 4.9.1935 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Pediatri Servisi Direktörü 
olarak gelerek, 1.10.1945 tarihinde Ankara T�p Fakültesi’nin kurulu u üzerine ise 
Fakültemizin Pediyatri Klini i profesörlü üne geçti. Memleketinden vâki davet ve 
vazife tekliflerine birçok defalar gö üs geren bu iyilikbilir insan, nihayet Hamburg 
Üniversitesi Pediatri Klini i Ordinasyüslü üne tayini reddedemiyerek istemeye 
istemeye ve yüre i s�zlayarak on be  sene emek verdi i Ankara Numune 
Hastanesi’nden, Fakültemizden ve memleketimizden talebelerini ve hasta yavrular�n� 
göz ya � ve matem içinde b�rakarak ayr�ld�. Me er ki bu ayr�l�k k�sa zaman sonra ebedî 
olacakm�  ve bu veda son bir vedâ imi . Eckstein, k�ymetli bir doktor, de erli bir çocuk 
hastal�klar� profesörü oldu u kadar; çok geni  kültürlü bir alim, felsefi ve sosyal 
problemler üzerinde kafa yoran bir mütefekkirdi. Öyle babacan bir hali, öyle tatl� bir 
bak� �, öyle kand�r�c� ve ikna edici yumu ak bir konu u u vard� ki, en yaramaz ve 
huysuz çocuklar bile, kendilerini bu konu man�n sihrine kapt�rarak 
yumu ay�verirlerdi. Memleketimize gelen ecnebilerden Prof. Eckstein kadar Türk 
ailelerinden büyük ve samimi bir dostla etraf� çevrilmi  pek az insan tan�yorum. Zira, 
o, her ailenin kara gün dostu idi. Rahmetli, yaln�z Ankara Numune Hastanesi’nin 
klinik ve poliklini i içine kapanarak, veya T�p Fakültesi’ndeki kürsüsünden derslerini 
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vermekle kendisini vazifesini yapm�  ve ba arm�  bir insan olarak asla telâkki 
etmemi tir. En büyük emeli Ankara’da 300-500 yatakl� bir çocuk hastahanesinin 
aç�ld� �n� görmekti.  Bunun için ne kadar çal� t� �n� ve ne kadar u ra t� �n� hepimiz 
biliriz. Ne yaz�k ki, bu güzel idealini görmeden veya duymadan maddi varl� � topra a 
göçtü. Eckstein’in Türkiye’yi ikinci vatan� kadar sevdi ine ve Türk milletine yürekten 
ba lanm�  oldu una eminim. T�p Fakültesi Mecmuas�’n�n bu fevkalade nüshas� 
Fakülte Profesörler Kurulu’nun müttefikan verdi i kararla aziz ölünün hat�ras�na 
ithaf edilmi tir”.67 Eckstein taraf�ndan yaz�lm�  olan kitaplar unlard�r: 

1.  Çocuk Ne vünema, Tegaddi ve Metabolizmas�n�n Fizyoloji ve Patolojisi. (1941). 
Türkiye Cumhuriyeti S�hhat ve çtima Muavenet Vekaleti. Ankara. 

2.  Franz Eppenstein ile birlikte, Normal türk meme çocuklar�n�n birinci ya taki 
a �rl�k art� �. (1947). (Çev: Akademir, G.). Ankara: Ba abakanl�k. 

3.  Necdet Özlem ile birlikte. (1947). Türkiye'de Çocuk Hastal�klar� ve Çoçuklar�n 
Korunmas� Problemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi. 

Eckstein taraf�ndan yaz�lm�  olan ”Erken do anlardaki asphyxie'nin icoral ile 
tedavisi” isimli bir makale de bulunmaktad�r. 

 

Prof. Dr. Paul Pulewka 

Pulewka, 11.02.1896’da Elbing’de do mu tur. 1902-1914 y�llar� aras�nda 
ilkokul ve liseye devam etmi  ve o y�l�n sonunda liseden mezun olmu tur. 1914-
1918 y�llar� aras�nda I. Dünya Sava �’na i tirak etmi tir. 1918-1922 y�llar� aras�nda 
Münih ve Königsberg Üniversiteleri T�p Fakülteleri’nde ö renimini tamamlam�  ve 
1923 y�l�nda t�p doktoru unvan�n� kazanm� t�r. 1923 y�l�nda Königsberg’de 
Hermann Wieland’�n yan�nda Farmokoloji asistan� olarak çal� maya ba lam� t�r. 
1927 y�l�nda ayn� üniversitenin Farmakoloji Enstitüsü’nde Farmokoloji ve 
Toksikoloji dallar�nda doktora dereceleri alm� t�r.  

 

 
Foto raf 14. Prof. Dr. Paul Pulewka (Farmakoloji) 

 

                                                            
67 Kamay, B. (1950). Albert Eckstein (1891-1950). Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Mecmuas�. Cilt 4, 

Say� 3-4. ss. 1-4. 
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1929 y�l�nda Tübingen Üniversitesi’ne doçent olarak atanm�  ve 1933 y�l�n�n 
May�s ay�nda ayn� üniversitenin Farmakoloji ve Toksikoloji dal�nda Ordinaryüs 
Profesörlü e yükseltilmi tir. Ayn� üniversitenin Senatosuna bile seçilmi  fakat 
daha sonra da görevinden azledilmi tir.68 

Prof. Dr. Paul Pulewka, 1935 y�l�nda Türkiye’ye gelmi  ve Ankara’daki Refik 
Saydam H�fz�ss�hha Enstitüsü’nde göreve ba lam� t�r. Ankara T�p Fakültesi’nin 
1945 y�l�nda hizmete aç�lmas�yla birlikte Prof. Dr. Paul Pulewka bu fakültenin 
Farmakoloji Kürsüsü’nün kuruculu unu üstlenmi  ve yurdumuzdan ayr�ld� � 
tarihe kadar da bu görevini ba ar�yla sürdürmü tür. 

Yan�nda yeti ti i ö rencilerinden Prof. Dr. ükrü Kaymakçalan, Hocas� için 
u görü leri kaleme alm� t�r: 69  

“Prof. Pulewka yüzlerce doktorun farmakoloji hocas�yd�: Ankara T�p Fakültesi’ni 
bitirip, imdi Ankara ve zmir’deki üniversitelerin T�p Fakülteleri’nde farmakoloji 
dersi veren doktorlar, Prof. D. Berkan, Prof. . Kantemir ve bu sat�rlar�n yazar�; 
bugünkü mesleki durumlar�n� Prof. Pulewka’ya borçludur. Ayr�ca Dr. Remziye 
Erkmen, Dr. Sami Ba lum, Dr. Aziz Ye insoy, Dr. Haydar Saatç�, kimyac� Handan 
Kiper, Prof. Saip Rag�f Atademir, Prof. Eyüp Canat, Prof. Remsiye Hisar, Prof. 
Perihan Çambel ve bugün hayatta olmayan Prof. Mustafa Suner de i ik zamanlarda 
Prof. Pulewka ile beraber çal� m� lard�r. Pulewka’n�n Türkiye’de gerçekle tirdi i en 
büyük hizmet, Refik Saydam Enstitüsü’nün Farmakodinami Bölümü’nün Direktörü 
s�fat�yla, Türk halk�n� yarars�z ve zararl� ilaçlara kar � uyarm�  ve korumu  olmas�d�r. 
Prof. Pulewka’n�n gidi inden sonra, Refik Saydam Enstitüsü’nde bir süre 
sorumlulu u ta �yan farmakolog olarak bulundu u için, bu görevin güçlüklerini en iyi 
ben de erlendirebilirim. 

Prof. Pulewka’n�n yan�nda asistan oldu um için, ö renim sürem boyunca ondan 
mutlaka pek çok ey ö rendim. Fakat benim dü ünceme göre bunlar�n en önemlisi, ilmi 
çal� malar s�ras�nda ciddiyet, disiplin, sab�r ve sebat�n önemini anlam�  olmakt�r. 
Yan�nda asistan olarak çal� t� �m esnada Prof. Pulewka’dan muhakkak ki pek çok 
eyler ö renmi imdir. Fakat bence bunlar�n en önemlisi ilmî çal� malarda ciddiyet, 

disiplin sab�r ve tahammülün mânas�n� idrak etmek olmu tur. 

Pulewka memleketimizde halk sa l� �n� ilgilendiren çe itli toksikolojik 
konular üzerinde ara t�rmalar yapm� t�r. Pulewka’n�n te his etti i bir pilocarpine 
zehirlenmesinin de tarihimiz bak�m�ndan özel bir önemi mevcuttur. Pulewka bir 
konferans�nda bu zehirlenmeden, karaci er yetmezli i olan hastada s�k kullan�lan 
bir saç losyonunun bir gün iddetli terleme, bol tükürük ifraz� ve bulant�ya neden 
oldu u eklinde bahsetmi tir. Bahis konusu olan hastan�n Atatürk oldu unu 
Pulewka bu sat�rlar�n yazar�na if a etmi tir. Atatürk’ün hastal� � ile ilgili çe itli 
makaleler ve kitaplar yay�nland� � halde, pilocarpine’li saç losyonunun neden 
oldu u bu zehirlenme hadisesinden bahsedilmeyi i enteresand�r.70 

                                                            
68 Prof. Dr. Paul Pulewka’n�n Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’ndeki ki isel dosyas�. 
69 Kaynakçalan, . (1966). Ordinaryus Profesör Dr. Paul Pulewka Yetmi  Ya �nda. Ankara Üniversitesi 

T�p Fakültesi Mecmuas�. Cilt 19, Say� 4, ss. 1001-1006. 
70 Kaynakçalan, a.g.e., ss. 1001-1006. 
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Foto raf 15. 1951 y�l�nda Ankara T�p Fakültesi ö retim üyelerinin Atatürk’ün 

Etnografya Müzesi’ndeki mezar�n� ziyaretleri.  1- Ord. Prof. Dr. 
Eduard Melchior 2- Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel 3- Prof. Dr. Paul 
Pulewka 

Türkiye’de kald� � yirmi y�l boyunca Profesör Pulewka farmakoloji, 
farmakolojik denetimler ve farmakoloji e itiminin müfredat� konular�nda pek çok 
katk�da bulunmu tur. 1980 y�l�nda Almanya’da yay�nlad� � an�lar�nda kendisine 
H�fz�ss�hha Enstitüsü laç Kontrol Laboratuvar�’n� kurma görevinin verildi ini 
anlat�r ve öyle devam eder:  

“…Bakanl�k da (Sa l�k Bakanl� �), benim Enstitümde hormon preparatlar� ve 
özellikle de insülin üretilmesini istiyordu. Çünkü, ilerigelen baz� politikac�larda diabet 
vard� ve onlar da tedavilerinin d� a ba �ml� olmas�n� istemiyorlard�. nsülin üretimi 
için �srar edildi. Bütün yetersizliklere kar �n, birkaç gram, nisbeten saf insülin elde 
etmeyi ba ard�k…”71 

Prof. Dr. Kaymakçalan yukarda sözünü etti imiz an�lar�nda hocas� Prof. 
Pulewka’n�n bir ba ka özelli ine de öyle dikkat çeker:  

“Ancak u hususta kesinlikle söylenebilir ki, e er memleketimizde bir  Thalidomide 
facias� meydana gelmemi  ise bunda Türkiye’ye getirilen yeni ilaçlara ruhsat 
verilirken Prof. Pulewka’n�n göstermi  oldu u titizli in, onun prensiplerini 
benimseyenler taraf�ndan bir müddet daha devam ettirebilmesinin büyük rolü 
olmu tur.  

                                                            
71 Pulewka, P. (1980). Türkiye’de Farmakolog Olarak 19 Y�l. Ther. d. Gegenw. S. 119. ss. 199-211. 
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Amerika’da Thalidomide kullan�lmas�na mani olan farmakolog Dr. Frances O. 
Kelsey, Ba kan John F. Kennedy taraf�ndan en büyük ni an ile taltif edilirken 
Türkiye’de ayn� neticeyi do uran ko ullar�n olu turulmas�nda eme i geçen 
farmakologlar maalesef resmi makamlar ve politikac�lar taraf�ndan tenkit ile 
kar �la m� lard�r”.72 

1954 y�l�nda sözle mesinin yenilenmemesi üzerine Almanya’ya geri dönen 
Paul Pulewka ilk toksikoloji enstitüsünü (Baden Würtemberg Toksikoloji 
Enstitüsü) kurmu tur. 1989 y�l�nda Prof. Paul Pulewka Almanya’da ya am�n� 
kaybetmi tir.73 

 

 
Foto raf 16. Prof. Dr. P. Pulewka’ya ö renciler ad�na buket verilirken. 

 

“O Bize çok ey verdi, biz sadece kalplerimizden yap�lm�  bir buket 
verebildik.” (Ankara T�p Fakültesi Ö renci Stajyer Albümünden) 

Pulewka taraf�ndan “Tedavi bak�m�ndan pharmacologie: merkezi ve muhiti 
sinir sistemi üzerine tesir eden ilaçlar” isimli yaz�lm�  bir kitap bulunmaktad�r. 
1951 y�l�na yay�nlanan kitab�n çevirisi Saib Rag�b Atademir taraf�ndan 
gerçekle tirilmi tir. Pulewka’n�n “Pratik hekim için ehemmiyeti bak�m�ndan 
vitamin bilgisinin hali haz�r�: Ueber den stand der vitaminlehre in ihrer Bedeutung 
für den arzt” isimli Anadolu Klini i dergisinde 1938’de yay�nlanan bir makalesi de 
bulunmaktad�r.  

 

Prof. Dr. Fritz Neumark 

Bu bölümümüzü daha önce de kendisinden al�nt�lar yapt� �m�z Prof. Dr. Fritz 
Neumark’�n sözleriyle noktalayal�m. Prof. Dr. F. Neumark 1933-1950 y�llar� 
aras�nda Nazi zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen ve stanbul ve Ankara’da 
görev alan ö retim üyelerini anlatt� � kitab� olan Zuflucht am Bosporus 

                                                            
72 Pulewka, a.g.e. 
73 Widmann, a.g.e., ss. 477-478. 
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(Bo aziçi’ne S� �nanlar)’u Almanca yay�nland�. Daha sonra bu kitap stanbul 
Üniversitesi ktisat Fakültesi taraf�ndan Türkçe’ye çevrilerek 1982 y�l�nda 
yay�mland�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 17. Prof. Dr. Fritz Neumark ( ktisat) 

Türkiye’den ayr�ld�ktan sonra Almanya’da Frankfurt Üniversite’nde uzun 
y�llar Rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. F. Neumark, Kamu Maliyesi alan�nda 
milletleraras� kurulu larda görev yapm�  ve vergi alan�ndaki önemli çal� malar� 
yönetmi tir. Prof. Dr. F. Neumark kitab�nda bak�n neler anlat�yor:  

“1933 y�l�nda Cenova’dan bindi im gemi sisli bir sonbahar sabah� stanbul 
liman�na girerken, güverteden ilk kez gördü üm bu güzel kentte, biz Alman 
mültecilerinin yirmi y�l, belki de daha uzun zaman kalaca �m�z� akl�ma bile 
getirmemi tim. Ba lang�çta birço umuz Türkiye Cumhuriyeti’nin mali konularda 
bize vaat etti i edildi i gibi güvenilir olup olmad� � hakk�nda ku kuluyduk. Bu 
ku kularda, da �lan Osmanl� mparatorlu u’nun tutumunun, devletin eklen iflas� da 
dahil olumsuz biçimde an�msanmas�, belirli bir rol oynamakta idi. Bu ödemeler genç 
Cumhuriyetin hükümeti için bir yerde “Ulusal prestij” meselesiydi. Hükümet 
Atatürk’ün ruhuna sad�k bir ekilde bizlere kar � kusursuz davranmaya büyük önem 
veriyordu. Bu da bizlerin bu ülkeye minnettar olmak ve onu haks�z uygulamalara 
kar � savunmak için ba ka bir nedenimizi olu turuyordu”.74 

“Dünyan�n hiçbir ülkesinde ö renci ö retmen ili kisi Türkiye’deki kadar candan ve 
uzun süreli de ildir. Türkiye’deki tüm ö retim kademelerinde ö renci ile “Hocam” 
diye hitap edilen ö retmeni aras�ndaki ba  ancak taraflardan birinin ölümü ile son 
bulur. Türkiye’de kar �la t� �m�z en büyük sorun Türkçe idi… Türkçeyi bildi im öteki 
diller gibi çabuk ö renece imi anlad�m. Ancak iki y�l içinde derslerimi Türkçe 
anlatacak düzeye geldim… Ö retmen-ö renci ili kisi her yerden çok güzeldi. Birkaç 
y�l önce konferanslar vermek üzere Ankara’ya gitti imde, o s�rada ba bakan yard�mc�s� 
olan eski ö rencim, Turhan Feyzio lu’nun gönderdi i bukete ili ik kartta öyle 
yaz�l�yd�: “Say�n hocam ikinci vatan�n�za ho  geldiniz”.75 

                                                            
74 Neumark, a.g.e., s. 17. 
75 Neumark, a.g.e., ss. 73-74. 
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“Atatürk, yakla �k on be  y�ll�k cumhurba kanl� � süresinde ülkede o denli 
benimsenmi ti ki; hayata erken ya ta gözlerini yumdu u zaman (1938), onun 
döneminde güvence içinde ya amakta olan Türklerden farks�z muamele gören 
az�nl�klar da dahil olmak üzere bütün halk�n yas tuttu unu söylemek abartma olmaz. 
stanbul Üniversitesi’nin tertipledi i bir matem töreninin yan� s�ra biz yabanc� 

profesörler de cenazenin stanbul’dan Ankara’ya nakledilmesiyle ilgili tüm 
merasimlere kat�ld�k. Bu büyük devlet adam�n�n cenazesinin Dolmabahçe Saray�’ndan 
limandaki bir sava  gemisine ta �n� �, gerçekten unutulmaz ve ahane bir merasimdi. 
Türk olsun, yabanc� olsun, profesörlere toplum içinde verilen de erin bir ispat� olarak 
bahse de er bir nokta da; bunlar�n cenaze alay�nda bakanlar, milletvekilleri ve d�  ülke 
delegelerinden hemen sonra yer almas� olmu tur”.76 

 

Sonuç 

Kurulu u 70 y�l öncesine giden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan 
Ankara Üniversitesi’nin T�p Fakültesi’nde görev alan bu de erli bilim insanlar�n� 
anman�n tarihi bir görevimiz oldu una inanmaktay�m. Bu e siz insanlar�n aziz 
hat�ralar� önünde bir kez daha sayg� ile e ilirim. 
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Medizinemigration in die Türkei: Ein Überblick 

Emigranten aus Deutschland kamen schon vor der Gründung der Ankara 
Universität in die Türkei. Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahre 1933 
wurden jüdische und politisch unerwünschte Akademiker aus ihren Arbeitsstellen 
in Deutschland entlassen. Der türkische Staat berief etwa 300 Wissenschaftler an 
staatliche Institutionen, mit ihnen ihre Familien und technisches Personal. Mit 
mindestens 70 Personen bildeten die Mediziner und das medizinisch technische 
Hilfspersonal die größte fachhomogene Gruppe unter den Türkeiemigranten.1  

                                                            
1 Grundlage dieser Anmerkungen zum Thema ist die Forschungsarbeit der Autorin, die sie von 

1990 bis 1995 mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für Theorie und 
Geschichte der Medizin der Universität Münster durchgeführt hat. 
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Für alle berufenen Fachgruppen galten die gleichen Bedingungen: Die Türkei 
war kein Einwanderungsland, nur wenige Emigranten ließen sich dort dauerhaft 
nieder. Die aus Deutschland gerufenen Experten sollten, so der Plan der türkischen 
Administratoren des Emigrantenprojekts, die Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen und andere Schlüsselinstitutionen der Wissenschaft und 
des Gesundheitswesens aufbauen und einen Stamm türkischer Akademiker und 
türkischer Pioniere der Gesellschaftsreform heranziehen. Mit anderen Worten: Sie 
sollten sich selber überflüssig machen. Dementsprechend waren ihre Verträge 
befristet. Die Vertragsfristen variierten zwischen einem bis fünf Jahren. 

Um die akademische Nachfolge zu sichern, sollten die Emigranten (und auch 
`regulär´ entsandte deutsche und andere türkische und ausländische Kollegen) 
türkische Wissenschaftler ausbilden, die Wissenschaft als Prozess der 
Erkenntnisgewinnung auf empirischer Grundlage begriffen2, die also selber 
forschen und ihren jeweiligen Wissensstand in Hinblick auf neue Erkenntnisse 
relativieren konnten. Das war die Idee einer neuen wissenschaftlichen 
Hochschuldidaktik. 

Die Emigranten wurden aber auch unmittelbar an der Gestaltung der neuen 
Gesellschaft beteiligt, d.h. an der Gestaltung des Gesundheitswesens, des Rechts- 
und Steuerwesens, der Verwaltung, des Gewerkschaftswesens, der 
Rechtssprechung. In diesem Zusammenhang gründete der türkische Staat neben 
der 1933 neueröffneten Universität Istanbul (Istanbul Üniversitesi T�p Fakültesi) 
weitere Hochschul-und Forschungseinrichtungen und er berief an all diese 
Modelleinrichtungen Emigranten aus Deutschland und Österreich. 

Im medizinischen Bereich waren die Wissenschaftler und ihr Hilfspersonal in 
Istanbul am Deutschen Krankenhaus (Alman Hastahanesi) und ab 1933 an der 
Medizinischen Fakultät der Universität Istanbul (Istanbul Üniversitesi T�p 
Fakültesi)) beschäftigt.  

In Ankara arbeiteten die Mediziner ab 1935 am Modellkrankenhaus (Nümune 
Hastahanesi), an der Landwirtschaftlichen Hochschule (Yüksek Ziraat Enstitüsü)3 
und am Hygieninstitut (H�fz�s�hha Enstitüsü, später Refik Saydam Enstitüsü). 
Diese Einrichtungen (das Hygiene-Institut war kein Universitäts-Institut ) wurden 
in die Medizinische Fakultät der Universität Ankara (Ankara Üniversitesi T�p 
Fakültesi), übernommen, die 1946 eröffnet wurde.  

                                                            
2 So der zur Inspektion der alten Universität Istanbul berufene Genfer Pädagogik-Professor Albert 

Malche in seinem Bericht. Malche, Albert: Istanbul Darülfünunun Ilgas�. Istanbul Üniversitesi 
hakk�nda rapor. In: Hirsch, Ernst E.: Dünya üniversiteleri ve Türkiye´de üniversitelerin geli mesi, 
Istanbul 1950, S. 294. Zur Zielsetzung der Emigrantenberufungen weiter Erichsen, Regine: 
Wissenschaftstransfer durch Emigration. Deutschsprachige Naturwissenschaftler an der Ìstanbul 
Üniversitesi. In: Beiträge zur Hochschulforschung, Bayerisches Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung. 1/2 (1990). S. 27. 

3 Zur Geschichte der Landwirtschaftlichen Hochschule: Erichsen, Regine: The Politics Behind 
Scientific Transfer Between Turkey and Germany in the Case of the “Yüksek Ziraat Ensitüsü“ in 
Ankara. In: Ankara Uüversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 55 (2000). S. 2. 
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An der Landwirtschaftlichen Hochschule waren bis 1940-am Hygiene-Institut 
bis in die fünfziger Jahre-auch offiziell vom deutschen Staat entsandte Fachleute 
(sogn.Reichsdeutsche) tätig, nebeneinander lehrten und arbeiteten also dort vom 
Hitler-Regime entsandte neben den vom Regime verfolgten Wissenschaftlern.4  

Mitreisenden Ehepartner der berufenen Experten durften mit einigen 
Ausnahmen auf Anordnung des Staates nicht arbeiten, wenn sie nicht schon mit 
einem Vertrag einreisten.5  

Wer nicht staatlich für eine Stelle zugelassen war, dem blieben als 
Aufenthaltsgrundlage nur Heirat mit einem türkischen Staatsbürger oder-sehr 
begrenzt aufgrund der Staatswirtschaft und der Ausländergesetze-eine private 
Anstellung.6  

Einigen wenigen Emigranten wurde die Annahme der türkischen 
Staatsbürgerschaft gestattet.  

Ausländischen Ärzten war die Eröffnung einer Privatpraxis nicht erlaubt. Die 
Anstellung von ausländischen Medizinern an der Universität Istanbul und dem 
Modellkrankenhaus in Ankara und den übrigen oben genannten 
Reformeinrichtungen erforderte den Erlass von Zusätzen zu der restriktiven 
Gesetzgebung besonders gegenüber der Anstellung von ausländischen Ärzten 
auch an Ausbildungsstätten.7 

 

                                                            
4 Vgl. hierzu Erichsen, Regine: Medizinemigration in die Türkei. In: Heidel, Petra Caris; Scholz, 

Albrecht: Emigrantenschicksale. Einfluss der jüdischen Emigranten auf Sozialpolitik und 
Wissenschaft in den Aufnahmeländern. Frankfurt am Main 2004. S. 65-83. 

5 Als Ärztin kam die geschiedene jüdische Ehefrau des nach Ankara berufenen Carl Ebert 1936 in 
die Türkei. Ärztin waren auch die Ehefrau des Toxikologen Paul Pulewka und die Ehefrau des aus 
Freiburg nach Ankara berufenen Dermatologen Alfred Marchionini, weiter die Frau des 
Düsseldorfer Pädiaters Albert Eckstein. Auch letztere erhielt zwar keine offizielle Anstellung. Sie 
war aber aktive Wegbegleiterin Ecksteins bei seinen Unternehmungen zur Senkung der 
Kindersteblichkeit in der Türkei und sie publizierte ihre Beobachtungen, z.B. zum Stillverhalten 
türkischer Mütter in Anatolien. 

6 Die Türkei unterschied sich also in Hinblick auf die Einreisemöglichkeiten von manchen anderen 
Exilländern insofern, als sich hier zwar unterschiedlichste Berufsgruppen von Deutschen 
aufhielten, diese aber im Rahmen der bilateralen Beziehungen dort arbeiteten und meist keine 
Flüchtlinge waren. Der Staat griff auch in private Anstellungen ein. So war den Emigranten ab 
1933 das Mitbringen von Dienstpersonal gestattet, so dass in manchen Emigrantenhaushalten 
deutsche Haushälterinnen angestellt waren. Als ein Spionagefall einer solchen Angestellten 
bekannt wurde (hierzu: Interview der Autorin mit Frau Dr. med. Erna Eckstein in Cambridge vom 
12.11.1993 und eine Nachricht der `Neuen Züricher Zeitung´ vom 5.4.1941) veranlasste die 
türkische Polizei die Ausweisung von Kindermädchen und Gouvernanten. 

7 Die Emigranten-Mediziner am Modellkrankenhaus betreffend: Tababet ve uabat� sanatlar�n�n 
tarz� icras�na dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 numaral� kanuna kat�lacak kanun. Yasa No: 2182 O. 
K. Tarihi: 20.5.1933; Tababet ve uabat� sanatlar�n�n tarz� icras�na dair olan 1219 say�l� kanuna 
eklenen 2182 say�l� kanuna ek kanun. Yasa No: 2876. O.K. Tarihi: 25.12.1935. Die Emigranten-
Mediziner an der Universität Istanbul betreffend: Tababet ve uabat� sanatlar�nn tarz� icras�na dair 
11 Nisan 1928 tarih ve 1219 numaral� kanuna eklenecek kanun. Yasa No: 2351 O.K. Tarihi: 
11.12.1933. 
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Anders als beispielsweise in Palästina gibt es dementsprechend in der Türkei 
keine Emigration von Ärzten, die in der Türkei frei praktizierten.8 

So ist die Immigration in die Türkei zur Zeit des Nationalsozialismus im Kern 
eine Immigration von Spezialisten und Wissenschaftlern gewesen, die der Staat in 
türkische Dienste nahm. Um die Arbeitsplatzinhaber gruppierte sich dann die 
Einwanderung und der Aufenthalt der Verwandten. 

 

Mediziner in Ankara 

Das Thema der deutschen und österreichischen in die Türkei emigrierten 
Mediziner an der Universität Ankara kann nicht ohne ihre Arbeit am 
Modellkrankenhaus (Nümune Hastahanesi, im Folgenden NH) behandelt werden. 
Das Krankenhaus ist eine Vorläufereinrichtung der Medizinischen Fakultät der 
Universität Ankara. Die Erfahrungen, die deutsche und türkische Mediziner am 
Krankenhaus machten, sind in die Lehre an der Fakultät eingegangen. Das 
Ankaraner Hygiene- Institut (H�fz�s�hha Enstitüsü) ist mit der Entwicklung des 
Krankenhauses eng verknüpft und soll hier ebenfalls kurz beschrieben werden. 

Das Hygiene-Institut 

Was das Hygiene- Institut Ankara betrifft, so wurde es von 1935 bis 1941 von 
dem Berliner Hygieniker Emil Gotschlich geleitet, der kein Emigrant war9 `Für das 
natürliche Wachstum des türkischen Volkes ist neben der fortschreitenden 
landwirtschaftlichen Erschließung durch künstliche Bewässerung der Steppengegenden 
und der im erfreulichen Ansatz befindlichen Industrialisierung (Kohle, Eisen, Petroleum 
u.a.) vor allem die Hygiene berufen', so Emil Gotschlich zu den Reformvorhaben der 
Republik.10 

Das Hygiene-Institut war 1931 auf Grundlage des 1928 erlassenen Gesetzes zur 
Zentralen Hygiene-Einrichtung (T. C. Merkez H�fz�s�hha Müessessese Hakk�nda 
Kanunu No 1267) in Ankara neubegründet und dem Hygiene-Ministerium 

                                                            
8 Der mit Rudolf Nissen emigrierte Ewald Löwenthal nahm die türkische Staatsbürgerschaft an, um 

in der Türkei eine Privatpraxis eröffnen zu können E. Löwenthal war Voluntärassistent der 
Kinderklinik der Universität Göttingen gewesen und kam 1934 in die Türkei, als Assistent an die I. 
Chirurgische Klinik der Istanbul Üniversitesi bei Rudolf Nissen. Ab 1939 war er als praktischer 
Arzt in Istanbul tätig. So der Anhang eines Schreibens von Lloyd V. Steers, Acting Director des 
`Office of Political Affairs´ vom 14. Dezember 1945 an Lt. Col. J.W. Taylor, `Ìnternal Affairs 
Divison.der Autorin übersandt von der Technischen Universität Darmstadt am 7.6.1990. 

9 Gotschlich, Emil: Hygiene in der modernen Türkei. Sitzungsberichte der Heidel vom berger 
Akademie der Wissenschaften 42(1943). S. 3-16. 

10 Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 42, erste Abhandlung: 
Emil Gotschlich: Hygiene in der modernen Türkei. Vorgetragen in der Gesamtsitzung am 11. 
Februar 1942. Heidelberg 1943. s. 4. Emil Gotschlich aus Berlin war Direktor des Instituts und 
Leiter der Bakteriologischen Abteilung. Gotschlich hatte die Leitung des Instituts von 1935-1940 
inne. Gotschlich, aber auch sein Kollege Paul Pulewka, der Emigrant war, wurden 1940 entlassen. 
Gotschlich verließ die Türkei, Pulewka wurde 1941 wieder eingestellt. Hierzu die Personalakte 
Gotschlich, Akten des Zentralen Hygiene-Instituts, ohne Aktenverzeichnis und Paginierung. 
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unterstellt worden. Die Aufgaben werden aus den Zahlen zur Verbreitung von 
Seuchenerkrankungen in der Türkei deutlich. Eine Schätzung zu den zwanziger 
Jahren spricht von 1.000.000 Tuberkulosekranken, 250.000 Syphiliskranken und 
ebenso vielen an Trachom Erkrankten (Trachom ist eine Augenerkrankung).11 Am 
weitesten verbreitet war die Malaria. Am Hygiene-Institut  arbeiteten einige von 
Deutschland entsandte Fachleute, unter ihnen zwei Emigranten. 1935 wurde die 
Immunbiologische Abteilung eröffnet. Der aus Wien in die Türkei emigrierte 
Serologe Stefan Bächer übernahm die Leitung. Zur Bedeutung dieser Abteilung für 
die Seuchenbehandlung schreibt Stefan Bächer:  

`Mit der Gründung der Abteilung konnten bisher aus dem Ausland bezogene Sera 
nun in der Türkei hergestellt werden. Einfuhren von Präparaten unterlagen nunmehr 
auch der strengen Kontrolle durch das Institut. Die geführten Protokolle und die auf 
allen Präparaten angegebenen Daten gestatten jederzeit, ihrer Entstehungsgeschichte 
und damit den Ursachen eventueller Beobachtungen nachzugehen. Erst auf dieser 
Basis konnte an die Produktion und Ausgabe so verantwortungsvoller Präparate 
geschritten werden, wie es die Antitoxine gegen Diphterie und Tetanus sind, deren 
Unschädlichkeit bei erhaltener Wirksamkeit nur durch strengste Kontrollprüfung 
sicher gestellt werden kann. Ferner gelang die Darstellung einiger neuer Präparate, 
deren Erprobung am Menschen allerdings noch nicht abgeschlossen werden konnte. 
Die gilt sowohl für das rabizide Serum vom Schaf, als auch für das ebenfalls vom Schaf 
gewonnenen Serum gegen Tularämie und den Impfstoff gegen diese Krankheit.12' 

Am Hygiene-Institut wurde als zweiter Emigrant der aus Tübingen 
kommende Toxikologe Paul Pulewka als Leiter der Pharmakodynamischen 
Abteilung angestellt.13 

 

Das Modell-Krankenhaus 

Was das NH in Ankara betrifft, so wurden hier nach der Eröffnung 1935 7 
Fachleute als Abteilungsleiter an das Krankenhaus in Ankara berufen, die 
Emigranten waren. Sie werden im Folgenden mit Hinweis auf ihre Position vor der 
Emigration genannt Chirurgische Abteilung: Eduard Melchior (ao. Prof. für 
Chirurgie der Universität Leipzig, ab 1935 am Wenzel-Hancke-Krankenhaus 
Breslau); Dermatologische Abteilung: Alfred Marchionini (ao. Professor der 
Universitätshautklinik Freiburg/Breisgau); Innere Abteilung: Ernst Magnus-
Alsleben (o. Prof. für Innere Medizin und Direktor der Universitätspoliklinik der 
Universität Würzburg); Abteilung für Physikalische Therapie: August Laqueur 

                                                            
11 Kâhya, E., Erdemir, A. (2000). Bilim � � �nda Osmanl�´dan Cumhuriyet´te T�p ve Sa l�k Kurumlar�. 

Ankara. S. 321. 
12 Zu diesen Angaben: Tokgöz, Kâmil: Die geschichtliche Entwicklung des Türkischen Zentral-

Hygiene-Instituts in Ankara. In: Türk H�fz�ss�ha ve Tecrübi Bioloji Mecmuas�. 1(1938). H. 1, S. 23.          
S. 75-105.  

13 Tokgöz, A.a.o., S. 85-86. 
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(Direktor des Instituts für Physikalische Therapie des Virchow-Krankenhauses 
Berlin); Hals-Nasen-Ohren-Abteilung: Max Meyer (ao. Prof. und Leiter der HNO-
Universitätsklinik Würzburg); Albert Eckstein (o. Professor für Pädiatrie und 
Direktor der Kinderklinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf); 
Immunbiologische Abteilung: Regierungsrat Dr. Stefan Bächer (Direktor des 
staatlichen Serotherapeutischen Instituts Wien).14 

1935 war das Krankenhaus mit 300 Betten das größte Krankenhaus des 
Landes. Das Krankenhaus befand sich insgesamt aber noch im Aufbau.15 6,692 
Kranke wurden 1935 stationär 71,460 Kranke ambulant behandelt.16 Das ist zwar 
beachtlich als Leistung des Krankenhauses. Aber es ist angesichts einer 
Bevölkerungszahl von damals 16,2 Millionen Menschen wenig. Welche 
Aufbauleistungen der Gesundheitsversorgung der türkische Staat in Angriff nahm, 
wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass 1935 auf ein Krankenbett 1240 
Einwohner kamen. 1955 hatte sich dies Verhältnis zugunsten der Einwohner bereits 
fast halbiert (1:690).17 Der türkische Staat unternahm denn auch große 
Anstrengungen, die Gesundheitsfürsorge zu verbessern. 

Die Unternehmungen reichten vom Ausbau des medizinischen 
Ausbildungswesens und der Ausweitung der medizinischen Infrastruktur bis hin 
zur Trockenlegung von Sümpfen zur Bekämpfung der Malarie. Das Allgemeine 
Gesundheits- und Hygienegesetz von 1930 (Umumi H�fz�s�hha KanunuNo 15093) 
enthielt eine entsprechende Neuordnung des Gesundheitswesens.18  

Die Emigranten waren an der Realisierung dieser Neuordnung beteiligt. 

An der Ankara-Universität brachten sie ihre Erfahrungen aus den Instituten und 
der medizinischen Praxis ab 1945 in die Lehre ein. 

 

                                                            
14 Vgl. zur Geschichte des NH Aybar, Ömer Vasf� (1961). Hastahanenin K�sa Tarihçesi. Ankara 

Numune Hastahanesi Bülteni 1. hier S. 10. S. 5-11. 
15 Unter anderem wurden ein Röntgenlabor und ein Zentrum für physikalische Therapie aufgebaut. 

Der 1927 zur Vermittlung der technischen Ausstattung nach Deutschland entsandte Fevzi 
I �kman stattete die von ihm geleitete Röntgenabteilung mit einem Bestrahlungsgerät zur 
Behandlung von Hautkrebs aus. (damals das einzige in der Türkei, bis Friedrich Dessauer 1935 
das Radiologie-Institut in Istanbul gründete). Aber das Chemielaboratorium hatte man mit 
Geräten und Material ausgestattet, die man vom Bakteriologielabor abgezweigt hatte, die 
hygienischen Einrichtungen waren mangelhaft, die Kinderklinik hatte noch keine Kinderbetten. 
Vgl T.C. Sa l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl� � (Hg.): 40. Y�l Münasebetiyle Ankara Nümune-
Hastahanesi [Das Allgemeine Krankenhaus in Ankara anläßlich seines vierzigjährigen Bestehens]. 
Ankara 1963. S. 269. Aus den Erinnerungen von Nimet Ta k�ran, dem Leiter der II. Chirurgischen 
Klinik des Krankenhauses bis 1952, wird ein Scherz berichtet, der damals unter den jungen 
Ärzten zum bonmot wurde: Er hatte auf die Frage eines Praktikanten, warum nicht drei Patienten 
in einem Bett lägen, geantwortet: „Weil wir nur zwei reinkriegen!“, a.g.e., S. 27. 

16  T.C. Umum Müdürlü ü (Hrg.) (1938). Türkiye Istatistik Y�ll� � 1935. Ankara. S.145. 
17 Erginöz, H. (1988). Türkiye´de Sa l�k daresi. In: Unat, Ekrem Kadr� (Hrsg.): Dünya´da ve 

Türkiye´de 1850 y�l�ndan sonra t�p dallar�ndaki ilerlemelerin tarihi. S. 186. Istanbul. S. 174-190. 
18 A.g.e., S. 180. 
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Die Medizinische Fakultät der Universität Ankara 

Was die Ankara-Universität betrifft, so wurde schon 1945, vor der Eröffnung 
der Ankara-Universität im Jahre 1946, die Medizinische Fakultät gegründet (T�b 
Fakültesi Kurulu  Kanunu No 4671). 

Das 6-jährige Medizinstudium sollte im vorklinischen Teil mit Anatomie und 
Histologie-Vorlesungen an der Naturwissenschaftlichen Fakultät absolviert 
werden. Das Hauptstudium umfasste: 

Anatomie, Physiologie, Biochemie, Physiopathologie, Pharmakologie in den ersten 
3 Jahren, die klinischen Fächer 4.,5. oder 6. Halbjahr einsetzend. Die Propedeutik 
wurde im 4. Halbjahr, die Praktika wurden im 9. und 10. Halbjahr absolviert. Die 
Dauer der Praktika betrug 3 Monate für Innere Krankeiten, jeweils 2 Monate für 
Chirurgie, Infektionskrankheiten, Gynäkologie, 34 Tage für HNO-Erkrankungen, 
Augen, Haut, Orthopädie, Physikalische Therapie, Pädiatrie und Urologie, 15 Tage 
für Psychatrie und Neurologie.  

Universitätskliniken wurden das Ankaraner Gülhane-Militärkrankenhaus 
und das NH. Die Lehre der Fächer begann sukzessive aufbauend mit dem ersten 
Studiengang. 1947 wurden schließlich alle Fächer und Semesterstufen der neuen 
Fakultät gelehrt.19 Dem Lehrstuhl für Pädiatrie im Semester 1947-48 zum Beispiel 
waren 20 Assistentenstellen zugeordnet. 

Im Jahre 1947 wurden die drei noch am Modellkrankenhaus tätigen 
Emigranten Eduard Melchior (Chirurgie), Alfred Marchionini(Dermatologie) und 
Albert Eckstein (Pädiatrie) zu Ordinarien der Fakultät ernannt. In der Begründung 
der Verleihung dieser Titel heißt es zu Eckstein, er hätte diesen Titel schon in 
Deutschland innegehabt und ihm stehe der Titel ohnehin aufgrund seiner 
hochwertigen wissenschaftlichen Arbeiten zu.  

Auch Paul Pulewka vom Zentralen Hygiene-Institut, der vor seiner 
Emigration ao.Professor gewesen war, wurde als Ordinarius für Pharmakologie an 
die Ankara-Universität berufen. 1949 verlieh ihm die Rektorenkonferenz auf 
Empfehlung einer eigens gebildeten Komission (Albert Eckstein, Eduard Melchior, 
Abdülkadir Noyan) diesen Titel.20  

Die Verträge für die ausländischen Ordinarien waren auf 5 Jahre, ab 1945 auf 
ein Jahr befristet und sahen ein Gehalt von 1200 TL, von denen die 
Gehaltsempfänger einen Teil an Verwandte im Ausland abführen durften. Die 
Verträge waren beiderseitig mit Zweimonatsfrist kündbar.  

Die Verträge verpflichteten die Ordnarien neben den Lehraufgaben zur 
Erstellung eines Lehrbuchs innerhalb eines Jahres. Weiter sollten die 
Lehrstuhlinhaber Aufgaben der Volksbildung übernehmen. Sie waren zur 

                                                            
19 Vgl. hierzu Kansu, . A. (1946). Ankara Üniversitesi´nin ilk ö renim y�l�n� aç�l�  nutku 1946-1947. 

Ankara. S. 17.; Weiter, Ç., Süslü, A. (1982). Ankara Üniversitesi Geli im Tarihi. Ankara. S. 263-282. 
20 A.a.o. 
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Übernahme von Regierungsaufträgen verpflichtet, konnten aber sonst 
außeruniversitäre Arbeiten nur mit Erlaubnis des Rektors übernehmen. Generell 
untersagt war die außeruniversitäre Fachausübung. Die Lehrstuhlinhaber sollten 
sich insbesondere der Assistentenausbildung widmen und mit Dozenten und 
Assistenten zweimal monatlich ein Kolloquium abhalten. Vor jedem Seminar hatte 
der Vorlesungstext schriftlich vorzuliegen und zu Semesterende hatten die 
Lehrstuhlinhaber einen offenen Bericht über ihre Forschungsarbeiten zu erstellen.21 

Zwei Mediziner aus der betreffenden Gruppe werden hier vorgestellt, Albert 
Eckstein und Eduard Melchior.22 

 

Albert Eckstein23 

Albert Eckstein wurde 1891 in Ulm geboren. Nach seiner Habilitation im 
Jahre 1925 folgte Eckstein einem Ruf des Pädiaters Arthur Schlossmann nach 
Düsseldorf an die Medizinische Akademie und er wurde dort zum 
außerordentlichen Professor für Pädiatrie ernannt. 1925 heiratete er Schlossmanns 
Tochter, die Pädiaterin Dr.med. Erna Schlossmann. Als Schlossmann 1932 aus 
seinen Stellungen als Ordinarius für Kinderheilkunde und als Direktor der 
Kinderklinik ausschied, (er verstarb im selben Jahr), wurde Eckstein nach seiner 
Ernennung zum ordentlichen Professor zu Schlossmanns Nachfolger ernannt. 

Auf Druck der Nationalsozialisten verließ Eckstein 1935 Deutschland und 
folgte einem Ruf des Türkischen Ministerium für Gesundheit und Soziales (S�hhat 
ve Içtimâi Muavemet Vekâleti), dass ihn zum Chefarzt für Pädiatrie am NH und 
Direktor der Kinderklinik ernannte. Er sollte, so die besondere Aufgabenstellung, 
die Gesundheitsversorgung der Landkinder verbessern und die Kindersterblichkeit 
senken.  

Hier die erste Seite des Verlängerungsvertrags für Albert Eckstein vom 
Nümune Hastahanesi mit dem Minister für Gesundheit und Soziales Hulusi Alata  
vom 4.10.1940: 

                                                            
21 Vertrag Albert Eckstein: Bir taraftan S�hhat ve Ictimaî Muavelet Vekili Bay Dr. Refik Saydam 

ad�na hareket eden Berlin elçisi bay Hamdi Arpa  ile di er taraftan Dr. Eckstein aras�nda  
a a �daki mukavele mukavele aktolunmu tur. Berlin: I/81935, Personalakte Eckstein, Akten des 
Nümune Krankenhauses.  

22 Eine umfassende Darstellung des Arbeitsfelds der betreffenden Emigranten ist nicht beabsichtigt. 
Der Aufsatz umreißt das Profil ihrer Arbeit an den Vorläufereinrichtungen der Universität 
Ankara mit Betonung ihrer eigenen Aussagen. Die jeweiligen wissenschaftshistorischen 
Voraussetzungen der Fachentwicklung in der Türkei und die wissenschaftliche Vorgeschichte der 
Emigranten sowie die weitere Entwicklung der Fächer und die Geschichte der Emigranten nach 
der Rückkehr werden hier nicht besprochen. 

23 Vgl. zu Erna und Albert Ecksteins Arbeit in der Türkei ausführlich: Erichsen, Regine: Zwei 
Pädiater im türkischen Exil: Erna und Albert Eckstein halfen Kindern im ländlichen Anatolien 
und fotografierten ihre Welt. In: Heidel, Petra Caris (Hrsg.): Der jüdische Arzt in Kunst und 
Kultur. Frankfurt am Main 2012. S. 284-310.  
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Quelle 1. Vertrag Eckstein, der Autorin übergeben von Erna Eckstein. Archiv 
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Ecksteins Arbeit 

Eckstein schreibt zu seiner Aufgabenstellung: 

Während meiner vierjährigen Tätigkeit als Kinderarzt in der Türkei hatte ich 
Gelegenheit, die Probleme und besonderen Aufgaben der Kinderheilkunde dieses 
Landes kennenzulernen. [...] Krankheiten und Krankheitsbilder zeigen zum Teil einen 
anderen Verlauf, als wir dies früher selbst beobachteten oder in Lehrbüchern 
geschrieben finden. Andere Krankheiten, wie z.B. Malaria oder Noma (damals in der 
Türkei noch verbreiteter Wasserkrebs, Anmerkung der Autorin), können den 
Kinderarzt vor Aufgaben stellen, in denen er neue Wege suchen muss, da die 
Kinderärzte sich bisher noch wenig oder gar nicht mit diesen Fragen beschäftigt haben 
und trotz verdienstvoller Arbeiten anderer Forscher die Besonderheiten des 
Kindesalters nicht genügend berücksichtigt wurden. Auch die bevölkerungspolitischen 
und sozialhygienische Aufgaben unterscheiden sich in vieler Hinsicht von denen 
westeuropäischer Länder. 

Meine Erfahrungen beruhen auf meiner Tätigkeit als Leiter der Kinderklinik und 
Poliklinik am Staatlichen Musterkrankenhaus in Ankara sowie auf zwei ausgedehnten 
Reisen im Innern von Zentral- und Westanatolien, wo ich im Auftrag des 
Hygieneministeriums die Lebensbedingungen und den Gesundheitszustand der 
Kinder auf dem Lande zu untersuchen hatte.’24 

Die Versorgung der Landbevölkerung blieb weit hinter der Entwicklung in 
den Städten zurück. Dabei war die Türkei ein Agrarland, und ein Land mit hohem 
Kinderanteil von 41,3 % an der Gesamtbevölkerung. In Deutschland betrug dieser 
Anteil 1935 24,2 %.  

87,2 % der Kinder in der Türkei lebte auf dem Lande Zwar besaßen die 
praktischen Ärzte gute allgemein Kenntnisse in der Kinderheilkunde, aber auf dem 
Lande gab zu wenig Ärzte und zu wenig medizinisches Personal. 25 

Der Einsatz von staatlichen Gesundheitsbeamten war in der 
Seuchenbekämpfung zunächst nur teilweise erfolgreich. 

Eckstein musste zunächst die Rahmenbedingungen für eine fachgerechte 
medizinische Versorgung der türkischen Kinder feststellen. Dazu standen ihm in 
der Türkei nur Eckdaten einer allgemeinen Volkszählung von 1935 zur Verfügung. 
Wie aber detailliertere Recherchen in den Dörfern durchführen? Es gab damals in 
der Türkei etwa 40.000 Dörfer, davon 80 % mit unter 500 Einwohnern, also 
zahlreiche kleine Ansiedelungen. Stichprobenerhebungen waren problematisch 
auch aufgrund der großen geographischen und klimatischen und damit auch 
wirtschaftlichen Unterschiede der Regionen. Eine Massen-oder Sammelstatistik 
kam unter den gegebenen Bedingungen nicht infrage. Eckstein entschloss sich 

                                                            
24 Eckstein, A. (1940). Probleme und Aufgaben der Kinderheilkunde in der Türkei. In: Annales 

Pädiatrici 155. S. 3, S. 16. 
25 Eckstein, A (1948). Altersdisposition und Krankheiten der Kinder in der Türkei. In: Annales 

Pädiatrici 171. S. 5/6, S. 16. 
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deshalb für die monographische, beispielhafte Darstellung einzelner Dörfer. Er 
schreibt dazu:  

Wir bemühten uns deshalb, möglichst genaue Einzelerhebungen in den Dörfern 
anzustellen, und konnten so in der Mehrzahl der Dörfer jedes Haus, jede Frau 
untersuchen. Auf diese Weise konnten wir wenigstens eine klare Situation des 
einzelnen Dorfes herausarbeiten. Da wir außerdem in jeder Provinz solche Dörfer 
auswählten, die möglichst verschiedene Lebensbedingungen hatten, so konnten wir 
erwarten, dass wir ein einigermaßen abgerundetes Bild der Situation der Dörfer in den 
einzelnen Provinzen erhielten. Beispielsweise untersuchten wir in den einzelnen 
Provinzen je nach Lage wohlhabende und arme Dörfer, solche im Gebirge u. in der 
Ebene (Ova), an der Küste und im Innern der Provinz. Diese `monographische' 
Darstellung der einzelnen Dörfer hat sich außerordentlich bewährt.26' 

Diese Erhebungen wurden während dreier Reisen gemacht.  

Auf Anordnung des türkischen Gesundheitsministeriums machte das 
Ehepaar Eckstein mit dem Assistenten Selâhhadin [Tekand] in den Jahren 1937 und 
1938 zwei jeweils dreimonatige Exkursionen, um diese Monographien zu erstellen 
und die Kinderkrankheiten zu untersuchen. Im Jahre 1944  führte das Ehepaar mit 
den türkischen Kollegen eine Kampagne gegen eine Flecktyphusepidemie in der 
Gegend von Van durch. Die beiden Ecksteins und ihre Begleiter erhoben bei ihren 
Reisen in 188 Dörfern in 25 Provinzen Daten zu den Kindern, ihren Krankheiten 
und den Todesursachen von 23.628 Frauen. Erhebungen zur städtischen 
Bevölkerung ergaben sich aus den im NH gesammelten Daten. Dort waren jährlich 
12 000 Kinder Patienten der Poliklinik.27 

Eckstein fasste zunächst seine Ergebnisse zu den allgemeinen und 
sozialhygienischen Lebensbedingungen und den Praktiken der Kinderaufzucht 
sowie dem Vorkommen von Krankheiten zusammen. Er erstellte allgemeine 
Statistiken zur Geburtenhäufigkeit und zur Sterberate der Kinder nach 
Altersgruppen der Frauen, zu Sterberaten nach Alter der Kinder und der 
Todesursache, und zur Verteilung der Daten nach Regionen und er kommentierte 
die Zusammenhänge. 

Schließlich berichtete er über die Ätiologie und die wissenschaftlich 
kontrollierte Behandlung der Krankheiten im Zuge der Krankenhausarbeit und der 
Erfahrung mit vom ihm initiierten staatlichen Schutz- und Therapiemaßnahmen. 

Nicht alle Krankheiten und ihre Behandlung durch Eckstein und seine 
Mitarbeiter werden hier vorgestellt. Im Folgenden zwei Beispiele für häufige 
Kinderkrankheiten und Ecksteins Therapieansätze. 

                                                            
26 Eckstein, A. (1938). Beitrag zu der Erforschung der gesundheitlichen u. hygienischen Verhältnisse auf dem 

Lande mit besonderer Berücksichtigung der Kinder. In: Anadolu Klini i 6. S. 40-41. 
27 Eckstein, A. (1947). Türkiye'de Çocuk Hastal�klar� ve Çocuklar�n Korunmas� Problemleri. In: Istanbul.     

S. 10. 
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Der Durchfallerkrankungen als der zweithäufigsten Todesursache der 
türkischen Kinder ging eine genaue Analyse voraus, Laboruntersuchungen 
wurden am Hygiene-Institut und zum Teil in Deutschland durchgeführt.28 Nach 
Klassifikation der Ursachen gelang ein durchschlagender Heilerfolg mit 
Bakteriophagen und einem Antidysenterieserum29, welches Eckstein am 
Hygieneinstitut mit dem Leiter der Immunbiologischen Abteilung des staatlichen 
Hygieneinstituts Stefan Bächer herstellte. 1944 schreibt Eckstein: über die 1935 
begonnen Behandlungsmethode mit Bakteriophagen und Antidysenterie-Serum 
`dass alle unsere früheren Beobachtungen über die günstige Wirkung dieser Methode in 
vollem Umfang bestätigt werden konnte. Die Letalität [der 1944] untersuchten Gruppe 
betrug 11,9 %.30´ 

An erster Stelle der Todesursachen aber stand die Malaria.  

Eckstein schreibt:  

“Die Malaria ist bei den Säuglingen die am häufigsten zu beobachtende Krankheit. 
Sie verursacht in ihrer tropischen Form nicht nur den Tod größerer Kinder. Mit ihrem 
periodischen Auftreten ruft sie [bei Säuglingen] Milzvergrößerungen hervor und ist in 
ihrer chronischen Form von einer allgemeinen Anfälligkeit gegenüber verschiedensten 
anderen Krankheiten begleitet.  

Sie ist damit die größte Gefahr für die Säuglinge. Aus diesem Grund ist die 
Malariaprophylaxe und die entsprechende Kinderfürsorge in diesem Zusammenhang 
eine der wichtigsten Aufgaben. Diese Aufgabe umfasst letzten Endes die 
Gesundheitsfürsorge der gesamten Bevölkerung. [... ] Die Maßnahmen der Regierung 
sind an dieser Stelle sehr zu loben. Aber die Arbeit ist noch nicht beendet und die 
Malariabekämpfung wird weiterhin unsere Hauptaufgabe in der Gesundheitsfürsorge 
der Kinder bleiben.“31 

Um zu diesem Urteil zu kommen, musste Eckstein die Malaria insbesondere 
in ihren okkulten Formen bei Säuglingen überhaupt erst diagnostizieren. Eckstein 
musste feststellen, dass sie besonders bei Säuglingen und Kleinkindern nicht wie in 
Lehrbüchern beschrieben verlief. Die besonderen Umstände des Auftretens der 
Krankheit bei Säuglingen in der Türkei führten Eckstein schließlich zum Nachweis 
der kongenitalen Malaria. Es ist sein Verdienst, die angeborene, d.h. von der 
Mutter übertragene Malaria nachgewiesen zu haben. Das war natürlich von 
Bedeutung für die Malariabekämpfung überall in der Welt und insgesamt für das 
damals neue Thema der Embryopathien.32  

                                                            
28 Eckstein, A., Do ramac�, I. (1941). Über die Behandlung der Sommerdurchfälle mit 

Bakteriophagen. In: Annales Pädriatici 156. S. 2., S. 81. 
29 A.a.o., S. 82. 
30 Eckstein, A. (1944). Die Therapie der Sommerdurchfälle mit Sulfonamiden. In: Schweizerische 

Medizinische Wochenschrift. Journal Suisse de Médicin. Jahrgang 6. 12. S. 146., s. 156, zit. S. 152. 
31 Eckstein, A (1939). Türkiye'de nüfus siyatine ve ictimai hijiene ait meseleler ile bunlar�n çocuk 

hekiminin vazifesi noktai nazarindan tetkiki [Bevölkerungspolitik und Hygieneverhältnisse in der 
Türkei und die daraus erwachsenden grundlegenden Aufgaben des Kinderarztes]. Istanbul, S. 14.  

32 A.a.o., S. 7. 
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Eckstein erfasste die Besonderheiten der Ätiologie der antenatalen Malaria im 
Zusammenhang der Erkrankung der Mutter und er stellte Kriterien der Diagnose 
auf. Die pränatale Malaria zeigte sich mit den neuen Diagnosemethoden als 
häufige Form der Malaria und häufigste Todesursache bei Säuglingen in der 
Türkei.33  

Anlässlich der Auseinandersetzung mit der Krankheit beschreibt Eckstein die 
besondere Pionierleistung, die ein Arzt unter für ihn ungewohnten Bedingungen 
zu erbringen hatte, um Erfolge in der Krankenbehandlung zu erzielen. So schreibt 
er zum Beispiel zum Symptom der Bauchschmerzen bei Kindern: 

“So wie jeder Kinderarzt in den gemäßigteren Klimen bei Angabe dieser Symptome 
automatisch an die verschiedenartigsten und nur indirekt mit dem Abdomen 
zusammenhängenden Krankheiten zu denken gewohnt ist (Pneunomie, Meningismus, 
Erkrankungen des Urogenitalsystems und der Nieren u.a.) wird der Arzt in den 
Gegenden mit Malaria-Vorkommen stets auch an eine Komplikation von dieser Seite zu 
rechnen haben”.34 

Er schildert dementsprechend die Zusammenhänge zwischen Malaria und 
den Störungen der Ernährung, des Stoffwechsels und der Verdauungsorgane, 
ebenso die Zusammenhänge zwischen der Malaria und den Erkrankungen des 
Zentralnervensystems.35 

Zur Behandlung der Malaria wandte Eckstein die Heilmittel an, die auch bei 
Erwachsenen verabreicht wurden, das waren damals Chinin, Atebrin, 
Plasmochin.36 

Da die Rückfallquote bei der Malaria der Kinder hoch war, bezeichnet 
Eckstein die Prophylaxe als die wirksamste Waffe gegen die Krankheit.37 

Dass hier die türkische Regierung größte Anstrengungen unternahm, können 
folgende Angaben verdeutlichen: Schon in den Jahren von 1925-1935 wurden 55251 
ha Sumpfland trockengelegt. In diesen 10 Jahren erhielten 3,104 Millionen Personen 
eine Malariabehandlung38 Eckstein beriet ab 1935 die Malaria-Kommission des 
türkischen Staates zu den medizinischen und organisatorischen Aspekten der 
                                                            
33 Eine Auswahl der Veröffentlichungen Ecksteins zur Malaria aus der Türkei: a) Çocukluk ça �nda 

malaria ve dystrophie (1941). Türk H�fz�s�hha ve Tecrübi Bioloji Mecmuas� 2. S. 2.; b)Malaria und 
Zentralnervensystem im Kindesalter. (1942) Annales Pädriatici. 158. S. 2-3.; c) Malaria im Kindesalter. 
(1946). Basel.; d) Malaria im Kindesalter (1947). Acta Pädriatica. Vol. 46.; e) Weitere Beobachtungen 
zur Frage der angeborenen Malaria (1947). Annales Pädiatrici. 169. S. 6.; f) Der `Bantische 
Symptomenkomplex' und seine Beziehungen zu der okkulten Malaria im Kindesalter. (1948). 
Annales Pädiatrici. 170. S. 3.; g) Malaria-Recidive bei Kindern (1948). Annales Pädiatrici. 171. S. 1. 

34 Eckstein, A. (1942). Störungen der Ernährung, des Stoffwechsels und der Verdauungsorgane bei 
der Malaria des Kindes. In: Annales Pädiatrici. 159. S. 1, S. 41. 

35 A.a.o.  
36 Eckstein, A. (1948). Malaria-Recidive bei Kindern. In: Annales Pädiatrici. 171. S. 1, S.13. 
37 Weitere Beobachtungen zur Frage der angeborenen Malaria. (1947). In: Annales Pädiatrici. 169. S. 6, 

S. 360. 
38  T. C. Umum Müdürlü ü. (1938) Istatistik Y�ll� �(1935). Ankara, S. 149. 
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Trockenlegung der Sumpfgebiete, der Bekämpfung der Anopheles-Mücke mit DDT 
und der Malariaprophylaxe.39 Von 1945 bis 1950 sank die Anzahl der mit Malaria 
Infizierten an der türkischen Bevölkerung von 37 % auf 11 %.40 Als Folge der 
Regierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Eckstein und seinen Mitarbeitern 
gibt er für die Malariagebiete im Jahre 1940 eine Senkung der Kindersterblichkeit 
von über 30 % auf 12% an.41 1947 fasste Eckstein seine Ergebnisse und seine 
Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der Gesundheitsversorgung der Kinder 
in der Türkei noch einmal in einer Schrift zusammen.42 

Seine hier an den beiden Krankheiten mit der höchsten Letalität dargestellte 
Arbeit umfasste weitere Gebiete wie Noma, Typhus abd., Tuberkulose, Pocken, 
Leishmanniosis (Aleppobeule), Pneunomie, Diphterie, Menigokokkenmeningitis. 
Einen Überblick gibt der Aufsatz `Probleme und Aufgaben der Kinderheilkunde in 
der Türkei' sowie die Ausführungen zu `Kinderkrankheiten in warmen Ländern'. 
Eckstein hat seine Erfahrungen in 50 Veröffentlichungen niedergelegt. Eckstein 
erstellte bis 1948 auch ein Lehrbuch, welches der Universitätsrektor in seinem 
Jahresbericht erwähnt, das aber nach Ecksteins Weggang 1950 unter anderem 
Namen veröffentlicht wurde.43 Mit seinen Arbeiten zur Malaria und dem Nachweis 
ihres kongenitalen Vorkommens erreichte Eckstein internationale Bekanntheit.44 

Eckstein hatte in seiner Ehefrau, der Pädiaterin Erna Eckstein eine 
kompetente Mitarbeiterin, die ihn auch bei seinen Reisen begleitete und eigene 
Recherchen durchführte.45 Aber auch die Mitarbeit der türkischen Kollegen und 
Assistenten war entscheidend für Ecksteins Erfolg. 

Eckstein und seine Mitarbeiter 

Haldun Tekiner, Bahtiyar Demira , Necdet Özlem, Selahattin Cevdet Tekand 
waren Oberärzte und Assistenten Ecksteins an der Kinderabteilung. Necdet Özlem 
übersetzte auch die türkischen Texte Ecksteins ins Deutsche. Eckstein schreibt 
anlässlich eines Rückblicks auf die Noma-Bekämpfung in der ersten Ausgabe der 
Zeitschrift der Medizinischen Fakultät der 1946 gegründeten Ankara-Universität: 

                                                            
39  Noyan, A. (1950) Türkiye´de malarya sava . In: Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Mecmuas�. Bulletin 

de la Faculté de Médicine d´Ankara IV, S. 3-4, S. 71-77, hier Seite 71-77. 
40  Tu lo lu, F. (2008). Türkiye´de s�tma müjadelesi (1924-1950). Türkiye Parasitoloji Dergisi. S. 32, Cilt 

4, S. 351-359, hier S. 355. 
41  Akar, N. (1999). Anadolu´da Bir Çocuk Doktoru. Ankara, S. 5f. 
42  Eckstein, A. (1947). Türkiye'de Çocuk Hastal�klar� ve Çocuklar�n Korunmas� Problemleri. Istanbul. 
43  Çocuk Hastal�klar� Tedavisi Ders Kitab�. (1991). Die Angaben zum Lehrbuch stammen aus einem 

Interview mit Frau Eckstein in Cambridge im Jahre. Eckstein soll demnach 1940 im Auftrag des 
Hygieneministeriums auch ein Lehrbuch der Säuglingskrankheiten erstellt haben (Memede 
Çocuklar�n Hastal�klar�). 

44  Vgl. etwa den Nachruf  auf Eckstein in der Zeitung `Die Welt´ vom 20.06.1950. 
45 Erna Eckstein in einem unveröffentlichten Manuskript. (1975). Türkeierinnerungen-eine 

Geburtstagsgabe für meine Söhne Herbert, Hans, Klaus.  
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“Wenn ich als Beitrag zur Veröffentlichung der Tip Fakültesi in Ankara meine 10 
jährigen Erfahrungen im Kampfe gegen die Noma gewählt habe, so geschah dies, um 
zu zeigen, dass auch auf dem Gebiet der Kinderkrankheiten nur eine programmatische 
Arbeit erfolgreich sein kann. Wir haben unsere Aufmerksamkeit während dieser Zeit 
aber nicht nur auf dieses Problem gelenkt, sondern gleichzeitig auch uns bemüht, auf 
anderen Gebieten, nämlich denjenigen der Malaria im Kindesalter, den 
Durchfallerkrankungen u. den allgemein sozialhygienischen Aufgaben Fortschritte zu 
machen. Ohne die Mitarbeit meiner Kollegen, von denen ich besonders Dr. Haldun 
Tekiner, Dr. Necdet Özlem u. Dr. Salahattin Cevdet Tekand dankbarst erwähnen 
möchte, wäre eine erfolgreiche Arbeit nicht möglich gewesen”.46 

Bahtiyar Demira  wurde der Nachfolger Ecksteins auf dem Lehrstuhl für 
Kinderheilkunde der Ankara-Universität. Auch Ihsan Do ramac�, der spätere 
Bildungspolitiker und Begründer das Nationalen Hochschulrats, (Yüksek Ö retim 
Kurumu), hat zu Ecksteins Mitarbeitern gehört. Er begründete den zweiten 
Lehrstuhl für Pädiatrie in Ankara an der neuen Hacettepe-Universität. Auf 
Initiative beider Mitarbeiter Ecksteins konnte schließlich im Jahre 1963 eine 
Kinderklinik in Ankara eröffnet werden. Die erste Assistentin Ecksteins, Sabiha 
Özgür, gründete eine Kinderabteilung in Izmir. Dort arbeitete auch Selahattin 
Tekand als Kinderarzt.47 Über diese und weitere universitäre Nachfolger Ecksteins 
und viele Kinderärzte hatte die pädiatrische Schule (pediatri ekolü)  Ecksteins auch 
nach seinem Weggang weiteren Einfluss in der Türkei. Im Jahre 1950 nahm 
Eckstein einen Ruf an den Pädiatrie-Lehrstuhl der Universität Hamburg an und er 
war dort Direktor der Universitätskinderklinik Eppendorf. Eckstein verstarb 1950 
in Hamburg.48 

Eduard Melchior 

Eduard Melchior wurde 1883 in Dortmund geboren. Er habilitierte sich 1916 
für Chirurgie an der Universität Breslau. 1921 wurde er an der Universität Breslau 
zum ao. Professor für Chirurgie ernannt. Bereits 1931 verließ er die Universität 
aufgrund nationalsozialistischer Diskriminierung. Er war danach 
geschäftsführender Oberarzt am städtischen Wenzel-Hancke Krankenhaus in 
Breslau, bis er dort 1935 entlassen wurde. 1935 folgte er der Berufung an das 
Modellkrankenhaus in Ankara. Im Folgenden das Schreiben zur Entlassung 
Eduard Melchiors vom städtischen Wenzel-Hanke Krankenhaus vom 10.12.1935, 
beglaubigt durch den Stadtdirektor von Breslau: 

                                                            
46 Eckstein, A. (1946). Noma tedavisinde yeni ilerlemeler: Ankara Üniversitesi T�b Fakültesi Mecmuas�. 

S. 1, S. 251. 
47 Akar, N. Anadolu´da …(wie Anmerkung 41). S. 131-132. 
48 Vgl. den Nachruf auf Eckstein in der Tageszeitung vom 20.6.1950. 
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Melchiors Erkenntnisse aus seiner chirurgischen Praxis 

Wie Albert Eckstein, so berücksichtigte auch Eduard Melchior die besonderen 
Bedingungen der Entstehung und den Verlauf von Krankheiten, wie er sie in der 
Türkei vorfand. Er schreibt dazu:  

In Ländern, welche sich klimatologisch von anderen unterscheiden, kann auch Art 
und Verlauf von Krankheiten gewisse Besonderheiten aufweisen. Dies zu erkennen, ist 
nicht nur von lokalem Interesse, sondern ermöglicht mitunter auch einen vertieften 
Einblick in pathologisches Geschehen überhaupt. 

Melchior führte zwar keine umfangreichen Erhebungen bei der türkischen 
Bevölkerung durch-Eckstein bildete da die Ausnahme-er zog aber seine Schlüsse 
aus den von ihm behandelten Kranken des Modelkrankenhauses und auch er zog 
dabei Statistiken heran, soweit sie ihm zur Verfügung standen. Auch seine 
Patienten waren, wie die meisten Patienten des Modellkrankenhauses, 
Landbewohner Anatoliens. Nachdem Ankara 1923 zur Hauptstadt erklärt worden 
war entwickelte sich eine städtische Bevölkerung erst nach und nach, die Stadt war 
Provinzmittelpunkt. Dies im Gegensatz zu der Großstadt Istanbul, der 
Wirkungsstätte der an der Universität Istanbul angestellten Emigranten. Seine 
Beobachtungen machte Melchior also an der bäuerlichen Bevölkerung. Im 
Folgenden werden einige Beispiele seiner Arbeit zusammenfassend dargestellt. 

Für Melchiors chirurgische Tätigkeit mussten Anästhesien verabreicht 
werden. Melchior stellte bei seinen Patienten ein vom europäischen ganz 
unterschiedliches Schmerzverhalten fest. Er konnte Lokalanästhesien 
verabreichen, die in Europa damals immer weniger angewandt wurden: `So habe 
ich in Ankara Magenresektionen bei Erwachsenen-und das Erwachsenenalter beginnt in 
Anatolien früh, meist schon mit 16 Jahren-mit einfacher Anästhesie der Bauchdecke und 
nachfolgender Infiltration des kleinen Netzes ausgeführt. Bei größeren Operationen hätte 
sich die spinale Anästhesie bewährt, wegen der Nachwirkungen undenkbar in 
Melchiors früherem Arbeitsfeld. Melchior beschreibt in diesem Zusammenhang 
auch das Ausbleiben des sogenannten primären Schocks nach Operationen. Und er 
schreibt: `Ein analoges Verhalten sahen wir bei schweren Verbrennungen, die in Anatolien 
wegen des weit verbreiteten Gebrauchs offener Feuerung (`Mangal´) sowie auch bei 
unvorsichtigem Hantieren mit feuergefährlichem Material, insbesondere Benzin, sehr 
häufig sind. Denn der primäre Schock, der sonst bei thermischen Verletzungen eine so 
bedeutsame Rolle spielt, bleibt hier geradezu regelmäßig aus.´ Ebenso stellt Melchior fest, 
das auch postoperative Thrombosen und Embolien kaum vorkommen. Jedoch 
neigten die Patienten zu nachgehenden Schockzuständen, `sekundäre 
Schocks´genannt, ein verspäteter postoperativer Kollaps kam häufiger vor und 
zwar gehäuft in den Wintermonaten. Da laut Melchior Verwandte anatolischer 
Familien selten Autopsien zuließen, seien die Erkenntnismöglichkeiten für die 
Ursachen gering und es müssten statistische Daten herangezogen und klinische 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden. 
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Melchior bespricht vor diesem Hintergrund die Lebensbedingungen und 
Gewohnheiten der Landbevölkerung. Generell sind die Menschen nicht so stark, 
wie es den Anschein hat, meint Melchior.  

“Weiterhin tritt vorzeitiges Altern oft unverkennbar in Erscheinung. Frauen, aber 
auch Männer, zwischen 30 und 35 Jahren können schon einen verbrauchten Eindruck 
machen. Auch ist die durchschnittliche Lebenserwartung des Anatoliers entschieden 
geringer als in vielen Ländern Europas oder etwa in Nordamerika. Ferner lässt der 
Blutbefund sehr zu wünschen übrig. Sekundäre Anämien mäßigen Grades sind 
häufig.[…]. Eine Hypoproteinanämie mit Vortreten des Globolins kann namentlich in 
den Wintermonaten damit einhergehen´. Melchior macht hierfür die Malaria 
verantwortlich. Aber auch die Ernährung sei nicht immer zweckmäßig und 
häufig eiweißarm. `Milch und Milchprodukte sind vielfach nur saisonweise 
reichlich verfügbar, da bei der Trockenheit ausgedehnter anatolischer Bezirke  und 
dem damit zusammenhängenden Futtermangel der Ertrag in der heißen Jahreszeit 
und im Winter sehr zurückgeht. Gemüse und Obst gibt es an vielen Orten reichlich, 
oder gar überreichlich, sie können dagegen in höher gelegenen Gegenden, zumal in 
den Wintermonaten, völlig fehlen. Für viele Dorfbewohner bildet die Hauptnahrung 
Brot und eine Art als Bulgur bezeichnete Weizengraupe. In manchen Regionen tritt 
Mais an die Stelle des Weizens. Dem Kalorienwert reicht dies gewiss aus , es fehlt 
aber häufig die genügende Menge an tierischem Eiweiß und Fetten. So leben manche 
Arbeiter, die während der Bausaison vom Lande her in die Städte kommen, 
hauptsächlich von Brot, etwas Weißkäse, Oliven, Zwiebeln, Wassermelonen oder 
Trauben. Ein oft gehörtes Wort lautet: `karpuz, ekmek, haz�r yemek´, d.h. 
Wassermelone und Brot ist eine immer bereite Mahlzeit´, und manche sehen hierin 
sowohl vom hygienischen als auch ökonomischen Standpunkte aus etwas Gutes. Das 
ist aber wohl irrig.” 

Auf diese Ernährungslage führt Melchior auch das häufige Vorkommen der 
Tuberkulose zurück. Wie den Kinderarzt Albert Eckstein, so beschäftigt die 
Tuberkulose auch den Chirurgen, insbesondere die in der Türkei häufig 
vorkommende Gelenktuberkulose. Vor Beginn der antibiotischen Ära seien 
schwere chirurgische Infekte hier eine häufige Folge der Operationen gewesen. 
Postoperative Lungenkomplikationen wurden ebenfalls verzeichnet. Auch hier 
beklagt Melchior die Undurchführbarkeit regelmäßiger postoperativer Kontrolle 
zur Feststellung der Ursachen dieser Infekte. Immer wieder verzeichnet Melchior 
Nährschäden der Bevölkerung als Ursache für die von ihm chirurgisch 
behandelten Krankheiten, so bei den häufig vorkommenden Magen-und 
Zwölffingerdarmgeschwüren. Melchior bezieht aber noch andere Aspekte 
anatolischer Lebensform in seine sozialmedizinischen Erwägungen ein. Anlässlich 
der Häufigkeit von Gasbrand, einer schweren Wundinfektion, schildert Melchior 
einmal mehr die Gemütsart des türkischen Landmannes. Er ist, so Melchior, wie 
bereits betont, sehr geduldig und gleichmütig. Es gibt aber Umstände, in denen er seine 
Selbstbeherrschung verliert. Äußerst knapp ist im heißen Sommer oft das Wasser und 
damit auch das Viehfutter. Es bedeutet also einen verhängnisvollen Eingriff  in die Existenz 
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des Anatoliers, wenn seine Wasserrechte angetastet werden oder fremdes Vieh auf seine 
Weide getrieben wird. Auch in puncto feminae ist er sehr empfindlich. Die nie fehlende 
altmodische Schusswaffe tritt dann allzu leicht in Tätigkeit, und die dadurch 
hervorgerufenen Verletzungen sind einer anaeroben Infektion in hohem Maße ausgesetzt, 
zumal bei der großen Entfernung von Krankenhäusern eine rasche sachgemäße Versorgung 
oft unmöglich ist. 

Anlässlich der häufig auftretenden Wurmerkrankungen weist Melchior auf 
die Gefahren des engen Kontakts der Landbevölkerung mit Hunden hin, die 
ihrerseits Fleisch vom Schaf als Zwischenwirt bestimmter Bandwürmer 
(Echinococcus hydatosus) fressen und so zu Überträgern für den Menschen 
werden. Ausführlich beschreibt Melchior die Probleme von Operationen befallener 
Körperteile. 

Auch Melchior begegnet die Malaria als eine der häufigsten Krankheiten in 
der Türkei. Während seines Aufenthalts in der Türkei sei selten ein Landbewohner 
zu sehen gewesen, der nicht schon wiederholt mit dieser Krankheit zu tun gehabt 
hätte. Wie Eckstein, so bespricht auch Melchior Krankheitsverläufe bei denen eine 
Malariaerkrankung die Symptome verfälscht. In der Besprechung der 
chirurgischen Eingriffe bei Malariaerkrankungen steht die Entfernung der Milz bei 
malarischer Splenomegalie - das ist eine Milzvergrößerung-im Mittelpunkt seiner 
Erläuterung.  

“Eine große Bedeutung kommt der malariabedingten Splenomegalie höheren 
Grades zu. Viele Jahre hindurch sahen wir solche Fälle überaus häufig (…). Die Milz 
kann hierbei solche Ausmasse erreichen, dass sie unter Hochdrängen des linken 
Zwerchfells einen beträchtlichen Teil der Bauchhöhle ausfüllt und damit allein schon 
den Patienten arbeitsunfähig , ja unfähig zum Gehen und Stehen macht”.  

Melchior empfiehlt eine sachgemäße interne Behandlung. Nur wenn diese 
nicht zum Erfolg führe, sei ein Erfolg nur von der Splenektomie zu erwarten. 
Melchior bespricht die Durchführung dieser Operation und die Risiken.  

Er bemerkt abschließend, dass die Letalität der ansonsten aussichtslosen 
Fälle auf 10 % gesenkt werden konnte. 

Wie Albert Eckstein, so schildert Melchior die Maßnahmen der türkischen 
Regierung zur Bekämpfung der Malaria als erfolgreich. `Durch tatkräftige 
Bekämpfung der Anopheles und eine Verbesserung der Therapie im Einzelfall ist […] in 
den letzten Jahren ein wesentlicher Fortschritt erfolgt. Ausführlich behandelt Melchior 
schließlich auch die Krebserkrankungen, maligne Geschwüre. 

Auch hier, wie bei anderen Krankheiten, ist laut Melchior die späte 
Konsultation des Arztes eines der Hauptprobleme bei der Behandlung.  

Zu den Patienten schreibt Melchior: Die Mehrzahl kommt zu den chirurgischen 
Zentren in inoperablen Zustande oder so weit fortgeschritten, dass trotz evt. sehr großer 
Eingriffe die Aussichten auf Dauerheilung nur gering sind. Nur 49 von 153 Fällen eines 
Jahres hätten sich als operabel erwiesen. 
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Melchior hat in der Türkei Patienten gehabt, die ihm beim Verbleib in Breslau 
nicht begegnet wären.  

Durch seine Arbeit unter den außergewöhnlichen Bedingungen des 
türkischen Exils trug er zum wissenschaftlichen Fortschritt bei.  

So im Fall der chirurgischen Behandlung der Malaria.  

Melchior konnte nachweisen, dass eine Milzoperation, anders als in 
Lehrbüchern vermerkt, eine gute Überlebenschance der Operierten sichert. Auch in 
Bezug auf Magengeschwüre widerspricht Melchior der Lehrmeinung der 
grundsätzlichen Resektion bei Ulkusperforation. “Ein normaler Magen ist aber stets 
besser als der vortrefflichste Resektionsmagen”.  

Angelegentlich schildert Melchior auch die damalige konservative Haltung 
türkischer Ärzte angesichts bestimmter Erkrankungen. So bei der Behandlung von 
Gallensteinen, die, wenn sie nicht entfernt würden, zu andauernden Schädigungen 
der Schleimhaut und schließlich zu Krebs führen würden.  

Gallenblasenkrebs würde in Ankara noch häufig vorkommen, auch wenn 
diese Krebsart allgemein zurückginge. 

Soweit ein Überblick zu Eduard Melchiors Arbeit in der Türkei. Melchior 
spricht von der rührenden Dankbarkeit und Anhänglichkeit seiner anatolischen 
Patienten: “Der Gedanke daran gehört zu meinen schönsten Erinnerungen”.49  

Seine Assistentin und Übersetzerin Nezihe Yener beurteilt Melchiors Arbeit 
von fachlichen Standpunkt. Eduard Melchior hat in der Türkei eine Schule der modernen 
Chirurgie begründet und die Lehre der Chirurgie erfolgreich reformiert.50 

  Melchior verfasste, auch mit Nezihe Yener und anderen türkischen 
Assistenten, 110 Schriften in türkischen und anderen europäischen 
Fachzeitschriften und schrieb 4 Lehrbücher in türkischer Sprache.51 

Anschließend ein Beispiel für eine gemeinsame Publikation, signiert von der 
türkischen Autorin.: Titel: `Über die Resultate der Operation von Perforationen 
gastro-duodenaler ulcera; 

 

 

                                                            
49 Diese Zusammenschau von Melchiors Ergebnissen in der Türkei bezieht sich auf folgende 

Publikationen: Melchior, Eduard (früher Breslau; 1936-1954 Vorstand der chirurgischen Klinik 
des Numune Hastanesi, Ankara): Briefe aus dem Ausland. Chirurgische Erfahrungen aus der 
Türkei. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift 81(1956)1, S. 40-42 und Deutsche Medizinische 
Wochenschrift 81(1956)2, S. 74-76. Die Zitate dieses Überblicks entstammen diesen Schriften. Auf 
Türkisch: Türkiye´de çal� t� �m s�rada ald� �m neticeler. (1948). In: Dirim. S. 23, C. 10, S. 212-218. 

50  Yeneri N. (1993). In einem Interview mit der Autorin am 15.3.1993. 
51  Yener, N. (1961). Ord. Prof. Eduard Melchior. In: Ankara  Nümune Hastahanesi Bülteni 1. S. 14-16. 
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Quelle 3.  Archiv Erichsen 
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Von 1945 bis 1954 war Melchior Ordinarius des II Chirurgie-Lehrstuhls für 
Chirurgie der Universität Ankara. 

Den I. Lehrstuhl für Chirurgie hatte seit 1955 (bis 1957) Kâmil Sokullu inne. Er 
war Mitglied der Kommission zur Gründung der Medizinischen Fakultät der 
Ankara Universität. Kâmil Sokullu gehörte dem Kreis der Mediziner des 
Militärkrankenhauses Gülhane an, dass 1898 von dem Bonner Chirurgie-Professor 
Robert Rieder gegründet worden war.52 

 

Die Lehre 

In seiner Lehrtätigkeit hatte Melchior gemäß seines Vertrages Lehrbücher zu 
schreiben. 

Er hatte weiter zur Entwicklung sozialer Einrichtungen beizutragen und 
öffentliche Vorträge zu halten. 

Ebenso gehörte die berufliche Weiterbildung der Fachärzte zu seinen 
Aufgaben. 

2 Mal wöchentlich hatte er Kolloquien mit seinen Assistenten und den 
Dozenten abzuhalten. 

Vor den Vorlesungen hatte er den Text der Vorlesung schriftlich 
niederzulegen und an die Dozenten und Assistenten zu verteilen. 

Ein Bericht über diese Tätigkeiten war Grundlage für die Verlängerung seines 
Vertrags.53 

Auf die Aufforderung des Dekans der Fakultät hin berichtet Melchior in 
einem Jahresbericht auch 1948 über seine Tätigkeit: 

Eine Themenliste der Arbeiten der Dozenten, Assistenten, Fachärzte zeigt das 
Arbeitsspektrum:54 

1. Dozent Muhittin Ülker- Dünndarmtorsion 

2. Dozent Orhan Toygar- ich gab ihm vor zwei Jahren meine persönlichen 
Aufzeichnungen mit Präparaten und der Mikrophotographie. Bis jetzt gab 
es noch kein Resultat.  

                                                            
52 Vgl. hierzu den weiteren Beitrag der Autorin in diesem Buch. 
53 Diese Verlängerung bedeutete zugleich die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung in der 

Türkei. Ein Schreiben des Kollegen Melchiors, des Pharmakologen Paul Pulewka, an der Rektor 
der Universität Ankara vom 10. März 1952 enthält einen Überblick über die an der Universität 
angestellten Emigranten und anderen Ausländer die Devisenausfuhr betreffend. Der 
Aufenthaltsstatus Melchiors enthält die Bezeichnung `haymatloz´ aus dem Formular der 
Aufenthaltsgenehmigung der türkischen Polizei. Akte Melchior T.C. Maliye Bakanl� �. Hazine 
Genel Müdürlü ü Ankara Üniversitesi Rektörlü üne, 10. Mart 1952. Say� 593556-14. 

54 Aus der Akte Eduard Melchior T.C. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Ikinci D�  Hastal�klar� 
Klini i. (1948). Ankara T�p Fakültesi Dekan� Prof. Dr. ak�r Dirisu. 
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3. Erster Assistent Ali Turgut Kabal�k- Die Arbeit zu Magenfisteln steht kurz 
vor der Veröffentlichung in der Zeitschrift für Medizin der Universität 
Ankara. 

Erster Assistent Ali Turgut Kabal�k- Aneurysmen 

4. Facharzt Cavit Gülay- Gasbrand, offene Brüche und das Arzneimittel 
Emetin 

5. Assistent Adnan Gürol- Lippenkarzinom 

6. Assistent Zeki Sunay- Sigma Torsion 

7. Assistent Nurettin Deniz- Tuberkulöses Pleuraempyem 

8. Assistent Sadi Güçlü- Osteomylitis, untere Spitze 

9. Vertretungs-Assistent Husrev Polat- Postoperative Bauchdeckenrisse 

10. Vertretungs-Assistent Osman Do anlarl�- Extirpation der Milz 

11. Vertretungs-Assistent Hasan Erdo an- Postoperative pulmonale TBC 

12. Vertretungs-Assistent Mehmet Ökmen- Hydatidenzyste 

13. Vertretungs-Assistent Kemal Tu cu- Knochen-Transplantation 

Melchior berichtet weiter, dass er bei der türkischen Krebsgesellschaft einen 
Vortrag über den Krebs der Gallenblase gehalten hätte. Die vorgesehenen Kurse 
für Fachärzte seien ausgefallen, weil das Ministerium für Gesundheit- und Soziales 
diese Kurse in eigener Regie durchführe. 

In seinem Bericht gibt Melchior einen entscheidenden Hinweis auf seine 
Lehre, eine Lehre am Krankenbett. Er weist darauf hin, dass die Auflage einer 
schriftlichen Vorlage des Lehrstoffs unmöglich zu erfüllen sei. Denn er würde 
jeden neu in der Klinik eintreffenden Fall umgehend mit seinen Dozenten 
Assistenten und Studenten untersuchen und besprechen. Er berichtet von den 
dreistündigen drei Visiten in der Woche, die er in Form eines Seminars gestalte. 

Dazu käme das 14-tägige Kolloquium, in dem die wissenschaftlichen Inhalte 
der Vorlesungen vertieft, die neuesten Methoden diskutiert und neue Fachliteratur 
besprochen würden.55 

Das war der Lehrstil, der einen Innovationschub nicht nur in der 
akademischen Lehre, sondern auch  der chirurgischen Fachpraxis ermöglichte. 

Melchior beschreibt das Prinzip seines chirurgischen Unterrichts in Vorwort 
seines Lehrbuchs zur Chirurgie des Magens (Kar�n cerrah�) noch einmal so.  

`Mein Ziel ist, dem Studenten zum Thema der Magenchirurgie eine grundlegende 
Orientierung zugeben und ihm dazu ein einfach zu lesendes Lehrbuch an die Hand zu 
geben. Wie ich auch meinen klinischen Unterricht gestalte, so ist auch hier mein 

                                                            
55 Akte Melchior T.C. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi kinci D�  Hastal�klar� Klini i (Numune 

Hastahanesi). Ankara T�p Fakültesi Dekanl� �na, Say�: 97, Ek 2. 
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Bestreben, dem Studenten ein Basiswissen zu vermitteln. Denn die Erfahrung zeigt, 
dass auswendig gelernter Stoff schnell vergessen wird. Mit der Form der 
Grundlagenvermittlung wird gewährleistet, dass der Leser mit den Indikationen für 
Operationen bei den betreffenden Krankheiten die grundlegenden Prinzipien der 
chirurgischen Behandlungsmethoden und die Möglichkeiten und Grenzen der 
Chirurgie begreift. […] Ich hoffe, dass durch diese Darstellungsform das Buch auch für 
den praktischen Arzt von Nutzen ist.56 ` 

Der oben aufgeführten Dozent Muhittin Ülker wurde 1955 Melchiors 
Nachfolger. Der dort ebenfalls aufgeführte Orhan Toygar wurde Ordinarius des 
1955 eröffneten dritten Lehrstuhls der Universität Ankara.57 Wie Alfred Eckstein 
hat auch Eduard Melchior hunderte von Ärzten ausgebildet. 

Nach seiner Emeritierung im Jahre 1954 lebte Eduard Melchior zunächst in 
Deutschland, bevor er in die Schweiz übersiedelte. Er setzte auch nach seiner 
Emeritierung seine Publikationstätigkeit fort. Er verstarb 1974 in der Schweiz.58 

 

                                                            
56 Melchior, E. (1949). Özel Cerrahi Dersleri. Birinci k�s�m. Kar�n Cerrahisi. Ankara. S. 3. 
57 Vgl. Bakan, S. (2006). Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal�´n�n tarihçesi. 

History of the Ankara University Faculty of Medicine Department of Surgery. In: Ulusal Cerrahi 
Dergisi. Turkish Journal of Surgery. S. 2, C. 1, S. 37-47, hier Seite 38. 

58 So der Nachruf in den Mitteilungen der Deutsch-Türkischen Gesellschaft (1974). S. 92, S. 2. 
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T�p Alan�nda Türkiye’ye Yap�lan Göç: Genel Bir Bak�  

Alman göçmenler Ankara Üniversitesi daha kurulmadan önce Türkiye’ye 
gelmi lerdi. Adolf Hitler’in 1933’te iktidar� ele geçirmesinden sonra Almanya’da 
Yahudi akademisyenler ile siyasi olarak istenmeyen akademisyenlerin i ine son 
verilmi ti. Türk Devleti yakla �k 300 bilim insan�n�, onlarla birlikte ailelerini ve 
teknik personeli devlet kurumlar�na davet etmi ti.  En az 70 personelle t�pç�lar ve 
yard�mc� teknik personel, Türkiye’ye göç edenler aras�nda ayn� alandan gelen en 
büyük toplulu u olu turuyordu.1  

Davet edilen bütün meslek gruplar� için ayn� ko ullar geçerliydi: Türkiye bir 
göç ülkesi de ildi. Göçmenlerin pek az� Türkiye’ye uzun süreli olarak yerle ti. 

                                                            
1 Konuya ili kin dipnot hakk�ndaki temel bilgiler yazar�n, 1990’dan 1995’e kadar Alman Ara t�rma 

Derne i’nin deste iyle Münster Üniversitesi Kuram ve Tarih Enstitüsü’nde yapt� � ara t�rmaya 
dayanmaktad�r. 
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Almanya’dan ça �r�lan uzmanlar, Türkiye’nin göç projesinin plan�na göre, 
üniversiteler, yüksekokullar ile bilim ve sa l�k gibi kilit rol oynayan di er alanlarda 
kurumlar kuracak ve toplum reformu için Türk akademisyenlerin temelini 
olu turacak ki ileri ve Türk öncüleri yeti tirecekti. Bir di er deyi le: Kendilerini 
gereksiz duruma getireceklerdi. Buna uygun olarak sözle meleri s�n�rl�yd�. 
Sözle me süreleri bir ile be  y�l aras� de i iyordu. 

Akademik halefler sa layabilmek ad�na göçmenlerin (ve ayr�ca ‘normal yol 
ile’ gönderilen Alman ve di er Türk ve yabanc� meslekta lar da),  bilimi deneysel 
temelde ve bilgi kazan�m� aç�s�ndan bir süreç olarak alg�layacak2 Türk bilim 
insanlar�n� yeti tirmeleri gerekiyordu, yani kendi kendine ara t�rmalar yapabilen 
ve bilgi düzeyini elde edilen bilgiler do rultusunda yenileyebilen ki iler 
hedefleniyordu. Bu, yeni bilimsel bir yüksekokul e itimi fikriydi.   

Göçmenler  do rudan toplumun yeniden olu turulmas� etkinliklerine de 
kat�ld�. Örne in sa l�k alan�n�n yeniden düzenlenmesi, hukuk ve vergi alan�, 
yönetim, sendikalar ve yarg� gibi. Bu ba lamda Türk devleti 1933 y�l�nda yeni 
kurulan stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi’nin yan� s�ra ba ka yüksekokullar ve 
ara t�rma kurumlar� da kurdu ve model te kil eden bütün bu kurulu lara Almanya 
ve Avusturya’dan göçmenler tayin etti.  

T�p alan�nda bilim insanlar� ve onlar�n yard�mc� personeli stanbul’da Alman 
Hastanesi’nde ve 1933’ten sonra da stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi’nde, 
Ankara’daki t�pç�lar ise 1935’ten itibaren Numune Hastanesi, Yüksek Ziraat 
Enstitüsü3 ve sonradan Refik Saydam Enstitüsü olan H�fz�ss�hha Enstitüsü’nde 
çal� �yordu. Bu kurulu lar (ki H�fz�ss�hha Enstitüsü bir üniversite kurulu u de ildi) 
Ankara Üniversitesi’nin 1946’da aç�lan T�p Fakültesi bünyesine dahil edildi. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde 1940’a kadar,  H�fz�ss�hha Enstitüsü’nde ellili y�llara 
kadar Alman devleti taraf�ndan resmi olarak görevlendirilen (Almanca’da 
Reichsdeutsche olarak adland�r�lan) uzmanlar da çal� t�. Dolay�s�yla hem Hitler 
rejimi taraf�ndan gönderilen, hem de rejim taraf�ndan sürgün edilen bilim insanlar� 
buralarda yan yana çal� m� lard�r.4  

Görevli ça �r�lan uzmanlar�n e leri, bir sözle meyle ülkeye giri  
yapmam� larsa devlet kararnamesine dayanan birkaç istisna hariç, çal� ma iznine 

                                                            
2 Eski stanbul Üniversitesi’nin tefti i için görevlendirilen Cenevreli Pedagoji Profesörü Albert 

Malche’nin raporundaki gibi. Malche, A. (1950). stanbul Darülfünun’un Ilgas�. stanbul 
Üniversitesi hakk�nda rapor. In: Hirsch, Ernst E.: Dünya üniversiteleri ve Türkiye´de 
üniversitelerin geli mesi, stanbul. s. 294. Zur Zielsetzung der Emigrantenberufungen weiter 
Erichsen, R. (1990). Wissenschaftstransfer durch Emigration. Deutschsprachige 
Naturwissenschaftler an der stanbul Üniversitesi. In: Beiträge zur Hochschulforschung, Bayerisches 
Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. s. 1, s. 27. 

3  Yüksek Ziraat Ensitüsü’nün tarihine ili kin olarak: Erichsen, Regine. (2000). The Politics Behind 
Scientific Transfer Between Turkey and Germany in the Case of the “Yüksek Ziraat Ensitüsü“ in 
Ankara. In: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. s. 55, s. 2. 

4  Bkz. Erichsen, R. (2004). Medizinemigration in die Türkei. In: Heidel, Petra Caris; Scholz, Albrecht: 
Emigrantenschicksale. Einfluss der jüdischen Emigranten auf Sozialpolitik und Wissenschaft in 
den Aufnahmeländern. Frankfurt am Main. ss. 65-83. 
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sahip de illerdi.5 Devlet taraf�ndan istihdam edilmemi  olanlar�n ülkede 
kalabilmeleri için sadece bir Türk vatanda �yla evlilik yolu veya devletin iktisadi 
durumu ve Yabanc�lar Kanunu nedeniyle s�n�rl� say�da olan özel sektörde i  
imkanlar� mevcuttu.6 Pek az göçmene Türk vatanda l� � hakk� tan�nm� t�. 

Yabanc� hekimlerin özel muayenehane açmalar�na izin verilmiyordu. Yabanc� 
t�pç�lar�n stanbul Üniversitesi, Numune Hastanesi ve yukar�da bahsedilen di er 
reform niteli indeki kurulu larda istihdam edilebilmesi için s�n�rlay�c� yasal 
yönetmeliklere eklenen özel izinler ve düzenlemeler gerekiyordu, bilhassa yabanc� 
doktorlar�n e itim kurumlar�na atanmalar�nda.7  

Örne in Filistin’le k�yaslad� �m�z zaman, oradan farkl� olarak Türkiye’ye göç 
edip serbest ekilde hekimlik yapan yoktur.8 

Bu nedenle Nasyonal Sosyalist dönemde Türkiye’ye yap�lan göç, özünde 
devletin i e ald� � uzman ve bilim insanlar�n�n göçü olmu tur. Görev alanlarla 
birlikte daha sonra akraba ve yak�nlar�n�n göçü ve ikameti söz konusu olmu tur. 

 

 

 

                                                            
5 Ankara’ya görevlendirilen Carl Ebert’in bo and� � Yahudi e i hekim olarak 1936’da Türkiye’ye 

geldi. Toksikolog Paul Pulewka ve Freiburg’dan Ankara’ya görevlendirilen Dermatolog Alfred 
Marchionini’nin de e i hekimdi, ayr�ca Düsseldorflu Pedaitri Uzman� Albert Eckstein’�n e i de 
hekimdi. Eckstein’�n e inin de resmi bir görevlendirmesi bulunmuyordu, ancak Türkiye’deki 
çocuk ölümlerini azaltma konusunda yapt� � çal� malar konusunda Eckstein için aktif bir yol 
arkada �yd� ve gözlemlerini yay�ml�yordu. Örne in Anadolu’daki Türk annelerinin emzirme 
al� kanl�klar� ile ilgili gözlemleri. 

6 Türkiye’de çok çe itli meslek gruplar�ndan Alman’�n bulunmas�na kar �n, bunlar�n ikili ili kiler 
çerçevesinde çal� mas� ve ço unlukla mülteci olmamas�, seyahat imkanlar� aç�s�ndan di er sürgün 
ülkelerinden ayr�l�yordu. Devlet, özel görevlendirmelere de ba vurmu tu. Böylece 1933’ten 
itibaren göçmenlere yanlar�nda hizmet personelini getirme izni verilmi ti, öyle ki baz� göçmen 
evlerinde Alman hizmetçiler çal� maktayd�. Bu ekilde görevlendirilenler aras�nda casusluk 
vakas� ortaya ç�kmas� (bkz. Yazar�n Cambridge’de 12.11.1993’te Dr. med. Erna Eckstein ile röpotaj� 
ve Neue Züricher Zeitung’un 5.4.1941’deki haberi) çocuk bak�c�lar�n�n ve mürebbiyelerin Türk 
polisi taraf�ndan s�n�r d� � edilmesine neden oldu. 

7 Numune Hastanesi’ndeki göçmen t�pç�lara ili kin: Tababet ve uabat� sanatlar�n�n tarz� icras�na 
dair 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 numaral� kanuna kat�lacak Kanun. Yasa No: 2182 O. K. Tarihi: 
20.5.1933; Tababet ve uabat� sanatlar�n�n tarz� icras�na dair olan 1219 say�l� Kanun’a eklenen 2182 
say�l� Kanun’a ek Kanun. Yasa No: 2876. O. K.Tarihi: 25.12.1935. Die Emigranten-Mediziner an der 
Universität stanbul betreffend: Tababet ve uabat� sanatlar�nn tarz� icras�na dair 11 Nisan 1928 
tarih ve 1219 numaral� Kanun’a eklenecek kanun. Yasa No: 2351. O. K. Tarihi: 11.12.1933. 

8  Rudolf Nissen ile birlikte göç eden Ewald Löwenthal, Türkiye’de özel bir muayenehane açabilmek 
için Türk vatanda l� �na geçmi ti. E. Löwenthal Göttingen Üniversitesi’nin çocuk klini inde 
gönüllü asistand� ve 1934’te Türkiye’ye asistan olarak I. Cerrahi Klini i’ne geldi. Akt. Rudolf 
Nissen. 1939’dan itibaren pratisyen hekim olarak stanbul’da çal� m� t�r. Bkz. Lloyd V. Steers’in 
bir yaz�s�n�n eki, Acting Director des Office of Political Affairs, 14. Dezember 1945, Lt. Col. J.W. 
Taylor, `Ìnternal Affairs Divison. Yazara Darmstadt Teknik Üniversitesi taraf�ndan 7.6.1990’da 
gönderilmi tir. 
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Ankara’daki T�pç�lar 

Türkiye’ye göç edip Ankara Üniversitesi’nde  görev alan Alman ve 
Avusturya’l� t�pç�lar konusunu onlar�n Numune Hastanesi’ndeki çal� malar�na 
de inmeden ele almak mümkün de il. Numune Hastanesi, Ankara Üniversitesi 
T�p Fakültesi’nin öncü kurulu udur.  

Alman ve Türk t�pç�lar�n hastanede edindikleri deneyim Fakülte’deki e itime 
yans�m� t�r. Ankara H�fz�ss�hha Enstitüsü de hastanenin geli imiyle yakinen 
ili kilidir ve dolay�s�yla burada k�saca de inmek gerekir.  

 

H�fz�ss�hha Enstitüsü 

Ankara H�fz�ss�hha Enstitüsü’ne gelince, Enstitü 1935-1941 y�llar� aras�nda, 
göçmen olmayan Berlin’li Hijyenisyen Emil Gotschlich taraf�ndan yönetildi.9 Emil 
Gotschlich Cumhuriyet’in reformlar�nda öngörülen i ler konusunda unlar� ifade 
eder: 

“Türk halk�n�n do al geli imi için, yapay sulama ile kurak bölgelerin ziraata uygun 
duruma getirilmesi ve memnun edici düzeyde bulunan sanayile menin (Kömür, 
demir, petrol, vs.) yan� s�ra hijyen de önemli bir konudur.10” 

H�fz�ss�hha Enstitüsü, 1931 y�l�nda 1928’de ç�kar�lan T.C. Merkez H�fz�ss�hha 
Müessesesi Kanunu No: 1267’ye dayanarak Merkezi Hijyen Kurumu olarak 
Ankara’da yeni kurulmu  ve Sa l�k Bakanl� �’na ba lanm� t�r. Görev alanlar�, 
Türkiye’deki bula �c� hastal�klar�n yay�lmas�na ili kin say�lardan bellidir.  

Yirmili y�llara ili kin bir tahmin 1.000.000 tüberküloz hastas�ndan, 250.000 
frengi hastas�ndan ve bir o kadar da trahom hastas�ndan (trahom bir göz 
hastal� �d�r) söz etmektedir.11 En yayg�n olan hastal�k ise s�tmayd�.  

H�fz�ss�hha Enstitüsü’nde Almanya taraf�ndan gönderilen ve aralar�nda iki 
göçmenin de bulundu u birkaç uzman çal� �yordu. 1935 y�l�nda mmünoloji 
Bölümü aç�ld�.  

 

                                                            
9 Gotschlich, E. (1943). Hygiene in der modernen Türkei. Sitzungsberichte der Heidel vom berger 

Akademie der Wissenschaften. s. 42, ss. 3-16. 
10 Heidelberg Bilimler Akademisi’nin toplant� raporlar�. Y�l 42, ilk ara t�rma: Gotschlich, E. (1943). 

Hygiene in der modernen Türkei. 11 ubat 1942’deki genel toplant�da sunulmu tur. Heidelberg. s. 4. 
Berlinli Emil Gotschlich Enstitü’nün müdürü ve Bakteriyoloji Bölümü’nün ba kan�yd�. 1935-1940 
aras�nda Enstitü’nün yöneticili ini yapt�. Gotschlich ve göçmen olan meslekta � Pulewka’n�n 
görevlerine 1940’ta son verildi. Gotschlich Türkiye’den ayr�ld�, Pulewka ise 1941’de yeniden 
göreve al�nd�. Bkz. Gotschlich’in ki isel dosyas�, Genel Hijyen Enstitüsü dosyalar�, dizin ve sayfa 
numaras� bulunmamaktad�r. 

11 Kahya, E., Erdemir, A. (2000). Bilim I � �nda Osmanl�’dan Cumhuriyet’te T�p ve Sa l�k Kurumlar�. 
Ankara. s. 321. 
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Viyana’dan Türkiye’ye göç eden Serolog Stefan Bächer, bölümün yönetimini 
üstlendi. Stefan Bächer bu bölümün bula �c� hastal�klar�n tedavisi konusundaki 
önemini u ekilde ifade eder:  

“Bölümün kurulmas�yla bugüne dek yurt d� �ndan temin edilen serumlar art�k 
Türkiye’de üretilmeye ba lanm� t�r. Ülkeye giri  yapan ürünler bundan böyle 
enstitünün s�k� denetimlerine tabi tutulmaktad�r. Yaz�lan raporlar ve ürünlerin 
üzerinde yer alan bilgiler her zaman ürünün geçmi ini ve bununla birlikte gözlemlerle 
ilgili muhtemel nedenleri düzenli bir biçimde takip etme imkan� sunmaktad�r.  Ancak 
bu temele dayanarak üretilmesi ve bu denli sorumluluk isteyen preparatlar�n 
da �t�lmas� gerçekle tirilebildi, zarars�z oldu u ilaç etkisini gösterirken, sadece s�k� 
kontroller sayesinde tespit edilebilen Difteri ve Tetanos için antitoksinler gibi. Ayr�ca 
insan üzerindeki denenmesi henüz tamamlanmam�  olan birkaç yeni preparat�n 
tasar�m� gerçekle tirildi. Bu, hem koyundan elde edilen rabizide serum, hem de 
Tularemi’ye kar � geli tirilen yine koyundan elde edilen serum ile bu hastal� a kar � 
geli tirilen a � için de geçerlidir.12” 

H�fz�ss�hha Enstitüsü’ne ikinci göçmen olarak Tübingen’den gelen Toksikolog 
Paul Pulewka, Farmakodinamik Bölüm Ba kan� olarak atanm� t�r.13 

 

Numune Hastanesi 

Ankara’daki Numune Hastanesi’ne gelince, 1935’teki aç�l� �ndan sonra 
göçmen olan 7 uzman, bölüm ba kan� olarak görevlendirilmi tir.  

Bu 7 uzman unvanlar�yla birlikte s�ras�yla öyledir: Cerrahi Bölümü: Eduard 
Melchior (Leipzig Üniversitesi’nde cerrahi alanda profesör, 1935’ten  sonra Breslau 
Wenzel-Hancke-Hastanesi); Dermatoloji Bölümü: Alfred Marchionini 
(Freiburg/Breisgau Üniversitesi Cildiye Klini i  profesörü); Dahiliye Bölümü: Ernst 
Magnus-Alsleben (Würzburg Üniversitesi Poliklinik müdürü ve dâhiliye 
profesörü); Fizik Tedavi Bölümü: August Laqueur (Berlin Virchow-Hastanesi Fizik 
Tedavi Enstitüsü müdürü); Kulak-Burun-Bo az Bölümü: Max Meyer (Würzburg 
Üniversitesi KBB- Klini i müdürü ve KBB profesörü); Albert Eckstein (Düsseldorf 
T�p Akademisi Çocuk Klini i müdürü ve pediatride profesör); mmünobiyoloji 
Bölümü: Hükümet dan� man� Dr. Stefan Bächer (Viyana Sero Terapi Enstitüsü 
müdürü).14 

 

                                                            
12 Bu bilgiler için bkz. Tokgöz, K. (1938). Die geschichtliche Entwicklung des Türkischen Zentral-

Hygiene-Instituts in Ankara. In: Türk H�fz�ss�ha ve Tecrübi Bioloji Mecmuas�. H. 1, s. 23, ss. 75-105. 
13  A.g.e., ss. 85-86. 
14 Numune Hastanesi Tarihçesi için bkz. Aybar, Ö. V. (1961). Hastahanenin K�sa Tarihçesi. Ankara 

Numune Hastahanesi Bülteni 1. s. 1, ss. 5-11, burada. s. 10. Der 1927 zur Vermittlung der 
technischen Ausstattung nach Deutschland entsandte Fevzi I �kman stattete die von ihm geleitete 
Röntgenabteilung mit einem Bestrahlungsgerät zur Behandlung von Hautkrebs aus. (damals das 
einzige in der Türkei, bis Friedrich Dessauer 1935 das Radiologie-Institut in Istanbul gründete). 
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1935 y�l�nda bu hastane 300 yatak kapasitesiyle ülkenin en büyük 
hastanesiydi. Ancak hastane genel olarak hâlâ kurulma a amas�ndayd�.15 1935 
y�l�nda 6.692 hasta yatakl�, 71.460 hasta ise ayakta tedavi edildi.16 Bu hastanenin 
ba ar�s� aç�s�ndan bak�ld� �nda dikkate de er bir rakam olsa da o zamanki 16.2 
milyon nüfus için çok da fazla say�lmaz. 1935 y�l�nda bir yata a yakla �k 1.240 
vatanda �n dü tü ü  göz ününe al�n�rsa,  Türk Devleti’nin sa l�k alan�nda nas�l bir 
görev üstlendi i kolayca anla �l�r. 1955 y�l�nda bu oran vatanda �n lehine 
neredeyse yar� yar�ya dü mü tü (1:690).17 Türk Devleti sa l�k hizmetini iyile tirmek 
için de çok büyük çabalar göstermi tir. 

Bu giri imler t�p e itiminin geli tirilmesinden ve t�bbi altyap�n�n 
yayg�nla t�r�lmas�ndan, s�tmayla mücadele amac�yla batakl�klar�n kurutulmas�na 
kadar varm� t�r. Umumi H�fz�ss�hha Kanunu No: 15093 sa l�k sisteminin 
düzenlenmesini içeriyordu.18 Göçmenler, bu yeni düzenlemenin uygulanmas�nda 
yer almam� lard�r. Ankara Üniversitesi’nde görev yapt�klar� s�rada enstitülerde ve 
t�bbi uygulamalarda edindikleri deneyimleri 1945’ten itibaren e itime 
aktarm� lard�r.  

 

Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 

Ankara Üniversitesi’ne gelince, Ankara Üniversitesi’nin 1946 y�l�nda 
kurulmas�ndan önce, zaten 1945 y�l�nda Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 
kurulmu tu (T�p Fakültesi Kurulu  Kanunu No: 4671). Alt� y�ll�k t�p e itimi klinik 
öncesi a amada Fen Bilimleri Fakültesi’nde al�nan Anatomi ve Histoloji dersleriyle 
desteklenerek tamamlanacakt�. Anadal unlar� kaps�yordu: lk 3 y�lda Anatomi, 
Fizyoloji, Biyokimya, Fizyopatoloji, Farmakoloji. Klinik dersleri ise 4., 5. veya 6. 
yar�y�lda ba lat�l�yordu. Haz�rl�k 4. yar�y�l sonunda,  stajlar ise 9. ve 10. yar�y�l 
sonunda tamamlan�yordu. Stajlar,  Dahiliye için 3 ay, Cerrahi, Enfeksiyon 
Hastal�klar ve Jinekoloji için 2’ er ay, KBB, Göz, Cildiye, Ortopedi, Fizik Tedavi, 
Çocuk Hastal�klar� ve Üroloji için 34 gün, Psikiyatri ve Nöroloji için ise 15 gün 
sürüyordu. Ankara Gülhane Askeri Hastanesi ve Numune Hastanesi üniversite 

                                                            
15 Bunlar�n yan� s�ra bir röntgen laboratuvar� ve fizik tedavi merkezi kurulmu tur. Teknik donan�m 

için 1927’de Almanya’ya gönderilen Fevzi I �kman, kendisi taraf�ndan yönetilen röntgen 
bölümüne, cilt kanseri tedavisinde kullan�lmak üzere bir � �n tedavi cihaz� kurmu tu. (Friedrich 
Dessauer 1935’te stanbul’da Radyoloji Enstitüsü’nü kurana kadar, dönemin Türkiye’deki tek � �n 
tedavi aleti idi). Ancak kimya laboratuvar�, bakteriyoloji laboratuvar�ndan ayr�lan alet ve 
malzemelerle donat�lm� t�, hijyen ko ullar� yetersizdi, çocuk klini inin çocuk yataklar� henüz 
bulunmuyordu. Bkz. T.C. Sa l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl� �. (1963). 40. Y�l Münasebetiyle Ankara 
Nümune-Hastahanesi. Ankara. s. 269. 1952’ye kadar II. Cerrahi Klini inin ba kan� Nimet 
Ta k�ran’�n an�lar�nda, dönemin genç hekimleri aras�nda espri konusu olan bir akadan 
bahsedilmektedir: Bir pratisyenin neden yatakta üçer ki i yatmad� � sorusunu u ekilde 
yan�tlam� t�: “Çünkü sadece iki tanesini s� d�rabiliyoruz!”, a.g.e., s. 27.  

16  T. C. Umum Müdürlü ü. (1938). Türkiye statistik Y�ll� � 1935. Ankara. s. 145. 
17 Erginöz, H. (1988). Türkiye´de Sa l�k daresi. (Ed: Unat, E. K.) Dünya´da ve Türkiye´de 1850 

y�l�ndan sonra t�p dallar�ndaki ilerlemelerin tarihi. stanbul. ss. 174-190, s.186. 
18 A.g.e, s. 180. 
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klinikleri görevini üstlenmi ti. Dallar�n e itimi, a amal� olarak birbirinin temelinde 
ilk e itim y�l�nda ba lat�l�yordu.  

Nihayet 1947’de yeni fakültenin bütün dallar� ve dönemlerinde e itim 
ba lad�.19 Örne in 1947-1948  yar�y�l�nda Çocuk Hastal�klar� Anabilim Dal�’na 20 
asistan kadrosu tahsis edildi.  

1947 y�l�nda Numune Hastanesi’nde görev yapan üç göçmen Eduard 
Melchior (Cerrahi), Alfred Marchionini (Dermatoloji) ve Albert Eckstein (Pediatri) 
Fakültenin Ordinaryüsleri ilan edildiler.  

Eckstein’�n bu unvan� alma gerekçesinde, zaten Almanya’da da bu unvana 
sahip oldu u ve üst düzey bilimsel çal� malar�n�n bunu gerektirdi i yaz�yordu. 
Merkez Hijyen Enstitüsü’ndeki Paul Pulewka da göç etmeden önce profesör hoca 
oldu undan Ankara Üniversitesi’ne Farmakoloji Ordinaryüsü olarak ça r�lm� t�r.  

1949 y�l�nda Rektörler Konferans�, kendi olu turduklar� bir komisyonun 
tavsiyesi üzerine (Albert Eckstein, Eduard Melchior, Abdülkadir Noyan) bu unvan� 
kendisine lay�k görmü tür.20  

Yabanc� Ordinaryüslerin sözle meleri önce 5 y�l, 1945’ten itibaren bir y�l ile 
s�n�rland�r�lm�  ve sözle mede 1.200 TL maa  öngörülmü tür. Ordinaryüsler, bu 
maa �n bir k�sm�n� yurt d� �ndaki akrabalar�na gönderme iznine sahiplerdi.  

Sözle meler, her iki taraf için de iki ay fesih ihbar süresine sahipti. 
Sözle meler, ordinaryüsleri ders vermenin yan� s�ra bir y�l zarf�nda bir ders kitab� 
haz�rlamakla yükümlü k�l�yordu. Ayr�ca kürsü sahipleri halk� e itme görevlerini 
de üstlenmek zorundayd�lar.  

Hükümetin verdi i görevleri yapmakla yükümlüydüler, ancak üniversite 
d� �nda yapmak istedikleri i ler için Rektörden özel izin gerekiyordu. Genel olarak 
üniversite d� �nda ders vermek yasakt�.  

Kürsü sahipleri, bilhassa asistan yeti tirmekten sorumluydu ve ö retim 
üyeleri ve asistanlarla ayda iki defa bilimsel toplant�lar düzenlemek zorundayd�. 
Her seminerden önce seminer metni yaz�l� olarak haz�r bulunmak zorundayd�.  

Her  yar�y�l�n sonunda kürsü sahipleri bilimsel ara t�rmalar�na ili kin bir 
rapor sunmak zorundayd�.21  

 

 

                                                            
19 Bkz. Kansu, . A. (1982). Ankara Üniversitesi´nin lk Ö renim Y�l�n�n Aç�l�  Nutku 1946-1947. 

(Editörler: Çad�rc�, M., Süslü, A.) Ankara Üniversitesi Geli im Tarihi. Ankara. ss. 263-282. 
20  A.g.e. 
21 Albert Eckstein’�n Sözle mesi: Bir taraftan S�hhat ve çtimaî Muavenet Vekili Bay Dr. Refik 

Saydam ad�na hareket eden Berlin Elçisi Bay Hamdi Arpa  ile di er taraftan Dr. Eckstein aras�nda  
a a �daki mukavele aktolunmu tur. Berlin: I/81935, Eckstein’�n ki isel dosyas�, Numune 
Hastanesi dosyalar�. 
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Bahsi geçen gruptan iki t�pç� burada tan�t�lacakt�r. Albert Eckstein ve Eduard 
Melchior.22 

Albert Eckstein23 

Albert Eckstein 1891’de Ulm’da do du. 1925 y�l�ndaki Doçentlik s�nav�ndan 
sonra çocuk doktoru Arthur Schlossmann’�n ça r�s� üzerine Düsseldorfa’a T�p 
Akademisi’ne gitmi  ve orada çocuk hekimli i alan�nda Profesör olmu tur.  

1925 y�l�nda Schlossmann’�n k�z�, kendi gibi çocuk hekimi olan Dr. med. Erna 
Schlossmann ile evlendi. Schlossmann, 1932 y�l�nda Pediatri Ordinaryüsü ve çocuk 
klini i müdürü gibi görevlerinden ayr�l�nca (ve ayn� y�l ya am�n� kaybedince) 
Eckstein kadrolu profesör olarak atand�ktan sonra Schlossmann’�n halefi oldu.  

Nasyonal Sosyalistlerin bask�lar� üzerine Eckstein 1935’te Almanya’y� terk etti 
ve Türk S�hhat ve çtimâi Muavenet Vekâleti’nin ça r�s�n� kabul etti. Bakanl�k 
kendisini Numune Hastanesi’ne Pediatri ba hekimi ve çocuk klini i müdürü 
olarak atad�. K�rsal kesimdeki çocuklar�n sa l�k durumunu iyile tirmek ve çocuk 
ölüm oran�nda bir dü ü  sa lamak gibi özel bir görevi yerine getirmek 
zorundayd�lar. 

A a �da Albert Eckstein için Numune Hastanesi ile Sa l�k ve Sosyal 
Hizmetler Bakan� Hulusi Alata  aras�nda 4.10.1940 tarihinde uzat�lan sözle menin 
birinci sayfas�n�n bir örne i yer almaktad�r: 

                                                            
22 lgili göçmenlerin çal� ma alanlar�n� kapsaml� bir biçimde ele almak amaçlanmam� t�r. Makale, 

kendi ifadeleriyle, Ankara Üniversitesi’ndeki öncü kurulu larla ilgili çal� ma profilini ana 
hatlar�yla ortaya koymaktad�r. Türkiye’de o zamanki uzmanl�k alanlar�n�n geli mesi ile ilgili 
bilimsel ve tarihsel ko ullar, göçmenlerin bilimsel alt yap�lar�, bölümlerin sonraki geli imleri ile 
göçmenlerin dönü lerinden sonra ya amlar� burada  ele al�nmamaktad�r.  

23 Erna ve Albert Eckstein’�n Türkiye’deki çal� mas�na ayr�nt�l� bkz.: Erichsen, Regine: Zwei Pädiater 
im türkischen Exil: Erna und Albert Eckstein halfen Kindern im ländlichen Anatolien und 
fotografierten ihre Welt. In: Heidel, Petra Caris (Ed.): Der jüdische Arzt in Kunst und Kultur. 
Frankfurt am Main 2012. ss. 284-310. 
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Belge 1. Eckstein’in sözle mesi yazara Erna Eckstein taraf�ndan 
verilmi tir. Erichsen Ar ivi 
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Eckstein’�n Çal� malar�  

Eckstein, görev tan�m� ile ilgili unlar� yazar: 

    “Türkiye’de çocuk hekimli i yapt� �m dört y�l boyunca, bu ülkenin pediatri 
alan�ndaki problemlerini ve alana özgü yap�lmas� gerekenleri ö renme imkan� buldum. 
[...] Hastal�klar ve hastal�klar�n tablosu bizim eskiden tan�k oldu umuz veya t�p 
kitaplar�ndan okudu umuzdan k�smen farkl� bir seyre sahip.  Örne in S�tma veya 
Noma gibi di er hastal�klar, çocuk hekimini bazen yeni yollar aramaya sevk edebiliyor. 
Çünkü bugüne dek çocuk hekimleri bu sorunlarla az ilgilenmi  veya hiç ilgilenmemi  
ve di er ara t�rmac�lar�n övgüye de er çal� malar�na ra men çocuklar�n ya � yeterince 
dikkate al�nmam� t�r. Ayr�ca sosyo-politik ve sosyal hijyen olgular da birçok yönden 
bat� Avrupa ülkelerininkinden çok farkl�d�r.  

       Tecrübelerim, devlete ba l� Numune Hastanesi’ndeki çocuk klini i efi olarak 
yapt� �m çal� malar�ma, poliklinik faaliyetime ve ayn� zamanda Sa l�k Bakanl� �’n�n 
görevlendirmesiyle k�rsal bölgelerdeki çocuklar�n ya am artlar�n� ve sa l�k 
durumlar�n� incelemek üzere orta ve bat� Anadolu’ya yapm�  oldu um iki kapsaml� 
seyahatime dayanmaktad�r”.24 

K�rsal alandaki nüfusun bak�m� ehirdeki geli imin çok gerisinde kal�yordu. 
Halbuki Türkiye bir ziraat ülkesiydi ve çocuk nüfusu, toplam nüfustaki % 41,3 
oran�yla oldukça yüksekti.  Almanya’da bu oran 1935 y�l�nda % 24,2 idi.   

Türkiye’deki çocuklar�n % 87,2’si k�rsal alanda ya �yordu. Gerçi pratisyen 
hekimler pediatride genel olarak çok iyi bir bilgiye sahipti, ancak k�rsal kesimde 
çok az doktor ve sa l�k personeli mevcuttu.25 

Sa l�k memurlar�n�n Devlet taraf�ndan salg�n hastal�klar�n önlenmesinde 
görevlendirilmesi k�smen i e yarad�.  

Eckstein öncelikli olarak Türk çocuklar�na uygun bir t�bbi hizmet verebilmek 
için genel ko ullar� do ru saptamak zorundayd�.  Bunun için elinde olan tek bilgi, 
1935’teki halk say�m�ndan kalan standart verilerdi. Ancak daha ayr�nt�l� 
ara t�rmalar köylerde nas�l yapabilirdi? O tarihte Türkiye’de yakla �k 40.000 köy 
vard�. Bunlar�n % 80’i 500 ki iden az nüfusa sahipti, yani birçok küçük mezra söz 
konusuydu. Bölgeler aras�ndaki co rafi, iklimsel ve buna ba l� ekonomik 
farkl�l�klar yüzünden de örnekleme yapmak çok sorunluydu.  Mevcut ko ullar 
alt�nda büyük kitlelerle ya da toplama eklinde istatistik yapmak söz konusu 
olamazd�. 

Bu nedenle Eckstein örnek eklinde tek tek her köyün monografik yap�s�n� 
ç�karmaya karar verdi.   

                                                            
24 Eckstein, A. (1940). Probleme und Aufgaben der Kinderheilkunde in der Türkei. In: Annales 

Pädiatrici. 155. s. 3. s. 16. 
25 Eckstein, A. (1948). Altersdisposition und Krankheiten der Kinder in der Türkei. In: Annales 

Pädiatrici 171. s. 5/6. s. 16. 
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Buna ili kin olarak öyle yaz�yordu:  

“Bu nedenle köylerde mümkün oldu u kadar tam bireysel anketler yapmaya çal� t�k 
ve böylece köylerin ço unda her evi ve her kad�n�  inceleyebildik. Böylece en az�ndan o 
köyle ilgili daha kapsaml� bir bulguya varabildik. Ayr�ca her bölgede olabildi ince 
farkl� ya am artlar�na sahip köyler seçti imiz için, münferit bölgelerdeki köylerin 
genel durumunu elde edebildik. Örne in her bölgede konuma göre zengin ve fakir 
köyleri muayene ettik,  sözgelimi da l�k alanda, ovada, deniz kenar�nda, bölgenin iç 
kesimlerinde vs. Köylerin tek tek bu ‘monografik’ tespiti muazzam i e yarad�”.26 

Bu saptamalar üç seyahat esnas�nda gerçekle tirildi. Türk Sa l�k Bakanl� �’n�n 
görevlendirmesiyle Eckstein çifti, asistanlar� Selâhhadin Tekand ile birlikte bu 
monografileri olu turmak ve çocuk hastal�klar�n� saptamak için 1937 ve 1938 y�llar� 
aras�nda üçer ayl�k iki ke if gezisi  yapt�. Çift, 1944 y�l�nda Türk meslekta lar�yla 
birlikte lekeli tifo salg�n�na kar � Van ve çevresinde bir kampanya yürüttü.   
Eckstein çifti ve refakatç�lar� bu seyahatlerinde 25 il, 188 köyde çocuklar�n 
hastal�klar� ve 23.628 kad�n�n ölüm nedenleriyle ilgili kapsaml� veriler toplad�. 

ehir nüfusuyla ilgili bilgiler Numune Hastanesi’nde toplanan verilerden elde 
edildi. Orada y�lda 12.000 çocuk, poliklini e hasta olarak geliyordu.27 

Eckstein, öncelikle genel ve sosyal s�hhî ya am ko ullar�, çocuk yeti tirme 
yöntemleri ve hastal�klar�n meydana geli i ekline ili kin ara t�rma sonuçlar�n� 
derleyip toparlam� t�r. Do um s�kl� �, kad�nlar�n ya  gruplar�na göre çocuk ölüm 
oran�, ölüm nedenine göre ve ölen çocuklar�n ya lar�na göre ölüm oran� ile ilgili 
genel istatistikler olu turmu tur. Ayr�ca bu bilgilerin bölgelere da �l�m�n� 
göstermi  ve aralar�ndaki ili kiyi de erlendirmi tir. Sonunda hastane çal� malar� ve 
kendisinin ba latt� � devletin sa lad� � korunma ve tedavi yöntemleri kapsam�nda 
hastal�klar�n bilimsel denetimli tedavileri ve etiyoloji hakk�nda bilgiler vermi tir.  

Eckstein ve çal� ma arkada lar�n�n saptad� � bütün hastal�klar ve bunlar�n 
tedavi yöntemleri burada ele al�nmayacakt�r. A a �da s�k kar �la �lan çocuk 
hastal�klar� ve Eckstein’�n tedavi yöntemlerine ili kin iki örnek verilmi tir.  

Türk çocuklar� aras�nda en s�k rastlanan ikinci ölüm  nedeni olarak ishalin 
tam bir analizi zorunluydu. Bu konuyla ilgili laboratuvar incelemeleri H�fz�ss�hha 
Enstitüsü’nde ve k�smen de Almanya’da gerçekle tirildi.28 Nedenlerin 
s�n�fland�r�lmas�nda bakteriofajlar ve Eckstein’�n H�fz�ss�hha Enstitüsü’nde 
mmünoloji Bölümü Ba kan� Stefan Bächer ile birlikte üretti i bir anti dizanteri 

serumuyla yap�lan tedavide büyük bir ba ar� elde edilmi tir.29 1944 y�l�nda 
Eckstein u notu dü er: 1935 y�l�nda bakteriofajlar ve ba lat�lan tedavi metoduna 
ili kin “bu metodun etkinli i ile ilgili daha önceki gözlemlerimizin her yönüyle 

                                                            
26 Eckstein, A. (1938). Beitrag zu der Erforschung der gesundheitlichen u. hygienischen Verhältnisse auf dem 

Lande mit besonderer Berücksichtigung der Kinder. In: Anadolu Klini i 6. ss. 40-41. 
27 Eckstein, A. (1947). Türkiye'de çocuk hastal�klar� ve çocuklar�n korunmas� problemleri. In: stanbul. s. 10. 
28 Eckstein, A., Do ramac�, . (1941). Über die Behandlung der Sommerdurchfälle mit 

Bakteriophagen. In: Annales Pädriatici 156. s. 2. s. 81. 
29 A.g.e., s. 82. 
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gerçekle ti i görülmü tür. 1944 y�l�nda incelenen grubun ölüm oran� % 11,9’du”.30 Ölüm 
nedenlerinin ba �nda ise s�tma geliyordu. Eckstein öyle yaz�yordu:  

"S�tma, bebeklerde en s�k rastlanan hastal�kt�r. Tropikal ekliyle sadece büyük 
çocuklar�n ölümüne neden olmuyor. Periyodik seyir ile bebeklerde dalak büyümesine ve 
kronik ekliyle bebeklerin birçok farkl� hastal� a yakalanmas�na neden oluyor. Bu 
özelli i ile bebekler için en büyük tehlikeyi olu turmaktad�r.  

Dolay�s�yla s�tmaya kar � koruma ve buna uygun çocuk bak�m� bu aç�dan yap�lmas� 
gereken en önemli görevlerdendir. Bu görev sonuç olarak tüm nüfusun sa l�k 
hizmetlerini kapsamaktad�r. ... Hükümetin ald� � önlemler bu noktada oldukça takdire 
ayand�r. Ancak i  henüz bitmemi tir ve s�tmayla mücadele bundan sonra da çocuk 

sa l� �yla ilgili temel görevimiz olarak kalacakt�r”.31 

Ancak bu yarg�ya varabilmesi için Eckstein’�n her eyden önce s�tmay� 
özellikle bebeklerdeki gizli ekliyle te his etmesi gerekiyordu. Eckstein, s�tman�n 
özellikle bebek ve küçük çocuklarda ders kitaplar�nda anlat�ld� � gibi 
seyretmedi ini saptamak zorundayd�. Hastal� �n Türkiye'de bebeklerde ortaya 
ç�kmas�ndaki özel ko ullar, Eckstein'� nihayet do u tan gelen s�tman�n ispat�na 
götürdü. Do u tan gelen, yani anneden geçen s�tmay� kan�tlam�  olmak onun 
önemli katk�s�d�r. Bu elbette dünyan�n her yerinde verilen s�tmayla mücadele 
aç�s�ndan ve o zamanlar yeni bir konu olan embriyo pati için de önemliydi.32 
Eckstein, do um öncesi s�tma etiyolojisinin özelliklerini annenin hastalanmas�yla 
ba lant�l� olarak ele ald� ve te his ölçütlerini belirledi. Prenatal s�tma yeni tan� 
yöntemleri ile en s�k rastlanan s�tma türü ve Türkiye'deki bebeklerde en s�k görülen 
ölüm nedeni olarak tan�mland�.33  

Hastal�kla mücadeleye ili kin Eckstein, hasta tedavisinde ba ar�ya ula mak 
için bir hekimin, kendisine  yabanc�  ko ullarda  yapmas�  gereken özel   öncü 
çal� madan bahseder. Örne in çocuklarda görülen kar�n a r�s� semptomuna ili kin 
olarak unlar� yazar: "Nas�l �l�man iklimlerdeki her çocuk hekimi bu semptomlar�n 
belirtilmesinde otomatik olarak en farkl� ve sadece dolayl� olarak kar�nla ili kili hastal�klar� 

                                                            
30 Eckstein, A. (1944). Die Therapie der Sommerdurchfälle mit Sulfonamiden. In: Schweizerische 

Medizinische Wochenschrift. Journal Suisse de Médicin. Jahrgang 6. 12. Februar 1944. ss. 146-156. 
zit. s. 152. 

31 Eckstein, A. (1939). Türkiye'de nüfus siyatine ve ictimai hijiene ait meseleler ile bunlar�n çocuk 
hekiminin vazifesi noktai nazarindan tetkiki [Bevölkerungspolitik und Hygieneverhältnisse in der 
Türkei und die daraus erwachsenden grundlegenden Aufgaben des Kinderarztes]. stanbul. s. 14.  

32 A.g.e. s. 7. 
33 Eckstein’�n s�tma hakk�nda Türkiye’deki yay�nlar�ndan birkaç eser: a) Çocukluk ça �nda malaria 

ve dystrophie. (1941). Türk H�fz�s�hha ve Tecrübi Bioloji Mecmuas�. s. 2. s. 2.; b) Malaria und 
Zentralnervensystem im Kindesalter. (1942). Annales Pädriatici 158 s. 2/3.; c) Malaria im 
Kindesalter. (1946). Basel.; d) Malaria im Kindesalter. (1947). Acta Pädriatica. Vol. 36.; e) Weitere 
Beobachtungen zur Frage der angeborenen Malaria. (1947). Annales Pädiatrici 169. s. 6.; f) Der 
Bantische Symptomenkomplex und seine Beziehungen zu der okkulten Malaria im Kindesalter. 
(1948). Annales Pädiatrici. 170. s. 3.; g) Malaria-Recidive bei Kindern. (1948). Annales Pädiatrici. 171. 
S. 1. 
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dü ünmeye al� �ksa (Zatürree, menenjit, ürogenital sistem ve böbrek rahats�zl�klar� vb.) 
s�tman�n oldu u çevredeki hekimler de bu tarafla ilgili komplikasyonlar� dü ünmelidir”.34 

O böylece s�tman�n beslenme bozukluklar�, metabolizma ve sindirim 
organlar� ile merkezi sinir sistemi hastal�klar� aras�ndaki ili kiyi göstermektedir.35 
S�tman�n tedavisinde Eckstein yeti kinlere de verilen ilac� kulland�. Bunlar o zaman 
Kinin, Atebrin, Plasmohin idi.36 Çocuklarda s�tman�n  tekrar etme oran� yüksek 
oldu u için, Eckstein hastal� a kar � en etkili silah�n önleyici korunma oldu unu 
vurgulad�. 37 

Türk hükümetinin bu konuda büyük çaba harcad� � u verilerden 
anla �lmaktad�r: Daha 1925-1935 y�llar� aras�nda, 55.251 hektar batakl�k kurutuldu.  
Bu 10 y�lda 3.104 milyon ki i s�tma tedavisi gördü.38 Eckstein, 1935'ten itibaren 
Türk Devleti S�tma Komisyonu’nu, batakl�k alanlar�n kurutulmas�,  anofel 
sivrisineklerine kar � DDT ile mücadele etme ve s�tmadan korunman�n t�bbi ve 
örgütsel çerçevesi hakk�nda bilgilendirdi.39 1945'ten 1950'ye kadar s�tma 
enfeksiyonlar�n�n say�s� Türk nüfusunda % 37'den % 11'e dü tü.40 Devlet önlemleri 
ve Eckstein ile onun i  arkada lar�n�n i birli i sonucunda, s�tma bölgelerinde 1940 
y�l�nda çocuk ölümlerinin % 30'dan % 12'ye dü tü ü belirtilmi tir.41 1947 y�l�nda 
Eckstein elde etti i bulgular� ve Türkiye’deki çocuk sa l� � hizmetinin geli ebilmesi 
ad�na sunmu  oldu u önerilerini tekrar bir yaz�da toplam� t�r.42 Onun burada 
bahsedilen ve ölüm oran� en yüksek iki hastal� � konu edinen çal� mas�  Noma, 
Tifüs, Verem Çiçek hastal� �, Leishmania (Aleppobeule), Zatürree, Difteri, 
Meningokoksemi gibi di er alanlar� da kapsamaktad�r. "Türkiye'de Pediatrinin 
Sorunlar� ve Görevleri" adl� makalesinin yan� s�ra "S�cak Ülkelerdeki Çocuk 
Hastal�klar�"na ili kin aç�klamalar� da konuya genel bir bak�  sunmaktad�r. 
Eckstein, deneyimlerini 50 makalede yay�mlam� t�r. 1948'e kadar, üniversite 
rektörünün y�ll�k raporunda da bahsetti i, ancak  kendisinin 1950'de ayr�lmas�ndan 
sonra ba ka isimle yay�nlanan bir ders kitab� da haz�rlam� t�r.43 S�tma hakk�ndaki 
çal� malar� ve s�tmay� do um öncesinde ispat etmesiyle Eckstein uluslararas� ün 
kazanm� t�r.44 Eckstein, kendisine seyahatlerinde de e lik eden ve özel 

                                                            
34 Eckstein, A. (1942). Störungen der Ernährung, des Stoffwechsels und der Verdauungsorgane bei 

der Malaria des Kindes. In: Annales Pädiatrici. 159. s. 1. s. 41. 
35 A.g.e. 
36 Eckstein, A. (1948). Malaria-Recidive bei Kindern. In: Annales Pädiatrici. 171. s.1. s. 13. 
37 Weitere Beobachtungen zur Frage der angeborenen Malaria. (1947). In: Annales Pädiatrici. 169 s. 6. 

s. 360. 
38 T.C. Umum Müdürlü ü. (1938). statistik Y�ll� � (1935). Ankara. s. 149. 
39 Noyan, A. (1950). Türkiye´de malarya sava . In: Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Mecmuas�. Bulletin 

de la Faculté de Médicine d´Ankara. s. 4. ss. 71-77, hier Seite. 71-77. 
40 Tu lo lu, F. (2008). Türkiye´de S�tma Müjadelesi (1924-1950). Türkiye Parasitoloji Dergisi. s. 32, C. 4, 

ss. 351-359, burada s. 355. 
41 Akar, N. (1999). Anadolu´da Bir Çocuk Doktoru. Ankara. s. 5f. 
42 Eckstein, A. (1947). Türkiye'de Çocuk Hastal�klar� ve Çocuklar�n Korunmas� Problemleri. stanbul. 
43 Çocuk Hastal�klar� Tedavisi Ders Kitab�. Ders kitab� hakk�ndaki bilgiler 1991 y�l�nda Cambridge’de 

Bayan Eckstein ile yap�lan bir röportajdan al�nm� t�r. Buna göre Eckstein 1940 y�l�nda Sa l�k 
Bakanl� �’n�n talimat�yla Memede Çocuklar�n Hastal�klar� ile ilgili de bir kitap yay�mlam� t�r. 

44 Bkz. Eckstein hakk�ndaki anma yaz�s�. Die Welt. 20.06.1950. 
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ara t�rmalar�n� sürdüren çocuk hekimi e i Erna Eckstein'� yetkin bir çal� ma 
arkada � olarak görüyordu.45 Ancak Türk i  arkada lar�n�n ve asistanlar�n i birli i 
de Eckstein’�n ba ar�s�nda önemli bir paya sahipti. 

 

Eckstein ve Çal� ma Arkada lar� 

Haldun Tekiner, Bahtiyar Demira , Necdet Özlem ile Selahattin Cevdet 
Tekand Pediatri Bölümü’nde ba hekim ve Eckstein'�n asistanlar�yd�. Necdet Özlem 
Eckstein'�n Türkçe metinlerini Almancaya çevirdi. Eckstein, 1946 y�l�nda kurulan 
Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Dergisi’nin ilk say�s�nda Noma ile mücadelenin 
geçmi ine bak�  münasebetiyle unlar� yazar:  

“Ankara'da T�p Fakültesi Yay�n�na katk� olarak Noma’yla mücadeledeki 10 y�ll�k 
tecrübelerimi seçtiysem bunun nedeni, çocuk hastal�klar� alan�nda da sadece programl� 
bir çal� man�n ba ar�l� olabilece ini göstermekti. Bu süreçte ilgimizi sadece bu soruna 
vermedik, ayn� zamanda ba ka alanlarda da, yani çocuklukta yakalanan s�tma, ishal 
hastal�klar�  ve genel toplumsal hijyen görevlerinde de ilerleme kaydetmeye çal� t�k. 
Aralar�nda adlar�n� özellikle ükranla belirtmek istedi im Dr. Haldun Tekiner, Dr. 
Necdet Özlem ve Dr. Salahattin Cevdet Tekand gibi çal� ma arkada lar�m�n i birli i 
olmasayd� ba ar�l� bir çal� ma imkans�z olurdu”.46 

Bahtiyar Demira , Ankara Üniversitesi’nin Pediatri Bölümünde Eckstein'�n 
halefi oldu. Daha sonra e itim politikac�s� ve Yüksekö retim Kurulu’nun kurucusu 
olan hsan Do ramac� da Eckstein'�n i  arkada lar�ndand�. Kendisi, Ankara'daki 
ikinci Pediatri Bölümü’nü, yeni  aç�lan Hacettepe Üniversitesi’nde kurmu tur. 
Eckstein'�n her iki i  arkada �n�n giri imiyle 1963 y�l�nda nihayet Ankara'da bir 
çocuk hastanesi aç�labildi. Eckstein'�n ilk asistan� olan Sabiha Özgür, zmir'de bir 
çocuk bölümü açt�. Burada Selahattin Tekand da çocuk hekimi olarak çal� t�.47 
Eckstein'�n pediatri ekolü, bu hekimler, üniversitedeki di er halefleri ve daha 
birçok çocuk hekimi üzerinde onun gidi inden sonra da Türkiye'de etkisini 
sürdürmeye devam etti. 1950 y�l�nda Eckstein, Hamburg Üniversitesi Pediatri 
Kürsüsü’nün davetini kabul etmi  ve Ependorf Üniversitesi Çocuk Klini i’nin 
müdürü olmu tur. Eckstein 1950 y�l�nda Hamburg’ta ya am�n� kaybetmi tir.48 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Yay�mlanmam�  bir müsvedde. Eckstein, E. (1975). Türkeierinnerungen-eine Geburtstagsgabe für 

meine Söhne Herbert. Hans, Klaus. 
46 Eckstein, A. (1946). Noma Tedavisinde Yeni lerlemeler. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Mecmuas�.   

s. 1, C. 1, s. 251. 
47 Akar, N. Anadolu´da … (Bkz. Dipnot 41). ss. 131-132. 
48 Bkz. 20.6.1950 tarihli Tageszeitung’da Eckstein hakk�ndaki anma yaz�s�. 
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Eduard Melchior 

Eduard Melchior, 1883'de Dortmund'da do du. Breslau Üniversitesi’nde 
1916’da Cerrahi alanda doçent oldu. 1921'de Breslau Üniversitesi’ne Cerrahi alanda 
profesör olarak atand�. Daha 1931 y�l�nda üniversiteyi nasyonal sosyalist ayr�mc�l�k 
nedeniyle terk etti. 1935'te i ten ç�kar�lana kadar Breslau'daki Wenzel-Hancke 
Devlet Hastanesi’nde yönetici ba hekimdi. 1935'te Ankara'daki Numune Hastanesi 
görevini kabul etti. A a �da Eduard Melchior'un Breslau'daki Wenzel-Hancke 

ehir Hastanesi’nden 10.12.1935 tarihli Breslau ehir yönetici tasdikli i ten 
ç�kar�lma belgesi verilmi tir. 

 
Belge 2. Archivum Pa stwowe we Wroc awiu stiwerdza, Magistrat 

Wroc awiu, sygn. in 33835, S 97v-98. Breslau Devlet Ar ivi/ 
Breslau ehri Belediye Meclisi Dosyalar�. Erichsen ar ivi 
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Melchior'un Cerrahi Uygulamalar�ndan Elde Eti i Bulgular 

Albert Eckstein gibi, Eduard Melchior da hastal�klar�n olu umu ve seyrinin 
özel ko ullar�n� Türkiye'de var oldu u ekliyle dikkate ald�.  Buna ili kin unlar� 
yazar:  

“ klimsel olarak di erlerinden ayr�lan ülkelerde hastal�klar�n çe idi ve seyri de baz� 
özellikler gösterebilmektedir. Bunu bilmek, sadece bölgenin ç�kar�na de il, ayn� 
zamanda patolojik olu umu esasl� bir ekilde yorumlamay� da sa lamaktad�r.” 

Gerçi Melchior, Türk nüfusunda geni  kapsaml� ara t�rmalar yürütmü  
de ildir -Eckstein istisnayd�- ancak sonuçlar�n� Numune Hastanesi’nde kendisinin 
tedavi etti i hastalardan elde etti ve bunu yaparken elde edebildi i istatistiklerden 
de yararland�. Numune Hastanesi’nin pek çok hastas� gibi, onun hastalar� da 
Anadolu’nun k�rsal yörelerinden geliyordu. Ankara 1923'te Ba kent ilan edildikten 
sonra yava  yava  ehirli nüfus olu maya ba lad�. ehir bölge merkeziydi. Buras� 
stanbul Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan göçmen hekimlerin çal� t� � ve 

büyük bir ehir olan stanbul’dan çok farkl�yd�. Dolay�s�yla Melchior, gözlemlerini 
köylü nüfusu üzerinde gerçekle tirdi. A a �da çal� mas�ndan baz� örnekler özet 
eklinde verilmektedir. 

Melchior'un cerrahi uygulamalar� için anestezi verilmesi gerekiyordu. 
Melchior hastalar�nda ac�ya kar � Avrupal�lardan  oldukça farkl� bir davran�  
biçimi saptad�. Avrupa'da o zamanlar kullan�m� gittikçe azalan lokal anestezileri 
uygulayabiliyordu:  

"Böylece mide rezeksiyonlar�n� kar�n duvar�n�n basit anestezisiyle ve devam�nda 
küçük a  infiltrasyonuyla gerçekle tirebildim. Bunu Ankara'daki yeti kinlerde ve 
yeti kin ya � Anadolu'da erken ba lad� � için, ço unlukla henüz 16 ya �ndaki 
ergenlerde de gerçekle tirebildim”. 

Daha büyük ameliyatlarda omurga anestezisi uygun olacakt�, yan etkileri 
nedeniyle Melchior'un önceki çal� ma alan�nda bu dü ünülemezdi bile. Melchior 
bu ba lamda ameliyatlardan sonraki birincil okun olmamas� durumunu da aç�klar 
ve unu ifade eder: 

"Benzer davran� �, Anadolu'da yayg�n mangal kullan�m� ve ayr�ca yan�c� 
maddelerin özelikle benzinin dikkatsiz kullan�m� nedeniyle s�k rastlanan a �r yan�klar 
da gördük. Çünkü asl�nda termal yaralanmalarda büyük önem ta �yan birincil ok, 
burada düzenli olarak görülmez."  

Melchior ayn� zamanda ameliyat sonras� tromboz ve ambolilerin de 
neredeyse hiç görülmedi ini saptar. Ancak hastalar sonraki 'ikincil ok' denilen ok 
durumlar�na e ilim gösteriyordu, ameliyat sonras� gecikmeli olarak ortaya ç�kan 
bir çökü  daha s�k görülüyordu, özellikle k�  aylar�nda. Merchior'a göre Anadolulu 
aileler akrabalar�na otopsi yap�lmas�na nadiren izin verdikleri için nedenlere ili kin 
bilgi olana � çok dü üktü. statistiksel  verilerin kullan�lmas� ve klinik yönlerin 
dikkate al�nmas� gerekiyordu.  
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Melchior, arka planda k�rsal nüfusun ya am ko ullar�n�n ve al� kanl�klar�n�n 
oldu undan bahseder. nsanlar genel olarak san�ld� � kadar güçlü de il, der 
Melchior.  

"Ayr�ca erken ya lanma ço u zaman aç�kça görülmektedir. 30-35 ya lar� aras�ndaki 
kad�nlar ve ayn� zamanda erkekler ya lanm�  izlenimi verebilir. Anadolu insan�n�n 
ortalama ya am süresi beklentisi de Avrupa'n�n birçok ülkesinden ya da Kuzey 
Amerika'dan daha dü üktür. Dahas� kan bulgular� da hiç arzu edildi i gibi de il.”  

Dü ük dereceli ikincil anemiler s�kl�kla görülmektedir…  Globulin'in ortaya 
ç�kmas�yla olu an hypoproteinanemia bilhassa k�  aylar�nda ortaya ç�kabilir." Melchior 
burada neden olarak s�tmay� gösterir. Ama beslenmenin de her zaman uygun 
olmad� �n� ve genellikle protein aç�s�ndan fakir oldu unu dü ünür.  

“Süt ve süt ürünleri ancak mevsimsel olarak bolca bulunmaktad�r, çünkü 
Anadolu'da  geni  topraklarda kurakl�k ve buna ba l� olarak yem k�tl� �nda hasat, a �r� 
s�caklar�n hakim oldu u yaz sezonunda ve k�  mevsimlerinde oldukça dü mektedir. 
Meyve ve sebze birçok yerde yeterince hatta bolca bulunmakta, buna kar �n yüksek 
rak�ml� yerlerde özellikle de k�  aylar�nda hiç bulunmamaktad�r. Köylerde ya ayan 
insanlar için ekmek ve bulgur ana besindir. Baz� bölgelerde m�s�r bu day�n yerini 
almaktad�r. Kalori de eri aç�s�ndan her ne kadar yeterli olsa da hayvansal protein ve 
ya lar yeterince mevcut de ildir. Böylece in aat mevsimlerinde k�rsal kesimden 
ehirlere göç eden baz� i çiler tamamen ekmek, az miktarda beyaz peynir, zeytin, so an, 

karpuz ve üzüm ile beslenmektedir. S�kça duyulan sözlerden biri: “Karpuz, ekmek, 
haz�r yemek“ eklindedir ve kimilerine göre bu hem hijyen hem de ekonomik olmas� 
aç�s�ndan do rudur. Asl�nda bu tespit yan�lt�c�d�r”. 

Melchior tüberkülozun görülmesini de bu beslenme al� kanl� �na ba lar. 
Tüberküloz, özellikle Türkiye’de s�kça kar �la �lan eklem tüberkülozu, pediatri 
hekimi Albert Eckstein gibi cerrahlar� da ilgilendirir. A �r cerrahi enfeksiyonlar, 
antibiyotik tedavisi ba lamadan önce yap�lan cerrahi müdahaleler sonras�nda s�kça 
görülen vakalard�r. Ayr�ca ameliyat sonras� akci er komplikasyonlar� da görülen 
vakalardand�. Melchior  bu tür enfeksiyonlar�n nedenlerinin belirlenmesi 
konusunda ameliyat sonras�nda düzenli olarak yap�lamayan  kontrollerden ikayet 
eder. Melchior her defas�nda, kendisi taraf�ndan cerrahi olarak tedavi edilen 
hastal�klar�n, sözgelimi s�kça kar �la �lan mide ve on iki parmak ba �rsak ülserinin 
nedeninin halk�n beslenme bozuklu u oldu unu saptar. Anadolu’ya özgü ya am 
biçiminin neden oldu u halk sa l� �yla ilgili ba ka notlar da dü er. Melchior, s�kça 
kar �la �lan ödemin (Gasphlegmon) k�rsal kesim insan�n�n keyfili i yüzünden 
görüldü ünü belirtir.  

“Bu insanlar çok sab�rl� ve sakinler. Ancak baz� durumlarda kontrollerini 
kaybediyorlar. S�cak yaz aylar�nda su ve yem k�tl� � çekilir. Bu yüzden Anadolu insan� 
hak iddia etti i su rezervlerine tecavüz edildi ini ya da yabanc� bir sürü topraklar�nda 
otlat�lacak olursa ya am�na kast edildi ini dü ünür. Ayn� hassasiyeti kad�nlar 
konusunda da gösterir. Hiçbir zaman yan�ndan ay�rmad� � eski moda ate li silah� 
kolayca devreye girebilir ve bundan kaynakl� yaralanmalar büyük ölçüde anaerobik bir 
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enfeksiyona maruz kal�r, özellikle de hastaneler çok uzakta bulundu u zaman yeterli 
acil müdahale yapmak mümkün olmaz.”  

Ba �rsak solucan� vakalar�nda Melchior, k�rsal kesimde ya ayan halk�n koyun 
etinin tenya (Echinococcus hydatosus) bar�nd�ran art�klar�yla beslenen böylece 
insanlar için ta �y�c� durumuna gelen köpeklerle temasa ba l� olmas� eklindeki 
tehlikelere i aret eder. Melchior hastalanan organlar�n ameliyatlar� ile ilgili 
sorunlar� ayr�nt�l� bir ekilde anlat�r. Melchior, s�tman�n Türkiye’de en s�k rastlanan 
hastal�klardan birisi oldu unu görür. Türkiye’de kald� � sürede çok az say�da 
hastan�n bu ikayetlerden ötürü ilk  kez geldi ini belirtir. Eckstein gibi Melchior da 
bir s�tma hastal� �n�n, semptomlar� manipüle etti ini söyler. Cerrahi 
müdahalelerde dala �n s�tmal� hiperspelizmden söz ederler: “S�tmaya ba l� 
hiperspelizm çok büyük önem ta �makta. Y�llarca bu tür vakalarla s�k s�k kar �la t�k... Dalak 
bu durumlarda öylesine boyutlara ula �r ki sol diyafram�n yüksek bas�nc� alt�nda kar�n 
bo lu unun önemli bir bölümünü doldurur ve böylece hastalar� ço u zaman i  yapamaz, 
hatta yürüyemez ve ayakta duramaz duruma getirebilir.” 

Melchior uygun bir iç hastal�klar� tedavisini tavsiye eder. Bu tedavi olumlu 
sonuç vermedi inde ancak splenektomi ile ba ar�l� olunabilir. Melchior bu 
ameliyat�n yap�l�  eklini ve risklerini de  anlat�r. Son olarak letalite oran�n�n % 10’a 
dü ürülebilece ini belirtir. Eckstein gibi Melchior da Türk hükümetinin s�tmayla 
mücadeledeki ba ar�s�ndan söz eder. “Anofel ile etkili mücadele ve terapi yöntemlerinin 
iyile tirilmesiyle (...) son y�llarda önemli bir mesafe katedildi.” Melchior ayr�nt�l� bir 
ekilde kötü huylu ülseri de  ele al�r. Melchior’a göre, di er hastal�klarda oldu u 

gibi, burada da hekime geç gidilmesi tedavideki en büyük ana sorunlardan 
birisidir. Melchior hastalar�na ili kin öyle yazar: “Hastalar�n ço u cerrahi merkezlere 
ameliyat edilemez bir durumda geliyorlar, hatta o kadar ilerlemi  oluyor ki baz� vakalar, 
müdahalede bulunulsa  dahi uzun vadede bir ba ar�ya götürmesi imkans�z olur.”  

Bir y�lda 153 vakan�n sadece 49’u ancak ameliyat edilebilir durumda 
oluyordu. Melchior’un Türkiye’de öyle hastalar� olmu tur ki Breslau’da olsa büyük 
ihtimalle böyle vakalarla hiç kar �la mazd�.  

Melchior, Türkiye’deki ola anüstü sürgün ko ullar� alt�nda çal� malar�yla 
bilimin geli mesine katk�da bulunur. S�tma cerrahi tedavisi buna bir örnektir. 
Melchior, bir dalak ameliyat�n�n, ders kitaplar�nda yaz�lan�n aksine, ameliyat 
edilen hastalar�n ya amda kalma ans�n� sa lad� �n� kan�tlayabildi. Ayr�ca mide 
ülseri ile ilgili perfore ülser temel rezeksiyon ilkelerinin aksini ortaya koydu. 
“Ancak normal bir mide en iyi rezeksiyonlu bir mideden daha iyidir.” Melchior, o 
zamanlar baz� Türk hekimlerinin belli ba l� hastal�klarla ilgili tutucu tavr�ndan 
bahsetti. Örne in safra ta �n�n al�nmad� � taktirde mukozaya zarar verece i ve 
kansere neden olabilece i dü üncesi. Safra kesesi kanseri vakas�nda, her ne kadar 
bir gerileme olsa da bu kanser türünün Ankara’da daha s�k görüldü ünü söyledi. 

Böylece Eduard Melchior’un Türkiye’deki çal� malar�yla ilgili olarak k�saca 
genel bir bilgi verilmi  oldu. Melchior Anadolu’dan gelen hastalar�n�n insan� 
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derinden etkileyen ükran ve ba l�l�klar�na ili kin olarak öyle der: “Onlarla ilgili 
an�lar�m, hat�ralar�m�n en güzelleridir.49” Asistan� ve çevirmeni Nezihe Yener 
Melchior’un çal� mas�n� bilimsel aç�dan öyle de erlendiriyor: “Eduard Melchior 
Türkiye’de ça da  cerrahi ekolünü kurdu ve cerrahi alandaki e itimde ba ar�l� bir reform 
yapt�.50” Melchior, Nezihe Yener ve di er Türk asistanlar�yla Türkiye ve 
Avrupa’daki bilimsel dergilerde 110 makale yay�nlam�  ve 4 Türkçe ders kitab� 
yazm� t�r.51 Son olarak ortakla a yap�lan bir yay�n için bir örnek,  Türk yazar 
taraf�ndan imzalanm� : Kitab�n ba l� �: “Gastro-duodenal ülser deli i ameliyat�n�n 
sonuçlar� hakk�nda.” 

 

Belge 3. Erichsen Ar ivi 

                                                            
49 Melchior’un Türkiye'de elde etti i sonuçlar� gösteren bu özet u yay�nlara dayanmaktad�r: 

Melchior, Eduard. (1956). (früher Breslau; 1936-1954 Vorstand der chirurgischen Klinik des Nümune 
Hatahanesi. Ankara): Briefe aus dem Ausland. Chirurgische Erfahrungen aus der Türkei. In: 
Deutsche Medizinische Wochenschrift 81. s. 1, s. 40-42 und Deutsche Medizinische Wochenschrift 
81(1956) 2, s. 74-76. Bu özette kullan�lan al�nt�lar bu yaz�lardan al�nm� t�r. Türkçe: Türkiye´de 
çal� t� �m s�rada ald� �m neticeler. In: Dirim. s. 23. (1948)10, ss. 212-218. 

50  Nezihe Yener’in  yazar ile 15.3.1993’te yapt� � röportaj. 
51 Yener, N. (1961). Ord. Prof. Eduard Melchior. In: Ankara  Numune Hastahanesi Bülteni 1. s. 1. ss. 14-

16. 
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1945'den 1954'e kadar Melchior, Ankara Üniversitesi Cerrahi Bölümü, Cerrahi 
II. Kürsünün Ordinaryüsü idi.  Cerrahinin I. Kürsüsü 1955'ten  itibaren (1957'ye 
kadar) Kâmil Sokullu’nun elindeydi. Sokullu, Ankara Üniversitesi, T�p 
Fakültesi’nin kurulmas�nda komisyon üyesiydi. Kâmil Sokullu, 1898'de Bonn'lu 
Cerrah Profesör Robert Rieder taraf�ndan kurulan Gülhane Askeri Hastanesi 
hekimlerindendi.52 
 
E itim 

Melchior’un e itim verirken sözle mesi gere i ders kitaplar� da yazmas�, 
toplumsal kurulu lar�n geli imine katk� sa lamas� ve halka aç�k sunumlar yapmas� 
gerekiyordu. Ayn� ekilde uzman hekimlerin mesleki e itimleri de onun görevleri 
aras�ndayd�. Haftada iki defa asistanlar�yla ve ö retim üyeleriyle bilimsel 
toplant�lar düzenlemesi, derslerden önce derslerin metinlerini yaz�l� olarak 
haz�rlamas� ve ö retim üyeleri ile asistanlara da �tmas� gerekiyordu. Bu etkinlikler 
hakk�nda bir rapor yazmas�, sözle mesinin uzat�lmas� için esas te kil ediyordu.53 
Fakülte dekan�n�n talebi üzerine Melchior, 1948 y�l�na ait y�ll�k raporunda kendi 
etkinliklerinden bahseder. Ö retim üyeleri, asistanlar ve uzman hekimlere ait 
çal� ma konular�n�n listesi, çal� ma yelpazesinin geni li ini ortaya koymaktad�r:54 

1.  Ö retim Üyesi Muhittin Ülker. nce Ba �rsak Dönmesi. 

2.  Ö retim Üyesi Orhan Toygar. Kendisine iki y�l önce preparatlar ve 
mikrofotografi ile ki isel kay�tlar�m� verdim. imdiye kadar herhangi bir 
sonuç ç�kmad�. 

3.  lk Asistan Ali Turgut Kabal�k. Mide Fistülü ile ilgili çal� ma Ankara 
Üniversitesi T�p Dergisi’nde bas�lmak üzere. 

4.  lk Asistan Ali Turgut Kabal�k. Anevrizma. 

5.  Uzman Hekim Cavit Gülay. Kangren, Aç�k K�r�klar ve Emetin lac�. 

6.  Asistan Adnan Gürol. Dil Karsinomu. 

7.  Asistan Zeki Sunay. Sigma Torsiyonu. 

8.  Asistan Nurettin Deniz. Plevral Ampiyem Tüberküloz. 
9.  Asistan Sadi Güçlü. Osteomyelit, Alt Uç. 

10. Vekil Asistan Husrev Polat. Ameliyat Sonras� Kar�n Duvar� Y�rt�lmas�. 

11. Vekil Asistan Osman Do anlarl�. Dalak Extirpasyonu. 

                                                            
52 Bkz. Yazar�n bu kitap için yapt� � di er katk�. 
53 Bu uzatma ayn� zamanda Türkiye’deki oturum izninin de uzat�lmas� anlam�na geliyordu. 

Melchior’un meslekta � olan Farmakolog Paul Pulewka’n�n 10 Mart 1952’de Ankara Üniversitesi 
Rektörüne yazd� � bir yaz�, üniversitede görevli göçmenler ile di er yabanc�lara ili kin olarak  
yurtd� �na döviz gönderme konusunda k�sa bilgiler içermektedir. Melchior’un Türk polisinin 
oturma izni formunda, oturum durumunda ‘haymatloz’ (memleketsiz) ifadesi yer almaktad�r. 
Melchior dosyas� T. C. Maliye Bakanl� �. Hazine Genel Müdürlü ü. (1952). Ankara Üniversitesi 
Rektörlü ü’ne, 10 Mart 1952. Say� 593556-14. 

54 Eduard Melchior dosyas�ndan, T. C. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi kinci D�  Hastal�klar� 
Klini i. (1948). Ankara T�p Fakültesi Dekan� Prof. Dr. akir Dirisu. 



kinci Vatan 491

12. Vekil Asistan Hasan Erdo an. Ameliyat Sonras� Pulmoner Tüberküloz. 

13. Vekil Asistan Husrev Polat. Ameliyat Sonras� Kar�n Duvar� Y�rt�lmas�. 

14. Vekil Asistan Osman Do anlarl�. Dalak Extirpasyonu. 

15. Vekil Asistan Hasan Erdo an. Ameliyat Sonras� Pulmoner Tüberküloz. 

16. Vekil Asistan Mehmet Ökmen. Hidatik Kist. 

17. Vekil Asistan Kemal Tu cu. Kemik- Transplantasyon. 

Melchior, devam�nda Türk Kanser Derne i’nde safra kesesi kanseri hakk�nda 
bir konferans verdi ini belirtir. Uzman doktorlar için öngörülen kurslar�n, Sa l�k 
ve Sosyal Hizmetler Bakanl� �’n�n kurslar� kendi bünyesinde yürütmesi nedeniyle 
iptal edildi ini söyler.  

Melchior raporunda, hasta yata � ba �nda verilen e itim hakk�nda önemli bir 
noktaya i aret eder. E itim materyalinin yaz�l� bir örne inin olu turulmas�n�n 
imkans�z oldu unu  ifade eder. Çünkü belirtti ine göre Melchior, klini e gelen her 
yeni vakay� ö retim üyeleri, asistanlar� ve ö rencileri ile iyice inceler ve tart� �r. 
Seminer eklinde gerçekle tirdi i haftada üç saatlik üç viziteden bahseder.  

Bunun yan�nda, derslerin bilimsel içeriklerinin ayr�nt�l� bir biçimde ele 
al�nd� �, en yeni yöntemlerin tart� �ld� � ve yeni alan literatürünün görü üldü ü 14 
günlük bilimsel toplant� yap�l�r.55  

Melchior, cerrahi dersinin ilkelerini Kar�n Cerrahisi hakk�ndaki ders kitab�n�n 
önsözünde u ekilde ifade eder:  

“Amac�m, ö renciye kar�n cerrahisi hakk�nda temel bir oryantasyon sa lamak ve 
bunu yaparken eline kolay okunabilen bir kitap vermektir. Klinik dersimde yapt� �m 
gibi, burada da çabam ö renciye temel bilgileri aktarmakt�r. Çünkü tecrübeler, ezbere 
ö renilen bilgilerin çabuk unutuldu unu göstermektedir. Temel bilgilerin 
aktar�lmas�yla, okurun, ilgili hastal�klardaki operasyonlara ili kin göstergelerle, cerrahi 
müdahale yöntemlerinin temel ilkelerini, cerrahinin olanaklar� ve s�n�rlar�n� anlamas� 
sa lan�r. […] Umar�m, kitap bu haliyle pratisyen hekim için de faydal� olur”.56 

Yukar�da bahsi geçen Ö retim Üyesi Muhittin Ülker 1955 y�l�nda Melchior’un 
halefi olur. Yine ayn� ekilde orada bahsi geçen Orhan Toygar, Ankara 
Üniversitesi’nin 1955’te kurulan üçüncü kürsüsünde Ordinaryüs olur.57 Alfred 
Eckstein gibi Melchior da yüzlerce hekim yeti tirmi tir. Melchior 1954’teki 
emeklili inden sonra sviçre’ye göç etmeden Almanya’da ya ad�. Emeklili inden 
sonra yay�m etkinliklerine devam etti. 1974 y�l�nda sviçre’de ya am�n� kaybetti.58 

                                                            
55 Melchior dosyas�. T. C. Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi kinci D�  Hastal�klar� Klini i. (Numune 

Hastahanesi). Ankara T�p Fakültesi Dekanl� �na, Say�: 97 Ek 2. 
56  Melchior, E. (1949).  Özel Cerrahi Dersleri. Birinci k�s�m. Kar�n Cerrahisi. Ankara. s. 3. 
57 Bkz. Bakan, S. (2006). Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal�´n�n 

Tarihçesi. In: Ulusal Cerrahi Dergisi. 22. s. 1. ss. 37-47, burada s. 38. 
58  Bkz. Türk-Alman Derne i’nin bültenlerinde yer alan anma yaz�lar�. (1974). s. 92. s. 2. 
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                                                            Giri  

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Alman bilim 
insanlar� Prof. Ernst Reuter, Ord. Prof. Dr. Hans Freyer ve Ord. Prof. Ernst 
Forsthoff’tur. Bu ö retim üyelerinin yan� s�ra Sybille Winkelman da Almanca 
okutman� olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapm� t�r. 

Prof. Ernst Reuter ve Ord. Prof. Ernst Forsthoff yaln�zca Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde ö retim üyeli i yapm� ;  Ord. Prof. Dr. Hans Freyer önce Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi’nde, sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve nihayet 
lahiyat Fakültesi’nde dersler vermi tir.1  

Söz konusu bilim insanlar�ndan Prof. Ernst Reuter’in Siyasal Bilgiler Fakültesi 
için ayr� bir anlam� ve önemi vard�r. Reuter, 1938 y�l�nda Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde (o zamanki ad�yla Siyasal Bilgiler Okulu) göreve ba lam�  ve 
Almanya’ya geri döndü ü 1946 y�l�na kadar bu görevini sürdürmü tür. 

 

                                                            
1 Bu ö retim üyeleri ile ilgili bilgiler büyük ölçüde, Ankara Üniversitesi Rektörlü ü ve Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’nde bulunan dosyalar�ndan elde edilmi tir. 
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Prof. Dr. Ernst Reuter 

Özgeçmi i 

Prof. Ernst Reuter, 29 Temmuz 1889 y�l�nda, Apenrade kentinde do mu tur. 
Reuter, liseyi Leer’de 1907’de bitirmi ; 1907-1912 tarihleri aras�nda Marburg, 
Münster ve Münih Üniversiteleri’nde tarih, co rafya, ulusal ekonomi ve Alman 
Edebiyat� e itimi alm� t�r.  

1912 y�l�nda Marburg’da devlet s�nav�n� ba ar�yla geçmi tir. Reuter’in 
Almanya’da önemli bir siyasal kariyere sahip oldu u dikkat çekmektedir. 1912 
y�l�nda Sosyal Demokrat Parti’ye üye olmu , 1918-1921 y�llar� aras�nda Alman 
Komünist Partisi’nde aktif rol alm� ; Alman Komünist Partisi’nde genel sekreterlik 
ve Berlin parti sekreterli i yapm� ; daha sonra Alman Sosyalist Partisi’ne girmi  ve 
nihayet 1923 y�l�nda yeniden Sosyal Demokrat Parti’ye dönmü tür. Reuter’in 
siyasal kariyeri yaln�zca ulusal politikayla s�n�rl� kalmam� ; yerel politikada da çok 
önemli roller üstlenmi tir. 1925-1931 y�llar� aras�nda Berlin Belediye Meclisi üyeli i 
yapan Reuter, ayn� zamanda Berlin Ula �m ve Altyap� Dairesi’nin ba kanl� �n� 
yapm� ; Berlin Ula �m irketi BVG’nin kurulmas�n� da sa lam� t�r.  

Reuter, 1931-1933 y�llar� aras�nda Magdeburg Belediye Ba kanl� � yapm� t�r. 
Nisan 1933’te Nazi Kamu Personeli Yasas� gere ince Reuter’in kamu görevinden 
al�nd� � da bilinmektedir.2 Hitler’e muhalefeti nedeniyle, 1933-1934 y�llar�nda iki 
kez toplama kamplar�nda kalan Reuter, 1934 y�l�nda, Lichtenberg toplama 
kamp�ndan serbest b�rak�ld�ktan sonra ngiltere’ye gitmi tir. Ancak, Reuter, 
ngiltere’de i  bulamam� ; 1934 y�l�nda Türkiye’ye s� �nan Fritz Baade ve yine bir 

s� �nmac� (mülteci) olan Max von der Porten’in tavsiyeleri ve arac�l� � ile 1935 
y�l�nda Türkiye’ye gelmi , Ekonomi ve Ula t�rma Bakanl� �’nda dan� man olarak 
göreve ba lam� t�r.3 Reuter, bu arada Siyasal Bilgiler Okulu’ndaki görevine 1938 
y�l�nda ba lam�  ve Almanya’ya döndü ü 1946 y�l�na kadar görevine burada 
devam etmi tir. 1946 y�l�nda Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlü ü’ne dilekçe ile 
ba vurarak Almanya’ya dönmek istedi ini bildirmi tir. Almanya’ya döndükten 
sonra, 1948 y�l�na kadar yeniden Berlin Belediye Meclisi üyeli ine seçilmi , bu 
arada Ula �m ve Altyap� irketinin yöneticili ini yapm� t�r.  

1947 y�l�nda Berlin Belediye Ba kan� seçilmesine kar �n Sovyetler Birli i 
vetosu nedeniyle göreve ba layamam� ; 1948 y�l�nda, Berlin’in ikiye bölünmesi 
sonras�nda Berlin Belediye Ba kan� olmu  ve 1951 y�l�nda yeniden belediye ba kan� 
seçilmi tir.  Ayr�ca, Reuter’in 1949-1953 y�llar� aras�nda, Almanya’n�n önemli yerel 
yönetim  kurumlar�ndan birisi olan Alman Kentler Birli i’nin de ba kanl� �n� 
yapt� � görülmektedir.  

Reuter’in farkl� zamanlarda Amerika Birle ik Devletleri (ABD)’ne yapt� � 
seyahatler de olmu tur. 1929 y�l�nda yerel yönetimler ve yerel siyaset konusunda 
e itim amac�yla ABD’ye gitmi tir. 1949 y�l�nda Belediye Ba kanlar� Konferans�’na, 

                                                            
2 Barclay, D. E. (2012). Sürgündeki Ernst Reuter. Mülkiye, Yaz/2012, C. 36, ss. 85-91. 
3 Barclay, a.g.e. 
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1951 y�l�nda Amerikan Demokrat Hareketi’nin bir etkinli ine ve 1953’te Ford Vakf� 
ve ba ka kimi sivil toplum örgütlerinin toplant�lar�na kat�lm� t�r. 

Reuter, 29 Eylül 1953 tarihinde ya am�n� kaybetmi tir. Almanca, ngilizce, 
Rusça ve Yunanca bilen Reuter, öteki pek çok s� �nmac� (mülteci) profesörün 
aksine Türkçeyi de ö renmi , eserlerini Türkçe yazm� , üniversitede derslerini 
Türkçe vermi tir. Reuter’in dil ö renme konusunda sahip oldu u yetene in yan� 
s�ra, gördü ü e itim ve ö retimin de Türkçe’yi h�zla ö renmesinde önemli pay� 
vard�r. 1. Dünya Sava � y�llar�nda, sava  esiriyken Rusçay� da hemen ö rendi i 
bilinmektedir.4  Hatta, Reuter’in Türkçe’yi çok iyi ö renmesi sayesinde, Türkiye’de 
yepyeni bir alan olan ehircilik ve yerel yönetimler konular�nda Türkçe 
terminolojiyi yaratabildi i de savunulmaktad�r. 

Görüldü ü gibi, Reuter’in ancak bu biçimde özetlenebilecek, özellikle siyasal 
mücadelelerle geçen bir ya am öyküsü vard�r. Ernst Reuter kendi ülkesi olan 
Almanya’da siyasal mücadele verip Hitler rejimine kar � gelirken, “ikinci vatan�m” 
dedi i Türkiye’de Türk kamu yönetiminin geli tirilmesine ve en önemlisi 
yüksekö retimin geli mesine katk�da bulunmu tur.  

Reuter, Almanya’da Hitler rejimi s�ras�nda eziyet görmü tür; ancak, 1930’lu 
y�llarda Atatürk’ün uygulad� � e itim ve ö retimin modernle tirilmesi çabalar� 
nedeniyle davet edilen ya da görevlendirilen bilim insanlar�ndan biri de ildir.5 
Belediye ve ehircilik konular�nda uzman olan Reuter, özellikle Berlin ve 
Magdeburg kentlerinde ula �m alan�nda ba ar�l� politikalar üretme ve 
uygulamalara imza atm�  olmas� nedeniyle ula t�rma uzman� olarak Ekonomi ve 
Ula t�rma Bakanl� �’na davet edilmi tir.  

Reuter, Türkiye’deki çal� malar� s�ras�nda yine o dönem Türkiye’ye yerle mi  
tan�nm�  Alman mimarlardan Bruno Taut, Berlin Belediyesi’nin imar dan� man� 
mimar Martin Wagner ve yine tan�nm�  Alman kent planc�s� Gustav Oelsner ile s�k 
s�k görü mü  onlarla mesleki ve toplumsal i birli i yapm� t�r.6  

Reuter’in özellikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yapt� � 
katk�lar o kadar önemlidir ve Reuter Siyasal Bilgiler Fakültesi ile o kadar 
özde le mi tir ki, Alman Ressam Georg Löwel, kendisi taraf�ndan yap�lan Ernst 
Reuter’in tablosunu 1967 y�l�nda, Federal Almanya Cumhurba kanl� � kanal�yla 
Türk Büyükelçili i’ne yollam� ; tablo, Ankara’ya, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanl� �’na teslim edilmi tir.  

Bu tablo, bugün, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ernst Reuter’in kurdu u o 
zamanki ad�yla ehircilik Kürsüsü, bugünkü ad�yla Kent, Çevre ve Yerel Yönetim 

                                                            
4 Widmann, H. (1986). Ernst Reuter’in ve Di er Alman Profesörlerinin Türkiye’deki Bilimsel Hayata 

Sa lad�klar� Katk�. Ernst Reuter’in An�s�na (Zum Gedanken an Ernst Reuter). (Yay. Haz: Kele , R.) 
2.6.1986-3.6.1986. Ankara: Alman Kültür Merkezi. ss. 68-82. 

5 Neumark, F. (1986). Ernst Reuter’i Anma Sözleri. Ernst Reuter’in An�s�na (Zum Gedanken an Ernst 
Reuter). (Yay. Haz. Kele , R.). 2.6.1986-3.6.1986. Ankara: Alman Kültür Merkezi. ss. 34-39. 

6 Do ramac�, B. (2012). Türkiye’de Ernst Reuter ve Bay�nd�rl�k Üzerine Ara t�rmalar. Mülkiye, 
Yaz/2012, C. 36, ss. 75-83. 
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Politikalar� Anabilim Dal� ö retim üyelerinden, Reuter’in “ikinci ku ak”  temsilcisi 
Prof. Dr. Ru en Kele  ve “dördüncü ku ak” temsilcisi Prof. Dr. Ay egül Mengi’nin 
odalar�nda as�l�d�r.  

 
Foto raf 1. Prof. Dr. Ru en Kele  ve Prof. Dr. Ay egül Mengi, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’ndeki Odalar�nda Bulunan, Alman Ressam Georg 
Löwel’in yapt� � Ernst Reuter’in Ya l�boya Tablosu ile Birlikte 

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Katk�lar� 

Ernst Reuter, 1938-1939 ö retim y�l�nda Siyasal Bilgiler Okulu’nda ö retim 
üyesi olmu , bu görevini Türkiye’den ayr�ld� � 1946 y�l�na kadar sürdürmü tür. 
Reuter verdi i derslerle, yazd� � kitap ve makalelerle, haz�rlad� � raporlarla, 
kurdu u ve kurulmas�na öncülük etti i akademik birimlerle ve uygulay�c�lara, 
özellikle kaymakamlara yönelik kurslarda verdi i konferanslarla Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne büyük katk�da bulunmu tur. Reuter, Mülkiye’de bulundu u süre 
içerisinde, o dönemde Türkiye’nin ekonomi, siyaset ve yönetim yap�s�nda söz 
sahibi olacak kadrolar�n yeti tirilmesinde önemli rol oynam� t�r. Ekonomik, siyasal 
ve toplumsal geli me sürecinin çok önemli parças� olan kentle me süreci ve bu 
sürecin en önemli aktörlerinden birisi olan yerel yönetimler konusundaki 



kinci Vatan 499

çal� malar� Reuter’i yaln�zca Mülkiye için de il, Türkiye için de çok önemli duruma 
getirmi tir.7 

Verdi i Dersler 

Reuter, dari ubede ehircilik ve Mahalli dareler dersleri ile hem dari hem 
Mali ubelerde Mahalli dareler Maliyesi derslerini vermi tir. Derslerde Reuter 
ö rencilerine her zaman mütevaz� davran�r ve onlarla görü  al� veri inde 
bulunurdu.  

Reuter, ö rencilerini her zaman geleneksel ya da kazan�lm�  otoriteyi 
sorgulamaya özendirmi ; Mülkiye’nin ele tirel tarz�n�n geli mesine bu anlamda 
büyük katk�da bulunmu tur.8 

 

Kurulmas�na Katk�da Bulundu u Akademik Birimler 

Reuter’in Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kurulmas�na katk�da bulundu u 
akademik birimler vard�r. Bunlardan birisi, ehircilik Kürsüsü’dür. Reuter’in 
Siyasal Bilgiler Okulu’nda göreve ba lad� � 1938-1939 ö retim y�l� itibar�yla, 
Türkiye’deki hiçbir yüksekö retim kurumunda “ ehircilik” ad� alt�nda ya da 
içeri inde bir ders okutulmamaktayd�. Yine, ba ka ülkelerde ehircilik konular� 
daha çok mimarl�k, mühendislik ve planlama merkezli teknik bir içeri e sahipti. 
Oysa Reuter, ehircilik dersine kendi ö renim alanlar�na uygun olarak daha çok 
ekonomik, toplumsal ve siyasal aç�dan yakla �yor ve yakla �lmas� gerekti ini 
savunuyordu.  

Öte yandan, Reuter, ehircilik konular� ele al�n�rken köy ve köylü ile ilgili 
konulara da de inilmesi gerekti inin alt�n� çizmi tir. Hatta, bu nedenle Fehmi 
Yavuz, köy yönetimlerinin maliyesi üzerine bir doçentlik tezi haz�rlam� t�r.9  

1943 y�l� ba lar�nda Fehmi Yavuz, Prof. Ernst Reuter’in asistan� olarak 
atand� �nda, daha önce hiç üzerinde durulmayan bir alan seçti i için pek çok 
ki inin bu durumu yad�rgad� �n�n alt� çizilmektedir.10 Oysa, Ernst Reuter’in Siyasal 
Bilgiler Okulu’nda vermeye ba lad� � ehircilik, Mahalli dareler, Mahalli dareler 
Maliyesi gibi derslerde üzerinde durulan konular k�sa zamanda, Türkiye’nin çok 
önemli ekonomik, siyasal, yönetsel ve toplumsal tart� ma konular� aras�na 
girmi tir.  

1938 y�l�nda kurulan ehircilik Kürsüsü, zaman içerisinde önce Kentle me ve 
Çevre Sorunlar� Anabilim Dal�’na dönü mü ; 2014 y�l�nda da, Kent, Çevre ve Yerel 

                                                            
7 Kele , R., Mengi, A., Özgül, C. G. (2012). Ernst Reuter’in kinci Vatan� Türkiye’de Ça da  

Kentbilimin Geli mesine Yapt� � Katk�lar. (Yay�nlar� Üzerinden Bir De erlendirme). Mülkiye, 
Yaz/2012, C. 36, ss. 11-37. 

8   Barclay,  a.g.e., ss. 85-91. 
9  Yavuz, F. (1986). Prof. Ernst Reuter. Ernst Reuter’in An�s�na (Zum Gedanken an Ernst Reuter). (Yay. 

Haz.: Kele , R.). 2.6.1986-3.6.1986. Ankara: Alman Kültür Merkezi. ss. 24-33. 
10 Kele , R. (1986). Ernst Reuter ve Türk Kentbilimi. Ernst Reuter’in An�s�na (Zum Gedanken an Ernst 

Reuter). (Yay. Haz.: Kele , R.). 2.6.1986-3.6.1986. Ankara: Alman Kültür Merkezi. ss. 40-67. 
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Yönetim Politikalar� Anabilim Dal� olmu tur. Söz konusu Anabilim Dal�, 
kurulu undan bu yana kent, kentle me, konut, yerel yönetimler ve çevre 
konular�n� siyasal, ekonomik, hukuki ve toplumsal boyutlar�yla ele almakta, 
Reuter’in yakla �m�n� sürdürmektedir.  

Reuter’in Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1938 y�l�nda kurdu u ehircilik 
Kürsüsü uzun y�llar sonra Türkiye’deki ba ka yüksekö retim kurumlar�nda da 
kurularak yayg�nla m� t�r. 

Reuter’in kurulmas�na katk�da bulundu u ikinci akademik birim ise, o 
zamanki ad�yla skan ve ehircilik Enstitüsü’dür. Prof. Fehmi Yavuz’a göre, Reuter, 
söz konusu Enstitü’nün kurulmas� için çok çaba harcam� , bir tüzük haz�rlam� ; 
ancak, Siyasal Bilgiler Okulu’nda göreve ba lad� � ilk y�llarda yard�mc�s�n�n 
olmamas� ve 2. Dünya Sava � s�ras�nda ya anan kimi güçlükler nedeniyle bu 
giri imini sonuçland�ramam� t�r. Enstitü, onun ya am�n� kaybetti i zamana 
rastlayan 1953 y�l�nda kurulabilmi tir.11  

Kuruldu u dönemde Enstitü’nün Genel Kurulu, karma bir yap�ya sahipti. 
Genel Kurul’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan ö retim üyelerinin yan� 
s�ra ba ka üniversitelerden ö retim üyeleri de yer almaktayd�. Ama karma yap�y� 
olu turan as�l unsur, Genel Kurul’da yaln�zca ö retim üyelerinin bulunmamas�; 
ayn� zamanda bürokraside üst düzey görevleri olan, kentle me, yerel yönetimler ve 
bankac�l�k alanlar�nda uzmanla m�  ki ilerin bulunmas�yd�. Böylece, Enstitü’nün 
çal� ma alanlar�nda hem kuramc�lar hem de uygulay�c�lar yan yana getirilerek 
görü  al� veri inde bulunuyorlard�.12  

skan ve ehircilik Enstitüsü, 1980’li y�llar�n ba �nda Yüksekö retim Kurulu 
(YÖK) taraf�ndan yap�lan bir düzenlemeyle Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ba lanm� , 
ad� da skan ve ehircilik Ara t�rma ve Uygulama Merkezi olarak de i tirilmi tir. 
1986 y�l�nda ise, Ernst Reuter’in, kurulmas�ndaki emekleri dikkate al�narak, 
Merkez’in ad�na Ernst Reuter’in ad� da eklenerek, Ernst Reuter skan ve ehircilik 
Ara t�rma ve Uygulama Merkezi olmu tur. Merkezin Genel Kurul yap�s�, bu süreç 
içerisinde de i mi ; çal� ma konular�ndaki uygulay�c�lar bu yap�da yer almamaya 
ba lam� lard�r. Bugünkü Genel Kurul yap�s�nda yaln�zca Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden ö retim üyeleri bulunmaktad�r. 

 

Ernst Reuter Üzerine 

Prof. Fehmi Yavuz, önce asistan� sonra da doçenti olarak dört y�l boyunca 
Reuter ile birlikte çal� m� t�r. Bu nedenle Reuter’le ilgili gözlemleri ve saptamalar� 
büyük önem ta �maktad�r.  Yavuz’a göre, Reuter’in iki önemli yan� vard�r:13 
Bunlardan birisi, politikac� Ernst Reuter, di eri Profesör Reuter’dir. Yavuz, 

                                                            
11 Yavuz, F. Profesör Ernst Reuter. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. C. 23, Say�. 3. ss. 133-192. 
12 Kele , R. (2010). Mülkiye ve Kentbilim. Türkiye’de Kentbilim E itimi Sempozyumu, 15. skan ve 

ehircilik Haftas� Konferanslar�. Ankara. ss. 7-13. 
13 Yavuz, a.g.e., ss. 133-192. 
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politikac� Reuter’in Almanlar�n, Profesör Reuter’in ise Türklerin oldu unu 
söylemi tir.  

Reuter’in Türk Hükümeti ile yapt� � anla ma nedeniyle politika ile u ra mas� 
yasaklanm� t�.14 Bu nedenle politikadan uzak kalmaktan memnun olmamakla 
birlikte, politika konusunda sahip oldu u deneyimini, özellikle yerel yönetici 
olarak (Magdeburg Belediye Ba kanl� �) sahip oldu u deneyimleri ve bak�  aç�s�n� 
ö rencileriyle payla arak; kitaplarda, makalelerde ve haz�rlad� � raporlarda 
kullanarak aktarm� t�r. 

Reuter’in Türkiye’de çok sade bir ya am sürdürdü ü bilinmektedir. Yine, 
Fehmi Yavuz’un deyi iyle, Ankaral�lar Reuter’i bisiklete binen “Mavi Bereli 
Alman” olarak tan�m� lard�r.15 Yavuz, Reuter’in Türkiye’ye ilk geldi i y�llarda eline 
geçen paran�n sat�n alma gücünün çok yüksek oldu unu; bu nedenle bol bol kitap 
ald� �n� ve Nazi bask�s�ndan kaçan Almanlara yard�m çabalar�n� destekledi ini de 
söylemi tir. 

Reuter’in Türkiye hakk�ndaki dü ünceleri de çok önemlidir. Reuter’in gerek 
yaz�lar�nda, gerek konu malar�nda Türkiye’den “memleketim”, ya da 
“memleketimiz” diye söz etmesi dikkat çekicidir. Yavuz’a göre, Reuter, “… milliyet 
taassubunu, din, renk ayr�l� �na dayanan Dünya görü ünü her zaman reddetmi , 
insanlar�n kötü rejimler ve iktidarlar yüzünden birbirine dü ürüldü ü görü ünü 
savunmu tur…”16 

Reuter’in Türk devrimlerine ve bu devrimleri yapanlara da hayran oldu u 
bilinmektedir. Prof. Fehmi Yavuz, Reuter’in Almanya’ya döndükten sonra yazd� � 
bir makaleden al�nt� yaparak bu durumu öyle vurgulam� t�r:  

“Birinci Cihan Sava �’ndan sonra milletine yeniden hürriyetini kazand�rm�  olan 
büyük Devlet adam� Atatürk’ün memleketine yapt� � büyük hizmetlerden birisi, eski 
imparatorluk hayallerine bir daha dönmemek üzere, tam anlam�yla son vermi  
olmas�d�r. Belki baz� Turanc�l�k hayallerine sahip olanlar vard�r. Fakat bunlar Türk 
Milleti için hiçbir rol oynamazlar. Türkiye’de geni  halk kitlelerinin bir tek dile i 
udur: Yüzy�llar boyunca kötü i letilen, verimi dü ürülen memleketi yeniden imar 

etmek ve ondan ya ama a de er bir vatan yaratmak…”17 

Fehmi Yavuz,  Türkiye’de geçirdi i y�llar�n Reuter’e dinlenmek, beklemek, 
Dünyada olup bitenleri ana çizgileri ile izlemek, de erlendirmek, bir ba ka deyi le 
kendisini yenilemek f�rsat�n� verdi ini belirtmektedir. Yavuz’un yazd� �na göre, 
Reuter, Berlin’de kar �la t� � bir Türk dostuna, beklemeyi ve sab�rl� olmay� 
Türkiye’de ö rendi ini ve bu özelliklerin ne kadar de erli oldu unu Almanya’ya 
döndükten sonra anlad� �n� söylemi tir.18 

                                                            
14 Yavuz, a.g.e. 
15 Yavuz, a.g.e. 
16 Yavuz, a.g.e. 
17 Yavuz, a.g.e. 
18 Yavuz, a.g.e. 
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Reuter’in, Nazi rejiminin bir gün mutlaka çökece ine yürekten inand� �, o 
gün geldi inde Almanya’ya geri dönmek karar�nda oldu u, bu nedenle Türk 
uyru una geçmeyi kabul etmedi i de bilinmektedir.  

Yavuz, Reuter’i, “insanl�k duygusu, teknik bilgisi, çal� kanl� �, davran� lar�n� 
kontroldeki üstün ba ar�s� ile, bir arada ya ad� � topluma kendisini kabul ettirmi  
ve her zaman sayg� ile söz edilecek an�lar ve izler b�rakm� ” biri olarak 
tan�mlamaktad�r.19 

 

Eserleri 

Reuter’in seksenin üzerinde eseri vard�r. Bunlar aras�nda kitaplar, çe itli 
dergilerde yay�mlanm�  makaleler, haz�rlad� � raporlar ve e itim çal� malar� 
nedeniyle haz�rlad� � ders notlar� say�labilir. Eserlerinde üzerinde durdu u 
konular, köylerden kentlere göç, köy yönetimi, konut ve arsa sorunlar� ve 
politikalar�, kentle me ve kent planlamas�, kent yönetimi, kent içi ula �m, kentsel 
hizmetler ve çevre sorunlar�, belediye maliyesi, belediyelerin ekonomik giri imleri 
ve i letmeler, yerel yönetim bankac�l� � ve ller Bankas�, merkezi yönetim-yerel 
yönetim ili kileridir. 

1. Komünlerin Kalk�nmas� Usulleri ve ehircilik. (1938). Belediyeler Dergisi. Cilt  
4, Say� 46. ss. 17-23. 

2. Komünlerin Kalk�nmas� Usulleri. (1939). Siyasi limler Mecmuas�. Cilt  8, Say� 
96. ss. 1-11. 

3. Mahalli darelerle Devlet Aras�ndaki Münasebetler I. (1940). Siyasi limler 
Mecmuas�. Cilt 10, Say� 116. ss. 387-392.  

4. Mahalli darelerle Devlet Aras�ndaki Münasebetler II. (1940). Siyasi limler 
Mecmuas�. Cilt 10, Say� 117. ss. 446-452.  

5. çme Sular�n Sat� lar�nda Esaslar. (1940). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 63. ss. 
16-19. 

6. ehir Plan�nda ktisadi Kaideler. (1940). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 64. ss. 
19-27.  

7. Türkiye'de ehircilik Hakk�nda Bir Kitap. (1940). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, 
Say� 64. s. 28. 

8. Komün Bilgisi, ehircili e Giri . (1940). Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu. 

9. Türkiye’de ehirle me Temayülleri. (1941). Siyasi limler Mecmuas�. Cilt 11, 
Say� 126. ss. 243-249.  

10. Memur Yeti tirme Meselesine Dair. (1941). Siyasi limler Mecmuas�. Cilt 11, 
Say� 129. ss. 370-379.  

                                                            
19 Yavuz, a.g.e., ss. 24-33. 
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11. Endüstri Amelesinin Meskenlere Yerle tirilmesi. (1941). Belediyeler Dergisi. 
Cilt 6, Say� 65. ss. 8-12.  

12. Köylerimizde Ne Gibi ehircilik leri Yap�labilir? (1941). Belediyeler Dergisi. 
Cilt 6, Say� 66. ss. 9-13.  

13. Belediyeler statisti i I. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 68. ss. 40-44, 57.  

14. Belediyeler Bankas� Faaliyeti. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 69.          
ss. 7-10.  

15. Belediyeler statisti i II. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 69. ss. 31-35.  

16. Vilayet Hususi dareler statisti i. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 70.  
ss. 10-14.  

17. Türk Dilinde Bibliyografya. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 6, Say� 72. ss. 14-29.  

18. Mahalli darelerin Mali Kaynaklar� ve Devletle Mali Münasebetleri. (1941. 
Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 73. ss. 4-26, 34. 

19. Yabanc� ehir Haberleri. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 73. ss. 40-43. 

20. Sokak Levhalar�. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 74. ss. 11-14.  

21. Yabanc� ehir Haberleri. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 74. ss. 34-37. 

22. ehirlerimizden Köylerimize Ak�n. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 75.  

ss. 14-18. 

23. Yabanc� ehir Haberleri. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 75. ss. 58-62. 

24. Belediye letmelerinin Ehemmiyeti ve Problemleri I. (1941). Belediyeler 
Dergisi. Cilt 7, Say� 76. ss. 22-32.  

25. Yabanc� ehir Haberleri. (1941). Belediyeler Dergisi. Cilt 7, Say� 76. ss. 59-62.  

26. Teknik, Güzel Sanatlar ve ehirlerin daresi. (1941). Arkitekt. Cilt 12, Say� 11-
12. ss. 265-268.  

27. Belediye ktisadiyat�n�n Ehemmiyeti ve Meseleleri.  stanbul Üniversitesi 
ktisat Fakültesi Mecmuas�. Cilt 2, Say� 3-4, ss. 381-411.  

28. Bedeutung und Probleme der Kommunalwirtschaft. (1941).  stanbul 
Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas�. Cilt 2, Say� 3-4. ss. 290-321.  

29. Mahalli dareler statistiklerinin Ehemmiyeti ve Bunlar�n Tanziminde 
Gözetilen Esaslar. (1941). Konjonktür. Y�l 2, Say� 9-12. ss. 22-31.  

30. Mahalli darelerin Mali Kaynaklar� ve Devletle Mali Münasebetleri (Cihanda 
ve Türkiye’de). (1941). Konjonktür. Y�l 2, Say� 4-6, ss. 61-77.  

31. Kald�r�m ve La �m N�s�f Hissesi ve erefiye I. (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 
8, Say� 77. ss. 2-5, 18.  

32. Belediye letmelerinin Ehemmiyeti ve Problemleri II. (1942). Belediyeler 
Dergisi. Cilt 8, Say� 77. ss. 9-18. 
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33. Yabanc� ehir Haberleri.  (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 8, Say� 77. ss. 48-51, 
57.  

34. Yabanc� ehir Haberleri. (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 8, Say� 78,  ss. 50-53.  

35. Kald�r�m ve La �m N�s�f Hissesi ve erefiye II. (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 
8, Say� 79-81. ss. 19-21, 30.  

36. Yabanc� ehir Haberleri. (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 8, Say� 79-81. ss. 75-78. 

37. Belediyeler Dergisi Alfabetik Fihristi. (1942). Belediyeler Dergisi. Cilt 8, (Cildin 
sonunda ayr� bas�m olarak). ss. 1-22.  

38. Beledi Vak�flar�n Modern ehir daresindeki Ehemmiyetleri. (1942). stanbul 
Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas�. Cilt 3, Say� 3-4. ss. 329-343.  

39. Staedische Stiftung. (1942).  stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas�. 
Cilt 3, Say� 3-4. ss. 293-309.  

40. Yak�n Münakale, Tatbiki Mahalli dare. (1942). Cilt 1. Ankara:  Siyasal Bilgiler 
Okulu. 

41. Bedeutung und Struktur der Kommunalwirtschaft. (1942). Kaymakaml�k 
Kursu Ders Notlar� 1.  Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu. 

42. Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. (1942). Kaymakaml�k Kursu Ders Notlar� 2. 
Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu.  

43. Das Kommunale Nahvehrkehrswesen. (1942). Kaymakaml�k Kursu Ders 
Notlar� 3. Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu.  

44. Mahalli letmelerin Ehemmiyeti ve Problemleri.  Kaymakaml�k Kursu Ders 
Notlar� 4. Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu.  

45. Belediye Maliyesinin Umumi Meseleleri. (1943). Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi. 
Cilt 1, Say� 1. ss. 108-141.) 

46. ehirlerimizin Geli me Problemleri. (1943). Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi 
Dergisi. Cilt 1, Say� 5 Ankara. ss. 149-166.  

47. Belediyelerin Mali Durumlar�n�n Denkle tirilmesi ve Islah� mkânlar�. (1943). 
dare Dergisi. Say� 173. ss. 48-71. ) 

48. Kasabalar�m�z. (1943). Arkitekt. Say� 5-6. ss. 121-126. 

49. Belediyelerin Yap� letmeleri. (1943). Arkitekt. Say� 1-2. ss. 27-32.  

50. Belediye Meclisi Azalar�n�n Hak ve Selahiyetleri. (1943). Arkitekt.  Say� 3-4.  
ss. 86-90.  

51. Belediye Reisli i. (1943). Arkitekt. Say� 7-8. ss. 174-178. 

52. Belediye Yap� lerine Lüzumlu Paran�n Temini. (1943). Arkitekt. Say� 9-10.  
ss. 216-220.  

53. Mesken Meselesinin Halli Çareleri. (1943). Arkitekt. Say� 11-12. ss. 263-271. 
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54. Belediyeler Bankas�. (1943). stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas�. 
Cilt 4, Say� 1. ss. 1-27. 

55. Die Turkische Staedtebank. (1943).  stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi 
Mecmuas�. Cilt 4, Say� 1. ss. 1-27.  

56. Türk Ekonomisinde Belediyelerimizin Önemi. (1943). Türk Ekonomisi. Cilt 1, 
Say� 2. ss. 62-65.  

57. Harbin Belediyelerimiz Maliyesine Tesiri. (1943). Türk Ekonomisi. Cilt 1, Say� 
4. ss. 124-126, 139.  

58. Die Selbstverwaltung in der Türkei. (1943). La Turquie Kemaliste. Say� 47.      
ss. 7-18. 

59. Belediye Masraflar�. (1944). Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi. Cilt 1, Say� 2.            
ss. 319-341.  

60. Belediyeler statisti i 1929-1938. (1944). Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi. Cilt 1, 
Say� 2. ss. 393-398.  

61. Belediyelerin ktisadî craat�. (1944). Türk Ekonomisi. Cilt 1, Say� 7. ss. 225-228. 

62. Belediye Gelirlerimizin Art�r�lmas�. (1944). Türk Ekonomisi. Cilt 1, Say� 9.        
ss. 290-292. 

63. Beledi letmelerin Tabi Olaca � Mülhak Bütçe Sistemi ve Bu Sistemin stinat 
Edece i Esaslar. (1944).  dare Dergisi. Y�l 15, Say� 170. ss. 76-90.  

64. Beledi letmelerde Tarife ve Kazanç Temini Esaslar�. (1944). dare Dergisi. Y�l 
15, Say� 171. ss. 63-91.  

65. stanbul Belediyesinin Malî Durumu: 1937-1942. (1945). Siyasal Bilgiler Okulu 
Dergisi. Cilt 1, Say� 3. ss. 489-534.  

66. Küçük Belediyeler Meselesi I. (1945). Arkitekt. Say� 3-4. ss. 233-236. 

67. Küçük Belediyeler Meselesi II. (1945). Arkitekt. Say� 5-6. ss. 75-78, 90.  

68. Gayri Menkullerin Üzerine Kredi Meselesi. (1945). Arkitekt. Say� 7-8.               
ss. 179-182.  

69. Beledi letmelerde Devlet Müdahalesi. (1945). dare Dergisi. Y�l 16, Say� 174. 
ss. 58-82.  

70. Belediye Maliyesi. (1945). Ankara: çi leri Bakanl� �.  

71. Belediyelerimizin Gelirleri. (1945). stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi 
Mecmuas�. Cilt 5, Say� 1-4. ss. 49-81. 

72. Die Einnahmen der türkischen Stadtverwaltungen. (1945). stanbul Üniversitesi 
ktisat Fakültesi Mecmuas�. Cilt 5, Say� 1-4. ss. 46-74. 

73. Belediyelerimizin Gelirleri. (1945). ller ve Belediyeler Dergisi. Cilt 1, Say� 2.       
s. 40. 

74. ehirlerimizin Nüfus Geli mesi: Dört Genel Say�m�n Sonuçlar�. (1946). Siyasal 
Bilgiler Okulu Dergisi. Cilt 1, Say� 4. ss. 775-790.  
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75. Mesken Meselelerinin Hal Çareleri. (1946). Türk Ekonomi Derne i, Konferanslar 
Serisi 23. stanbul.  

76. ller Bankas� Raporu. (1946). Ankara.  

77. Elektrikle me Derdi. (1946). ller ve Belediyeler Dergisi. Cilt 1, Say� 8. ss. 281-283, 
307. 

78. Zürih ehrinin Yeni mar Plan�. (1946). ller ve Belediyeler Dergisi. Cilt 1, Say� 
10. ss. 386-389. 

79. Hollanda’da Roterdam ehrinin Yeni mar Plan�. (1946). ller ve Belediyeler 
Dergisi. Cilt 10. s. 390. 

80. sviçre ehirlerinin Yak�n Münakale letmeleri. ller ve Belediyeler Dergisi. Cilt 
1, Say� 14. s. 561. 

81. stanbul ehrinin Mali Durumu 1937-1942 ( sti ari Komisyonun Müzakereleri 
Hakk�nda Ön Rapor). (1951). stanbul: Belediye Matbaas�. 

82. Gerhard Kessler, Hikmet Somay ve Muhlis Ete ile birlikte. (1951). stanbul 
Belediyesi ktisat Müdürlü ünün Salahiyet ve Te kilat� Hakk�nda sti ari Heyetin 
Raporu. stanbul: Belediye Matbaas�. 

 

 

Ord. Prof. Dr. Hans Freyer 

Özgeçmi i 

Prof. Dr. Hans Freyer, 31 Temmuz 1887 tarihinde Almanya’n�n Leipzig 
kentinde dünyaya gelmi ; 18 Ocak 1969 tarihinde Baden-Württemberg eyaletinde 
yer alan Ebersteinburg’da ya am�n� kaybetmi tir. Sosyolojide Lepzig Okulu’nun 
kurucusu olarak kabul edilen Freyer, liseyi Dresden’de okumu tur. Greifswald 
Üniversitesi’nde teoloji, ulusal ekonomi, tarih ve felsefe ö renimi gören Freyer, 
1914-1918 y�llar� aras�nda sava  gönüllüsü olmu , bu arada a �r yaralanm� ; sonra 
da Heinrich Ni an� ile ödüllendirilmi tir. 1920 y�l�nda Leipzig Üniversitesi’nde 
doktor unvan� alm� ; 1922 y�l�na kadar burada felsefe alan�nda ö retim görevlisi 
kadrosunda çal� m� t�r. 1922’den 1925’e kadar Kiel Üniversitesi’nde felsefe 
alan�nda Profesör olarak görev yapm� ; 1925 y�l�nda Almanya’da ilk sosyoloji 
kürsüsü olarak kurulan Leipzig Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü’nde Ordinaryüs 
Profesör olarak bulunmu tur. Freyer’in Leipzig’de 1933 y�l�ndan ba layarak ayn� 
zamanda Kültür ve Evrensel Dünya Tarihi Enstitüsü Müdürlü ü yapt� � da 
görülmektedir. Freyer, 1938-1945 y�llar� aras�nda Budape te Üniversitesi’nde kültür 
tarihi, felsefe ve sosyoloji konular�nda misafir ö retim üyeli i ile Budape te Alman 
Enstitüsü Müdürlü ü yapm� t�r. 1945 y�l�nda Leipzig’den ayr�lan Freyer 
Wiesbaden’a gitmi tir. 1953-1963 y�llar� aras�nda Münster Üniversitesi’nde 
Emeritus olarak görev yapm� t�r. Türkiye’de, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ve lahiyat Fakültesi’nde kimi ö retim y�llar�nda görev 
yapmas� da bu döneme rastlamaktad�r. 
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Freyer’in Nasyonal Sosyalist Parti’ye kat�lmad� � bilinmektedir. Ancak, 1933 
y�l�nda Alman üniversiteleri ve yüksekokullar�ndaki profesörlerin yay�nlad� � 
bildiriye imza vermesi, sava  sonras�nda çok ele tirilmi tir.20 Hatta bu nedenle Bat� 
Almanya’ya ta �nd� � ve Wiesbaden’da bir yay�nevinde i  buldu u, bir süre burada 
çal� t� � bilinmektedir. Ancak, pek çok kaynakta, Freyer’in Nazi rejimini ve 
nasyonal sosyalist ideolojiyi hiçbir zaman benimsemedi i, zaman zaman polis 
taraf�ndan gözlendi i vurgulanmakta, “Revolution von echts” adl� eserindeki 
dü üncelerin Nazi rejimince Marksist olarak nitelendirildi i ve ac�mas�zca 
ele tirildi i de belirtilmektedir.21  

Freyer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Felsefe Kürsüsü 
Profesörü iken 1955 y�l�nda Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. s�n�fta Sosyoloji derslerini 
okutmak üzere sözle meli olarak görevlendirilmi tir. Freyer bu görevini 1957 y�l�na 
dek sürdürmü tür. 1958’de ise Freyer Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde 
görevlendirilmi tir. Freyer’in özellikle metodlu sosyoloji ö retiminde en önemli 
bilim insan� oldu u kabul edilmektedir. Freyer’in Hegel, Nietsche ve Oswald 
Spengler’den etkilendi i söylenebilir. 

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Katk�lar� 

Hans Freyer, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 25.01.1955 tarihli 
toplant�s�nda al�nan kararla Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin de oluru ile Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde Sosyoloji Profesörü olarak görevlendirilmi tir. 1955-1957 
y�llar� aras�nda baz� kesintilerle de olsa Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dersler 
vermi tir.  

Freyer’in Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki hocal�k serüveni Fakülte’nin o 
dönemki Dekan� Prof. Dr. Turhan Feyzio lu ile yapt� � yaz� malardan kolayca 
anla �lmaktad�r. Bu yaz� malarda, Fakülte’nin Freyer’i ne kadar önemsedi inin 
yan� s�ra, Freyer’in de Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ve Türkiye’ye duydu u sevgi ve 
yak�nl� � da görmek mümkündür.  

Bu yaz� malar�n birisinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanl� � taraf�ndan 
Fakülte’de ders vermek üzere yeniden yap�lan davete zarif bir yan�t vererek 
gelemeyece ini bildirmi tir. Nedeni de, o dönemde görev yapt� � Münster 
Üniversitesi’nde ders program�n�n çoktan yap�lm�  oldu u ve kendisinin de 
görevlendirilmi  oldu udur. Münster Üniversitesi’nde o dönem sosyoloji dersi 
veren tek ö retim üyesi olmas� nedeniyle izin alamam� t�r. Freyer mektubunda, 
çok güzel an�larla ayr�ld� � Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yeniden ders vermeyi çok 
istedi ini; bir sonraki ders y�l�nda bunu yapabilece ini de belirtmektedir. Freyer’in 
mektubun sonunda Fakülte’deki meslekta lar�na sevgi ve selamlar�n� yollamay� da 
ihmal etmedi i görülmektedir.  

                                                            
20 www.wikipedia.org.de, Eri im Tarihi: 28.02.2015. 
21 Fröchlich, C. Hans Freyer: Leipziger Gesellschaftswissenschaftler und Kulturdiplomat in Südosteuroa. 

www.cultiv.net, Eri im Tarihi: 01.03.2015. 
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Bu mektuba Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Turhan Feyzio lu yan�t 
vermi , Profesörler Kurulu karar� ile Freyer’in 01.03.1957’den Temmuz 1957 sonuna 
kadar misafir Sosyoloji Profesörü olarak davet edilmesinin kararla t�r�ld� �n� 
Freyer’e yazm� t�r. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Prof. Dr. 
Kemal Fikret Ar�k, Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Dr. Hamit Sadi Selen ve Prof. Dr. 
Burhan Köni’den olu an bilim kurulunun karar� ile Freyer’in çok de erli bir bilim 
insan� oldu u ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne önemli katk�larda bulunaca � 
belirtilmi tir. 

Freyer, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � yan�tta, yap�lan 
davetten mutluluk duydu unun alt�n� çizmi tir.  

Dekan Prof. Dr. Turhan Feyzio lu’nun yazd� � mektuptan Freyer’in söz 
konusu daveti kabul etti i anla �lmaktad�r. Freyer’i 1 Mart 1957’de Ankara’ya 
bekledikleri, tüm formalitelerin k�sa zamanda tamamlanaca � bu mektupta 
belirtilmektedir. Ayr�ca daha önce planlanan ampirik sosyoloji dersini vermesi ve 
bu alandaki bilimsel çal� malar� yönlendirmesi de istenmektedir. Yine,  1. s�n�flara 
verilen sosyoloji dersinin d� �nda, Freyer’in daha önce Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nde oldu u gibi daha üst s�n�flardaki ö rencilere Hegel ve Machiavelli 
hakk�nda seminer vermesi de özellikle önemli bulunmaktad�r. Bilim, tarih felsefesi 
ya da sosyal bilimler çerçevesinde kimi tart� ma konular� önermesi de 
istenmektedir.  

Freyer, 21 Kas�m 1956’da yazd� � mektupta ise, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
verece i iki saatlik dersin konusunu “Endüstri Toplulu unda Sosyoloji” ya da 
“Endüstri Devrinin Sosyolojisi” olarak önermektedir. Daha önce Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ndeki derslerinde sosyolojinin genel konular�n� anlatt� �n�, bu kez ise, 
modern toplumun ana sorunlar�n� ön plana ç�karmay� ve onlar�n üzerinde durmay� 
uygun buldu unu belirtmektedir. Freyer mektubunda, Profesör Yavuz 
Abadan’dan ald� � bilgiye göre Fakülte’de siyasal teorilere kar � büyük bir ilgi 
oldu u sonucuna vard� �n�, bu nedenle, daha üst s�n�ftaki ö rencilere verece i 
seminerin konusunu “16. Yüzy�ldan 19. Yüzy�la kadar geli en siyasal teorilerde 
Makyavelli’nin etkileri” olarak önermek istedi ini bildirmektedir. Bu çerçevede 
Hegel, Ranke ve Bismarck’�n devlet anlay� �n�n da incelenebilece ini 
belirtmektedir. Ayr�ca, ampirik bir sosyolojik ara t�rmaya ili kin bir plan da 
haz�rlamakta oldu u mektupta yer alan bir ba ka noktad�r. 

Hans Freyer, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � son mektupta ise, 
Türkiye’ye ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gelece i için duydu u mutlulu u dile 
getirmektedir. 
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Verdi i Dersler 

Ankara Üniversitesi’nin Hans Freyer ile yapt� � sözle meye göre, Freyer, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sosyoloji dersi okutacak; bu derslerin saati en az 6, en 
çok 12 olacakt�. Derslerin yan� s�ra Freyer, sosyoloji konular�nda seminer verecek, 
derslerin s�navlar�n� yapacak, ayr�ca uygulamaya yönelik bilimsel çal� malar� 
yönetecek ve yönlendirecekti.  

Freyer ile yap�lan sözle me bir y�ll�k olup, bu süre bitmeden Profesörler 
Kurulu karar� ile sözle me yenilenebilecekti. Freyer, Türkçe bilmemekteydi. 

 

Eserleri 

Prof. Hans Freyer’in ba l�ca eserleri öyle s�ralanabilir: 

1. Antaeus, Bir Eti in Temeli. (Antaeus, Grundlegung einer Ethik). (1918). Jena, 
Diederichs. 

2.  19. Yüzy�l Felsefi Dü üncesinde Ekonominin De erlendirilmesi (Die 
Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken 19. Jahrhunderts). (1921). 
Leipzig, Wilhelm Engelmann. (Bu eser Freyer’in Doktora çal� mas�d�r.) 

3.  Objektif Ruh Teorisi: Kültür Felsefesine Giri  (Theorie des objektiven Geistes, 
eine Einleitung in die Kulturphilosophie). (1934). Lepzig/Berlin, B.G. Teubner, 
1922. (3. Bask�). 3. Aufl. 1934. 

4.  Prometheus, Kültür Felsefesi Dü ünceleri (Prometheus, Ideen zur Philosophie 
der Kultur). (1923). Jena, Diederichs. 

5.  Devlet (Der Staat). (1926). Leipzig, Ernst Wiegandt Verlagsbuchhandlung. 

6.  Gerçeklik Bilimi Olarak Sosyoloji, Sosyoloji Sisteminin Mant�ksal Temeli 
(Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft, Logische Grundlegung des Systems der 
Soziologie). (1930).  Lepzig, B.G. Teubner. 

7.  Sosyolojiye Giri  (Einleitung in die Soziologie). (1931). Lepzig, Quelle und 
Meyer. 

8.  Berlin, Berlin. (1931). Propylaen Verlag. 

9.  Dünya Tarihini nceleme Sistemleri, Tarih Felsefesi Tarihine Bir Bak�  (Die 
Systeme der weltgeschichtlichen Betrachtung (ein Abriss der Geschichte der 
Geschichtsphilosophie). (1932). 

10.  Sa dan Gelen Devrim (Revolution von Rechts). (1932). Jena, Diederichs. 

11.  Siyasi Sömester, Üniversite Reformu Konusunda Bir Öneri (Das Politische 
Semester, Ein Vorschlag zur Universitaetsreform). (1933) Jena, Diederichs. 

12.  Egemenlik ve Planlama, Politik Eti in ki Temel Kavram� (Herrschaft und 
Planung, Zwei Grundbegriffe der Politischen Ethik). (1933). Hamburg, 
Hanseatische Verlagsgesellschaft. 

13.  Pallas Athene. (1935). Jena, Diederichs. 
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14.  Politik Ada, Platon’dan Günümüze Ütopyalar Tarihi (Die politische Insel, 
eine Geschichte der Utopien von Platon bis zur Gegenwart). (1936). Lepzig, 
Bibliographisches Institut. 

15.  Yirminci Yüzy�l�n Tarihsel Bilinci (Das geschichtliche Selbstbewusstsein des 20. 
Jahrhunders). (1937). Leipzig, Verlag H. Keller. 

16.  Machiavelli. (1938). Lepzig, Bibliographisches Institut. 

17.  Avrupa’n�n Dünya Tarihi (Weltgeschichte Europas). (1948). Wiesbaden, 
Dieterichsche Verlagsbuchhandlung. 

18.  19. Yüzy�l�n Dünya Tarihi Aç�s�ndan Anlam� (Die Weltgeschichtliche 
Bedeutung des 19. Jahrhunders). (1951). Kiel, Lipsius und Tischer. 

19.  Ça �m�z�n Teorisi (Theorie des gegenweartigen Zeitalters). (1955). Stuttgart, 
DVA. 

Tüm bu eserlerin d� �nda Freyer’in çe itli dergilerde yay�mlanm�  pek çok 
eseri oldu u bilinmektedir. Freyer’in çal� t� � alanda ün kazanmas�na neden olan 
eserleri özellikle Avrupa’n�n Dünya Tarihi ve Ça �m�z�n Teorisi adl� kitaplar�d�r. 
Freyer bu iki eseriyle Almanya d� �nda dünyaca ün kazanm� , döneminin en büyük 
Tarih Felsefecisi unvan�n� kazanm� t�r. Yine, Sosyoloji alan�nda Tarihçi Okul 
çerçevesinde Felsefi Sosyolojinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilmi tir. 

 

Ord. Prof. Ernst Forsthoff 

Özgeçmi i 

Prof. Ernst Forsthoff 13 Eylül 1902 tarihinde o zamanki ad�yla Laar, bugünkü 
ad�yla Duisburg’da do mu ; 13 A ustos 1974 tarihinde Heidelberg’de ya am�n� 
kaybetmi tir. 1921’de Müllheim Devlet Lisesi’ni bitiren ve lise bitirme s�nav�n� 
ba ar�yla veren Forsthoff; Marburg, Freiburg ve Bonn Üniversiteleri’nde hukuk ve 
devlet bilimleri okumu tur. 1930’da Freiburg Üniversitesi’nde Kamu Hukuku 
Doçenti, 1933’te Frankfurt am Main Üniversitesi’nde Kamu Hukuku ve dare 
Hukuku Profesörü olarak görev yapm� t�r. 1935’te Hamburg Üniversitesi’nde, 
1936’da Königsberg Üniversitesi’nde dare Hukuku kürsülerini yöneten Forsthoff, 
1942’de Viyana Üniversitesi’nde, 1943’te Heidelberg Üniversitesi’nde çal� m� t�r. 
Forsthoff, yine 1948 y�l�ndan ba layarak Heidelberg Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Anayasa ve dare Hukuku dersleri okutmu tur.  

Forsthoff’un en tan�nm�  eseri, 1933 y�l�nda yay�mlanan “Der totale Staat”t�r. 
Nazi rejimi döneminde Forsthoff’un bu rejimle yak�nla t� �, ancak, daha sonra 
kendi iste iyle bu rejimden uzakla t� � da çe itli kaynaklarda belirtilmektedir.22 
1945’te Forsthoff, Amerikan askeri güçleri taraf�ndan görevinden al�nm� , 1952 
y�l�nda yeniden üniversiteye dönmü tür. Sava  bittikten sonra, Federal Almanya 
Anayasas� haz�rlan�rken Forsthoff’un görü lerinden yararlan�lm� ; sosyal devlet ve 

                                                            
22 www.wikipedia.org.de, Eri im Tarihi: 01.03.2015. 
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hukuk devleti kavramlar�n�n Anayasa Hukuku’ndaki önemi Forsthoff taraf�ndan 
vurgulanm� t�r. 

Forsthoff, 1960 y�l�nda, K�br�s Cumhuriyeti Anayasas�’n�n haz�rlanmas�na da 
katk�da bulunmu , 1963’e kadar K�br�s Anayasa Mahkemesi’nin Ba kanl� �’n� 
yapm� t�r. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ocak 1959 tarihinde, Prof. Dr. Tahsin Bekir 
Balta’n�n ba kanl� �nda Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Prof. Dr. 
Bahri Savc� ve Prof. Dr. Seha L. Meray’dan olu an Bilim Kurulu Forshoff’un 
Fakültede idare hukuku dersleri vermesini uygun ve yararl� görmü tür. Bilim 
Kurulu’nun haz�rlad� � raporda, Forsthoff’un tüm eserleri, özellikle o dönem 
yedinci bask�s� yap�lm�  olan dare Hukuku (Lehrbuch des Verwaltungsrechts) adl� 
kitab�n�n dünya çap�nda ün kazand� � belirtilmektedir. Öte yandan, Forsthoff’un 
bilimsel etkinliklerinin yan� s�ra idare hukuku ö retiminde son derece yetkin 
oldu unun alt� çizilmektedir. Bunun üzerine, Forsthoff, 1 Mart-31 May�s 1959 
tarihleri aras�nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dare Hukuku 
Kürsüsü’nde Profesör olarak görev yapm� t�r. 

Forsthoff’un Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetimine yazd� � mektup da son 
derece önemlidir. Forsthoff, mektupta önce, konuk ö retim üyesi olarak davet 
edilmekten çok mutlu oldu unu belirtmektedir. Ama daha da önemlisi, 
Forsthoff’un, Ankara Üniversitesi’ni, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ve modern 
Türkiye’yi tan�yaca � için çok heyecanl� oldu unu söylemesidir. 

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Verdi i Dersler 

Prof. Dr. Ernst Forsthoff, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dare Hukuku 
dersleri vermi tir. 

 

Eserleri 

1. Federal Devlette Kamu Tüzel Ki ileri (Die öffentliche Körperschaft im 
Bundestaat). (1931). 

2. Belediye Yönetiminin Krizi (Die Krise der Gemeindeverwaltung). (1932). 

3. Bütüncül Devlet (Der Totale Staat). (1933) (2. Bask� 1934), Hamburg. 

4. Yarat�c� Yönetim (Die Verwaltung als Leistungstraeger). (1938). 

5. Hukuk ve Dil (Recht und Sprache). (1940). 

6. Hukukun S�n�rlar� (Grenzen des Rechts). (1941). 

7. Yeniça ’da Alman Anayasa Tarihi (Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit). 
(1941). (4. Bask�s� 1972). 

8. dare Hukuku (Lehrbuch des Verwaltungsrecht). (1949) (1. Bask�), (1957) (7. 
Bask�.) 
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9. De i en Hukuk Devleti, Anayasa Hukuku Ara t�rmalar� (Rechtsstaat im 
Wandel. Verfassungsrechtliche Abhandlungen). (1950). (Sonraki bask�s� 1964). 

10. Sosyal Devletin Anayasal Sorunlar� (Verfassungsprobleme des Sozialstaates). 
(1954). 

11. Sanayi Toplumunun Devleti (Der Staat der Industriegesellschaft). (1971). 

 

 

Okutman Sybille Winkelman 

Sybille Gertrud Winkelman, 20.12.1941 tarihinde Schwerin’de do mu tur. 
Winkelman, 1970 y�l�nda Almanya’da, Ö retmen Yüksek Okulu’ndan mezun 
olmu , 1976-1977 döneminde Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat� 
Yüksek Lisans Program�’n� “pekiyi” derece ile bitirmi tir. Winkelman, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde 1976 y�l�ndan 1980 y�l�na kadar Almanca Okutman� olarak 
görev yapm� t�r.  
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Giri  

Kuruldu u 1949 y�l�ndan itibaren Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde 
Bosna, Tunus, ngiltere, ran ve Almanya gibi ülkelerden pek çok bilim insan� 
çal� m�  ve çal� malar�yla Fakülte’ye katk�da bulunmu lard�r. Özellikle Almanya’dan 
gelen bilim insanlar�n�n hem Üniversitemize hem de lahiyat Fakültemize ciddi 
bilimsel katk�lar� olmu tur. lahiyat Fakültesi’ne katk�da bulunan Alman bilim 
insanlar� Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Uzman Detlef-Eckhard Stoebke, Uzman 
Prof. Dr. Horst Widmann, Okutman Hans Alfred Steger, Ord. Prof. Dr. Hans Freyer, 
Prof. Dr. Christian W. Troll ve Prof. Dr. Felix Körner’dir. Bu bölümde ad� geçen 
Alman bilim insanlar�n�n k�sa biyografileri verilmi , özellikle Üniversitemiz ve 
lahiyat Fakültesi’ne olan katk�lar� incelenmi tir.1  

 

 

                                                            
1 Kitab�n bu bölümünün yaz�lmas�nda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne katk� sa layan Alman 

bilim insanlar�yla ilgili Üniversitemiz ve lahiyat Fakültemizde bulunan bütün veri ve dokümanlar� 
temin eden Rektör Yard�mc�m�z Say�n Prof. Dr. Kas�m Karakütük’e çok te ekkür ederim.   

15



Recai Do an 514

Prof. Dr. Annemarie Schimmel 

Ya am� 

Annemarie Schimmel, 7 Nisan 1922 y�l�nda Erfurt’ta do du. Orta durumda bir 
Protestan ailesine mensuptu. Babas� merhum posta memuru Paul Schimmel, annesi 
ise ev han�m� Anna Schimmel n e Ulfers idi. lkokulu Erfurt’ta 1928-1932, liseyi ise 
yine ayn� ehirde 1932-1939 y�llar� aras�nda tamamlad�.  

 

 
Foto raf 1. Annnemarie Schimmel  

 
Belge 1. Annnemarie Schimmel’in Nüfus Hüviyet Cüzdan� Örne i 
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Belge 2. Annnemarie Schimmel’in Biyografisi 

 

24 ubat 1939’da Bakalorya  (lise mezuniyet) imtihan�ndan ba ar�l� oldu ve 
ard�ndan alt� ayl�k staj�n� (Arbeitsdienst) yapt�. Stajdan sonra sonbaharda Berlin 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Arapça, Farsça, Türkçe ve slam Sanat� dersleri 
okumaya ba lad�.  

20 Kas�m 1941’de hocas� Richard Hartmann’�n yan�nda haz�rlad� � Die Stellung 
des Kalifen und Quadis im sp tmamlukischen gypten (Geç Dönem M�s�r Memlüklerinde 
Halife ve Kad�lar�n Durumu) adl� teziyle Arap Filolojisi ve slam limleri alan�nda 
doktor unvan�n� ald�. Doktora mezuniyetinin ard�ndan Alman D� i leri 
Bakanl� �’nda Türkçe tercüman olarak görev yapt�. 2. Dünya Sava �’n�n sonuna 
kadar bir taraftan tercümanl�k yaparken di er taraftan da ilmi çal� malar�n� yürüttü.  
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Sava  sonras� Amerikal�lar taraf�ndan gözalt�na al�narak be  ay Marburg’taki 
gözalt� kamp�nda tutuldu. Bundan dolay� doçentlik imtihan�n� çok istedi i Berlin’de 
de il, Marburg’ta yapmaya mecbur kald�. O s�ralarda haz�rlad� � Die Structur der 
Milit rschit unter den sp ten Mamluken (Geç Dönem Memlüklerinde Asker S�n�f�n�n 
Yap�s�) adl� çal� mas�n�, kampa gelip kendisiyle tan� an Marburg Üniversitesi Teoloji 
Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Friedrich Heiler’in teklifi üzerine doçentlik tezi olarak 
Marburg Üniversitesi’nde sundu. 12 Ocak 1946 y�l�nda Marburg Edebiyat 
Fakültesi’nde doçentli e atand�.  

1946’dan itibaren Marburg Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde bir yandan 
Arapça, Farsça ve Türkçe dilleri okuturken di er taraftan da Prof. Friedrich Heiler ile 
birlikte dini bilimler hakk�nda ders ve seminerler verme f�rsat� buldu.  

Schimmel, akademik kariyerinin büyük bir bölümünü Marburg 
Üniversitesi’nde iken o y�llar�n dünyaca me hur akademisyenleri Paul Natorp, 
Rudolf Otto, Rudolf Bultmann, Friedrich Heiler ve Hans Heinrich Schaeder’den 
dersler alarak tamamlad�. 1949’dan itibaren ba ka ülkelerde konferanslar da vermeye 
ba lad�. Örne in, 1949 y�l�nda Uppsala ve Stokholm’da “Das islamische Gebet” ve 
“Die Stellung der Frau im Islam” ba l�kl� konferanslar� verdi. 1950 y�l�nda ise 
Amsterdam’da yap�lan International Congress for Study of the History of Religions’a 
kat�ld�. Marburg Üniversitesi’nde geçirdi i y�llarda akademik çal� malar�n�n yan� 
s�ra ba ka çal� malar da yapt�. Örne in, Marburg Üniversitesi y�llar�nda H. H. 
Schaeder’in tavsiyesi üzerine Mevlana’n�n eserlerini okumaya ba lad� özellikle de 
Mesnevisi’ni hiç yan�ndan ay�rmad�. Yine Yakup Kadri Karaosmano lu’nun “Nur 
Baba” adl� roman�n� “Flamme und Falter" ad�yla 1947 y�l�nda Almanca’ya çevirdi. 
Mevlana ile ilgili "Lied der Rohrflöte" ba l� � alt�nda gazeller yazd�. Hocas� Heiler 
onun baz� m�sralar�na "Das Gebet" adl� kitab�nda örnek dualar olarak yer verdi. 1949 
y�l�nda Mevlana hakk�ndaki ilk çal� mas� Die Bildersprache Dschelaladdin Rumis’i 
Marburg’da yazd�. Bu süreçte Prof. Heiler’in yan�nda Studien zum Begriff der 
Mystichen Liebe in der Frühislamichen Mystik (Erken Dönem slam Tasavvufunda 
Mistik Sevgi Kavram� Hakk�nda Ara t�rmalar) adl� ikinci doktora tezini haz�rlayarak 
4 Eylül 1951 y�l�nda Marburg Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde Din Bilimleri 
alan�nda sundu. 1952 ubat ay�nda Deutsche Forschungsgemeinschaft bursuyla iki 
ay stanbul kütüphanelerinde dua ve münacaat hakk�ndaki el yazmalar�n� 
ara t�rmak için ilk defa Türkiye’ye geldi. 

Ayn� y�l Oxford’da yap�lan International Association for Liberal Christianity 
and Religions Freedom’da mukayeseli dini bilimler alan�n�n genel sekreteri (umum 
kâtibi) olarak “The Problem of Authority and Freedom in Islam” adl� bir konferans 
verdi.  

1953 May�s ay�n�n sonunda Paris’te toplanan International Association for the 
Study of the History of Religions ba kanlar toplant�s�na yine kâtip s�fat�yla kat�ld�. 20 
A ustos 1953 y�l�nda profesör unvan�n� ald�. 31 A ustos 1953 y�l�nda tekrar 
Türkiye’ye geldi. Kas�m ay�nda stanbul ve Ankara’da konferanslar verdikten sonra 
Aral�k’ta tekrar Almanya’ya döndü. 
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Annemarie Schimmel, Türkiye’ye geli lerinde sanat ve edebiyat toplant�lar�na 
kat�ld� ve Behçet Necatigil, Matamatikçi Profesör Mustafa nan, Salah Birsel, Cahit 
Külebi, Haldun Taner, Samim Kocagöz, Ya ar Nabi, Yahya Kemal, Semiha Ayverdi, 
Nezihe Araz gibi birçok air ve dü ünürle tan� t�. Özellikle Semiha Ayverdi ile özel 
bir dostlu u vard�. Yine Mevlevi, R�fai, Nak i ve Melami tarikatlar�na mensup 
ki ilerden slam sanat� özellikle de hat sanat� üzerine önemli bilgiler edindi.  

Varl�k, stanbul, Yeditepe ve Hayat gibi dergilerde “Cemile K�ratl�” müstear 
ad�yla yaz�lar yazd�. Bu müstear addan hareketle Türkiye’deki dostlar� ona “Cemile 
Bac�” ve “Cemile Sultan” diye hitap etmeye ba lad� o da bundan büyük bir 
memnuniyet duydu. lmi ara t�rmalardaki titizli i, çal� kanl� �, Do u ve Bat�’n�n 
klasik bilim dillerine hakimiyeti, yazd� � yaz�larla akademik dünyan�n dikkatini 
çekti. 

Schimmel, 1954 y�l�nda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dinler Tarihi 
Kürsü’sü profesörü olarak atand�. 18 May�s 1955 tarihinde ba mühendis Osman Tar� 
ile evlenerek Türk uyru una geçti. Ancak Schimmel’in bu evlili i üç y�l sürdü. 

Schimmel, 1958 y�l�nda Pakistan Türkiye büyükelçisinin daveti üzerine 
Karaçi’ye gitti.2 Bu gezi vas�tas�yla Hint Alt k�tas� kültürüyle tan� t� ve Pakistan, Sind 
ve Hindistan’da bu kültürlerle ilgili ara t�rmalar yapt�. Bu dönemde Sindçe’yi de 
ö rendi. 

1959 y�l�nda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ndeki görevinden istifa 
ederek Marburg’a geri döndü. Ancak Marburg Üniversitesi’nde kendisine kadro 
verilmedi i için bir y�l aç�kta kald�. Bu s�rada Marburg’da bir kongre düzenlemeyi 
planlayan Milletleraras� Dinler Tarihi Cemiyeti’nin ba kan� hocas� Prof. Friedrich 
Heiler, organizasyonda kendisine yard�m etmesi için Schimmel’le irtibata geçti.  

1960 y�l�n� Schimmel bu kongrenin organizasyonuyla geçirdi. F. Heiler’in teklifi 
üzerine cemiyetin ikinci ba kanl� �n� da kabul etti.  

1 May�s 1961 y�l�nda Türkolog Prof. Dr. Otto Spies’in Bonn Üniversitesi’ndeki 
profesörlük teklifini kabul etti. Bu y�ldan itibaren Türkçe, Arapça, Farsça, slam 
Tarihi, slam Sanatlar� Tarihi, Tasavvuf ve Dinler Tarihi deslerini okutmaya ba lad�. 
Schimmel, Bonn Üniversitesi’nde 1966 y�l�n�n sonuna kadar bu görevinde bulundu.  

                                                            
2 Annemarie Schimmel’in lahiyat Fakültesi Dekanl� �’na verdi i 15.01.1958 tarihli dilekçe. 
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Belge 3. Annemarie Schimmel’in Ankara Üniversitesi ile yapt� � sözle me 
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Belge 4. Annemarie Schimmel’in Ankara Üniversitesi ile sözle me yapt� �na dair 

Noter Belgesi 

 

1961-1972 y�llar� aras�nda Albert Theile ile beraber Arapça ve Almanca olarak 
yay�mlanan Fikrun Wa Fan (Fikir ve Fen) dergisinin editörlü ünü yapt�. Shchimmel 
bu dergide slam kültür ve sanatlar�yla ilgili yaz�lar da yay�mlad�.  

1965 y�l�nda Claremont/California’daki Dinler Tarihi Kongresi’ne kat�ld� �nda 
kendisine Harvard Üniversitesi’nde Hind-Müslüman Kültürü okutmas� için bir 
kürsü teklif edildi. Hint Alt K�tas� Müslüman kültürüne ilgi duyan ve bu konuda 
incelemeler yapan Schimmel, bu teklifi kabul etti ve 1967 y�l�nda Indo-Muslimische 
Kultur ad�yla kurulan kürsünün ba �na geçti.  

Bu görevi kabulüyle 1992 y�l�na kadar yirmibe  y�l sürecek olan Amerika 
Birle ik Devletleri Harvard Üniversitesi’ndeki akademik ya am� ba lad�. Bu süre 
içinde ö retim üyeli inin yan� s�ra New York Metropolitan Müzesi’nde slam 
Sanatlar� özel dan� manl� � ve 1980-1990 y�llar� aras�nda Milletleraras� Dinler Tarihi 
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Cemiyeti ba kanl� � yapt�. Yine Londra’daki smaili Enstitüsü’nde misafir profesör 
olarak dersler verdi. 1992 y�l�nda Harvard Üniversitesi’nden emekli olarak Bonn’a 
döndü. 

Annemarie Schimmel, emeklili inden sonra da ilmi çal� malar�n� ya am�n� 
kaybedinceye kadar devam ettirdi. Bonn Üniversitesi arkiyat Bölümü’nde dersler 
okuttu. Dünyan�n çe itli ülkelerinde konferanslar vermeye devam etti. 7 Nisan 1997 
y�l�nda do umunun 75. y�l� onuruna bir Hint Müslüman Kültürü (Indo-Muslimische 
Kultur) kürsüsü aç�lmas� üzerine ya am�n� kaybedece i zamana kadar burada da 
dersler verdi. Hemen her y�l ikiden az olmamak art�yla birçok eser yay�mlad�. Bu 
süreçte pek çok ödül de ald�. Bu ödüller içinde Schimmel’in ya am�nda en önemli 
olarak nitelendirdi i ve Almanya’da büyük f�rt�nalar koparan 1995 y�l�ndaki 
Friedenspreis des deutschen Buchhandels (Alman Yay�nc�lar Birli i Bar�  Ödülü)’dür.  
Schimmel’in bu bar�  ödülüne lay�k görülmesi Avrupa’da özellikle Ye iller ve 
feministlerin ba � çekti i baz� çevrelerde onun slam’a olan sempatisi ve eserlerinin 
hiç birinde slam aleyhinde herhangi bir ifadenin bulunmamas� ve özellikle 
kendilerince birçok insan haklar� ihlallerinin yap�ld� � ülkelere gitmesinin son derece 
yanl�  bir hareket oldu u gerekçesiyle tepkiler ald�. 

Annemarie Schimmel, Morgenland und Abendland Mein West-östliches Leben adl� 
kendi otobiyografik niteli indeki eseri tamamlad�ktan k�sa bir süre sonra 26 Ocak 
2003 y�l�nda Bonn’da ya am�n� kaybetti. Bonn’da yap�lan cenaze törenine dünyan�n 
birçok memleketinden çok say�da sevenleri kat�ld�. Birçok ülkede ad�na anma 
törenleri ve bilimsel etkinlikler düzenlendi. 14 Nisan 2003’te Ankara Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda Alman Büyükelçili i’nin 

katk�lar�yla Schimmel’i Anma Toplant�s� yap�ld�.3 

Çe itli ülkelerde pek çok üniversite taraf�ndan fahri doktorluk unvan� verilmi , 
madalya ve ödüllere lay�k görülmü  olan 100’ün üzerinde makale ve farkl� dillerde 
yaz�lm�  50’yi a k�n telif ve tercüme eseri bulunan Annemarie Schimmel’in 
eserlerinden baz�lar� unlard�r: 

1. Die Chronik des Ibn Ijas, Muhammed Ibn Ahmad Ibn-Ijas, Indices von A. Schimmel, 
stanbul, 1945. 

                                                            
3 Bu k�s�m yaz�l�rken öncelikle Annemarie Schimmel’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne 

müracaat�nda verdi i tercümei halden ve Morgenland und Abendland Mein West-östliches Leben 
(München, Beck Verlag, 2002) adl� otobiyorafik eserinden yararlan�lm� t�r. Bu k�s�mda yararlan�lan 
di er çal� malar ise unlard�r: Padak, F. (2007). Annemarie Schimmel’in Hayat�, Eserleri, Tasavvuf ve 
Mutasavv�flar Hakk�ndaki Görü leri. (Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, anl�urfa.; Bilman, . (2004). Annemaire Schimmel’in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, 
(Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi). Uluda  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.; Özkan, 
S. (2003). Vefeyat: Annemarie Schimmel Zümrüt Hayallere Adanm�  Bir Ömür. slam Ara t�rmalar� 
Dergisi. Say� 9. stanbul. ss. 153-166.; Özkan, S. (2003). Annemarie Schimmel. Diyanet leri 
Ansiklopedisi. ss. 229-231.; Kara, M. (2003). Do udan Bat�ya, Bat�dan Do uya Bakan Bir Âlim Prof. 
Dr. Annemaire Schimmel. Tasavvuf. Say� 11. Ankara. ss. 488-498.; Özkan, S. (1995). Annemarie 
Schimmel veya airler Ülkesinde Yaln�zl�k. Türkiye Günlü ü. Say� 37. Ankara. ss. 56-63; Ak�n, N. 
(2004). Annemarie Schimmel. slamiyat. Cilt 7, Say� 1. Ankara. ss. 171-186.      
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2. Dschavidnama, Das Buch der Evigkeit, Muhammed Iqbal, Aus dem Persischen, 
München, 1957. 

3. Pakistan, Ein Schloss mit tausend Toren, Zürich, 1965. 

4. Islamic Calligraphy, Leiden, 1970. 

5. Mystical Dimensions of Islam, The University of North Carolina Press, Chapel 
Hill, 1975. 

6. Islam in India and Pakistan, Leiden, 1982. 

7. Das Mysterium der Zahl: Zahlensymbolik im Kulturvergleich, Frans Carl Endres u. 
A. Schimmel. Köln, 1984. 

8. Muhammed Iqbal, prophetischer Poet und Philosoph, München, 1989. 

9. Wanderungen mit Yunus Emre, Köln, 1989. 

10. Der Islam; Eine Einführung, Stuttgart, 1990. 

11.  Mein Bruder Ismail: Erinnerungen an die Türkei, Köln, 1990. 

12.  Das Thema des Weges und der Reise m Islam, Opladen, 1994. 

13.  Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam, Edinburg: 
Edinburg University Press and Albany: State of New York Press, 1994. 

14.  Der Islam, Stuttgart, 1995. 

15.  Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, Düsseldorf, 1996. 

16.  Jesus und Maria in der islamischen Mystik, München, 1996. 

17.  Die Tr ume des Kalifen, Tr ume und ihre Deutung in der islamischen Kultur, 
München, 1998. 

18.  Sufismus, Eine Einführung in die islamische Mystik, München, 2000. 

19.  Das islamishe Jahr, Zeiten und Feste, München, 2001. 

20.  Islam und Europa, Jena, 2002. 

21.  Auf den Spuren der Muslime, Mein Leben Zwischen den Kulturen, Herder, 2002. 

22.  Morgenland und Abendland Mein West-östliches Leben, München, 2002. 

Schimmel taraf�ndan yay�nlanan Türkçe kitaplar unlard�r: 

1. kbal, M. (1958). (Farça’dan Çev: Schimmel, A.). Cavidname. Ankara: Türkiye  
Bankas�. 

2. Mevlana Celalettin Rumi'nin ark ve Garpta Tesirleri. (1963). Ankara. 

3. Tasavvufun Boyutlar�. (1982). stanbul: Adam. 

4. Peygamberane Bir air ve Filozof Muhammed kbal. (1990). (Çev: Özkan, S.). 
Ankara: Kültür Bakanl� �. 

5. Ben Rüzgar�m Sen Ate : Mevlana Celaleddin Rumi: Büyük Mutasavv�f�n Hayat� ve 
Eserleri. (1999). (Çev: Özkan, S.) stanbul: Ötüken Ne riyat. 
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6. Dinler Tarihine Giri . (1999). stanbul: K�rkambar. 

7. Ruhum Bir Kad�nd�r. (1999). (Çev: Akbulut, Ö. E.). stanbul: z. 

8. Yunus Emre ile Yollarda. (Çev: Özkan, S.). stanbul: Ötüken Ne riyat. 

9. Say�lar�n Gizemi. (2000). (Çev: Küpü o lu, M.). stanbul: Kabalc�. 

10. slam�n Mistik Boyutlar�. (2001). (Çev: Kocab�y�k, E.). stanbul: Kabalc�. 

11. A k Mevlana ve Mistisizm. (2002). (Çev: Özkan, S.). stanbul: K�rkambar. 

12. Halifenin Rüyalar�/ slamda Rüya ve Rüya Tabiri. (2005). (Çev: Erkmen, T.) 
stanbul:Kabalc�. 

13. Ve Haz. Muhammed (S.A.V): O'nun Peygamberidir: Peygamber'e slam nanc�nda 
Gösterilen  Hürmet. (2008). (Almanca'dan Çev: Aytolu, O.) stanbul: Profil. 

14. ark Kedisi: Hikayeler, iirler, Atasözleri, Türküler, Ninniler ve Hikmetler. (Çev: 
Özkan, S.). stanbul: Ötüken Ne riyat. 

15. Hallac: "Kurtar�n beni Tanr�'dan". (2011). (Çev: Ahmetcan, G. A.). stanbul: Pan. 

16. Do u-Bat� yak�nla malar�: Avrupa’n�n slam Dünyas�yla Kar �la mas�. (2012). 
(Almanca’dan Çev: A uiçeno lu, H.). stanbul: Avesta. 

 

Türkiye Y�llar� ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

Annemarie Schimmel, bütün ya am�n� slam dininin, tarihini ve sanat�n� 
tasavvuftan hareketle anlamaya ve anlatmaya çal� t�. Tasavvuf dü üncesini dünyaya 
tan�tmak için çaba harcad�. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Muhammed 
kbal gibi sufi ve dü ünürlerin dü ünce tarihinde hak ettikleri yeri almalar� için 

büyük gayret gösterdi. Schimmel, dillerini bildi i Müslüman ülkeleri gezdi, oradaki 
insanlarla kayna t� ve tan�d� � kültürlerin iirden sanata, musikiden mimariye, resim 
ve minyatürden hat sanatlar�na kadar bütün tarihi zenginliklerini gözlemledi. 
Dolay�s�yla slam sanatlar�na kar � özel bir ilgi duydu. Çok geni  bir ilgi alan� olan 
Schimmel, çal� malar�n� tasavvuf, Müslüman milletlerin iiri ve genel olarak slam 
dini olmak üzere üç alanda yo unla t�rd�. Schimmel bu alanlarda çal� malar 
yaparken ba ta Hint Alt K�tas� olmak üzere gitti i Müslüman ülkelerin akademik ve 
kültürel ya amlar�na da önemli katk�larda bulundu. Bu ülkelerden birisi de 
Türkiye’dir. 

Yukar�da “Ya am�” k�sm�nda bahsedildi i üzere Schimmel’in Türkiye’ye ilk 
geli i 1952 y�l� ubat ay�ndad�r. 1953 y�l�nda tekrar geldi inde Ankara’ya da u rar ve 
konferanslar verir. 1954 y�l�nda ise Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne 
gelmi tir. Bu süreç özetle öyledir. 

Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nin kurulu u pek çok alanda oldu u gibi 
dinler tarihi alan� aç�s�ndan da bir dönüm noktas�d�r. Fakülte’nin Dinler Tarihi 
Kürsüsü’nün kurulu unu 1949 y�l�ndan 1952’ye kadar Prof. Dr. Hilmi Ömer Budda, 
daha sonra ise Prof. Dr. Mehmet Karasan yürütmü tü. Mehmet Karasan 1954’te bu 
görevini b�rak�nca Dinler Tarihi Kürsüsü bo  kald�. Muhtemelen Annemarie 
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Schhimmel 1953 Kas�m ay�nda Ankara’ya konferanslar vermeye geldi i s�rada o 
günkü lahiyat Fakültesi dekanl� � görevini yürütün Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen-
kendisi pedagog ve Almanya’da bulunmu  bir akademisyendir- Schimmel’i 
fakültenin Dinler Tarihi Kürsüsü’ne ö retim üyesi olmak üzere davet etti.4 O, bu 
daveti kabul ederek kürsü ö retim üyeli i için müracaat etti. lahiyat Fakültesi 
Profesörler Kurulu 31 May�s 1954 tarih ve 147/c karar say�s�yla “Dinler Tarihi 
Profesörlü ü için (1.200 liral�k yabanc� kadrosu) yap�lan gizli seçim sonunda, 
Marburg Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Annemarie Schimmel’in ittifakla  
(aday) seçildi i” karar�n� ald�. Bunun üzerine Fakülte dekan� B. Z. Egemen bir 
yaz�yla Schimmel’e aday seçildi ini ve olu turulan jüriye sunulmak üzere bugüne 
kadar yay�mlad� � eser ve makalelerinin birer nüshas� ile hal tercümesini en k�sa 
zamanda göndermesini istedi. Schimmel, hal tercümesini ve yay�nlad� � eserlerinin 
birer nüshas�n� lahiyat Fakültesi Dekanl� �’na gönderdi. 

Schimmel’in ilmi yeterlili ini belirlemek üzere Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Prof. 
Dr. W. Björkkman5, Ord. Prof. Dr. S. akir Ansay, Prof. Dr. Muhammed Tanci ve 
Prof. Dr. B. Z. Egemen’den müte ekkil bir jüri olu turuldu. lim jürisi Dr. 
Björkman’�n ba kanl� �nda 17.06.1954 Per embe günü toplanarak aday�n eserlerini 
Dinler Tarihi ile ilgisi aç�s�ndan inceleyip raporunu haz�rlad�. Raporun sonucu 
öyleydi: “Tahlilleri yap�lan eser ve makaleler ve namzedin hal tercümesinde 

bildirilen izahat, Prof. Schimmel’in Mukayeseli Dinler Tarihi Profesörlü ünü 
yapabilecek ilmi ehliyete sahip bulundu unu göstermektedir. Henüz 32 ya �nda 
bulunan namzedin ark dillerine bihakk�n vukufu ve ilmi ne riyat�, kendisinin iyi bir 
inki af yolunda bulundu una delildir. Bu bak�mlardan Dinler Tarihi Profesörlü üne 
lay�k bulundu unu ittifakla kabul ederiz.” (21.06.1954 tarihinde Jüri Ba kan� Prof. 
Dr. W. Björkman’�n Dekanl� a sundu u jüri raporu). Daha sonra Hukuk Fakültesi-
lahiyat Fakültesi Karma Profesörler Kurulu’nun6 1.07.1954 tarihli toplant�s�nda 

“Prof. Dr. M. Karasan’dan inhilal eden Dinler Tarihi Profesörlü üne Prof. Dr. 
Annemari Schimmel’in, tayini mevcudun ittifak�yla kararla t�r�ld�.” Bunun üzerine 
lahiyat Fakültesi Dekanl� �’nca Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne buradan 

Hariciye Vekaletine, oradan da Maliye Vekaleti’ne yaz�lar yaz�ld� ve Schimmel’in 
atanmas�nda hiçbir sak�nca olmad� � bildirildi. Yaz� malar�n olumlu sonuçlanmas� 
üzerine Dekan Egemen 13.10.1954 tarihinde Schimmel’e bir yaz� yazarak atanmas� 
için gerekli formalitelerin tamamland� �n�, ekteki sözle meyi imzalayarak en geç 

                                                            
4 Türk vatanda l� �na geçmesi üzerine 1.200 liral�k maa �nda dü me olmas�ndan dolay� daha sonraki 

dekan Prof. Dr. Sabri akir Ansay’a yazd� � yaz�dan Bedii Ziya Egemen’in daveti üzerine Dinler 
Tarihi Kürsüsü ö retim üyeli i görevini kabul etti i anla �l�yor. 

5 As�l ad� Johannes Walther Björkman’d�r. sveç uyrukludur. Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’nün 
07.08.1953 tarih ve 113312-42 say�l� Maliye Bakanl� �’na yazd� � yaz�. 

6 Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nden iki profesörün mebus seçilmeleri ve bir profesörün de 
vefat� üzerine profesör say�s� be e dü tü ü için o zamanki 4936 say�l� Üniversiteler Kanunu’nun 
geçici 4. maddesi gere ince fakültede Profesörler Kurulu olu turulamam� , bunun üzerine 
06.08.1952 tarihli Üniversiteleraras� Kurul taraf�ndan Hukuk Fakültesi’nin lahiyat benzeri fakülte 
kabul edilmesiyle ilgili Milli E itim Bakanl� � yaz�s�na istinaden Hukuk ve lahiyat Fakültesi karma 
profesörler kurulu olu turulmu tur.  
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Kas�m ay�nda Ankara’da olacak ekilde haz�rl�k yapmas�n� istedi. Schimmel 
sözle menin Kas�m ay�ndan ubat ay�na kadar yap�ld� �n� ancak sözle mede iki sene 
içinde alan�yla ilgili bir kitap yaz�lmas� ve senede iki ay izinli say�lmas� gibi 
maddelerin çeli ti ini ve bu durumun kendisine aç�klamas�n� istedi. Dekan Egemen 
18.10.1954 tarihli yaz�s�nda endi eye dü memesini, bu durumun Türkiye’deki 
mevzuata göre mali y�l�n Mart ay�nda ba lay�p ubat’ta bitmesinden 
kaynakland� �n� bildirdi.   

Schimmel yaz� malar�n tamamlanmas�ndan sonra Ankara’ya gelerek 5 Kas�m 
1954 tarihinde Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Kürsüsü’ndeki 
ö retim üyeli i görevine ba lad�. Kendisiyle Ankara Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Sedat Kansu 13 Ocak 1955 tarihinde 1.11.1954-28.02.1955 döneminde geçerli 
olmak üzere bir sözle me imzalad�. Sözle mede 1.200 lira ayl�kla Dinler Tarihi dersi 
profesörü olarak atand� �, y�lda iki ay izin hakk�n�n bulundu u, göreve ba lad� � 
andan itibaren iki sene içinde dersine ait bir eser vermeyi taahhüt etti i gibi 
maddeler yer al�yordu.7 Schimmel yabanc� statüsünde çal� t� � süre içinde bu 
sözle me her y�l onunla Ankara Üniversitesi Rektörü aras�nda imzalanmaya devam 
etti. 5 Kas�m 1954’te göreve ba layan Annemarie Schimmel, 3 ve 4. s�n�flarda yer alan 
Dinler Tarihi dersini okutmaya ba lad�. Sözle mesinin 6. maddesinde yer alan ko ul 
çerçevesinde “Dinler Tarihine Giri ” adl� bir eser haz�rlad� ve eser fakülte yay�nlar� 
aras�nda 1955 y�l�nda yay�mland�.8 Annemarie Schimmel’in Ankara Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi’ne hatta Türkiye’deki dinler tarihi ara t�rmalar�na katk�s�n� bu eser 

çerçevesinde de erlendirmek gerekir. 

Schimmel’in ders kitab� olarak haz�rlad� � Dinler Tarihine Giri  adl� çal� mas�n� 
bir y�ldan daha az bir zamanda sundu u görülmektedir. Bu eser, muhtemelen daha 
önce Almanca olarak haz�rlad� � 86 sayfal�k ders kitab�n�n geni letilmi  hali idi. 
Kitab�n Önsöz’ünde kutsal hakk�nda bilgi verilmektedir. lk cümlesinde yer alan 
“Din deyince, insanlar�n behemehal ah�s eklinde olmas� laz�m gelmeyen insanüstü 
bir kudretle münasebetini anlamaktay�z. lah ve Tanr� mefhumunun mevcut olmas� 
laz�m gelmez.” ifadelerinden onun din tan�m�nda Frederick Heiler ve Nathan 
Söderblaum’un kutsal anlay� �n� benimsedi i anla �lmaktad�r. Zira ad� geçen bilim 
adamlar� kutsal kavram�n�n tanr� kavram�n� da a an daha kapsay�c� bir kavram 
                                                            
7 Schimmel ile yap�lan bu sözle me yabanc� kadrosunda çal� an bütün akademisyenler için ayn� 

maddeleri içermektedir. Özellikle göreve ba lad� � andan itibaren ilgili ö retim üyesinin girdi i 
dersle ilgili iki y�l içinde bir eser haz�rlamas� önemli maddelerdendi. Bu art� yerine getirmeyen 
yabanc� akademisyenin sözle mesi yenilenmezdi. Örne in, Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi’nde görev yapan Prof. Tayyip Okiç’in sözle mesi bu madde gerekçe gösterilerek 
Profesörler Kurulu’nun karar� ile yenilenmemi tir. 21.12.1955 tarih ve 299-305 say�l� profesörler 
kurulunun karar� öyledir: “Prof. Tayyip Okiç 20.01.1954 tarihinde kendisine tebli  edilen ve 1955 
Kas�m ay�na kadar okuttu u dersle ilgili bir eser yazmas�n� gerektiren Profesörler Kurulu’nun 
karar�na ra men böyle bir eseri Fakülte’ye vaktinde tevdi etmedi i, -Profesörün 1956-1957 ders y�l� 
içinde (Hadis lmine Giri ) adl� bir eserin yay�m�n� tasarlad� � hakk�ndaki yaz�s� okunarak bu eserin 
verilmesi icabeden eserle alakas� olmad� �- için 1956-1957 y�l� mukavelesinin yenilenmemesine oy 
birli iyle….. karar verildi.”   

8  Shimmel, A. (1955). Dinler Tarihine Giri . Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay�nlar� XI. Ankara: 
Güven. 
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oldu unu belirtiyorlar. Tanr� kavram� dinde belirleyici oldu undan, Budizm, 
Jaynizm gibi tanr� kavram�na yer vermeyen baz� dinlerin d� ar�da kalmas� için bu tür 
kapsay�c� bir tan�m benimsenmektedir. Dinin mahiyeti ile ilgili bu yakla �m� 
Schimmel’in yöntemini de belirlemektedir. Zira bu yakla �m dinler tarihi 
çal� malar�nda daha serbest ve daha geni  malzeme derleme imkan� sunmaktad�r. 
Ancak Schimmel’in metodunu as�l belirleyen Marburglu lahiyatç� Rudolf Otto’nun 
kutsalla ilgili yakla �m�d�r. Rudolf Otto kutsal�, “mahiyeti tam olarak anla �lamayan, 
bir yandan insana korku salan  (mysterium tremendum) di er yandan da onu 
cezbeden ve hayran b�rakan (mysterium fascinans)  insanüstü bir kudret” olarak 
tan�mlamakt�r.  

"Dinler Tarihine Giri " adl� eserin önsözündeki kutsalla ilgili aç�klamalar�ndan 
sonra din bilimleri hakk�nda bilgi verilmektedir. Din bilimleri; Din Tarihi, Din 
Fenomenolojisi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Felsefesinden olu maktad�r. 
Schimmel, bunlardan en çok birbirini tamamlay�c� bilimler olarak Din 
Fenomenolojisi ve Din Felsefesi üzerinde durmaktad�r. Bu durum, Schimmel’in 
metodolojisini de belirlemektedir. Schimmel, Din Fenomenolojisinin, din hakk�ndaki 
ilmi ara t�rmalarla ilgili bir disiplin oldu unu belirtir. Ona göre, Din Fenomenolojisi, 
dini fenomenlerin tarihi boyutunu dikkate almaks�z�n sadece onlar�n mahiyetini 
inceler. Çe itli dinlerin, kutsal eylemlerini, kutsal mekan ve zamanlar�n�, kutsal 
nesnelerini ve kutsal ah�slar�n� konu edinir. Schimmel’e göre Din Fenomenolojisi, 
dinler tarihinde karma �k gibi görünen kutsal�n yans�malar�n� ara t�r�p onlar� düzene 
koyar. Bütün dinlerde ortak olan yönleri göstermeye çal� �r. Bu aç�klamalar�ndan 
Schimmel’in Van der Leeuw’ün fenomenolojini benimsedi i anla �l�yor. Schimmel, 
Din Fenomenolojisine özselci bir anlam yükler. Çünkü ona göre Din Fenomenolojisi, 
dinler aras�ndaki farkl�l�klar� inkâr etmeden, dini duygunun ve bu duygunun 
tezahürlerinin bütün dinlerde birbirine benzedi ine vurgu yaparak dinlerin köken 
ve amaç bak�m�ndan bir oldu unu göstermeye çal� �r. Yine Schimmel’e göre Türkiye, 
din bilimleri aç�s�ndan oldukça zengin bir malzemeye sahiptir.  

Schimmel, Dinler Tarihine Giri  adl� eserinin önsözünde son olarak din 
ara t�rmalar�ndaki yakla �m ekli hakk�nda bilgi vermektedir. Ona göre lahiyat ile 
Din Bilimleri farkl�d�r. lahiyat, dinin savunmas�n� yapar. Din bilimleri, dolay�s�yla 
Dinler Tarihi alan�nda çal� anlar objektif olmal�, her dinde gizli olan hakikati anlay�p 
anlatmaya gayret etmelidirler. Kendi dinlerini ba ka dinlerle objektif olarak 
kar �la t�rabilmelidirler. Fakat ba ka dinlerin tuhaf gelen hususiyetlerini hemen 
kesin yanl� lar olarak görüp reddetmemelidirler. Çünkü Allah birdir, bütün dinlerde, 
en iptidailerinde bile insanlar çe itli isimlerle isimlendirilen bu Allah’a tapm� lard�r.  

Schimmel, 259 sayfadan olu an "Dinler Tarihine Giri " adl� eserinin 150 
sayfas�nda slam’�n d� �ndaki dinleri, tarihlerine pek girmeden fenomenler aç�s�ndan 
ele al�p anlat�r. Ders kitab� olarak haz�rlanmas� sebebiyle anlat�m�n çok sistematik 
oldu u söylenemez. Konu ba l�klar�nda bile bu durumu görmek mümkündür: 
ptidai dinler, Çin dinleri, intoizm, Eski Amerika Dinleri, Eski M�s�r, Sümer ve 

Akad Dinleri, Eski Yunanistan, Romal�lar, Roma Devletinde Dinlerin Kar� mas�, 
Jermenler, Keltler, Eski ran Dini, Maniheizm, Hint Dinleri: Brahmanizm-Hinduizm, 
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Budizm, srail, Hristiyanl�k. Eserin 100 sayfas�n� ise ansiklopedik sözlük olu turuyor. 
Bölüm sonlar�nda, yararlan�lan kaynaklara yer verilmi tir. Dinlerin anlat�m�nda 
tasvirden ziyade 19. yüzy�lda ve 20. yüzy�l�n ilk yar�s�nda hakim olan ele tirel ve 
indirgemeci yakla �m sergilenmi tir. Örne in Yahudilik “ srail” ba l� � alt�nda, Babil 
Sürgünü öncesi srail dininin eski Kenan Pagan inançlar�ndan olu tu u, Yehova’n�n 
bir Kenan tanr�s� oldu u, eski ahidin muhtelif kaynaklardan uzun sürede derlendi i, 
peygamberlerin sözlerine yabanc� unsurlar�n kar� t� � vs. eklinde anlat�lm� t�r. 
Bununla birlikte bu dinin ilahi vahye dayand� � da belirtilmektedir.9 

 

 
Belge 5. Dinler Tarihine Giri  

 

Schimmel’in “Dinler Tarihine Giri " adl� kitab�n�n dikkat çeken bir yönü de, 
kitapta slam dinine yer verilmemi  olmas�d�r. Muhtemelen bunun nedeni, ya kitab�n 
format�n�n slam’�n anlat�m�na uygun olmamas� dolay�s�yla di er dinlerin 
                                                            
9 Annemarie Schimmel’in Dinler Tarihine Giri  adl� eserinin de erlendirilmesiyle ilgili bilgiler, Ankara 

Üniversitesi lahiyat Fakültesi Mavera Münazara Ara t�rma ve Kültür Toplulu u taraf�ndan 
05.05.2014 tarihinde lahiyat Fakültesi’nde düzenlenen “Fakültemizin Geli imine Katk�da Bulunan 
Alman Bilim nsanlar� Paneli’nde Prof. Dr. Bakim Adam’�n sundu u “Annemarie Schimmel ve 
Türkiye’de Dinler Tarihi” adl� tebli den (ss. 4-6) al�nm� t�r.  
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anlat�m�nda takip edilen metotla slam’�n anlat�m�n�n yap�lmas�n�n baz� tepkilere yol 
açabilece ini dü ünmü  olmas�10 ya da bir slam ülkesinde bulunman�n verdi i 
sayg�dan ötürü eserine slam dini bölümünü koymamas�d�r.11 Dolay�s�yla eser, 
a �rl�kl� olarak Hristiyanl� � ele alan birçok yönlerden eksik bir çal� mayd�. Ö rencisi 
olan Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipo lu Hoca ve Schimmel’i yakinen tan�yan Senail 
Özkan bir yaz�s�nda12 Schimmel’in Dinler Tarihine Giri  adl� eserine daha sonra 
slam k�sm�n� ekledi ini ve bas�lmas� için fakülte idaresine teslim etti ini, fakat bu 

nüshan�n bas�lmad� �n� ve ortadan kayboldu unu ifade etmektedirler. 

Annemarie Schimmel, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi y�llar�nda 
yukar�da hakk�nda bilgi verilen "Dinler Tarihine Giri " adl� eserinin yan� s�ra Ankara 
Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi’nde tercüme ve telif yaz�lar� yay�mlam� 13, 
Dinler Tarihi Kürsüsü’nü geçici de olsa yönetmi 14 ve bu arada 1958 y�l�nda 
Muhammed kbal’in Cavidname’sini güzel ve mufassal bir erhle çevirerek 
Türkçe’ye kazand�rm� t�r.  

Annemarie Schimmel’in dinler tarihi ara t�rmalar�nda benimseyip uygulad� � 
fenomenolojik yakla �m Türkiye’de bu alanda yap�lan daha sonraki çal� malar� da 
yönlendirmi tir. Bunlar�n ba �nda da Prof. Dr. Hikmet Tanyu gelmektedir. 1955 
y�l�nda Schimmel’in yan�na asistan olarak giren Hikmet Tanyu, onun 
dan� manl� �nda 1959 y�l�nda Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri isimli 
fenomenolojik yöntemle yap�lan doktora çal� mas�n� tamamlam� t�r. Hikmet Tanyu, 
dan� man� ve hocas� Schimmel’in de etkisiyle belki de Türkiye’de ileride yeti ecek 
olan dinler tarihçilerinin bir k�sm�n�n fenomenolojik anlay� a ra bet etmelerinde 
öncü rol üstlenen bir isimdir. Hikmet Tanyu çal� malar�nda ele ald� � konular 
aç�s�ndan her eyden önce Türk dini tarihiyle ilgili olarak alg�lanan bir isimdir. 
Tanyu’nun benimsedi i fenomenolojik yakla �m�n 1966 y�l�nda doçentlik çal� mas� 
olarak haz�rlad� � Türklerde Ta la lgili nançlar adl� eserinde de ön plana ç�kt� � 
görülmektedir. Daha yak�n zamanlarda Hikmet Tanyu’nun do rudan ya da dolayl� 
olarak yeti tirdi i ku ak içinde, fenomenolojik yöntemle haz�rland� � kabul edilen 
Mehmet Ayd�n’�n lahi Dinlerde eytan, Osman Cilac�’n�n Psiko-Sosyal Aç�dan lahi 

                                                            
10 Adam, Annemarie Schimmel ve Türkiye’de Dinler Tarihi. s. 6. 
11 Batuk, Türkiye’de Dinler Tarihi Çal� malar�n�n Seyri. s. 82. 
12 Özkan, Vefeyat. s. 159.  
13 Annemarie Schimmel’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi’ndeki yaz�lar� unlard�r: 

(1955). Roma’daki Beynelmilel Din Bilginleri Kongresi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. 
Cilt 4, Say� 1-2. Ankara. ss. 16-22; (1953). 13. As�rda slam Dini le Hristiyanl�k Aras�ndaki 
Münasebetler. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Say� 4 Ankara. ss. 71-82; (1954) 
Dinde Sembolün Fonksiyonu Nedir? Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 3, Say� 3-4 
Ankara. ss. 67-73; (1954). Numen International Rewiev fort he History of Religious. Ankara 
Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 3, Say� 3-4. Ankara. ss. 119-122; (1954). Garb�n Mevlana 
Görü ü. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 3, Say� 3-4. Ankara. ss. 27-29; (1955). 
Mistisizm’de Tanr� Mefhumu. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 4, Say� 1-2. Ankara. 
ss. 58-72; (1953). Müslümanl�kta Mutasavv�fane Dua ve Niyaz�n Baz� Safhalar�. Ankara Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Say� 2-3. Ankara. ss. 209-217; (1954). Sema-i Semavi. Ankara 

Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 3, Say� 3-4. Ankara. ss. 19-25.    
14 23.03.1955 tarih, 42 toplant� ve 195-201 say�l� Profesörler Kurulu Kararlar�. 
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Dinlerde Dualar ve lahi Dinlerde Cennet nanc�: Mukayeseli Bir Ara t�rma (1995), lahi 
Dinlerde Oruç, Hac ve Kurban (1980), Günay Tümer’in Hristiyan ve slam Dinlerinde 
Meryem (1996), Ali Erba ’�n Melekler Alemi: lahi Dinlerde Melek nanc� (1998), Mustafa 
Erdem’in Yahudilik, Hristiyanl�k ve slam’da Hz. Adem (1996), Mehmet Katar’�n 
“Yahudilik’te, Hristiyanl�k’ta ve slam’da Tövbe” (1997), Ahmed Güç’ün Dinlerde Mabed 
ve badet (1999), Ali Rafet Özkan’�n Dinlerde Kurban Kültü (2003) ve Asife Ünal’�n 
Yahudilik, Hristiyanl�k ve slam’da Evlilik (1998) çal� malar� bulunmaktad�r. Bunun yan� 
s�ra, özellikle Ekrem Sar�kç�o lu’nun "Din Fenomenolojisi-Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür 

ekilleri" (2002) adl� eseriyle son ku ak içinde Mustafa Ünal’�n "Din Fenomenolojisi-
Tarihçe, Yöntem, Uygulama" (1999) adl� eseri din fenomenolojisi üzerine yap�lm�  
ender say�labilecek çal� malardand�r.15 

Schimmel, dinler tarihi ile ilgili yay�mlad� � bilimsel çal� malar, verdi i ders ve 
konferanslarla Türkiye’deki dinler tarihi ara t�rmalar�nda fenomenolojik yöntemin 
yolunu açm� t�r. Özellikle ülkemizde ilk dinler tarihi doktoru unvan�n� alan ö rencisi 
Hikmet Tanyu, dinler tarihi alan�ndaki bilimsel ara t�rmalar� ve yeti tirdi i 
ö rencileriyle hocas� ve dan� man� Schimmel’den benimsedi i fenomenolojik 
yöntemin ülkemizde kal�c� olmas�na büyük katk�da bulunmu tur. lahiyat 
Fakültesi’nde görev yapt� � y�llarda Dinler Tarihi dersinin yan� s�ra Farsça, Almanca 
ve Sanat Tarihi16 derslerini de okutmu tur. Hatta Dinler Tarihi ve slam Sanat Tarihi 
dersleri için geziler düzenlemi tir.17  Yine Fakülteye di er ülkelerden alan�nda 
uzman akademisyenler davet edilmesinde de öncülük etmi tir. Örne in, 04.03.1958 
tarihinde Amsterdam Üniversitesi Dinler Tarihi profesörü ve Din Fenomenolojisi ve 
Eski M�s�r Dinleri uzman� Prof. Dr. C. J. Bleeker’i fakültede konferans vermesi için 
davet etmi tir.  

Annemarie Schimmel, lahiyat Fakültesi’ndeki y�llar� s�ras�nda özellikle Dinler 
tarihi alan�nda yapt� � katk�lar�n yan� s�ra slam tasavvufu ve Mevlana üzerine 
yapt� � ara t�rmalar, hem genel dinler tarihi ara t�rmalar� hem de eserlerinde yer 
verdi i Türk Edebiyat�, Türk Folkloru ve Türk Tasavvuf Tarihi örnekleriyle bu 
alanlar�n tan�t�lmas�nda ve Bat�’daki slam fobisinin ortadan kald�r�lmas�nda da ciddi 
katk�larda bulunmu tur. 

Annemarie Schimmel, lahiyat Fakültesi’nde görev yapt� � y�llarda Ziraat 
Vekaleti Devlet Çiftlikleri Umum Müdürlü ü Yap� leri Uzman� Ba  Mühendis 
Osman Tar� ile 18 May�s 1955 tarihinde evlenerek Türk uyru una da geçmi tir.18  
09.12.1955 tarihli nüfus cüzdan�na göre Elaz�  cadiye mahallesi nüfusuna 
kaydolmu tur. Schimmel’in bu evlili i üç y�l sürmü tür. Schimmel Ankara 
Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl� �’na 30.09.1959 tarihinde verdi i dilekçeyle 5 

                                                            
15 Adam, Annemarie Schimmel ve Türkiye’de Dinler Tarihi. s. 8. 
16 31 Ekim 1955 tarih ve 817 say�l� Dekanl�k yaz�s�. Yaz�da Schimmel’in okuttu u Farsça, Dinler Tarihi 

ve Almanca derslerinin imtihanlar�n�n tarih, gün ve saatleri belirtilmektedir. 
17 Annemarie Schimmel’in 01.04.1957 tarihli Fakülte Dekanl� �na verdi i dilekçe. 
18 Annemarie Schimmel’in Fakülte Dekanl� �’na verdi i 07.06.1955 tarihli dilekçe. Schimmel, 

dilekçesinde Türk tabiiyetine geçmesi dolay�s�yla maa  ve di er hususlardaki yeni durumunun 
belirlenmesi için gerekli i lemlerin yap�lmas�n� istemektedir. 
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Kas�m 1954 tarihinde ba lad� � Dinler Tarihi Kürsüsü’ndeki ö retim üyeli i 
görevinden istifa etmi  ve Almanya Marburg’a geri dönmü tür. 

Sonuç olarak Schimmel Kas�m 1954 y�l�ndan Eylül 1959 y�l�na kadarki 
görevinde Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne ba ta Dinler Tarihine Giri  adl� 
çal� mas� olmak üzere yazd� � eserlerle, okuttu u Dinler Tarihi, slam Sanat Tarihi ve 
Almanca dersleriyle, Fakültede konferanslar vermek üzere davet etti i bilim 
insanlar�yla önemli katk�lar sa lam� t�r. lahiyat Fakültesi’nde görev yapan Alman 
bilim insanlar� aras�nda hem süre, hem yeti tirdi i ö renciler, hem de akademik 
katk�lar�yla en fazla katk�y� sa layan ki idir.   

O, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde geçirdi i y�llarda ö rencileriyle 
ve halkla kayna may� ba aran bir ilim insan�d�r. Ülkemizin kültürünü, yeti tirdi i 
evrensel de erleri, tasavvuf airlerini, dü ünür ve mistiklerini anlamak için çaba 
sarfetmi tir. Türk tasavvufu, Türk folkloru ve sanat� üzerine yapt� � ara t�rmalar ve 
tan�t�mla da Türk kültürüne ciddi katk�larda bulunmu tur. Schimmel, lahiyat 
Fakültesi’ne ve ülkemize sundu u katk�lar yan�nda kendisi de önemli kazan�mlar 
elde etmi tir. slam hakk�ndaki kanaatinin de bu dönemde ö rencilerinin etkisinde 
ekillendi ini bizzat dile getirmi tir. Örne in, “ slam’�n Mistik Boyutlar�” ad�yla 2001 

y�l�nda Ergun Kocab�y�k, 2004 y�l�nda “Tanr�’n�n Yeryüzündeki aretleri” ad�yla 
Ekrem Demirli taraf�ndan Türkçeye çevrilerek yay�mlanan eserlerine Türkiye ile 
ba lam�  ve bu etkiden söz etmi tir.19 

 

Tan�d�klar�n�n Gözüyle Prof. Dr. Annemarie Schimmel 

Annemarie Schimmel, ilk geldi i 1952 y�l�ndan ya am�n� kaybedece i zamana 
kadar birçok defalar çe itli vesilelerle Türkiye’ye gelmi tir. Türkiye’de bulundu u 
y�llarda akademisyen, siyasi, ö renci, sanatkâr vb. çevrelerden pek çok ki iyle 
tan� m�  bunlardan baz�lar� ile uzun süreli dostluklar kurmu tur. Schimmel ile 
Türkiye’de dostluklar kurmu  ki ilerin anlatt�klar� onun bilinmeyen yönlerinin 
aç�kl� a kavu mas� aç�s�ndan de erli bilgilerdir. Yaz�n�n bu k�sm�nda Schimmel’i 
tan�yan ve onunla ya am�n�n az ya da çok bir k�sm�n� payla m�  bulunan dostlar�n�n 
onun hakk�nda anlatt�klar� hem yaz�lanlardan hem de ya amda olanlarla mülakat 
yapmak suretiyle aktar�lmaya çal� �lm� t�r. lk olarak Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi’nde ö retim üyeli i yapt� � y�llarda dostluk kurdu u ki ilerden olan Prof. 
Dr. Mehmet Hatibo lu  gelmektedir. Hatipo lu’nun hat�ralar�ndan baz�lar� a a �da 
onun anlat�m�yla verilmi tir. 

                                                            
19 Schimmel’in, Türkçe’ye 2004 y�l�nda “Tanr�n�n Yeryüzündeki aretleri” ismiyle çevrilen eserinin 

Giri  k�sm�nda yer alan u ifade, onun ad� geçen kitab� haz�rlamas�nda Ankara lahiyat 
Fakültesi’nde edindi i deneyimin etkili oldu unu gösteren bir örnek olarak de erlendirilebilir: 
1950’lerde Ankara’da, lahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi okuturken, ö rencilerime Rudolf 
Otto’nun mysterium tremendum ile mysterium fascinans aras�nda yapt� � ayr�m� aç�klamaya 
çal� m� t�m; çünkü Numen (ilahi) kendisini ürkütücü bir ihti am ve büyüleyici bir güzellik içinde 
aç� a vurur. Ö rencilerimden biri hemen aya a kalkm�  ve gururla öyle demi ti: “Fakat Hocam! 
Biz Müslümanlar bu ayr�m� yüzy�llard�r bilmekteyiz. Allah’�n iki görünümü vard�r: Celal ve Cemal. 
Celal; ihti am, kudret ve hiddet, cemal; güzellik, efkat ve merhamet. O zamandan beri slam’a 
görüngübilimsel (fenomenolojik) bir aç�dan yakla ma fikri akl�mdayd�”. 
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Schimmel, lahiyat Fakültesi y�llar�nda hemen her hocayla iyi ili kiler kurmu  
bir ki iydi. Hatibo lu hocan�n anlatt� � u an� onun hem fiziksel hem de insani yönü 
hakk�nda bilgi vermesi aç�s�ndan dikkat çekicidir.  

  “Schimmel, son derece a �r ba l� giyinirdi. Sade bir biçimde derslere gelirdi. Zay�fça 
orta boyluydu. Kendisini sevmeyen yoktu… Schimmel, Tayyip Okiç ve Necati Lugal 
hocalarla çok samimiydi. Birbirlerine çok özellikle Necati Lugal Hocaya son derece 
hürmet ederdi. Hatta onun kendisinden iyi Almanca bildi ini söylerdi. Kendisini 
u urlarken de Necati Lugal Hocayla beraberdik…Bizim bildi imiz onun tek asistan� 
vard�. Hikmet Tanyu a abey. Hikmet Tanyu çok geç intisap etmi  fakülteye, hemen 
hemen bir ya  fark vard� aralar�nda. Schimmel han�m ondan bir ya  büyüktü. Arkada  
gibilerdi ikisi. Onun d� �nda bir asistan�n� bilmiyorum”.20 

Schimmel, ö rencilerinin sanat eserlerini yerinde görmesine önem veren bir 
bilim insan�yd�. Ö rencileriyle zaman zaman özellikle bayramlarda sanat tarihi 
gezileri düzenlerdi. Bu gezilerden birisi ile ilgili olarak Prof. Hatibo lu u an�s�n� 
aktar�yor: 

    “Bizim Fakültedeki son senemizdi. stanbul’a sanat tarihi gezisi yapt�k. Bizimle 
beraber Schimmel de geldi. Ayasofya’y� gezdikten sonra Süleymaniye Camii’ne gittik. 
Klasik dini metinler hocam�z R�fk� Melül Meriç de bizimle beraber geziye kat�lm� t�. 
R�fk� Melül bana: “Mehmet geç mihraba!” dedi. Süleymaniye’nin akusti i çok güzeldir. 
Bizim gibilerinin sesi bile orada güzelle iyor. Ben de gençlik heyecan�yla geçtim. 
Schimmel han�m, R�fk� Bey, Hikmet Tanyu Hoca ve bizim arkada lar�n hepsi büyük 
kubbenin alt�na oturdular. Ben de mihraptay�m, ordan Kur’an-� Kerim okuyorum. 
Okumay� bitirdim. Daha sonra bana rahmetli Hikmet Tanyu söyledi: “Mehmet sen 
Kur’an-� Kerim okurken geçti in bütün makamlar� R�fk� Melül Bey bize tek tek söyledi. 
Ama dikkat ettim, Schimmel Han�m a l�yordu”.21  

Hatipo lu Hoca’n�n Schimmel’in Kur’an’a ilgisi ile ilgili bir an�s� da udur: 

“Haf�z Sabri Özdil diye birisi vard�. Yüksek bir memurdu ve haf�zd�. Her Cuma 
günü Taceddin Sultan Camii’nde ezandan önce Kur’an okurdu. Cumadan sonra da 
bizim fakülteye gelirdi ve bizim Kur’an derslerimize girerdi. Schimmel Han�m onun 
derslerine gelirdi. Bir gün bakt�m geldi, yan�ma oturdu. Ben daha sonra neden bu 
derslere geldi ini sordum. “Kur’an-� Kerim’imi düzeltmek için geliyorum Mehmet!” 
dedi”.22  

Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu’nun Schimmel’in ders anlat� �, ö rencileriyle 
ili kisi ve imtihan yap�  tekni iyle ilgili bir an�s� da udur: 

“Biz Schimmel han�m� tan�d� �m�zda 33 ya lar�ndayd�. Hayran hayran dinlerdik, bir 
Alman gelmi  bize dinler tarihi ö retiyor. Tabii yabanc�dan ders alm�  ki iler de ildik. 
Çok garibimize gitmi  ve bu yüzden hayranl� �m�z� çekmi tir. Çok cana yak�n bir 

                                                            
20 Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu ile yap�lan mülakat. Tan�d�klar�n�n Gözüyle Annemarie Schimmel.            

Tasavvuf lmi ve Akademik Ara t�rma Dergisi.  ss. 570-574. 
21 Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu ile yap�lan mülakat. (2003). Tan�d�klar�n�n Gözüyle Annemarie 

Schimmel. Tasavvuf lmi ve Akademik Ara t�rma Dergisi. Say� 11. s. 570. 
22   Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu ile yap�lan röportaj. a.g.e., s. 573. 
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ki iydi. Sakin ve so ukkanl� bir han�md�. Bizlere severek ders verirdi. Gözünü kapat�rd�, 
ders anlat�rken içinden duyarak anlat�rd�, hiçbir zaman talebelere bakmazd�. Bütün 
derslerinde öyleydi. Daima bir tefekkür hayat� içindeydi.  

Bir keresinde ben geç yatm� t�m. ki saatlik bir uykuyla fakülteye gelerek dersine 
girdim. Önde de oturuyorum. Gözü kapal� ders anlat�yordu, ancak ara s�ra da aç�yordu. 
Gözünü açt� � zaman beni uyukluyor görecek diye çok utanm� t�m. Derslerde kendi 
notlar� vard�. Daha sonra o notlar Dinler Tarihi kitab� olarak fakülte yay�nlar�ndan 
1955 y�l�nda ç�kt�. Bu kitab� rahmetli Kemal Edip Kürkçüo lu ve Hikmet Tanyu tashih 
etmi lerdir. Fakültede slam Tarihi müstakil bir ders olarak okutuldu u için bu kitaba 
slam Tarihi k�sm� al�nmam� . kinci bask�s�n� haz�rlad� hoca han�m, ona slamiyet 

bölümünü de katt�. Fakülteye bas�lmas� için verdi. Ancak ortaya ç�kmad�…. Suut Kemal 
Yetkin Amerika’ya gitti i zaman onun yerine sanat tarihi dersine girdi. Ben sanat tarihi 
imtihan�n� son s�n�fta ondan ald�m. Bizim sanat tarihi kitaplar�nda Mu atta Saray� 
vard�r, Suriye’de bir saray, bana onu sordu, anlat dedi. Ben o saray�n ismini 
hat�rlayamad�m. O s�ralarda mide kanamas� geçirmi tim. Bana “K� l�k ne demek 
Mehmet?” dedi. Ben hemen saray�n ismi Mu atta dedim. “ itadan bana tedai ettirecek. 
Bak�n dikkat edin, bizim sanat tarihi okutanlar mu attan�n kelime manas�n� bize 
söylemediler. Oradan da anlad�m ki bat�da lisan ö retme usulünde muhakkak kökünden 
al�yorlar kelimeyi, kelimenin ne manaya geldi ini bizzat ö reniyorlar… ”23   

Hatibo lu Hoca’n�n Schimmel’in hem ilmi ki ili ini hem de farkl� bir yönünü 
yans�tan bir an�s� da udur: 

“…Türkiye’den ayr�laca � zaman kitaplar�n� satmak zorunda kalm� t�. Bize haber 
verdi. R�dvan Çongur ile beraber gittik. O ufak tefek bir eyler sat�n ald�. Ben de 
masas�n� ald�m. Hepsini bize paras�z verecekti hocan�m fakat koskoca allame bir han�m, 
kitaplar�n� Almanya’ya gönderecek paras� yok.  Mehmet, mecburum nakliyat paras�n� 
vermek için dedi. Hocan�m katiyen, dedim, nas�l takdir ederseniz o kadar dedim. 
Kocas�n�n hakk�nda da hiçbir ey söylemedi. Ayr�ld� � zaman evi kitapla doluydu. 
Hocan�m dedim, bunlar�n nas�l hakk�ndan geliyorsunuz? Nas�l vakit bulup da 
okuyabiliyorsunuz, bu kadar çe itli dillerde, dedim. Mehmet, erken yatacaks�n, erken 
kalkacaks�n, Müslüman usulü, dedi… Hiç bo  zaman� yoktu. Az uyuyordu. Daha çok 
ark edebiyat�yla me gul oldu. A �rl�kl� olarak tasavvufun zühd hayat�yla ilgili olarak 

çal� t�… Avrupa’ya döndükten sonra da Mevlana, kbal vb. konularda pek çok konferans 
verdi. Türkiye a � �yd�”.24  

Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu Hoca, Schimmel Türkiye’den ayr�ld�ktan sonra da 
onunla irtibat�n� devam ettirmi , onunla fikir al�  veri inde bulunmu  ve mektuplar 
yazm� t�r. 

Schimmel’in belki de Türkiye’de en uzun zamanl� dostlu u Mevlana Müzesi 
Müdürlü ü yapan Mehmet Önder’dir. Mehmet Önder’in ayn� zamanda bir aile 
dostu olan Schimmel ile say�lamayacak kadar hat�ras� vard�r. Önder’in onun 

                                                            
23 Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu ile yap�lan röportaj. a.g.e., ss. 571-572. 
24 Prof. Dr. Mehmet Hatibo lu ile yap�lan röportaj. a.g.e., ss. 572-573. 
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ki ili inin baz� yönleri ile ilgili an� ve de erlendirmeleri a a �da onun anlat�m�yla 
özet olarak verilmi tir: 25 

“O yeryüzüne gelmi  harika bir insand�r. Bir defa müthi  bir haf�zaya sahiptir. Ba ka 
bir kimsede onun lisan ö renme yetene ini görmedim. Sonra ezberleme kabiliyeti, bana 
Yahya Kemal’in “Sis” iirini okudu bir gün, ba �ndan sonuna kadar. Hiçbir iir yoktur 
Yunus’tan onun okumad� �. Ba tan sonuna kadar ezbere bilirdi… Çaya merakl�yd�. 
Evinde misafir geldi i zaman ye il çay yapar, eliyle ikram ederdi. Küçük bir tabakla da 
birkaç bisküvi, kuru pasta ikram ederdi, kendisi de öyle çok yemezdi. Gayet normal 
giyinirdi, uzun ete i severdi, uzunca giyinirdi, çok zay�f bedenliydi. Gençli inde de 
zay�ft�. Oturu u kalk� � konu mas� hep edepliydi. Çok iltifat ederdi. Evinde üzerlik 
vard�, nazara kar �. O gibi eylere merakl�yd�. Konya’da smail ad�nda genç bir 
marangoz onu evinde misafir etti. Efendi, Konyal� bir genç. Schimmel han�m istedi ki 
Almanya’da ona i  bulsun. Daha bizim i çiler gitmemi ti o zaman. Berlin’de bir 
fabrikaya marangoz olarak gönderdi. Durumu çok iyi iken Berlin’de bir otobüs 
kazas�nda vefat etti smail. Onun ölümüne kendisi sebep olmu  gibi çok üzüldü. Onun 
hakk�nda “Karde im smail” diye bir kitap yazd�. Çocuklar� da ona hala derlerdi. 
Kitaplar�n�n telif hakk�n�n ço unu da smail’in çocuklar�na göndermi tir… Hat 
delisiydi. Hat sanat�m�z� gayet iyi bilirdi… Dünya çap�nda bir kütüphanesi vard�. Bu 
kütüphanede tasavvuf üzerine a a � yukar� be  bin kitap vard�. Bir vasiyetname 
haz�rlad�. Bu vasiyetnameye göre kütüphane benim nezaretim alt�nda Konya’ya 
gelecekti…. Maalesef mutsuz bir evlilik yapt�. Evlendikten sonra adam, “Ben bir 
han�mla evlenecektim, kitaplarla evlenmi im.” Diye tutturdu ve gururunu k�rd�. O da 
süratle bo and�. imdi vasiyetnamesinin aç�lmas� için elçilik bo anma ilam�n� istedi. 
Fakat hala vasiyetname aç�lamad�…. Güzel bir ey buldu u zaman, güzel bir yaz� 
okudu u zaman, bilime katk�s� olan bir metin buldu mu, o gün çok sevinçli olurdu ve 
bunu da dostlar�yla payla �rd�… Onun için dil farkl�l� � mevzubahis de il. Türkçeyi, 
Osmanl�cay� çok iyi bilir. Bunun yan�nda Arapçay� Arapça iir yazacak kadar ileri bir 
derecede bilir, Farsça zaten Mevlana dolay�s�yla ö rendi i ilk dildir. Arapça, Farsça en 
çetrefil metinleri, mesela bn Arabi’yi incelerken, asl�ndan inceler, ba kas�n�n 
ara t�rmas�na itibar etmezdi. Kendisi bizzat kayna �na inerdi. Bildi i lisanlar 
Frans�zca, ngilizce, Almanca zaten kendi lisan�yd�. Gayet iyi bir spanyolca bilirdi, 
talyanca bilirdi, branice bilirdi, iyi bir ekilde 18 lisan bilirdi. Moskova’ya gider 

kürsüye ç�kar, gözünü kapar iki saat Rusça konu urdu. En güzel bildi i dillerden birisi 
de Urduca’d�r. Sanskritçe bilirdi. Her sene Pakistan’a davet edilirdi…. Mevlana 
kutlamalar�n� onunla ba lat�rd�k. En güzel konu may� o yapard�. Çok güzel, çok orijinal 
haz�rlard�… Türkiye’de aray�p sordu u özellikle Nezihe Araz, Semiha Ayverdi ile 
birbirlerini çok severlerdi. Ankara’da Meliha Anbarc�o lu, Müjgan Cunbur 
han�mlarla…. Çok modern biçimde çal� �rd�. On binlerce fi i vard�. Fuat Sezgin’i çok 
be enirdi. “Çok sistemli çal� �yor. Brockelman’� yürüten tek Türk bilim adam� derdi.” 

                                                            
25 Mehmet Hatibo lu ile yap�lan röportaj. a.g.e., ss. 561-569. Annemarie Schimmel’in hayat�ndan 

örneklerle onun akademik yönü için ayr�ca bkz. Cebecio lu, E. (2003). Bir Akademisyen Modeli 
Olarak Annemarie Schimmel. Tasavvuf lmi ve Akademik Ara t�rma Dergisi. Say� 11. Ankara. ss. 583-
586. 
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Onun hiç bo  bir an�na rastlamad�m, ya bir kitap ya da daktilo ba �nda, çok güzel 
yazard�. Müsvedde pek kullanmazd�. Oturur kendi yaz�verirdi…. Halefi say�lacak 
ö rencisi yoktu. Yaln�z yan�nda doktora yapanlar çoktu. Çok titizlikle çal� t�r�rd�… 
Konu malar�na yo unla mak için gözlerini yumard�…Evi üniversitenin arkas�nda, pek 
de büyük olmayan bir soka �n içindeydi. Yak�nlar�nda küçük bir market vard�. Oradan 
ufak tefek eyler al�r yahut market sahibinin ç�ra � eve getirirdi. San�r�m oraya gitmek 
için evden ç�km� , tam merdivenden inerken tak�l�p dü mü . Hastaneye kald�r�lm�  ama 
hemen ölmü . Bunu o gün ak am bize bildirdiler… Bir Hristiyan olmas�na ra men, 
ömründe kiliseye gitmemi . Ta genç iken bir kere k�y�c� �ndan geçtim derdi. Tek bir 
akrabas� var, ba ka kimsesi yok. Art�k A. Schimmel anonimle ti”. 

Prof. Dr. Annemarie Schimmel’in ö rencisi olmu  daha sonra da kendisiyle 
çe itli vesilelerle görü mü  olan Prof. Dr. Beyza Bilgin’in onun hakk�nda söyledikleri 
özetle unlard�r:26 

“Ben Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne 1955-1956 ö retim y�l�nda ba lad�m. 
Schimmel Han�m benden bir y�l önce Fakülte’ye gelmi  ve dersler vermeye ba lam� t�. 
Ülkesine dönmeden önce onun Dinler Tarihi derslerini dinleyen ansl� ö rencilerden 
biri idim. Schimmel han�m eski deyimle nevi ahs�na mahsus, yani özel bir ki iydi. 
Anlatt�klar�n�n özelli i ve güzelli inin yan� s�ra kendisi de hem çok güzel hem de çok 
�kt�. Biz onun dersini dinlerken ayn� zamanda kendisini seyrederdik, gözleri kapal� 

olarak ders anlat�yordu. Mavi gözlerini pek az görebiliyorduk. Hep kürkü ile derse 
giriyor, kürkünü ç�karm�yordu. Dü meleri iliklenmemi  oldu u için görebildi imiz 
kadar�yla k�yafetlerini inceliyorduk. Bile inde tipik Türk i i art�k biraz demode olmu , 
kabartmal� alt�n bir bilezik bulunuyordu. 1955 y�l�nda bir Türk mühendisi Osman Tar� 
ile evlenmi  oldu unu duymu tuk. Cemile Tar� ad� ile makaleler yazm� t�. Bu evlilik 
sadece üç y�l sürebilmi ti. Rivayete göre aile, profesör gelinden klasik gelin davran� � 
beklemi , s�k s�k habersiz ziyaretlerle kendisini ve annesini –annesi hep yan�nda 
olmu tu- a �rtm� lard�. Prof. Schimmel Mevlana ihtifallerinin müdavimiydi. Konya’da 
düzenlenen bütün uluslararas� Mevlana sempozyumlar�na kat�l�rd�. Onun Mevlana 
Müslüman� oldu u söylenirdi. Asl�nda o din fenomenine a �kt�, bütün dinlerdeki mistik 
ya ant�lar onu co tururdu. Meliha Anbarc�o lu’nun dekanl� � s�ras�nda Fakültemizi 
ziyarete gelmi  ve say�lar�n gizemi konusunda pek güzel, güzel oldu u kadar ilginç bir 
konferans vermi ti. Ben o s�rada dekan yard�mc�s�yd�m. Schimmel, Say�n Mehmet 
Önder ve e i ile birlikte foto raf�m�z var. Onlar da misafirimiz olmu tu. Vaktinde 
lahiyat Fakültesi’nde derslerini Türkçe verdi i o günkü konferans� da Türkçe vermi ti. 

Say�n Schimmel’i Almanya’da da dinlemi tim. Her zamanki gibi co kuluydu. Asl�nda 
1959’da ülkesine döndü ünde so uk kar �lanmas�n�n ve bir süre i siz kalmas�n�n sebebi 
slam’a yak�n duru uydu. Konferanslar için muhtelif üniversitelerin davetlerini sevgi 

ile kabul ederdi. Kendi ifadesine göre onu co turan, Hocas� Heiler’in ifade etti i üzere, 
bütün insaniyette mevcut hakikatti. Bununla ilgili türlü ibadetler ve mistik tezahürler 
söz konusu olunca, ö rencileriyle birlikte nas�l co up neredeyse semaya yükselecek 
olu lar�n� anlatm� t�r". 

                                                            
26 Prof. Dr. Beyza Bilgin ile Schimmel hakk�nda 23 ubat 2015 tarihinde yap�lan mülakat. 
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lahiyat Fakültesi’nden mezun olmu  ve uzun y�llar ö retim üyeli i yapm�  
olan Prof. Dr. Rami Ayas hocam�z ise Prof. Dr. Annemarie Schimmel ile ilgili 
a a �daki bilgileri payla m� t�r:27      

“Prof. Dr. Annemarie Schimmel'in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi'nde 
ö rencisi oldum. Mukayeseli Dinler Tarihi hocam�zd�. Not tutard�k. Dinler Tarihine 
Giri  adl� kitab� daha sonra Fakültemizin yay�nlar� aras�nda yer ald�. Schimmel 
Hocam�z�n bir edebiyat dergisinde (yan�lm�yorsam, stanbul) Cemile K�ratl� müstear 
ad�yla yay�nlad� � yaz�lar� da okumu tum. Profesör Schimmel, Prof. Dr. Suut Kemal 
Yetkin'in yurt d� �nda bulundu u sürede, slam Sanatlar� Tarihi dersimize de geldi. 
Sakin bir ekilde ders anlatan ciddi bir bilim insan� idi. Derslerini Türkçe verirdi. Bir 
gün, Almanya'dan Ankara'ya belki kendisine misafir olarak gelmi  bulunan hocas� 
Profesör Heiler'le birlikte derse gelmi lerdi. O gün dersi Profesör Heiler anlatm� t�. 
Schimmel Hocam�zla, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi'nde ö retim üyesi olarak 
bulundu um y�llarda, Türkiye'ye geldiklerinde, kendisini seven ve sayan eski bir 
ö rencisi olarak görü tü üm oldu. Yüce Tanr�'dan rahmet diliyorum”. 

 

Prof. Dr. Hans Freyer 

Ya am� 

Hans (Johannes) Freyer, 31 Temmuz 1887 y�l�nda Saksonya eyaleti Leipzig’te 
Protestan bir ailenin çocu u olarak dünyaya geldi. Annesi hem ire Helene Freyer, 
babas� postane müdürü Ludwig Freyer idi.  

1907 y�l�nda Dresden-Neustadt’taki Kraliyet Seçkinler Lisesi’nden  (Königliches 
Elitegymnasium) mezun oldu. Ayn� y�l Leipzig’e dönerek Greifswald 
Üniversitesi’nde lisans ö renimine ba lad�. 

Greifswald Üniversitesi’ndeki lisans ö renimini 1911 y�l�nda Leipzig 
Üniversitesi’nde tamamlad� ve Geschichte der Geschichte der Philosophie im achtzehnten 
Jahrhundert  (18. Yüzy�l Felsefe Tarihinin Tarihi) adl� bitirme teziyle doktor unvan� 
alarak mezun oldu. 1911-1914 y�llar� aras�nda Thüringen eyaletindeki Serbest 
Wickersdorf Reform Okulu (Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf) 
bünyesinde okutman olarak görev yapt�. Bu süreçte Georg Simmel’le irtibat kurdu ve 
Berlin’de çal� malar yapt�. 1914-1918 y�llar� aras�nda 1. Dünya Sava �’na kat�ld�. 
Sava  sonras�nda Thüringen Jena’ya döndü ve 1919 y�l� sonuna kadar burada 
döneminin gençlik hareketine yönelik felsefi yaz�lar yazd�. 

 

 

 

 

 

                                                            
27 25.02.2015 tarihinde Prof. Dr. Rami Ayas ile yap�lan mülakat. 
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Foto raf 2. Hans (Johannes) Freyer  

 

1920 y�l�nda Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. 
Jahrhunderts (19. Yüzy�l Felsefi Dü üncesinde ktisad�n De erlendirili i) adl� 
çal� mas�yla felsefe doçenti oldu ve Leipzig Üniversitesi’nde göreve ba lad�.  1920-
1922 y�llar� aras�nda Leipzig’de Felsefe kürsüsünde profesör aday� doçent 
(Privatdozent) olarak görev yapt�. 1922-1925 y�llar� aras�nda Kiel Üniversitesi’nde 
felsefe ordinaryüs profesörü (Ordentlicher Professor) olarak ö retim üyeli i yapt� ve 
kültür felsefesi üzerine dersler okuttu. Bu s�rada 1923 y�l�nda K the Lübeck ile 
evlendi. 1925-1938 y�llar� aras�nda Leipzig’de ya ad�. Burada, Leipzig 
Üniversitesi’nde sosyoloji ordinaryüs profesörü olarak Almanya’daki ilk sosyoloji 
kürsüsünün ba �na geçti ve ya am�n�n en verimli y�llar�n� burada geçirdi. 1933’te 
Leipzig Üniversitesi’ne ba l� Sosyoloji Enstitüsü’nün ad� Kültür Tarihi ve Evrensel 
Tarih Enstitüsü (Institut für Kultur- und Universalgeschichte) olarak de i tirildi ve 
Freyer ayn� y�l enstitünün ba �na geçti. Yine bu y�l Ferdinand Tönnies, Nasyonal 
Sosyalistlerle ters dü mesi sonucu DGS ba kanl� �ndan istifa edince bo alan 
ba kanl�k görevine getirildi. Bir y�l sonra ise derne in etkinliklerine son verdi. 

1938-1944 y�llar� aras�nda Budape te’de misafir profesör olarak kültür tarihi ve 
kültür felsefesi dersleri okuttu. Burada bulundu u y�llarda 1941’den 1944’e kadar 
Alman Bilim Enstitüsü’nün (Deutsches Wissenschaftliches Institut) müdürlü ünü 
yürüttü. 1944-1948 y�llar�nda Leipzig’de ya ad�. 1 Mart 1945 tarihinde Leipzig 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Kürsüsü’nü b�rak�p ayn� üniversitenin sosyoloji 
kürsüsündeki görevine döndü. Nasyonal Sosyalizme yak�nl� � yüzünden 1947’de 
görevinden al�nd�, 1948 ubat�’nda ise üniversitedeki i ine son verildi. Bunun 
üzerine ayn� y�l Bat� Almanya’ya s� �nd�. 1948’den 1969’a kadar Bat� Almanya’da 
s� �nmac� (mülteci) olarak ya ad�. 1948-1952 y�llar� aras�nda Bat� Almanya’daki 
Brockhaus Yay�nlar�’n�n, Hessen eyaletinin ba kenti olan Wiesbaden’daki bürosunda 
editörlük ve yöneticilik yapt�. 1953’te Nordrhein-Westfalen eyaletindeki Münster 
Üniversitesi’nde Emekli Sosyoloji Ordinaryüs Profesörü (Emeritierter Ordentlicher 
Professor) olarak göreve ba lad�. 1953-1960 y�llar� aras�nda birkaç defa Türkiye’ye 
gelerek Ankara ve stanbul Üniversiteleri’nde misafir profesör olarak dersler verdi. 
Ankara Üniversitesi’nde sosyoloji kürsüsü kurulmas�na katk�da bulundu. Ayr�ca 
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1960’ta spanya’da misafir ö retim görevlisi olarak dersler verdi. 1963’te Münster 
Üniversitesi’nden emekli oldu ve ya am�n�n son y�llar�n� geçirece i Baden-
Württemberg eyaletinin Baden-Baden ehrindeki Ebersteinburg’a ta �nd� ve 18 Ocak 
1969 y�l�nda ya am�n� kaybetti.28 

 
Belge 6. Hans Freyer’in Ankara Üniversitesi ile yapt� � sözle me 

                                                            
28 Bu k�s�mda u çal� malardan yararlan�lm� t�r: 21 Haziran 1953 tarihinde Dil ve Tarih Co rafya 

Fakültesi Profesörler Kurulu’nda de erlendirilen ve Prof. Dr. Necati Akder, Ord. Prof. Dr. Rudolf 
Fahrner, Prof. Georges Bonneau, Prof. Mazhar evket p iro lu ve Prof. Dr. Macit Gökberk 
taraf�ndan yaz�lan Rapor. (Bu raporda Hans Freyer’in ilmi ki ili i yan�nda hayat� ile ilgili de 
kronolojik bilgiler yer almaktad�r.) Akyurt, M. A. (2009). Alman Sosyoloji Gelene inde Hans Freyer ve 
Sosyolojisi. (Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi). stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
stanbul.; Akyüz, H. (2008). Hans Freyer. Türkiye’de Sosyoloji ( simler-Eserler). (Ed: Özdemir, M. Ç.) 

Cilt 1, Phoenix. Ankara. ss. 439-492; Delitz, H. (2007). Freyer, Hans (Johannes). Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen. ss. 628-665.  
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Belge 7. Hans Freyer’in Türkiye’ye geli  yollu unun Alman Hükümeti taraf�ndan 

kar �land� �na dair belge  

 

Hans Freyer hem bir sosyolog, tarihçi, felsefeci hem de bir e itim bilimcidir. 
Dolay�s�yla ilgi alanlar� ve eserleri de konu aç�s�ndan çe itlilik gösterir. Felsefe tarihi, 
iktisat, tarih felsefesi, ahlak felsefesi, hukuk felsefesi, siyaset felsefesi, din sosyolojisi, 
pedagoji, müzik e itimi, dünya tarihi alanlar�nda eserler vermi tir. Özellikle kitap 
ele tirilerinde bu ilgi alan� geni li ini gözlemlemek mümkündür. Machiavelli, Hegel, 
Fichte, Nietzsche ve Carl Schmitt, hakk�nda makale, sözlük maddesi ve önsöz 
yazd� � yazarlardan baz�lar�d�r. Hans Freyer’in ilgisi çe itli dönemlerde belli 
alanlarda da yo unla m� t�r.  

Freyer’in 1910’lu y�llardaki ilk çal� malar�nda tarih felsefesi, pedagoji ve gençlik 
hareketinin sorunlar�na çözüm aray� �na, 1920’lerde sosyoloji biliminin felsefe, tarih 
gibi bilimlerle ili kisi ve felsefi temellerine, 1920 ve 1930'lu y�llarda ise devlet-lider-
toplum- birey ili kileri ve 1940’lardan itibaren de ça da  toplum yap�s� ve toplumsal 
de i imin yönünün saptanmas� konular�na a �rl�k verdi i görülür. Freyer ilgi 
duydu u alanlarda çok say�da eser vermi tir. Bunlardan baz�lar� unlard�r: 

1. Die Geschichte der Geschichte der Philosophie im achtzehnten Jahrhundert. (1911) 
(Doktora Tezi, Felsefe). Leipzig.; Beiträge zur Kultur- und Universalgeschichte. 
No. 16. 1912. 

2. Antäus: Grunlegung einer Ethik des bewußten Lebens. (1918). Jena: E. Diederichs, 
1918.  
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3. Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, 
(Doçentlik Tezi, Felsefe), Leipzig: Engelmann, 1921.  

4. Prometheus: Ideen zur Philosophie der Kultur, Jena: E. Diederichs, 1923. 

5. Theorie des objektiven Geistes: Eine Einleitung in die Kulturphilosophie, Leipzig-
Berlin: B.G. Teubner, 1923. 

6. Das Problem der Freiheit im europäischen Denken von der Antike bis zur Gegenwart, 
Münih: R. Oldenbourg, 1958. 

7. Schwelle der Zeiten: Beiträge zur Soziologie der Kultur, Stuttgart: Deutsche Verlags-
Anstalt, 1965.  

 

Türkiye Y�llar� ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

Hans Freyer 1953-1965 y�llar� aras�nda çe itli aral�klarla Türkiye’de bulundu. 
lk geli i, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin davetiyle 9-21 Ocak 1953 

tarihleri aras�ndad�r. Edebiyat Fakültesi’nde verdi i alt� konferans Almancalar� da 
verilerek Bedia Akarsu ve Hüseyin Batuhan taraf�ndan Türkçe’ye çevrildi ve 1954 
y�l�nda stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay�nlar� aras�nda ndustri Ça � ad� 
ile yay�mland�.  

Hans Freyer 1953 y�l�n�n Mart ay�nda Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi’nin 
Profesörler Kurulu karar�yla Felsefe Tarihi ve Sosyoloji derslerini vermek üzere 
tekrar Türkiye’ye davet edildi.29 Gerekli yaz� ma ve i lemlerin tamamlanmas�ndan 
sonra Hans Freyer ile Rektör Prof. Dr. Hüseyin Cahit O uzo lu aras�nda 1 Eylül 
1953-28 ubat 1954 tarihleri aras�nda geçerli olmak üzere imzalanan sözle me ile 
ayda 1.500 Türk liras� ücret ödenmek üzere Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi’nde 
göreve ba lad�. Freyer’in 1.500 Türk liras� ayl�kla (Ancak 12 Ekim 1954 tarihindeki ek 
bir sözle me ile maa � 1.750 Türk liras�na ç�kar�lm� t�r.) 1 Mart 1954’ten 28 ubat 
1955’e kadar sözle mesi tekrar uzat�lm� t�r. Hans Freyer bu Fakültede Sosyoloji 
Kürsüsü’nün kurulup geli mesinde önemli katk�larda bulunmu tur. Dil ve Tarih 
Co rafya Fakültesi’nde verdi i ders ve konferanslar Fakültenin ara t�rma dergisinde 
Almanca’lar� ile birlikte yay�mlanm� t�r.  

21 Ocak 1955 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Profesörler Kurulu 1.000 Türk liras� ayl�kla Fakülte’nin 1. s�n�f�nda okutulan 
Sosyoloji derslerini vermek üzere Hans Freyer’in ek görevle görevlendirilmesi 
karar�n� ald� ve 25 Ocak 1955’te Ankara Üniversitesi Senato karar�yla da atamas� 
yap�ld�. Böylece Freyer 1 Mart 1955’ten 1 Eylül 1955’e kadar Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nde yine 1.750 Türk liras� ayl�kla yabanc� statüsünde görevlendirilirken ek 
görevle de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapacakt�.30 Hans Freyer’in anla mas� 
1 Eylül 1955 tarihinden sonra Ankara Üniversitesi Senatosu’nun karar�yla 

                                                            
29 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, 25.03.1953 y�l� ve 2002 karar say�l� Profesörler 

Kurulu Kararlar�. 
30 10 Mart 1955 tarihli Prof. Dr. Hans Freyer ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Cahit 

O uzo lu aras�nda imzalanan sözle me. 
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yenilenmemi tir.31 Sözle menin yenilenmemesinde Münster’deki görevine geri 
ça r�lmas� etkili olmu tur. Hans Freyer’in Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya 
Fakültesi’nde 1953’te ba layan ö retim üyeli i s�ras�nda verdi i ders, konferans ve 
seminerler ayr� birer makale olarak bas�lm�  olmas�n�n yan� s�ra 1960 y�l�nda çtimaî 
Nazariyeler Tarihi, ad�yla Tahir Ça atay taraf�ndan Türkçeye kazand�r�lm� , Türk 
Tarih Kurumu Bas�mevi taraf�ndan bas�larak yay�mlanm� t�r. Ayn� eserin ikinci 
bask�s� yine Tahir Ça atay’�n ek yaz�lar�yla geni letilerek Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Co rafya Fakültesi yay�nlar� aras�nda 1968 y�l�nda yay�mlanm� t�r. Eser 3. kez 
1977’de yine ayn� Fakülte’nin yay�nlar� aras�nda bas�lm� t�r.  

Hans Freyer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nce 1956-1957 
y�llar�nda yaz sömestrlerinde Sosyoloji dersleri vermek üzere tekrar geldi. Freyer 
ayn� zamanda 1957 yaz sömestrinde Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nde de Felsefe 
Tarihi ve Sosyoloji derslerini okuttu.32 Hans Freyer’in Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
bulundu u süre içinde  “Einführung in die Soziologie” ba l� � alt�nda verdi i 
dersler, Sosyolojiye Giri  ad� ile Nermin Abadan taraf�ndan Türkçeye çevrilmi  ve 
1957 y�l�nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yay�nlar� aras�nda 
yay�mlanm� t�r. 

Hans Freyer Dil ve Tarih-Co rafya ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nden sonra bu 
defa lahiyat Fakültesi’ne gelir. Freyer’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne 
geli i ise öyledir: 24 Ekim 1958 y�l�nda Bedi Ziya Egemen, Freyer’e yazd� � bir 
mektupla onu lahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi dersleri vermek üzere davet 
eder. 12 Kas�m tarihinde Egemen’e yazd� � mektupta bu teklifi kabul eder. Bunun 
üzerine Hans Freyer, 24 ubat 1958 tarihinde Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi 
Profesörler Kurulu karar� ile fakültede aç�k bulunan 1.500 liral�k yabanc� profesör 
kadrosuna Din Sosyolojisi dersini okutmak üzere aday gösterilir. 28 Kas�m 1958 
tarihinde Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen, Prof. Nusret 
H�z�r, Prof. Dr. Annemarie Schimmel ve Prof. Muhammed b. Tavid et-Tanci’den 
olu an komisyon Freyer’in ilmi ki ili i hakk�nda olumlu bir rapor haz�rlar ve 
oybirli i ile Din Sosyolojisi dersini vermesini kabul eder. 30.12.1958 tarih ve 1665 
say�l� kararla Ankara Üniversitesi Senatosu Freyer’in lahiyat Fakültesi Din 
Sosyolojisi profesörlü üne atanmas�n� kabul eder. Gerekli yaz� malardan sonra 
Freyer ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zihni Erençin aras�nda 15 ubat 
1959’dan 28 ubat 1960 tarihine kadar geçerli sözle me imzalan�r. Ancak Freyer 1.500 
liray� az bularak gelmez.33 Bunun üzerine sözle me 2.500 Türk liras� ayl�kla 1 Mart 
1960’tan 28 ubat 1961’e kadar yenilenir. Ancak Freyer, A ustos 1960 sonundan 
                                                            
31 13.10.1955 tarih 1167 say�l� Ankara Üniversitesi Sanato karar�. Ord. Prof. Hans Freyer’in 01.09.1955 

tarihinde sona erecek olan sözle mesinin yenilenmemesi hakk�nda Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi 
Dekanl� �’n�n 27.07.1955 tarih ve 2037 say�l�, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanl� �’n�n 25.07.1955 tarih 
ve 2064 say�l� yaz�lar�na ba l� Profesörler Kurullar� kararlar�yla yap�lan teklifler kabul edildi. 

32  05.03.1957 tarih ve 1397 say�l� Ankara Üniversitesi Senato Kararlar�. 
33 19 ubat 1960 tarih ve 98 say�l� lahiyat Fakültesi Dekanl� �’n�n Üniversite Rektörlü ü’ne yazd� � 

yaz�: “Fakültemizde Din Sosyolojisi dersi okutmak üzere memleketimize gelmesine 16.05.1959 tarih 
ve 4/11644 say�l� kararname ile müsaade edilen Ord. Prof. Hans Freyer 1.500 lira ayl�k ücretin 
kendisini geçindirecek miktarda olmad� �n� dü ünerek 1959 y�l� içerisinde gelmemi tir. Bu kere 
1.500 liral�k kadro 1 Mart 1960 tarihinden itibaren 2.500 liraya ç�kar�lm�  oldu undan kendisi ile 
akdedilecek sözle meden 6 nüsha ili ik olarak sunulmu tur. Dekan Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen.” 
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itibaren sözle mesinin feshini ister34 ve 29 Temmuz 1960 tarihinde bu iste i Ankara 
Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilir. Freyer, bu geli inde ayn� zamanda 1960 yaz 
sömestrinde Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi’nde de Felsefe Tarihi dersleri verir. 

Hans Freyer’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne ikinci geli i 
Profesörler Kurulu’nun bir y�l görevlendirilmek üzere 25.11.1964 tarihli karar� ile 
gerçekle ir. Ancak Freyer’in yaz sömestrinde Din Sosyolojisi okutabilece ini 
bildirmesi üzerine Din Felsefesi ve Kültür Tarihi derslerini okutmak üzere bir 
sömestr müddetle davet edilmesi için karar al�n�r.35 Bu karar�n ilgili makamlarca 
kabulü üzerine Freyer ile Rektör Prof. Dr. hsan Do ramac� aras�nda 1 Mart 1965’ten 
30 Haziran 1965’e kadar geçerli sözle me imzalan�r.36 Bu defa Freyer'in Almanya’dan 
Türkiye’ye geli  yollu u Almanya Büyükelçili i arac�l� �yla Alman Hükümeti 
taraf�ndan kar �lan�r. Freyer, 4.000 Türk liras� ayl�kla Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi yabanc� profesör kadrosunda Dil Felsefesi Kürsüsü’ne gelir. Hans Freyer’in 
Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde 1960 senesinde verdi i Din Sosyolojisi 
dersleri Hukuk Fakültesi profesörlerinden Turgut Kalpsüz’ün çevirisiyle Ankara 
Üniversitesi lahiyat Fakültesi yay�nlar� aras�nda 1964 y�l�nda ayn� adla 
yay�mlanm� t�r. Din Sosyolojisi, Freyer’in bu alanda yay�mlanan tek Türkçe 
eseridir.37 

Hans Freyer Din Sosyolojisi’nin önsözünde eserle ilgili özetle unlar� 
söylemektedir: “Din sosyolojisi bu alandaki muhtasar bir eserdir. Eserde önce genel 
sosyolojinin baz� temel kavramlar� üzerinde durulmu , özellikle toplumsal kümeler 
kuram� ve toplumsal tabakalarla ilgili olup da bütün sosyoloji okullar�nca kabul 
edilmi  birtak�m sonuçlar toplanmaya çal� �lm� t�r. Burada özellikle din sosyolojisi 
bak�m�ndan önemi göz önünde bulundurularak seçilmi  sosyoloji kuramlar�na yer 
verilmi tir. Din Sosyolojisine ayr�lm�  olan ikinci bölümde ise bu bilimin sorunlar� ile 
ortaya konulu  biçimlerine bir giri  yap�lm� t�r. Bu bölümde ba l�ca yöntemsel 
temellerin aç�klanmas�, dini zümrelerin olu umu üzerine özet bir bilgi ve sonunda 
din ile ba ka kültür alanlar� aras�ndaki kar �l�kl� etkiler konusuna de inilmi tir. Din 
sosyolojisi kavramlar�n�n kendi dinlerine uygulanmas� ö rencilere b�rak�larak 

                                                            
34 Hans Freyer’in sözle mesinin feshini istemesinin sebebi, spanya’ya yapaca � bir gezi ve Münster 

Üniversitesi’nin izin vermemesidir. Freyer’in lahiyat Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � 01.07.1960 
tarihli dilekçe. 

35 27 Ocak 1965 tarih ve 1311-1318 say�l� Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Profesörler Kurulu 
Karar�. 

36 19 Mart 1965 tarihli Ord. Prof. Dr. Hans Freyer ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. hsan 
Do ramac� aras�nda yap�lan sözle me. 

37  Hans Freyer’in Din Sosyolojisi adl� çal� mas� yine Turgut Kalpsüz’ün tercümesi ve ö rencisi de olan 
Prof. Dr. Rami Ayas’�n yay�na haz�rlamas� ile 2013 y�l�nda Do ubat� yay�nlar� aras�nda ç�km� t�r. 
Eseri Almanca’dan Türkçe’ye çeviren Kalpsüz çal� man�n 1959-1960 ders y�l�nda Freyer’in lahiyat 
Fakültesi’nde verdi i Din Sosyolojisi derslerini tercüme ile görevlendirildi ini, bu tercümelerin 
gelecek nesillere de intikal etmesi için Dekan Bedi Ziya Egemen’in de te vikleriyle yay�mlamaya 
karar verdiklerini belirtmektedir. (Buradaki 1959-1960 ders y�l� ifadesinden 1959’da Freyer’in ders 
verdi i ç�kar�lmamal�d�r. Çünkü yaz� malardan anla �ld� � üzere Freyer’in 1959 y�l� içinde de il, 
1960’da yaz yar�l�nda lahiyatta ders verdi i görülmektedir.) 
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örnekler slam d� �ndaki dinlerden seçilmi tir. Eser bu anlamda din sosyolojisi 
sorunlar�n�n ba �ms�z olarak dü ünülmesine bir ba lang�ç niteli i ta �maktad�r.  

"Din Sosyolojisi" adl� eser Freyer’in de belirtti i üzere bu alandaki muhtasar bir 
çal� mad�r. Asl�nda Türkiye’de genel din sosyolojisi çal� malar� Ziya Gökalp ile 
ba lar. Ondan sonra Necmeddin Sadak, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Karasan ve 
Mehmet Taplamac�o lu din sosyolojisi ile ilgili çal� malar yap�p yay�mlam� lard�r.38 
Freyer’in "Din Sosyolojisi" adl� eseri de bu kapsamda de erlendirilebilir. Ancak 
Freyer’in çal� mas� daha sonra Türkiye’de din sosyolojisi alan�nda çal� an 
akademisyenleri etkilemesi aç�s�ndan dikkate de erdir. Örne in, Mehmet 
Taplamac�o lu’nun 1961’de "Din Sosyolojisi-Giri " ad� ile yay�mlad� � daha sonra 
1963’te geni leterek yay�mlad� � "Din Sosyolojisi" adl� eserinde Hans Freyer’in 
Sosyolojiye Giri  ve Din Sosyolojisi eserlerinden yararlanm�  oldu u 
görülmektedir.39 

Sonuç olarak Ord. Prof. Dr. Hans Freyer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Co rafya, Siyasal Bilgiler ve lahiyat Fakülteleri’ndeki ö retim üyeli i y�llar� 
boyunca hem verdi i ders, seminer ve konferanslarla, hem bunlar�n Türkçe’ye 
çevrilerek yay�mlanmas�yla, hem de yeti tirdi i ö rencileriyle önemli katk�larda 
bulunmu tur. Eserlerinden daha sonraki y�llarda Tahir Ça atay, Amiran Kurtkan, 
Orhan Türkdo an, Mehmet Taplamac�o lu gibi birçok akademisyen taraf�ndan uzun 
y�llar temel kaynak ve ö retim materyali olarak yararlan�lm� t�r. Hâlâ eserleri, 
okunmas� gereken temel kaynaklar aras�nda zikredilmektedir. "Din Sosyolojisi" adl� 
eseri ise bu alanda Türkiye’de kullan�lan temel kaynak eserler aras�nda kabul 
edilmektedir. 

 

                                                            
38 Er, . (1986). Türkiye’de Din Sosyolojisi Çal� malar�. Uluda  Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 

1, Say� 1, Bursa. ss. 125-131. 
39 Ayas, K. G. (2012). Türk Din Sosyolojisinde Mehmet Rami Ayas.  stanbul: z. ss. 37-38. 



Recai Do an 542

 
Belge 8. Sosyolojiye Giri  

 

 
Belge 9. ndustri Ça � 
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Belge 10. çtimai Nazariyeler Tarihi 

 

 
Belge 11. Din Sosyolojisi 
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Tan�d�klar�n�n Gözüyle Ord. Prof. Dr. Hans Freyer 

Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dal�’n�n uzun 
y�llar ba kanl� �n� yapan ve Hans Freyer ile yak�ndan tan� an, onun derslerini 
yak�ndan takip etmi  bir bilim insan� olarak Prof. Dr. Rami Ayas onun farkl� 
yönleriyle ilgili unlar� söylemi tir:40 

     “1959-1960 ö retim y�l�nda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi'nde Din 
Sosyolojisi okutan Ord. Prof. Dr. Hans Freyer'in 1954-1957 y�llar�nda Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi'nde ö rencisi oldum. lkça  Felsefe Tarihi, çtimai Nazariyeler Tarihi 
ve Tarih Felsefesi seminerlerini dinledim. lahiyat Fakültesi'nden gelen bu ö rencisine 
ayr�ca, özel bir ilgi duymu  oldu unu söyleyebilirim. Felsefe ve Sembolik Mant�k 
hocam�z Prof. Dr. Nusret H�z�r kendi Felsefe Bölümü ö rencileriyle birlikte Freyer'in 
evine gittiklerinde, beni de götürmü tü. Dolay�s�yla Freyer hocam�z�n e i ve üç k�z�yla da 
(Ursula, Barbara, Brigitte) tan� m� t�m. Özel bir ilgi duymu  oldu unu sanmam�n bir 
nedeni de u: Felsefe ö rencilerinden Kemal Aytaç'a Almanya'da doora yapmak için bir 
burs temin edildi ini s�n�fta aç�klarken, beni de ima ederek, ba ka fakültelerde de 
Almanya'da doktora yapmak için burs imkan�n�n bulundu unu belirtmi ti. Nitekim 
Fakültemizin Dekan� Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen, R�fk� Melûl Meriç hocam�z vas�tas�yla 
Almanya'ya doktora yapmak üzere beni gönderebilece ini duyurmu tu. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ndeki Sosyolojiye Giri  derslerini dinleme imkan�m olmasa da, teksir edilmi  
ders notlar�n�, ö rencilerinden Mete Tuncay vas�tas�yla elde etmi  ve defalarca 
okumu tum. 1957 y�l�nda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nce yay�nlanan Sosyolojiye Giri  
kitab�n�n iç kapa �nda Hocam�z�n imzas�n� ta �yan bir nüshas� kitapl� �mda. Freyer 
Hocam�z�n üç kitab�n� yeniden yay�na haz�rlad�m: çtimai Nazariyeler Tarihi'ni 
Sosyoloji Kuramlar� Tarihi ad�yla; Din Sosyolojisi'ni ve Industri Ça �'n� Sanayi Ça � 
ad�yla. Üçü de Do u Bat� Yay�nlar� aras�nda yer ald�. Daha ya ayabilirsem, in allah, 
Sosyolojiye Giri  üzerinde çal� ma a ba layaca �m. On y�llar önce, k�z� Barbara Freyer 
Stowasser Ankara'ya bir geli inde-ki o zaman görevim Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi'nde idi- bana Freyer Hocan�n iki foto raf�n� vermi ti. Birini Kevser Gülçiçek'in 
Yüksek Lisans Tezini yay�na haz�rlayan Ali Akyurt'a gönderdim, öbürü elimde. Ne var 
ki, Barbara da öldü. kisine de Yüce Tanr�'dan rahmet diliyorum.” 

Prof. Dr. Rami Ayas’�n Freyer ile ilgili unutamad� � bir an�s� udur: 

   “ lahiyat Fakültesi'nin ve kald� �m Yüksek Ö renim Ö renci Yurdu'nun bulundu u 
Cebeci'de, bir cumartesi ö leden sonra korulu a ç�km� t�m; kitap okuyordum. Hocam 
Hans Freyer de orada tek ba �na dola �yor ve elindeki bir ka �da ya da küçük bir deftere 
bir eyler yaz�yordu. Benim kitap okumakta oldu umu görmü tü. Ben sayg�mdan ve 
çekingenli imden, hocama yakla amam� t�m. Kendisinin de zihni herhalde pek me guldü. 
Bu olay bende unutamad� �m bir an� olarak kald�.” 

Prof. Dr. Rami Ayas daha önce kendisi ile yap�lan bir çal� mada da Hans Freyer 
ile ilgili öyle demektedir: 

                                                            
40 25.02. 2015 tarihinde Prof. Dr. Rami Ayas ile yap�lan mülakat.  
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   “Sosyoloji ile ilgili, en be endi im, anlay�  olarak da tercih etti im, Dil ve Tarih 
Co rafya Fakültesi’ndeki hocalar�m Hans Freyer ile Tahir Ça atay’�n eserleri idi. 
lahiyat Fakültesi’nde asistanl�k y�llar�mda Mehmet Taplamac�o lu Hocam�n yetkisi 

alt�nda onun derslerine girerken bile ö rencilerin Freyer’in kitaplar�n� özellikle çtimai 
Nazariyeler Tarihi, Sosyolojiye Giri  ve Din Sosyolojisi’ni okumalar�n� istiyordum. 
Doçent olduktan sonra hele kürsü ba kan�m emekli olup kürsüyü kendim yönetmeye 
ba lay�nca, ö rencilerim kesinlikle bu eserleri okumakla sorumlu idiler. Ben de iyice 
anlamalar� için tekrar tekrar onlara anlat�yor ve s�navlarda soruyordum”.41  

Rami Ayas Hoca’n�n Hans Freyer’in özellikle sosyoloji ve din sosyolojisi ile 
ilgili bir ba ka görü ü de öyledir: 

   “Ça atay ve Freyer; iki hocam da, Max Weber gibi manevi bilimler ç� �r�ndan 
geliyordu. Bununla birlikte, yine Weber gibi pozitivist ç� �ra da tamamen kapal� 
de illerdi. kisinin de bilim anlay� lar�, bana göre örtü mekteydi. Gerek yöntem gerekse 
bir gerçeklik bilimi olarak sosyoloji anlay� lar�n� benimsemekteydim, hâlâ da kendimi 
Freyer-Ça atay Okulu dedi im bu çekirdek okulun bir mensubu olarak görüyorum. 
Bütün hocal� �m boyunca onlar�n kitaplar�n� okutmaya ve iyice anla �lmas� için 
aç�klayarak anlatmaya çal� t�m ö rencilerime. Ne var ki emeklerimin verimli somut bir 
sonucunu gördü ümü söyleyemem. Üstelik Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde 
birtak�m ö rencilerimin ‘Freyer’in papa an�’ diye olumsuz tepkileriyle de kar �la t�m.”42   

 

Dr. Hans Alfred Steger 

Ya am� 

Hans Alfred Steger, 31 Temmuz 1926’da Almanya Bietighem’de do du. 29 
Haziran 2009 y�l�nda Dernbach’da ya am�n� kaybetti. Babas� Alfred Steger’dir. 
Oppenheim’de yeti ti. Mainz’da lise (Gymnasium) ö renimine ba lad�. Lisenin üst 
kademesine (Oberstufenzeit) devam ederken 1943 y�l�nda Hava Kuvvetleri’nde hava 
savunma hizmetine kat�lmak zorunda kald�. Daha sonra i  hizmetine/servisine 
getirildi ve 1945 y�l�nda vatani hizmetini yerine getirmek üzere askere al�nd�. 1946 
y�l�nda lise mezuniyet imtihan�n� geçti, Mainz ve Marburg’da anadal olarak tarih 
bilimi program�nda, yan dal olarak ise devlet ve uluslararas� hukuk, teoloji ve hukuk 
alanlar�nda yüksekö renime ba lad�. 1951-1952 y�llar� aras�nda ek bir yüksekö renim 
görmek üzere Paris’te bulundu. Paris’te bulundu u y�llarda Almanca dersleri 
vermek üzere ö retmenlik yapt�. 

1952 y�l�nda tamamlad� � yüksekö renimi esnas�nda Türk ve Arap dili üzerine 
ara t�rmalar yapt�. Bu süreçte doktora çal� mas�na devam etti ve 1955 y�l�nda 
Marburg‘da Deutsche Weltpolitik bei Hans Delbrück 1895-1918 adl� çal� mas� ile Dr. 
Phil. unvan�n� elde etti. 1955 y�l�nda d�  hizmet görevi ald�. Sonraki üç y�l çe itli 
memuriyetlerde bulundu. Bu sürenin bir k�sm�n� (1957-1958) Türkiye’de geçirdi. 

                                                            
41 Ayas, a.g.e., s. 65. 
42 Ayas, a.g.e., s. 110. 
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Dr. Hans Alfred Steger’in bundan sonraki ya am� neredeyse diplomat olarak 
geçti. 1958 y�l�nda elçilik sekreteri olarak görevlendirildi. Daha sonra 1959-1961 
y�llar� aras�nda Amman‘da görevli olarak bulundu. Bunu Trablus elçilik mü avirli i 
izledi. Arap dili ile ilgili bilgisini Eylül 1963’te Beyrut Üniversitesi’nde geli tirme 
imkan� buldu. Ekim 1964-May�s 1965 y�llar� aras�nda Kuzey Yemen Arap 
Cumhuriyeti’nde büyükelçi olarak görev yapt�.  

1969 y�l�nda Almanya‘n�n Paris Büyükelçili i’nde bulundu. Bundan k�sa bir 
süre sonra merkezi Bonn’da bulunan d�  ili kilerde/hizmetlerde (D�  leri Bakanl� �), 
Bat� Avrupa konular�yla ilgilenmek üzere görevlendirildi. Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki temsilciliklerden birisinin devrald� � bir birimi yönetti.  

1 Aral�k 1972 y�l�nda temsilcili in maslahatgüzar� olarak çal� t� ve elçi Heinrich 
Röhreke ile birlikte politik birimi yönetti. 1975 y�l�nda tekrar merkeze, Bonn’a geldi 
ve 1980 y�l�na kadar Güney ve Güneydo u raportörlük görevini sürdürdü. Daha 
sonra Yeni Zelanda Büyükelçili i’ne getirildi ve bununla birlikte birçok pasifik ada 
ülkelerinin Almanya temsilciliklerini yürüttü.  

1985 y�l� ba �ndan 1987 y�l� sonbahar�na kadar Bulgaristan büyükelçisi olarak 
görev yapt�. Daha sonra, 1989 y�l�nda geri çekilmek üzere büyükelçi olarak 
Macaristan’da bulundu. Son y�llar�n� Steimel’da (Westerwald) geçirdi.43 

Dr. Hans Alfred Steger’in eserlerinde baz�lar� unlard�r: 

1. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Vietnams nach dem Ende des 
Vietnam-Krieges. (1977). in: Werner Draguhn (Hrsg.), Politik und Wirtschaft in 
Südostasien nach dem Ende des Vietnam-Krieges. Hamburg. 

2. Die Türken und Europa - Ein Nachtrag. (2000). in: Liberal. Band 42. August. 
 

Türkiye Y�llar� ve lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

Dr. Hans Alfred Steger’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde Almanca 
okutmanl� � için görevlendirilmesi ile ilgili ilk yaz� ma Haziran 1955 tarihinde 
yap�lm� t�r.44 Ancak çi leri Bakanl� � yaz�s�nda kendisiyle ilgili herhangi bir 
olumsuz kayda rastlanmad� � bildirilirken45 D� i leri Bakanl� �’n�n Ankara 
Üniversitesi Rektörlü ü’ne yazd� � yaz�da Bonn Büyükelçili i’nden Steger ile ilgili 
hiçbir bilginin gelmemesi sebebiyle hakk�nda daha aç�k bilginin verilmesi istenir.46  

Bu yaz� malardan anla �l�yor ki Alfred Steger’in lahiyat Fakültesi’nde 
görevlendirilmesi, hakk�ndaki gerekli i lemlerin uzamas� sebebiyle ancak 1957 
y�l�nda gerçekle mi tir. Ankara Üniversitesi Rektörlü ü ve lahiyat Fakültesi’ndeki 

                                                            
43 Dr. Hans Alfred Steger’in hayat� ile ilgili bilgiler http://de.wikipedia.org/wiki/Hans Alfred Steger 

den al�nm� t�r. Eri im Tarihi: 28.09.2015 
44 17 Haziran 1955 tarih, 549 say�l� lahiyat Fakültesi Dekanl� �’n�n Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne 

yazd� � yaz�. 
45 8 A ustos 1955 tarih, 66706 say�l� çi leri Bakanl� �’n�n Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne yazd� � 

yaz�. 
46 23 Eylül 1955 tarih, 24398 say�l� D� i leri Bakanl� �’n�n Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne yazd� � 

yaz�.  
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yaz� malar sadece 1955 y�l� Haziran ve Eylül aylar� aras�ndaki görevlendirilme 
istemiyle s�n�rl�d�r. Ancak Steger’in özgeçmi inden Türkiye’de görev yapt� � 
görülmektedir. Bu bilgiden hareketle lahiyat Fakültesi’nde Almanca okutman� 
olarak 1957-1958 ö retim y�l�nda Almanca derslerini okuttu u anla �lmaktad�r. Dr. 
Hans Alfred Steger’in Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne katk�s� Almanca 
okutmanl� � ile s�n�rl� kalm� t�r.47 

 

 

 
Belge 12. Hans Alfred Steger’in lahiyat Fakültesi’nde görevlendirilmek  

istendi ine dair yaz� 

 

 

 

 

                                                            
47 1957’li y�llarda lahiyat Fakültesi’nde bulunan hocalardan görü ebildiklerimizden Dr. Hans Alfred 

Steger’i tam olarak an�msayan biri ç�kmam� t�r. 
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Prof. Dr. Horst Widmann 

Ya am�  

Prof. Dr. Horst Widmann, 26 Temmuz 1927 tarihinde Almanya’n�n Stuttgart 
ehrinde do du. Babas� Valter Widmann’d�r. Pedagoji, psikoloji ve tarih ö renimini 

Tübingen, Zürih ve Münih’te tamamlad�. Yurt içi ve yurt d� �nda birçok okulda 
ö retmenlik yapt�. 1961-1965 y�llar� aras�nda Ankara Üniversitesi’nde Alman 
Akademik De i im Kurumu/Servisi (DAAD) okutman� olarak görev yapt�. 1968-1969 
y�llar�nda Alman Bilimsel Ara t�rma Kurumu’nun bursuyla tekrar Türkiye’ye 
gelerek Bat�’dan Türkiye’ye beyin göçü konusunda ara t�rmalar yapt�. 1973 y�l�ndan 
beri Giessen Üniversitesi E itim Bilimi bölümünde spesifik olarak kar �la t�rmal� 
e itim bilimi ve yabanc� pedagojisi alan�nda profesör olarak görev yapmaktad�r. 
1977 y�l�nda göçmen çocuklar�n pedagojisi ile ilgili ara t�rma ve çal� ma merkezini 
kurdu. Çok say�da makale ve kitab� yay�nland�.48  

Horst Widmann’�n en önemli kitab� 1973’te yay�mlanan Exil und Bildungshilfe, 
Die deutschsprahige Akademische Emigration in die Türkei 1933’dir. Bu eser, ilk 1981’de 
Aykut Kazanc�gil ve Serpil Bozkurt taraf�ndan Atatürk Üniversite Reformu, Almanca 
Konu an Ülkelerden 1933 Y�l�ndan Sonra Türkiye’ye Gelen Ö retim Üyeleri ad�yla 
Türkçeye kazand�r�lm� t�r. 2000 y�l�nda ise Kabalc� Yay�nlar� aras�nda yine ayn� 
ki iler taraf�ndan Atatürk ve Üniversite Reformu ad�yla yay�mlanm� t�r.   

 

Türkiye Y�llar� ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

 Dr. Hans Alfred Steger’den sonra lahiyat Fakültesi’nde 1.600 Türk liras� 
ayl�kla çal� an Almanca okutman� K. F. Eckmann49 görevlendirilmi  ondan bo alan 
kadroya ise Alman Kültür Ata eli inin önerisi ve lahiyat Fakültesi Profesörler 
Kurulu’nun karar� ile 1.400 Türk liras� ayl�kla 1961 Ekim ay�nda Dr. Horst 
Widmann’�n görevlendirilmesi istenmi tir.  

Widdmann, 14 Kas�m 1961 tarihinde lahiyat Fakültesi’nde Almanca uzman� 
olarak göreve ba lam� t�r.50 Widmann Ankara Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. 
Suut Kemal Yetkin aras�nda 14 Kas�m 1961’den 1962 y�l�n�n ubat sonuna kadar 
sözle me imzalanm� t�r. Widmann ile 1965 ubat’�n�n onuna kadar Almanca 
okutman� olarak her y�l sözle me imzalanm�  bu sözle melerde 1.600 Türk liral�k 
uzman kadrosuna atanm� t�r.  

                                                            
48 Widmann, H. (1987). Probleme Der Reintegration Türkischer Migrantenkinder. Verlag Polytechnik. 

Giessen. s. 125; Widmann, H. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu. stanbul: Kabalc�. s. 14. 
49 lahiyat Fakültesi’nde Almanca okutmanl� � yapan K. F. Eckmann ile ilgili elde edilen belgeler 

içinde ayr�nt�l� bir bilgiye rastlanmam� t�r. Ancak Ba vekalet Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi’nin 4/11308 say�l� karar�nda K. F. Eckmann’�n Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi 
Almanca uzmanl� �nda çal� t�r�lmas� ile ilgili bir karar vard�r. Yine Dr. Horst Widmann’�n 
görevlendirme istemi yaz�s�nda ismi geçmektedir. 12.10.1961 tarih ve 1003-1013 say�l� Ankara 
Üniversitesi lahiyat Fakültesi Profesörler Kurulu’nun ald� � karar. 

50 15.11.1961 tarih ve 1936 say�l� Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nin Ankara Üniversitesi 
Rektörlü ü’ne yazd� � yaz�. 
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   Belge 13. Horst Widmann’�n Ankara Üniversitesi ile yapt� � sözle me 

 

Widmann ayn� zamanda 1 Mart 1962 tarihinde itibaren 660 Türk liras� ayl�kla 
bir y�l süreyle Hukuk Fakültesi okutman kadrosunda da görevlendirilmi tir. Dr. 
Horst Widmann, 1961’den 1965 y�l�na kadar Üniversitemiz lahiyat Fakültesi’nde 
Almanca uzman� olarak görevlendirildi i kadroda Fakülte’deki Almanca derslerini 
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okutmu tur. Widmann’�n Üniversitemiz ve lahiyat Fakültesi’ne katk�s� Almanca 
uzman ve okutmanl� � ile s�n�rl� kalm� t�r.   

 

 
 

Belge 14. Atatürk ve Üniversite Reformu 

 

Dr. Detlef-Eckhard Stoebke 

Dr. Detlef-Eckhard Stoebke’nin ya am� hakk�nda yap�lan ara t�rmalar sonucu 
ayr�nt�l� bir bilgiye rastlan�lamam� t�r. Ancak Ankara Üniversitesi Rektörü ile yapt� � 
sözle meden 16 Ekim 1934 Almanya Henkenhagen’de do du u ve babas�n�n Willi 
Stoebke oldu u anla �lmaktad�r. Dr. Stoebke 1965’ten önce Hukuk Fakültesi’nde 
Almanca okutman� olarak görev yapm� t�r. Federal Almanya Büyükelçili i Kültür 
Ata eli inin önerisi ve lahiyat Fakültesi Profesörler Kurulu’nun karar� ile Dr. Horst 
Widmann’dan bo alan ayl�k 1.600 Türk liral�k Almanca uzmanl� � kadrosuna 
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atanmas� istenmi tir.51 Bu karar�n ilgili makamlarca kabulünden sonra Dr. Stoebke ile 
1 Mart 1965’ten 28 ubat 1966 tarihine kadar lahiyat Fakültesi Almanca 
uzmanl� �nda çal� mak üzere Rektör Prof. Dr. hsan Do ramac� ile sözle me 
imzalam� t�r. 

Dr. Stoebke, 4 Kas�m 1966 tarihinde Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi 
Dekanl� �’na verdi i dilekçede 28 ubat 1967 tarihinden itibaren Almanca uzmanl� � 
görevine devam etmeyece ini bildirmi tir. Dr. Detlef-Eckhard Stoebke’nin lahiyat 
Fakültesi’ne katk�s� Fakültede görev yapt� � süre içerisinde Almanca dersleri 
okutmas� ile s�n�rl� kalm� t�r. 

 

 
Belge 15. Detlef Eckhard Stoebke’nin lahiyat Fakültesi’ne tayin yaz�s� 

                                                            
51 02.03.1965 tarih ve 298 say�l� Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanl� �’n�n Üniversite 

Rektörlü ü’ne yazd� � yaz�. 
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Prof. Dr. Christian W. Troll 

Ya am� 

Bir Alman teolog, slam bilimci ve Cizvit papaz� olan Prof. Dr. Christian Troll, 
25 Aral�k 1937 y�l�nda Berlin’de do du. Babas� Co rafyac� Carl Troll, annesi Elisabeth 
Kürschner’dir. 1957-1961 y�llar�nda Bonn ve Tübingen Üniversiteleri’nde felsefe ve 
teoloji alan�nda yüksekö renimini tamamlad�ktan sonra 1961-1963 y�llar� aras�nda 
Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi’nde Arapça ö renimine ba lad�. Daha sonra Cizvit 
tarikat�na girdi. Cizvitlerin temel e itimini tamamlad�ktan sonra, 1966 y�l�nda 
Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies biriminde 
yüksekö renime ba lad� ve 1970 y�l�nda Urdu Edebiyat� alan�nda yüksek lisans, 1975 
y�l�nda ise Güney Asya’da Modern slam Dü üncesi çal� mas�yla doktor unvan�n� 
almaya hak kazand�. Buna paralel olarak Güneydo u Asya’daki ö renim süreci 
boyunca Hindistan, ran ve Pakistan’daki slam dü ünce ve ya am biçimini ö renme 
f�rsat� buldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 3. Christian W. Troll 

 

Prof. Troll, 1976-1988 y�llar� aras�nda Yeni Delhi’de bulunan Vidyajyoti Din 
Ara t�rmalar� Enstitüsü slam Ara t�rmalar� biriminde Profesör olarak görev yapt�. 
Daha sonra 1993 y�l�nda Birmingham Üniversitesi’ne ba l� slam ve Hristiyan-
Müslüman li kileri Çal� ma Merkezi’nde k�demli okutman olarak görev ald�. 
Bundan sonra 1999 y�l�na kadar Papal�k bünyesindeki oryantalist enstitüye ba l� 
slam Enstitüsü’nde Profesör olarak görev yapt�. Ayn� zamanda Ankara Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi’nde düzenli olarak konferanslar verdi. 1999 y�l� sonuna kadar 

Berlin’de bulunan Katolik Akademisi’ne ba l� Hristiyan-Müslüman Forumu’nun 
yöneticili ini yapt�. 2001 y�l�na gelindi inde Frankfurt’ta bulunan Sankt Georgen 
Felsefe ve lahiyat Yüksekokulu kendisini fahri profesör ilan etti. Christian Troll, 
2007 y�l�nda  emekli oldu. 

Troll, 2005 y�l�na kadar on iki y�l boyunca papal� a ba l� Müslümanlarla Dini 
li kiler Komisyonu’na üyelik etti. Kendisi slam bilgini olarak kabul edilir. Papa 

Benedikt 2008 y�l�nda kendisini, Katolik- slam Forumu’nda çal� malarda yer alacak 
138 slam bilgini aras�nda zikretmi tir. Troll ayn� zamanda Alman Piskoposlar 
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Konferans� alt kanad�na ba l� dinleraras� diyalog birimine üyedir. Bununla beraber 
piskoposluk i  birimi CIBEDO‘da dan� manl�k hizmeti vermektedir. Hristiyan- slam 
Toplumu’nun da fahri üyesidir.52 Prof. Dr. Christian W. Troll’ün talyanca, Almanca, 
ngilizce, Urduca yay�mlanm�  pek çok makale ve kitab� vard�r. Eserlerinden baz�lar� 
unlard�r. 

1. The Contribution of Sayyid Ahmad Khan to a new nineteenth century 'Ilm al-kalam'. 
(1978). Diss., London. New Delhi: Vikas Publ. House.  

2. Muslime fragen, Christen antworten, Topos Taschenbücher 489, Kevelaer 2003. 
(Müslümanlar Soruyor Hristiyanlar Yan�tl�yor. (Çev: Robert Kaya, Sent Antuan 
Kilisesi, stanbul, tarihsiz.)   

3. Als Christ dem Islam begegnen (Ignatianische Impulse, Band 8), Echter Würzburg 
2004. 

4. Unterscheiden um zu klären. Orientierung im christlich-islamischen Dialog, Herder 
Freiburg-Basel-Wien 2008.  

5. Im Dienst der Versöhnung: für einen authentischen Dialog zwischen Christen und 
Muslimen, Hrsg. Peter Hünseler, Pustet Regensburg 2008.  

6. Zeugnis trifft auf Zeugnis: der Islam und der christliche Glaube, Paulinus Trier 2011. 

  

Türkiye Y�llar� ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

Ankara Üniversitesi ile Roma Gregoriana Üniversitesi 1986 y�l�nda akademik 
i birli i anla mas� imzalam� t�r. Anla man�n amac�, e itim, ö retim ve ara t�rma 
alanlar�nda her iki üniversite aras�nda bilimsel i birli inin kurulmas�d�r. Bu 
ba lamda anla man�n hedefleri e itim, ö retim ve ara t�rmaya yönelik k�sa veya 
uzun vadeli akademik personel mübadelesi, ortak ara t�rma projeleri yap�lmas�, 
mü terek bilimsel sempozyumlar düzenlenmesi ve enformasyon al� veri i eklinde 
belirlenmi tir.  

lk önce üç y�ll� �na imzalanan anla ma daha sonraki senelerde de 
yenilenmi tir. Anla ma, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi temel al�narak 
yap�lm� t�r. Dolay�s�yla anla ma çerçevesinde ba lang�çta ya birer ay ya da üçer ayl�k 
dönemlerde ö retim üyeleri Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi ve Gregoriana 
Üniversitesi Dinler ve Kültürler merkezine kar �l�kl� olarak yer de i tireceklerdir. Bu 
anla ma çerçevesinde lahiyat Fakültesi’ne ilk gelen ö retim üyesi Dr. Thomas 
Michel’dir. Michel 1987 bahar döneminde lisans seviyesinde Dinler Tarihi dersinde 
Hristiyan teolojisiyle ilgili dersler vermi tir. 

 

 

                                                            
52 Muslime fragen, Christen antworten. (2003). Topos Taschenbücher 489. Kevelaer.; 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christian Troll. Eri im Tarihi, 20.02.2015.   
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Prof. Dr. Christian Troll de bu anla ma uyar�nca gelen ö retim üyelerinden 
biridir. Troll, Ankara Üniversitesi ile Gregoriana Üniversitesi aras�ndaki akademik 
i birli i protokolü çerçevesinde “Hristiyanl�k Tarihi” konusunda ders, konferans ve 
seminer vermek üzere Vatikan Büyükelçili i arac�l� � ile bu arzusunu dile getiren bir 
mektubu lahiyat Fakültesi’ne gönderir. Bunun üzerine Dekanl�k bir ay müddetle 
“Hristiyanl� �n Tarihi Geli imi”, “Hristiyan teolojisinde Konsüllerin Yeri ve Önemi”, 
“Hristiyan Mezhepleri Aras�ndaki Farkl�l�klar”, “ nanç ve badet Aç�s�ndan 
Günümüz Hristiyanl� �” ba l�klar� alt�nda dört konferans vermek üzere Fakülte’ye 
ça r�lmas�n�n ö rencilere ve akademik personele yararl� olaca � dü üncesiyle bu 
daveti Üniversite Rektörlü ü’ne bildirir.53  

Gerekli yaz� malardan sonra Prof. Troll 2547 say�l� Yüksekö retim Kanunu’nun 
34. maddesine göre 1992 mali y�l�nda 5.000.000 Türk liras� ayl�k ücretle lahiyat 
Fakültesi’nde sözle meli olarak Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu karar� ile 
görevlendirilir.54 Prof. Dr. Troll ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Serin aras�nda 6 Ocak 1992 tarihinden bütçe y�l� sonuna kadar geçerli bir sözle me 
imzalan�r. Troll, 7 Nisan 1992 tarihinde lahiyat Fakültesi’ndeki görevine ba lar.  

Ancak Prof. Troll tüm y�l boyunca de il sadece 1992 bahar döneminde lahiyat 
Fakültesi’nde ö renci ve akademik personele yönelik Hristiyanl�k tarihi ve kavram�, 
Hristiyan-Müslüman ili kileri, Güney Asya’daki modern görü ler vb. konularla ilgili 
ders, konferans ve seminerler vermi tir.55 

Prof. Dr. Christian Troll, 1992 y�l�ndan 2001 y�l�na kadar ya üç ya da bir ay 
mütemadiyen ba ta Hristiyanl�k tarihi olmak üzere, Hristiyan-Müslüman li kileri, 
Hristiyanl�kta e itim-ö retim vb. konularda lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler, 
konferans ve seminerler vermi tir.56  

Prof. Dr. Christian Troll’ün lahiyat Fakültesi’nde verdi i ders, konferans ve 
seminerler her iki dinin alanlar�nda akademik kariyer yapm�  bilim insanlar�n�n 
kar �l�kl� fikir al�  veri i aç�s�ndan son derece yararl� olmu tur. Prof. Dr. Troll, 
Türkiye’de bulundu u y�llarda Üniversitemiz Türkçe ve Yabanc� Dil Uygulama ve 
Ara t�rma Merkezi (TÖMER)’nde Türkçe ö renmi  ve birçok dost edinmi tir. 

 

                                                            
53 08.10.1991 tarih ve 5393 say�l� lahiyat Fakültesi Dekanl� �’n�n Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne 

yazd� � yaz�. 
54 19.11.1991 tarih ve 3211 say�l� Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Karar�. 
55 25.09.1991 tarih ve 1303 say�l� Rektörlü ün lahiyat Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � yaz�. 
56 Prof. Dr. Christian Troll’ün lahiyat Fakültesi’nde 1997 y�l�nda verdi i ders, konferans ve seminerler 

taraf�mdan tercüme edilmi tir. 
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Belge 16. Yabanc� Uyruklu Ö retim Eleman� le Sözle me 
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Belge 17. Müslümanlar soruyor Hristiyanlar yan�tl�yor  
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Belge 18. Muslime fragen Christen antworten 

 

Tan�d�klar�n�n Gözüyle Prof. Dr. Christian Troll 

Prof. Dr. Christian Troll oldukça yak�n say�labilecek tarihlerde lahiyat 
Fakültesi’nde -her y�l k�sa süreli de olsa- neredeyse on y�la yak�n görev yapan ve hâlâ 
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çe itli vesilelerle fakülteyle olan ileti imini sürdüren bir bilim insan� olarak bilinen 
bir ki idir.  

Troll’ün lahiyat Fakültesi’ndeki ders, seminer ve konferanslar�n�n a �rl�kl� 
noktas�n� Hristiyanl�k tarihi ve Hristiyan-Müslüman ili kileri olu turdu u için, daha 
çok bir arada bulundu u hocalar Dinler Tarihi Anabilim Dal� ö retim üyeleridir. Bu 
anabilim dal�n�n ö retim üyelerinden olan Prof. Dr. Ali sra Güngör’ün Troll’ün 
çe itli yönleriyle ilgili görü leri öyledir:57 

“Christian Troll, insani ili kilere önem veren, bilgili, tecrübeli ve ayn� zamanda 
mütevaz� bir Alman bilim insan�yd�. Kendisini 1994 y�l�nda Ankara Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi’ne yapt� � ziyaret vesilesiyle tan�d�m. Yüksek Lisans tezimle ilgili 

ara t�rmalar yapmak için Roma’ya gitme planlar� yaparken burs bulma konusunda 
gösterdi i ilgi beni çok memnun etmi ti. Bir ba ka ülkede bulunman�n baz� zorluklar�n� 
birço umuz tecrübe etmi tir. Troll’ün benim gibi Müslüman bir ara t�rmac�ya yard�mc� 
olmas�n�n birçok nedeni olabilir. Fakat her insan gibi benim ondan ö rendi im güzel 
eyler oldu. Kendi inand�klar�n� ya amaya çal� �rken beni rahats�z eden bir husus 

olmad�, aksine bilgi ve tecrübelerimizi payla ma ve kar �la t�rma imkan� buldu umuzu 
dü ünüyorum.  

Christian Troll ile 1994 y�l�nda Roma’da zaman zaman görü melerimiz oldu u gibi 
2003 y�l�nda da Frankfurt’ta çe itli vesilelerle görü melerimiz oldu. ine önem veren 
kendi inand�klar� do rultusunda samimi gayret gösteren ve ba ka kültürlere mensup 
arkada lar�yla ili kilerinde seviyeye önem veren bir ki idir.  

   Bir gün Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde sohbet ederken, f�rsat buldukça 
hocalar� ziyaret etti ini, ayn� konuda her hocan�n farkl� yakla �mlar ve yorumlar ortaya 
koydu unu, bu durumun kendisini a �rtt� �n� söylemi ti. Ben gülerek i te bizim 
fark�m�z ve zenginli imiz bu demi tim. Asl�nda Troll’ün bulundu u konum ve içinde 
bulundu u görev fakültemiz, ö rencilerimiz, din anlay� �m�z, din ö retimimiz, bir arada 
ya ama kültürümüz, di er dinlerin mensuplar�na bak� �m�z ve nihayet dinler aras� 
diyalog konusundaki imkan ve s�n�rl�l�klar�m�z hakk�nda iyi bir etüdü amaçl�yordu.  

Troll bir yandan görevini yaparken bir yandan da iyi bir Hristiyan hayat modelini bize 
göstermek istiyordu. Ben ahsen Christian Troll’ü tan�d� �ma çok memnunum. Bizim 
arkada l� �m�z�n her ikimize de önemli katk�lar sa lad� � kanaatindeyim. Kendisine 
sa l�k ve afiyet dolu bir hayat diliyorum”. 

Prof. Dr. Christian Troll, 1995-1996 ö retim y�l�n�n güz döneminde lahiyat 
Fakültesi’ne geldi inde onun o dönemki ders, seminer ve konferanslar�n� 
ngilizce’den Türkçe’ye çeviren Prof. Dr. Recai Do an onunla ilgili unlar� 

söylemektedir: 

   “Bir gün Hocam Prof. Dr. Beyza Bilgin, odam� arad� ve yan�na gelmemi söyledi. 
Odaya girdi imde Troll ile göz göze geldik. Göz ucuyla selamla t�k. Hocam kendisini 
tan�tt�. Ben Almanca konu maya ba lad�m. O ngilizce cevap verdi. Bir ara durdum. 
Hangi dille konu maya devam edelim önce bunu kararla t�ral�m dedim. Hafifçe 

                                                            
57 Prof. Dr. Ali sra Güngör ile Prof. Dr. Christian Troll hakk�nda 27.02.2015 tarihinde yap�lan mülakat. 
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gülümsedi ve siz hangisini isterseniz diye kar �l�k verdi. Hocam Troll’e Türkiye’de 
bulundu u sürece yard�mc� olmam� istedi. Beraber odama ç�kt�k. Birbirimizin k�saca 
hayat hikâyesini ö rendik. O dönem Türkiye’de bulundu u süre içinde hemen her gün 
beraberdik. Sabah erkenden odama gelir ve verece i ders ve seminerler için haz�rl�k 
yapard�. Tercümanl� �n� ben yapt� �m için verece i dersin metinlerini bana önceden 
verir ben de üzerinde çal� �rd�m. Bir gün önce de bir araya gelir ders esnas�nda nas�l 
ilerleyece imiz konusunda çal� �rd�k. Örne in metnin neresinde duraca �na kadar bana 
söylerdi. ngilizcesi’nden anlamad� �m k�s�mlar� da Almanca konu ur aç�kl� a 
kavu tururduk. Hiçbir cümlenin yanl�  anla �lmas�n� istemezdi. Bazen önemli bir 
kavram üzerinde uzun uzad�ya aç�klamalar yapard�. Troll, Müslümanlar�n kültürleri ile 
de yak�ndan ilgileniyordu. Bir gün beraber bizim eve ak am yeme i yemeye gittik. O 
zaman çocuklar�mdan biri bir, di eri ise üç ya �ndayd�. Özellikle üç ya �nda olan k�z�mla 
uzun süre oyun oynad�. Yemekten sonra e imle uzun uzad�ya kendi hayat� ile ilgili 
sohbet etti. Ona da Türkiye’de bir han�m olman�n ne anlama geldi i ile ilgili sorular 
sordu. O gün bize gelirken herhalde 3 veya 4 kilo past�rma ile bal alm� . E im niçin 
bunlar� hediye olarak getirmi  diye bana sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Sebebini de 
soramad�m. Ancak bu bizim aram�zda daima bir aka konusu oldu.  

Bir ba ka geli inde k�z�m Troll amca past�rma getirmedin mi diye sorunca, o da 
unuttum gelecek sefere getiririm diye cevap verdi. Prof. Troll, Türkiye’deki slam 
anlay� � konusuna özel bir önem verirdi. Benden ilgilendi i konularla ilgili kaynaklar 
al�r ve okuduktan sonra benimle ula t� � fikirleri payla �rd�. Ben kendisini fakültemizde o 
alanda uzman bir hocam�za yönlendirirdim. Daha sonraki geli lerinde de birlikteli imiz 
devam etmi tir. Kendisine sa l�k ve afiyet diliyorum.” 

Troll’ü yak�ndan tan�yan lahiyat Fakültesi ö retim üyelerinden Prof. Dr. 
Hasan Onat’�n onun farkl� yönleriyle ilgili görü leri öyledir:58  

       “Troll ile misafir ö retim üyesi olarak Türkiye’ye ilk geldi i zaman tan� m� t�k. 1994 
y�l�nda Roma’ya gitti imde, bir ay boyunca hem benimle ilgilendi, bana Roma’y� ve 
civardaki görülebilecek yerlerin ço unu gezdirdi, hem de birlikte din hakk�nda, insanl� �n 
gelece i hakk�nda ufuk aç�c� sohbetler yapma ve birbirimizi biraz daha tan�ma imkan� 
bulduk. C. Troll’ün en dikkat çeken özelli i derin ö renme merak� idi.  

slam’la ilgili tart� malarda, benim akla yapt� �m vurgu Troll’ün çok ilgisini 
çekiyordu. Daha sonraki dönemde o tekrar Türkiye’ye geldi inde ben de onunla biraz 
daha yak�ndan ilgilendim. Troll’ü bir ak am yeme ine evime davet ettim. Çocuklar ilk 
defa bir “papaz” ve “üniversite hocas�” gördüklerini söyleyince, hayat hikayesinden baz� 
kesitler aktard�. Sekiz karde  olduklar�n�, annesi kendisine hamile iken, dinle ilgilenerek 
Katolik olmay� seçti ini, belki de bu sebepten kendisinin de Cizvit oldu unu, dinle çok 
ilgilendi ini anlatm� t�. Troll’ün slam’� anlamaya çal� t� �n� ve Müslümanlara kar � ön 
yarg�l� davranmad� �n� söylemeliyim.” 

  

 

                                                            
58 27.02.2015 tarihinde Prof. Dr. Hasan Onat ile Christian Troll hakk�nda yap�lan mülakat. 
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Prof. Dr. Felix Körner 

Ya am� 

Felix Körner, 1963 y�l�nda Almanya’n�n Offenbach ehrinde do du. 1985 
y�l�nda, 1540 y�l�nda kurulmu  Katolik ruhsal bir rahip grubu olan Cizvit cemaat�na 
girdi. Felsefe (Münih’te) ve Teoloji (Londra’da) okudu. 1995 y�l�nda pederlik 
sakraman� ald�. Almanya Bamberg Üniversitesi’nde 2000 y�l�nda slami 
ara t�rmalarda master kazand�. 2003 y�l�nda doktora tezini savundu. kinci 
doktoras�n� Katolik Teolojide (dogmatik) 2007 y�l�nda sviçre’deki Freiburg 
Üniversitesi’nden ald�. Oradan da 2009 y�l�nda habilitasyon (doçentlik) kazand�. 2008 
y�l�ndan itibaren Roma’daki Vatikan’a ba l� olan 1553 y�l�nda kurulmu  Gregorian 
Üniversitesi’ne girdi. Halen Gregoriana Üniversitesi’nde teoloji profesörü olarak 
çal� maktad�r. Felix Körner’in çok say�da yay�mlanm�  kitap ve makaleleri vard�r. 
Eserlerinden baz�lar� unlard�r:  

1. Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. 
Rethinking Islam (Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der islamischen 
Welt, Band 15). (2005). Würzburg (Ergon). ss. 230.  

2. Alter Text – Neuer Kontext. Koranhermeneutik in der Türkei heute. (2006). 
Ausgewählte Texte, übersetzt und kommentiert von Felix Körner SJ (Buchreihe 
der Georges Anawati Stiftung. Religion und Gesellschaft. Modernes Denken in 
der islamischen Welt, Band 1), Freiburg (Herder). ss. 248.  

3. Kirche im Angesicht des Islam. Theologie des interreligiösen Zeugnisses. (2008). 
Stuttgart (Kohlhammer). ss. 392.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto raf 4. Felix Körner 

 

Türkiye Y�llar� ve Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne Katk�lar� 

Felix Körner de Ankara Üniversitesi ile Roma Gregoriana Üniversitesi aras�nda 
1986 y�l�nda imzalanan akademik i birli i anla mas� çerçevesinde Prof. Dr. Christian 
Troll’den sonra lahiyat Fakültesi’ne gelen Alman bilim insanlar�ndan biridir. 
Körner, ayn� protokol çerçevesinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 senelerinde 
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Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne lisans ve lisansüstü düzeyde ders, seminer 
ve konferanslar vermek için gelmi tir. 

Prof. Dr. Felix Körner, Türkiye’ye kar � özel ilgili duymu  bir bilim insan�d�r. 
Türkiye’de bulundu u süre içerisinde Türkçe’yi hemen ö renmi  ve 
çevresindekilerle Türkçe ileti im kurmu tur. lahiyat Fakültesi'nde derslerini de 
Türkçe olarak vermi tir. Körner, 2009’dan itibaren lahiyat Fakültesi’nde; Yeni 
Ahit’in metni, Kilise ve kad�n, Hristiyan ibadetinde müzi in yeri, Hristiyan dini 
k�yafetleri, nanç ve ak�l, Hristiyan tarih felsefesi, Mishnah ve anlamak nedir? 
konular�nda lisans ve lisansüstü düzeyde ders, seminer ve konferanslar vermi tir. 

 

Tan�d�klar�n�n Gözüyle Prof. Dr. Felix Körner 

Felix Körner de lahiyat Fakültesi’ne k�sa sürelerle de olsa uzun süredir ders ve 
konferanslar vermek için gelen bir ö retim üyesidir. Dolay�s�yla Fakülte’de 
ileti imde bulundu u pek çok arkada � vard�r. Felix’i kendi derslerinde misafir etmi  
ve onunla akademik i birli i içinde halen bulunmaya devam eden Prof. Dr. Nahide 
Bozkurt’un görü  ve de erlendirmeleri unlard�r:59 

   “Say�n Felix Körner’i kendisinden çok ey ö rendi im de erli Hocam Prof. Dr. Beyza 
Bilgin vas�tas�yla tan�d�m. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu 
taraf�ndan 2005 y�l�nda Roma’daki Pontifical Gregoriana Üniversitesi’nde ders vermek 
üzere görevlendirilmi tim. Bu göreve ba lamadan önce Hristiyanl�k hakk�nda birinci 
elden bilgi edinme ve ngilizce pratik de yapmak için bir aray� a girdi imde Beyza 
Hocam bu konuda bana Türkiye’de uzun y�llard�r görev yapan Say�n Felix Körner’in 
yard�mc� olabilece ini söylemi ti. Kendisiyle ileti ime geçildi inde bu iste ime “evet” 
demi ti. Çok mutlu olmu tum. Bu, onun için büyük bir özveriydi. Ben de bu sayede ana 
kayna �ndan Hristiyanl�k dini ile ilgili bilgileri ngilizce olarak edinme imkân�na sahip 
olacakt�m. Derslere ba lad�k ve Say�n Felix Körner ile çok verimli dersler yapt�k. Felix 
Bey alan�n� çok iyi bilen, centilmen ki ili iyle üzerimde son derece olumlu bir izlenim 
b�rakm� t�.  Daha sonraki kar �la malar�m�zda Türkiye’ye geldi inde üstlenmi  oldu um 
Dinleraras� Diyalog, Dinlerde Kad�n adl� derslerimde hep kendisini konuk ettim. Bizleri 
Hristiyanl�k ve diyalog, Hristiyanl� �n Kad�n’a bak� � konular�nda ayd�nlatt�. Dersleri 
son derece sistematik ve bilimseldi.” 

Nahide Bozkurt hocan�n Felix ile ilgili bir an�s� da öyledir:   

  “Felix Bey’i bir defas�nda da Tarih Felsefesi dersime konuk etmi tim.  Hristiyanl�k 
bak�  aç�s�na göre Tarih Felsefesiyle ilintili baz� konular� bizimle payla m� t�.  Bu derste 
vermi  oldu u bir mesaj hem beni hem de ö rencilerimi çok etkilemi ti. Hz. Yusuf 
k�ssas�n� bize “çok kötü bir olaydan çok iyi bir sonuç” ç�kabilece ine örnek olarak 
anlatm� t�. Hz. Yusuf kuyuya at�lm� , zindana at�lm�  biriydi. Bu durum insan�n ba �na 
gelebilecek çok kötü bir olayd�. Ancak Yusuf bu ya ad�klar�n�n sonucunda M�s�r’da 
yönetici olmu , hayat� de i mi  ve ba kalar�n�n da hayat�n� de i tirmede rol oynam� t�. 

                                                            
59 27.02.2015 tarihinde Prof. Dr. Nahide Bozkurt ile Prof. Dr. Felix Körner hakk�nda yap�lan mülakat. 
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Kendisini tan�maktan son derece mutlu oldu um ve kendisinden çok ey ö rendi im 
Say�n Felix Körner’in ya am�n�n çok iyi geçmesini diliyorum.”  

Felix Körner ile mülakat yapt� �m�z Yrd. Doç. Dr. Esra Gözeler ise onun çok 
farkl� yönlerine de inmektedir. Onun kendi ifadeleriyle Felix hakk�ndaki görü  ve 
de erlendirmeleri öyledir:60 

   “Bilmedi i bir ey var m�? sorusunu kaç ki i için sormu uzdur? Felix Körner’i 
tan�yanlar�n yöneltti i bu ortak soru, onun entelektüel birikiminin zenginli ine ve 
derinli ine i aret eder. Zira onunla yapaca �n�z felsefe ve teoloji tart� malar�n� Yunanca, 
branice, Almanca, Frans�zca, ngilizce, Arapça, Türkçe veya talyanca bir kelimenin 

etimolojisini aç�klad� � yeni bir ba lam veya Bach’�n bir bestesi üzerine derinle mi  bir 
sohbet farkl�la t�r�r.  

   Felix Körner’in çal� malar� Türkiye ile Bat� aras�nda bir köprü vazifesi görerek 
Türkiye’deki birikimi uluslararas� ba lama ta �r. Prof. Dr. Rotraud Wielandt 
dan� manl� �nda haz�rlad� � Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish 
University Theology. Rethinking Islam (Würzburg: Ergon, 2005) isimli doktora 
çal� mas�nda Kur’an ve Tefsir ara t�rmalar� özelinde Türkiye’deki teoloji tart� malar�n� 
inceler. Alter Text-Neuer Kontext. Koranhermeneutik in der Türkei heute (Freiburg: 
Herder, 2006) ba l�kl� eserinde ise Türkçe’den Almanca’ya tercüme etti i belirli 
makaleler çerçevesinde bugün Türkiye’deki Kur’an’a yakla �mlar� de erlendirir. 
Eserleri, Bat�’daki ara t�rmalar için temel referans kayna � özelli ine sahiptir ve her 
zaman okuyucular�n� yeni bir bak�  aç�s� kazanmaya davet eder.  

   Felix Körner, Pontifical Gregorian University ve Ankara Üniversitesi aras�ndaki 
akademik de i im protokolü çerçevesinde lahiyat Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü 
düzeyinde dersler vermi tir. Türkçe verdi i derslerinde Hristiyan teolojinin klasik 
metinleri üzerinden yapt� � kar �la t�rmal� analizler dikkat çekicidir. Bu analizler, 
ö rencileri ana kaynaklarla bulu turur ve dinî gelenekler aras�nda kar �la t�rma yapma 
imkan� sunar. Körner zengin akademik ilgi alan� içerisinde dinleraras� diyalog 
konusunu da ele almaktad�r. Dinleraras� diyalogu “tan�kl�k” kavram�yla aç�klar ve onun 
teolojik bir zeminde tart� �lmas�n�n önemini vurgular.” 

 

Sonuç 

Kuruldu u 1949’dan günümüze kadar Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi’ne pek çok yabanc� uyruklu ö retim üyesi, okutman ve uzman katk�da 
bulunmu tur. Bu ö retim elamanlar�ndan önemli bir k�sm�n� Alman as�ll� bilim 
insanlar� olu turmaktad�r. Saptayabildi imiz kadar�yla lahiyat Fakültesi’ne katk�da 
bulunan Alman as�ll� bilim insanlar�, Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Uzman Detlef-
Eckhard Stoebke, Uzman Prof. Dr. Horst Widmann, Okutman Hans Alfred Steger, 
Ord. Prof. Dr. Hans Freyer, Prof. Dr. Christian Troll ve Prof. Dr. Felix Körner’dir. Ad� 
geçen bilim insanlar�n�n elbette hepsinin lahiyat Fakültesi’ne önemli katk�lar� 

                                                            
60 27.02.2013 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Esra Gözeler ile Prof. Dr. Felix Körner hakk�nda yap�lan mülakat. 
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olmu tur. Ancak bunlar içerisinde Prof. Dr. Annemarie Schimmel ve Ord. Prof. Dr. 
Hans Freyer’in ayr� bir yeri vard�r.  

Prof. Dr. Annemarie Schimmel, lahiyat Fakültesi’nde 1954-1959 y�llar� aras�nda 
görev yapm� t�r. lahiyatta en uzun süreli görev yapan Alman bilim insan�d�r. Bu 
y�llarda Dinler Tarihi, slam Sanat Tarihi ve Almanca verdi i lisans dersleriyle 
yüzlerce ö rencinin yeti mesine katk�da bulunmu tur. Schimmel, lisansüstü 
seviyede Dinler Tarihi Kürsüsü’nde Mukayeseli Dinler Tarihi dersleri okutmu tur. 
Prof. Dr. Hikmet Tanyu dinler tarihi alan�nda ondan ilk doktoras�n� yapan 
ö rencidir. Onun bu y�llardaki en önemli katk�lar�ndan birisi dinler tarihi alan�nda 
fenomenolojik metodun öncülü ünü yapm�  olmas�d�r. Özellikle doktora ö rencisi 
Tanyu ve onun yeti tirdi i birçok ki i yüksek lisans veya doktora tezlerini 
fenomenolojik metotla yapm� t�r. Schimmel’in bir di er katk�s� ise özellikle Tasavvuf 
alan�ndaki yapt� � çal� malard�r. O bir Mevlana uzman�yd�. Onunla ilgili yapt� � 
çal� malar, hakk�nda verdi i konferanslar Mevlana’n�n felsefesinin tan�t�m�nda etkili 
olmu tur. Di er taraftan Türkiye’de kurdu u dostluklar Türk kültürüne olan sevgisi 
ve ara t�rmalar� da Türkiye’nin onun vas�tas�yla tan�t�lmas�nda etkili olmu tur.  

Schimmel 1959 y�l�ndan sonra da Türkiye’deki dost ve arkada lar�yla irtibat�n� 
kesmemi , Türkiye’ye her geli inde konferanslar ve seminerler vererek katk�lar�n� 
sürdürmeye devam etmi tir.  

Ord. Prof. Dr. Hans Freyer, ba ta Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi olmak üzere 
Siyasal Bilgiler ve lahiyat Fakültesi’ne ciddi katk�larda bulunmu  bir di er Alman 
as�ll� bilim insan�d�r. Freyer’in lahiyat alan�ndaki en önemli katk�s� verdi i ders ve 
konferanslar yan�nda bunlar�n "Din Sosyolojisi" ad� alt�nda bas�lm�  olmas�d�r. Eseri 
bu alanda çal� an din sosyologlar�n�n ana kaynak kitaplar� aras�na girmi tir. 
Freyer’in getirdi i din sosyolojisi anlay� � Türkiye’de özellikle Prof. Dr. Rami Ayas 
vas�tas�yla etkili olmu tur. 

Ula �labildi imiz belgelere göre, lahiyat Fakültesi’nde görev yapan Uzman 
Detlef-Eckhard Stoebke, Uzman Prof. Dr. Horst Widmann, Okutman Hans Alfred 
Steger’in Fakülte’ye katk�lar� lisans seviyesinde Almanca dersleri okutmalar�yla 
s�n�rl� kalm� t�r. 

Prof. Dr. Christian W. Troll, 1992 y�l�ndan 2001 y�l�na kadar lahiyat 
Fakültesi’nde ders, seminer ve konferanslar veren Alman as�ll� bir teolog, 
uluslararas� bir slam uzman�d�r. Troll’ün fakültede bulunu  süresi Schimmel ve 
Freyer’den fazla gibi gözükebilir. Ancak Troll senede bir ay süreyle Fakülte’ye gelip 
genelde Hristiyan Tarihi özelde ise Hristiyan-Müslüman Münasebetleri üzerine 
seminer ve konferanslar vermi tir. Maalesef verdi i ders, konferans ve seminerler bir 
kitap durumunda da yay�mlanmam� t�r. Ancak kurdu u dostluklar ve 
arkada l�klar�yla hâlâ fakülteye olan katk�s� dolayl� da olsa devam etmektedir. 

Prof. Dr. Felix Körner ise 2009 y�l�ndan itibaren Hristiyan Tarihi ve Hristiyanl�k 
hakk�nda lisans ve lisansüstü düzeyde ders, seminer ve konferanslar veren bir 
Alman bilim insan�d�r. Körner’in bu düzeydeki katk�s� halen devam etmektedir. 
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Giri  

Eczac�l�k Fakültesi’ne gelen Alman bilim insan� 1966-1967 ö retim y�l�nda Prof. 
Dr. Herman Czetsch von Lindenwald’d�r. Bu Alman bilim insan� Eczac�l�k 
Fakültesi’ne gelmi  ve Fakülte’ye hizmet etmi tir. Bu ö retim üyesinin yan� s�ra bir 
de ba vurusu olup, fakülte ile ilgili kurullar taraf�ndan kabul edilip gelmeyen 
Prof.Dr. Rudolf Preuss vard�r. Bu Alman bilim insanlar�ndan Prof. Dr. Herman 
Czetsch von Lindenwald bu yaz�da ele al�nm� , Prof.Dr. Rudolf Preuss ile ilgili ise 
bilgi verilmi tir. 

 

Prof.Dr.Herman Czetsch von Lindenwald 

 Prof. Dr. Herman Czetsch von Lindenwald, 18.02.1901 tarihinde Avusturya’da 
do mu tur. Türkiye’ye gelmeden önce M�s�r Kahire’de Üniversitenin Eczac�l�k 
Fakültesi Departman�nda 10 y�l kadar görev yapm�  ve pek çok ö retim eleman� 
yeti tirmi tir. Prof. Dr. Herman Czetsch von Lindenwald, Ankara Üniversitesi 
Eczac�l�k Fakültesi’ne, 1966-1967 y�l� bahar yar�y�l�nda  (23.01.1967) o günkü ad�yla 
“Galenik Farmasi” Kürsüsü’ne, Galenik Farmasi lisans derslerini vermek üzere 
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gelmi tir. Ankara Üniversitesi ile 31 May�s 1970 tarihine kadar yap�lan sözle meye 
göre Türkiye’ de çal� ma ko ullar� belirlenmi  ve ayl�k ücreti 7.000 TL olmu tur. 

 

 
Foto raf 1. Herman Czetsch von Lindenwald 

 

Lindenwald’�n o dönemlerde dersleri, Almanca olarak ve ö rencileri Gürsel 
Ercan ile Ne et Kuyumcu taraf�ndan Türkçe’ye çevrilerek yap�l�yordu. Kürsünün ba  
asistan� olarak Prof. Dr. Nur in Gönül, Dr. Ecz. Esin Göknart görev yapmaktayd�. 
1967 y�l� Haziran ay�n�n sonunda yeni mezun iki ö renci olan Prof. Dr. lbeyi 
A abeyo lu ve Prof. Dr. Tamer Baykara’y�, 1968 y�l� bahar yar�y�l�nda da Prof. Dr. 
Tanver Do anay’� kürsüsüne asistan olarak alm�  ayn� y�l�n yaz tatilinden sonra, 
asistanlar�na doktora konular�n� vermi tir. 

Türk asistanlar�na, üniversite ya am�n�n, akademik ya am�n mesai saatlerinin 
olmad� �n�, üniversitede çal� ma saatlerinin 7 gün 24 saat olmas� gerekti ini 
ö retmi tir. Hocan�n dan� manl� �nda yürütülen bu doktora çal� malar� içinde Prof 
Dr. Nur in Gönül, Departman�n ilk doktora çal� mas�n� bitiren ki isi olmu , Dr. Esin 
Göknart da, daha sonra doktora çal� mas�n� tamamlam� t�r. Aradan 2 y�l geçtikten 
sonra, Prof. Lindenwald yaz tatili için gitti i ülkesinden Ankara’ya hasta olarak 
dönmü tür. Fakülte kay�tlar� incelendi inde 10.02.1970 tarih 347 say�l� Yönetim 
Kurulu Karar� ile Prof. Lindenwald’�n geçirdi i apoleksi rahats�zl� � nedeniyle 
üniversitede profesörlük görevine devam edemeyece i ile ilgili doktor raporu ve 
kendisinin Dekanl� a hitaben yazd� � mektup ile bilgi edinildi i karar� ç�km� t�r. 
Fakülte Yönetim Kurulu’nun 10.03.1970 tarihli ve 356 say�l� karar� ile görev süresinin 
30 Haziran 1970 tarihine kadar uzat�lmas�na karar verilmi tir. Ancak 14 May�s 1970 
tarih 380 say�l� Yönetim Kurulu karar� ile Prof. Lindenwald’�n 31 May�s 1970 
tarihinde ayr�lma iste i kabul edilmi tir. Sözle me gere i yol paras� olan 4.000 TL 
kendisine verilerek memleketine yani Avusturya Insburg’a geri dönmü , 1978 
y�l�nda da Insburg’da ya am�n� kaybetmi tir. 

Lindenwald Ankara’da çal� t� � süre içinde, asistanlar�n�, ça da  bilim insan� 
olarak yeti tirmeye gayret etmi  bir ki iliktir. Kendisinin Ankara’da görev yapt� � 
süre içinde kürsüsüne ald� � be  asistan�n dördü daha sonra akademik ya ama 
devam etmi  ve üniversitelerinden (Farmasötik Teknoloji) ya  haddinden emekli 
olmu  profesörlerden olu mu tur. Lindenwald’in Farmasötik Teknoloji alan�nda 
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yaz�lm�  pek çok kitab� bulunmaktad�r. Ankara’da görev yapt� � süre içinde, o 
döneme göre, yurt d� �ndan getirtmek suretiyle Türkiye’nin en mükemmel, 
endüstriyel eczac�l�k laboratuvar�n� kurdurmu tur. 

 

Prof. Dr. Czetsch-Lindenwald’�n Farmasötik Teknoloji Anabilim Dal�nda 
Dan� manl� �n� Yapm�  Oldu u Doktora Tezleri 

1.   Dr. Ecz. Gönül, Nur in. (1970). “G�da, ilaç ve kozmetik boyalar�n çe itli ortamlarda 
güne  � �nlar� etkisi alt�ndaki stabiliteleri”. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi 
Eczac�l�k Fakültesi, Ankara. Dr. Gönül, akademik kariyerine Ankara 
Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi Farmasötik Teknolojide devam etmi  ve ya  
haddinden emekli olmu tur. 

2.   Dr. Ecz. Evrenoso lu Esin Göknart. (1971). “Noniyonik emülgatörlerin emülsiyon 
s�va lar�ndaki su ve ya  say�lar� ile termik degi imler üzerine etkileri ve bu yönde HLB 
say�lar�n�n önemi”. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi, 
Ankara. 

3.   Prof. Dr. A abeyo lu lbeyi. (1972). “Merhem s�va lar�ndan etkin madde   
difüzyonunun matematiksel incelenmesi”. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi 
Eczac�l�k Fakültesi, Ankara. Dr. A abeyo lu, akademik kariyerine Ankara 
Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi Farmasötik Teknolojide ve daha sonra Gazi 
Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi’nde devam etmi  ve ya  haddinden emekli 
olmu tur. 

 

Prof. Dr. Herman Czetsch-Lindenwald‘�n Yay�nlar� 

1. Lindenwald, H von Czetsch. (1939). Salben und Salbengrundlagen Gebundene 
Ausgab. 1 Januar 1939. 

2. Lindenwald H. von Czetsch.; La Baume, Schmidt.; Salben, F. und 
Salbengrundlage. (1939). Ein Leitfaden für Ärzte und Apotheker. Mit einem Beitrag: 
Die Aufgaben der Arbeitsschutzsalben von R. Jäger. Mit 36 Abbildungen, Berlin 
Verlag von Julius Springer 1939. 

3. Lindenwald, Herman Von  Czetsch. (1943).  Pflanzliche Arzneizubereitungen 
(Pflanzenextrakte). Süddeutsche Apotheker-Zeitung,  Czetsch-Lindenwald, H. 
Von. 

4. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1944).  Pharmazie fur Mediziner. Berlin, 
Rosenmeier und Saenger. 

5. Lindenwald, Herman Von  Czetsch. (1945).  Pflanzliche Arzneizubereitungen 
(Pflanzenextrakte): Ein Leitfaden, Stuttgart: Suddt. Apothekerzeitung,  1943 
Czetsch-Lindenwald, H. von. 

6. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1950). Friedrich Schmidt La Baume, Die 
ausseren Heilmittel der Medizin, von Hermann. Czetsch-Lindenwald und Friedrich 
Schmidt-La Baume, Berlin, Springer. 
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7. Lindenwald, Herman Von  Czetsch. (1953). Pharmazeutische Technologie. Ein 
Leitfaden der Galenik und der industriellen Herstellung von Arzneimitteln, 
Aufl. 1953. Softcover reprint of the original 2nd ed. 1953, VIII, 277 s. 119 Abb. 
ISBN: 978-3-7091-7642-9. 

8. Lindenwald,  Herman von Czetsch. (1956). Friedrich Schmidt La Baume, Die 
ausseren Heilmittel 1950-1955, Berlin: Springer-Verlag. 

9. Die äußeren Heilmittel 1950-1955. (1956). Salben. Puder, Externa. Schöne 
Orginalbroschur, ISBN: 9783642494901 Czetsch-Lindenwald, Hermann; 
Schmidt La Baume, Friedrich Springer, Berlin, Softcover Neuware. 

10. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1956). Friedrich Schmidt La Baume, 
Ergänzung zur dritten Auflage von Salben. puder. Eksternal�: Heilmittel 1950-1955 
äusseren Die, Berlin : Springer. 

11. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1958). Suppositorien, Aulendorf i Wurtt.  
Editio Cantor. 

12. Lindenwald, Herman von Czetsch.; Arzneikapseln, W. F. (1962): Moglichkeiten, 
Herstellung, Verwendung, Pharmazeutische Betrieb. Bd. 5, Editio Cantor, Aulendorf 
i. Wurtt.; Lindenwald, Herman Von  Czetsch. (1963).  Hilfsstoffe für Pharmazie 
und angrenzende Gebiete. Aulendorf i. Wurtt., Editio Cantor. 

13. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1963). Makromolekulare Stoffe in Pharmazie 
und Kosmetik. Heidelberg, Hüthig. 

14. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1971). Friedrich Schmidt La Baume, Lexikon 
der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete. (Mit einigen Seiten 
Reklame durchsetzt). Aulendorf, Editio Cantor (Der pharmazeutische Betrieb, 
Band 9). 

15. Lindenwald, Herman von Czetsch. (1963). Materia Therapeutica Dr. Kutiak aus 
Klinik und Praxis für Klinik und Praxis. 1963-3, Der Wirkstoff und seine Umwelt, 
Kutiak and Co. 

 

Prof. Dr. Fr. Rudolf Preuss 
 

Prof. Dr. Rudolf Preuss, 13.12.1911’de Almanya’n�n Göppingen (Vürttenberg) 
ehrinde do mu tur. 

Tübingen Üniversitesi’nde 1936 y�l�nda Eczac�l�k e itimine ba lam�  ve 1.4.1939 
tarihinde Konigsherg’de ö renimini "pek iyi" derece ile bitirmi tir. Akademik 
çal� malar�na 01.04.1939’dan 31.10.1939’a ve 01.03.1940’dan 31.12.1941’e kadar 
Königsberg Üniversitesi Eczac�l�k Enstitüsü’nde ilmi yard�mc� olarak ba lam� , 
25.03.1941’de, doktoras�n� tamamlayarak "pek iyi" derece ile Dr. rer. nat (doktora) 
unvan�n� alm� t�r. Askerlik görevini 1942’de yapmak üzere ça r�lan Prof. Dr. Preuss’i 
kimyevi ara t�rmalar için kimya laboratuvarlar�nda çal� t�rd�klar� gibi, zaman zaman 
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Königsberg'e göndererek ö rencilere ileri asistanl�k görevi ile idare i leri görevlerini 
de vermi lerdir. 

Preuss, 7.01.1943’te asistan olmu  ve 2.08.1944’te besin kimyas� s�nav�na girerek 
bu s�nav� "pek iyi" derece ile kazanm� t�r. Askerlik görevinden sonra 1.9.1945’ten 
1.12.1948’e kadar Eczac� olarak çal� m� t�r. Preuss, 1.12.1948’de Freiburg Üniversitesi 
Eczac�l�k Enstitüsü’ne asistan olmu , Mart 1954’te ayn� Enstitünün Farmasötik 
Kimya ve Besin maddeleri kimyas� üzerinde doçentlik s�nav�n� vererek doçent 
olmu tur. 16.11.1960’da profesör olmu tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Foto raf 2. Rudolf Preuss 

Ankara Üniverstesi Eczac�l�k Fakültesi Farmasötik Kimya Profesörlü ü’ne 
getirilecek profesör için Eczac�l�k Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 13.10.1966 tarihli 
oturumunda seçilen komisyon Prof. Dr. Pr. R. Preuss hakk�nda bir rapor haz�rlamak 
üzere 14.10.1966 saat 10.00’da Fakülte Dekanl�k odas�nda toplanarak, ba kanl� a 
Prof. Dr. Nurettin Öktel'i, raportörlü e de Prof. Dr. Kamil Karamano lu’nu seçmi  
ve Preuss ile ilgili a a �da sunulan rapor haz�rlanm� t�r. 

“Prof. Dr. Fr. R. Preuss'un ili ik listede sunulan yay�n listesinden de anla �laca � 
üzere, Eczac�l�k sahas�nda bu güne kadar yay�nlanm�  50’ye yak�n çal� ma, makale ve 
kitab� vard�r. Komisyonumuz Prof. Dr. Fr. R. Preuss'un Eczac�l�k alan�ndaki ba ar�s�n�, 
geni  ilmi etkinliklerini ve çe itli alanlardaki ara t�rma yapmak ve yapt�rmak 
hususundaki kabiliyetlerini ve hocas� Freiburg Üniversitesi Eczac�l�k Enstitüsü 
direktörü Prof. Dr. Merz’in hakk�nda yazd�klar� çok iyi vas�flar� gözönüne alarak  
Ankara Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi Farmasötik Kimya Profesörlü ü’ne davet 
edilmesini oy birli i ile teklif eder“. 

Ancak, Prof. Dr. Fr. R. Preuss Ankara Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi 
Farmasötik Kimya Profesörlü ü’ne ba vurmas� ve kabul edilmesine ra men göreve 
ba lamam� t�r. 
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Yazar�n Prof. Dr. Herman Czetsch Von Lindenwald ve Prof. Dr. Fr. Rudolf Preuss 
ile lgili Görü leri 

Prof. Dr. Herman Czetsch von Lindenwald’�n Ankara Üniversitesi Eczac�l�k 
Fakültesi’nin özellikle kurulu  y�llar�nda, yeterli say�da ö retim üyesi olmad� � 
günlerde, Farmasötik Teknoloji alan�nda önemli katk�lar� olmu tur. Gerek giri imci 
ruhu, gerek bilim insan� yeti tirme konusundaki hassasiyeti ile Türkiye’de kald� �  
k�sa sürede o zamanki ad� “Galenik Farmasi” alan�n�n geli mesini sa lam� t�r.  Her 
ne kadar Avusturya do umlu olsa da Alman ekolü ile yeti en ve Türkiye’de de bu 
ekolü sürdürmeye çal� mas� aç�s�ndan Prof. Dr. Herman Czetsch von Lindenwald 
Ankara Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi için önemli bir bilim insan�d�r. 

Alman ekolünün devam etme çabalar� Prof. Dr. Fr. Rudolf Preuss ile 
sürdürülmek istense de ö retim üyesinin kendi ko ullar�n� düzenleyememesi 
nedeniyle mümkün olamam� t�r. Bu tarihden sonra Fakültemize yine yabanc� 
ö retim elemanlar�n�n katk�s� devam etmi tir. 
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Einleitung/Einführung 

Dieser Artikel befasst sich mit der Rückkehr deutscher Wissenschaftler nach 
1945 von der Universität Ankara nach Deutschland. Es geht es um die deutschen 
Professoren, die aus rassistischen und ideologischen Gründen aus Deutschland nach 
1933 in die Türkei emigrieren mussten. Hierbei wird konkret untersucht, warum und 
wie die Wissenschaftler in die alte Heimat zurückgekehrt sind und was konkret dort 
bewirkt wurde. Daneben wird auch dargestellt wie die Beziehungen nach der 
Remigration, der jeweiligen Professoren sich zur Türkei darstellten.  

Die Tätigkeiten während des Exils und darüber hinaus sind nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird sich 
dieser Artikel exemplarisch mit zwei aus Ankara zurückgekehrten Professoren 
befassen: Ernst Eduard Hirsch und Alfred Marchionini. Beide Wissenschaftler hatten 
drei Sachen gemeinsam. Eine Lehrzeit an der Universität Ankara, die direkte 
Rückkehr nach Deutschland sowie anschließendes Rektorat in Deutschland, der 
höchsten akademischen Würde, an einer deutschen Universität. 

17
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Bevor der Artikel die Professoren Hirsch und Marchionini genauer untersucht, 
werden davor 12 Namen deutscher Wissenschaftler von der Universität Ankara 
genannt, die ab den 1940er Jahren nach Deutschland zurückkehrten. Die Hälfte 
derer, konnte später in Deutschland das Amt des Rektors bekleiden. 

Zum Forschungsstand bezüglich der Remigration deutscher Wissenschaftler 
aus der Türkei nach Deutschland sind bisher keine Studien erschienen, die die 
Gesamtheit dieser Gruppe wissenschaftlich und systematisch untersucht. Die 
laufende Dissertation vom Autor behandelt dieses Thema ausgiebiger.1 Hieran setzt 
auch der vorliegende Artikel an.2   

Deutsche in Ankara 

An der Universität Ankara und den Vorgängerinstitutionen dieser Hochschule 
(Hukuk Mektebi, Mülkiye Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Cografya 
Fakültesi, Siysal Biligler Okulu, Tip ve Fen Fakültesi) lehrten nach 1933 folgende 
emigrierte deutsche Professoren, die später auch nach Deutschland zurückkehrten: 

Im Bereich der Politikwissenschaften: 

Ernst Reuter von 1938-1946 an der Schule für Politikwissenschaften Ankara3 für 
Städtebau und Stadtplanung  

Im Bereich der Medizin:  

Albert Eckstein von 1935-1949 an der Medizinischen Fakultät Ankara für 
Pädiatrie, im Musterkrankenhaus 

Alfred Marchionini von 1938-1949 an der Medizinischen Fakultät Ankara für 
Dermatologie im Musterkrankenhaus 

Paul Pulewka von 1935-1954 an der Medizinischen Fakultät Ankara für 
Pharmakologie am Hifzisihha-Institiut. 

Max Meyer von 1935-1941 an der Medizinischen Fakultät Ankara für HNO im 
Musterkrankenhaus  

Eduard Melchior 1936-1954 an der Medizinischen Fakultät Ankara für 
Chirurgie im Musterkrankenhaus. 

Im Bereich der Sprachen, Geschichte und Geographie:4 

Georg Rohde von 1935-1949 an der DTCF für Altphilologie  

                                                            
1 K�sac�k, slam Fatih, Zur Rückkehr deutscher Wissenschaftler aus dem Exil Türkei. Die „türkischen 

Professoren“ und die Entwicklung Deutschlands nach 1945, Universität Kassel/Deutschland, laufend seit 
2013 beim Doktorvater Prof. Dietmar Hüser. 

2  Dieser Artikel ist verfasst nach den allgemein üblichen Zitierregeln der deutschen 
Geschichtswissenschaft.  

3 Siyasal Bilgiler Okulu Ankara. Am 23. März 1950 umbenannt in Ankara Üniversitesi Siyasal Biligler 
Fakültesi, Politikwissenschaftliche Fakultät der Universität Ankara, siehe: 
http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=284&menu=0&ens_birim=0 , am 
18.01.2015.  

4 Siehe: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1009/12247.pdf, am 14.01.2015.  
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Walter Ruben von 1935-1946 an der DTCF für Indologie  

Hubert Melzig von 1936- 1943 an der DTCF als Lektor für Deutsch  

Im Bereich der Rechtswissenschaft: 

Ernst Eduard Hirsch von 1943-1952 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
für Handelsrecht und Rechtsoziologie. 

Hinzu muss Prof. Gustav Gassner5 genannt werden, zwar ohne Lehrstuhl in 
Ankara, der aber zwischen 1933 bis 1939 in Ankara als Sachverständiger des 
Landwirtschaftsministeriums und Generaldirektor des Pflanzenschutzdienstes tätig 
war. Dr. Max Pfannenstiehl6 muss in diesem Zusammenhang auch genannt werden, 
da dieser zwischen 1938 und 1941 in Ankara an der Yüksek Ziraat Enstitüsü 
(Landwirtschaftliche Hochschule Ankara) mit dem Aufbau der Bibliothek beschäftigt 
war. 

Diese 12 oben genannten Wissenschaftler kehrten nach Deutschland zurück; als 
erster Ernst Reuter. Ruben bevorzugte Ostdeutschland; Melzig schloss sich später 
auch dahin an. Eckstein starb 6 Monate nach seiner Rückkehr und Meyer 1954 nach 
einem Autounfall. Melchior blieb nicht lange in Deutschland und zog weiter in die 
Schweiz. Somit verbrachten eine relativ lange Zeit in Westdeutschland Gassner, 
Hirsch, Marchionini, Rohde, Pfannentsiehl und Pulewka. 

Die Rückkehrer die Rektoren wurden 

An diesem Punkt muss erwähnt werden, dass 6 Rückkehrer aus Ankara nach 
Deutschland an verschiedenen Universitäten das Amt des Rektors bekleideten. Diese 
werden wie folgt nach der Chronologie der Remigrationsjahren aufgezeigt:  

Gustav Gassner, in Ankara tätig von 1934-1940, Rektor in Deutschland an der 
Technischen Hochschule Braunschweig 1945-1948 sowie Vorsitzender der 
Hochschulrektorenkonferenz 1946-48. 

Max Meyer, in Ankara tätig von 1935-41, Rektor in Deutschland an der 
Universität Würzburg 1951/52. 

Max Pfannenstiehl, in Ankara tätig von 1938-1941, Rektor in Deutschland an 
der Universität Freiburg 1954/1955. 

Alfred Marchionini,  in Ankara von 1938-1948, Rektor in Deutschland an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 1954/55. 

Georg Rohde, in Ankara tätig von 1935-1949, Rektor in Deutschland an der 
Freien Universität Berlin 1952/53. 

                                                            
5 Vgl. Lebenslauf Gassner. (2000). http://www.biblio.tu-bs.de/ausstellungen/gassner/gassner.html, am 

14.01.2015, sowie Szabo, Aniko, Vertreibung, Rückkehr, Wiedergutmachung. Göttinger 
Hochschullehrer im Schatten des Nationalsozialismus, Göttingen. 2000, S. 562.  

6 Vgl. Lebenslauf Pfannenstiehl. (2007-2008). http://www.deutsche-biographie.de/pnd11614288X.html, 
am 07.01.2015 und Sevtap Kadioglu, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi, Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamlari, S. 190-191. (Osmanli Bilimi Arastirmlari IX/1-
2. 2007-2008). 



slam Fatih K�sac�k 576

Ernst Eduard Hirsch, in Ankara tätig von 1943-1952, Rektor in Deutschland an 
der Freien Universität Berlin 1953-1955. 

Wenn die Rückkehrer aus Ankara mit denen hier nicht genannten aus Istanbul 
verglichen werden, fällt deutlich ins Gewicht dass die „Ankaraner“ nach der 
Remigration zahlenmäßig höhere Posten in Deutschland bekleideten. Aus Istanbul 
dagegen gelingt es nur einem Professor das Rektorat zu bekleiden: Prof. Fritz 
Neumark, Finanzwissenschaftler, Rektor an der Universität Frankfurt 1954/55 und 
1961/62. Dieser Punkt soll lediglich als Vergleich zum Unterschied der beiden 
Universitäten dienen. Ob dadurch die Professoren aus Ankara nun die „besseren“ 
waren, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

Nachdem sämtlicher Rückkehrer aus Ankara genannt wurden, geht es in 
diesem Aufsatz, um den Inhaltsrahmen nicht zu sprengen, um konkret zwei 
ausgesuchte Professoren, den Mediziner Marchionini und den Rechtswissenschaftler 
Hirsch. Wieso die Auswahl auf diese beiden fällt, liegt auf der Hand. Zum einen ist 
die Quellenlage bei den beiden genannten besser auch wegen dem Rektorenamt. 
Zum anderen bekleiden beide zwei verschiedene wissenschaftliche Disziplinen.  

 

Ernst Eduard Hirsch „Weil er so sehr einer von uns geworden ist!“7 

Kurzbiographie bis zur Remigration   

Ernst Eduard Hirsch, geboren am 20. Januar 1902 in Friedberg, promovierte im 
Jahre 1924 an der Juristischen Fakultät der Universität Gießen. Anschließend 
habilitierte Ernst Hirsch im Jahre 1929 an der Universität Frankfurt am Main. 
Daneben war er im Justizdienst als Amts- und Landgerichtsrat tätig. Als 
Privatdozent lehrte Hirsch an der Universität Frankfurt die Lehrgebiete des 
Handelsrechts, Bürgerliches und Internationales Privatrecht sowie Deutsches 
Privatrecht.8 Im März 1933 wurde Hirsch aus rassischen Gründen als Richter des 
Landgerichtes Frankfurt am Main beurlaubt und ebenfalls die Lehrtätigkeit an der 
Universität Frankfurt a.M. untersagt.  

Daraufhin reiste Hirsch nach Holland an die Universität Amsterdam um dort 
einen Lehrstuhl aufzunehmen, das aber nicht klappte. Letztlich erhielt Hirsch einen 
Ruf von der Universität Istanbul um den Lehrstuhl für Handelsrecht zu 
übernehmen. Er gehörte somit 1933 zu den 131 von 496 rechtswissenschaftlichen 
Hochschullehren in Deutschland die entlassen wurden.9 Er emigrierte so zum 
Oktober 1933 als 31 Jähriger in die Türkei.10 1943 erhielt er die türkische 
Staatsbürgerschaft und im gleichen Jahr ließ er sich nach Ankara zur neuen 

                                                            
7 Hirsch, Ernest E. (1978). Hatira Defterimden Bir Iki Yaprak. in: Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuasi. Band 44, No. 1-4, 1978, S. 5. Siehe auch online: 
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023004318/1023003913, am 19.01.2015. 

8 Breunung, Leonie; (2012). Walther, Manfred, Die Emigration deutschsprachiger 
Rechtswissenschaftler ab 1933. Ein bio-bibliographisches Handbuch, Band 1, Berlin 2012, S. 204-206. 

9  Ebd. S. 6. 
10 Ebd. S. 212-213. 
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Rechtsfakultät der Universität Ankara versetzen.11 An der Universität Ankara erhielt 
er zwei Lehrstühle. Zum einen Handels-, See- und Versicherungsrecht, Urheber- und 
Patenrecht und zum anderen Rechtsphilosophie bzw. Rechtssoziologie.12 Er wurde 
auch Berater im Justizministerium der türkischen Regierung13 und gilt als „Vater“ 
des türkischen Handelsrechts.  

Die ersten Schritte zur Rückkehr 

Die erste Einladung aus seiner alten Heimat, erhält Ernst Eduard Hirsch, 
Ordinarius Professor im Fach Rechtsphilosophie und -Soziologie an der Universität 
zu Ankara am 24.08.1948. Es ist eine offizielle Einladung von der Millitär Regierung 
„Office of Millitary Government for  Bavaria“ aus Deutschland. Hierbei wird er zu einer 
internationalen Konferenz eingeladen.14 Die Militärregierung der US Army wünscht 
sich einen Aufenthalt über den Monat Dezember in München von Hirsch. Der 
Professor war zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt und somit noch nicht zu „alt“ für die 
US-Militärregierung in Bayern. 

Die Universität Ankara sah diese Einladung als äußerst erfreulich an, dieses 
belegt die Tatsache, dass die Professorenschaft der Juristischen 
Fakultätszusammensetzung die Teilnahme Hirsch an der Konferenz begrüßte. Sie 
legte die Reisedauer zwischen dem 15. Oktober und 22. November 1948 fest. Dekan 
Oguzoglu schreibt am selben Tag noch an das Außenministerium der Türkei, um für 
Hirsch so schnell wie möglich einen Reisepass für diesen Auslandseinsatz zu 
beantragen.15 Der erste Besuch in Deutschland entwickelte sich für Hirsch nicht so 
erfreulich, er sah seinen Empfang als ziemlich unfreundlich an.16 Hirsch kehrt 
sodann am 18.11.1948 aus Deutschland zurück und erscheint nach kurzem 
Aufenthalt in Istanbul zum 29.11.1948 wieder in Ankara.17 Zu diesem Zeitpunkt 
hegte Hirsch absolut keine Rückkehrgedanken, wie sein Sohn Enver im Interview 
erzählte.18 

Ruf aus Frankfurt und Berlin 

Kurze Zeit später, im Januar 1949, bekommt Hirsch erneut eine Einladung aus 
Deutschland. In diesem Fall von der „Office of Millitary Goverment for Hessen“ aus 
Wiesbaden. Der Professor wird hierbei zu einem Gastsemester an der Universität 

                                                            
11 Sen, Faruk; Halm, Dirk (Hg.), Exil unter Halbmond und Stern, Essen 2007, S. 138. 
12 Breunung, S. 206. 
13  Reismann, Arnold; Andic, Fuat, Migration and Transfer of Knowledge: Refugees from Nazism and 

Turkish legal Reform, 2007,  S. 10 (online: 
http://www.forhistiur.de/media/zeitschrift/0707andic_reisman.pdf, am 22.01.2015).  

14 Vgl. AUA, Personalakte Ernst Hirsch, Schreiben vom Office of Millitary Education of Bavaria an 
Ernst Eduard, Hirsch 24.08.1948. 

15 AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Dekan Prof. Dr. Oguzoglu an Türkisches Außenministerium, 
27/09/1948. 

16 Hirsch, Ernst E., Aus des Kaisers Zeiten durch die Weimarer Republik in das Land Atatürks, 
München 1982, S. 346-347. 

17  AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Hirsch an Dekan, (handschriftlich), Istanbul 21.11.1948. 
18 Zeitzeugeninterview mit Enver Tandogan Hirsch dem Sohn von Ernst Eduard Hirsch, München 

28.08.2013. 



slam Fatih K�sac�k 578

Frankfurt beginnend mit dem 1. April 1949 für die Dauer von 4 Monaten eingeladen. 
Die Einladung, geschrieben vom Chief of Culturel Exchange Branch Frau Marie 
Schnieders, betont ausdrücklich das keine Auslagen wie Transportkosten, Gehalt etc. 
durch die Militärregierung übernommen wird. Man würde lediglich die 
Einreisegenehmigung erteilen.19 Ernst Hirsch schreibt somit erst 05. Mai 1949 an das 
Dekanat der Rechtswissenschaften wegen der Einladung. Es wird vereinbart dass 
der Professor für die Monate Juni und Juli in Deutschland seine Lehre abhalten soll. 
Die Kosten dieser Einladung trägt die Universität Frankfurt. Im Rapport vom 20. Mai 
1949 schreibt Hirsch, dass er per Telegramm der Universität Frankfurt mitteilte, das 
er frühestens im Juni und Juli nach Frankfurt sowie durch Übernahme der Kosten 
anreisen werde.20  

Ein weiteres Gastsemester übernahm Hirsch vom 26. April 1950 bis zum 07. 
August 1950 an der FU Berlin.21 Während seines Aufenthaltes in Berlin am 05. Juli 
1950, erhält Hirsch Post worin ihm zur Wahl des Direktor der 
Rechtswissenschaftlichen und Soziologischen Instituts der Uni Ankara zur Saison 
1950/51 gratuliert wird.22 Hier ist sichtbar, dass die Universität mittelfristig mit 
Hirsch plante, da er auch am 04. Dezember 1950 von der Professorenschaft Hirsch in 
die Buchkommission der Fakultät gewählt wurde.23 Kurz vorher, im November 1950, 
erhält der Professor einen Ruf von der Universität Frankfurt.24 Nachdem alles Schlag 
auf Schlag erging schreibt der „türkische Professor“ am 22. Januar 1951, dass er in 
den Semesterferien nach Deutschland zwecks Erholung gehen möchte.  

Während seiner ersten Aufenthalte in Deutschland nach fast 20 Jahren merkte 
Hirsch, dass Westeuropa im Bereich der Wissenschaft und Rechtswissenschaft mit 
neuen Methoden, Bezeichnungen, Systeme usw., sich so dermaßen entwickelt hatte 
das er sich klar hinter seinen europäischen Kollegen sah.25 Er lernte auch auf diesen 
Reisen seine künftige 3. Ehefrau kennen.26 Um sich diesen neuen Begebenheiten 
anpassen zu können, dachte er sich, müsste er mindestens 1-2 Jahre an einer 
deutschen Universität tätig zu sein. Eine weitere Tatsache bestürzte Hirsch enorm. 
Das mangelhafte Lehrpersonal an der neuen Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
FU-Berlin, die nicht alle Studenten unterrichten konnten. An diesem Punkt redete 
Ernst Reuter, Freund aus der Türkei, auf Hirsch ein. „Wenn du die Universitäten in 

                                                            
19  AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Office of Millitary Hessen an Hirsch, 31.Januar 1949. 
20 AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Hirsch an Rechtswissenschaftliches Dekanat Ankara, 20. Mai. 

1949. 
21 AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Vizedekan Prof. Dr. Osman Berk an Universitätsrektorat 

Ankara, 11.08.1950. 
22  AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Dekan Faruk Erem an Hirsch. 05.07.1950. 
23 Vgl. AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Dekan Prof. Dr. Faruk Erem an Ord. Prof Hirsch, 

04.12.1950. 
24 SAF, Nachlass Hirsch, Depositum 24a, Schreiben des Dekan der Rechtwissenschaftlichen Fakultät 

Universität Frankfurt Prof. Coing an Hirsch. 09.11.1950. 
25  Hirsch, Hatira Defterimden bir iki yaprak, S. 6. 
26 Zeitzeugeninterview mit Enver Tandogan Hirsch dem Sohn von Ernst Eduard Hirsch, München 

28.08.2013. 
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Istanbul und Ankara aufgebaut hast (…), sind nun diese Erfahrungswerte in Berlin 
gefordert“27 Der Professor dachte darüber lange nach und beantragte bei der 
Professorenschaft der Universität Ankara erst eine Urlaubszeit von 3 Jahren für die 
FU. Nachdem dieses abgelehnt wurde, beantragt Hirsch am 10. November 1952 beim 
Türkischen Bildungsministerium seine Entlassung vom Staatsdienst um somit in 
Berlin anfangen zu können.28  

Abschiedswunsch 

Am 23. November 1951 schreibt Hirsch an den Dekan, das aufgrund 
ernstzunehmender gesundheitlicher Gründen seiner Ehefrau Holde Hirsch erneut 
nach Deutschland muss und erbittet um einen Reisepass laut Vertrag für seien 
Frau.29 Hier beginnt letztendlich Hirsch Rückkehrgedanke.  

Offiziell endete Hirsch Vertrag am 01. Dezember 1952 an der Universität 
Ankara.30 Hierzu sagt Hirsch im Jahre 1958, dass er seinen „Lehrstuhl in Ankara mit 
demjenigen an der Freien Universität Berlin zum 1. April vertauscht habe.“31  

Somit gehörte Hirsch von den 131 vertriebenen Rechtswissenschaftlern aus 
dem Deutschen Reich nach 1933, zu den lediglich 8 Rückkehrern32 nach 
Westdeutschland. Wie er im April 1955 an seinen Freund Stahl nach Israel berichtet, 
sah er es als lohenden Aufgabe eine Universität „aus dem Nichts“ aufzubauen und 
das ihm „hierbei meine  türkischen Erfahrungen sehr zu statten kommen“33 

Erste Rektoratsrede  

Hirsch hält seine erste Rektoratsrede am 04. Dezember 1953.34 Bevor er bei 
dieser Rede, nach akademischen Brauch, zu seinem wissenschaftlichen Arbeitsgebiet 
mit dem Thema „Die Universität als Körperschaft“ ansetzt,  trauert er um den 
Verlust von Ernst Reuter, geht kurz auf die Schwierigkeiten der Gründung der FU 
sowie auf die vergangenen 5 Jahre ein. Er fordert als Ziel „eine demokratische Haltung 
der Studentenschaft“35 Seine Jahre in der Türkei werden allerdings nicht thematisiert. 
Es bleibt bei einer geschichtlichen Betrachtung der westeuropäischen Universitäten 
und tagespoltischen Dingen.  

Der Bürgermeister von Berlin schreibt daraufhin zum Rektorat im Oktober 
1955: „Niemand wird bestreiten, daß unter Ihrem Rektorat sich nicht nur die Autonomie der 

                                                            
27 Hirsch, Hatira, S. 6. 
28  Ebd. 
29  AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Hirsch an Dekanat vom 23.11.1951. 
30 AUA, Personalakte Hirsch, Schreiben Generaldirektion der Pensionskasse der Republik Türkei an 

Rektorat Universität Ankara, 18. August 1953. 
31  Hirsch, Ernst E., Das türkische Aktien – und GmbH-Recht, Baden Baden 1993, S. 7. 
32  Breunung, S. 10. 
33  Stadtarchiv Friedberg, Nachlass Hirsch, Depositum 24a, Schreiben Hirsch an Stahl, 25.04.1955. 
34  Hirsch, Ernst E., Die Universität als Körperschaft. Ansprache anläßlich der Rektoratsübergabe am 4. 

Dezember 1953 in: Freie Universität Berlin, Vom Geist und Recht der Universität. Akademische 
Ansprachen von Dr. iur. Ernst E., Ord. Professor der Rechte, Rektor der Freien Universität Berlin, 
Berlin 1955, S. 3-17. 

35  Ebd. S.6 
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Freien Universität im Rahmen des Landes Berlin gefestigt, sondern auch das Ansehen der 
Berliner Hochschule in der Bundesrepublik erhöht hat.“36 

 

Wichtige Errungenschaften 

Hirsch ist der Wiederbegründer der deutschen Rechtssoziologie nach dem 2. 
Weltkrieg. Im Jahre 1964 begann auf seine Initiative das Institut für Rechtssoziologie 
und Rechtstatsachenforschung an der FU Berlin mit der Arbeit mit Hirsch als 
Institutsdirektor.37 Hierzu begründete Hirsch die Schriftenreihe zu Rechtsoziologie 
und Rechtsachenforschung, die bis heute noch erscheint. Aus Ankara importierte 
Hirsch seine Bibliothek über die Rechtssoziologie die als Grundlage für ihn und seine 
Studenten und Assistenten anfangs dienten.38 Schließlich besaß Hirsch an der 
Universität Ankara zwischen 1943-1952 einen Lehrstuhl für Rechtssoziologie.  

Türkische Kontakte 

Für Hirsch galt die Türkei als seine Heimat, genau wie Deutschland. Die Türkei 
betitelte er nicht bloß als „zweite“ Heimat ab.39 Hirsch betreute zahlreiche 
Doktoranden aus der Türkei in Berlin und Freiburg.40 Der erste war Ünal Tekinalp 
und der zweite Erdogan Moroglu, der 1959 2,5 Jahre bei Hirsch in Berlin zum 
Doktorat kam und Hirsch nach seiner Pension noch persönlich besuchte.41 Moroglus 
Doktorvater in der Türkei war Prof. Halil Arslanli. Arslanli war vormals Schüler von 
Hirsch in Istanbul und Nachfolger seines Lehrstuhls und bestand darauf seine 
Assistenten nach Deutschland zu Hirsch zu schicken.42 Er fühlte sich mit der Türkei 
auch nach 1952 sehr verbunden indem er z.B. Fachliteratur auf Türkisch publizierte 
oder den Kommentar zum neuen Türkischen Handelsgesetzbuch verfasste.43 Zudem 
verfasste der 1966 „türkische Professor“ die einzige Kommentierung sowie 
Erläuterungen in deutscher Sprache zur türkischen Verfassung von 1961.44 

Ernst Eduard Hirsch war Doktorvater von Jutta Limbach, der späteren 
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts (1994-2002) und Leiterin des Goethe 
Instituts (2002-2008) und somit vielleicht die berühmteste Schülerin in Deutschland 
von Hirsch. Sie schloss ihre Promotion der Rechtswissenschaft mit der unüblichen 

                                                            
36 SAF, Nachlass Hirsch, Depositum 24a, Schreiben Regierender Bürgermeister von Berlin Otto Suhr 

an Hirsch, 17.10.1955. 
37  Rehbinder, Manfred, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, Berlin 1986, S. 12. 
38  Rehbinder, S. 13. 
39 Krüger, Hilmar, Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985) in: Die Welt des Islam. Internationale 

Zeitschrift für die Geschichte des Islams in der Neuzeit, Bd. 26, Leiden  1986, Leiden 1986, S. 145. 
40  Ebd., S. 151. 
41  http://iuhf.net/prof-dr-erdogan-moroglu-ile-roportaj/, am 31.01.2015, Zeitzeugeninterview Ece 

Günes Kara mit Morooglu, von 2013. 
42  Ebd. 
43  Kubaseck, S. 213. 
44 Krüger, Hilmar, S. 149. Sowie: Vgl. Hirsch, Ernst E., Die Verfassung der türkischen Republik, 

Frankfurt a. M./Berlin 1966. 
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Note gut ab.45  Zudem war Sie die erste Frau an der FU die Doktor und später 
habilitiert und auch Professorin wurde. Nach ihren Aussagen ging so was nur mit 
einem wie Hirsch der keine Geschlechterunterschiede kannte.46 Seine Exilerfahrung 
fließt somit hier an einem konkreten Beispiel hinein. Hirsch konnte quasi über den 
Tellerrand schauen. Im Berliner Haus von Hirsch fanden Internationale 
Sonntagsrunden statt, wo deutsche mit türkischen Kollegen und Schülern trafen.47 
Bei Hirsch war die Interkulturalität eine Selbstverständlichkeit. Hirsch sprach auch 
weiterhin türkisch in Deutschland. Jutta Limbach sagt, das sie als Assistentin von 
Hirsch viele türkische Kollegen aus jedem Lebensalter um sich hatte als Hirsch 
Assistenten oder Studenten. Ihr erster Doktorand war auch Türke.48 Ein weiterer 
bekannter Student ist Edzard Reuter, Sohn Ernst Reuters, dieser studierte Jura an der 
FU u.a. bei Ernst Eduard Hirsch. 

Ernst Hirsch schreibt 1978 in einer seiner Erinnerungen, auf Türkisch: „in Berlin 
habe ich versucht die Vorteile der Türkei aufzuzeigen und sah bei jedem Beitrag es als meine 
Schuld an“ und berichtet außerdem, dass seine türkischen Doktoranden und 
Dozenten in Berlin aus dem Jahre 1953 nun als Professoren in der Türkei tätig sind.49 
Diese türkischen Professoren wiederum schickten ihre Doktoranden, wie oben 
erwähnt, zum promovieren nach Berlin.50 Desweiteren zählt er auf, dass er 5 
türkische Bücher auf Türkisch über Türkisches Recht und 5 Schiften sowie auf 
Deutsch 5 Bücher und 25 Artikel veröffentlicht hat. Dieses mit dem Hintergedanken, 
das die deutschen Rechtswissenschaftler mit dem neuen türkischen Rechtssystem- 
und Kultur  vertrauter werden.51  

Zur 50. Jahresfeier der Republik Türkei im Jahre 1973 wurde der „türkische 
Professor“ Hirsch in die Türkei als Gast der Regierung eingeladen und zwar auf 
türkische Staatskosten.52 Auch daran wird ersichtlich, dass die Türkei von Hirsch 
sehr viel auch in den Jahren nach seiner Pension hielt. Als Würdigung bekommt er 
die Ehrenurkunde der Universität Ankara am 22. April 1974 überreicht und bedankt 
sich hierbei beim Rektor der Uni Ankara.53 Den letzten Türkei Aufenthalt absolviert 
Hirsch  im Mai 1979 bzgl. der Überreichung der Ehrendoktorwürde Universität 
Istanbul.54 Nicht nur in der Türkei, auch in Deutschland wurde Hirsch mit den 

                                                            
45  http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/tsp/archiv/2006/ts_20061216/ts_20061216_20.html, 

am 15.12.2014. 
46  Vgl. http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/958226/ am 16.12.2014. 
47 Zeitzeugeninterview mit Enver Tandogan Hirsch dem Sohn von Ernst Eduard Hirsch, München, 

28.08.2013. 
48  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/958226/ am 27.08.2013. 
49  Hirsch, Hatira, S. 7. 
50  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/958226/ am 27.08.2013. 
51  Hirsch, Hatira, S. 7. 
52 SAF, Nachlass Hirsch Depositum 43, Urkunde vom Staatsminister der Türkei Ismail Hakki Tekinel 

an Hirsch, 29/10/1973 und SAF, Hirsch Depositum 43, Schreiben Botschafter der Türkei in Bonn 
Vahit Halefoglu an Hirsch 13/09/1973. 

53  SAF, Nachlass Hirsch Depositum 43, Ehrenurkunde im Original vom 22.04.1974. 
54 Krüger, Hilmar, Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985) in: Die Welt des Islam. Internationale 

Zeitschrift für die Geschichte des Islams in der Neuzeit, Bd. 26, Leiden  1986, S. 151. 
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höchsten Würden ausgezeichnet. Er erhielt u.a. das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, 
als Anerkennung seiner Bemühungen um die Vertiefung deutsch-türkischer 
Beziehungen sowie Verdienste um die Rechtswissenschaften. 

Der ehemalige Student und Freund von Hirsch Ismail Doganay55, schreibt im 
Gendenken an seinen „Lehrmeister“ Hirsch dass er bis zu Tode Hirsch im 
Briefkontakt stand. Während des Rektorats soll Hirsch, mehr für die Türken gewesen 
sein als Türke, wie damals halb ironisch unter den Kollegen gesagt wurde.56 Nach 
Doganay genoss es Hirsch „jedem Türken gegenüber freundlich zu sein und zu helfen“. 
Nach seinem Tode, wurde er neben Otto Spies und Gotthard Jäschke als „der letzte 
der drei großen alten deutschen Kenner der Türkei“57gewürdigt und gedacht. Nicht ohne 
Grund wurde 1958 über ihn gesagt: „Professor Hirsch ist nach den zwanzig Jahren, die er 
in der Türkei verbracht hat, völlig einer der unseren geworden. Er mag ein sehr guter 
Deutscher sein, aber zweifellos ist er im gleichen Grad ein guter Türke.“58 Hirsch stirbt 83 
jährig am 29. März 1983 in seinem Haus in Königsfel nach einer Operation. 

 

Alfred Marchionini „Humanitati Inserviendo Consumor“59 

Kurzbiographie bis zur Remigration 

Alfred Marchionini, geboren am 12.01.1899 in Königsberg promovierte 1922 in 
Freiburg zum Dr. med. und habilitierte 1928 ebenfalls in Freiburg und war als 
anschließend als Privatdozent tätig. 1934 wird er zum außerordentlichen Professor 
an die Universität Freiburg berufen und muss aus politischen Gründen 1938 nach 
Ankara als Direktor des Staatlichen Musterkrankenhauses emigrieren. Marchinoini 
hatte während seiner Zeit in der Türkei regen Kontakt mit Atatürk. Private Bilder 
sitzend und bei einer Versammlung mit Militärgruß belegen dieses.60  1945 wird 
Marchionini Ord. Prof. für Dermatologie der neugegründeten med. Fakultät 
Ankara.61 Wie bereits weiter oben erwähnt, sind die Errungenschaften Marchionini in 
Ankara nicht Bestandteil dieses Aufsatzes. Es geht um die Rückkehr nach 
Deutschland sowie die Zeit vor Ort. 

 

 

                                                            
55 Ismail Doganay 02/10/1920-01/02/2015, Schüler von Hirsch und ehemaliger Präsident der 11. 

Abteilung des Kassationshofes. 
56 SAF,  Depositum Hirsch 24a, Schrift von Ismail Doganay: Im Gedenken an Ord. Prof. Dr. E. Hirsch,  

S. 5-6, ohne Datum vermutlich April 1985. 
57  Krüger, S. 141. 
58  Hirsch, Aus des Kaisers, S. 354. 
59  Latein: „Ich verbrachte im Dienst der Humanität“, Leitspruch von Alfred Marchionini. 
60  BSB, Akte Marchioninia I, Mappe Atta Türk als Sammlung, ohne Datum. 
61 Widmann, Horst, Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in die 

Türkei nach 1933. Mit einer Bio-Bibliographie der emigrierten Hochschullehre im Anhang, 
Frankfurt am Main 1973, S. 275 und Lebenslauf online siee: http://www.deutsche-
biographie.de/ppn118730894.html, am 23.12.2014. 
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Die ersten Schritte zur Rückkehr 

Ein Brief Marchioninis an den Dekan der Medizinischen Fakultät Ankara Prof. 
A. Noyan vom 8. Oktober 194762 liefert die Schilderungen zu seiner ersten Rückkehr 
nach Deutschland. Im Dezember 1945 erhält er den Ruf der Hamburger Universität 
als Lehrstuhlinhaber und Direktor der Eppendorfer Hautklinik, die Stelle zum April 
1946 anzutreten. Seine Antwort an die Hamburger Fakultät lautet: „(…) ich kann 
meine Arbeit hier nicht urplötzlich aufgeben“ und gleichzeitig bittet Marchionini 
Hamburg noch für einige Jahre um Geduld. Marchionini setzt das Medizinische 
Dekanat in Kenntnis über den Ruf nach Hamburg.  

Im Frühjahr 1946 genehmigt die Medizinische Fakultät, nach Beschluss des 
Universitätssenats Ankara, Marchionini die Lehre in den Folgejahren jeweils im 
Sommersemester an der Universität Hamburg durchzuführen. Erfreut von dem Ruf 
aus der alten Heimat und dem positiven Beschluss, bittet vorsorglich der deutsche 
Wissenschaftler, das Dekanat der Medizinischen Fakultät Ankara im März 1946 um 
Ausfuhrgenehmigung einiger gebrauchter Dinge und seiner Möbel für die 
kommenden Jahre, da ein Großteil davon in Deutschland nicht erwerbbar sind.63  
Einer der ersten Gratulanten zum Ruf nach Hamburg ist aus seinem Bekanntenkreis 
im Mai 1946 Prof. Alexander Rüstow, ebenfalls ein emigrierte renommierte deutscher 
Wissenschaftler in der Türkei in der Zeit zwischen 1933-1949 an der Universität 
Istanbul.64 

Schließlich erfolgt Marchioninis erste Reise ins deutsche Gebiet im Frühjahr 
1947 um die Begebenheiten vor Ort begutachten zu können. Die katastrophalen 
Zustände in Hamburg, sei es die zerbombte Stadt oder die elende Situation der 
Menschen bewegt ihn dazu, aus moralischen Gründen beim Wiederaufbau seiner 
Heimat mitzuwirken. Angetrieben durch Fakultätskollegen in Ankara, schmiedet 
Marchionini den Plan sowohl in Ankara als auch in Hamburg im Wechsel zu lehren. 
9 Monate in der Türkei, 3 Monate (Mai bis Juli) in Deutschland. Schließlich kennt er 
auch andere deutsche Wissenschaftler, die im Sommersemester in Deutschland und 
im Wintersemmester in England oder den USA lehren. Diesen Vorschlag unterbreitet 
Marchionini dem Hamburger Dekanat und dem Hochschulrat und beide 
Institutionen nehmen diesen Bedingungslos an. 65  

Schon während dieses Aufenthaltes planten die Universitäten Berlin und 
München Marchionini zu berufen, wie er berichtet. Allerdings wollte Marchionini zu 
diesem Zeitpunkt seine Universität Ankara nicht ganz loslassen, er schreibt: „(…) seit 
10 Jahren erfahre ich große Gastfreundschaft in der Türkei und kann deswegen von meine 

                                                            
62 AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben von Marchionini an Dekan der Med. Fak. Prof. Noyan 

08.10.1947 sowie bei Köslü, Adem; Ekmekci, Tugba Rezan, Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin 
Veda Mektubu, in: Türkderm, 2005, 39 (2) Istanbul, S. 144. Und Online: 
http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/Türkderm_39_2_144_146.pdf am 13.01.2015. 

63  AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben von Marchionini an Dekanat der Med. Fak. 23.03.1946.  
64  BSB, Akte Marchioninia I, Schreiben Rüstow an Marchionini vom 31.05.1946. 
65  Vgl. Köslü, S. 144-145. 
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zweite Heimat, meine dortigen Freunden, Kollegen und Studenten nicht verlassen.“ 66  
Letztendlich sieht Marchionini durch die Wechsellehre an beiden Hochschulen viele 
Vorteile für beide Länder und Universitäten. Zudem möchte Marchionini für die 
Monate Mai bis Juli keine Entlohnung aus der Türkei und fordert auch keine 
Erstattung der Reisekosten. 4 Veranstaltungen die im Mai in Ankara normalerweise 
von ihm stattfinden, möchte er in den anderen Monaten anbieten. Er bittet den 
Dekan und die Fakultät auf die Genehmigung seines Vorschlages. Dieser bitte wird 
entsprochen und Marchionini kann wie gewünscht die Lehre zwischen Mai bis Juli 
194867 in Hamburg abhalten. Seine Vertretung in Ankara übernimmt Frau Prof. 
Kamile Mutlu.68 Vom Hamburger Senat erhielt Alfred Marchionini bereits am 
11.5.1948 einen Brief, worin ihm die freie Planstelle eines Ord. Prof. angeboten 
wurde.69 

Abschiedswunsch 

Ein weiteres Schreiben vom 23.Oktober 194870 an das Medizinische Dekanat 
Ankara zeigt allerdings deutlich auf, dass Marchionini, nach dem gemachten 
Erfahrungen es nicht schaffen würde beider Verpflichtungen nachzugehen. Durch 
die unvorhergesehene Arbeitsmehrbelastung in Hamburg, zum Einen wurde 
Marchionini zum Ord. Prof ernannt und zum anderen zum Präsidenten der 
Dermatologischen Gesellschaft gewählt kam er zum Entschluss die Tätigkeit an einer 
Universität aufzugeben. Schweren Herzes und mit großer Trauer entschied sich der 
Professor gegen Ankara und für Hamburg. Dazu sagt er: „In Ankara habe ich eine 
fabelhafte Gastfreundschaft erlebt. Deswegen werde ich die Türkei stets als meine zweite 
Heimat begreifen und bis zu meinem Lebensende lieben. Unter den nicht-deutschen Ländern 
bleibt die Türkei für mich am nächsten zu meinem Herzen“.71 

Obwohl er die schlechten Bedingungen in Hamburg dem Dekanat nennt, sei es 
die schlechtere Bezahlung, die Lebensmittelknappheit, die Wohnsituation, will er 
grade deswegen seiner alten Heimat bei der Entwicklung behilflich sein und 
betrachtet dieses als hohes staatsmännisches Pflichtgefühl. Er schlägt vor, ab Ende 
Februar 1949 die Universität Ankara zu verlassen. Er verspricht dem Dekanat in 
Deutschland für die Türkei einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Menschen 
zu bleiben. Zudem garantiert er, die Austauschstudenten aus der Türkei in 
Deutschland herzlich betreuen wird. Außerdem sagt Marchionini, dass sein nächstes 
Buch über die Dermatologie in zwei Jahren erscheint und dass künftige 
Generationen sein Wissen und die Erfahrungen übertragen können. Außerdem 
wünscht er sich seitens der Universität Ankara viele Einladungen zu Konferenzen, 

                                                            
66  Ebd., S. 145. 
67 AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben vom Dekan der Med. Fak. Prof. Abdülkadir Noyan an 

Außenministerium 19.04.1948. 
68  Vgl. Fußnote 60. 
69  LMU, Akte Marchionini E-II-2372, Senatssyndikus Harder an Marchionini, 11.05.1948. 
70  AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben Marchionini an Med. Fak. Dekanat vom 23.10.1948. 
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damit er die Türkei sehen kann. Sein Brief beschließt er folgendermaßen: „diese 
Freundschaft bleibt bis zum Lebensende bestehen“ und wünscht der Medizinischen 
Fakultät Ankara nur das Beste bei der weiteren Entwicklung. 

Einen Tag bevor der Professor den obigen Abschiedsbrief verfasst hatte, legte er 
am 22. Oktober 194872 nach Aufforderung des Dekanats einen Rapport über seine 
wissenschaftlichen Tätigkeiten in Hamburg ab. Er nahm an verschieden Tagungen 
teil, so z.B. am Internationalen Pariser Hämatologie Kongress im Mai 1948 oder beim 
Hamburger Internationale Dermatologie Kongress im September 1948 und beim 
Hamburger Medizinische Gesellschaft Kongress im Juni 1946, wo er jeweils spezielle 
anatolische oder orientalische medizinische Befunde vortragen konnte. Daneben 
verbreitete Marchionini konkret auch Türkeibilder, wie er schreibt, bei 9 
Konferenzen in Deutschland und einer in der Schweiz.73  

Letztendlich beschließt die Medizinische Fakultät Ankara im November 1948, 
dem Begehren Marchioninis nachzugehen. Wie von ihm gewünscht erhält er anstatt 
des 1-Jahresvertrags, nur noch einen Kontrakt über 2 Monate von Januar bis Februar 
1949. Seine Rückkehr- und Reisekosten werden seitens der Universität 
übernommen.74 Bereits in der Türkei besaß Alfred Marchionini eine angesehene 
Stellung als Ord. Prof. an der Universität Ankara.75 In der Literatur wird deshalb 
nicht ohne Grund von einem „Vater der türkischen Medizin“76 gesprochen. 

In Hamburg 

Dem Ruf an die Universität Hamburg im Jahre 1948 als Ord. Prof. für 
Dermatologie folgend, war er unter anderem dort tätig mit dem Auftrag eine neue 
Universitätsklinik aufzubauen.77 Nach seiner Rückkehr in die BRD hatte Marchionini 
weiterhin enormen Einfluss im Bereich der Dermatologie. Sein Schaffen als 
Remigrierter Professor in Deutschland trug dazu bei, dass sich „die deutsche 
Medizinwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in der internationalen Gemeinschaft 
rehabilitierte“.78 Marchionini konnte bereits in Hamburg großes leisten. So berief er 
eine internationale Tagung vom 24.-26. September 1948 an die Eppendorfer Klinik in 
Hamburg.  

Seiner Integrität folgend, nahmen erstmals ausländische Wissenschaftler an 
einem Kongress in Deutschland wieder Teil. Diese Tagung wurde als „Neubeginn des 
Lebens der Hamburger Dermatologischen Gesellschaft und der Wiedereingliederung der 

                                                            
72  AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben Marchionini an Med. Fak. Dekanat, 22.10.1948. 
73  Ebd. 
74  AUA, Personalakte Marchionini, Schreiben Marchionini an Med. Fak. Dekanat, 03.12.1948. 
75 Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.), Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München 

1963/64, München 1965, S. 138. 
76 Wormer, Eberhard J., „Marchionini, Alfred“ in: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), S. 114 f.  

(online: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118730894.html, am 16.01.2015). 
77  LMU Chronik 1963/64, S. 138. 
78 Memmel, Matthias; Wimböck, Gabriele, Die Herren der Kette. Rektorenporträts an der LMU. 

Katalog zur Sonderausstellung der UniGalerie LMU vom 1. Juni bis 17. Oktober 2011,  München, 
2011, S. 8. 
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deutschen Dermatologie in die internationale Gemeinschaft“79 angesehen. Daneben wird 
Marchionini als „Motor der Nachkriegsentwicklung“80 der deutschsprachigen 
Dermatologie bezeichnet. Ein weitere Verdienst Marchioninis in Hamburg ist die 
Gründung der Fachzeitschrift „Der Hautarzt. Zeitschrift für Dermatologie, 
Venerologie und verwandte Gebiete“ im Januar 1950.81 

In München 

Knapp ein Jahr nach seiner Tätigkeit in Hamburg, bekommt Marchionini ein 
Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, worin 
gefragt wird, ob der Wissenschaftler bereit wäre einen Ruf an die Universität 
München anzunehmen, da die Universität München es sehr begrüßen würde.82 
Nachdem Marchionini sich über den Zustand der Münchener Klinik erkundigt und 
einen Wunsch bezüglich seiner Dienstwohnung beim Bayerischen Staatsministerium 
geäußert hatte83, nahm Marchionini den Ruf als Direktor der Dermatologischen 
Klinik und Poliklinik an die Universität München am 20. Juni 195084 an und konnte 
so am 01. Oktober 1950 seine Tätigkeit in München beginnen.  

Neben den äußerst positiven Stimmen auf akademischer und politischer Ebene, 
z.B. freute sich Rektor Gerlach ungemein „(…) darf ich Ihnen unsere große Freude 
darüber zum Ausdruck bringen“85 oder Prof. Rheinfelder vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus erfreute es ebenso „(…) habe ich zu 
meiner allergrößten Freude entnommen, dass Sie den Ruf an die Universität München 
nunmehr endgültig annehmen“86 gab es auch kritische Stimmen auf Seiten der 
Fachkollegen. Ein Teil der Bayerischen Ärzte protestierte gegen die Berufung 
Marchionini aus dem Norden bzw. die „Invasion aus dem Norden“, „(…) da kein Bayer 
in Hessen oder Hamburg oder sonst wo eine Staatsanstellung bekommen87 würde aber 
umgekehrt gang und gäbe es sei. Marchionini wurde abwertend als Halbgott, Neuer 
Diktator, Angebeteter und Hoher Chef bezeichnet und Wut machte sich breit: „Die 
Überfremdung unsres Landes und auch unseren Berufes ist so weit fortgeschritten (…) der 
Hang nach Norden überdeckt alles“.88 Hier sieht man deutlich die zur der Zeit 
herrschenden verbreitet Abneigung zwischen Nord- und Süddeutschen. 

                                                            
79   Scholz, Albrecht; Holubar, Karl; Burg, Günter; (Hg.) Geschichte der deutschsprachigen 

Dermatologie-History of German Language Dermatology, Weinheim, 2009,  S. 175-176. 
80   Ebd., S. 176. 
81  Ebd., S. 180-181. Heute noch ist „Der Hautarzt“ eine führende deutschsprachige Fachzeitschrift der 

Dermatologie.  
82   LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben Hans Meinzolt an Marchionini, 16.05.1949. 
83 LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben Marchionini an Hochschulreferent Prof. 

Rheinfelder, 09.06.1949. 
84 LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben Dekan der Med. Fak. München Weber an 

Rektorat München, 27.06.1950. 
85   LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben Rektor Gerlach an Marchionini, 02.07.1950. 
86   LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben Prof. Rheinfelder an Marchionini, 04.07.1950. 
87 LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Abschrift aus Bayerischer Ärztedienst Folge 16, 1. 

Jahrgang, 19.09.1949. 
88   Ebd. 
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Die Universität München sollte sich für Marchionini als wahrer Glücksfall 
erweisen. Knapp vier Jahre später, gelang es Marchionini der unter den Studenten 
und Kollegen sehr beliebt war,89 zum Rektor der LMU München gewählt zu werden. 
Die Rektorenwahl fand am 30. Juni 1954 statt und der Remigrierte Professor erhielt 
83 Stimmen von den 157 wahlberichtigten Professoren und Privatdozenten und 
setzte sich gegen seine drei Mitbewerber durch.90 Seine Amtszeit belief sich vom 
01.10.1954 bis zum 31.08.1955.91 In seiner ersten Rektoratsrede bei der 
Rektoratsübergabe am 4. Dezember 1954 in München, betonte Marchionini 
umgehend seine speziellen medizinischen Erfahrungen in der Türkei und beleuchtet 
einige Fakten über Anatolien und die anatolischen Menschen  sowie die Geschichte 
der Türkei. Er zieht Rückschlüsse zu dem untersagten Alkoholkonsum und 
speziellen Krankheiten.92 

Erste Rektoratsrede 

Die Krankheit „Noma“ wurde thematisiert und der Professor fügte folgendes 
hinzu: „Die meisten meiner hier anwesenden ärztlichen Kollegen werden auch in einem 
langen Berufsleben keinen Fall dieser Krankheit beobachtet haben. Auch mir war sie vor 
meiner Tätigkeit in der Türkei unbekannt geblieben. In diesem Land beobachtete ich über 300 
Fälle, vor allem an Kindern.“93 Hier wird deutlich, dass die Exilerfahrungen sich auch 
positiv im Fach Medizin in Deutschland auswirkten. In dieser Rede ließ Marchionini 
seinen alten türkischen Mitarbeiter Veysel Öge sowie einen weiteren Remigranten 
nicht unerwähnt: 

 „Der Pädiater A. Eckstein, mein Fakultätskollege und Freund in Ankara, bemühte sich 
besonders um die Aufklärung der Ätiologie um das Leben dieser Kinder retten zu können, 
denn die Mortalität betrug zu jener  Zeit 95%. Eckstein gelang es, sie durch die Einführung 
der Penicillinbehandlung auf 8% zu senken.“94  

Eine Rektoratsrede bildete stets „nuancenreiche Einblicke für Verlautbarungen 
wissenschaftlicher Eliten“ schwerpunktmäßig zur Universitäts- und 

                                                            
89  Möckelmann, Reiner, Wartesaal Ankara. Ernst Reuter – Exil und Rückkehr nach Berlin, Berlin 2013, 

S. 129. 
90 83 Stimmen Marchionini, 71 Stimmen Rektor Köstler, die Professoren Frey und Weber je eine 

Stimme. LMU-Archiv, Akte Marchionini E-II-2372, Schreiben von Rektor Köstler an Bayrisches 
Staatsministerium Unterricht und Kultus betreffend Ergebnisse der Rektorenwahl, 02.07.1954. 

91   http://www.uni-muenchen.de/ueber_die_lmu_alt/personlichkeiten/praesid_rektoren/index.html, 
am 15.01.2015. Nach der Amtszeit Marchioninis fungierten bis zum heutigen Tage fünfzehn 
weitere Rektoren; lediglich ein Rektor entstammte, wie Marchionini, auch aus der Medizinischen 
Fakultät. 

92   Münchener Universitätsreden, Neue Folge 8, Die moderne Klinik der universitas litterarum. Rede 
bei der Rektoratsübergabe in der Aula am 4. Dezember 1954 von Alfred Marchionini. München 
1955, S. 13-14. (Online: http://www.universitaetsarchiv.uni-
muenchen.de/digitalesarchiv/rektoratsunduniversitatsreden/pdf/122.pdf, 12.01.2015). 

93   Ebd. S. 5. (Online: http://www.universitaetsarchiv.uni-
muenchen.de/digitalesarchiv/rektoratsunduniversitatsreden/pdf/122.pdf, 12.01.2015). 

94 Ebd. Prof. Alfred  Eckstein kehrte 1950 von der Universität Ankara nach Deutschland an die 
Universität Hamburg wie Marchionini zurück, verstarb allerdings sechs Monate nach seiner 
Rückkehr in Hamburg. 
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Wissenschaftsgeschichte, Bildungsgeschichte, großer politischer Begebenheiten, 
aktueller tagespolitischer Universitätsfragen oder auch bei Behandlung komplexer 
Fragen für die Öffentlichkeit.95 So ist es ist in der Rückschau lobenswert das 
Marchionini nicht die Türkei und seine Kollegen und Freunde vergaß sondern an 
diesem Moment erinnerte, obwohl seine Remigration bereits sechs Jahre zurücklag. 

Türkische Kontakte 

Marchionini hatte während seiner ganzen Zeit Kontakt mit der Türkei. Ein Brief 
in türkischer Sprache vom Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ankara 
Herrn Sürreya Gördüren im Mai 1955 belegt dieses. In diesem Falle ging es um die 
Gehälter Marchionini in Ankara zwischen 1938-1949.96 Marchionini bekam am 
30.06.1955 durch den Vorstandsmitglied des Internationalen Studentenclubs Burhan 
Siladaroglu die Ehrenmitgliedschaft als besondere Geste überreicht, da der 
„türkische Professor“ lange in der Türkei tätig war.97 Die Ehrendoktorwürde der 
Universität Ankara erhielt der Professor im Jahr 1952 überreicht. Durch die positiven 
Einflüsse Marchionini in der Dermatologie, versuchte die Universität Wien 1955 den 
deutschen Professor auf den Lehrstuhl der Dermatologie nach Wien zu berufen. Die 
traditionsreiche Universität Wien galt zu der Zeit als führend in der Dermatologie im 
deutschen Raum, und es wäre das erste Mal gewesen einen deutschen Professor für 
diesen Lehrauftrag zu rufen. Die Universität München wollte auf keinen Umständen 
Marchionini verlieren, sah den Ruf aber als große Auszeichnung gegenüber Ihrem 
Wissenschaftler an und so blieb der Professor in München.98 

Wichtige Errungenschaften 

Auch nach seinem Rektorat, blieb er dem türkischen stets gebunden. Das belegt 
z.B. sein Ausspruch „Isdarfullah“ (türkisch ausgesprochen Esta firullah, „Allah 
vergib mir“) während einer Sprechstunde nur für Gratulanten seines 60. 
Geburtstages.99 Während seiner Jahre als Direktor oder auch als Rektor konnte 
Marchionini, sicherlich auch rückgreifend auf seine Exilerfahrungen, mit dem 
besonderen „Interesse an anderen Kulturen“100 dafür sorgen, dass die erste deutsch-
französische Hochschulpartnerschaft auf seine Initiative zurückging. Die 
Partnerschaft wurde beschlossen mit der Universität Paris/Sorbonne und „seiner“ 
LMU München bei den „Pariser Universitätswochen“ in München im Februar 1955, 
wo der Rektor der französischen Universität mit einer Delegation von 28 Professoren 
auf Einladung Marchioninis gekommen waren.101 Die deutsche Presse lobte das 
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an Universitäten und technischen Hochschulen im deutschen Sprachraum, 1810-1968/69. 
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100  Ebd. 
101  Chronik LMU 1963/64, S. 139. 
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„erfolgreiche Rektorat“ Marchionini und würdigte ihn folgendermaßen: „Er hat sich 
unablässig bemüht, seine Vorstellungen von demokratischen Spielregeln, von seiner tätigen 
Teilnahme am politischen Geschehen, von der Unabhängigkeit und Würde der Universität zu 
manifestieren.“102 Die Presse in Deutschland handelte den „türkischen Professor“ 
sogar gerüchteweise als Nachfolger des Bayerischen Kultusministers August Ruckers 
im Jahre 1956.103  

Marchionini persönlichem Einsatz und Willen verdankte es, dass die 
Dermatologie in Deutschland wieder Fuß fassen konnte und äußerst angesehen war. 
Der Professor konnte während seiner Tätigkeit in München in 40 wissenschaftliche 
Gesellschaften im In- und Ausland aufgenommen werden und teilweise als deren 
Präsidenten fungieren. Als erster deutsche Wissenschaftler nach 1918 wurde er in 
Frankreich an der Universität Straßburg zum Ehrendoktor ernannt, sowie zum 
Präsidenten des Internationalen Dermatologenkongresses in Deutschland 1967 
ernannt. Der letzte Kongress diese Art in Deutschland fand 1904 in Berlin statt. Dank 
Marchionini konnte Deutschland sich 63 Jahre später wieder damit schmücken.104  

Schon 1964 wurde Marchioninis Idee der Hochschulpartnerschaft als „ein 
Ereignis ohne Beispiel und von der größten Bedeutung für die weitere Entwicklung der 
kulturellen und politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich“105 
gerühmt. Somit gilt Marchionini als Begründer der ersten deutschen 
Universitätspartnerschaft mit der Pariser Sorbonne.106 Erwähnenswert in diesem 
Zusammenhang ist, dass im September 1958, also 3,5 Jahre nach der deutsch-
französischen Universitätspartnerschaft, der französische Staatspräsident Charles de 
Gaulle den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer erstmals in Frankreich 
empfing und die Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit daraufhin erst am 22. Januar 1963 (Élysée-Vertrag), also nach fast 8 
Jahren der Initiative Marchioninins folgend, erfolgte.107 Wie der Rektor Gerhard 
Weber bereits 1964 feststellte: 

 „Aus der zehnjährigen Emigration aus politischen Gründen, brachten Sie nicht nur 
neue Ideen zu uns, sondern pflegten auch Ihre Beziehungen zum Auslande weiterhin und 
konnten dadurch manche abgerissen Verbindung wiederherstellen und der deutschen 
Wissenschaft bei der äußerst schwierigen Aufgabe der Wiederherstellung des Vertrauens und 
der Kontakte in der Welt wertvolle Dienste leisten“.108 

Auch hier wird wieder deutlich, dass der „türkische Professor“ bereits mit 
seinem ersten Tage an der LMU versuchte wieder internationale Kontakte 
herzustellen und „daß Misstrauen der Weltöffentlichkeit gegen die deutsche 

                                                            
102 LMU-Archiv Akte Marchionini E-II-2372, darin Süddeutsche Zeitung vom 12.09.1955. 
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105 Ebd., S. 139. 
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S. 129. 
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Wissenschaft“109 fortzujagen. Seine Herangehensweise beruft sich hierbei deutlich den 
in der Türkei gemachten Erfahrungen, andere Kulturen schätzen zu wissen und 
keinen Hass gegenüber dem Fremden zu haben. Ebenso dienten seine 
internationalen Verbindungen aus der Türkei als großer Gewinn für die Zeit in 
Deutschland.  

„Alfred Marchionini hat wesentlich dazu beigetragen, daß die deutsche Wissenschaft 
wieder in die internationale Wissenschafts- und Geistesrepublik aufgenommen wurde. Seine 
Person erschien im Auslande weithin als Bürgin der neuen Menschlichkeit in der deutschen 
Wissenschaft“.110  

Diese Eigenschaften, die Marchionini unter anderem in der Türkei 
angesammelt hatte, wurden ihm  nach seinem Tode zugesprochen in der 
Trauerversammlung. Marchionini brachte durch seine Tätigkeiten, im 
Nachkriegsdeutschland Steine zum Rollen. Die nächsten Hochschulpartnerschaft 
wurde zwischen den Universitäten Frankfurt und Rom, also Italien und Deutschland 
beschlossen, worin dem Remigrierten ‚türkischen‘ Professor 1962 gedankt wurde: 
„Unvergesslich die Jumellage, die Sie als Rektor der Universität München mit der Sorbonnen 
hergestellt habe. Ihre Initiative folgend, konnten wir hier zwischen den Universitäten Rom u 
Frankfurt herstellen.“111 

Wenn in diesem Aufsatz von Marchionini Einsatz für das positive Ansehen der 
Deutschen Wissenschaft gesprochen wird, muss man auch weiter Taten des 
Remigrierten Professoren nenne. Marchionini zögerte nicht und hielt eine Rede zur 
Grundsteinlegung eines jüdischen Kinderheims in Rom. Der deutsche Botschafter in 
Rom freute sich sehr über diese Akt und erkannte den Wert dieser Maßnahme: 
„Unsere Versöhnung mit dem italieneschenen Judentum, dem in der Zeit der deutschen 
Besatzung so viel Leide geschehen ist.“112 

Er hatte das Privileg, durch seine Beziehungen zu ausländischen Fachkollegen, 
in Ländern tätig zu sein, wo andere deutsche Gelehrte keinen Zutritt hatten wie 
Israel, Polen, Bulgarien, Rumänien oder die Tschechoslowakei113 und somit die 
deutsch-ausländischen Beziehungen auf eine Art zu normalisieren. 

Marchionini stirbt im Alter von 66 Jahren in den späten Vormittagsstunden des 
06. April 1965 an Folgen der Leukämie in München und wird im Münchener 
Waldfriedhof vergraben.114 
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110  Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.), Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München 
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Schluss 

Dieser Artikel beschäftigte sich mit der Rückkehr von deutschen 
Wissenschaftlern nach dem Exil in Ankara. Exemplarisch wurden zwei in der Türkei 
hoch angesehen Professoren untersucht. Zum einen der Rechtswissenschaftler Ernst 
Eduard Hirsch sowie der Mediziner und Dermatologe Alfred Marchionini. Beiden ist 
gemeinsam, dass Sie zuletzt an der Universität Ankara tätig waren. Daraufhin hin 
folgte die Remigration nach Deutschland. Marchionini kehrte bereits 1948 zurück, 
Hirsch endgültige Rückkehr erfolgte schließlich 1951. Beide Wissenschaftler machten 
wissenschaftliche Karrieren in Deutschland. Beide wurden Rektoren an verschiedene 
Universitäten. Ernst an der FU Berlin und Marchionini an der LMU München. 
Marchioninis Grund zur Rückkehr lag daran, dass er das zerstörte Deutschland, 
seine alte Heimat wie er sagte, wieder mitaufbauen wollte.  

Ein ähnlicher Grund existierte auch bei Hirsch, nur überredete ihn 
Bürgermeister Ernst Reuter zur Rückkehr und zudem behielt der Professor bis zu 
seinem Tode die türkische Staatsnagehörigkeit. Nach der Rückkehr blieben beide 
Wissenschaftler der Türkei sehr nahe, wobei Hirsch etwas mehr zu den deutsch-
türkischen Beziehungen tat, da er aber auch wesentlich länger lebte. Marchionini 
dagegen baute wichtige kulturelle Beziehungen für die BRD auf.  

Kontakt zu ehemaligen Assistenten, Schülern, Freunden und Kollegen blieb bei 
beiden bestehen, obwohl die Wissenschaftler zeitlich äußerst eingeengt waren. 
Höchste Ehrungen seitens der Türkei zeigen auf, wie diese Wissenschaftler in der 
Türkei aber auch in Deutschland beachtet waren. Diese Professoren sollten weiterhin 
im kollektiven Gedächtnis in Deutschland und in der Türkei bleiben, gewürdigt und 
nicht vergessen werden. Wer weiß, ob diese Herren ohne das Exil Ankara solche 
erstaunliche Karrieren wieder in Deutschland hätten machen können.  

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, sind die nach einer Exil-
Tätigkeit an der Universität Ankara später in Deutschland auch zu Rektoren 
gewählten Personen wie Georg Rohde, Max Pfannenstiehl, Max Meyer und Gustav 
Gassner nicht dargestellt wurden. Auch die Professoren wie Bürgermeister Ernst 
Reuter, Albert Eckstein, Paul Pulewka, Eduard Melchior, Walter Ruben ve Hubert 
Melzig wurden nicht dargestellt allerdings werden alle genannten Professoren bei 
meiner laufenden Dissertation ausgiebiger behandelt. 
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Giri  

Bu çal� ma 1933 y�l�nda Almanya'dan �rkç�l�k ve ideolojik çat� malar yüzünden 
kaçarak Türkiye'ye sürgün alt�nda gelen bilim insanlar�n�n 1945 sonras�nda 
Almanya'ya geri dönü lerini konu edinmektedir. Çal� ma, Türkiye'de sürgün alt�nda 
ya ayan bilim insanlar�n�n yapt�klar�n� ele almamakta, çerçevenin d� �na ç�kmamak 
ad�na iki Alman Profesör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ord. Prof. 
Ernst Hirsch (Türkçe: Hir ) ve Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi’nden Ord. Prof. 
Alfred Marchionini, örneklerini incelemektedir. Bu iki bilim insan�n�n ortak noktalar� 
Ankara Üniversitesi'nde görev almalar� ve Almanya'ya döndükten sonra farkl� 
üniversitelerde rektör olmalar�d�r. Çal� man�n hedefi, bu bilim insanlar�n�n 
ülkelerine neden ve nas�l döndüklerini, orada neler yapt�klar�n� ve dönü lerinin 
ard�ndan Türkiye ile olan ili kilerini sürdürüp sürdüremediklerini ele almakt�r. 

1945'ten sonra Türkiye'den Almanya'ya dönen ve her iki ülkeye de varl� � 
yads�namaz katk�larda bulunan bu bilim insanlar�n� konu edinen herhangi bir 
sistematik veya bilimsel çal� maya ne Almanya'da, ne de Türkiye'de rastlanmaktad�r. 
Bu maalesef çok üzücü bir durumdur. Yazar�n, Almanya Kassel Üniversitesi Avrupa 
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Tarihi Bölümü'nde haz�rlad� � doktora tezi bu konuyu ayr�nt�l� olarak ele almaktad�r. 
Bu çal� ma yazar�n doktora tezinin ürünüdür.1 

Bu çal� mada Ord. Prof. Hirsch ve Ord. Prof. Marchionini örnekleri ele 
al�nmadan önce, ilk bölümde Ankara'dan Almanya'ya dönen, bunlar�n yar�s� 
dönü lerinin ard�ndan Alman üniversitelerinde rektör olarak görev alacak olan 12 
bilim insan�n�n isimleri belirtilerek hangi bölümlerde görev ald�klar� aktar�lacakt�r. 
kinci bölüm ise Ord. Prof. Hirsch örne i ile ba layacak, Ord. Prof. Marchionini 

örne i ile sona erecektir. Ara t�rman�n de erlendirmesi, çal� man�n sonuç 
bölümünde yer alacakt�r. 

 

Ankara’daki Almanlar 

Ankara Üniversitesi ve öncül kurumlar�nda (Hukuk Mektebi, Mülkiye Mektebi, 
Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu, T�p ve Fen 
Fakültesi) 1933’ten sonra a a �da isimleri yaz�l� profesörler görev yapm� lar ve bu 
profesörler Almanya’ya dönmü lerdir: 

Siyasal Bilgiler Fakültesi:2 

Ernst Reuter, 1938-1946, Siyasal Bilgiler Okulu ehircilik Kürsüsü 

 T�p Fakültesi: 

Albert Eckstein, 1935-1949, T�p Fakültesi Pediyatri Bölümü ve Numune 
Hastanesi 

Alfred Marchionini, 1938-1949, T�p Fakültesi Dermatoloji Bölümü ve  
Numune Hastanesi 

Paul Pulewka, 1934-1954, T�p Fakültesi Farmakoloji Bölümü ve H�fz�s�hha 
Enstitüsü 

Max Meyer, 1935-1941, T�p Fakültesi Kulak-Burun-Bo az Bölümü ve 
Numune Hastanesi 

Eduard Melchior, 1936-1954, T�p Fakültesi Cerrahi Bölümü ve Numune 
Hastanesi 

 Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi:3 

Georg Rohde, 1935-1949, Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Filoloji (klassik 
diller) Bölümü 

                                                            
1 K�sac�k, slam Fatih, Zur Rückkehr deutscher Wissenschaftler aus dem Exil Türkei. Die “türkischen 

Professoren“ und die Entwicklung Deutschlands nach 1945, (Türkiye Sürgününden Sonra Almanya’ya 
Dönen Alman Bilim nsanlar�. “Türk Profesörler“ ve Almanyan�n 1945‘ten sonra geli mesi), Kassel 
Üniversitesi/ Almanya, 2013’ten beri, Tez Dan� man� Prof. Dr. Dietmar Hüser. 

2   Tarihçe bkz. http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=284&menu=0&ens_birim=0 
18/01/2015. 

3  Çelebi, N. (2003). Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi’ndeki Mülteci Profesörler. in: Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi. 43, 1.  ss. 259-272. 
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Walter Ruben, 1935-1946, Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Hindoloji 
Bölümü 

Hubert Melzig, 1936-1943, Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Alman Dili ve 
Edebiyat� Bölümü 

 Hukuk Fakültesi: 

Ernst Eduard Hirsch, 1943-1952, Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku, Hukuk 
Felsefe ve Sosyolojisi 

Bu isimlerin d� �nda Prof. Gustav Gassner4 ve Dr. Max Pfannenstiehl'den5 de 
söz etmekte yarar vard�r. Prof. Gassner, 1933-1939 y�llar� aras�nda Ankara'da Bitki 
Korumas� Enstitüsü'nde ve Türkiye Cumhuriyeti Tar�m Bakanl� �'nda uzman olarak 
görev yapm� t�r. Dr. Pfannenstiehl de 1938-1941 y�llar� aras�nda Ankara Yüksek 
Ziraat Enstitüsü'nün kütüphanesinin in as�n� gerçekle tirmi tir. 

Yukarda ad� yaz�l� 12 ki iden Ankara’dan Almanya’ya ilk dönen Ernst Reuter 
olmu tur. Walter Ruben ve Hubert Melzig Do u Almanya'da ya amay� tercih 
etmi lerdir. Albert Eckstein dönü ünden alt� ay sonra, Max Meyer 1945 y�l�nda trafik 
kazas�nda, Gassner ise 1955 y�l�nda ya am�n� kaybetmi tir. Eduard Melchior uzun 
süre Almanya'da kalmam� , sviçre'de ya am�n� sürdürmü tür. Sadece Rohde, 
Marchionini, Pfannestiehl, Hirsch ve Pulewka uzun süre Bat� Almanya'da 
ya ayabilmi lerdir.  

 

Ankara’dan Almanya’ya Dönen Bilim nsanlar�n�n Rektörlük Görevleri 

Bu noktada dile getirilmelidir ki, yukar�da ismi yaz�l� on iki ki inin alt�s� 
Almanya'da farkl� üniversitelerde rektörlük onuruna eri mi lerdir. Üniversite 
rektörü olmak, dünyan�n her yerinde, en yüksek akademik onur demektir. Bilim 
insanlar�n�n dönü  tarihlerine göre kronolojik olarak s�ralan� � a a �da verilmi tir. 

Gustav Gassner, Ankarada: 1934-1939, Almanya Braunschweig Yüksek Teknik 
Okulu'nun 1945-1948 y�llar� aras�ndaki Rektörü ve Almanya Yüksekokul Rektörler 
Konferans�'n�n ba kan� 1946-1948. 

Max Meyer, Ankarada: 1935-1941, Almanya Würzburg Üniversitesi’nin 1951-
1952 y�llar� aras�ndaki Rektörü. 

Max Pfannenstiehl, Ankarada: 1938-1941, Almanya Freiburg Üniversitesi'nin 
1954-1955 y�llar� aras�ndaki Rektörü. 

Alfred Marchionini, Ankarada: 1938-1948, Almanya Münih Ludwig 
Maximilians Üniversitesi’nin 1954-1955 y�llar� aras�ndaki Rektörü. 

                                                            
4  Szabo, Aniko, Vertreibung, Rückkehr, Wiedergutmachung. Göttinger Hochschullehrer im Schatten 

des Nationalsozialismus, Göttingen 2000, s. 562 ve özgeçmi i bkz: http://www.biblio.tu-
bs.de/ausstellungen/gassner/gassner.html, Eri im Tarihi: 14/01/2015. 

5 Kad�o lu, S. (2008).  Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamlar�, in: stanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi. Osmanl� Bilimi Ara t�rmalar�. IX/1-2 (2007-2008).           
ss. 190-191. 
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Georg Rohde, Ankarada: 1935-1949, Almanya Berlin Özgür Üniversitesi’nin 
1952-1953 y�llar� aras�ndaki Rektörü. 

Ernst Eduard Hirsch, Ankarada: 1943-1952, Almanya Berlin Özgür 
Üniversitesi’nin 1953-1955 y�llar� aras�ndaki Rektörü. 

Ankara'dan Almanya’ya dönen Alman bilim insanlar�yla, stanbul'dan 
Almanya'ya dönen Alman bilim insanlar�n� kar �la t�racak olursak göze çarpan ilk 
ey, Alman üniversitelerine Türkiye'den dönü  yapan Alman bilim insanlar� 

aras�ndan rektör seçilenlerin içinde Ankara'da görev yapm�  olanlar�n ço unlukta 
olmas�d�r. stanbul'dan dönen akademisyenlerden sadece Prof. Fritz Neumark, 
Frankfurt Üniversitesi'nin 1954-1955 ve 1961-1962 aras�nda rektörüydü. stanbul'dan 
dönü  yapanlar, Ankara'dan dönü  yapanlara nazaran say�ca daha fazlad�r. 
Yukar�daki k�yaslama sadece her iki ekolün fark�n� göstermektedir. 

Bu çal� man�n ikinci bölümü, ilk olarak Ernst Eduard Hirsch'i ve ard�ndan da 
Alfred Marchionini’yi ele almaktad�r. Çal� man�n çerçevesinin d� �na ç�kmamak için 
sadece bu iki bilim insan� seçilmi tir. Bunun nedenlerinden ilki ikisinin de rektör 
olmas�, ikincisi bu ki ilerin ald�klar� görevler dolay�s�yla haklar�nda daha fazla 
kaynak bulunmas�, üçüncüsü ise her iki bilim insan�n�n çok farkl� alanlarda görev 
yapmalar�d�r. Hirsch Hukukçu, Marchionini de T�pç�d�r.  

 

Ernst Eduard Hirsch 

“Zira, O, o kadar bizden olmu tu ki!”6 

Dönü e Kadar K�sa Özgeçmi i 

Ernst Eduard Hirsch, 20 Ocak 1902’de Almanya Friedberg'de do du. 1924 
y�l�nda Gießen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktoras�n� tamamlad�. Profesörlük 
unvan�n� 1929 Frankfurt Johann Wolfgang Göthe Üniversitesi'nden ald�. Ayn� 
zamanda Frankfurt Asliye Mahkemesi'nde yarg�ç olarak görev yapt�. Privatdozent 
yani d�  okutman olarak Frankfurt Üniversitesi’nde ticaret hukuku, Alman sivil ve 
uluslararas� hukuk dersi verdi.7 1933 Mart ay�nda �rkç�l�k sebebiyle hem yarg�çl� �, 
hem de Frankfurt Üniversitesi'ndeki akademik görevi iptal edildi. Hirsch bu olaydan 
sonra Hollanda Amsterdam Üniversitesi'ne gidip hukuk kürsüsünü almay� 
dü ündü. Fakat farkl� nedenlerden dolay� bu dü üncesi gerçekle emedi.  

1933'te Almanya'da toplam 496 hukuk bilim insan�ndan 1318 görevden al�nan 
bilim insan�ndan biri olan 31 ya �ndaki Hirsch, 1933'ün Ekim ay�nda Türkiye 

                                                            
6   Hirsch, E. E. (1978). Hat�ra Defterimden Bir ki Yaprak. in: stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuas�. Band 44, No. 1–4, s. 5. Bkz: 
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023004318/1023003913, Eri im Tarihi: 
19/01/2015. 

7   Breunung, L. (2012). Walther, Manfred, Die Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 
1933. Ein bio-bibliographisches Handbuch, Band 1, Berlin. ss. 204-206. 

8   A.g.e., s. 6. 
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stanbul Üniversitesi’ne s� �nd�.9 1943 y�l�nda Türk vatanda l� �na geçti ve ayn� y�l 
Ankara'daki yeni Hukuk Fakültesi'ne geçi  yapt�.10 Ankara Üniversitesi'nde iki kürsü 
yönetti. Birincisi hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi, ikincisi ise Ticaret, Deniz, 
Sigorta, Telif ve Patent Hukuku’dur.11 Ayn� zamanda Ankara'da, Adalet 
Bakanl� �'nda mü avirlik yapmaktayd�.12 Hirsch, Türkiye'de "Türk Ticaret Hukukunun 
Babas�” olarak an�lmaktad�r. 

Dönü ün lk Ad�mlar� 

Profesör Hirsch, eski vatan�ndan ilk resmi davetiyesini 24/08/1948'de “Office of 
Millitary Goverment for Bavaria”dan ald�.13 Profesörü bu davetiyeyle bir uluslararas� 
konferansa ça �rd�lar ve kendisini Aral�k 1948'de Münih'te görmek istiyorlard�. 
Almanya 1945'ten sonra Müttefikler taraf�ndan i gal alanlar�na ve bölge 
hükümetlerine bölünmü tü. O s�ralarda Almanya'n�n güneyi Amerikan i gal askeri 
hükümetinin kontrolündeydi. O zaman Hirsch 46 ya �ndayd� ve Amerikan askeri 
hükümeti profesörü “ya l�” olarak görmüyordu. Ankara Üniversitesi bu davetiyeyi 
iyi gözle kar �lam�  ve Hukuk Fakültesi'nin Profesörler Kurulu Hirsch'in Almanya'da 
konferansa kat�l�m�n� olumlu bulmu tu. Hirsch, ilk Almanya seyahatini 15/10/1948-
22/11/1948 tarihleri aras�nda gerçekle tirmeyi kararla t�rm� t�.14 Ayn� gün, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Dekan� O uzo lu D� i leri Bakanl� �'na mektup 
yazarak Hirsch'in yurt d� �na en yak�n zamanda ç�kabilmesi için acilen ad�na 
pasaport ç�kar�lmas�n� rica etmi ti.15 

Böylece Hirsch 15 y�l sonra ilk kez yine Alman topraklar�na geri dönmü , ama 
bu gezi Hirsch’i tamamen hayal k�r�kl� �na u ratm� t�. Almanlar Hirsch'i çok so uk 
kar �lam� lard�.16 18/11/1948'de Hirsch Almanya'dan Türkiye'ye geri dönmü , 
stanbul'da bir kaç gün kald�ktan sonra 29/11/1948'de Ankara'da tekrar görevinin 

ba �na geçmi ti.17 O lu Enver Tando an'�n anlatt� �na göre, o dönemde Hirsch, 
dönme fikrini akl�ndan geçirmiyordu.18 

 

 

                                                            
9   A.g.e., s. 212-213. 
10  Sen, F. (2007). Halm, Dirk (Hg.), Exil unter Halbmond und Stern, Essen, s. 138. 
11  Breunung, s. 206. 
12  Reismann, A. (2007). Andic, F. Migration and Transfer of Knowledge: Refugees from Nazism and 

Turkish legal Reform, s. 10. (online: 
http://www.forhistiur.de/media/zeitschrift/0707andic_reisman.pdf Eri im Tarihi: 10/01/2015). 

13 “Office of Millitary Education of Bavaria”n�n Hirsch’e 24/08/1948 tarihinde yazd� � mektup, Ankara 
Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 

14 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin D� i leri Bakanl� �’na 27/09/1948 tarihinde yazd� � 
mektup, Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 

15 Dekan Prof. Dr. O uzo lu’nun D� i leri Bakanl� �’na, 27/09/1948 tarihinde yazd� � mektup, Ankara 
Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 

16 Hirsch, E. E. (1982). Aus des Kaisers Zeiten durch die Weimarer Republik in das Land Atatürks, München. 
ss. 346-347. 

17  Hirsch’in 21/11/1948 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan‘�na yazd� � mektup. 
18  Yazar�n Enver-Tando an Hirsch ile 28/08/2013 tarihinde Münih‘de gerçekle tirdi i röportaj. 
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Frankfurt ve Berlin'den Ça r�lar 

K�sa zaman sonra, Ocak 1949'da, Hirsch'e yeniden Almanya'dan davetiye geldi. 
Bu kez davetiye gönderen, Wiesbaden ehrinden “Office of Millitary Goverment for 
Hesse”dir. Profesörü bu kez 4 ayl� �na Frankfurt Üniversitesi'nde ders vermesi için 
davet etmi ler ve 1 Nisan 1949'da görevine ba lamas�n� istemi lerdi. Davetiyeyi 
yazan Marie Schnieders, Hirsch'in sadece Almanya'ya giri  iznini ayarlayacaklar�n� 
fakat di er bütün masraflar�n kendisine ait olaca � konusunda Hirsch'i uyarm� t�r.19 
Böylece Hirsch, bu “davetiye-mektubu” May�s 1949’da Hukuk Fakültesi 
Dekanl� �'na bildirmi ti.20 Profesörler Kurulu Haziran ve Temmuz aylar�n�n 
Hirsch'in Frankfurt seyahati için uygun oldu unu ve Hirsch’in tüm masraflar�n� 
Frankfurt Üniversitesi'nin kar �lamas�n� istemi lerdi. Hirsch bunu May�s 1949’da 
Frankfurt Üniversitesi'ne bildirmi  ve ikinci Almanya seyahatine ç�km� t�.21 

Ernst Eduard Hirsch Almanya'da üçüncü misafirli ini 26/04/1950-07/08/1950 
tarihleri aras�nda Berlin Özgür Üniversitesi'nde geçirmi ti.22 O dönemde, yani 
Almanya'da oldu u zaman, Temmuz ay�nda Hirsch'e Ankara'dan gönderilen 
mektupta Ankara Üniversitesi Hukuk ve Sosyoloji Enstitüsü Müdürlü ü’ne 1950-
1951 dönemi için Profesörler Kurulu taraf�ndan seçilmesi tebrik ediliyordu.23 Görülen 
o ki, Ankara Üniversitesi en az orta vadede Hirsch’i kendi aralar�nda görmek 
istiyordu. Bunun destekleyen ba ka bir olay, 04/12/1950 tarihli mektupta Hirsch'in 
Profesörler Kurulu taraf�ndan, Fakülte'nin Kitap Komisiyonu'na seçilmesidir.24 Bu iki 
süreç aras�nda bir de Hirsch'e Frankfurt Üniversitesi'nden resmi ça r� teklifi 
gelmi ti.25 Bu ça r� üzerine Hirsch, Ocak 1951'de Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanl� �'ndan, gelecek sömestire kadar istirahat etmek ve istirahat�n� 
Almanya'da geçirmek istedi ini bildirdi.26    

Hirsch, Almanya ziyaretlerinde son 20 y�l içerisinde Bat� Avrupa'da, bilimde ve 
hukuk disiplininde çok eylerin, metodlar, kavramlar ve sistemler gibi, de i ti inin 
fark�na varm� t�.27 Bu süreçte Hirsch, Almanya'da üçüncü e i olacak ki iyle 
tan� m� t�.28 Hirsch, bütün bu  durumlar� göz önünde bulundurarak ortaya ç�kan 
                                                            
19 Office of Millitary Governement of Hesse Bayan Marie Schnieder’in 31/01/1949 tarihinde Hirsch’e 

yazd� � “Chief of Culturel Exchange Branch” mektubu.  
20  Hirsch’in 05/05/1949 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � mektup, 

Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
21  Hirsch’in Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl� �’na 20/05/ 1949 tarihinde yazd� � mektup, 

Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
22 Dekan Vekili Prof. Osman Berkan’�n 11/08/1950’de Ankara Üniversitesi Rektörlü ü’ne yazd� � 

mektup. Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
23 Dekan Prof. Faruk Erem’in 05/07/1950 tarihinde Hirsch’e yazd� � mektup, Ankara Üniversitesi 

Personel dosyas� Ernst Hir . 
24 Dekan Prof. Faruk Erem’in 04/12/1950 tarihinde Hirsch’e yazd� � mektup, Ankara Üniversitesi 

Personel dosyas� Hir . 
25 SAF, Depositum Depositum 24a, Frankfurt Üniversitesi Hukuk Fakülte Dekan� Prof. Coing’in 

09/11/1950 tarihinde Hirsch’e yazd� � mektup. 
26  Hirsch’in Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl� �’na 22/01/1951 tarihinde yazd� � mektup, 

Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
27  Hirsch, “Hat�ra Defterimden Bir ki Yaprak”, s. 6. 
28  Enver-Tando an Hirsch’in 28/08/2013 tarihli röportaj�. 
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yeni faktörlere uyum sa layabilmek için en az�ndan 1-2 y�l�n� bir Alman 
üniversitesinde geçirmek istemekteydi. Bu arada Berlin Özgür Üniversitesi'nin 
personelinin yetersiz oldu unu ve bu artlar alt�nda nitelikli e itimin olamayaca �n� 
gören Hirsch, bu durumdan oldukça etkilenmi ti. Hirsch'in eski dostu Berlin 
Belediye Ba kan� ve Berlin Özgür Üniversitesi'nin kurucular�ndan Ernst Reuter, 
Hirsch'i ikna etmeye çal� �yordu: “ stanbul ve Ankara Üniversiteleri’nin kurulmas�na 
yard�m ettin, yirmi y�l boyunca edindi in tecrübelerden Berlin Üniversitesi’nin kurulmas� 
vesilesiyle faydalanmak kabil de il midir?”29  

Asl�nda Reuter, Hirsch'i sadece üç y�ll�k bir süre için Berlin'de istiyordu. Hirsch 
uzun uzun dü ündükten sonra, Profesörler Kurulu'na üç y�l izin almak için müracaat 
etmi , fakat Ankara Üniversitesi bu müracaat� reddetmi ti. Hirsch bunu gördükten 
sonra 10/11/1952 tarihli mektubuyla Milli E itim Bakanl� �'na istifas�n� vermi  ve 
Berlin'de görev yapmak istedi ini belirtmi tir.30 

 

Veda ste i 

Hirsch resmi olarak Kas�m 1951'de Hukuk Fakültesi Dekanl� �'na Almanya'ya 
gitmek istedi ini bildirdi. E i Holde Hirsch'in sa l� �n�n kötüye gitmesi yüzünden 
Ernst Hirsch acil bir ekilde e i için pasaport istedi ini de ekledi.31 En geç burada 
Hirsch'in Türkiye'ye veda etmek istedi i belli oluyordu. Zaten Hirsch'in Ankara'daki 
mukavelesi resmi olarak da 01/12/1952’de bitiyordu.32 Hirsch bu duruma ili kin 1958 
y�l�nda yapt� � aç�klamada Ankara kürsüsünün Berlin kürsüsüyle 1 Nisan 1953 
tarihinde de i ti ini belirtmi ti.33 Buna ra men 1933'ten sonra Almanya'dan kovulan 
toplam 131 Hukuk profesöründen sadece 8'i 1945'ten sonra Bat� Almanya'ya geri 
dönmü tür.34 Bu grubun bir parças� olan Hirsch, Nisan 1955'te arkada � Stahl’a 
mektup yazarak “Bir Üniversiteyi yoktan in a etmek ödüllendirici görevi”ni üstlendi ini 
ve “Türkiye'de yap� � tecrübelerin çok i ine geldi ini”35 belirtmi ti. 

 

lk Rektörlük Aç�l�  Konu mas� 

Hirsch, ilk Rektörlük aç�l�  konu mas�n� 4 Aral�k 1953'te36 yapm� t�. Almanya'da 
bu tarz aç�l�  konu malar�nda akademik görenek olarak, Profesörün bilimsel çal� ma 

                                                            
29  Hirsch, “Hat�ra Defterimden Bir ki Yaprak”, s. 6. 
30  A.g.e. 
31  Hirsch’in 23/11/1951 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl� �’na yazd� � mektup, 

Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
32  Türkiye Cumhuriyet Emekli Sand� � Genel Müdürlü ü’nün 18/08/1953 tarihinde Ankara 

Üniversitesi Rektörlü ü’ne yazd� � mektup, Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Ernst Hir . 
33  Hirsch, E. E. (1993). Das türkische Aktien-und GmbH-Recht Baden Baden. s. 7. 
34  Breunung, s. 10. 
35  SAF, Hirsch Depositum 24a, Hirsch mektubu Hans Stahl‘a, 25/04/1955. 
36  Hirsch, E. E. (1953). Die Universität als Körperschaft. Ansprache anläßlich der Rektoratsübergabe 

am 4. Dezembe. in: Freie Universität Berlin, Vom Geist und Recht der Universität. Akademische 
Ansprachen von Dr. iur. Ernst E., Ord. Professor der Rechte, Rektor der Freien Universität Berlin, 
Berlin, 1955, ss. 3-17. 
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alan�ndan bir konu sunulur. Hirsch'in konusu “Bir kurum olarak Üniversite”ydi.  Bu 
konu mas�nda haftalar önce ya am�n� kaybeden Ernst Reuter'e büyük bir yer 
ay�rd�ktan sonra ö rencilerden demokratik bir tutum içinde olmalar�n� bekledi ini 
belirtiyor fakat Türkiye'deki tecrübelerinden bahsetmiyordu.  

Önemli Ba ar�lar� 

1955 y�l�nda Berlin Belediye Ba kan� Otto Suhr, Hirsch'e bir mektup 
göndermi tir. Hirsch'in yapt� � katk�y� öven Suhr “Sizin Rektörlü ünüzde Berlin Özgür 
Üniversitesi'nin özerkli i güçlendirildi ve Üniversite'nin öhretini Almanya Federal 
Devleti'nde çok yükselttiniz”37 yazm� t�r. 

Ernst Hirsch, 2. Dünya Sava �'n�n sonras�nda Alman Hukuk Sosyolojisi'nin 
kurucusu olmu tur. 1964 y�l�nda Hirsch'in giri imi sayesinde Berlin Özgür 
Üniversitesi'nde Hukuk-Sosyoloji Enstitüsü kurulmu  ve Hirsch o Enstitünün ilk 
direktörü olarak görev yapm� t�r.38 lk a amalarda, hukuk sosyolojisi ve hukuk 
alanlar�nda bugün de hâlâ yay�nlanan hakemli dergi “Schriftenreihe zur 
Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung” dizisini piyasaya ç�karm� t�r. Hirsch, 
ö rencilerine de büyük katk� sa layacak olan ki isel kütüphanesini Ankara'dan 
Almanya'ya getirtmi tir.39  

 

Türkiye rtibatlar� 

Profesör Hirsch Türkiye'yi de ayn� Almanya gibi vatan� olarak görüyordu. 
Türkiye'yi asla “ikinci vatan�” olarak görmezdi.40 Türkiye'den Almanya'ya gelen çok 
say�da doktora ö rencisini destekledi ve onlarla ilgilendi.41  

Türkiye'den Almanya'ya gelen ilk doktora ö rencisi Ünal Tekinalp, ikincisi ise 
Erdo an Moro lu’ydu. Moro lu 1959 y�l�nda Hirsch'in yan�nda 2,5 y�l doktoras�n� 
yapm�  ve Hirsch'in emekli olmas�ndan sonra da onunla s�k s�k görü mü tü.42 
Moro lu'yu Türkiye'de yeti tiren Profesör Halil Arslan’d�. Halil Arslan da 
stanbul'dan Hirsch'in eski ö rencisiydi ve Hirsch'in stanbul Üniversitesi'ndeki 

halefiydi.  

Profesör Arslan asistanlar�n� sürekli olarak Almanya’ya Hirsch'in yan�na 
gönderirdi. Ernst Hirsch Türkiye'deki arkada lar�yla sürekli irtibatta bulunurdu. 
Almanya'dayken bile, 1952’den sonra Türkiye'deki literatürünü yay�nl�yordu. Türk 

                                                            
37  SAF, Hirsch Depositum 24a,  Berlin Belediye Ba kan� Otto Suhr mektubu Hirsch‘e, 17/10/1955. 
38  Rehbinder, Manfred, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, Berlin, 1986, s. 12. 
39  A.g.e, s. 13. 
40 Krüger, Hilmar, Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985) in: Die Welt des Islam. Internationale 

Zeitschrift für die Geschichte des Islams in der Neuzeit, Bd. 26, Leiden,  1986. s. 145. 
41  A.g.e, s. 151. 
42 Prof. Erdo an Moro lu ile Ece Güne  Kara’n�n 2013 y�l�nda yapt� � röportaj. Bkz: 

http://iuhf.net/prof-dr-erdogan-moroglu-ile-roportaj/, Eri im Tarihi: 31/01/2015. 
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Ticaret Kanunu'nun yorumu Hirsch'in elinden geçmi 43, ayn� ekilde 1966 y�l�nda 
1961 Anayasas�'n�n ilk ve tek Almanca yorumunu yazm� t�.44 

 Hirsch, Berlin Özgür Üniversitesi'nde Bayan Jutta Limbach'� yeti tirmi tir. 
Limbach 1994-2002 y�llar� aras�nda Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2002-
2008 y�llar� aras�nda da Göthe Enstitüsü'nün ba kan� olmu tur.45 Hirsch'in en me hur 
ö rencisi Limbach't�r. Berlin Özgür Üniversitesi'nin Hukuk Bölümü'nün ilk kad�n 
profesörüdür. Limbach, Hirsch'e ükranlar�n� sunuyor ve ba ar�s�n� Hirsch'in 
cinsiyet ayr�m� yapmamas�na ba l�yordu.46 Hirsch'in Berlin'deki evinde Pazar 
günleri “Ulusalararas� Sohbetleri” gerçekle iyor, bu toplant�larda Türk ve Alman 
ö renciler ve hukukçular toplan�yordu.47 Türkçe’yi Almanya'da s�kça kullanan 
Hirsch için kültürleraras�l�k kendili inden anla �lan bir durumdu.  

 Limbach, Hirsch'in asistan� olarak çok say�da Türk hukukçu ile tan� m� t�. Prof. 
Jutta Limbach'�n ilk doktora ö rencisi de bir Türk'tü. Ernst Hirsch'in me hur olan 
di er bir ö rencisi Edzard Reuter’di. Edzard “Ankaral�”, Ernst Reuter’nin o luydu.  

 Hirsch hat�ralar�nda48 unu diyor: “Berlin'de de Türkiye'nin menfaatlerini özenle 
gözetmeye gayret ettim ve elimden gelen her katk�da bulunmay� bir borç sayd�m.” Hirsch 
hat�ralar�nda 1953 y�l�nda yeti tirdi i doktora ö rencilerinin art�k Türkiye'de 
profesör oldu una de iniyor ve bununla iftihar ediyordu.  

 Hat�ralar�nda “Türk Hukuku ile ilgili Türkçe üç kitap ve be  yaz�, Almanca olarak da 
be  kitapla yirmi be  makale yay�nlayarak, özellikle sonuncular vas�tas�yla Türk dilini 
bilmeyen Alman hukukçular�n aras�nda Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni hukuk kültürünü 
yaymaya çaba harcad�m.” diyen Hirsch'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'daki 
akademik temsilcisi oldu unu söyleyebiliriz.  

 Türkiye Cumhuriyeti Profesör Hirsch'e 1973’te Cumhuriyet'in lan�’n�n 50. 
Y�ldönümü nedeniyle belge göndermi tir49 ve Türkiye’ye hükümetin misafiri olarak 
bedelsiz kendisini davet etmi tir.50 Görünen o ki Hirsch Türkiye'de önemini 
yitirmemi , kendisine 22/04/1974'te Ankara Üniversitesi taraf�ndan fahri doktor 
unvan� verilmi ti.51  

                                                            
43 Hirsch, Ernst Eduard; Enver Tandogan Hirsch, Zweite Heimat Türkei (aufgezeichnet von Christiane 

Schlötzer), in: Christoph Kubaseck (Hg.), Deutsche Wissenschaftler im türkischen Exil. Die 
Wissenschaftsemigration in die Türkei 1933-1945, Würzburg, 2008,  s. 213. 

44 Krüger, s. 149. ve bkz: Hirsch, Ernst E., Die Verfassung der türkischen Republik, Frankfurt a. 
M./Berlin, 1966. 

45  Bkz: http://www.fuberlin.de/presse/publikationen/tsp/archiv/2006/ts_20061216/ts_20061216_20.html 
46  Bkz: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/958226/, Eri im Tarihi: 16/12/2014. 
47  Enver-Tando an Hirsch’�n 28/08/2013 tarihli röportaj�. 
48  Hirsch, “Hat�ra Defterimden Bir ki Yaprak”, s. 7. 
49 SAF, Hirsch Depositum 43, Türkiye Devlet Bakan� smail Hakk� Tekinel’in Hirsch’e 29.10.1973 

tarihinde yazd� � yaz�. Devlet Bakan� bu sözü sunuyor: “Bu güne kadar Türkiye’ye yapt� �n�z büyük 
hizmetleriniz ve bilimsel çal� malar�n�z dolay�s�yla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. y�ldönümünde, zat�alilerine 
takdir ve ükran duygular�m� arz etmekle eref duyarim“.  

50 SAF, Hirsch Depositum 43, Almanya’daki Türk Büyükelçi Vahit Halefo lu’ Hirsch‘e mektubu 
13/09/1973. 

51  SAF, Hirsch Depositum 43, orijinal vesika, 22/04/1974. 
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 1979'da Türkiye'ye son ziyaretini gerçekle tiren Hirsch'e stanbul 
Üniversitesi'nden de fahri doktora unvan� verilmi ti.52 Sadece Türkiye'de de il 
Almanya'da da ayn� ekilde onurland�r�lm�  tan�nan bir akademisyendi. Türk-Alman 
ili kilerinin derinle tirilmesine ve hukuk bilimlerinin tan�nmas�na çaba 
harcad� �ndan dolay� Almanya 1982’de Hirsch'i 1. S�n�f Liyakat Ni an�'na lay�k 
görmü tür. 

 Hirsch'in eski ö rencisi ve dostu, "hocas�n�n" ya am�n� kaybetmesine kadar 
onunla sürekli irtibatta olan smail Do anay'a53 göre Hirsch “her Türk'e kar � nazik ve 
yard�mc�”54 olmu tur. Hirsch’in ya am�n� kaybetmesinden sonra, o, Otto Spies ve 
Gotthard Jäschke  “Son 3 büyük Alman Türkiye bilirki isi”55 olarak adland�r�lm� lard�r. 
1958 y�l�nda Hirsch'e hakl� olarak u sözler sarf edilmi tir:  

    “Profesör Hir  Türkiye’de geçirdi i yirmi y�ldan sonra tamam�yla bizden olmu tur. 
Pek iyi bir Alman olabilir, fakat hiç üphe yoktur ki, ayn� derecede iyi bir Türktür”.56  

 Hirsch, 29 Mart 1983 günü 83 ya �nda Almanya Königsfeld’deki evinde 
ameliyat sonras� ya am�n� kaybetmi tir. 

 

Alfred Marchionini 

“Humanitati Inserviendo Consumor”57 

 

Dönü e Kadar K�sa Özgeçmi i 

 Alfred Marchionini 12 Ocak 1899’da Almanya Königsberg’de do mu , 1922’de 
Freiburg Üniversitesi’nde doktoras�n� tamamlam� t�r. 1928’de ayn� üniversitede 
profesör olmu  ve d�  okutman (Almanca: Privatdozent) olarak çal� m� t�r. 1934 
y�l�nda doçent (Almanca.: außerordentlicher Professor) olarak Freiburg Üniversitesi’nde 
göreve ba lam�  ve siyasi nedenlerle 1938 y�l�nda Ankara Numune Hastanesi’nde 
klinik efi olarak çal� m� t�r.58  

 Mustafa Kemal Atatürk’le de iyi anla an Marchionini 1945’te Ankara 
Üniversitesi T�p Fakültesi Deri ve Zührevi Hastal�klar Klini i’nde ordinaryüs 
profesör olarak göreve ba lam� t�r.  

                                                            
52  Krüger, s. 151. 
53 smail Do anay Yarg�tay 11. Hukuk Dairesi eski ba kan�d�r. 01/02/2015 tarihinde ya am�n� 

kaybetmi tir. 
54  SAF, Hirsch Depositum 24a,  smail Do anay‘�n Hirsch’le hat�ralar�, tarihsiz, muhtemelen Nisan 

1985. 
55  Krüger, s. 141. 
56  Hirsch, Aus des Kaisers, s. 354. 
57  Latince: Ben ya am�m� insanl� �n hizmetinde geçirdim. Marchionini’nin özlü sözü. 
58 Widmann, H. (1973). Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in die 

Türkei nach 1933. Mit einer Bio-Bibliographie der emigrierten Hochschullehre im Anhang, 
Frankfurt am Main. s. 275 ve özgeçmi i: http://www.deutsche-biographie.de/ppn118730894.html, 
Eri im Tarihi: 23/12/2014. 
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 Yukar�da yaz�ld� � gibi, Marchionini’nin Türkiye’deki görevi ve etkisi bu 
makalenin konusu de ildir; Almanya’ya dönü ü ve orada ya ad�klar� ele al�nacakt�r.  

 

Dönü ün lk Ad�mlar� 

 Marchionini 08/10/194759 tarihli mektubunda Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi 
Dekan� Prof. Noyan’a Almanya’ya geri dönü ünün nedenlerini aç�klam� t�r. Bu 
mektuba göre, Marchionini Aral�k 1945’te Hamburg Üniversitesi’nden davet alm�  
ve Nisan 1946’da Hamburg-Eppendorf Deri Klini i efi olarak göreve ba lamas� 
kendisine teklif edilmi tir. Marchionini Hamburg’a verdi i cevapta Ankara T�p 
Fakültesi’nin kurulu undaki çal� malar�n� birdenbire b�rakamayaca �n� belirtmi  ve 
Hamburg’a bir kaç y�l daha sabretmelerini rica etmi tir. Ard�ndan hemen 
Marchionini, Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi Dekanl� �’n� bu tekliften haberdar 
etmi tir. 

 Bahar 1946’da Ankara Üniversitesi T�p Fakültesi, senato karar� ile 
Marchionini’ye gelecek y�llarda yaz sömestir dersleri için Hamburg’a gitme izni 
vermi tir. Bu duruma Marchionini çok sevinmi  ve T�p Fakültesi Dekanl� �na Mart 
1946’da60, günlük ihtiyaçlar�n� Almanya’ya beraberinde götürme iznini arz etmi tir. 
Hamburg’un teklifine Marchionini’yi çevresinden ilk tebrik eden ki ilerden biri 
May�s 1946’da Prof. Alexander Rüstow olmu tu.61 Prof. Alexander Rüstow Profesör 
Marchionini gibi Almanya’dan Türkiye’ye, stanbul Üniversitesi’ne s� �nan bir 
Alman hocayd�.   

 Böylece Marchionini’nin ilk Almanya ziyareti bahar 1947’de gerçekle mi tir. 
Oraya Almanya’n�n durumunu görmek ve Hamburg Üniversitesi’yle görü mek 
amac�yla gitmi tir. Ama Hamburg’un felaket durumu, yani ehrin a �r bir ekilde 
bombalanm�  ve insanlar�n yoksul durumu profesöre eski vatan�n� yeniden in a 
etmesi yönünde bir duygu vermi tir. Fakülte arkada lar�n�n deste i ile Marchionini 
bir plan dü ünmü tür. Dü üncesi hem Ankara hem de Hamburg’da dönü ümlü 
ekilde görev yapmakt�r. Yani y�l�n 9 ay�n� Türkiye’de ve May�s, Haziran, Temmuz 

olmak üzere 3 ay�n� Almanya’da geçirmektir. O zamanlar Marchionini’nin yaz 
sömestirini Almanya’da, k�  sömestirini ise ngiltere veya Amerika’da geçiren bilim 
insan� arkada lar� varm� .62  

 Marchionini bu dü üncesini Hamburg Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’ne 
sunmu tur. Sonunda Marchionini’nin sundu u bu dönü ümlü çal� mada her iki 
üniversite ve ülke için çok avantaj görülmü tür. Marchionini Türkiye’den 
                                                            
59 Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Alfred Marchionini, Marchionini mektubu Dekan Prof. 

Noyan’a,  08/10/1947. http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/Turkderm_39_2_144_146.pdf  , 
Eri im Tarihi: 13/01/2015. 

60 Marchionini’nin T�p Fakültesi Dekanl� �’na 23/03/1946 tarihli mektubu, Ankara Ünversitesi Personel 
dosyas� Alfred Marchionini. 

61  I, Alexander Rüstow’un Marchionini’ye 31/05/1946 tarihli mektubu, BSB, Dosya Alfred 
Marchionini. 

62 Marchionini’nin Dekan Prof. Dr. Noyan’a 08/10/1947 tarihli mektubu, Ankara Üniversitesi Personel 
dosyas� Alfred Marchionini. 
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Almanya’da geçecek süresi için ne maa  ne de yol masraflar� istemi tir. Normalde 
May�s ay�nda Ankara’da 4 ders veren Marchionini, bunlar� y�l�n ba ka aylar�nda 
sunmak istemi tir. Her iki kurum da bu teklifi onaylam� t�r. Böylece Marchionini 
resmi olarak May�s ve Temmuz 1948 aras� Hamburg’da göreve geçebilmi tir. Bu 
süreçte Ankara’daki vekaletini Prof. Kamile Mutlu’ya vermi tir.  

 Alman profesörün ilk Almanya ziyaretinde Berlin ve Münih Üniversiteleri 
Marchionini’ye teklif göndermeye haz�rlanm� t�r. Yaln�z Marchionini o zaman 
Ankara Üniversitesi’ni terk etmeyi dü ünmemi tir. Yazd� � gibi:  

         “(…) on y�ldan beri bana büyük misafirperverlik gösteren ve bu sebeple ikinci 
vatan�m olarak telakki etti im Türkiye’den kolayca ayr�lamayaca �m, ekseri profesörleri 
ahsi dostlar�mla dolu olan Ankara’daki T�p Fakültesi’ni yüz üstü b�rakamayaca �m, ve 

(…) Türk talebelerinden ayr�lamayaca �m.“63  

 Hamburg Senatosu 11/05/1948’de64 Marchionini’ye yine de Hamburg 
Üniversitesi’nde ordinaryüs profesörlük teklifini göndermi tir. 

 

Veda ste i 

 Marchionini 23/10/194865 tarihinde bir ba ka mektubu Ankara Üniversitesi T�p 
Fakültesi Dekanl� �’na göndermi tir. O mektubunda aç�k aç�k, edindi i tecrübe 
dolay�s�yla iki üniversitede birden hakk�n� vererek çal� mas�n�n imkans�z oldu unu 
belirtmi tir. Daha önceden tahmin etmedi i halde, Hamburg’ta i lerinin çok artt� �n� 
söylemi tir.  

 Marchionini Almanya’da hem ordinaryüslerin efi hem de Alman Dermatoloji 
Cemiyeti’nin reisi olmu tur. Bu duruma bakarak Marchionini bir üniversiteden 
ayr�lma karar� vermi tir. Bu kararda çok zorlanm�  ama sonunda Ankara’dan 
ayr�lmay� seçmi tir. Profesör u sözleri eklemi tir:  

         “Ankara’da fevkalade bir misafirperverlik gördüm. Onun için Türkiye’yi ikinci 
vatan�m olarak telakki ediyorum. Ve hayat�m�n sonuna kadar sevece im. Alman 
olmayan memleketler aras�nda Türkiye benim için kalbime en yak�n oland�r”. 

 Marchionini elbette Hamurg’daki ko ullar�n daha kötü oldu unu görmü tü. 
Ald� � ücret daha dü ük, yiyece i daha az ve konut sorunu vard�. Her aç�dan 
Hamburg Ankara’dan geride idi. Yine de Marchionini unlar� söylemi tir:  

         “(...) mü külatla kalk�nmaya çal� an eski vatan�m� imdi ayet bir tarafa b�rakam�yor, 
ihmal edemiyorsam Türk dostlar�m�n her biri beni daha  iyi anlam�  olacakt�r.”  

                                                            
63 Marchionini’nin Dekan Prof. Noyan’a 08/10/1947 tarihli mektubu, Ankara Üniversitesi  Personel 

dosyas� Alfred Marchionini. 
64  Dan� tay Harder’in Marchionini’ye 11/05/1948 tarihli mektubu, LMU, Dosya Alfred Marchionini E-

II-2372. 
65 Marchionini’nin T�p Fakültesi Dekanl� �’na 23/10/1948 tarihli mektubu, Ankara Üniversitesi 

Personel dosyas� Alfred Marchionini. http://www.journalagent.com/   
    turkderm/pdfs/TURKDERM_39_2_144_146.pdf, Eri im Tarihi: 13/01/2015. 
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 Böylece Ankara Üniversitesi’ne ubat 1949’da ayr�lma iste ini iletmi  ve neden 
olarak u cümleyi kullanm� t�r: “(...) vatan�ma duydu um yüksek vazife hissinden 
do maktad�r”.  

 Marchionini T�p Fakültesi Dekanl� �’na u sözü vermi tir:  

“Almanya’da Türkiye’nin sayani itimad bir insan� olarak, bu yaz oldu u gibi, daima 
çal� aca �m. (…) Almanya’ya ikmali tahsil için gelecek bütün Türk doktorlar�n�n daima 
candan dostu ve mü aviri olaca �m.  

Evvelce bahsetti im Dermatoloji kitab�n�n ikinci cildini yazmaya ba lad�m, tahminen 
iki y�l zarf�nda bitirecek ve sizlere gönderece im. Bu suretle müstakbel Türk T�p talebe 
jenerasyonuna, memleketinizde toplad� �m tecrübe ve bilgileri, intikal ettirmi  
bulunaca �m.“ 

Alman Profesör veda mektubunu öyle bitirmi tir:  

“Bu vesile ile misafir olarak sizlere gelmem, konferans vermem, çok sevdi im 
memleketinizi tekrar görebilmem için, bana s�k s�k f�rsatlar verece inizi ümit ederim. 
Sevgili dostlar�m, bu suretle sizleri karar�mdan malûmattar ediyor, ayn� zamanda uzun 
y�llar mü terek çal� mam�z esnas�nda bana kar � göstermi  oldu unuz dostluk ve iyilik 
temennilerine samimi te ekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu dostluk, hayat�m�n 
sonuna kadar devam edecektir.  

Sözlerimi Türkiye Ankara T�p Fakültesi’nin geli mesi hususunda samimi iyilik 
temennilerimle bitiriyorum”. 

 Marchionini veda mektubundan bir gün evvel, 22/10/1948’de66, Ankara 
Üniversitesi T�p Fakültesi Dekanl� �’na Almanya raporunu göndermi tir. Raporda 
Marchionini’nin çok say�da konferans verdi i gözükmektedir. Almanya’da sürekli 
Türkiye hakk�nda bilgiler vermi tir. Örne in bilimsel ara t�rmalar�ndan baz�lar�n�n 
konular� unlard�r: “ ark ç�ban�n�n hermatologie hakk�nda”, “ ark ç�ban�n�n klini i 
hakk�nda”, “Anadolu’nun deri hastal�klar�”, “Subtropik deri hastal�klar�”. Bundan 
ziyade Türkiye hakk�nda resimler göstermek sureti ile Almanya’da 9 ve sviçre’de 1 
konferans vermi tir. 

 Ankara T�p Fakültesi, Kas�m 1948’de Marchionini’nin arzusuna olumlu cevap 
vermi tir. Bir y�ll�k mukavelesini Marchionini’nin istedi i gibi sadece Ocak ve ubat 
1949’da geçerli olacak 2 ayl�k son sözle me olarak haz�rlam� t�r. Tüm dönü  
masraflar�n� Ankara Üniversitesi kar �lam� t�r.67  

 Marchionini böylece Ankara’dan ayr�lm�  ve çok ba ar�l� bir bilim insan� olarak 
Türkiye’de izini b�rakm� t�r. Literatürde Marchionini için “Türk t�bb�n�n babalar�ndan 
birisi”68 kavram� kullan�lmaktad�r.  

                                                            
66 Marchionini taraf�ndan T�p Fakültesi Dekanl� �’na 22/10/1948 tarihinde yaz�lm�  olan mektup, 

Ankara Üniversitesi  Personel dosyas� Alfred Marchionini. 
67  Marchionini’nin T�p Fakültesi Dekanl� �’na 03/12/1948 tarihli mektubu, Ankara Üniversitesi Persnel 

dosyas� Alfred Marchionini. 
68 Wormer, Eberhard J., „Marchionini, Alfred“ in: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), s. 114 f.  

(Internet: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118730894.html, Eri im Tarihi: 16/01/2015) . 
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Hamburg’ta 

 Alman bilim insan� Hamburg’a döndükten sonra Alman dermatolojisine büyük 
katk�da bulunmu tur. Marchionini Almanya’ya sürgünden geri dönmü  bir profesör 
olarak Alman t�p biliminin 2. Dünya Sava � sonras�nda uluslararas� toplulu u 
rehabilite etti ini belirtmi tir.69 Marchionini’nin Hamburg Üniversitesi’nde 
Dermatoloji Ord. Prof.’ü olarak 1948’den sonra bir görevi de üniversite klini i in a 
etmekti.70 Hamburg için büyük katk�larda bulunan hoca, 24-26/09/1948 aras� 
Hamburg Eppendorf Üniversite klini inde Uluslararas� Dermatolog Konferans� 
düzenlemi tir. lk kez Almanya’da yabanc� bilim adamlar� bu konferansa kat�lm� t�r. 
Marchionini’nin davetine yabanc�lar�n kat�l�m� yüksek olmu tur. Bu durum 
Marchionini’nin ba ar�lar� ile ba lant�l�d�r. Bu konferans literatürde üphesiz 
“Hamburg Dermatoloji cemiyetinin hayata yeni ba lang�c� ve Alman Dermatolojisi’nin 
uluslararas� topluma yeniden entegrasyonu”71 olarak kabul edilmi tir. Marchionini bu 
konuda, Almanya Dermatolojisinde “sava  sonras� kalk�nman�n motoru” olarak ifade 
edilmi tir. Hamburg süresince Marchionini Ocak 1950’de “Der Hautarzt. Zeitschrift 
für Dermatologie, Venerologie und verwandte Gebiete”72 isimli hakemli dergisini 
kurmu tur. Bu dergi günümüzde halen yay�nlanmaktad�r. 

 

Münih’te 

Marchionini Hamburg’ta yakla �k bir y�l görevde kalm� , ard�ndan Bavyera 
E itim ve Kültür Bakanl� �’ndan bir mektup73 alm� t�r. Tabii ki Marchionini’nin 
ba ar�s�, doktorlar aras�nda tüm Almanya’ya yay�lm� t�. Bu mektupta bilim adam�na 
kibarca, Münih Üniversitesi’nde çal� mak isteyip istemeyece i sorulmu tur. 
Marchionini, cevap olarak Münih klini inin durumunu sormu  ve konut istemi tir.74 
Münih Üniversitesi 20/06/1950 tarihli mektubuyla75 Marchionini’ye cevap vermi  
ard�ndan Alman bilim insan� Münih Üniversitesi’nin teklifini onaylam�  ve 
01/10/1950 tarihinde Münih’te görevine ba lam� t�r.   

                                                            
69 Memmel, Matthias. (2011). Wimböck, Gabriele, Die Herren der Kette. Rektorenporträts an der LMU. 

Katalog zur Sonderausstellung der UniGalerie LMU vom 1. Juni bis 17. Oktober 2011,  München,    
s. 8. 

70 Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.). (1965). Chronik der Ludwig-Maximilians-Üniversität 
München 1963-64, München, s. 138. 

71   Scholz, A., Holubar, K., Burg, G. (Hg.) (2009). Geschichte der deutschsprachigen Dermatologie-History of 
German Language Dermatology. Weinheim, ss. 175-176. 

72   Scholz, ss. 180-181.  
73   Hans Meinzolt’un Marchionini’ye 16/05/1949 tarihli mektubu, LMU, Dosya Alfred Marchionini E-

II-2372. 
74   Marchionini’nin Dan� man Prof. Rheinfelder’e 09/06/1949 tarihli mektubu, LMU, Dosya  Alfred 

Marchionini. 
75   Münih T�p Dekan� Weber’in Münih Üniversite Rektörlü üne 27/06/1950 tarihli mektubu, LMU, 

Dosya Alfred Marchionini. 
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Münih Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Gerlach, Marchionini’nin onaylamas�na 
çok sevinmi 76 ve ayn� zamanda Bavyera E itim ve Kültür Bakanl� �’n�n temsilcisi Prof. 
Rheinfelder de sevincini dile getirmi tir.77 Yaln�z Marchionini’nin Münih’e gelmesine 
kar � ç�kanlar da olmu tur. Bavyera Eyaletinin doktorlar�n�n bir bölümü 
Marchionini’nin gelmesini hiç ho  görmemi ler, “Kuzeyden stila” ve  “Bavyeral� 
nsanlar ne Hamburg Eyaleti’nde ne de Hessen Eyaleti’nde devlet istihdam�n� ele 

geçirebilirler” diyerek ikayette bulunmu lard�r.  

O doktorlar Marchionini’ye a a �lay�c� bir ekilde “yar� tanr�, yeni diktatör, 
tap�lan ve yüksek ef” ifadeleri kullanm� lard�r. Marchionini’nin gelmesine doktorlar 
öfkelenmi : “Ülkemizin ve mesle imizin yabanc�la mas� çok ilerlemi tir (...) Kuzeye e im 
her eyi kapsar”demi lerdir.78 Almanya’n�n kuzey-güney dü manl� � burada çok net 
bir ekilde görülmektedir.  

Buna ra men Marchionini’ye Münih Üniversitesi büyük bir mutluluk 
getirecekti. Münih’te göreve ba lad�ktan 4 y�l sonra Marchionini, Münih Üniversitesi 
Rektörlü ü’ne seçilmi tir. Rektörlük seçimi 30 Haziran 1954 tarihinde 
gerçekle tirilmi  ve 4 aday seçime girmi ti. Marchionini toplam 157 oyun 83’ünü 
kazanm� t�.79 Böylece 01/10/1954-31/08/1955 tarihleri aras�nda Münih Ludwig 
Maximilians Üniversitesi’nin Rektörü olmu tu.80  

Rektör, ilk aç�l�  konu mas�n� 04/12/1954’te yapm�  ve bu konu mada 
Türkiye’de edindi i deneyimlerini anlatm� t�r. Türkiye’deki özel t�bbi deneyimlerini, 
Anadolu’nun insanlar�n� ve Türkiye’nin tarihini dile getirmi tir.81  

 

lk Rektörlük Aç�l�  Konu mas� 

Bu konu mas�nda özellikle “Noma” hastal� �n�na çok yer vermi tir. “Burada 
benim t�bbi meslekta lar�m�n ço u uzun çal� ma hayat�nda bu hastal� � hiçbir zaman görmü  
de ildir. Ben de bu hastal� � Türkiye görevimden önce bilmiyordum. Türkiye’de bu hastal� � 
300 defa ço unlukla çocuklarda gözledim.” Bu noktada, Marchionini’nin Türkiye’deki 

                                                            
76 Üniversite Rektörü Gerlach’�n Marchionini’ye, 02/07/1950 tarihli mektubu, LMU, Dosya Alfred 

Marchionini E-II-2372. 
77 Dan� man Prof. Rheinfelder’in Marchionini’ye 04/07/1950 tarihli mektubu, LMU, Dosya Alfred 

Marchionini E-II-2372. 
78 LMU, Dosya Marchionini E-II-2372, Bayerischer Ärztedienst Folge 16, 1. Jahrgang, kopyas�, Eri im 

Tarihi: 19/09/1949. 
79 LMU, Dosya Marchionini E-II-2372, Rektör Köstler mektubu Bavyera E itim ve Kültür Bakanl� �n’a, 

içinde rektörlük seçim sonuçlari: 83 oy Marchionini, 71 oy rektör Köstler, Prof. Frey ve Prof. Weber 
birer oy, Eri im Tarihi: 02/07/1954. 

80 Marchionini’nin Rektörlük görevinden sonra Münih Üniversitesi’nde bugüne kadar 15 rektör 
göreve gelmi tir.  Sadece bir Rektör, Marchionini gibi, T�p Fakültesi’nden çikmi tir. Bkz: 
http://www.uni-muenchen.de/ ueber_die_lmu_alt/ personlichkeiten/ praesid rektoren/index.html, 
Eri im Tarihi: 15/01/2015. 

81 Marchionini, Alfred, Die moderne Klinik der universitas litterarum. Rede bei der Rektoratsübergabe 
in der Aula am 4. Dezember 1954, in Münchener Universitätsreden, Heft 8, 1955,  München 1955, s. 
13-14. (Internet: http://www.universitaetsarchiv.uni- muenchen.de/digitalesarchiv 
/rektoratsunduniversitatsreden /pdf/122.pdf Eri im Tarihi: 12/01/2015). 
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sürgün deneyiminin, bilim ad�na Almanya’da pozitif etkilerinin olaca � aç�kt�r. 
Marchionini bu konu ma f�rsat�n� bulmu ken eski Türk asistan� Veysel Öge’yi ve 
Almanya’dan Ankara’ya s� �nan eski arkada � Prof. Dr. Alfred Eckstein’� dile 
getirmi  ve Eckstein’�n Türkiye’deki büyük katk�lar�n� anlatm� t�r.  

Almanya’da Rektörlük aç�l�  konu mas� her zaman “bilimsel etütler için nüansl� 
tan�mlard�r”82 ve a �rl�kl� olarak üniversite, bilim, e itim tarihinden çok siyasal 
konular, güncel üniversite sorunlar� veya kompleksli sorunlar� kamuya aktarm� t�r. 
Geriye bakt� �m�zda Marchionini’nin bu konu mas�nda Türkiye’yi de konu 
etmesinin büyük bir jest oldu u görülmektedir. Çünkü o konu ma s�ras�nda 
Marchionini’nin Türkiye’den Almanya’ya dönü ü üzerinden 6 y�l geçmi ti. 

 

Türkiye rtibatlar� 

 Marchionini, Türkiye ile sürekli irtibatta kalan bir bilim insan�d�r. Ankara 
Üniversitesi T�p Fakültesi Dekan� Prof. Sürreya Gördüren May�s 1955’te 
Marchionini’ye, 1939-1949 y�llar� aras�nda maa �n� konu edinen Türkçe bir mektup 
göndermi tir.83 Yani bu mektup sayesinde ö reniyoruz ki 1955’te bile halen Alman 
bilim insan�yla Türkçe yaz� �l�yordu. International Student Club yönetiminde olan 
Burhan Siladaro lu 30/06/1955’te fahri üyeli i özel jesti olarak Marchionini’ye 
sunmu tur.84 Çünkü “Türk Profesör” uzun y�llar Türkiye’ye hizmet etmi tir. Ankara 
Üniversitesi 04/07/1952’de Marchionini’ye fahri doktora unvan�n� vermi tir.85 

 

Önemli Ba ar�lar 

 Prof. Marchionini rektörlükten sonra da Türkiye’ye devaml� ba l� kalan biri 
olmu tur. 60. do um gününün kutlamas�nda, kutlayanlara “Esta firullah”86 demesi 
bunu ispatlar niteliktedir. Marchionini sadece rektörlük görevindeyken de il, ondan 
önce ve sonras�nda da di er kültürlerle ilgilendi i için Almanya’da çok say�da ba ar� 
sa lam� t�r.87 Almanya’n�n ilk Alman-Frans�z üniversite ortakl� �n� yaratan insan�d�r. 
Bunun için ubat 1955’te Marchionini’nin davetine kar �l�k Paris/Sorbonne 
Üniversitesi’nden rektör ve 28 ki ilik profesör delegasyonu Münih’e misafir 
gelmi tir.88 Marchionini’nin sayesinde “kendi” Münih-Ludwig-Maximilians-
Üniversitesi ve Paris/Sorbonne Üniversitesi ili kileri böylece ba lam� t�r. Alman 
medyas� Marchionini’nin “ba ar�l� rektörlü ünü” çok övmü  ve örnek olarak öyle 
yazm� t�r:  

                                                            
82  Bkz: http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5433525 önsöz, 10/01/2015. 
83  Dekan Sürreya Gördüren’in Marchionini’ye yazd� � 20/05/1955 tarihli mektubu, LMU, Dosya 

Alfred Marchionini E-II-2372. 
84  Münchener Merkur gazetesi 30/06/1955 tarihli say�s�, LMU, Dosya Alfred Marchionini E-II-2372. 
85  Profesörler Kurulu Karar� 28/06/1952, LMU, Dosya Marchionini E-II-2372. 
86  Memmel, s. 8. 
87  A.g.e. 
88  Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.). (1965). Chronik der Ludwig-Maximilians-Üniversität 1963-

1964, München. s. 139. 
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         “Marchionini kendi dü ündü ü demokrasi oyun kurallar�n� ve kendi aktif siyasi 
kat�l�m�n� üniversitenin ba �ms�zl� �n� ve onurunu ortaya ç�karmak için sürekli zahmet 
ederdi”.89  

Alman gazeteleri, 1956’da Marchionini’yi söylenti olarak Bavyera Eyaleti 
E itim Bakan� August Ruckers’�n alternatifi olarak görüyordu.90 

 Alfred Marchionini’nin bizzat iradesine dayanarak, Alman Dermatolojisi yine 
Almanya’da son derece takdir edilen bir duruma gelmi tir. Alman bilim insan�, 
Almanya görevinde hem Almanya’da hem de yurt d� �nda 40 bilim örgütüne dahil 
olmu tur. Bu örgütlerin baz�lar�n�n ba kanl� �n� da yapm� t�r. 1918’den sonra ilk 
Alman bilim insan� olarak Fransa Strasburg Üniversitesi’nde fahri doktorlu unu 
alm�  ve 1967’de Almanya’daki uluslararas� dermatoloji kongresine ba kan� olarak 
atanm� t�r. Bu kongre ondan önce Almanya’da son kez 1904’te Berlin’de 
düzenlenmi ti. Marchionini’nin sayesinde, 63 y�l sonra böyle önemli bir kongre 
Almanya’da yeniden düzenlenmi tir.91  

 1964 y�l�nda Marchionini’nin Alman-Frans�z üniversite ortakl�k fikri “emsali 
olmayan ve Almanya ve Fransa aras�ndaki kültürel ve siyasi ili kilerin daha da 
geli mesi için çok büyük önem ta �yan bir olay”92 biçiminde ifade ediliyordu. 
Marchionini böylece Paris/Sorbonne Üniversitesi’nin ilk Alman üniversite orta � 
kurucusu olmu tur.93 Bu noktada önemli olan ba ka bir olay, Eylül 1958’de yani bu 
üniversite ortakl� �n�n 3.5 y�l sonras�nda Fransa Ba bakan� Charles de Gaulle 
Fransa’da, ilk kez Almanya Ba bakan�’n� yani Konrad Adenauer’i kar �lam� t�r. 
Unutmayal�m ki, günümüzde Almanya ve Fransa Avrupa Birli i’nin en önemli 
aktörleridir. Almanya ve Fransa, Elysee Sözle mesi’ni 22 Ocak 1963’te imzalam� t�r. 
Bu sözle me Fransa ve Almanya’n�n i birli ini sa lamaktad�r.94 Marchionini’nin 
i birli i ise 8 y�l önce ba lam� t�r. 1964’te Münih Üniversitesi’nin Rektörü Prof. 
Gerhard Weber u ifadeleri kullanm� t�r:  

    “Siyasi sebeplerle on y�ll�k sürgünden sonra, bizlere sadece yeni fikirler de il, 
kendi yurt d� �ndaki ili kilerimizi de korudunuz ve eski kopmu  ba lant�lar� yeniden 
düzeltebildiniz ve Alman biliminin en zor ödevinde, dünyaya yine güven vermekle ve 
eski temaslarla yeniden ili kiye girmeye çok de erli hizmetler sa lad�n�z”.95  

 Marchionini Almanya’ya dönü ünden sonra hemen uluslararas� ili kilerini 
geli tirmeye çal� m� t�r. Dünya kamuoyunun Alman bilimine güvensizli ine kar � 
Marchionini ilk gününden beri sava m� t�r.96 Bu konularda Türkiye’de sürgünde 
edindi i deneyimleri Almanya için çok önemlidir. Ba ka kültürlere sayg�l� ve 
nefretsiz bir ekilde davranmas� çok de erli bir süreçtir. Türkiye’de sürgünde 

                                                            
89 LMU, Dosya Marchionini E-II-2372, Süddeutsche Zeitung gazetesi, 12/09/1955. 
90 LMU, Dosya Marchionini E-II-2372, Süddeutsche Zeitung gazetesi, 27/03/1956. 
91 Ludwig-Maximilians-Universität, Chronik 1963-64. ss. 139-140. 
92 A.g.e ., s. 139. 
93 Möckelmann, R. (2013). Wartesaal Ankara. Ernst Reuter-Exil und Rückkehr nach Berlin, s. 129. 
94 http://www.ambafrance-de.org/Etappen-der-Partnerschaft, Eri im Tarihi: 14/01/2015. 
95 Ludwig-Maximilians-Universität, Chronik 1963-64. s. 139. 
96 Wormer, http://www.deutsche-biographie.de/pnd118730894.html, Eri im Tarihi: 16/01/2015. 
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kurdu u uluslararas� ba lar� Almanya için sonradan çok büyük bir kazanç olmu tur. 
Marchionini’nin ya am�n� kaybetmesinden sonra Münih Üniversitesi u ifadeleri 
kullanm� t�r:  

         “Alfred Marchionini çok önemli ölçüde Alman biliminin, uluslararas� bilim ve be eri 
cumhuriyetine yeniden girmesine, katk�da bulunmu tur. Onun ki ili i yurt d� �nda 
Alman biliminin yeni insanl� � diye gözüküyordu.”97  

 Almanya’n�n Frankfurt Üniversitesi ve talya’n�n Roma Üniversitesi 1962 
y�l�nda üniversite ortakl� � kurmu tur. Bu olay Marchionini’nin Paris/Münih giri imi 
örnek al�narak yap�lm� t�r. talya’n�n Alman Büyükelçisi Manfred Klaiber bu konuda 
Marchionini’ye u sözü kullanm� t�r: “Sizin giri iminiz sayesinde, Roma ve Frankfurt 
Üniversite ortakl� �n� kurabildik”.98 Ayn� mektupta Alman büyükelçisi, Marchionini’nin 
Roma’da bir musevi çocuk yuvas�n�n temelinin at�lmas� s�ras�nda konu ma 
yapmas�na çok te ekkür etmi tir. Alman büyükelçisi bu durumu talyan 
yahudili ine kar � bar�  i areti olarak görmü tür. 

 Marchionini, Almanya’daki görevinde di er Alman bilim insanlar�na göre, 
imtiyazl� bir bilim insan�yd�. srail, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya 
gibi ülkelere, uluslararas� meslekta  ba lar� nedeniyle girebiliyordu. Ba ka Alman 
bilim insanlar� için bu çok zordu. Böylece Marchionini Alman-yurt d� � ili kilerini bir 
ekilde normalle tirebiliyordu.99  

Marchionini, 6 Nisan 1965 günü ö le saatlerinde 66 ya �nda lösemi sebebiyle 
ya am�n� kaybetmi  ve Münih’teki orman mezarl� �na gömülmü tür.100 

 

Sonuç 

Bu çal� mada sürgünden sonra Ankara Üniversitesi’nden Almanya’ya dönen 
bilim insanlar� incelenmi tir. Örnek olarak da Türkiye’den iki itibarl� profesör konu 
edilmi tir. Biri Hukuk Fakültesi’nden Ord. Prof. Ernst Eduard Hirsch, di eri ise T�p 
Fakültesi’nden Ord. Prof. Alfred Marchionini. Marchionini 1948 y�l�nda, Hirsch ise 
1951 y�l�nda Ankara’dan Almanya’ya dönmü tür. Her iki hoca da Almanya’da 
bilimsel kariyer yapm� t�r. Hirsch Özgür Berlin Üniversitesi’nde, Marchionini Münih 
Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde Rektör olmu tur.  

Marchionini’nin dönü  nedenlerinden birisi, eski vatan�n� yeniden in a 
etmektir. Hirsch de, Ernst Reuter’in ikna etmesiyle hemen hemen ayn� nedenle 
Almanya’ya dönmü tür. Her iki hoca da Türkiye ile ili kilerini koparmam� t�r. 
Ancak Hirsch Türk-Alman ili kilerini daha fazla korumu tur. Hirsch ya am�n� 

                                                            
97 Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.). (1966). Chronik der Ludwig-Maximilians-Üniversität 

München 1964/65, München, s. 20. 
98  BSB München, Dosya Marchioniniana I,  Roma/ talya'daki Alman Büyükelçisi  Manfred Klaiber 

mektubu Marchionini’ye, 05/01/1962. 
99   Chronik der Ludwigs-Maximilians-Universität München 1963-64,  ss. 139-140. 
100  Chronik der Ludwigs-Maximilians-Universität München 1964-65,  s. 20 ve 

http://www.marchionini-stiftung.de/index.php?menu=Stiftung-Marchionini&page=3  Eri im 
Tarihi: 30/01/2015. 
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kaybedinceye kadar Türk vatanda � olarak kalm� t�r. Marchionini ise genel anlamda 
Almanya için kültürel ili kilerde daha büyük katk�larda bulunmu tur. Kaynaklara 
göre Hirsch Almanya görevinde eski Türk ö rencilerine, asistanlar�na, arkada lar�na 
ve meslekta lar�na daha fazla de er ve zaman vermi tir. Her iki bilim insan�n�n 
Türkiye’den ald�klar� onur ve takdirler onlar�n ne kadar önemli insan olduklar�n� 
göstermektedir. 

Bu profesörler Alman ve Türk kolektif belle inde kalmal� ve 
unutulmamal�d�rlar. Acaba bu bilim insanlar� Türkiye sürgününü ya amasalard�, 
Almanya’da böyle bilimsel kariyer yapabilirler miydi? Bu çal� man�n çerçevesini 
a mamak için Almanya’ya Ankara Üniversitesi’nden dönen ve üniversite rektörü 
olan di er Alman profesörler Georg Rohde, Max Pfannenstiehl, Max Meyer ve 
Gustav Gassner geni  bir ekilde incelenmemi tir. Ayn� zamanda Ankara 
Üniversitesi’nden Almanya’ya dönen ve Berlin Belediye Ba kan� olan Ernst Reuter ve 
di er dönen Alman bilim insanlar� Albert Eckstein, Paul Pulewka, Eduard Melchior, 
Walter Ruben ve Hubert Melzig, yazar�n Almanca yaz�l� daha yay�nlanmam�  
doktora tezinde yer almaktad�r. 

Kaynakça 

Almanca 

Breunung, Leonie; Walther, Manfred, Die Emigration deutschsprachiger 
Rechtswissenschaftler ab 1933. Ein bio-bibliographisches Handbuch, Band 1, Berlin 
2012.   

Hirsch, Ernst E., Aus des Kaisers Zeiten durch die Weimarer Republik in das Land 
Atatürks, München 1982. 

Hirsch, Ernst E., Das türkische Aktien- und GmbH-Recht, Baden Baden 1993.  

Hirsch, Ernst E., Die Universität als Körperschaft. Ansprache anläßlich der 
Rektoratsübergabe am 4. Dezember 1953, in: Freie Universität Berlin, Vom Geist und 
Recht der Universität. Akademische Ansprachen von Dr. iur. Ernst E., Ord. 
Professor der Rechte, Rektor der Freien Universität Berlin, Berlin 1955, ss. 3-17. 

Hirsch, Ernst E., „Menschenrechte und Grundfreiheiten im Ausnahmezustand, Eine 
Fallstudie über die Türkei und die Agitation “strikt unpolitische“ internationaler 
Organisationen, Berlin 1974. 

Krüger, Hilmar, Zum Gedenken Ernst E. Hirsch (1902-1985), in: Die Welt des Islam. 
Internationale Zeitschrift für die Geschichte des Islams in der Neuzeit, Bd. 26, 
Leiden  1986, ss. 141-153. 

Kubaseck, Christoph (Hg.), Deutsche Wissenschaftler im türkischen Exil. Die 
Wissenschaftsemigration in die Türkei 1933-1945, Würzburg 2008. 

Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.), Chronik der Ludwig-Maximillians-Universität 
München 1963/1964, München 1965. 

Ludwig-Maximilians-Universität (Hg.), Chronik der Ludwig-Maximillians-Universität 
München 1964/-965, München 1966. 



slam Fatih K�sac�k 614

Marchionini, Alfred, Die moderne Klinik innerhalb der universitias litterarum. Rede bei 
der Rektoratsübergabe in der Aula am 4. Dezember 1954, in: Münchener 
Universitätsreden, Heft 8, München 1955, ss. 3-16. 

Memmel, Matthias; Wimböck, Gabriele (Hg.), Die Herren der Kette. Rektorenporträts an 
der LMU. Katalog zur Sonderausstellung der UniGalerie LMU vom 1. Juni bis 17. 
Oktober 2011, München 2011. 

Möckelmann, Reiner, Wartesaal Ankara. Ernst Reuter – Exil und Rückkehr nach Berlin, 
Berlin 2013. 

Rehbinder, Manfred, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, Berlin 
1986. 

Scholz, Albrecht; Holubar, Karl; Burg, Günter (Hg.), Geschichte der deutschsprachigen 
Dermatologie-History of German Language Dermatology, Weinheim 2009. 

Sen, Faruk; Halm, Dirk (Hg.), Exil unter Halbmond und Stern, Essen 2007.  

Szabo, Aniko, Vertreibung, Rückkehr, Wiedergutmachung. Göttinger Hochschullehrer im 
Schatten des Nationalsozialismus, Göttingen 2000.  

Verein Aktives Museum, Haymatloz. Exil in der Türkei 1933-1945, Berlin 2000. 

Widmann, Horst, Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige Emigration in die Türkei 
nach 1933. Mit einer Bio-Bibliographie der emigrierten Hochschullehrer im Anhang, 
Frankfurt 1973. 

 

ngilizce 

Reismann, Arnold; Andic, Fuat, Migration and Transfer of Knowledge: Refugees from 
Nazism and Turkish Legal Reform, 2007. (Forum historiae iuris 
http://www.forhistiur.de/media/zeitschrift/0707andic_reisman.pdf)  

 

Türkçe 

Çelebi, Nilgün, Dil ve Tarih Co rafya Fakültesin’deki Mülteci Profesörler. in: Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi. 43, 1 (2003) ss. 259-272. 

Hirsch, Ernst E., Hat�ra defterimden bir iki yaprak, in: stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuas�. C. 44, 1978, ss. 1-7. 

Kad�o lu, S. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamlar�, in: stanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi, Osmanl� Bilimi Ara t�rmalar� IX/1-2 (2007-
2008). ss. 183-197. 

Kö lü, Adem; Ekmekci, Tu ba Rezan, Ord. Prof. Dr. Alfred Marchionini’nin Veda 
Mektubu. in: Türkderm, 2005, 39 (2) Istanbul. ss. 144-146. 

 

Ar ivler 

Ankara Üniversitesi Personel dosyas� Alfred Marchionini ve Ernst Hir . 

Bayrische Staatsbibliothek Münih Ar ivi (BSB), Alfred Marchionini miras�. 



kinci Vatan 615

Münih Ludwig-Maximilians-Üniversite Ar ivi (LMU), Persöneldosya Alfred Marchionini. 

Özgür Berlin Üniversitesi Ar ivi (FUA), Persöneldosya Ernst Eduard Hirsch. 

Friedberg ehir Ar ivi (SAF), Ernst Eduard Hirsch miras�. 

 

nternet kaynaklar� 

www.ambafrance-de.org/Etappen-der-Partnerschaft (Almanya’daki Fransa Büyükelçili i). 

www.biblio.tu-bs.de/ausstellungen/gassner/gassner.html (Braunschweig University Library, 
Gustav Gassner özgeçmi i). 

www.deutsche-biographie.de/pnd11614288X.html (Deutsche Biographie, Max Pfannenstiehl 
özgeçmi i). 

www.deutsche-biographie.de/ppn118730894.html (Deutsche Biographie, Alfred Marchionini 
özgeçmi i). 

www.dradio.de/dlf/sendungen/langenacht/958226/ (Deutschlandfunk Radiosu, Fluchtpunkt 
Türkei). 

www.furlin.de/presse/publikationen/tsp/archiv/2006/ts_20061216/ts_20061216_20.html 
(Özgür Berlin Üniversitesi, Jutta Limbach). 

http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5433525 (Alman Ara t�rma Toplulu u). 

http://iuhf.net/ord-prof-dr-ernst-eduard-hirsch ( stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Internet Mecmuasi, Ord. Prof. Dr. Ernst Hirsch). 

http://iuhf.net/prof-dr-erdogan-moroglu-ile-roportaj ( stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Internet Mecmuasi, Prof. Dr. Erdogan Moroglu ile Röportaj). 

www.marchionini-stiftung.de/index.php?menu=Stiftung-Marchionini&page=3 (Alfred 
Marchionini vak�f�). 

www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=284&menu=0&ens_birim=0 (Ankara 
Üniversitesi Siyasal Biligler Fakültesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER



 618

EK 1. Ankara Üniversitesi’nin Milli E itim Bakanl� �’na Yazd� � Yaz� 

 



 619

       EK 2. Ankara Üniversitesi’nin D� i leri Bakanl� �’na Yazd� � Yaz� 
 

 
 



 620

EK 3. Ankara Üniversitesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl� �’na 
Yazd� � Yaz� 

 

 

 



 621

EK 4. Ankara Üniversitesi’nin Almanya Büyükelçili i’ne Yazd� � Yaz� 

 

 



 622

EK 5. Ankara Üniversitesi’nin Fakülte/Enstitü/Yüksekokullara Yazd� � Yaz� 

 



 623

EK 6. Milli E itim Bakanl� �’n�n Ankara Üniversitesi’ne Yazd� � Yaz� 

 

 

 

 



 624

EK 7. D� i leri Bakanl� �’n�n Ankara Üniversitesi’ne Yazd� � Yaz� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 625

EK 8. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl� �’n�n Ankara Üniversitesi’ne  
Yazd� � Yaz�. 

 

 

 

 

 

 



 626

EK 9. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 27.6.1946 tarihli  Kararlar� 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 627

EK 10. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 2.07.1946 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 



 628

EK 11. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 25.10.1946 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 629

EK 12. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 20.12.1946 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 



 630

EK 13. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 27.12.1946 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 



 631

EK 14. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 28.1.1947 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 632

EK 15. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 24.3.1947 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 633

EK 16. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 9.6.1947 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 634

EK 17. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 13.06.1947 tarihli Kararlar� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 635

 

EK 18. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 24.11.1947 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 636

EK 19. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 26.12.1947 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 637

EK 20. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 1.12.1949 tarihli Kararlar�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 638

EK 21. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 3.10.1950 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 639

EK 22. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 8.5.1951 tarihli Kararlar� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 640

EK 23. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 20.3.1951 tarihli Kararlar� 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'STEP'] [Based on 'STEP'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




