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Girifl:
Almanya, dünyadaki Türkoloji

araflt›rmalar› aç›s›ndan önemli bir ülke-
dir. 19. As›rda Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nda henüz bu ad ve içerikte bir ensti-
tü ya da kurum bulunmazken, t›pk›
Avusturya ve Macaristan’daki gibi, Al-
manya’da da Türkoloji, ra¤bet gören bir
bilim dal› haline gelmeye bafllam›flt›. 

Almanlar›n Türklere ve dolay›s›yla
Türkolojiye ilgisi, sosyo-kültürel, ekono-
mik, siyasi(özellikle Alman Do¤u Politi-
kas› gere¤i; gn. Oriantalizm hk.bkz. Do-
¤u-Bat› 2002) ve askeri nedenlerden
kaynaklanmaktad›r. Türk- Alman iliflki-
leri, 18.as›rda bafllay›p özellikle 19. as-
r›n ikinci yar›s›ndan itibaren h›zla gelifl-
mifltir. Bu iliflkiler öncelikle 18.as›rdaki

elçi ziyaretleri, dostluk ve ticaret anlafl-
malar›yla ortaya ç›km›fl, Almanya’daki
Türk modas› ile de renkli hale gelmifltir.
19.As›r Türk –Alman iliflkilerine ise
Türkiye’deki Alman Okulu’nun ve daha
sonra da Alman E¤itim Enstitüsü’nün
aç›lmas›, Berlin-Ba¤dat demiryolunun
inflas›, Alman edebiyat›ndan çeviriler
(ilk edebi çeviri, Goethe’nin Genç Wer-
ter’in Ist›raplar› ve Schiller’den yap›lan
di¤er çeviriler) Nam›k Kemal baflta ol-
mak üzere baz› Osmanl› ayd›nlar›n›n Al-
man kültürü üzerine olumlu görüflleri,
askeri iflbirli¤i vb. geliflmeler damgas›n›
vurmufltur. Pek çok Türk ö¤rencinin
mesleki e¤itim için Almanya’ya gönderil-
mesi, Karl May’›n Türkiye’ye hiç gelme-
den kaleme ald›¤› Ba¤dat’tan ‹stanbul’a
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(vom Bagdad nach Stambul; 1892’de ya-
y›mland›) adl› roman›ndaki Türkiye be-
timlemeri, I.Dünya Savafl› öncesi ve s›-
ras›nda Türkiye ve Türklerle ilgili ya-
y›nlar, müttefiklik, Cumhuriyet Döne-
minde iliflkilerin yeniden canlanmas›,
Türkiye’ye s›¤›nan Alman ö¤retim üyele-
rinin katk›s›, Almanya’ya bu defa yük-
sek e¤itim için yeniden ö¤renci gönderil-
mesi, Alman edebiyat›ndan yap›lan
Cumhuriyet dönemi çevirileri (H. Heine,
Herder, A. Chamisso, G. Büchner, G.E.
Lessing, Kant, Erasmus, Nietzsche, He-
gel, Schopenhauer, F.Kafka, B. Brecht,
H.Böll, J. M. Simmel, G.Grass, B.
Frischmuth, G. Wallfraff vb.), DTCF’de-
ki Alman akademisyenlerinin katk›s›,
Ankara’n›n kent mimarisinin ve plan›-
n›n oluflturulmas›nda Almanlar›n rolü,
Alman Kültür Merkezi, Alman fiarkiyat
Enstitüsü, Alman Arkeoloji Derne¤i, Al-
man Kitabevi’nin faaliyete geçmesi,
1960 sonras› Almanya’ya Türk iflçi göçü
ve göçmen edebiyat›, d›fl ticaret ve tu-
rizm alan›ndaki iflbirlikleri, Almanlar›n
Trükiye’deki ve Türklerin Almanya’daki
yat›r›mlar›, Türkiye’nin Avrupa Birli-
¤i’ne kat›lma projesi, Türk-Alman iliflki-
lerinin 19.asr›n sonundan bugüne çok
yönlü olarak geliflti¤ini ve güçlendi¤ini
kan›tlamaktad›r (Türk-Alman iliflkileri
hk. bkz.Kuran- Burço¤lu 2003: 169-209
v.d.). 

Avrupa’da Joseph Freiherr von
Hammer Purgstall (1774-1856)’›n
19.as›rda kurumlaflt›rd›¤› Türklük arafl-
t›rmalar› h›zla yayg›nlaflm›fl ve geliflmifl-
tir (Kuran-Burço¤lu 2002: 187). Alman-
ya’daki Türkoloji çal›flmalar›, Asya ya da
Do¤u Bilimleri, ‹slam Bilimleri, Avrupa
D›fl› Diller ve Kültürler, Orta Asya Bi-
limleri yan›nda müstakil Türkoloji kap-
sam›nda yap›lm›fl ve yap›lmaktad›r. Son
dönemde Almanya’da Türkoloji çal›flma-
lar›, Giesen’deki Do¤u Bilimleri Enstitü-
sü’nde Prof. Angelika Hartmann, Prof.
Mark Kirchner; Freiburg’da Prof. Wer-
ner Ende, Prof. Ulrich Rebstock, Prof.
Jens-Peter Laut; Frankfurt Main’da

(Orientalische Sprach und Kulturwis-
senschaft- Turkologie) Prof. Hans Da-
iber, Prof. Marcel Erdal; Bonn’da (Semi-
nar für Orientalische Sprachen) Prof.
Werner Schmucker, Dr. Hedda Reind-Ki-
el; Bochum’da (Osmanisch-türkische
Geschichte) Prof. Fikret Adan›r, Prof.
Kamran Ekbal; Bamberg’de (Fakultet
für Sprach und Literaturwissenschaft-
Turkologie-Osmanisch) Prof. Klaus Kre-
iser, Prof. Semih Tezcan; Göttingen’de
Prof. Milan Adamovic ve Prof. Klaus
Röhrborn; Münih’te (Ludwig Maximili-
ans Üniv.) de Prof. Suraiya Faroqhi ve
Prof. Hans Georg Majer gibi bilim insan-
lar›n›n önderli¤inde yürütülmüfl ve yü-
rütülmektedir. “Türk halklar›n›n dilleri,
dil politikalar›, Eski Türkçe, Turfan ko-
leksiyonu, Türkiye Türkçesi/ Osmanl›
Türkçesi, Sibirya Türk topluluklar›n›n
kültürleri ve dilleri, Eski Bulgarca,
Türkçe- Mo¤olca iliflkisi, Türkmence,
Çuvaflça, Baflkurtça, Tatarca, Gagavuz
kültürü, fior Türk Dili, Azerbaycan ti-
yatro dili, Osmanl› ve Türkiye Cumhuri-
yeti tarihi, 16. As›r Osmanl› kültürü,
1950 sonras› Türk edebiyat›, seyahatna-
meler vb.” , yak›n dönem Alman Türko-
loglar›n›n araflt›rma konular›d›r. 

Bu çal›flman›n amac›, Türk-Alman
iliflkileri üzerine bilgi vermekten ya da
Almanya’n›n bütün akademik dünyas›n-
daki Türkoloji çal›flmalar›n› tan›tmak-
tan ziyade, bu iliflkilerin geliflmesinde
önemli katk›lar ve imkanlar sa¤layan,
Berlin’deki Türkoloji araflt›rmalar› gele-
ne¤ini irdelemektir(Berlin’deki Türkoloji
araflt›rmalar›n›n tarihi ile ilgili temel
bilgilerin önemli bir bölümü, Prof. Dr.
Barbara Kellner-Heinkele’nin belge, ar-
fliv ve sözlü de¤erlendirmelerinden elde
edilmifltir).

A. Berlin’deki Türkoloji Araflt›r-
malar›n›n Tarihi:

Almanya’da ve do¤al olarak Ber-
lin’de akademik anlamdaki Türkoloji
araflt›rmalar› gelene¤i 1838 y›l›ndan iti-
baren oluflmaya bafllam›flt›r. Bu tarihte
Wilhelm Schott(1802-1889), Friedrich
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Wilhelm Üniversitesi’nin Sinoloji-Alta-
yistik biriminin içinde Türk dillerini
araflt›rm›flt›r. Türk dili araflt›rmalar›
merkezinde yap›lan bu ilk çal›flmalar,
daha sonra ayn› üniversitenin Do¤u Dil-
leri Enstitüsü içinde sürdürülmüfltür.
1871 y›l›ndan sonra Berlin’deki Do¤u
dilleri içinde Türkoloji çal›flmalar›n›n
h›zla geliflmesinde, diplomatik alanda
Türkçe(Osmanl› Türkçesi) bilen görevli-
ye ihtiyaç duyulmas› etkili olmufltur. Bu
dönem Osmanl›- Alman iliflkilerinin ge-
liflti¤i ve çeflitlendi¤i bir dönemdir. Bu
enstitünün akademik faaliyetleri, daha
sonra Karl Foy(1856-1917) ve Friedrich
Giese(1870-1944) taraf›ndan yürütül-
müfltür. ‹lk Türk dili tarihçilerinden biri
olan Foy, 1902 ve 1903 y›llar› aras›nda
Turfan’a yapt›¤› ilk geziyle, gelecekte Al-
man dilcilerinin önemli bir araflt›rma
alan›n› oluflturacak olan Türk Turfan
Metinleri Koleksiyonu’nun ve Turfan
Araflt›rmalar›’n›n akademik altyap›s›n›
haz›rlam›flt›r. Bu nedenle de Berlin’deki
Türkoloji çal›flmalar›n›n temelinde dil
araflt›rmalar› ve de Turfan Metinleri
Araflt›rmalar› yatmaktad›r. Friedrich
Giese ise daha çok erken dönem Osman-
l› tarihi ve kaynaklar› üzerinde araflt›r-
malar yapm›flt›r.

1920 y›l›ndan itibaren Berlin’deki
Türkoloji çal›flmalar›na, Willy Bang-Ka-
uf’un(1869- 1934) yön verdi¤i görülür.
Berlin Üniversitesi’nin Macar Enstitüsü
içinde görev yapan Bang-Kauf, Türkoloji
araflt›rmalar›na uluslar aras› bir nitelik
kazand›rm›fl ve aralar›nda Gunnar Jar-
ring(‹sveçli), Saadet Ça¤atay, Ananiasz
Zajaczkowski (Polonyal›, 1903-1970), R.
Rahmeti Arat, Tahsin Banguo¤lu, Sa-
adettin Buluç, Martti Räsänen(Finlandi-
yal›,1893- 1976), Annemarie von Gabain
(1901-1993) gibi gelece¤in ünlü Türk dili
uzmanlar›n› da yetifltirmifltir. Bu neden-
le Bang-Kauf’un genel Türk dili araflt›r-
malar› aç›s›ndan etkisinin hala sürdü¤ü
söylenebilir. Albert von Lecoq(1860-
1930) ise Berlin’deki Turfan Metinleri
Koleksiyonu’nu yeni malzemelerle zen-

ginlefltirmifl ve geniflletmifltir. Daha son-
ra Nazi Almanya’s›ndan ayr›lmak zorun-
da kalan Karl Heinrich Menges(1908-
1999) de Berlin’deki Türkoloji araflt›r-
malar›na katk› sa¤lam›fl önemli bir bi-
lim adam›d›r.

II. Dünya Savafl› sonras›nda da
Berlin’de Türkoloji araflt›rmalar› devam
etmifltir. Turfan araflt›rmalar›, yeni çö-
zümlemelerle sürdürüldü. 1946 y›l›nda
eski Berlin Üniversitesi, Humboldt Üni-
versitesi ad›yla yeniden aç›lm›fl ve bura-
da Türkçe dersleri yeniden verilmeye
bafllam›flt›r. Bu üniversitedeki Türkoloji
çal›flmalar›nda Richard Hartmann ve
Heinz Giesecke’nin katk›s› büyüktür.
1963 y›l›ndan itibaren Berlin Türkoloji
araflt›rmalar› gelene¤inde Gyula Ne-
meth’in yetifltirdi¤i György Hazai ile Ba-
t› Asya Bilimleri içinde yetkin çal›flma-
lar ortaya koyan Peter Zieme ve Do¤u
Almanya- Bilimler Akademisi, Orta As-
ya Edebiyatlar› içinde dersler veren Kle-
imichel’in öne ç›kt›¤› görülür. 1965 y›l›n-
da Wolfgang Steinitz, György Hazai ile
birlikte Do¤u Araflt›rmalar› Enstitüsü
(Institut für Orientforschung) içinde ilk
kez Turfan Araflt›rma Grubu’nu (der De-
utschen Akademie de Wissenschaften
Turfanforschungsgruppe) kurdu-
lar.Humboldt Üniversitesi’ndeki Türko-
loji araflt›rmalar›, 1990 y›l›ndan bu ya-
na, Asya ve Afrika Bilimleri’nin (Asien-
und Afrikawissenschaften) Orta Asya
Araflt›rmalar› içinde verilmektedir. Bu
birim flu anda Orta Asya Türk halklar›-
n›n dil ve kültürleri (özellikle son dö-
nemde Afganistan’daki Türk toplulukla-
r› üzerine) üzerine araflt›rmalar yapan
Prof. Ingeborg Baldauf taraf›ndan yöne-
tilmektedir. Bu birimde daha çok son dö-
nem Orta Asya Türk devlet ve topluluk-
lar› üzerinde durulmakta, ortak projeler
üretilmektedir.

SSCB’nin çöküflü sonras›, 1991 y›l
itibaren pek çok Türk devleti ve özerk
yönetimleri ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.
Bu yeni dönem, Türkiye’deki akademik
çevrelerin daha çok duygusall›ktan bes-
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lenen, ancak gerçekçilikten ve verimli-
likten uzak yaklafl›mlar›n›n, faaliyetleri-
nin aksine, Bat›l› Türkologlar taraf›n-
dan ak›lc› bir flekilde de¤erlendirilmifl ve
de¤erlendirilmektedir. Bu dönemde özel-
likle Almanya’daki Türkologlar, Türki-
ye’nin d›fl›nda yeni araflt›rma sahalar›
elde etmifller ve farkl› amaçlara (bilim-
sel, ekonomik, siyasi vb.) yönelik olarak
projeler gelifltirip gerçeklefltirmifllerdir.
Yeni Türk devlet ve topluluklar›na Tür-
kiye’den giden akademisyenlerin pek ço-
¤u kentlerden, üniversite yerleflkelerin-
den ayr›lamazken, Alman dil ve kültür
bilimcileri yurtlarda (çad›r) yaflamay› ve
araflt›rmalar yapmay› tercih etmifllerdir.
Karfl›l›kl› antlaflmalar, araflt›rma gezile-
ri ve ve burslarla yeni Türk devlet ve
topluluklar›n›n tarihleri, sosyo-kültürel
yap›lar›, dolay›s›yla di¤er alanlar› analiz
edilmekte, yeni arflivler oluflturulmakta
ve kullan›ma aç›lmakta, Alman dilinde
yeni eserler ve dergiler yay›mlanmakta-
d›r. Almanya’da burs veren kurumlar›n,
Türkiye’nin aksine, zengin do¤al kay-
naklara sahip yeni Türk devlet ve toplu-
luklar›yla ilgili talepleri karfl›lad›klar›,
farkl› ifllevlere de sahip projeleri destek-
ledikleri gözlenmektedir. Burada da vur-
guland›¤› üzere Bat›l› ve de Alman Tür-
koloji araflt›rmalar›, genelde Türkiye’de-
ki yaklafl›m›n aksine, her zaman, ekono-
mik, siyasi, askeri ve diplomatik alanla-
ra (da) hizmet edecek flekilde yürütül-
mektedir. Afla¤›da görülece¤i üzere Ber-
lin’deki Türkoloji çal›flmalar› son dö-
nemde Türkiye ve Turfan’dan çok, Orta
Asya ve Kaskasya merkezinde yap›lma-
ya bafllanm›flt›r. 

B. Berlin Hür Üniversitesi-Tür-
koloji Enstitüsü’nün (Freie Univesi-
tät Berlin- Instituts für Turkologie)
Kuruluflu, Geliflmesi ve Alana Katk›-
lar›:

1990 sonras›nda SSCB’nin çözülme-
si ve yeni Türk devlet ve topluluklar›n›n
ba¤›ms›zl›klar›n› ya da özerkliklerini el-
de etmeleri, Alman Türkoloji araflt›rma-
lar›na yeni boyutlar kazand›rm›flt›r. Bu

etkinin Türkiye’deki Türklük bilimi çev-
relerini nas›l etkiledi¤i müstakil araflt›r-
malarla incelenmesi gereken bir konu
olmakla birlikte, yukar›da da de¤inildi¤i
üzere, bu alanda pek istendik ve sürekli-
li¤i olan geliflmelerin ortaya ç›kt›¤› söy-
lenemez. Bunun temel göstergeleri ola-
rak, Bat›l› ve de özellikle Alman Türko-
loglar› ile yeni Türk devlet ve topluluk-
lar› aras›nda son dönemde ortaya ç›kan
iliflkiler, araflt›rmac› de¤iflim programla-
r› ve ortaya konulan projeler kabul edi-
lebilir. 20.asr›n sonuna kadar daha çok
siyasi k›s›tlamalar›n etkisiyle genellikle
Osmanl› tarihi ve kültürü ile Cumhuri-
yet Türkiyesi merkezinde araflt›rmalar
yapan Alman Türkologlar›, bu tarihten
itibaren araflt›rma alanlar›n› geniflletti-
ler ve ilgilerini farkl› Türk co¤rafyalar›-
na çevirdiler. Bu dönemde K›r›m, Bal-
kanlar, Kaskasya ve Orta Asya, Alman
Türkoloji araflt›rmalar›n›n yeni merkez-
leri olarak öne ç›kt›. Art›k Avrupa’da
Türkiye, Türkoloji araflt›rmalar›n›n
merkezi olma konumunu yavafl yavafl
kaybetmektedir. Bu arada olumlu gelifl-
meler de ortaya ç›kmaktad›r. Dünya sis-
teminde meydana gelen çok boyutlu de-
¤iflmeler, Almanya’daki Türkoloji arafl-
t›rmalar›n›, Do¤u ve ‹slam Bilimleri
kapsam›ndan ç›kararak ba¤›ms›z bir di-
siplin haline getirmifltir. Nitekim II.
Dünya Savafl›’ndan sonra ayr›lm›fl bir
Almanya’n›n ve de Berlin’in bat› yakas›-
n›n bir ürünü olarak ortaya ç›kan Hür
Üniversite’de (Freie Universität Berlin)
benzer bir durum yaflanm›flt›r. 

Daha önceleri ‹slam Araflt›rmalar›
içinde de¤erlendirilen Türkoloji,
1991/1992 ö¤retim y›l›ndan itibaren ba-
¤›ms›z bir enstitü haline gelmifltir. Bu
baflar›da halen mükemmel araflt›rmalar-
la alana katk› sa¤layan ve de Türkoloji
Enstitüsü’nü yöneten Prof. Barbara
Hellner- Heinkele ile arkadafllar› Dr.
Marek Stachowski ve Dr. Margarete Er-
sen’in pay› büyüktür. Yaklafl›k 15 y›ll›k
bir geçmifle sahip Türkoloji Enstitü-
sü’nde, Türklük biliminin pek çok konu-
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sunda özgün araflt›rmalar yap›lm›fl ve
dersler verilmifltir. 

Enstitü’nün baflkan› Prof. Barbara
Kellner- Heinkele, genel Osmanl› tarihi
ve medeniyeti(müzik, tiyatro v.d. sanat
dallar› dahil), Memluklar dönemi Türk-
menleri, Avrupa seyahat edebiyat›nda
Türkiye ve Türkler, Altay dünyas›nda
egemenlik/hükümranl›k kavram›, Meh-
met Giray I, Mengli Giray, Dulkadir
O¤ullar›, Osmanl› bibliyografyas›, K›r›m
Tatar ve Nogay bilim adamlar›, Yak›n
Do¤u’da dini topluluklar, Osmanl› yöne-
timindeki Araplar, Abdulgaffar el- K›r›-
mi, Osmanl› ve Girit, Alevi-Bektafli top-
luluklar›, Osmanl› el yazmalar› koleksi-
yonlar›, Yörükler, M.Cevdet Anday, Mus-
takimzade, Türkmenler, 18.-19.as›r se-
yahatnameleri, yeni Türk devrimleri, dil
politikalar›, K›r›m Tatarcas›, Osmanl›ca,
Türkiye Türkçesi, Baflkurtça, Sibirya,
Çin ve Volga-Ural boyundaki Türk top-
luluklar›n›n dili, tarihi ve kültürü üzeri-
ne önemli araflt›rmalar yapm›fl ve yap-
maya da devam etmektedir. Prof. Kell-
ner- Heinkele, Türkoloji araflt›rmalar›
alan›ndaki tek yönlü çal›flan dilcilerin
hakimiyetini k›rm›fl ve Türkolojiyi tarihi
ve kültürel bir zemine oturtmufltur. Av-
rupa’da gittikçe güç kaybeden Türkolji
sahas›nda, Berlin’deki güneflin her gün
do¤mas›n› sa¤lamaktad›r. 

Berlin’deki Turfan Araflt›rmalar›
Merkezi’nin(BBAW/ Arbeitsstellenleiter
im Akademienvorhaben Turfanforsc-
hung der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften) Yönetici-
li¤ini de yapan ve “Turfan metinlerinin
okunmas› ve yorumlanmas›, mani fliiri,
Türk dilleri etimolojisi, Mo¤olistan’daki
Türk tarihi, Altay halklar›n›n dil, tarih
ve kültürü, hristiyan Türklere ait elyaz-
malar›, Vilhelm Thompsen ve çal›flmala-
r›, eski Uygurlarda Burkanc›l›k, Sogdça-
Türkçe iliflkisi, eski Türklerde atasözle-
ri, törenler, alkollü içacekler, Budizm,
eski Türkçe topografisi, maniheist koz-
moloji, eski Uygurda baz› t›p metinleri
vb.” üzerine araflt›rmalar›yla(Rasch-

mann 2002: 27-50) dünyadaki Türkoloji
çal›flmalar›na yön veren Prof. Dr. Peter
Zieme, 1994 y›l›ndan beri “fahri profe-
sör” olarak FU, Türkoloji Enstitüsü’nün
akademik faaliyetlerine de katk›da bu-
lunmaktad›r. 

Yak›nlarda (2003) emekli olan Dr.
Margarete I. Ersen-Rasch ise daha çok
Türkiye Türkçesinin grameri ve ö¤reti-
mi (Ersin’in Hayrettin Seyhan ile yazd›-
¤› Güle Güle adl› seri, bu alanda Alman-
ya’n›n en önemli yay›n› olarak kabul
edilmektedir), didaktik, Türkiye Türkle-
ri, Azerice, Kazakça, Kazan Tatarcas› ve
Baflkurtça alanlar›nda dersler vermifl ve
araflt›rmalar yapm›flt›r. Dr. Ersen Al-
man kökenli Almanya’daki ilk Türk halk
dansç›s› olan ve ilk halk dans› toplulu-
¤unu da kurucusu ve Türkçe spiker ün-
vanlar›yla da çok yönlü kiflili¤ini kan›t-
lam›flt›r.

‹stanbul’daki Do¤u Bilimleri Ensti-
tüsü’nün de baflkanl›¤›n› yürüten Dr.
Claus Schönig de Berlin’deki Türkoloji
Enstitüsü’ne katk› sa¤layan bilim adam-
lar›ndand›r. Dr. Schönig, verdi¤i semi-
nerlerde daha çok modern/güney Sibirya
Türk dilleri, Türk dillerinin tarihi ve s›-
n›fland›r›lmas›, Lena Türkleri, Babur-
name, Ça¤atayca, Türkçe- Mo¤olca ‹lifl-
kisi, eski Türk dialektleri ve O¤uzca
üzerine yo¤unlaflmaktad›r.

Uygur Türklerinden olan Dr. Ablet
Semet ise modern Türk dilleri, eski
Türkçe ve edebiyat›, Uygurca, Türkçe-
Çince/Mo¤olca iliflkisi, Çin’deki Türk
halklar›n›n dil, tarih ve kültürleri, Tur-
fan metinlerindeki felsefi boyut, Orta
Asya yabanc› dil k›lavuzu, Orta Asya’da
masal, Çin’de Eski Türkçe araflt›rmala-
r›, eski Türkçe bibliyografisi gibi konu-
lardaki özgün çal›flmalar›n›n ve ilgi çeki-
ci seminerlerinin yan›nda samimi ve iç-
ten yaklafl›m›yla Enstitü’nün akademik
ve idari faaliyetlerine de önemli katk›lar
sa¤lamaktad›r. 

2005 y›l›nda Enstitü’nün kadrosu-
na kat›lan Dr. Karin Schweissgut, mo-
dern Türk kad›n edebiyat›, Leyla Erbil,
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Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kad›n adl› ro-
man›ndan hareketle Türk toplumunda
birey ve toplum, Erendüz Atasü, Asl› Er-
do¤an, 1980-1990 y›llar› aras›nda Türk
kad›n flairlerin fliirlerinde “kendi ile öte-
ki/yabanc›” imgesi vb. konularda önemli
araflt›rmalar yapmakta ve dersler ver-
mektedir. Ayn› flekilde Enstitü’de dokto-
ra çal›flmalar›na devam eden Ayfle Tetik
de temel Türkçe ve Osmanl›ca derslerini
vermesinin yan›nda Türkiye’deki dil
devrimi, Günefl Dil Teorisi ve Rus dilci
N. Ja. Marr, Baflkurtça gibi alanlarda
araflt›rmalar yapmaktad›r.

Bu temel kadronun d›fl›nda farkl›
alanlarda araflt›rmalar yapan Doç.Dr.
Nebi Özdemir (Türk Kültürü I- II, Türk
Edebiyat› ve Medya, Yunus Emre, Türk
Kad›n ve Erkek Kimli¤i, Türk Tiyatrosu
vb.), Dr. Sigrid Kleinmichel (Orta Asya
Türk Edebiyatlar›, Özbekçe, 20. As›r Öz-
bekistan’da dini edebiyat, Ali fiir Nevai,
Ahmed Pafla, Mahtumkulu, 1400’den
bugüne Türkiye D›fl› Türk edebiyatlar›),
Dr. Rana von Mende- Altayl› (1872-1875
Osmanl› gazeteleri ve bu gezetelerdeki
Orta Asya üzerine haberler; Mustafa
Ali’nin Fursat-name ad›l› eseri; Bekir
Kütüko¤lu; 19.asr›n ikinci yar›s›nda ya-
y›mlanan Alman co¤rafya dergilerinde
‹zmir ve Bat› Anadolu; Osmanl›-Kafl-
gar/Han› Yakup Be¤ iliflkileri), Dr. Joac-
him Gierlichs (Anadolu Selçuklu sanat›
ve mimarisi, ‹slam ‹kono¤rafisi, Timur
dönemi tahta ifllemecili¤i, ‹slam sanat
tarihi-Türkiye, ‹ran, Orta Asya-, Selçuk-
lu-Artuklu-ve komflu kültürlerde figüra-
tiv yap› süslemeleri, Alman müzelerin-
deki ‹slam sanat eserleri), Dr. Michael
Reinhard Hess (Divan edebiyat›, Sar›
Abdullah Efendi’nin Düstur el-in-
fla/h.1071, m.1660; A¤›r Roman, Orta-
ça¤’da ‹slam mistisizmi), Dr. Hakan Ka-
rateke (Siyasetname, ‹slami araflt›rma-
lar, Divan edebiyat›, Osmanl›ca), Sebas-
tian Cwiklinski (eski SSCB’deki Türk
halklar›n›n tarihi-K›r›m Tatar, Tatar,
Baflkurt-, 19.as›r Osmanl› tarihi, Türki-
ye Türklerinde yeni kavramlar, 19.-20.

as›rda Alman ve Rus Türklolojisi, Tatar
seyyah›, siyasi lideri ve panislamisti Ab-
durraflid ‹brahim/1857-1944, Avrupa’da-
ki sürgün Türk topluluklar›, Berlin’deki
Tatar ve Baflkurt Türkleri, SSCB’de
pantürkizm politikas›, II. Dünya Sava-
fl›’nda Almanya’daki Volga Tatarlar›,
2001 Langenscheidts Tacshenwörter-
buch), Brigitte Heuer (Özbek Sosyo-kül-
türel yap›s›, Orta Asya’da Rusça konu-
flan diaspora, SSCB sonras› Orta As-
ya’da sosyal ve politik geliflmeler, Özbe-
kistan’daki K›r›m Tatarlar›n›n durumu,
SSBC öncesi Orta Asya Türk devletleri,
Orta Asya’da müslüman kad›nlar), Ru-
fat Sattarov (SSCB sonras› Azebay-
can’da ‹slam ve toplum, ‹slami ritüeller
ve törenler, ‹slam ve ekoloji, modern
Azerbayca’da cinsiyet incelemelerinin
sorunlar›, ‹slam’a göre rüyalar ve yo-
rumlar›, ‹slam’da do¤umla ilgili tören ve
ritüeller, Kafkas ülkelerinde yeni ekolo-
jik e¤itimin kaynaklar› olarak bilim, din
ve felsefe vb.), Pervin Tongay (20. ve
21.as›r Türk edebiyat› örneklerinde Av-
rupal›laflma ve Bat›l›laflma, Türk çocuk
edebiyat›, modern Türk edebiyat›, masal
elefltirisi), Richard Wittman (Tanzimat
Reformu ve Mecelle) de yar› zamanl›
olarak yay›n, araflt›rma, seminer ve kon-
feranslar›yla Enstitü’nün akademik fa-
aliyetlerine katk›da bulunmufllard›r. 

Prof. Kellner-Heinkele, Türkoloji
Enstitüsü’ndeki ve di¤er bilim dallar›n-
dan gelen ö¤rencilerin lisans üstü (dok-
tora, yüksek lisans/Magisterhausarbeit)
çal›flmalar›n› yöneterek Türkoloji’nin Al-
manya’da geliflmesine katk›da bulunma-
ya devam etmektedir. Nitekim Prof.
Kellner- Heinkele, Gottfried Hagen (Bir
Osmanl› Co¤rafyac›s›: Katip Çelebi-Ci-
hannüma, dr.t., 1996), Richard Wittman
(Hir›stiyanlar›n Ölçülü Davran›fllar›/
17.as›r ‹stanbul Ulemas› Aras›ndaki
Hukuki Kavga, 2001), Pascal Kluge
(Türk Filminde Kan Davas›n›n ‹fllenme-
si, 2001), Uta Schlegel (Halikarnas Ba-
l›kç›s›’n›n Mavi Sürgün ve Deniz Gur-
betçileri’nde Deniz, 2000), Sebastian
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Cwiklinski (II.Dünya Savafl› Almanya-
s›ndaki Volga Tatarlar›. Alman Do¤u Po-
litikas› ve Tatar Milliyetçili¤i,1999), Ay-
fle Tetik (Günefl Dil Teorisi ve Rus dilci
N. Ja. Marr, 1999), D.Kezban Çak›c›
(Sevgi Soysal’›n Romanlar›nda Kad›nla-
r›n Geliflme Çizgisi;1998), Kerem Kay›
(Ba¤dat Kentinin Geliflmesi/1831-1872,
1998, FU- ‹slam Bilimleri), Catharina
Dufft (Orhan Pamuk’un Eserlerinde
“Ben-Kimlikler”), Rufat Sattarov (SSCB
sonras› Azerbaycan’da ‹slam ve Toplum),
Karin Schweissgut (Leyla Erbil’in Tuhaf
Bir Kad›n Adl› Roman›nda, Türkiye’de
Birey ve Toplum,1997/2002’de bas›ld›),
Pervin Tongay (20.-21.As›r Türk Edebi-
yat›nda Avrupal›laflma/Bat›l›laflma),
Sibylle Tura (Prusya Prensi Carl’›n Si-
lah Koleksiyonu), Songül Çolak (Ahmed
b. Mahmud ve Eseri Tarih-i Göynük-
lü/18.as›r- Humboldt Universität zu Ber-
lin-Tarih bl., 1999), Margret Tietje (Tür-
kiye’de Çocuk Danslar›- Karfl›laflt›rmal›
Müzik Araflt›rmalar› bl.,1999), Thomas
Berchtold (Geç Osmanl› Döneminde/18.-
19.As›rda Zenaat Aras›ndaki Kurumlafl-
ma ve Sosyo-ekonomik Stratejiler, 2002,
FU- ‹slam Bilimleri), Amaryllis Logothe-
ti (Tükiye’nin ‹slami Partisi ve Avrupa
ile ‹liflkisi, 2002, FU-Avrupa Bilimleri),
Johannes-Gabriel Goltz (Misyonerler ve
Müslümanlar/ Plovdin 1908-1911, 2001,
FU, ‹slam Bilimleri), Oswahl Böhm (Öz-
bekistan’da Kad›n Halk Hekimleri,
2001, FU, Etnoloji), Markus Bendler
(Gündelik Kültür ve Kamusal Alan/19.
As›r Kahiresindeki Kahvehaneler ve Ta-
vernalar,1999, FU- ‹slam Bilimleri),
Thomas Steinbach (Kul Hoca Ahmed’in
Mistik Otobiyografisi, 1998, FU-Din Ta-
rihi), Birgit Hoffmann (Ormanköylü Ka-
d›n Çiftçiler/ Türkiye’deki Bir Köyde Ka-
d›n Yaflam›, 1993, FU- Etnoloji) gibi
araflt›rmac›lar› destekleyerek Türkolo-
ji’nin FU’da yerleflmesini ve kökleflmesi-
ni sa¤lam›flt›r. 

Türkoloji Esntitüsü, ö¤retim kadro-
suna, ö¤rencilerin ilgisine ve Türkoloji
alan›ndaki geliflmelere ba¤l› olarak de¤i-

flen esnek bir lisans ve lisans üstü prog-
rama sahiptir. Bu esnek yap›, Ensti-
tü’nün dinamizmini oluflturan temel
özelliklerden biridir. Türkiye’de Türkolo-
ji programlar›n›n as›rl›k, kemikleflmifl,
at›l yap›s› düflünüldü¤ünde, bu niteli¤in
geliflme aç›s›ndan ne kadar önemli oldu-
¤u görülecektir. “Ka¤andan Sultana,
Türkolojiye Girifl, Sinan’dan Sonra Os-
manl› Mimarisi, Temel Türkçe, Osmanl›-
caya Girifl, Defter-i Çingiz-name, Eski
Türkçe, Çuvaflça’ya Girifl, Çin’deki Türk
Dilleri, K›rg›zca, Özbekçe, Baflk›rtça,
Fatma Aliye, Modern Türk Çocuk Edebi-
yat›, Arapça, Tataristan, Tatrca Grame-
rinin Sorunlar›, Milli Edebiyat Roman-
lar›, Türk Kültürüne Girifl, Türk Edebi-
yat› ve Medya, Türk Tiyatrosu, Özbekçe,
Ça¤atayca, Avrupa ve Osmanl›da Güç ve
‹ktidar, Yeni Uygurca, Harezm Türkçesi,
Divan Edebiyat›na Girifl, 19.As›rda Os-
manl›lar, Almanlar ve Vatandafllar, Gül-
ten Day›o¤lu’nun Eserleri, Azerbaycan
Kültürüne Girifl, Kollokyum” de¤iflik ya-
r› y›llar›n programlar›nda (Grundstudi-
um/Hauptstudium) yer alan derslerden
baz›lar›d›r. 

FU, Türkoloji Enstitüsü’nde farkl›
üniversite ve ülkelerden gelen uzmanlar
çeflitli konularda konferanslar vermek-
tedir. Bu tür etkinlikler, bir taraftan e¤i-
tim-ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerini,
di¤er taraftan da ikili iflbirli¤ini gelifltir-
mektedir. Yine Prof. Kellner-Heinkele ol-
mak üzere di¤er üyeleri, farkl› ülkeler-
den gelen bilim insanlar›n›n Enstitü’de
rahat bir flekilde araflt›rmalar›n› yapma-
lar› için gerekli her türlü kolayl›¤› ve iç-
tenli¤i göstermektedirler. Bu nedenle de
FU, Türkoloji Enstitüsü, son dönemde
Almanya Türkoloji araflt›rmalar›n›n
merkezi haline gelmifltir. Almanya’n›n
ve de Avrupa’n›n en çok ö¤renciye sahip
enstitüsü, FU Türkoloji Esntitüsü’dür.
Franfurt Main’deki Türkoloji Enstitüsü,
Magdeburg çözümü çerçevesinde kapat›-
l›rken, Berlin’deki Türkoloji Enstitüsü
h›zla geliflmektedir. Bunda da en büyük
pay, flüphesiz flemeklili¤ine yaklaflmas›-
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na karfl›n, hala genç bir akademisyen gi-
bi flevkle çal›flan Prof. Dr. Barbara Kell-
ner-Heinkele’ye aittir.

Sonuç:
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne dahil

olma sürecinin bafllad›¤›, üye ülkelerin
Avrupa medeniyetine katk›lar›n› sorgu-
land›klar› bu günlerde, Almanya’daki
Türkoloji araflt›rmalar› ve enstitüleri
daha da önemli hale gelmifltir. Türkiye
istendik tan›t›m faaliyetlerine önemli
bir bütçe ay›rmaktad›r. Baflar›s› s›kça
sorgulanan bu faaliyetler çeflitli kuru-
lufllar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmekte-
dir. Türkiye’nin bu yeni dönemdeki en
önemli eflçal›flma kurumlar›n›n bafl›nda,
Avrupa’daki ve özellikle de Almanya ve
Berlin’deki Türkoloji merkezleri gelmek-
tedir. Bu akademik merkezlerdeki Tür-
kologlar’›n faaliyetleri maddi ve manevi
olarak desteklenerek (ortak faaliyetler,
akademisyen, ö¤renci de¤iflimi, fon des-
te¤i, burslar, yay›n deste¤i, ödüllendir-
me gibi) olumlu sonuçlar elde edilebilir.
Bu bilim adamlar›n›n, ayn› zamanda Al-
man ve Avrupa bilim dünyas›n›n da ön-
de gelen, sayg›n, sözü geçen simalar›n-
dan oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Yine bu akademisyenlerin de des-
tek ve görüflleriyle, Alman/Amerikan/‹n-
giliz kültür merkezleri gibi, “ça¤dafl, mo-
dern, bilimsel, gerçekçi, özerk” nitelikle-
re sahip Türk kültür merkezleri aç›labi-
lir. Özellikle Avrupa’da (örne¤in Ber-
lin’de) aç›lacak Türk Kültür Merkezleri,
her türlü akademik ve tan›t›m faaliyet-
lerin gerçeklefltirilmesini sa¤layaca¤› gi-
bi, yurtd›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›-
z›n da sosyo-kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›-
layacakt›r. Böylelikle Türk kültür mer-
kezleriyle bilhassa Avrupa’daki Türkolo-
ji merkezleri aras›nda istendik, güçlü
ba¤lar kurularak alan d›fl›ndaki pek çok
sorun da kolayl›kla çözülebilir, sa¤l›kl›
iliflkiler gelifltirilebilir. Böylelikle Türko-
loji, dil ve edebiyat› d›fl›nda “çok ifllevli”
bir yap› kazanabilir. Bu nedenle özellik-
le Türkiye’deki Türkologlar›n as›l sorgu-
lamalar› gereken temel konu, “farkl›

alanlar, dahas› yaflam için hangi yakla-
fl›mlar, veriler, çözümler sunduklar›d›r.”
Özetle Türkiye’deki Türkoloji’nin önün-
deki en büyük engel, bilim yapmay› Os-
manl›ca ya da farkl› alfabelerle yaz›lm›fl
Türkçe metinleri, latin alfabesine çevir-
mek, yaz›l› metnin görünen bölümünü
betimlemek, önceki araflt›rmalar› ayn›
flekilde tekrar etmek, sadece Türkoloji
kaynaklar›ndan beslenmek, klasikli¤i-
gelenekselli¤i dura¤anl›k olarak yorum-
lamak, 20. asr›n bafl›nda oluflturulan
akademik program ve yaklafl›mlara an-
lams›z bir flekilde ba¤l› kalmak, kiflisel
ç›kar u¤runa ilmi tarafs›zl›¤› terketmek,
kurulan akademik klanlar içinde kendi-
ni “dünyan›n en önemli alimi(!)” san-
mak, görünmeyenin büyülü dünyas›n›
çözümlemek yerine görünenin tats›zl›¤›
ile avunmak olarak alg›layan Türkolog-
lar›n kendileridir. Buna karfl›n, çoktan
ununu eleyip ipe serenlerin aksine, Prof.
Dr. Abdurrahman Güzel gibi, ö¤rencile-
riyle uluslar aras› toplant›lara kat›larak
onlar› teflvik eden, adeta onlarla yar›-
flan, “bu ifl yelkenli, limana yanafl›ncaya
kadar (bu dünyadan göçünceye kadar)
devam edecek” diyebilen Türkologlar›n
da varl›¤›, Türkiye’de ve dünyada Tür-
koloji ateflinin güçlenerek par›ldamaya
devam edece¤ini göstermektedir. 
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