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Résumé�
Cet�interview�fait�à�Strasbourg�avec�M.�Johann�Strauss�se�déroule�autour�de�ses�idées�d’études�turques.�J.�

Strauss�donne�des�cours�sur�l’histoire�ottomane�et�la�langue�ottaman�à�l’université�Strasbourg.�En�tant�qu’un�
“turcologue�allemand”�en�France,�maîtrisant�bien�plusieurs�langue�orientales�ainsi�que�l’ottoman,�le�persan,�
l’arabe,�l’azerbaidjanais,�et�que�les�autres�langue�occidentales,�l’anglais,�le�bulgare,�le�français,�l’allemand�

(langue�maternelle)�il�est�un�vrai�spécialiste�dans�le�domaine�des�études�turques.�
Pendant�que�je�travaillais�quatre�ans�à�Strasbourg,�Cela�m’a�apporté�beaucoup�de�chose�de�faire�la�

connaissance�avec�lui.�Les�petits�moments�de�pause�de�cours�nous�assuraient�de�grands�moments�de�partager�
nos�idées,�nos�expériences.�Sa�connaissance�pour�le�monde�turc�et�la�culture�turque�m’envahit�de�tout�côté�et�
cette�admiration�me�motivait�à�beaucoup�travailler�pour�connaître�la�culture�turque�et�la�langue�turque.�

Comme�quelqu’un�qui�connaît�bien�la�culture�turque,�M.�Johann�Strauss�n’est�pas�qu’un�spécialiste�turc�mais�
il�a�été�un�vrai�ami�pour�moi.�

Comme�on�verra�au�cours�de�l’interview,�Johann�Strauss�connaissait�bien��stanbul�où�il�avait�passé�quelques�
ans�pour�ses�travaux.�Pendant�son�séjour�à��stanbul,�il�a�recueilli�les�cartes�postales,�représantant�Istanbul�et�les�
autres�villes�ottomanes�ainsi�que�Saraybosna,�Kosova,�Prizren,�etc.�Et�il�partage�aujourd’hui�cette�collection�

avec�ceux�qui�s’intéressent�au�sujet�sous�ce�lien:�http://turcologie.u�strasbg.fr/centvillesottomanes.htm�
�

Interview�avec�M.�Johann�Strauss�(Université�de�Strazbourg)�sur�la�langue�et�l�histoire�Turque�
�
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Özet�
Strazburg�üniversitesi’nde�Türkoloji�bölümünde�yap�lan�bu�röportaj,�Fransa’da�Strazburg�Üniversite’sinde�
çal��an�ve�Türk�dili�ve�tarihi�üzerine�çal��malar�yla�tan�nan�Alman�Türkolog�Johann�Strauss�ile�yap�lm��t�r.�

Say�n�Strauss,�Türk�dili,�tarihi�ve�kültürüne�ili�kin�konularda�dü�üncelerini�bizimle�payla�m��t�r.�Onun�anlat�
t�klar��sadece�bir�Türkoloji�bilim�adam�n�n�dü�ünceleri�de�il�ayn��zamanda�geni��bir�Osmanl��co�rafyas�n�;�

diliyle,�sanat�yla,�kültürüyle�tan�yan�bir�uzman�n�fikirleridir.�
Strazburg’ta�kendisiyle�ayn��kürsüde�çal��t���m�z�dört�y�ll�k�dönemde�Osmanl�’ya,�Cumhuriyet’e,�Türk�kültü�
rüne,�Türk�diline�ait�birçok��eyi�payla�t���m�z�Say�n�Johann�Strauss,�son�derece�beyefendi�bir�insan�olman�n�

                                                 
*  Strazburg Üniversitesi’nde dört y�l süreyle birlikte çal��maktan çok mutlu oldu�um ve kendisiyle Türkçe olarak yapt���m�z 

bu görü�me için, tüm içtenli�ini bizimle payla�an Say�n Johann Strauss’a te�ekkür ediyorum. Görü�medeki bütün ifade-
ler, Say�n Strauss’un tamamen kendisine aittir. Türkçeye olan hâkimiyeti ile konu�ma dilinin canl�l���n� görü�memize ay-
nen yans�tabilmek ad�na herhangi bir düzeltmeye (gerek dilbilgisi gerekse sentaks aç�s�ndan) gidilmemi�tir.  

��  Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi �leti�im Fakültesi Ö�retim Üyesi. abaslan@yahoo.com 
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ötesinde�Türk�dünyas�n��diliyle,�kültürüyle,�tad�yla�bilen,�tan�yan;�zaman�zaman�kendisiyle�Hoca�Nasrettin�
f�kralar��üzerine�konu�tu�umuz�bir�dost�oldu�benim�için.�

Uzun�zamandan�beri�olu�turmaya�çal��t����Osmanl���ehirleri�kartpostallar��koleksiyonunu�Strazburg�Üniver�
sitesi�Türkoloji�bölümü�sayfas�nda�ilgilenenlerin�hizmetine�sunmu�tur.�Bu�koleksiyona��u�adresten�ula��labi�

lir:�http://turcologie.u�strasbg.fr/centvillesottomanes.htm.�
Onun�birçok�Do�u�ve�Bat��diline�olan�hâkimiyeti�insan���a�k�nl��a�sürüklemekte,�ayr�ca�Türkçe�yapt����espri�

lerle�de�zaman�zaman�Türkçeye�olan�hâkimiyetini�tescil�ettirmektedir.�
�

Anahtar�Kelimeler�
Türkoloji,�Yabanc��Dil�Olarak�Türkçe,�Fransa�da�Türkçe,�Strazburg�da�Türkçe�Ö�retimi,�Türkolog�
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�
Strazburg�Marc�Bloch�Üniversitesi�ö�retim�üyelerinden�Johann�Strauss,�Tür�

koloji�bölümünde�Do�u�Dilleri�ve�Kültürlerine�Giri�,�Türk�Edebiyat��ve�Türk�Medeniye�
ti,�Ça�da��Türk�Medeniyeti�ve�Edebiyat�,�Osmanl�ca�Türkçe�Dil,�Edebiyat�ve�Medeniyet,�
Osmanl��ve�Türkiye�Çal��malar�,�Türk�Kültürü�ve�Osmanl�l�k,�Türk�Dilinin�Tarihsel�Geli�
�imi,�Türkoloji�Ara�t�rma�Yöntemleri�adl��dersleri�vermektedir.�Bu�dersler� içerikleri�
itibariyle� görülece�i�üzere� gerek� ça�da��Türk� edebiyat�� gerekse�Osmanl�� kültür,�
tarih�ve�dili�üzerine�yo�unla�maktad�r.��

Lisans,�Master� ve�Doktora� düzeyinde�dersler� veren� Prof.� Strauss� ile� Türkçe�
yap�lan�bu�röportaj,�konuyla� ilgili�gerek�kendisinin� tecrübelerinin�aktar�ld����ge�
rekse�Türkoloji�alan�na�ili�kin�söyleyecek�sözü,�ö�renilecek�bilgileri�olanlar�n�ilgi�
sini�çekecektir,�kanaatindeyiz.��

Son�derece� sayg�l�� ve� ö�rencileriyle� her� zaman� belirli� bir� sempati� seviyesini�
tutturmu��olan�Say�n�Strauss’un�en�önemli�özelli�i,�röportaj�n�ak���� içerisinde�de�
görülece�i�üzere,� birkaç�dile�hâkim�olmas�,� hâkim�oldu�u�bu�dillerde� rahatl�kla�
ileti�im�kurabilmesidir.�Kendisi� bu�özelli�inin�d��a�vurulmas�n�� çok� istemese�de�
biz� bunu� gençler� için�motive� edici,� örnek� te�kil� edici� olur� dü�üncesiyle� burada�
özellikle�belirtiyoruz.�

Do�u�dillerine�olan�a�inal����ve�Do�u�edebiyat�yla�olan�yak�nl���,�konu�mada�
da� belirtti�i� gibi� Farsça� ve� Arapçay�� Osmanl�cay�� ö�renmek� için� ö�renmesinin�
sonucu�olu�mu�,�haz�rlad����bilimsel�çal��malarda�Arapça,�Türkçe,�Farsça,�Osman�
l�ca�aras�ndaki�yak�n�ili�kiyi�gerek�dil�gerekse�edebî�metinler�düzeyinde�incelemi��
ve�incelemeye�devam�etmektedir.��

Oldukça�zengin�bir�“Osmanl���ehirleri�Foto�raf�Ar�ivi”***�bulunan�Say�n�Strauss,�
Türkçeye�olan�hâkimiyetiyle,�zaman�zaman�ki�isel�sohbetlerimizde�bizi�bulundu�
�umuz� ortamdan� al�p� tarihin� sayfalar�na� götüren� Osmanl�ca� manzum,� mensur�
al�nt�lar�yla�kendisiyle�birlikte� çal��maktan� son�derece�mutlu�oldu�um�bir�beye�
fendi,� sayg�de�er� bir� ilim� adam�� olarak,� gönül� dünyam�n� derinliklerinde� yerini�
alm��t�r.��

�
TÜRKOLOG�JOHANN�STRAUSS��LE�YAPILAN�RÖPORTAJ*�
Ali�Büyükaslan:�
Merhaba�Say�n�Johann�Strauss.�Bu�konu�ma�için�size�te�ekkür�ediyorum.�Sizinle�za�

man� zaman� yapt���m�z� sohbetlerimizde� bahsetti�iniz� konulara� ili�kin,� Türkçeye,� Türki�
ye’ye,�Osmanl�ya,�Osmanl�caya,�Türk�kültürü�ve�tarihine�olan�ilginizi�bir�kere�daha�dinle�
mek�istiyorum.�Söze��öyle�ba�lamak�istiyorum:��Niçin�Türkçe,�Türkoloji?��

                                                 
***  Söz konusu bu foto�raflar Marc Bloch Üniversitesi (2009 y�l�ndan itibaren Strazburg Üniversitesi) Türkoloji bölümü Web 

sayfas�nda yay�na haz�rlanm��t�r. Muhtemelen bu görü�menin okuyucuyla bulu�tu�u günlerde, tarihin canl� tan�klar� olan 
bu foto�raflar sitede görülebilecektir. Oldukça uzun bir çal��ma sonucunda biriktirilen ve yan� s�ra maddî yükü de göz ar-
d� edilemeyecek bu ar�iv için kendisine bir kere de buradan te�ekkür etmeyi görev biliyorum. Bu foto�raflar�n sitede ya-
y�nlanmak üzere haz�rlan�p sunulmas�nda gösterdikleri gayret için de Say�n Musa Çimen ve Reha Yünlüel’e de ayr�ca 
te�ekkür ediyorum. �lgili sayfa için ba�lant�ya t�klay�n�z. http://turcologie.u-strasbg.fr/centvillesottomanes.htm 
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Johann�Strauss:�
Ben�asl�nda�Alman�ve�Frans�z�filolojisini�okumu�tum.�Ondan�sonra�Türkçeyle�

u�ra�maya�ba�lad�m.�Asl�nda�sadece�merak�vard��önceleri.�O�dönemde�pek�çok�
Türk�i�çileri�gelmi�ti�Almanya’ya.�Onlar�n�dili�beni�ilgilendirdi.�Yani,�ne�diyorlar�
bu�insanlar?�Bundan�dolay��ö�renmeye�ba�lad�m.�Ama�genellikle�yabanc��dilleri�
seviyorum.�Türk�dili�dünyan�n�en�enteresan�dillerinden�biridir.�Bu�özelli�i�çok�önemli�
dir.�Herhangi�bir�dil�gibi�de�il.�Avrupa�dillerine�al��m���bir�insan�için�yeni�bir�dünyan�n�
ke�fi�gibidir�Türkçe.�

Ba�ka�dilleri�de�ö�renmeye�ba�lad�m.�Diyebilirim�ki�epeyce�dil�ö�renmi�tim.�
Zevk�için�ama�sonunda�fark�ettim�ki�bu�dil�dünyas�nda�Türkçe�hep�merkezdeydi.�
Çünkü�Türkçenin�rolü�hem�Güneydo�u�Avrupa’da�hem�Asya’da,�Orta�Asya’da�
�slam� dünyas�nda� da� son� derece� önemlidir.�Mesela� Balkanlar’da� her� dilde� ister�
Romence�olsun�ister�Bulgarca�olsun�pek�çok�Türkçe�kelimeler�hâlâ�kullan�lmakta�
d�r.��

Ali�Büyükaslan:�
Bir�örnek�verebilir�misiniz?�
Johann�Strauss:�
Mesela� adlar.�Arnavutluk’ta�Komünizm�döneminde�hâkimlerin� adlar��Enver�

Hoca,�Mehmet��eyhu�ve�Üçüncü�Müftiyu�idi.�Bulgaristan’da,�mesela�Ermeniler�ara�
s�nda�soyadlar�ço�unlukla�Türkçe.�Mesela�me�hur�Gülbenkiyan�ailesi�Gülbenk�Türk�
çe.�Allahverdiyan�adl��bir�aile.�Me�hur�Hünkarbe�endiyan.�Demek�ki�Türkçenin�nü�
fuzu,�Türk�kültürünün�nüfuzu�çok�derindi.�Mesela�yer�adlar�.�Belgrad’da�150�se�
neden�bu�yana�Türk�kalmad��ama�mahallelerin�adlar��hala�Türkçe.�Dört�yol�S�rpça�
da� Dörtçol� veyahut� S�rp� beylerin� oturdu�u� konaklar�n� ad�� Topçide.� Hatta�
toponimlerde,� antroponimlerde,� yer� ve� ki�i� adlar�nda� bu� Osmanl�� Türk� miras��
ya��yor.� Bu� sadece� Balkanlar� için� geçerli� de�il,� Suriye� ve� Irak’ta� da� bunun� gibi�
eserler�var.�Mesela�Suriye’nin�bir�ba�kan��II.�Dünya�Sava��’ndan�sonra�Kuvvatl��idi.�
Türkçe�Kuvvetli’den�geliyor.�Bütün�bunlar�benim�için�çok�enteresand�.�Türkçenin�
yay�lmas�� beni� çok� ilgilendirdi.� Zannedersem�Avrupa’da� yabanc�� diller� üzerine�
etkisi�olan�diller�az.�Ama�Türkçenin�hemen�hemen�her�Avrupa�dilinde�tesiri�vard�r.�Ve�
birçok�dillerde�direkt�bir�etki�vard�r.���te�bu�yüzden�Türkçe�ilgimi�çekti.�

Ben� baz�� dilleri� Türkçeyi� anlamak� için� ö�rendim.�Mesela�Osmanl�cay�� anla�
mak�için�Arapçay�,�Farsçay�,�Türkçeyi�anlamak�için�ö�rendim.�Rumcay��da�bilmek�
çok�önemlidir.�Türk�dilinde�pek�çok�Rumca�unsurlar�vard�.�Mesleklerle�ilgi�bal�k�
ç�l�k,� gemicilik� gibi� alanlarda� Rumca� kelimeler� çoktur.� Mesela� lodos� Rumcadan�
geliyor,�bal�k�isimlerinin�hemen�tamam��da�Rumcad�r:�lüfer�vs�gibi.�Midye�mesela�
(Midya,� �stakoz� gibi� kelimelerin� kökeni� Rumcad�r.� Demek� ki� Türkçede� sadece�
Arapça� ve� Farsça� yabanc�� kelimeler� denen� unsurlar� yok� pek� çok� �talyancadan,�
Rumcadan�gelen�kelimeler�de�vard�r.�Ama�tabii��talyancay��Türkçeyi�daha�iyi�an�
lamak�için�ö�renmedim.�(Gülüyoruz.)�
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Ali�Büyükaslan:�
Dille�u�ra�an�herkesin�bildi�i�bir�konu�var.�Dillerin�canl��birer�varl�k�olmas�.�Ve�he�

men�her�dilin�birbirinden�etkilenmesi.�Osmanl�n�n�da�geni��bir�co�rafyaya�yay�ld����dü�ü�
nülürse�Osmanl�can�n�da�bir�etkisi�vard�r�diyebilir�miyiz?�

Bu�soruya�sonra�geleyim.�Osmanl�ca�nedir,�sorusuna.�
Johann�Strauss:�
Osmanl�ca�19.�yüzy�l�n�sonunun�bir�icad�d�r.�Çünkü�o�dönemde�böyle�bir�fark�

yoktur.�Lisan���Türkî�lisan���Osmanî�hepsi�birdi.�Mesela�Ziya�Pa�an�n��iir�ve�	n�a�
adl��makalesi�1868’de�yay�mland�.�Yani�yeni�Türk�dilinin�bir�nevi�bir�manifestosu�
olarak�görülür�Türkçenin�tarihinde.�Ziya�Pa�a’n�n�döneminde�Osmanl�ca�bir�ede�
biyat� yok.� Hakiki� gerçek� bir� Türk� edebiyat�� yok.� Yaz�lanlar�n� hepsi� Farsçan�n,�
Arapçan�n�etkisi�alt�ndad�r.�Öte�yandan�o�dönemde�bir�Türk�edebiyat��yok�demek�
de�imkâns�zd�r.�Bu�terimi�kullanmak��artt�r.�Ondan�sonra��emsettin�Sami�geliyor.�
Kendisi� çok� büyük� bir� bilim� adam�d�r.� Herhalde� Türkiye’nin� en� büyük�
filolo�udur.�O�Türkçe�ve�Osmanl�ca�aras�nda�bir�fark�kurmaya�ba�l�yor.�Ve�o�dö�
nemden� itibaren� Türkçe� terimi,� terimin� özel� ideolojik� bir� anlam�� vard�.� Ondan�
sonra�Ziya�Gökalp�vs.�ayn��terminolojiyi�kullan�yorlar.�Bir�taraftan�Türkçe�bir�ta�
raftan�Osmanl�ca�yoluna�devam�ediyor.�Ama�bu�yeni�bir�geli�me.�Bugün�Osman�
l�can�n�manas��nedir�Türkiye’de.�Arap�harfleriyle�yaz�lan�Türkçe�veyahut�o�döne�
min�dilinde�kullan�lan�Arapça�ve�Farsça�kelimeler.�Bu�tabii�yeni�bir�geli�me.�Eski�
devirde�Osmanl�can�n�manas�� bu�de�ildi.� Eski� devirde�Osmanl�ca� ve� Türkçe� e��
anlaml�� idi.�Onun� için�bir�zorluk�çekiyoruz.�Eski�dönemlerden�bahsetti�imiz�za�
man.�

Bu�Türkçe�de�il�bu�Osmanl�ca�demek�imkâns�zd��eskiden.�Bugün�bunu�söy�
lemek�mümkündür.�Türkçe�de�il�bu�Osmanl�ca�denmek�mümkündür.�Eskiden�bu�
yoktu.��

Ali�Büyükaslan:�
Bu�geli�me�ne�zaman�ba�lad�?�
Johann�Strauss:�
Bu�geli�me�dil�devriminden�önce�ba�lad��dil�devrimiyle�h�z�kazand�.�D	L�	N�

KILÂBI�denen�hareket�ile.�
Ali�Büyükaslan:�
Say�n�Strauss,�sizin�için�bir�Türkolog�diyebiliriz�de�il�mi?��unun�için�soruyorum�bu�

soruyu:�Bildi�im�kadar�yla�birçok�dili�konu�uyorsunuz.�Ama�bunlar�aras�nda�çal��ma�alan��
olarak�Türk�dili,�di�er�Türk�dilleri�ve�ayr�ca�Osmanl�ca,�Farsçan�n�da�oldu�unu�biliyorum.�
Yan�l�yorsam�düzeltin�lütfen.��

Johann�Strauss:�
Liste�uzun�olabilir� ama�bilmek�ba�ka�a�ina�olmak�ba�ka.�Ama�merak�m�he�

men�hemen�her�dil�için�var.�Özellikle�Balkanlarda.�Bundan�ba�ka�tabii�bir�Türko�
log� için�Arapça�ve�Farsça�bilmek��artt�r.�Aksi� takdirde�eski�metinleri�gere�i�gibi�
anlamak�imkâns�zd�r.��imdi�benim�ihtisas�m,�hangi�Türkçe�dedi�iniz� için�söylü�
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yorum.�Osmanl�cay��çok�enteresan�buluyorum.�Bu�dil�asl�nda�bir�mucize�dil.�Çünkü�
nas�l,�böyle�bir�dilde�eser�vermek�nas�l�mümkündür?�Yüzde�doksan��yabanc��dil�
den�kelimeler�kullan�rken…�Sizin�dedi�iniz�de�do�ru.�Osmanl�ca�geni��bir�alana�
yay�ld��çünkü.�Osmanl�lar�çok�geni��bir�co�rafyadayd�.�Bu�ba�ka�bir��eydir.�Bu�da�
enteresan� bir� fenomendir.� Bu� edebî�dil� her� yerde� ayn�� �ekilde� kullan�lmaktad�r.�
Demek�ki�Urfal��Nabi,�Pri�tineli�Mesihi�ayn��dilde�yazd�lar.�Onlar�n�bölgelerinde�dil,�
belki�Arapça�veyahut�Arnavutça�idi�ama�bu�iki�ki�i�birbirinden�binlerce�kilometre�
uzakl�kta�ayn��edebî�dili�kulland�lar.�Bu�çok� ilginç�bir� �eydir.�Bu�nas�l�mümkün�
olmu�?�O�dönemde�ileti�im�nas�l?�Ben�buna�cevap�veremem.�Ben�her�soru�için�ken�
dimi�cevap�verici�konumda�bulam�yorum.�

Ali�Büyükaslan:�
Say�n�Strauss�konu�up�yazd���n�z�diller�nelerdir?�Çok�dilli�bir�bilim�adam��oldu�unu�

zu�biliyorum.�Bu�özelli�inizi�pek�dile�getirmek�istemedi�inizi�de�dü�ünüyorum.�Ancak�ben�
bunu� özellikle� istirham� ediyorum.� Türkçenin� yan�� s�ra� konu�tu�unuz,� yazd���n�z� diller�
hangileridir?�Osmanl�caya�olan�özel�ilginiz�üzerinde�ilerleyen�dakikalarda�ayr�ca�konu�a�
ca��z.�

Johann�Strauss:�
Yazd���m�diller,�makaleler� için�bildi�im�diller�Almanca,�Frans�zca�ve� 	ngilizce.�

Türkçe�makalelerim�de�vard�r.�Ama�bunlar,�bir�ba�ka�arkada��n�i�birli�iyle�yapa�
bildi�im��eylerdir.�Türkçe�makale�yazmak�benim�için�zor�herhalde.�Zannedersem�
zaruri�de�il�benim�için�çünkü�uluslararas��bilim�dili�bizim�disiplinimizde��ngilizce�
oldu.�Mesela�ben�çoktan�beri�art�k�Almanca�makaleler�yazm�yorum.�Çünkü�küre�
selle�(tir)me�sayesinde�öyle�bir�de�i�im�oldu�ki�Almanya’da�bile�düzenlenen�kon�
feranslar�vard�r�ki��ngilizce�tebli��vermek��artt�r.�Bana�gülünç�gelir.�Ama�ben�bu�
durumu�s�k�s�k�gördüm.�Ben�üniversitede�Türkçe�nas�l�diyoruz.�Roman�dilleri�oku�
dum.� Frans�zcadan� ba�ka,�Romence� 	spanyolca� bu� dillere� de� oldukça� iyi� vak�f�m.�
Ama�en�iyi�bildi�im�dil�Almancadan�sonra�Frans�zca,��ngilizceyi�de�biliyorum.��ki�
buçuk�sene��ngiltere’de�bir�üniversitede�ö�retim�görevlisi�olarak�çal��t�m.�Frans�z�
ca�bana�daha�yak�n.�Fransa’da�bir�üniversitede�bulundu�um�için.�	talyanca,�Rum�
cay�� biliyorum.� Lisede� çok� klasik� bir� ö�renim� gördüm.� Birinci� dilim� Latinceydi.�
�kincisi�Eski�Yunanca�ö�rendikten�sonra�ba�ka�dillere�daha�a�ina�oluyorsunuz.��

Türk�lehçelerinden,�Tatarca�ile�u�ra�t�m.�Çünkü�Tatarca�Türkçeden�sonra�edebî�
diller� aras�nda� en� enteresan� dildir� benim� için.� Çünkü�Tatarlar� birçok� bak�mdan�
öncülerdi.�Hatta�Rus�Çarl�k�döneminde�mesela�Tatarlar�Türklerden�önce�dillerini�
�slah�etmeye�çal��t�lar.�Onlar� ilk�olarak�ça�da��bir�edebil�dil�de� icat�ettiler.�Bunu�
yapt�lar.�Yani�çünkü�orta�Asya’daki�Türklerin�yaz��dili�o�zaman�Ça�atayca�idi.�Ta�
tarlar� bu� Ça�atayca� veyahut� Ça�ataycaya� benzeyen� yaz�� dilinden� kurtard�lar�
Tatarcay��ve�yeni�ça�da��modern�bir�yaz��dili�icat�ettiler.�Ve�bu�çok�enteresan�bir�
fenomendir.�

�
�
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Ali�Büyükaslan:�
Çal��ma� alan�n�z/alanlar�n�z� hangi� konular?� Lisans,� master,� doktora� ö�reniminizi�

hangi�konularda�yapt�n�z?��u�an�daha�çok�hangi�konular�üzerinde�çal��malar,�ara�t�rmalar�
yap�yorsunuz?��

Johann�Strauss:�
Evet.�Yani�benim�formasyonum�son�derece�klasikti.�Türkolog�olarak.�Münih�

Üniversitesi�Türkoloji�bölümünün�mezunu�oldu�um�için�özellikle�Osmanl��tarihi,�
Medeniyeti�vard�.�Onlar��yapt�m.�Osmanl�ca�da�ö�rendim.�Benim�Türk�profesörle�
rim�Bedriye�Ats�z’d�.�Kendisi� hâlâ� eski� yaz�yla� yaz�yordu.� Tabii� bizim�o� zaman�
ö�rendi�imiz�Türkçe,�Öztürkçeden�çok�uzakt�.�Demek�ki�Öztürkçeyi�bir�yabanc��dil�
gibi�ö�renmeye�mecburduk.�Bunu�da�söylemek�istiyorum.�Öztürkçe�de�bir�sanat�eseri�
gibi�benim�için.�Onu�da�seviyorum.�Tabii�bu�dil�do�al�bir�dil�de�il�ama�sanat�eseri�olarak�
güzel.�(Gülüyor).�

Doktoram��17.�yüzy�l�bir�tarihçi�üzerine�yapt�m.�	sazâde�üzerine.�Pek�tan�nan�
bir�tarihçi�de�ildi.�Ama�bu�çal��ma�benim�için�enteresand�.�Osmanl��tarihi�hakk�n�
da,�prensipleri,�metotlar��hakk�nda�çok��ey�ö�rendim�bu�çal��ma�sayesinde.�Mese�
la�iktibas�meselesi,�kaynaklar�vs.�üzerinde.�Çünkü��u�ana�kadar�Osmanl��tarihçile�
rinin�edisyon�kritikleri�çok�az.�Yani�hemen�hemen�hiç�yok.�Bize�göre�edisyon�kritik�
terimine� lay�k� olan.� Ben� bu� çal��mamda� bir� edisyon� kritik� yapmad�m.� Bir� nevi�
tradüksiyon�kritik� tercüme�yapt�m.�Bu�asl�nda� ilginç�bir� fenomendir.�Avrupa’da�
hemen�hemen�bütün�ülkelerde� çoktan�beri� tarihçiler�ve� tarih�yazanlar�n� eserleri�
büyük�koleksiyonlarda�topland�.�Edisyonlar�yap�ld�.�Öyle�bir�proje�bildi�im�kada�
r�yla�Türkiye’de�yok��u�ana�kadar.�Bir�nevi�Tarihçiler�hazinesi�diye�bir��ey�yok��u�
ana�kadar.�Pek�de�ra�bet�yok��u�ana�kadar.�Bugünkü�nesil�daha�çok�iktisadi�ve�sosyal�
tarih�ile�ilgileniyor.�Bu�tabii�ar�ivlerde�daha�enteresan�belgeler�var.�Onun�için�tarih�
çilerin�eserleri�biraz�ihmal�edildi.�Mesela�19.�yüzy�l�n�baz��vakânüvist�tarihleri�hâlâ�
bas�lmam��t�r.��

Bu� konular�n� asl�nda� derli� bir� çal��ma� olmas�� laz�m.� Mesela� Monumenta�
Historika�Ottomanika�adl��olabilir.�(gülüyoruz.)�

Ba�ka� konularla� da� u�ra�maya� ba�lad�m.� Ben� Frans�z� dili� ve� edebiyat�� da�
okumu�tum.�Ve�bu�ö�renim�sayesinde�tabii�Türkiye�ile�Avrupa�aras�ndaki�ili�kiler�
hakk�nda�ara�t�rma�yapmak�ideal�bir�durumdur.�Çünkü�Tanzimat’tan�beri�Türki�
ye’de� Osmanl�� �mparatorlu�u’nda� en� yayg�n� dil,� hâkim� olan� dil� Frans�zcayd�.�
Onun� için� tercümeler�hakk�nda�birçok�ara�t�rma�yapt�m.�Tercüme�tarihi�üzerine�
özellikle� Mehmet� Ali� döneminde� M�s�r’da� yay�nlanan� ilk� tercümeler� hakk�nda�
çal��t�m.�Ve�ba�ka�bir�konuda�milletlerin,�cemaatlerin�Türklerle�kültürel� ili�kileri�
üzerine�çal��t�m.�Mesela�Türkçe�eser�veren�Rumlar�hakk�nda�birkaç�çal��mam�ol�
du.�Ermenilerle�de�bu�konuda�u�ra�maya�ba�lad�m.�Bir��ey�haz�rl�yorum.�Türkçe�
eser�veren�Ermeni�yazarlar�hakk�nda.�

�
�
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Ali�Büyükaslan:�
Akademik�çal��malar�n�z�dolay�s�yla�zaman�zaman�Türkiye’ye�gidip�geldiniz.�Ne�kadar�

süreyle� Türkiye’de� kald�n�z?� Türkiye’de� bir� üniversitede� ya� da� herhangi� bir�müessesede�
çal��t�n�z�m�?�Biraz�Osmanl�ca�biraz�Türkçe�bu�güzel�konu�man�z��nerede,�nas�l�edindiniz,�
bunu�merak�ediyorum?�

Johann�Strauss:� �
Ben�iki�sene��stanbul’da�kald�m.�Ama�Orient�Enstitut’te�bir�Alman�müessese�

sinde�görevliydim.�Ama�Türkçeyi�bundan�önce�ö�rendim.�Bu� ikamet� sayesinde�
Türkçeyi�ö�rendim�diyemem.�Benim�için�bir�f�rsatt�.�Özellikle�bibliyografya�çal���
malar��için�önemli�bir�dönemdi.�O�zamandan�beri�Osmanl��ve�Türkçe�kitapç�l�kla�ilgili�
olarak,�tarihiyle�ilgilenmeye�ba�lad�m.�Bu�da�ba�ka�bir�ihtisas�m.�Hatta�bir�nevi�önder�
lik�yapt�m.�Çünkü�o�döneme�kadar�19.�yy.�Osmanl��kitap� tarihi�pek�ara�t�r�lma�
m��t�.�Ondan� sonra�mesela�Müteferrika� adl�� dergi� ç�kmaya� ba�lad�.� Sadece� kitap�
tarihi� ile� ilgili� bir� dergi.� �lk� numaras�n�n� ilk�makalesi� benimdi.� Frans�zca� olarak�
ç�kt�.�Demek�ki�tabii��imdi�Türkiye’de�o�kadar�uzman�var�ki�o�kadar�çok�yay�n�var�
ki� ben� ayn�� yolda� devam� etmekte� biraz� zorluk� çekiyorum.�Onun� için� daha� çok�
Osmanl�� �mparatorlu�u’nda� yabanc�� dilde� ç�km��� olan� yay�nlarla� u�ra��yorum.�
Mesela��stanbul’da�ç�km���olan�Frans�zca�yay�nlar�üzerine�bir�makale�yazd�m.�Bu�
da�Türkçe�olarak�Müteferrika�dergisinde�ç�kt�.�Bütün�bunlar�n� sonucunda��u�an�
konu�abildi�im�dile�sahip�oldum�diyebiliyorum.�Zaten�bu�bir�süreçtir.�Ama�benim�
hedefim�konferans�tercüman��olmak�de�il.�Ben�daha�çok�bilimsel�bir�zihniyetle�yakla���
yorum�Türk�diline.�Ama�tabii�Türkçe�konu�mak�bir�zevk�olabilir.�Sadece�bir�sorun�var.�
Pek� çok� Türkolog� için� Türkçeyi� konu�mak� için,� Türkçe� konu�mak� için� en� az� iki� üç� tür�
Türkçe�ö�renmek�laz�m.�Osmanl�cadan�Öztürkçeye�kadar.�Bu�Türkçe�ö�renenler�için�ger�
çekten�bir�sorundur.��Frans�zca�ö�renecekseniz�tek�bir�dil�ö�renmelisiniz.�Frans�zca�
n�n�Osmanl�cas�� gibi� bir� durum�yok.�Tek�bir�dil� var�ortada.�Türkçeyle�u�ra�t���n�z�
zaman�özellikle�üniversite�olarak,�Öztürkçeyi�bilmek��artt�r.�Çünkü�ça�da��Türk�
dili� bir� yar�m�yüzy�l� evvel� yaz�lan�Türk�dili� gibi�de�il� ama� tabii� bir�üniversiteli�
olarak�70�80�y�l�önce�yaz�lm���olan�eserleri�de�okuyabilmelisiniz.�Hatta�Arap�harfli�
eserleri�de�okumak�laz�md�.�Demek�ki�Osmanl�cay��da�ö�renmelisiniz.�Bu�Türkçeye�
özgü�bir�durumdur.�Ben�bildi�im�diller�aras�nda�ba�ka�bir�dilde�böyle�bir�durum�oldu�unu�
sanm�yorum.� Türkçeyi� ö�retmek� de� biraz� bu� aç�dan� özel.� Siz� ça�da�� Türk� dilini�
ö�retebilirsiniz.�Çok�iyi,�Türkiye’ye�gitti�iniz�zaman�herkes�sizi�anl�yor.�Ama�ayn��
zamanda�50,�80�y�l�önce�yaz�lm���bir�kitab��sözlük�yard�m�yla�anlayabilirsiniz.�Yani�
bu�bir�problemdir.�

Ali�Büyükaslan:�
Osmanl�ca�okumay��Almanya’da�m��Fransa’da�m��ö�rendiniz?�Osmanl�ca�yazabiliyor�

sunuz�ayn��zamanda.�Osmanl�cay��okuyup�yazan�gerek�Almanya’da�gerekse�Fransa’da�çok�
say�da�akademisyen�var�m�?�

�
�
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Johann�Strauss:�
Ben�tabi�Osmanl�cay��anavatan�mda,�Almanya’da�ö�rendim.�Arapça�ve�Fars�

çay�� bilenler� için� Osmanl�ca� yaz�,� kelime� hazinesi� bak�m�ndan� nispeten� kolay.��
Ama�bununla�beraber�üslup,�edebiyat,��iir�zordur.�Veyahut�resmi�belgeler,�özellik�
le�19.�yüzy�l�n�resmi�belgeleri�çok�zor.�Anlamak�zor�çünkü�müselsel�cümleler�var.�
Çünkü�bunu�anlamak�için�zaman�laz�m.�Zannedersem�Alman�Türkologlar�aras�n�
da�Osmanl�ca�bilen�çok�ki�i�var.�Fransa’da�tabii�Türkoloji�o�kadar�geli�mi��de�il.�
Zannedersem.�Osmanl�cay��bilenlerin�hepsini��ahsen�tan�yorum.�Tatl��bir��ey�anek�
dot�olarak�söylemek�istiyorum.�Bir�kere�Paris’te�bir�müzayede�katalo�unu�gördüm.�Orda�
�ey�var�yani�bir�Osmanl���ehzadesinin�miras��vard�.�Bunlar�aras�nda�Osmanl�ca�kitaplar�da�
vard�.�Müzayedeyi�organize�eden�firma�Osmanl�ca�bilen�bir�ki�i�bulamam���herhalde�Pa�
ris’te�bir�	ranl�ya�vermi�ti.�Bu�	ranl��bu�kitaplar�n�künyelerin�hepsini�Farsça�olarak�trans�
kripsiyonunu� yapt�.� Benim� için� sonuç� gülünçtü.� Paris’te� o� zaman� durum� böyleydi.�
Osmanl�ca�bilen�bir�ki�iyi�bulmak�zormu�.��

Ali�Büyükaslan:�
Osmanl�can�n�sizin�için�özel�bir�anlam��var�m�?�Yani��öyle�soray�m�isterseniz�bu�so�

ruyu:�Alt��yüzy�l��a�k�n�varl���n��sürdüren�bir�imparatorlu�un�dili�olarak�m��görüyorsu�
nuz�Osmanl�cay��yoksa�bir�medeniyetin�geride�b�rakt����izlerin�bir�parças��olarak�m�?��

Johann�Strauss:�
San�r�m�ikisi�de.�Bir�taraftan�bir�imparatorlu�un�dili.�Bu�konu�beni�gerçekten�

ilgilendiriyor.�Asl�nda�çal��malar�m�hep�bu�konu�üzerinedir.�Bu�koskoca�impara�
torlukta�bu�çok�uluslu,�çok�dilli�imparatorlukta�Türkçenin�rolü�neydi�(Türkçeden�
kas�t�Osmanl�ca)?�Bu�konu�çok�ilginçtir.�Çünkü�bir�taraftan�Türkçe,�kaba�Türkçe�
diyebiliriz�eski�tabirlere�göre.�Mesela�Balkanlarda�hatta�Türkofon,�Türkçe�konu�an�
cemaati�olmayan�yörelerde�konu�ma�dilinde�pek�çok�Türkçe�kelimeler�kullan�l�r�
d�.�Mesela� Romen� dilinde� pek� çok� Türkçe� kelimeler� vard�.� Ama� Eflak� ve� Bu��
dan’da�pek�az�Türk�vard�.�Demek�ki�bu�kelimeler�ba�ka�bir��ekilde�dile�girdiler.�
Türkçe�kelimeler�tüm�Balkanlarda�çok�yayg�nd�.�Bir�dilden�ba�ka�bir�dile�girdi�bu�
kelimeler.�Demek�ki�Osmanl��döneminde�Türkçe�hemen�hemen�her�yörede�bilindi,�
en�az�baz��kelimeler�herkesçe�kullan�l�rd�.��Yaz��dili�ba�ka�bir�problemdir.�Bu�ba�
k�mdan� Osmanl�� �mparatorlu�u’nun� durumu� Avusturya� Macaristan� veyahut�
Çarl�k�Rusya’s�ndan� farkl�d�r.�Çünkü�yaz��dili� sadece�Müslüman�nüfusuna�aitti.�
Tanzimat�dönemine�kadar�Türkçe�yani�Arap�harflerle�eser�veren�bir�gayri�Müslim�
yok.� �mkâns�zd�.�Baz��kaynaklara�göre�yaz��dili�gayri�Müslimlere�yahut�kâfirlere�
ö�retmek��eriata�ayk�r�yd�.�Demek�ki�edebiyat�seviyesinde�Osmanl�can�n�mü�te�
rek�ortak�bir�dil�olmas��imkâns�zd�.�Tabii�Tanzimat’tan�sonra�bu�durum�de�i�ti.�O�
zamandan�beri�mesela�pek� çok�eserini�Osmanl�ca�olarak�yazan�Ermeni�yazarlar�
var.�Rumlar,�Museviler,�Musevi��airler�var.�19.�yy.�sonundan�itibaren.�Ama�yani�



44 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 2/3 

Türkofon�Ortodokslar�mesela�Karamanl�lar�denilen�Ortodoks*�Türkler,�Türkçeyi�
Yunan� harflerle� yazmaya� devam� ettiler,� me�hur� Karamanl�� edebiyat�.� Ve� yani�
Türkofon,� anadili� Türkçe� olan� Ermeniler� de� Türkçe� eserlerini� Ermeni� harflerle�
yazmaya,�yay�nlamaya�devam�ettiler�bu�ilginç�bir�fenomendir.�Bu�durum,�kanaa�
timce� Osmanl�� medeniyetinin� problematik� bir� taraf�d�r.� Yaz�� dili� hiçbir� zaman�
bütün�cemaatlerin�orta�bir�dili�olamad�.�Niçin?�Bu�enteresan�bir�meseledir.�Zanne�
dersem� din� önemli� bir� rol� oynad�.� Çünkü�Osmanl�� toplumunda� alfabe� dilden� daha�
fazla�dinle�ilgiliydi.�Ve�milli�bir�müessese�olarak�telakki�edildi.�

Ali�Büyükaslan:�
Osmanl�cadan�bahsederken�bir�gün�bana,�Osmanl�lar�n�son�derece�nazik�insanlar�ol�

du�unu,�dillerini�son�derece�kibar�kulland�klar�n��söylemi�tiniz.�Hatta�Seine�nehri�ile�ilgi�
bir�de�anekdot�anlatm��t�n�z.�Burada�istirham�etsem�okuyucular�m�zla�ayn��anekdotu�pay�
la��r�m�s�n�z?�

Johann�Strauss:�
Bu�bir�kere�okudu�um�bir�anekdottur.��talyanlara�göre�yani�se�non�e�vero,�e�ben�

trovato�diyebilirim.�Yani�demek�ki�gerçek�de�ilse�bile�iyi�bir�bulu�tur.�Osmanl��harici�
ye�memurlar��o�kadar�nazik�ve�kibar�ki�ilerdi�ki�Sen�kelimesini�hiç�kullanmamaya�
dikkat� ettiler� ve� siz� dediler.� Paris’te� yaz�lan� yaz��malarda�Seine� nehri� yerine�Siz�
nehri�yazm��lar.�Anekdot�böyle.��

Ali�Büyükaslan:�
Günümüz�Türkiye’sinde�Osmanl�can�n� durumu� hakk�nda� bilginiz� var�m�� diye� sor�

sam?�Örne�in� liseyi� ya� da� üniversiteyi� bitiren� herhangi� bir� ö�renci�Osmanl�ca� okuyup�
yazamaz.�Ancak�bu� i�in� ö�renimini� al�rsa� bunu�yapabilir.�Sizce�Osmanl�ca,� ö�renilmesi�
gereken�bir�“dil”�mi?�Bu�soruyu,�Türk�tarihi�ve�kültürü�üzerinde�çal��an�bir�bilim�adam��
olarak�soruyorum.�Örne�in�müthi��bir�hazine�olan�Osmanl��Ar�ivleri�ancak�uzmanlar�n�n�
okuyabilece�i� bir� konumda� bulunmaktad�r� Türkiye’de.� Oysa� �u� an� Strazburg’ta,� Alzas�
bölgesine�geldi�imde�gördü�üm��ey�beni�oldukça�etkiledi.�Alzasca�dili�ö�retim�merkezlerin�
den� tutun� da� Alzas� kültürünü� tan�tmaya� yönelik� birçok� etkinlik� mevcut� burada.� Oysa�
Türkiye’de�büyük�bir�geçmi�e�sahip�Osmanl��dilini�ve�kültürünü�ö�retmek�sanki�bir�ay�p�
gibi�de�erlendirilir.�Hatta�b�rak�n�ay�p�olmas�n��böyle�bir� �eyi�dillendirmek�Cumhuriyete�
hakaretmi��gibi�bile�alg�lanabilir�kimi�çevrelerce.�Sizce�bu�paradoksal�bir�durum�mudur?�
Yani�insan�ne�kadar�geçmi�inden�kendisini�soyutlayabilir�ki?�Ne�kadar�kaçabilir�ki?�(Baz��
lar��için�bu�resmen�bir�kaç���sanki).��

Johann�Strauss:�
Bu�uzun�ve�önemli�bir�soru.�Tabi�ben�aç�kça�söyleyeyim.�Tatmin�edici�bir�ce�

vap�veremem.�Yani�bu�gerçekten�halli�imkâns�z�bir�durumdur.�Çünkü�Osmanl�ca�
�ey,�sadece�bir�alfabe�meselesi�de�il,�bir�dil�bir�kültür.�Tabi�mesela�Ziya�Gökalp’�n�

                                                 
*  Ortodoks kelimesinin bilimsel terminolojideki anlam�n� bilenler için herhangi bir sorun olmamas�na kar��n, bu kelimenin 

buradaki kullan�m�n�n (dini terminolojiden) farkl� oldu�unu özellikle belirtmek istiyoruz. Dolay�s�yla Ortodoks Türkler ifa-
desiyle kastedilen �eyin, ‘dillerine olan ba�l�l�klar� konusunda tavizsiz olan’, �eklinde anla��lmas� gerekti�ini belirtmekte 
yarar görüyoruz.  
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eserlerini�hem�yeni�harflerle�hem�eski�harflerle�okuyabilirsiniz.�Yani�kâfi�bir�keli�
me�hazineniz�varsa.�Tabi�mesela�1928’den�evvel�yaz�lan�bir�kitap�1929�da�yaz�lan�
bir�kitab�n�dili�ayn�.�Sadece�harfler�farkl�.�Ondan�sonra�dil�devrimi�ba�lad�.�Bu�dil�
devrimi�Türkçenin�fizyonomisini�tamamen�de�i�tirdi.�Yani�bugün�kullan�lan�ke�
limelerin�yüzde�sekseni�yani�Türkçe�veyahut�Arapça�Farsça�olmayan�kelimeler.�O�
dönemde� durum� tam� aksiydi.� Gazetelerde� kullan�lan� terimlerin� yüzde� sekseni�
Arapça� Farsçayd�.� Son� zamanlarda� enteresan� çal��malar� okudum.� Yani� 1933’e�
kadar� mesela� �stanbul� Üniversitesi� ö�retim� üyeleri� aras�nda� terimlerin� Arapça�
kökenli� olmas�� laz�m� oldu�unu� kanaati� çok� yayg�nd�.� Demek� ki� bu� bak�mdan�
durum�büsbütün�de�i�ti.�Bugün�hiçbir�yeni�terim�Arapça�ve�Farsça�kökenden�icat�
edilmiyor.�Bugünkü�Türkçe�nas�l�bir�dil?�Buna�siz�cevap�vermelisiniz.�Bence�bu�dil�
sevilir,� kullan�l�r.� Genç� nesil� zannedersem� Arap� ve� Fars� kökenli� kelimelere� bir�
nostaljisi�yok.�Ve�Türk�diline�göre�de�bu�yeni�kelimeler�daha�kolay.�Ses�uyumuna�
göre�mesela�kamuoyu,�efkar�i�umûmiyeden�daha�kolay�telaffuz�edilir.�Bu�da�önemli�
bir�noktad�r.��imdi�siz�sordunuz�Osmanl�can�n�ö�retilmesi�konusunu.�Laz�m�m��
de�il�mi?�Tabii�tarihçiler�için,�Edebiyat�tarihi�ile�ilgilenenler�için�kaç�n�lmaz�san��
r�m.�Ama� tabii� bugünkü�nesil� için� edebiyattan� tarihten�daha� önemli�daha� ciddi�
sorunlar� var.� Yani� bunu� da� unutmamak� gerek.� Türkiye’nin� geli�mesi� için� tabii�
Osmanl�ca�bilgisi�son�derece�önemli�de�il.�Hepimiz�biliyoruz�ki�Türkiye’de�tarih�
ve�edebiyat�okumak�bir�nevi� fedakârl���� temsil� ediyor.�Çünkü�para�bak�m�ndan�
pek�verimli�de�il.�Bu�tahsil�çok�kazançl��de�il.�Bunu�çok�gerçekçi�bir��ekilde�gör�
mek� laz�md�r.� Bundan� ba�ka� zannedersem�Osmanl�cay�� ö�renmek� kolay� de�il.�
Ben�bunu�görüyorum.�Ö�rencilerimin�ço�u�Türk�kökenlidir.�Osmanl�ca�dersinde�
basit�metinleri�okumak�için�çok�zorluk�çekiyorlar.�Onlar�için�Lâtin�alfabesinin�ko�
lay�oldu�u�besbelli.�Bu�bir�elit�kültürüydü.�Ve�Osmanl�cay�� iyi�yazanlar�n�say�s��
azd�.�Yani�bu�Osmanl��toplumu�için�genel�bir�durum.�Size�bir�misal�vereyim.�Mat�
baan�n�icad�ndan�sonra�harf�devrimine�kadar�Türkiye’de�bas�lan�kitaplar�n�say�s��
20�bin�25�bin�aras�ndad�r.�Seyfettin�Özege’nin�katalo�unda�kaydedilen�eserler�o�
kadar.� Bu� rakam�1900’de�Almanya’da�bir� senede� yay�nlanan�kitaplar�n� say�s�na�
e�ittir.�Demek�ki�Osmanl�lar�aras�nda�yazabilmek�ve�özellikle�eser�vermek�bir�im�
tiyazd�.�Sadece�imtiyazl��bir�s�n�fa�aitti.�Yeni�Türkçe�ve�tabii�daha�çok�demokratik�
bir�dil�oldu.�Kanaatimce.�Bu�dili� ö�renmek,�bu�yaz�y�� ö�renmek�daha�kolayd�r.�
Yani�Osmanl�cay��yazmak� için�Arapça�ve�Farsça�bilmek� laz�md�r.�Güzel�bir�Os�
manl�ca� yazmak� için.� Bugün� tabii� bence� Mustafa� Kemal� Atatürk’ün� hedefiydi.�
Demokratik�bir�dil�yaratmak.�Sadece�tabi�bu�dil�devrimi,�bu�tasfiye�süreci�o�dere�
cede� laz�m�de�ildi.�Çünkü�mesela�Azerbaycan’da,�Azerbaycan�yaz��dilinde�hala�
pek�çok�Arapça,�Farsça�kelimeler�kullan�l�r.�Ama�ayn��zamanda�ça�da��Azerbay�
can�dili�modern�bir�dildir.�Ve�herkese�aç�k�bir�dildir.�Dili�ö�renenler�pek�zorluk�
çekmiyorlar�san�r�m�ana�dili�Azerice�olanlar.�Öyle�bir�devrim�mant�k�taraf�ndan,�
zaruri�kaç�n�lmaz�de�ildi.�Öbür�taraftan�bu�dil�için�Öztürkçe�için�sanat�eseri�terimini�
kulland�m.�Bu�büyük�bir�gerçekle�me.�Bir�insan�n,�bir�dâhinin�eseridir.�Ve�bu�çerçe�
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vede�bunu�anlamak�gerek.�Atatürk�yeni�bir�Türkiye�istedi.�Yeni�bir�devlet�istedi.�
Ve�bu�yenilik�fikri�son�derece�önemliydi.�Atatürk�yeni�bir�ad�verdi�ülkeye�Türkiye,�
Devlet�i�Aliye�de�il,�Türklerin�ülkesi,�Atatürk�Türklere�yeni�adlar�verdi.�Türkiye’de�
bütün� soyadlar�n�n� Türkçe� olmas�� �a��rt�c�� bir� fenomendir.�Avrupa� ülkelerinde� ki�ilerin�
etnik�asl��s�k�s�k�soyadlar�ndan�belli�olur.�Mesela�Sarkozy�Macar�as�ll�d�r.�Türk�olsayd�.�
Bu�imkâns�zd�.�Ad��belki�Öztürkçe�bir�isim�olurdu.�Y�ld�r�m,�Bilgeka�an�vs.�Atatürk�
Türklere�yeni�bir�dil�vermek�istedi.�Bu�devrimci�bir�ruhtan�kaynaklan�yordu.�Tabii�
bu�devrimci�bugün�art�k�kalmad�.�Ama�sonuçlar��kald�.��

Ali�Büyükaslan:�
Türkoloji� e�itimi� aç�s�ndan� Almanya� ve� Fransa’da� yap�lan� gerek� akademik� gerekse�

akademik�ortamlar�n�d���nda�yap�lan�çal��malar��nas�l�de�erlendiriyorsunuz?�Bu�çal��ma�
lar�arzu�edilen�noktada�m�?�Bugün�Türkçenin,�Türk�kültür�ve�tarihinin,�70�milyonu�a�an�
nüfusuyla,� tarihiyle,� kültürüyle� Avrupa� bilim� çevrelerinde� hak� etti�i� ilgiyi� gördü�ünü�
dü�ünüyor�musunuz?�

Johann�Strauss:�
Yani�zannetmiyorum.�Ama�bu�gayet�normaldir.�Niçin?�Çünkü�Türkiye�o�ka�

dar�h�zl��bir��ekilde�geli�ti�ki�bunu�takip�etmek�zordu.�Size�bir�misal�vereyim.�Ge�
çenlerde�Sadri�Maksudi�Aksal’�n�Türk�Dili�için�adl��bir�kitab�n��bir�kere�daha�oku�
dum.�Bu�kitap�dil�devrimi�çerçevesinde�önemli�bir�yer�tutar.�Ama�enteresan�olan�
�ey�son�sözdü�bizi�ilgilendiren.�Çünkü�Sadri�Maksudi�bu�k�s�mda�diyor�ki,��“Ben�
Türkçenin� reformu� ile� ilgilendi�im� için,� bunun� sebebi� �udur� ki� ben� korktum,�
Türkçenin�kaybolmas�ndan�korktum.”�Ben��a��rd�m.�Bugün�Türkiye�70�milyonluk�
bir�ülke.�Ama�o�dönemde�birinci�dünya�sava��ndan�sonra�Türklerin�adedi�belki�15�
milyon� idi.�Ve�Yani�müthi��rakipleri�de�vard�.�Yani�15�milyonluk�bir�ülke�ve�70�
milyonluk�bir�ülke�aras�ndaki�fark�tabi�müthi�.�Ve�tabi�kafalar�ndaki�imajlar�uzun�
bir�süre�kal�r.�Avrupa’daki�Türkiye�imaj��çok�eskimi�.�Demek�ki�bu�tarih�bak�m�n�
dan�de�il,�yani�mesela�haçl��seferleri�zihniyetinden�bahsetmiyorum.�Bu�ba�ka�bir�
konudur.�Zannedersem�en�önemli�nokta��udur�ki,�Türkiye�son�20��25�y�ld�r�o�ka�
dar�h�zl��bir��ekilde�geli�ti�ki�önceki�duruma�belki�hiç�benzemez.�Otuzlu�y�llardan�
itibaren�Türkiye’de�bir�kültürel�devrim�ba�lad�.�Ve�çok�ba�ar�l��oldu.�Türkiye’nin�
dili,�edebiyat��tamamen�yenilendi.�Son�y�llarda�bence,�kanaatimce�iktisadi�ve�siyasi�
bir�devrim�meydana�geldi.� �unu�da� ilave�etmeliyim�ki�de�i�im�önce� iktisadi�ve�
sonra�siyasi�oldu.�Özal�y�llar�ndan�beri�Türkiye�tamamen�de�i�ti.�Ben�bu�de�i�i�
min�tan����idim.�Sadece�önceki�devirleri�sadece�arkada�lardan�ö�rendim�benden�
daha�ya�l��olanlardan.�Bu�de�i�meyi�görmek�laz�md�r.�Çok��ükür�turizm�çok�geli��
ti�Türkiye’de�binlerce�yüz�binlerce�Avrupal��her�ulustan�Türkiye’yi�gördüler.�Bu�
da�yeni�bir�durumdur.�Eskiden�Türkiye’yi�ziyaret�edenlerin�say�s��azd�.�Uzmanlar�
falan.� �imdi� s�radan� insanlar� Türkiye’ye� gelirler� ve� bence� intibalar�� her� zaman�
hemen� hemen� pozitif.� Ben� son� y�llarda� sadece� �stanbul’u� ziyaret� ettim.� �stan�
bul’daki�de�i�meler�de�müthi�.��stanbul’da�ikamet�etti�im�zamandan�beri�o�kadar�
de�i�iklikler�olmu��ki�her�gidi�imde�yenilikler�görüyorum.�Bunu�da� ilave�etmek�
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istiyorum.�Birçok�alanda�Türkiye�daha�geli�mi���u�anda.��Ve�Say�n�Büyükarslan’�n�
da�itiraf�etti�i�gibi�(Fransa’daki)�üniversitelerimiz�baz��bak�mdan�da�Türkiye’dekilere�göre�
geri�kalm��.*�Demek�ki�Türkiye�bugün�birçok�Avrupa�ülkesinden�çok�daha�dinamik�
bir�ülkedir.�

Ali�Büyükaslan:�
Bu�ilgiyi�daha�canl�,�daha�verimli�hale�getirmek�için�akademisyenler�olarak�bizlere�dü�

�en�görevler�nelerdir?�Ya�da�Türkiye�Cumhuriyeti�hükümeti�yetkililerinin�Avrupal��bilim�
çevrelerinin�Türkiye’ye,�Türkçeye,�Türk�dili�ve�kültürüne�ili�kin�ilgilerini�art�rmak�amac�y�
la�neler�yapmalar��gerekir�sizce?�

Johann�Strauss:�
Biraz�dü�ünmem� laz�m.�Almanya’ya�gelince�durum�o�kadar�kötü�de�il.�Es�

sen’de�Türkay�Enstitüt�vard�r.�Faruk��en’in�idare�etti�i�bir�enstitüdür.�Bu�enstitü�
nün�yay�nlad����kitaplar�makaleler�bence�ciddi�ve�enteresan.�Önemli�bilgiler�verir�
ler.� Fransa’da� durum� bamba�kad�r.� Bazen� ben� gerçekten� �a��r�yorum.� Mesela�
Türkçe�ve�Türk�kültürü�ile�ilgilenen�üniversite�bölümleri�son�derece�azd�r.��u�anda�
Paris’ten�ve�Strasbourg’dan�ba�ka�bir�yer�yok�asl�nda.�Yani�bu�konuda�bir�sorun�
var.� Avrupal�lar� Türkiye’yi� bildiklerini� zannederler.� Bu� kanaattedirler.� Çünkü�
Avrupa’n�n�birçok�ülkesinde�yerli�Türkler,�Türk�nüfusu�vard�r.�Tabii�Avrupal�la�
r�n�Türkiye� imaj�� biraz�da�bu� cemaate,�bu� toplulu�a�göre� �ekil� al�yor.�Bu�bence�
biraz� uygun� de�il.� Çünkü� gurbetçilerin� ço�u� k�rsal� bölgelerden� geldiler� Avru�
pa’ya�ve�onlar�n�kültürü�var�olan�kültürü�Türk�kültür�mozayi�inin�sadece�bir�par�
ças�� olu�turmakta,� temsil� etmektedir.�Asl�nda� zannedersem� �u� anda� problem�yaln�z�
Avrupal�lara�Türk�kültürünü� tan�tmak�de�il�Avrupa’daki�Türklere�de�Türk�ve�Osmanl��
kültürünü�tan�tmaktan�ibarettir.��

Ali�Büyükaslan:�
Bir�sohbetimizde�bana�Türk�insan�n�n�oldukça�s�cakkanl��oldu�unu�söylemi�tiniz.�Hat�

ta�yan�lm�yorsam�Paris’te�havaalan�nda�gördü�ünüz�bir�manzaray��örnek�olarak�anlatm���
t�n�z.�Türk�insan��ve�Türkiye�ile�ilgili�izlenimlerinizi�burada�bizimle�payla��r�m�s�n�z?�

Johann�Strauss:�
Tabii.�Yani�Türklerin�bütün�insanlar�gibi�hem�iyi�hem�de�kötü�taraflar��da�var�

d�r.�Kötü�taraflar�ndan�burada�bahsetmeyi�dü�ünmüyorum.�Sadece�iyi�taraflar�n�
dan�bahsetmek�istiyorum.��

                                                 
*  Say�n Strauss’un �ahs�ma atfen kulland��� bu cümlenin k�sa bir hikâyesi vard�r. Strazburg’a görevli olarak geldi�imde ilk 

izlenimlerim s�cakkanl�, mesle�inde oldukça üretken, sayg�de�er, ciddi bilim adamlar�n�n oldu�u bir üniversiteye gelmi� 
olman�n yan�nda, benim için hayal k�r�kl��� te�kil eden baz� �eylerin de bulunmas�yd�. Bu konuda ilk akla gelenler fiziki 
yetersizlik, bizim Türkiye’de al��m�� oldu�umuz Kampus olgusundan daha farkl� bir �ekilde apartmanlar�n aras�na s�k��-
m��, bir yerde �ehirle iç içe, ama �ehrin geli�mi�li�inden, güzelli�inden, canl�l���ndan pek nasiplenmemi�, ö�retim üyele-
rinin niteliklerini adeta göz ard� edercesine, isyan derecesine vard�racak noktada bir fizikî yetersizli�in üniversiteye hakim 
olmas�yd�. Ayr�ca en az�ndan benim Türkiye’de görev yapt���m üniversitem, ikili anla�malar gere�i ülkemize gelen ya-
banc� ö�retim üyeleri için hemen bir bar�nacak yer tahsis etmekte, bu elemanlar�n görev sürelerince kar��la�abilecekleri 
güçlükleri minimuma indirmek ad�na üzerine dü�en her �eyi yapmaktayd�. Bizzat tan�k oldu�um olaylar bu konuda benim 
Strazburg’a geldi�imde kar��la�t���m manzara kar��s�nda beni ilk günlerde oldukça hüzünlü k�lm��t�. Ancak gerek bölüm 
ba�kan� say�n Paul Dumont’un gerekse di�er de�erli ö�retim elemanlar�n ilgileri ve s�cakkanl� yakla��mlar� sayesinde bu 
izlenimlerimizi olumsuzdan olumluya döndürmek için epey bir çaba sarf etti�imi de yeri gelmi�ken aç�klamak istiyorum. 
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Ali�Büyükaslan:�
Asl�nda�bir�iki�kötü�taraftan�da�bahsedebilirsiniz.�
Johann�Strauss:�
Demek� ki� Türk� toplumunda�Avrupa’da� kaybolmu�� birtak�m� özellikler� hâlâ�

ya��yor:� yard�mseverlik,� samimiyet,� misafirperverlik…� Türkiye’de� ya�am��� olan�
yabanc�lar� zannedersem� hepsi� bu� konuda� ayn�� fikirdedir.� Bundan� ba�ka� Türk�
toplumunda�demokratik�bir�ruh�vard�r.�Demek�ki�her�insan�n�hakk��vard�r.�Yani�
bu� �üphesiz� din� ile� alakal�d�r.� Mesela� �stanbul’da� iken� hep� �a��r�yordum.� Tam�
�ehrin�merkezinde�bazen�çok�sade�evler�var.�Mesela�Adalar’da�herkes�gezebilir.�
Avrupa’da�olsayd��bütün�bu�bölgeler� imtiyazl��bir� tabakaya�mahsus�olurdu.�Ve�
Türkiye’de�bu�durum�hâlâ�böyledir.�Hem�fakirin�hem�zenginin�yeri�vard�r.�Belki�
iyi�anlatamad�m�ama�sonra�da�düzeltebiliriz.�Yani�bu�s�n�f,�sosyal�bir�tabakaya�ait�
imtiyazlar��ayn��derece�yoktur.� �nsanlar� iç� içe�ya��yorlar.�Sosyal�yükseli��asl�nda�
herkese�aç�kt�r.�Sadece�aile�arka�plan�na�göre�de�il�öyle�san�r�m.�Belki�Türkiye’de�
de�bir�elit�s�n�f�var�ama�bu�durum�son�y�llarda�de�i�ti.�Eski�elitler�önemini�kaybet�
tiler.�Siyasi�planda�bu�çok�bellidir.�

Ali�Büyükaslan:�
	stanbul’un�sizin�aç�n�zdan�farkl��bir�anlam��var�m�?�Bugün�Türkolojiyle�u�ra�an�Ba�

t�l��bilim�adamlar�n�n�birço�u�için�	stanbul�farkl��anlamlara�sahip.�Ve�ben�ayr�ca�biliyorum�
ki� sizin� �ehirlere�olan� ilginiz�sadece� 	stanbul’la� s�n�rl��de�il.�Osmanl�n�n� egemen�oldu�u�
co�rafyan�n�büyük�bir�k�sm�n��gezdiniz�san�r�m.�

Johann�Strauss:�
Türkiye�çerçevesinde��stanbul’un�durumu�biraz�paradoksald�r.�Çünkü�gerçek�

ba�kent� �stanbul,� resmi� ba�kent� Ankara’d�r.� �stanbul� co�rafi� bak�mdan� Türki�
ye’nin�kenar�nda�bulunur.�Önemi�sadece�geçmi�ine�bakarken�belli�olur.� �stanbul�
geçmi�te� bir� imparatorlu�un� ortas�ndayd�.� �stanbul’un� özelli�i� �stanbul’un� Os�
manl�l���d�r.� Türkiye’nin� en� Osmanl�� �ehridir.� Sadece� mimari� bak�mdan� de�il.�
�stanbul’dan�ba�ka�mesela�Musevi,�Ermeni�cemaatler�kalmad�.�Osmanl��dönemin�
de� de� ya��yordu� bunlar.� Bu� bir�mirast�r.� Bu� kozmopolit� görüntü,� yar�m� yüzy�l�
önce�hala�100�bin�kadar�Rum�vard�.�Bu�kozmopolitlik��stanbullular�n�zihniyetinde�
hala�ya��yor.�Öyle�bir�durum�ba�ka��ehirlerde�yok.�Ben�bilmiyorum.�Belki�ba�ka�
�ehirlerde��zmir’de�bu�kozmopolit�dönemlerin�nostaljisi�vard�r.�Bu�duruma�benzer�
bir�durum�olabilir.�Ama�insanlar�yok�art�k�o�dönemden�kalma.�Di�er�taraftan��s�
tanbul�tam�bir�kâinat�(ayr��bir�dünya)�te�kil�eder.�Tabi�bütün�Türkiye’ye�hiç�temsil�
edemez.�Bilmiyorum�Erzurum’un,�Konya’n�n,�Kayseri’nin�insanlar��ba�kad�r�her�
halde.�K�rsal�Türkiye’nin�gelenekleri�görenekleri��stanbul,�as�l��stanbul�gelenekle�
rinden�farkl�d�r�herhalde.�Bir�etnograf�için,�bir�müzikolog�için�k�rsal�bölgeler�daha�
enteresand�r� herhalde.� Hakiki� Türkiye’yi� bulmak� �üphesiz� sadece� Anadolu’da�
mümkündür.���te�Osmanl�l�k�ve�Türklük�aras�ndaki�fark�budur.�
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Ali�Büyükaslan:�
Mösyö�Strauss�yeri�gelmi�ken,��ehirlerin�kimli�i�ne� ifade�ediyor�sizin� için?�Örne�in�

geçmi�inden�bugüne� izler� ta��yan� kimi� �ehirler� inkâr� edilemez� bir� gerçeklik� olarak� tarihi�
varl���n�,� kültürel� kimli�ini� günümüzde� de� yans�tmaktad�r.� Ancak� ne� yaz�kt�r� ki� hangi�
devletin�s�n�rlar��içerisinde�olursa�olsun�bu�tarihsel�kimlik�izleri�zaman�zaman�yok�edilme�
ye� çal���lmaktad�r.�Buna� ili�kin�baz�� tespitleriniz�vard�r� san�r�m.�Bu�konuda�hem�Türki�
ye’de�hem�de�Balkanlarda�ya�da�Avrupa’n�n�di�er��ehirlerinde�hatta�Osmanl�n�n�hâkimiye�
ti�alt�ndaki�di�er��ehirlerde�ne�tür�gözlemleriniz�oldu?�Bizlerle�payla��r�m�s�n�z?�

Johann�Strauss:�
Tabii�memnuniyetle.�Çünkü�ben��ehirleri�çok�seviyorum.�Ve�Balkanlarda�bir�

çok��ehirleri�gezdim.�Yani�Osmanl���mparatorlu�u’nda��ehrin,�kentin�özel�bir�po�
zisyonu�vard�r.�Birçok�yerlerde�özellikle�Balkanlarda�mesela�Müslümanlar�sadece�
kentlerde�ya�ad�lar.�Ve�k�rsal�bölgeler,�gayri�Müslimlerin�oturdu�u�yerler�idi.�Me�
sela�Bosna�facias�n��anlamak�için�bunu�da�görmek�laz�m.�Bu�sava��birkaç�bak�mdan�da�bir�
köylülerin�kente,��ehre�kar���bir�sava��yd�.�Mesela�bir�taraftan�kozmopolit�Bosna��ehri�
Sarayevo�vard�.�Öbür� taraftan�S�rplar�n�oturdu�u�etraftaki�yöreler�vard�r.�Bütün�
Bosna’da�asl�nda�hiç�S�rp�bir��ehir�yoktu.�Ama�S�rplar�nüfusun�çok�büyük�bir�ke�
simini�te�kil�ettiler.�Demek�ki�Osmanl���mparatorlu�u’nda��ehir�ve�köy�aras�ndaki�
fark�çok�büyüktü.�Ve�kentlerin�karakteri�bazen�etraflardaki�yerlerden�bamba�ka�
d�r.�Çok�me�hur�bir�misaldir.�Osmanl��Selanik,�nüfus�bak�m�ndan�bir�Yahudi��eh�
riydi.�Demek�ki�Yahudiler�nüfusun�yar�s�n�te�kil�ettiler�Türkler�ve�Yunanl�lar�di�
�er�yar�y�.�Makedonya’da�bu�yöre�ahalisinin�ço�u� ister�Türk�gerek�Slav�gerekse�
Rum�idi.�Demek�ki�Osmanl���mparatorlu�u’nda��ehirler�ço�unlukla�bir�nevi�ada�
te�kil�ettiler.�Bunu�dedikten�sonra��unu�da�ilave�etmek�istiyorum.�Asl�nda��ehirler�
çok� zay�f,� �ehirlerin� karakterini� muhafaza� etmek� çok� zordur.� Mesela� bugünkü�
Selanik:�Yunanistan’�n�Selanik’i�ile�hemen�hemen�hiçbir�alakas��yok.�Büyük��ehir�
oldu.�Hâkim� unsur� olan� Yahudiler� öldürüldü.� Eski� eserlerden� az� bir� �ey� kald�.�
Demek�ki�bu��ehir�karakterini�tamamen�de�i�tirdi.��zmir�üzerinde�de�ayn���eyleri�
diyebiliriz.�Hem�Selanik’te�hem��zmir’de�ayd�nlar�aras�nda�bir�nostaljidir�bu�koz�
mopolit�geçmi�.�Yani�bunu�izah�etmek�enteresan�olurdu�ama�ben�yapamam.�Tabi�
bir� �ehir� etnik� durumu� tamamen� de�i�ebilir.� Mesela� Do�uda� Urfa,� Mardin’de�
mesela�asl�nda�Arap�kökenli�olan��ehir�ahalisi�ya�Türkle�ir�ya�Kürtle�ir.�Bu��ehirle�
rin�karakterini�nas�l�muhafaza�edeceklerini�bilemiyorum.�Mimari�eserler�kalabilir�
ama��ehirlerin�ruhu�de�i�ecektir�maalesef.��ehirler�belki�köylerden�bu�bak�mdan�
daha�zay�f.��

Ali�Büyükaslan:�
Bu�bölgelerde,��ehirlerde�sizin�için�en�etkileyici,�en�ho�unuza�giden��ey�neydi?�Çok�de�

�erli� foto�raflardan�olu�an�bir� ar�iviniz�var.�Bu�ar�ivi�bütün�herkesle�payla�mak� için�de�
Marc�Bloch�Üniversitesi�web�sayfas�nda�yay�nl�yorsunuz.�Bunun�için�de�ayr�ca�te�ekkür�
ediyorum�size.�Yine�sevgili�Musa�Çimen’e�ve�Reha�Yünlüel’e�de�ayr�ca�bu�eserlerin�dijital�
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ortama�aktar�lmas�ndaki�desteklerinden�dolay��te�ekkür�ediyorum.�Say�n�Strauss�bu�ar�ivi�
geli�tirmeye�devam�ediyor�musunuz�hâlâ?�

Johann�Strauss:�
Evet,�ar�iv�tabii�Türkiye’de�kullan�lan�bir�terimdir.�Böyle�bir�koleksiyonu�ben�

bir�ar�iv�olarak�görmüyorum.�Bu�bir�koleksiyondur.�Bir�uzman�n�yapt����bir�ko�
leksiyondur.� Sadece� koleksiyonculuk� için� de�ildir.� Belge� karakteri� için� yapt�m.�
Yani� ayr�ca�bir� zevk�de�var.� 	maj.� Bu�ba�ka�bir� konudur.�Türkiye’de� bu� bak�mdan�
ba�ka�bir�devrim�oldu.�Tarihçiler� imaj��ke�fettiler.�Bence�kanaatimce� imaj�yaz�l��bir�belge�
gibi�dokuman�niteli�ini�ta��r.�Bu�karikatür�olabilir,�tablo�olabilir,�resim�olabilir.�Onun�
için� imaj� terimini� kullan�yorum.�Türkiye’de�mesela�her� sene�muhte�em� foto�raf�
kitaplar��yay�nlan�r.�Eski�kartpostallardan�olu�an�kitaplar.�Türkiye’de�foto�rafç�l�k�
tarihi�üzerine�son�derece�önemli�kitaplar�var.�Bahaddin�Öztunçay’�n�kitaplar��gibi.�
Diyebilirim�ki�ben�bu�bak�mdan�hareketin�ba�lang�c�nda�bulundum.�Benim��stan�
bul’da�bulundu�um�zaman�bu�ilgi�ba�lamak�üzereydi.��imdi�gerçekten�bir�hare�
ket�oldu.��maj�gerçekten�tarihçinin�bir�arac��oldu�u,�istifade�etti�i�bir�belge�oldu.�
Bu�çok�önemlidir.�Çünkü�Türkiye�ve�özellikle��stanbul�son�derece�zengin�bir�mira�
sa�sahiptir.�Bütün�bu�foto�rafç�lar�çok�faal�ki�ilerdi.�Binlerce�resimler�manzaralar�
kartpostallar�b�rakt�lar.�Kartpostal��u�ana�kadar�gerekti�i�gibi�de�erlendirilmedi.�
Ama�kartpostal�o�dönemde�bugünkü�televizyon�gibiydi.�Mesela�önemli�olaylar�n�resimleri�
kartpostal�olarak�meydana�ç�kard�.�Demek�ki�bu�konu�üzerine�çal��malar�yapmak�çok�
önemli.�Bugünkü� toplumda� imaj�n�ne�kadar�önemli�oldu�u�herkesçe�bilinir.�Biz�
asl�nda� kendimizi� imajlardan� besliyoruz.� Bugün� bunu� söylemek� laz�md�r.� Ben�
isterdim� ki� imaj� üzerine� ayn�� tip� ara�t�rmalar� yap�ls�n.� Yaz�l�� belgeler� esas�nda�
bunlar.��

Ali�Büyükaslan:�
Strazburg’u�gelip�gördükten�sonra�benim�için�özel�bir�önemi�ve�anlam��olan�bir�soru�

sormak�istiyorum.�Sizinle�sohbetlerimizde�Strazburg’un�tarihi�dokusunu�bu�denli�koruma�
s�n�n�nas�l�mümkün�oldu�undan�konu�mu�tuk�zaman�zaman.�Sizden�rica�etsem�bu�konu�
da�okuyucular�m�zla�da�bu�görü�lerinizi�payla��r�m�s�n�z?�Bir��ehir�nas�l�bu�kadar�güzel�
korunabiliyor?�Tarihi�dokusu,�y�llar�öncesinden�bugüne�uzanan��ehircilik�anlay���,�en�ufak�
bir�noktas�na�dahi�müdahale�edilmeyen�mimari�görünüm,�bu�tarihsel�dokuyu�tamamlayan�
kültürel�yap�lar�n�muhafazas�,�tüm�bunlar��dü�ündü�ümüzde�Strazburg’un�Avrupa�ba��
kenti�olmay��hak�etti�i�a�ikârd�r.�Sizden�bu�konular�n�bir�uzman��oldu�unuz�için�de�il�ama�
bu�konular�n�içerisinde�olan�bir�bilim�adam��özelli�inize�dayanarak�bu�konudaki�dü�üncele�
rinizi�almak�istiyorum.�

Johann�Strauss:�
Yani� Strazburg� Avrupa’n�n� en� özel� �ehirlerinden� biridir.� Niçin?� Yani�

Strazburg�Alzas�bölgesinin�ba�kenti�ve�bu�bölge�yüzy�llar�boyunca�Almanya� ile�
Fransa�aras�nda�rekabetin�hedefidir.�Strazburg’un�hem�bir�Alman�hem�bir�Frans�z�
yan��vard�r.�Strazburg’un�bir�Alman�geçmi�i�vard�r.�Mesela�Lyon,�Marsilya�filan�
böyle� de�il.� Zannedersem� Strazburg� biraz� da� bundan� istifade� edebildi.�Mimari�
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olarak.�Strazburg’un�bir�enteresan�taraf�.��u�Alman�mahalleler�denen�mahalleler.�
Yani�Alman� i�galinden� sonra� 1871’den� sonra� in�a� edilen�Alman� üslubuyla� in�a�
edilen�mahalleler.�Almanlar�bu�dönemde�ellili�y�llarda�Strazburg�için�gerçekten�bir�
çaba�gösterdiler.�Mimari��ehirle�me�bakam�ndan�bir�taraftan�da�çünkü�muhasara�
s�ras�nda�Strazburg’un�baz��çok�de�erli�binalar��y�k�ld�.�Özellikle�mucizevî�kütüp�
hane,� Strazburg� kütüphanesi� yak�ld�.� Bombard�man� alt�nda.� Almanlar� özel� bir�
çaba� gösterdiler� restorasyon� için.� Bu� Strazburg’un� bir� özelli�i� buras�� Strazburg�
lular�n� eseridir.� Bu� kültürel� miras�n� korunmas�nda.� Bunu� dedikten� sonra� baz��
yerlerde� de�müthi�� yanl��lar� yap�ld�.�Mesela� Kleber�meydan�nda� bulunan� Fnac�
adl�� bina� tam�bir� felaket.� �ehircilik� ad�na� çok� çirkindir.� Bence� bu� bina�meydan��
mahvetti.�Ama�zannedersem�Fransa�daha�muhafazakâr�bir�ülkedir.�Eskiyi�muha�
faza�etmeye�çal���yor.�Bu�bak�mdan�Almanya’dan�çok�farkl��bir�ülkedir.�

Ali�Büyükaslan:�
Bu�sorunun�cevab�n��	stanbul’u�dü�ündü�ünüzde�ya�da�bir�Anadolu��ehrini�göz�önü�

ne�getirdi�inizde�ne��ekilde�verebilirsiniz?�Çok�k�sa�bir�süre�öncesinde�tan�k�oldu�um�bir�
foto�raf��size�anlatay�m.�Güzel�	stanbul’un�güzel�eserlerinden�birinde�bulunan�bir��ad�rva�
n�n�o�güzelim�i�lemelerinin�üzerine,�üzerinde�bulundu�u�soka��n�isminin�yaz�l��oldu�u�bir�
tabelay��çivilerle�çakm��lar.�Ve�o��ad�rvan�da�adeta�bir�büfe��ekline�dönü�türülerek�bezlerle,�
afi�lerle,� yaz�larla� kapat�lm��.� Bütün� bunlar�� dü�ününce� inan�n� Strazburg’da� yap�lanla�
	stanbul’da�yap�lan��gördü�ümde�söyleyecek�kelime�bulamad���n��hissediyorum.�Geçmi�in,�
gelece�in�aynas��oldu�unu�bize�hat�rlatan��eyler�bu�eserlerdir.�En�küçü�ünden�en�büyü�ü�
ne�bu�eserlerdir.�Yan�l�yor�muyum�Say�n�Strauss?�	nsanl���n�ortak�kültürel�miras�d�r�tüm�
bu�ürünler�diye�dü�ünüyorum..�Ama�ayn��duyguyu�Avrupa’n�n�di�er�kentlerinde�varl����
n��hissettiren�Osmanl��kültürel�miras�n�n�izlerini�ta��yan�eserler�için�de�ta��yorum.��

Johann�Strauss:�
Bu�konuda�birçok�durum�var.�Birisi�de�parasal�yönü�olay�n.�Çünkü�eski�eserle�

ri�restore�etmek�çok�pahal�d�r.�Zengin�bir�ülke�eski�eserlerini�daha�kolay�bir��ekil�
de�muhafaza�edebilir.�Mesela�Haliç’teki�Arap�ülkeleri�de�herhangi�bir� eski� eseri�
kolayl�kla�restore�edebilirler.�Türkiye’de�nedenini�bilmiyorum�ama�pek�çok�ihmal�
ve�ilgisizlik�etkileri�görülebilir.�Pek�çok�yerde�yani�nedeni�tam�bilmiyorum.�Tabii�
devletin�vazifesi�de�bu�eserleri�korumakt�r.�Zannedersem�devlet�bu�soruyu�ciddi�
ye� alacakt�r.� Ama� bilmiyorum� yani� ekonomik� sebeplerden� dolay�� baz�� bilgisiz�
müteahhitler�yüzünden�müthi��tahrip�var.�Bundan�ba�ka�Baz��eserlerin�bir�ra�bet�
dönemi�vard�r.��u�ana�kadar�mesela�eski�Yunan�medeniyetinin�eserleri�çok�iyi�bir�
�ekilde�korunur�çünkü�dünyaca�me�hurdur.�Öbür�taraftan��slami�eserler�için�ayn��
ilgi�uzun�bir�süre�gösterilmedi.�Yani�mesela�Beyo�lu�benim�çok� ilgilendi�im�bir�
yer.�Buras��için�ilgi�son�derece�artt��son�zamanlarda.�Ama�bir�dönemde�Tarlaba���
semti�tamamen�y�k�ld�.�Buras��cadde�açmak�için�yok�edildi.�Asl�nda�Türkiye�için�
çok�önemli�olurdu�bu�güzel�eserleri�korumak�ama�maalesef�olmuyor.�Ben�s�k�s�k�
diyorum�ki�gerçek�bir�Osmanl���ehri�görmek� için�eskiden�Saraybosna’ya�gitmek�
veya�Prizren’e�gitmek�laz�md�.�Anadolu’da�öyle�bir��ehir�bulmak�zordur.�Büyük�
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Anadolu��ehirlerindeki�mimarinin�ço�u�Osmanl��dönemine�de�il�Selçuklu�döne�
mine�ait.�Ben�bu�konuda�çok�pozitif�bir�fikir�ifade�edemem.�Bu�eserleri�muhafaza�
etmek�önemli�ama�20�yy.�n�sonunda�o�kadar�müthi�� tahripler�gördük�ki�mesela�
Bosna’da�me�hur��ark�eserleri�kütüphanesi�tamamen�y�k�ld�.�Harap�oldu�bombar�
d�man�alt�nda.�Bunun�gibi�olaylar�beni�gerçekten�sessiz�b�rak�yor.�Asl�nda�bugün�
hayvanlar��koruma�dernekleri�vard�r.�Asl�nda�eski�eserleri�koruma�dernekleri�de�
kurmal�y�z.�

Ali�Büyükaslan:�
Mösyö�Strauss,�gerek�Strazburg’daki�gerekse�Türkiye’de�baz��arkada�lardan�Strazburg�

yak�nlar�ndaki�bir�Alman��ehrinde,�art�k�hangi��ehir�oldu�unu�kesin�bilemeyece�im.�(Belki�
Karlsruhe�belki�ba�ka�bir��ehir�ama�bu�civarlarda�oldu�u�kesin.)�Osmanl��Yeniçeri�k�yafet�
lerinin�sergilendi�i�bir�müzeden�bahsedildi�ini�duydum.�Bu�konuda�bir�bilginiz�var�m�?�
Nas�l�gelmi��bu�k�yafetler�buraya?�Niçin�sergileniyorlar?�

Johann�Strauss:�
Tabi�yani�bu�me�hur�Türk�ganimeti�denen�Kalsruhe’deki�müzede�sergilenen�

eserler.�Yani�bu�objeler�aras�nda�bir�yeniçeri�keçesi�de�vard�r.�Bu�çok�nadir�bir��ey�
dir.�Çünkü�Yeniçerilerin�ortadan�kald�r�lmas�ndan�sonra�1826’dan�sonra�bu�yeni�
çerileri�and�ran�her��ey�kayboldu.�Bu�ganimet�17.�yüzy�l�n�sonuna�aittir.�O�döne�
min�Baden�eyaletinin�dükü�Louise�Türklerle�Avusturya�ile�beraber�Türklere�kar���
sava�t�,� Viyana� ku�atmas�ndan� sonra.� Bu�münasebetle� büyük� bir� ganimet� eline�
dü�tü�ve�bu�objeler��u�anda�Baden�müzesinde�sergilenir.��ki�üç�salonda�enteresan�
�eyler� vard�r.� Silahlar,� çad�rlar,� belgeler�defterler.� Baz�lar��maalesef� ikinci�dünya�
sava���s�ras�nda�kayboldu.�Ben�talebelerle�s�k�s�k�gidiyorum.�Bu�müzeye�ben�ö��
rencilerle�s�k�s�k�gidiyorum.�Bu�emsalsiz�bir�sergidir.��

Ali�Büyükaslan:�
Alsace�bölgesi�Fransa’n�n�di�er�bölgelerinden�baz��özellikleriyle�ayr�l�yor.�Bölgede�ko�

nu�ulan,�özellikle�ya�l�lar�n�konu�tu�u�Alzasca�ile�ilgili�neler�söyleyebilirsiniz?�Ayr��bir�dil�
mi,�bir�lehçe�mi,�bir�a��z�m�?�Bize�baz��örnekler�verebilir�misiniz?�

Johann�Strauss:�
Bu�asl�nda�çok�basit�bir��eydir.�Ama�tabii�di�er�taraftan�da�siyasi�bir�yönü�var�

d�r.�Demek� ki� bu� soruya� cevap� vermek� biraz� hassast�r.� Yine� de� dü�ündü�ümü�
ifade�etmek�istiyorum.�Alzasca�asl�nda�bir�Alman�lehçesidir.�Badende�konu�ulan�
lehçeden�pek�farkl��de�ildir.�Sadece�Alzas�30�y�l�sava��ndan�sonra�Fransa�hâkimi�
yeti�alt�nda�bulundu.�Strazburg�1681’den�itibaren�Fransa’ya�ilhak�edildi.�Demek�ki�
o� dönemden� itibaren� Fransa’ya� ba�l�l�k� hep� artt�.� Ve� Napolyon’un� döneminde�
zirveye� ula�t�.� Prusya� Fransa� harbinden� sonra� Alzas� ve� Lorraine’in� bir� bölgesi�
Almanya’ya�ilhak�edildi.�Almanlar�Alzasl�lar�n�Almanlar��karde��gibi�kabul�ede�
ceklerini�dü�ünmü�lerdi.�Ama�Alzasl�lar�ilhaka�kar���Fransa’ya�çok�ba�l��kald�lar.�
Protesto�etmek�için.�Alzasl�lar�Frans�zlar��kurtar�c��gibi�kabul�ettiler.�Yani�bununla�
birlikte�Alzasl�lar�kendi�dillerini�Alzas� lehçesini�konu�maya�devam�ettiler,� ikinci�
dünya� sava��na�kadar.�Mesela�Samet�A�ao�lu�Strazburg�Hat�ralar�’nda�diyor�ki�
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“Alzasl�� kad�nlar� çok� güzel� ama� hepsi� bu� çirkin� lehçede� konu�uyorlar.”� Bu� tecrübeler�
sayesinde�zorunlu�askeri�hizmet�vs.��kinci�Dünya�Sava��ndan�sonra�Alzascay��da�
terk�etmeye�ba�lad�lar.�Netice�olarak�yeni�nesil� art�k�Alzascay��konu�muyor.�Ve�
öyle�ölmek�üzere�olan�bir�dili�diriltmek�zordur.�

Ali�Büyükaslan:�
Say�n�Strauss,�ben�de�kendilerine�Türkiye’de�ALMANCI�denilen,�uzun�y�llar�Alman�

ya’da� çal��m��� bir� i�çinin� çocu�uyum.� Sizin� Almanya’daki� göçmen� Türk� i�çileriyle� çok�
yak�n�ili�kileriniz�oldu�unu�biliyorum.�Bu�ba�lamda�dün�Türk�göçmen�i�çileri�olarak�ad�
land�r�lan�bugün�4�üncü�5�inci�ku�aklar��Almanya’da�Alman�toplumuyla�iç�içe�ya�ayan,�
Almanya’da� birçok� alanda� varl�klar�n�� ispatlam��,�Alman� toplumuyla� bütünle�mi�� Türk�
varl���n�n�geldi�i�noktadan�bakacak�olursak,�Türkiye’nin�Avrupa�Birli�i’ne�girme�çabala�
r�n��nas�l�de�erlendirirsiniz?�Sizce�Türkiye�Avrupa�Birli�i’nde�bir�üye�olarak�yer�alacak�
m�?�Yoksa�bu�bir�oyalamadan�m��ibaret?�Bugün�gelinen�noktada,�Türkiye’deki�geli�meleri�
de�dü�ünerek�bize�ne�söyleyebilirsiniz?�

Johann�Strauss:�
Bu�birkaç�soruyu��öyle�cevapland�ray�m.�Mesela�Almanya’daki�Türklere�ge�

lince�bence�yani�bir�nevi�gerileme�oldu.�Uyum�h�z��çok�azald�.�Sebebi,�yeni�med�
yan�n�tesiridir.�Eski�nesil�mesela�günde�belki�yar�m�saat�radyoda�bir�Türk�yay�n��
dinleyebilirdi.��imdi�hemen�hemen�bütün�aileler�Türk�televizyonlar�n��seyrediyor�
lar.�Demek�ki�bu�bak�mdan,�dil�bak�m�ndan�bugünkü�nesil�Türkiye’ye�daha�yak�n.�
Ama�tabii�uyum�için�bu�iyi�bir�geli�me�de�il.�Biz�gelecekte�bamba�ka�bir�durumda�
bulunaca��z.�Yani�eski�tip�göç�kalmayacak.�Bizim�Avrupa�birle�ik�bir�Avrupa’da�
herhangi�bir�ülkeden�gelen�insanlarla�bulu�aca��z.�Bugünkü�Türkiye�tabii�pek�çok�
bak�mdan�Avrupa�birli�ine�girmeye�haz�rd�r.�Bugünkü�Türkiye�herhalde�bugün�
kü�Bulgaristan’dan�daha�geli�mi�.�Eminim�ki�pek�uzak�olmayan�bir�gelecekte�Tür�
kiye� Avrupa� Birli�i’nin� bir� üyesi� olacakt�r.� Tabii� yani� Türkiye’deki� geli�melere�
gelince�ben�bir�siyaset�adam��de�ilim.�Tabii�birçok�kesimde�hâlâ�reform�yap�lmaya�
ihtiyaç�vard�r.�Ama�istikamet�bellidir.��

Ali�Büyükaslan:�
Say�n�Strauss,�bu�güzel�sohbet�için,�bizimle�de�erli�görü�lerinizi�payla�t���n�z�için�çok�

te�ekkür� ediyorum.� Ben� sizi� tan�m��� olmaktan� dolay�� çok� mutluyum.� De�erli� bir� bilim�
adam�n�n,� son� derece� samimi,� güler� yüzlü,� candan� bir� bilim� adam�n�n� yan�nda,� onunla�
birlikte� çal���yor� olmaktan� dolay�,� kendisinden� bir� �eyler� ö�reniyor� olmaktan�mutluyum.�
Size�sa�l�k�ve�s�hhat�dolu�günler�diliyorum.�Yüzünüzden�tebessüm,�gönlünüzden�mutlu�
luk�eksik�olmas�n.�Te�ekkür�ediyorum.�

Johann�Strauss:�
Ben�de�te�ekkür�ediyorum.��
�
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DE�ERLEND�RME�
Türk�dilinin�Fransa	da�ö�retimine�ayr�lm���yakla��k�40�y�ll�k�ömrü�geride�b��

rakt����kayda�de�er�katk�lar�ve�kendisine�çok�de�er�veren�ö�rencilerinin�yan�nda,�
Madam�Erikan� Fransa	da�Türkçenin� ve�Türk� kültürünün� tan�nmas�nda� oldukça�
etkin� bir� rol� oynam��t�r.� Bugün� e�er� Türkçe� Fransa	da� baz�� bölgelerde� ya�ayan�
yabanc��diller� aras�nda� liselerde� tüm�ö�rencilerin� �ngilizce,�Almanca,� �spanyolca�
gibi�seçebilecekleri�bir�yabanc��dil�olarak�yer�al�yorsa�kendisinin�katk�s��inkâr�edi�
lemez.�

Nitekim� Fransa� ve� Türkçe� denince� akla� gelen� en� büyük� dilcilerden� Louis�
Bazin	in�ö�rencisi�olma�ayr�cal���n�� ifade�ederken�asl�nda,�bizce�kastetti�i�sadece�
bu�ayr�cal�k�de�il,�Türkçeyi�ondan�en�güzel��ekliyle�ö�renmi��olman�n�mutlulu�u�
ve�dile�hâkimiyetin�ayr�cal����idi.�

Nitekim�bugün� bile,� emekli� olmas�na� ra�men,� Paris	te� üniversite� düzeyinde�
Türkçe�denildi�inde�akla�ilk�gelen�isimlerden�olma�özelli�ini�korumaktad�r.��

Öyle�ki�bugün�onun�yeti�tirdi�i�Frans�z�ö�renciler,�üniversitede�kendisinden�
ald�klar�� Türkçe� ö�renimiyle� Fransa	da� Türklerin� ço�unlukta� oldu�u� bölgelerde�
Türkçe�ö�retmenli�i�yapmaktalar,�Fransa	n�n�yabanc��politikalar��do�rultusunda�
Türkçeyi�Frans�z�ö�retmenler�de�ö�retebilmektedirler.�Bu�bizler� için�bir�bilgi�ol�
man�n�ötesinde�bizzat�tan�k�oldu�umuz,�ya�ad���m�z�gerçektir.�

Fransa	da,�Bakanl�klar�aras��ortak�kültür�komisyonunca�görevlendirildi�imiz�
2005�2009� y�llar�� aras�nda�yapt���m�z� gözlemler� ve�Madam�Erikan�ve� onun�gibi�
daha� niceleriyle� yapt���m�z� görü�meler� bize,� ülkemizde� B�R� YABANCI� D�L�
TÜRKÇE�Ö
RET�M��politikam�z�n�olmay����gerçe�ini�yüzümüze�vuruyordu.�

Bu�büyük�dü�ünen�uluslar�n�ihmal�edebilece�i�bir�gerçek�olmasa�gerek.�
�


