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Doç. Dr. Fahri Türk ile 18.12.2015 Tarihinde Türk-Alman İlişkileri Üzerine 

Yapılan Edirne’de Söyleşi
 

 

Soru 1: Türk-Alman İlişkileri cumhuriyet dönemi öncesinde Osmanlı Devleti ve Almanya 

açısından dünya konjonktürü de dikkate alındığında nasıl yorumlanabilir? 

Türk: Öncelikle şunu söylemek lazım böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür 

ederim. Cumhuriyet dönemi Türk-Alman ilişkileri çok önemlidir. Burada sizin ele aldığınız konu 

cumhuriyet dönemini ele alsa da Türk-Alman ilişkilerinin 1718 yılında başladığını görüyoruz. İki 

yıl sonra yıl (2018) iki ülke arasındaki ilişkilerin 300. yılı olacaktır. Dolayısıyla iki ülke 

arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu söyleyebiliriz. Zamanın Prusya Kralı Friedrich Wilhelm 

döneminde başlayan ilişkiler daha sonra III. Mustafa döneminde devam etmiştir. Daha sonra 

diğer Prusya kralları dönemlerinde Rusya'ya karşı ittifak oluşturmak amacıyla heyetlerin kabulü 

söz konusu olmuştur. Ancak bu girişimler daha çok iki ülkeninde uluslararası konjonktürden 

kaynaklanan kaygılarından dolayı pek ses getirmemiştir ancak.  1760’lı yıllarda imzalanan 

Prusya - Osmanlı Devleti Ticaret Anlaşması iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde asıl kilometre 

taşını oluşturmuştur. Tabi Osmanlı dönemindeTürkiye - Almanya ilişkileriçok geniş bir konudur. 

İlişkiler Prusya döneminde başlamış olsa da biliyorsunuz Almanya o dönemde çeşitli ülkelerden 

oluşuyordu ve Prusya bu devletlerin içerisinde en büyük olanıydı. OsmanlıDevleti'nin bu devlet 

haricinde Bavyera Krallığı ilede ilişkileri olmuştur. 1871 yılına kadar Prusya-Türkiye ilişkileri 

vardı.  Bu dönem sonrasında ise Türkiye - Almanya diye rahatlıkla ayırabiliriz. Esasında Türk-

Alman ilişkilerinin dal budak salması ve her alanda ilerlemeye başlaması Almanya'nın bir milli 

devlet olarak dünya siyaset sahnesine çıkmasıyla başlamıştır. Bu dönem Türkiye'deAbdülhamit 

dönemine denk geliyor ve iki ülkeyide birbirine yaklaştıran önemli nedenler bulunmaktadır. 

Türkiye bağlamında bakacak olursak bu ülke herşeyden önce Küçük Kaynarca Antlaşmasından 

bu yana(1774) kurtlar sofrasında adeta bir avdı. Burada OsmanlıDevleti kendi toprak 

bütünlüğünü ve varlığını Avrupa Devletleri arasındaki iktidar mücadelelerine borçlu ve ülke 

bütünlüğünü Almanya’ya yakınlaşarak sürdürüyor. Avrupa'daAlmanya gibi bir devletin tarih 

sahnesine çıkması güçlü bir devlet olarak Osmanlı'nında işine gelmiştir. Çünkü böylece ittifak 

kurabileceği bir devlet olmuştur. Diğer yandan Almanya'da yeni bir devlet ve bu devlet 

19.yüzyılda sömürgeler elde etmek istiyor. Ancak İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerden geri 

kalmış durumdaydı. Dünyada toprakları paylaşılmayan tek devlet Osmanlı kalmıştı. Ancak bu 

ülkede Balkanlardan başlayarak paylaşılıyordu. Ancak Almanya'nın Osmanlı Devleti gibi 

yüzyıllar boyunca “cihan hâkimiyeti ideolojisi” takip etmiş bir devlete sömürge devletleri 

mantığı ile yaklaşması söz konusu değildi. Bundan dolayı Almanlar Osmanlı Devleti’ne daha 
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barışçıl yollarla nüfus etmeye çalışmıştır. Biliyorsunuz söz konusu dönemde Türkiye’de 

Almanya'nın askeri heyetleri vardı. Buna bağlı olarak silah ticaretinin geliştiğini görüyoruz. Bazı 

alman subaylarının askeri okullardaki hocalığı sayesinde Türk askeriyesi üstündeki Alman 

etkisinin temayüz ettiği görülmektedir. Osmanlı Devleti ve Almanya için ilişkileri geliştirmek 

istenen bir durum olmuştur. Bu vesileyle Almanİmparatoru II. Wilhelm Abdülhamit döneminde 

iki kere Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bu girişimler sonucunda Bağdat Demiryolu Projesinin 

uygulanması Almanya’ya verilmiş bu durum ise Batılı devletlerarasındaki emperyalist 

mücadeleyi kızıştırmıştır. Özellikle İngiltere ve Fransa gibi devletler Almanya'nın Osmanlı 

Devleti üzerinde etkili olmasını istememiştir. Burada önemli bir hususun vurgulanması gerekir. 

Genellikle Türkiye'de yapılan tartışmalarda Türkiye'yi Almanya'ya bağlayanların İttihatçılar 

olduğu yönünde yanlış bir kanaat söz konusudur. Almanya’dan alınan silahların büyük bir kısmı 

II. Abdülhamit döneminde gelmiştir. İttihatçıları karalamak isteyenler bu durumu İttihatçılar 

geldi Türkiye'yi Almanya'ya mahkûm etti şeklinde ortaya koymaktadırlar. Bunlar tarihi 

gerçeklerle ötüşmeyen ideolojik yaklaşımlardır. 

Soru 2: 1923 sonrasında Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde siyasal, ekonomik ve 

kültürel bakımlardan bazı süreklilikler ve farklıklar gözlemek mümkündür. Bunları 

değerlendirebilir misiniz? 

Türk: Tabi ki 300 yıldır birbiriyle ilişki kurmuş olan iki ülkenin ilişkilerinde dönemsel bazı 

farklılıklar olması kaçınılmazdır. Cumhuriyet dönemi için şunu belirtmem gerekir ki Osmanlı 

döneminde iyi bir temelde gelişmeye başlayan iktisadi ilişkilerin özellikle silah ticareti alanında 

süreklilik arz ettiğini görüyoruz. Kültürel ve eğitim alanındaki ilişkilerde ise daha fazla 

yoğunlaşma ve farklılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere savaştan sonra Osmanlı Devleti 

yıkıldı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Almanya'da ise Weimar Cumhuriyeti denilen bir 

devlet oluşturuldu. İşte daha bu dönemde Türkiye ile Almanya hemen ilişkilerini tekrar tesis 

ettiler. Ancak ilk başlarda iki ülkeyide kısıtlayan bazı şeyler vardı. Özellikle Almanlar Versay 

Anlaşmasının kendilerine getirmiş olduğu kısıtlamalardan müzdarip idi. Bu durum özellikle 

Alman silah sanayicilerini etkilemiştir. Alman silah sanayicileri Türkiye'de üretime yönelmek 

suretiyle Versay’ın getirmiş olduğu üretim sınırlılıklarını aşmaya çalışmışlardır. Böylece kendi 

ülkeleri için Türkiye'de silah fabrikaları kurmak suretiyle bu ülkede üretim yapmaya 

çalışmışlardır. Diğer taraftan tabi iki ülkede uluslararası camiada yalnızlık çekiyordu. Özellikle 

Almanya'nın yalnızlığı iki ülkeyi birbirlerine yakınlaştırmıştı. Silah ticareti bağlamında 

Cumhuriyet dönemi için şunu söyleyebiliriz. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Almanya'dan daha çok hazır mamul silah ve mühimmat alırken, 1923 sonrasında ise Türkiye 

kendi sanayi kalkınmasını gerçekleştirmek için tesis yapımına yönelmiştir. Alman yardımlarıyla 

Ankara'da Gazi Fişek Fabrikası veya Kırıkkale'de Kırıkkale Top Fabrikası ve Kırıkkale Tüfek 

Fabrikası gibi birçok fabrika kurulmuştur. Bu fabrikaların üretim makineleri Almanya'dan 

getirilmiştir. Hatta bir dönem bu farikalarda Alman işçiler çalışmışlardır. Diğer yandan Türk 

mühendisler veya teknik elemanlar eğitim almak için Almanya'ya gönderilmiştir. Tabi ekonomik 

ilişkiler her iki dönemde de gelişmeye devam ediyor. Ancak bana göre bu bağlamda üzerinde 
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durulması gereken husus eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerin Cumhuriyet döneminde 1923 

öncesi ile kıyasladığımızda daha ileri düzeye çıktığıdır. Bir kere Osmanlı döneminde Almanların 

kültürel alandaki faaliyetleri oldukça kısıtlı idi. Ancak Cumhuriyet döneminde bu alandaki 

ilişkilerin gelişmesinde Türkiye'de 1933 yılında yapılan üniversite reformunun önemli bir rolü 

oluyor. Bu reformları gerçekleştirmek için Atatürk Prof. Albert Malche'yi görevlendiriyor. 

Tamda bu dönemde İsviçre'de iş arayan Yahudi asıllı Alman hocalarla irtibata geçiliyor. 

Sonunda Türkiye ve söz konusu bilim adamlarıyla varılan anlaşma ile çok sayıda Alman 

akademisyen Türkiye'ye geliyor. Bunlara bir örnek verilecek olursa Ankara Üniversitesinde 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde şehircilik alanında dersler veren Ernst Reuter anılabilir. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra ülkesine döndükten sonra Berlin Belediye Başkanlığı yapıyor. Hatta Almanlar 

1928 yılında Ankara'da Ziraat Yüksek Okulu adında bir okulda kuruyorlar. Ancak bu okulu 

kuranlar üniversite reformu öncesinde gelmişti. Şunu söylemem gerekir ki bu gelen hocaların 

Türk üniversitelerinde Alman ekolunun yerleşmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu hocaların 

yetiştirmiş olduğu öğrencilerden bazıları daha sonra yükseköğrenim için Almanya’ya 

gönderilmiştir. Bunlar döndükten sonra özellikle fen ve tıp bilimlerinde kürsüler kuran hocalar 

olmuşturlar. Hastanelerde kanser araştırma birimleri gibi bölümler kurmuşlardır. Bu 

akademisyenler nitelikliydi ancak bu kişilerin büyük bölümü iki yıl içinde Türkçe ders verecek 

noktaya gelememiştir. Bu hocalar derslerini tercümanlar vasıtasıyla anlatmışlardır. Bunun 

haricinde Alman hocaların kurmuş oldukları bir çok akademik dergi kurmuşlardır.. 

Soru 3: Nasyonal sosyalist dönemde Türkiye’nin Almanya’ya karşı daha ılımlı bir politika 

izlediği söylenebilir. Bu dönemde Türkiye’nin Almanya karşı tutumunu belirlemede Naziler 

nasıl bir rol oynamışlardır? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?  

Türk: Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri 1939 sonrasında iki ayrı döneme ayırabiliriz. 

Nasyonal Sosyalistler Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu düşündüklerinden muhtemel bir 

savaşta bu ülkeyi yanlarına çekebilmek için propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Örneğin, 

Naziler İstanbul'da bulunan “Teutonia” adı verilen dernekte çeşitli propaganda faaliyetleri 

yürütmüşlerdir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde bu propaganda faaliyetlerini daha da 

ileri götürmüşlerdir. Bu propagandalarda Türkiye’deki Turancı düşünceye sahip olan bazı ileri 

gelen şahsiyetleri kazanmaya çalışmışlardır. Bunlar arasında, Nuri Paşa, Cafer Seyid Ahmet 

Kırımer ve Edige Kırımal gibi önemli Türkçüler vardı. Bunlardan Kırımal Berlin'e giderek 

Alman Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmiştir. Türkiye savaşın gidişatı Almanlar lehine 

gözükürken Türkçüleri kullanarak Alman Dışişleri Bakanlığı ve Alman Doğu Bakanlığı ile bir 

irtibatta kalmaya özen göstermiştir. Bu görüşmelerde Muhtemel bir Alman galibiyeti durumunda 

Türkistan ve Kafkasya coğrafyasının durumu ele alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde 

Türkiye Almanya'ya buğday ve benzeri hububat ürünleri ile krom madeni satmıştır. Türkiye 

Almanya’ya krom ihraç ederek bu ülkeden ağır silahlar almak istemiştir. Ancak savaş 

döneminde bu silahlara Almanya’nın kendi ihtiyacı olduğundan Türkiye’ye ağır silahlar ihraç 

etmek istememiştir. Almanya Türkiye'den bazı gazeteciler Almanya'ya götürülmüştür veya söz 

konusu dönemde gazete kâğıdı kıtlığı olduğundan bazı Türk gazetelerine gazete kâğıdı temin 
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etmişlerdir. Diğer yandan bazı subaylar cephelere davet edilerek Alman askeri gücünü yakından 

görmeleri sağlanmıştır.  Almanya aslında Türkiye'nin kendi yanlarında savaşa katılmasını 

istiyordu. Türkiye'de de bu yönde görüşler vardı. Ancak İsmet Paşa'nın temkinli bir denge 

politikası sonucunda Türkiye savaş dışında kalmayı başarmıştır. Savaşın sonunda Almanya'ya 

göstermelik olarak savaş açmıştır. 

Soru 4: Almanya’nın 1923 sonrası dönemde Türkiye’nin ülkesinden ithal etmek durumunda 

olduğu silah alımlarını finanse ettiğini görüyoruz. Bu durum Türkiye’nin Almanya’ya 

bağımlılığı olarak okunabilir mi? Bunun uzun vadeli yansımaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Türk:  Silah ticaretinin finansmanı hususu önemli bir husustur. Almanlar Osmanlı döneminde 

iki ülke arasındaki silah ticaretini finanse etmiştir. Çünkü Türkiye borçlarını ödeyemediği için 

1881 yılında Muharrem Karar namesi ile iflas ilan etmiştir. Esasında silah teknolojisi transferi bir 

bağımlılıktır. Berlin Hür Üniversitesindeki Hocam Prof. Ulrich Albrecht’in bu konuda bir tezi 

vardır. Buna göre bir ülke bir başka ülkeden silah ithal ediyorsa zaman içerisinde silah ithal ettiği 

ülkeye bağımlı hale gelmektedir. Bir süre sonra silah ithal eden ülke başka bir ülkeden silah 

ticareti yapmak suretiyle bu bağımlılıktan kurtulmak ister. Ancak ordu öyle bir duruma gelmiştir 

ki meydana gelen bu teknolojik bağımlılıktan dolayı başka bir ülkeden silah alamaz. Örneğin, 

Türkiye şuanda NATO'nun silahlarını kullanıyor Türkiye NATO sistemine o kadar alışmıştır ki 

meydana gelen bu bağımlılıktan dolayı Çin ve Rusya gibi ülkelerden farklı teknolojik özelliklere 

sahip silahları alamaz. Çünkü elindeki mevcut silahlar başka bir sistem üzerine kuruludur. Topu 

bir ülkeden alıp mermiyi başka yerden alamaz. Mermiyi de oradan almak zorundadır. Çünkü 

silahın mermisini de o ülke üretmektedir. Bir ülkenin silah teknolojisini aldığınız zaman bu 

silahların kullanımını öğrenmek gerekmektedir. Bu durum diğer bağımlılıkları da beraberinde 

getirmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türk ordusunda Alman sisteminin 

uygulandığını söyleyebiliriz.1945’ten sonra Almanya bu alanda geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Çünkü Almanya'nın silah satması yasaklanmıştı. Esasında savaş sonrasında bu bağımlılık ABD 

gibi diğer Batılı devletlere bağımlılık şeklinde devam etmiştir. Türkiye silah sanayisi alanındaki 

bu bağımlılığı kırabilmek için kendi silah ve mühimmatını üretecek konuma gelmelidir. 

Soru 5:İkinci Dünya Savaşı öncesinde 1923-1939 Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde 

kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin öne çıktığı görülmektedir. Bu ilişkilerin mahiyeti ve 

daha sonraki dönemlere yansımaları açısından neler söyleyebilirsiniz? 

Türk: Esasında bun konuya yukarıda değindik ama Türkiye’de Ankara Ziraat Okulunun 

açılması ve Alman hocaların gelmesi ile birlikte ilerleyen dönemlerde eğitim alanında da Alman 

sisteminin yerleştiğini görüyoruz. Daha yakın geçmişe kadar Türk eğitim sisteminde Alman 

ekolünün ağırlığı vardı. Örneğin 1980’lere Türk üniversitelerinde doçent unvanı alabilmek için 

sunulması gereken bir “doçentlik takdim tezi” diye bir uygulama vardı. İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasında yazılı olmasa da bu uygulama ve ekolün yansımaları 

halen sürmektedir.  Türkiye ve Almanya arasında ki eğitim alanındaki ilişkilerin1980’den sonra 

daha da ilerlediğini görüyoruz. Bu dönemde çok sayıda Türk öğrencinin Almanya'ya üniversite 
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eğitimi görmek için gittiğini görüyoruz. Özellikle 2004 yılından itibaren Türk üniversitelerinin 

Erasmus Programı kapsamına alınmasıyla birlikte çok sayıda öğrenci Alman üniversitelerinde bir 

iki dönem okumaya başladılar. Etkileşim çok arttı. Diğer yandan Türkiye'deki üniversitelerde 

Almanya'da eğitimini almış çok sayıda akademisyen bulunmaktadır. Örneğin Akdeniz 

Üniversitesinde 70 civarında akademisyen eğitim hayatının bir bölümünü Almanya'da 

tamamlamıştır. Alman ve Türk üniversiteleri arasındaki işbirliği her geçen gün ilerlemektedir. 

Akdeniz Üniversitesinde son yıllarda üç tane Türk-Alman Bilimsel İlişkileri sempozyumları 

düzenlenmiştir. Bu bağlamda Türk-Alman Üniversitesinin kurulmasının ciddi bir adım olduğunu 

söylenebilir. Ancak bunun üniversitenin biraz daha kurumsallaşmaya ihtiyacı bulunmaktadır.  

Soru 6: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle de 1964’ten itibaren Türk-Alman ilişkileri 

Türkiye’den işçi alımının başlamasıyla birlikte yeni bir evreye girmiştir. Bu dönemdeki ilişkileri 

Türkiye-AB-Almanya bağlamında değerlendirebilir misiniz? 

Türk: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da işgücü açığı ortaya çıkınca ilkin İtalya ve 

Yunanistan daha sonra ise Türkiye'den işçi alımına gitmiştir. Almanya’nın 1961 yılından sonra 

Türkiye’den işçi alımına başlaması iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir evreye sokmuştur. Bu 

ilişkileri Almayanın bir dönemler Ankara Büyükelçiliğini yapmış olan Eckerhart Cuntz 

“insanlığı yoğun ilişkiler” olarak tanımlamıştır. Gerçekten de bu tespite katılmamak mümkün 

değildir. Almanya’da yaşayan Türkler bu ülkenin önemli bir parçası olmuşlar ve işçilikten 

işverenliğe geçmiş durumdadırlar. Toplumun farklı kesimlerinde kendilerine yer edinen Türk 

asıllı Almanlar akademisyenlik, milletvekilliği, işadamlığı ve daha birçok meslek dalında 

başarılara imza atmaktadırlar. Diğer yandan 40 milyar dolarlara dayanmış dış ticaret Türk-Alman 

ilişkilerinin bir başka önemli boyutuna vurgu yapmaktadır. Almanya’daki Türk yatırımlarının 

yanında Türkiye'de Siemens ve Bosch gibi birçok Alman firması yatırım yapmaktadır.  

Avrupa Birliği (AB) konusuna gelecek olursak bir kere Almanya bu birliğin motoru olan bir 

ülkedir. Geçmişte AB içinde yaşanan olaylar Yunanistan'ın krizden kurtarılmasında Almanya'nın 

oynamış olduğu rolü gözler önüne sermiştir. Bana göre Yunanistan bir kere daha krize girse 

Almanya bu ülkeyi bir kere daha kurtarır. Çünkü Alman Devleti ekonomik ve organizasyon 

bakımdan çok güçlü bir devlettir. Almanya AB’yi önemsediğinden bu birliğin devam etmesini 

aynı zamanda bir prestij meselesi olarak görmektedir. Almanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine 

nasıl baktığına gelince, Alman siyasilerin veya siyasal partilerin Türkiye'nin üyeliğine farklı 

açılardan yaklaştıkları görülmektedir. Genellikle sosyal demokratlar Türkiye’nin AB üyeliğine 

ılımlı yaklaşırlarken, Hıristiyan demokratlar Türkiye'nin birlikte yerinin olmadığını düşünerek 

“imtiyazlı ortaklık” diye bir formül geliştirmişlerdir. Ancak Alman siyasetçilerin bu görüşlerinin 

boşlukta üretildiğini ve toplumsal tabanının olmadığını söylemek mümkün değildir. Hatta Alman 

kamuoyu Türkiye’nin AB üyeliğine siyasetçilerden daha fazla karşıdır. Örneğin Avrupa 

barometresi denilen kamuoyu araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlere göre Alman halkı 

Türkiye’nin Avrupa birliğine girmesini istememektedir. Esasında AB ülkelerinin kamuoylarında 

da Türkiye’nin üyeliğine olumsuz bakılmaktadır. Diğer yandan AB’nin bir seçkinler hareketi 

olduğu söylenebilir. Bu yüzden seçkinler kamuoylarındaki olumsuzluklara pek aldırış etmiyorlar. 
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Ancak AB vatandaşları kendi hayat şartlarına bakıyorlar.  Söz gelimi sokaktaki Almanlar 

Yunanistan’a yapılan yardımları pek onaylamıyorlar. Çünkü onlar işin kendilerine yansıyan 

kısmı ile ilgilidirler.  Bu durum her ülke için söyleyebilir. Sokaktaki vatandaş karnını ve cebini 

düşünür ülkelerinin ve milletlerinin yüce menfaatleri doğrultusunda hareket etmezler. 

 

 

 

 


