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Katharina Mommsen 

 
Eserlerindeki Yansımalarıyla Goethe’nin 

Türklerle İlişkisi 
 
 

Türklerin, Goethe’nin ufkunda, yazarın yaşamının çok erken 
dönemlerinden itibaren belirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Goethe’nin 8 yaşındayken kullandığı Latince egzersizleri kitabında 
16. yüzyıl Osmanlı tarihine dair cümleler yazılmış olduğunu görüyo-
ruz. Küçük Wolfgang, 1758 Mart’ında, Sultan I. Selim hakkında 
şöyle bir not düşmüş: “Selimus, babası Bayezid’i öldürüp kardeşi 
Zizimus’u sürgüne yolladıktan sonra, Türk krallığının imparatoru 
olmuştur.”1 Bir Alman öğretmenin Latince’ye tercüme edilmesi için 
öğrencisine verdiği bu cümlenin, bir Türk hükümdarın korkunç ey-
lemlerinden söz ediyor olması ve onu, bu kanıtlanmamış olsa da, 
baba katilliği ile suçlaması kesinlikle bir tesadüf değildi.  

Türkiye’deki öğrenciler aynı taht değişikliğini farklı bir biçimde 
öğrenirlerken — sofu ve yaşlanıp güçsüz düşmüş II. Bayezid, 30 
yıllık hükümdarlığı sonrasında şu sözlerle tahttan çekilmiştir, “Salta-
natımı oğlum Selim’e devrediyorum. Mübarek olsun!”2 — küçük 
Wolfgang’ın Latince defterindeki gibi egzersiz cümlelerinin genç 
zihinlerde olumsuz duygular yaratması kaçınılmazdı. Goethe küçük 

                                                 
1 Bkz. Almanca kaynak: Der Junge Goethe içinde. Derleyen Hanna Fischer-

Lamberg. Berlin 1966. Cilt III, s. 33. 
2 Cf. Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches. 

Pesth 1840. Cilt. I, s. 683. 
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bir çocukken durum böyle olmuş olsa da, yetişkinliğinde Türkler 
hakkında yaptığı yorumlar, böyle telkinlerin bu özgür düşünceli 
kişinin entellektüel bağımsızlığı karşısında başarısız kaldığını göste-
rir.  

Goethe’nin, Suriye, Mısır, Mezopotamya, Arabistan ve pek çok 
İran ilinin korkulan fatihi  I.Selim’in dizelerini, Doğu-Batı Divanı’na 
dahil etmesi ve hatta onları Sulekia Nameh (Züleyha Kitabı)’nda 
epigraf olarak kullanması dikkat çekicidir.  

Kuşkusuz, bu ancak, Şair, Edip, Hükümdar ve İnsan Olarak 
I.Selim3 adlı çalışmayı derinlemesine okuyarak, bu hükümdarı tak-
dire şayan bir imparator ve adalet duygusu, insanlığı ve cömertliği 
düşmanları tarafından bile övülen, saygın biri olarak tanıması sonra-
sında gerçekleşmiştir.  

18. yüzyılda, kilisenin temsilcileri ve toplumun üst sınıflarının, 
Türklere karşı olumsuz duyguları canlı tutmaları için yeterli nedenler 
hâlâ vardı. Barok edebiyatı, Türklerin neden olduğu vahşetler hak-
kında okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlayan korkunç zorbalık ve 
zulüm betimlemeleriyle, bu önyargıya büyük katkıda bulunuyordu. 
Nihayetinde, Alman Ulusu’nun  Kutsal Roma İmparatorluğu, İslam’ı, 
bin yıldan uzun bir süredir Hıristiyanlığın savaşçı bir düşmanı olarak 
görmüştü.  

Ancak Ortaçağda, haçlı seferleri sırasında esir alınan Türklerin 
cesareti ve mertliğine dair olumlu izlenimler, olumsuz izlenimlerden 
hâlâ ağır basıyordu.  

1819 tarihli Divan Üzerine Notlar ve Denemeler’de yer alan 
Hac Yoculukları ve Haçlı Seferleri adlı kısa bölümden, Goethe’nin 
haçlı seferleri üzerine ikircikli bir görüşü olduğunu biliyoruz. Burada 
Goethe, “tek yanlılık” ve “sınırlama” gibi çok önemli sözcükleri 
                                                 
3 Selim I., als Dichter und Mann von Geist, als Regent und Mensch – Heinrich 

Friedrich von Diez’in, ağırlıklı olarak Türk kaynaklara yaslanan 
Denkwürdigkeiten von Asien adlı kitabında yer alan bir bölümün başlığı 
böyledir. Cilt I. 1811, s. 239-302. 
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kullanarak, düşmanın bakış açısının tanınması ve buna saygı gösteril-
mesi gereğini savunur.  

Goethe, partizan yargılara esir düşmemiz karşısında bizi uyarır-
ken hep bu sözcükleri kullanır: “[Türkleri] Düşman olarak gören 
Hıristiyan bakış açısının tek yanlılığı, içinde yaşadığımız modern 
zamanlarda, savaşlarda olup bitenleri doğulu yazarlardan öğrenmeye 
başlamamızla ancak derece derece açılmakta olan sınırlılığı ile bizi 
sınırlar.” 4  

Öte yandan Goethe, Avrupa’nın yabancıların boyunduruğu al-
tına girmemiş olmasına memnun olduğunu ifade eder ve “eğitimli 
Avrupa’nın koşullarının korunmuş olması”nı, Hıristiyan savaşçıların 
bir başarısı olarak över: “Acılara ve sıkıntılara katlanmış hacılara ve 
haçlı askerlerine bunların hepsi için minnetarız; çünkü eğitimli 
Avrupa’nın koşullarının korunmuş ve sürdürülmüş olmasını, onların 
dini coşkularına, doğudan gelen baskılara karşı gösterdikleri gayretli 
ve yılmaz dirence borçluyuz.” 5 

Aynı çizgide, Goethe, arkadaşı Eckermann ile bir konuşmasında 
“Kutsal Mezar’ın kurtarılması için yapılan haçlı seferleri”ni, “açıkça 
yanlış bir eğilim” olarak tanımlar ve şöyle der “ama iyi tarafı şu, 
Türkler zayıf düşürülmüş ve Avrupa’ya hakim olma çabaları önlen-
miş oldu.” 6  

Konstantinopolis’in 1453’teki düşüşünden itibaren, düşman 
Türklerin vahşi ve barbar savaşçı insanlar olduğuna dair çarpıtılmış 
bir imge Avrupa’da yaygınlaşmıştı. Osmanlıların, Balkanlar, Ege ve 
                                                 
4 Tüm Goethe alıntılarının kaynağı: Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin 

Sophie von Sachsen. Abt. I – IV. 133 Ciltleri (143 içinde). Weimar 1887-1919. 
Weimar Baskısı olarak bilien baskı, burada WA kısaltması ile anılmaktadır . 
Yukarıdaki alıntı için, bkz. Noten und Abhandlungen zum West-östlichen 
Divan içinde Wallfahrten und Kreuzzüge başlıklı bölüm: WA I, 7, s. 184. 

5 Bkz. Noten und Abhandlungen içinde Wallfahrten und Kreuzzüge başlıklı 
bölüm: WA I, 7, s. 184. 

6 Bkz. Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe [herhangi bir baskı]: 12 
Nisan 1829 tarihli konuşma.  
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Akdeniz kıyılarına yaptıkları seferlerle oluşan tehditin giderek daha 
da somutlaşması da bunu pekiştirdi.  I. Selim’in oğlu Kanuni Sultan 
Süleyman, 40 yıllık hükümdarlığı süresinde imparatorluğun sınırla-
rını Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’da genişletti. Bu dönemde 
Türkiye, Akdeniz bölgesinde, Yunanistan, Suriye, Mısır, Tunus ve 
Cezayir ile birlikte, Bosna, Sırbistan, Eflak Prensliği ve hatta Po-
lonya ve Macaristan’ın bazı kısımlarını ele geçirmişti.  

1529, 1663 ve 1683 yıllarında Avrupa’nın güneyine yapılan 
büyük saldırıların Viyana kuşatmalarına yol açması, tüm Habsburg 
İmparatorluğu’nda korku ve dehşet uyandırdı. Özellikle bu saldırıla-
rın yaşandığı zamanlardan itibaren, popüler imgelemde Türklere dair 
görüş, büyük ölçüde korku ile biçimlenmişti. Bunu besleyen diğer bir 
etken de kararsız prenslerin Hıristiyan davasına yardımlarını çek-
meye yönelik, yanlı ve abartılı korku propagandalarının yayılması da 
bunu besleyen bir etkendi.  

Bildiğimiz gibi Goethe, genç yaşlarından itibaren Kur’an’ı 
büyük bir saygı ile çalışmış, İslam’ın kurucusunu öven şiirleri ve 
oyun parçalarında ondan esinlenmiştir.7 1772 yılında Frankfurt’ta, 
Kur’an’ın bir tercümesi Türk İncili başlığı ile yayımlandığında, 
İslam’ın kutsal kitabının bir “yalanlar kitabı” olarak ilan edildiği bu 
tercümeyi Goethe, “zavallı bir çalışma parçası” olarak niteler. 
Kitabın fanatik yazarı Frankfurt’lu profesör Megerlin’in kendi ifade 
ettiği biçimde, Türk İncili denilen bu çalışmanın amacı, “İsa karşıtı 
Muhammed’i, Almanlara daha yakından tanıtmak [...] ve Tanrı’dan 
bu saldırgan imparatorluğu ve Kur’an’daki batıl dinini acilen sona 
erdirmesini istemelerini sağlamak[...], onlara, İsa ve onun kutsal 
öğretilerinin hüküm sahibi tek öğreti olduğunu ve Müslümanlar, 
Yahudiler ve kafirler, yakın zamanda, İsa’nın koyun ağılına yöneltil-
diklerinde, yeniden yükseleceğini anlatmak”tır.  

                                                 
7 İlerideki alıntılar için bkz. K. Mommsen, Goethe und die Arabische Welt. 

Frankfurt am Main 1988, s. 157-217. 
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Goethe, Kur’an’ın bu yanlı tercümesine şu sözlerle yanıt verir: 
“Sadece, bir gün doğu semaları altında, çadırında Kur’an’ı peygam-
berin tüm şiirsel duygusu ile okuyacak ve onun bütününü kavraya-
bilecek derecede içgörü sahibi olan bir Alman tarafından farklı bir 
tercümesinin yapılmasını dileriz.” 

Megerlin’in, tek yanlı ve partizan olmasının yanı sıra, Türk 
İncili adlı kitabından taştığı haliyle zehirli bir savaşçı nitelik taşıyan 
zihniyeti Goethe’ye o kadar tatsız gelmişti ki bir misilleme yapmaya 
karar verdi. 1773 yılında yazdığı, *** Şehrindeki Papazın *** 
Şehrindeki Yeni Papaza Mektubu adlı eserinde, barış yanlısı, hoşgö-
rülü ve aydın bir protestan papaz karakter yaratarak, onun aracı-
lığıyla kendi inançlarını seslendirdi. Bu papaza göre, “Tanrı ve sevgi 
eşanlamlıdır.” Bu nedenle papaz, “tüm inanmayanları sonsuz, iyileş-
tirici sevgi”ye teslim eder ve coşkuyla şöyle der:  

 
Beni bir köpek gibi gören Türklerin, bir domuz gibi gören Yahu-
dilerin, bir gün benim kardeşlerim olmaktan dolayı büyük neşe 
duyacaklarını düşünmek ne mutlu.8 
 

Goethe’nin papazı, bir meslektaşının hoşgörüsüzlüğüne öfkelenerek, 
bir rahip için oldukça şaşırtıcı bir yorum yapar: “Eğer doğru ışıkta 
bakılırsa, herkesin kendi dini vardır.” Şiddetle uyarır: “Sahte 
peygamberlerden sakının. Bu değersiz dalkavuklar, kendilerine 
Hıristiyan derler ama bunlar, koyun derilerinin altında saklanan kötü 
niyetli kurtlardır.” Goethe burada, Megerlin gibi ortodoks fanatikleri 
hedef almaktadır. Olumlu bir karakter olan Protestan rahibi, 
Goethe’ye, Türkler ve Yahudilere karşı kardeşçe duyguları savunma 
şansı tanımıştır.   

                                                 
8 Almanca orjinali için bkz. Der Junge Goethe (bkz. dipnot 1) Cilt III, s. 111. 



6 Pera-Blätter 20 

Bundan kısa bir süre sonra, Fastnachtsspiel vom Pater Brey adlı 
karnaval oynunda, negatif karakter “Pfaff” (vaiz)’i yaratarak aynı 
şeyi tekrar yapar: 
 

Tanrı’nın sözleriyle birlikte 
Oradan oraya dolaşırken, 
Yahudiler, Türkler ve kafirler gibi yaşayan, 
Yıkanmamış bir insan güruhu arasından 
Bir cemaat oluşturdum. 
Mayıs kuzuları gibi sevdiler birbirlerini 
Ve ruh kardeşlerini. 9 

 
Goethe’nin Fastnachtspiel’de çizdiği Hıristiyan din adamı karika-
türü, Papazın Mektubu’ndaki olumlu papaz figürünü Megerlin gibi 
bağnazlara tezat olarak yaratmasına yol açan aynı Aydınlanmacı 
dürtüden kaynaklanır. Genç Goethe’nin, Türklerin, yüzyıllardır 
söylenegeldiği gibi “İmparatorluğun ve Hıritiyanlığın düşmanı” 
olduğuna dair genel görüşü paylaşması mümkün değildi. 

Alman nüfusun, Osmanlı İmparatorluğu, Habsburg’lar ve Ruslar 
arasındaki toprak hakimiyeti savaşlarında, Türklere karşı taraf alması 
doğaldı. Ancak, Goethe’nin genç bir adam olduğu yıllarda insanların 
düşünceleri değişmeye başlamıştı. İlginç bir şekilde, Goethe, otobi-
yografisi Şiir ve Hakikat’te bir rahibin “Türkiye’ye gitmek isteyen” 

10 kızından söz eder.   
Goethe büyürken, annesi sıradan politik konuşmalarda Türklere 

karşı konuşmayı reddetmişti. Bunu onun yazışmalarında görebili-

                                                 
9 Çevirmenin notu:  K. Mommsen, İngilizce kaleme aldığı bu yazıda, metindeki 

tüm şiir tercümeleri için arkadaşı ve meslektaşı, şair Martin Bidney’nin 
İngilizce tercümelerini kullanmıştır. Burada, metnin Türkçe tercümesinde, 
Fastnachtsspiel vom Pater Brey gibi Goethe’nin Türkçe tercümesi olmayan 
metinlerinden şiir alıntıları benim tercümem.  

10 Bkz.  Dichtung und Wahrheit (Şiir ve Hakikat) 11. kitap (WA I, 28, s. 36). 
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yoruz: “Politik bir yapım olmadığını biliyorsun — ve Kayzer ve 
Türkler ve Türkler ve Kayzer beni zerre kadar ilgilendirmiyor.”11 
Mektubundaki bu satırlar, “Kayzer ve Türkler”in sık sık konuşma 
konusu olduğunu dolaylı olarak gösteriyor.  

Goethe’nin politik meseleler üzerine tipik boş konuşmalar 
hakkındaki kendi görüşü, genç yaşlarında yazdığı, 1769 tarihli 
komedi Die Mitschuldigen (Suç Ortakları)’nda görülür. Goethe, 
oynun bir sahnesinde, Türk-Rus savaşının başlangıcından bir yıl 
sonra politika hakkında atıp tutan bir cahil kişi karakteri çizer: 
“Üzerinde az sonra sönecek olan bir mum, biraz kahve, pipolar ve 
gazeteler olan bir masanın yanındaki rahat bir koltukta, robdöşambrı 
içinde oturan bar sahibi [...]”: 

 
Polonyanın durumu, gördüğüm kadarıyla, pek iyi değil. 
Bekleyip göreceğiz, bakalım Türkler ne yapacak. 
Eğer akıllı davranırlarsa, bu şansı kaybetmezler 
Rusları savuşturacak kadar güçlü adamları da var 
Ateş açmaya başladın mı, hepsi aslan kesiliyorlar. 
Bir Türk olsaydım eğer ben, ne yapardım biliyorum: 
Petersburg’a girip, hiç zaman kaybetmeden 
Saraydaki herkesi sürer, samur avlamaya gönderirdim...12 
 

Goethe, Rusya’nın galibiyetinden sonra Suç Ortakları’nın son 
versiyonundan bu kısmı çıkartır. 

Frankfurt, Ocak 1773 tarihli komik şiirinde de Goethe, bu tür-
deki cahil politik konuşmalara ve Türklerin “İmparatorluğun ve 

                                                 
11 Katharina Elisabeth Goethe’nin Karl W. Unzelmann’a mektubu, 1788 Temmuz 

18. Frau Aja. Goethes Mutter in ihren Briefen içinde. Derleyen: Käte 
Tischendorf. Ebenhausen bei München 1914, s. 147. 

12 Bkz.  Die Mitschuldigen, ein Lustspiel in Einem Acte (7. Sahne): WA I, 53 
içinde, s. 59.  
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Hıristiyanlığın düşmanı” olarak betimlenmesine ironik bir gönderme 
yapar.  
 

Bırak İmparatorluğun ve Hıristiyanlığın düşmanı, 
Ve Rus, Prusyalı ve İblis, 
Bölüşsünler aralarında yerküreyi. 
Yeter ki bizim sevgili Alman diyarımız 
Büyük bölücülerin yolundan uzak olsun. 13 
 

Faust’taki Paskalya gezintisi sahnesinde görüldüğü gibi, açıkça 
anlaşılıyor ki Goethe, zamanın sivri akıllı politik görüş savunucuları 
ile dalga geçmekten hoşlanıyordu. Bir “kentli” konuşuyor:  

 
En iyisidir bence Pazar ve bayram günleri 
Savaştan konuşmak, bir de savaş çığlıkları atmak, 
Uzak bir ülkede, Türkiye’de 
Birbirleriyle boğuşurken insanlar, 
Burada pencerede oturmak, içkisini yudumlamak 
Sonra ırmakta süzülen renkli yelkenlere bakmak, 
Akşamleyin secinçle, kıvançla dönerek eve 
Esenlik, mutluluk içinde yaşamı kutsamak. 14 

 
Elbette burada konuşan “kentli”, tarihi bir karakter olan Faust’un 
çağdaşıdır, ama tarihi nedenler Goethe’yi kendi çağdaşlarında tanık 
olduğu düşünceleri bu karaktere atfetmekten alıkoymaz. Uzak 
ülkelerdeki Türk savaşları, 16. yüzyılda gündelik politik konuşma-
larda, Goethe’nin zamanında olduğundan daha az yer almıyordu ve 

                                                 
13 Bkz. An J. C. Kestner. Frankfurt, Januar 1773: “Wenn dem Papa sein 

Pfeifchen schmeckt...” (WA I, 5.1, s. 62-63) 
14 Ç.N.: Türkçe tercüme, İsmet Zeki Eyuboğlu’nun tercümesinden alınmıştır. 

Bkz. J.W. von Goethe. Faust. Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu. İstanbul: Sosyal 
Yayınlar, 2001. s. 52-53  
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bunlar bir anlamda, yaşamın tadı tuzu idiler. Çünkü dış dünya, kendi-
sini her zaman “aynı hareketlerle” ayırt ediyor “[...] ve biz hem kendi 
dünya tarihimizin eksenimizde hem de dünyanın ekseninde dönüyor 
gibiyiz” der Goethe, Faust’ta erken dönemlerinde yazmış olduğu 
satırlara, 1828 yılı kadar geç bir dönemde bir gönderme yaparak, 
“Uzak bir ülkede, Türkiye’de / Birbirleriyle boğuşurken insanlar”.15 

Demek ki “uzak bir ülkede, Türkiye’de”ki yabancı ordular, orta 
Avrupa vatandaşları için, eski yüzyıllarda da, daha sonrakilerde de 
tartışma yakıtı sağlıyorlardı.  

Bu gibi “savaş ve savaşın tantanası hakkında konuşmalar”, tele-
vizyonun dikkatimizi dünyanın başka yerlerindeki çatışmalara 
yönelttiği ve hatta Irak, Afganistan, Pakistan ve diğer Asya ülkeleri 
ve Kuzey Afrika ülkelerindeki kanlı çatışmaları, veya terör saldırıla-
rının kurbanlarını bize gösterdiği günümüze kadar da pek değişmedi. 
Pek çok kişi bunlara sadece izleyici olarak kalıyor; aynı Goethe’nin 
bize gösterdiği, gazetelerini okurken başkalarının sevinçleri ve acıla-
rına, heyecanlı ama ancak hayali bir biçimde ortak olan iyi kentliler 
gibi.  

Genç Goethe, Akdeniz bölgesinde pek çok ülkenin Türk hakimi-
yetinden özgürlüklerini kazanmalarına tanık oldu. Ali Bey, Memlük-
lere eski bağımsızlığını kazandırdı ve Bedevi şeyhi Daher, Akka’da 
bağımsız bir devlet kurdu. Goethe’nin yakın çevresindeki bir ailenin 
çocukları “Ali Bey”  ve “Şeyh Daher” takma isimleri ile çağrıldık-
larına göre, bu kişiler o zamanki Frankfurt’lular için birer kahraman 
olarak görülüyorlardı. Goethe, 1775 tarihli bir mektubunda, bu 
çocuklardan takma isimleri ile söz eder. 16  

Goethe, otobiyografisinde, Almanların Türklere karşıtlığını dile 
getirme fırsatını kullanmıştır. 1768-1774 yılları arasındaki Rus-Türk 
harbinden söz ederken, “sessiz, iyi görünümlü kentli”nin nasıl 
                                                 
15 C. F. v. Reinhard’a mektup, 28 Ocak 1828. WA IV, 43 içinde, s. 266-267. 
16 Johann Georg and Rahel d’Orville’e mektup, 3 Eylül, 1775. Bkz. Der Junge 

Goethe içinde, Cilt. V, s. 254.  
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masumca “önyargı”ya kapıldığını ve bu yanlı “sınırlama”nın, 
“Türkler”in kaçınılmaz olarak “insan değil”lermiş gibi görülmesine, 
Ruslarınsa, “hükümdarlarının [II. Katerina] gücünü yaymaya” çalışı-
yorlar olarak tanınmalarına yol açtığını, çok net bir ironi ile aktarır. 
Şöyle yazar: “bu olanlar, nefretlerini onun on misli ile geri ödemeye 
alışkın olduğumuz Türklerin başına geldiğinden, bu gayri-Hıristiyan-
ların binlercesi öldüğünde sanki hiçbir şey feda edilmemiş gibi 
oldu.” 17 

Goethe bu yorumlarla, bizim kitle iletişimi çağımızda çok yay-
gın olan, hissetme kapasitesi eksikliğinin köklerine işaret eder. Tele-
vizyon, tabii, kurbanları ve sokaklardaki kanı bizlere yakın çekimden 
gösteriyor. Goethe’nin çağdaşlarının uzaklarda olan biten sansas-
yonel politik olayları nasıl bir tiyatro oyunu gibi algıladıklarını, 
Çeşme’deki büyük Rus zaferi konusunda görüyoruz. 1770’de burada 
gerçekleşen savaşta, tüm Türk donanması yakılarak yok edilmişti.   

Bu deniz savaşı, o zaman yaklaşık 500 yıldır varolan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir çözülme ve çöküş sürecine girmiş olduğunun 
açık bir göstergesiydi. Goethe şöyle aktarıyor: “Çeşme limanında 
yanan donanma, medeni dünyada bir büyük kutlamaya neden oldu. 
Ressamın [Philipp Hackert] sonraki kuşaklara aktarılması için bu 
büyük olayın gerçeğe tam uygun bir resmini yapabilmesi amacıyla, 
Livorno limanında bir savaş gemisi patlatıldığında yaşanan zafer 
coşkusuna herkes katıldı.”18 

                                                 
17 Bkz. Dichtung und Wahrheit (Şiir ve Hakikat) 17. kitap. WA I 29 içinde, s. 66-

67.  
18 Bkz. Dichtung und Wahrheit (Şiir ve Hakikat) 17. kitap: WA I 29 içinde, s. 67. 

Son cümlede gönderme yapılan olay şöyledir: St. Petersburg tarafından, 
Rusların Türklere karşı zaferinin gerçekçi bir resmini yapması amacıyla 
tutulmuş olan ressam Philipp Hackert’ın bir geminin patlayışını kendi 
gözleriyle görebilmesi için Prens Orlov, Livorno’nun dış limanında eski bir 
firkateynin patlatılmasını emretmiştir. Bkz. Goethe’nin Philipp Hackert 
Biyografisi pasajı, WA I 41.1, s. 27 ve ayrıca, WA I, 46, s. 130-138’de Çeşme 
savaşı ile ilgili bölüm (Schlacht bei Tschesme) ve Ausführliche Beschreibung 
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Goethe otobiyografisinde, kendi sınırlılıklarımızın ve kör yanlı-
lıklarımızın üstesinden gelmemizin neredeyse imkansız olduğunu 
kabul eder — insan doğası böyledir. Goethe’nin kendi ülkesin-
dekilerin Türklere karşı nefretini analizinde belirginleşen diğer bir 
nokta, bu nefreti Türklerin Almanlara karşı nefretinin bir karşılığı 
olarak da görmesidir. Goethe otobiyografisini yazarken, karşılıklı 
olduğunu bildiği bu nefreti göreceli kılmak için bu yansız bakış açı-
sını kullanır. Böylelikle, nefret edenler ve nefret edilenlerin — aynı 
ailedeki düşman kardeşler gibi — eşit düzeyde durduğu bir kendini 
bilme seviyesi oluşturur.  

Aynı zamanda, otobiyografisinde Türk-Rus savaşı ile ilgili 
bölümü yazmasından kısa bir süre sonra Goethe, Türklerin bakış 
açısından yazılmış olan bir rapora başvurur. Bu, Resmi Ahmet 
Efendi’nin yazdığı, Mühim Gözlemler veya 1768-1774 yılları 
arasında Osmanlılar ve Ruslar arasındaki Savaşın Tarihi19 başlıklı 
bir rapordur. 

Goethe bu metni okumasının, onu “bu durum hakkında daha 
modern bir şekilde düşünebilme konusunda aydınlattığını”20 söyler. 
Goethe’nin arkadaşı Eckermann’ın kaydettiği sohbetlerde, Yunan-
lıların Türklere karşı verdiği bağımsızlık savaşının, Ruslarla Türkler 
arasındaki çatışmaların ve “Türkiye’deki kavgalar”ın, Goethe’nin 
Weimar’daki evinde konuşma konuları olduğu görülüyor. Yeni top-

                                                                                                        
der sechs Gemälde, die zwei Treffen bei Tschesme vorstellend başlıklı ayrıntılı 
betimleme (WA I, 46, s. 340-347). 

19 Bu kitap hâlâ Goethe’nin Weimar’daki kütüphanesindedir: Achmed Efendi, 
Resmi: Wesentliche Betrachtungen oder Geschichte des Krieges zwischen den 
Osmannen und Russen in den Jahren 1768 bis 1774. Aus dem Türkischen 
übers. u. durch Anm. erläutert von Heinrich Friedrich von Diez. Halle u. 
Berlin: 1813. 307 sayfa. Cf. Goethes Bibliothek. Katalog. Bearb. Hans 
Ruppert. Weimar 1958. No. 3484.  

20 Bkz. Goethe’nin H. F. v. Diez’e mektubu; 15 Kasım, 1815 tarihli (WA IV, 26, 
s. 153). Kitabı derleyen ve tercüme eden Diez, bu kitabı Goethe’ye 1815 
Temmuz’unda göndermişti.  
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rak kazanımına yönelik seferlerlerle ilgili hiçbir şeyden hoşlanmayan 
şair Goethe’nin, Rusların savaşa son vermesini bir keresinde övgü ile 
karşılaması da dikkat çekicidir. “Edirne’nin ele geçirilmesinden 
sonra itidal gösterip İstanbul’a ilerlememekle”, “büyüklük” 21 sergi-
lemiş olduklarını söyler. 

Osmanlıların yeterince büyük bir donanmaları olmayan Akdeniz 
ülkelerini ele geçirdikleri önceki yüzyıllarda, denizdeki savaşlar ve 
İspanya’ya kadar uzanan tüm kıyılardaki korsan saldırıları nedeniyle 
bölgede büyük bir korku yaşanıyordu. Yağmacılar aslında bu bölge-
deki her yerden geliyor olsalar da suç genellikle Türklerin üzerine 
atılıyordu. İlginç olarak, Goethe Faust’ta tipik bir 16. yüzyıl korsan 
saldırısını betimleme fırsatını kaçırmaz. Mefistofeles, Bayan 
Marthe’ye, kocasının ölüm döşeğinde yaptığı bir itiraf olarak anlatır 
bu olayı:  
 

Mefistofeles.:.. “Malta’dan ayrıldığımda 
İçtenlikle dua ediyordum karım, çocuklarım için. 
Tanrı acıdı, korudu bizi, yakaladı gemimiz, 
Bir Türk gemisini, büyük Sultan’ın 
Gömüsünü taşıyan bir gemiyi de. 
O zaman yiğitlik buldu gereken ödülü, 
Düştü bana da bu utkudan sağlanan  
Gelirden önemli bir bölüm…”22 

 
 “Büyük Sultan’ın gömüsü” üzerine kurulu fantaziler, 16. Yüzyıl 
Avrupalıları arasındaki yaygın hayal gücünde, Osmanlı İmpara-
torluğu’na atfedilen muhteşem zenginlik imgelerine tekamül 

                                                 
21 Bkz. Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe [herhangi bir baskı; şu 

tarihlerdeki konuşmalar]: 1827 Temmuz 5; 1829 Nisan 1; 1829 Nisan 7; 1829 
Nisan 11 ve 1829 Aralık 6.  

22 Ç.N.: Türkçe tercüme, İsmet Zeki Eyuboğlu’nun. Bkz. J.W. von Goethe. 
Faust. Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2001. s. 168 
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ediyordu. Ancak, Faust’ta Türklerin korsanlar değil, yağmalananlar 
olması dikkat çekicidir.  

Goethe, düşmana dair alışılmış portreye karşıt bir imge oluştur-
mak için bu fırsatı kullanıyordu. Bu Goethe için tipik bir davranıştır, 
çünkü çalışmalarında ne zaman Türkler konu olsa entellektüel 
bağımsızlığını koruduğu görülüyor. Goethe bu konuda genellikle bir 
yansızlık havası taşıyor; ancak yaygın önyargılara karşı ilerlemek 
istediğinde çalışmalarını, kendi deyimiyle,  “akıllı manevralar” için 
araçlar olarak kullanmak, sık sık başvurduğu bir yoldur. 

Bu yaklaşım, ilk büyük oyun çalışması Götz von Berlichingen 
(Demir Elli Şövalye)’nin ilk taslağında bile açıkça görülüyor. Bir 16. 
yüzyıl kahramanının anısına yazılmış olan bu oyun, Türklere dair 
pek çok gönderme içerir. Bunların oyunda yer alması doğal bir geliş-
meydi, çünkü tarihi bir karakter olan Götz, 1542’de Türklere karşı 
yapılan sefere katılmıştı. Eserin tarihsel niteliğine uygun olarak 
Türkler, oyunun tüm versiyonlarında “baş düşman” olarak anılır.  

Ancak Goethe, Türklerin imgesini bir düşman olarak göste-
rirken, hiçbir zaman küçümsenmemelerine özen gösterir ve onlarla 
yapılan savaşları oldukça sorunlu olarak betimler.  

İlk perdede, Almanya’nın ülke içi sorunları tartışılırken, 
Weislingen, “sevgili Kayzerimizin toprakları[nın] baş düşmanın 
saldırısı tehditi altında” olma olasılığından söz eder. Ancak Alman 
prenslerinin bencillikleri konusunda yanılsamalara kapılmayan Götz, 
“Türklerin Kayzer’i onlardan geri tuttuğu için, içlerinden Tanrı’ya 
şükredenler olduğuna dair yemin etmeye hazırdır.” 23 

Piskoposun Bamberg’deki sarayındaki sahne de aynı konunun 
altını çizer. Olerus, “Hazretleri, Türk seferi hakkında insanlar ne 
diyor? diye sorduğunda, piskopos şöyle yanıtlar:  

 

                                                 
23 WA I 8, s.31. 
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Kayzer’in yapması gereken en acil iş, öncelikle imparatorluğu 
tekrar sağlamlaştırmak, kan kavgalarına son vermek ve mahkem-
lerin saygınlığını yeniden kazandırmaktır. İnsanlar da diyorlar ki 
imparatorluğun ve Hıristiyanlığın düşmanlarına karşı kendisi, 
şahsen sefere çıkacakmış. Hâlâ ilgilenmesi gereken kişisel mese-
leler var ve 40 barış anlaşmasına rağmen imparatorluk hâlâ 
haydut yatağı. [...]24 
 

Şatafatlı bir tamlama olan “imparatorluğun ve Hıristiyanlığın 
düşmanları”, bu bağlamda anlamdan yoksun duruyor, çünkü asıl 
sorun Almanya’nın iç sorunlarıdır. 

İkinci perdede Goethe bu sorunu tekrar konu eder. Weislin-
gen’in argümanı gayet açıktır. Şöyle der: “Kayzer, Türklere karşı 
yardımımızı istiyor. Eğer karşılığında tekrar bizi destekleyecekse, bu 
ucuz bir fiyat”25. Böylelikle, Kayzer’in vasallarının sadece kendi 
çıkarlarını düşündüklerini görüyoruz. Satranç tahtası üzerinde oynar 
gibi “Türkler”i kendi Kayzerlerinin karşısına koyarlar. Sadece kendi 
çıkarlarını düşünen ayrıcalıklılar, toprak sahibi lordlar ve dalkavuk-
luk yapan saraylıların vicdandan yoksun oluşları, herkesin görebil-
mesi için açıkça ortaya konmaktadır. 

Üçüncü perdede, “Türklere, o kurtlara, [ve] Fransızlara, o tilki-
lere karşı” kendilerini “imparatorluğun sınırlarına” 26  koyacak olan 
Alman şövalyelerinden söz edilir. Türkler için “kurtlar” teriminin 
kullanılmış olması ilginç. 

Bu gibi hayvan benzetmeleri, binlerce yıldır, özellikle savaş 
zamanlarında, düşmana karşı yapılan propagandaların klişelerinden 
biri olmuştur. Ama Goethe, genç bir yazarken bile, sözcük seçimi ile 
biz okuyucuların bu kullanımı hemen tanımamızı sağlar. Daha yakın-
dan bir okuma, Türklerin bu oyunda hayvan isimleri ile anılan 
                                                 
24 WA I 8, p.40. 
25 WA I 8, p. 76. 
26 WA I, 8, p 113. 
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diğerlerine göre daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Götz, ünvan 
sahibi üst sınıflar için “fareyi yakalamak” zorunda olan Kayzer’e 
acıyor. Başka bir yerde, Götz şöyle der: “Fareler onun malını mül-
künü kemiriyor.” Bu zarar verici kemirgen benzetmesi, Almanya’nın 
iç sorunlarına neden olanları, özellikle dalkavuk saraylıları hedef 
almaktadır. Sözgelişi, “küçük insanlar üzerinde baskı kurmak” 
isteyen prensler, Götz’e (I. Perde) “boş vakitlerinde avlarını mideye 
indirmek” isteyen “avcı kuşlar” gibi görünürler. Götz, imparator-
luğun ordularına karşı seferini, nefretle, bir “tavşan avı” olarak anar. 
İsyankar köylüler de derebeylerine “tavşan” derler; isyan çıktığında, 
“kümesinden dışarı atılmış tavşan” veya korkuyla “vraklayan kur-
bağalar” gibidirler.  

Bu hayvan benzetmeleriyle karşılaştırıldığında, Türklerden 
“kurtlar” olarak söz edilmesi çok daha saygılı duruyor. Aynı 
zamanda, I. Perdede Weislingen şu suçlamayı yaptığında, kahra-
manın kendisi kurta benzetiliyor: “Prensleri kurdun çobanı gördüğü 
gibi görüyorsun.”27 Götz de kendisini, “bütün bir kuzu sürüsü için 
çok fazla olduğu anlaşılan” 28 bir “kurt” (III. Perde) olarak görür. 

Ayrıca hatırlayabiliriz ki adının Wolfgang olması nedeniyle, 
Goethe’ye Wolf29 deniyordu ve aynı nedenle, Goethe kendisini bazen 
kurtla özdeşleştiriyordu; başkaları tarafından da ara sıra bir “kurt” 
gibi olarak tasvir ediliyordu. Bütün bunlar düşünüldüğünde, Türkler 
için kullanılan “kurtlar” terimi, karalayıcı bir terimdense, saygı 
gösteren bir terim gibi duruyor.  

III. Perdede, Türkiye hakkında özellikle ilgi çekici ve aydınlatıcı 
bir söz geçer. General düşman kampında, Götz’ten yakınırken şöyle 
der: “Savaşta yığınlarca askerin arasından geçiyor. Ölmeyip de 

                                                 
27 WA I, 8, p.31. 
28 WA I, 8, p. 88. 
29 Ç.N.: “Wolf”, Almanca “kurt”.  



16 Pera-Blätter 20 

yakalananlar da kampa geri dönmektense, Tanrı’ya sığınıp 
Türkiye’ye kaçmayı tercih ediyorlar.” 30 

Goethe’nin burada söylediği şey çok şaşırtıcıdır: İmparatorluk 
ordusunun askerleri, Almanya’da başlarına gelecek şeydense 
Türkiye’de esir olmayı tercih ediyorlardır! Yani, kendi ülkelerindeki 
yurttaşlarının ellerine geçerlerse onları bekleyen şeye göre, 
Müslüman “baş düşman”larının elinde daha hafif bir ceza alacakla-
rını düşünürler.  

V. Perdede, Almaya’nın iç işleri ile karşılaştırıldığında 
Türkiye’yi yeğleyen çok daha güçlü bir vurgu ile karşılaşırız. Bu 
vurgu, köylü isyanı sırasında kısa bir süre için isyancıların başına 
geçen Götz’ün bir ünlemi aracılığıyla yapılır. Götz, suç faillerinin 
korkunç aşırılıklarını duyunca çaresizlik içinde bağırır: “Katiller! 
Kundakçıklar! Onlarla işim bitti! [...] Keşke bin mil ötede, 
Türkiye’de bir kuyunun dibinde olsaydım!”31 

Goethe, kahramanına, kendisini bir suç ortağı gibi hissettiği 
kendi ülkesinde cinayetlere göz yummaktansa, Türkiye’de en ağır 
koşullarda hapis cezası çekiyor olmayı tercih ettiğini söylettirmek-
tedir. 

Goethe’nin kaynakları arasında Türkiye ile ilgili bu son iki alıntı 
için herhangi bir referans yok. Bunları kendisi eklemiş. Kahramanın 
ülkesindeki mevcut durum hakkındaki çaresizliğini dramatize etmek 
için, bu noktada, yüzlerce farklı ünlem yazılabilirdi. O zaman, kendi-
mize soralım, Goethe burada neden Türkiye’den söz ediyor? “Hıristi-
yanlığın baş düşmanı”nın korkunç gaddarlığına dair stereotipik an-
layışları kırarak, neden böyle alışılmamış derecede güçlü bir vurgu 
yapıyor? 

Bu stereotiplere rağmen, Goethe’nin kendi karanlık 16. yüzyıl 
manzarasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun sığınacak bir yer gibi 
görüldüğüne dikkatimiz çekiliyor.  
                                                 
30 WA I, 8, p.97. 
31 WA I, 8, p. 149. 
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Genç yazar, Almanları Türklerle, onların bu kadar aleyhine bir 
halde karşılaştırmanın, kendi yurttaşlarına karşı bir hakaret anlamına 
geleceğini biliyordu elbette. Fakat Goethe, tartışmalara yol açmaktan 
hoşlanıyordu; dolayısıyla, bu klişeleşmiş anlayışları kökünden sars-
mak için Götz’te de eline geçen fırsatları kullandı. Goethe bunu, 
Lessing’in 1780’de,  Nathan der Weise (Bilge Nathan)’da asil kişi-
likli karakterler Sultan Saladin ve bilge Yahudi Nathan ile, önyargı-
larla sahne üzerinden savaşmanın en ünlü örneğini vermesinden de 
önce yapmış oluyor. 

Aydınlanma düşünürlerinin hoşgörü talepleri sonucunda, özel-
likle askeri çatışmaların yerini giderek gelişmekte olan ticari ilişkiler 
de almaya başladığından, Türklere dair yeni bir imajın kabul edilme-
sine müsait bir ortam oluştu. Ve düşünceler giderek Türklerin yaptık-
ları olumlu katkılara doğru yöneldi.  

Batı uygarlıklarının Türklere borçlu olduğu Doğu hazineleri ara-
sında pek çok edebiyat eseri vardı. Şiirin Osmanlı İmparatorluğu’nda 
her zaman çok saygın bir yeri olmuştur. Bütün Osmanlı hüküm-
darları, şairlere hamilikleri ve âlimlere verdikleri desteklerle birbirle-
riyle rekabet ediyorlar, hatta, bunda başarıları düzeyleri farklılaş-
makla birlikte, kendileri de şiir yazıyorlardı.  

Kendi şiirlerini, tercih ettiği dil olan Farça olarak, ilk yayım-
layan I. Selim olmuştur. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında doğal 
bir köprü halindeki coğrafi konumu nedeniyle, Türkler, Avrupalıların 
Doğu ile en doğrudan temas kurduğu toplumdu ve Avrupalıların 
doğu edebiyatı örneklerine erişimini sağlayan en önemli aracı oldu-
lar. Gerçekten de pek çok Farsça ve Arapça eser, Osmanlıların edebi-
yat sevgisi ve edebiyata duydukları saygı nedeniyle sadece 
Türkiye’de korunmuştu.  

Diğer İslam ülkelerinde, en azından belirli zamanlarda, bu eser-
lerin korunmuş olma şansları çok düşüktü. Bâb-ı Âli aracılığıyla 
batıya ulaşan pek çok eserden sadece biri olarak, Goethe’nin hayatı 
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boyunca çok değer verdiği Binbir Gece Masalları’nı32 örnek göstere-
bilirim. Türkler, edebiyattaki özel türde bir açık fikirlilikleri ile, 
yüzyıllar boyunca kendilerini tekrar tekrar ayırt etmişlerdir.  Böyle-
likle, dünyanın sonsuza dek yitirmiş olacağı edebi hazinelerin 
koruyucusu oldular.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük genişleme döneminde, 
İslam’ın Mekke ve Medine’deki kutal mekanlarını koruma hakkı da 
Türk sultanlarına geçmişti. Tutucu din adamlarının saldırıları altında 
olan şairlerin ve eserlerinin kaderi, müftülerin, özellikle İstan-
bul’daki Baş Müftünün resmi suçlama veya hoşgörü kararına 
bağlıydı. 

Kendilerini halifelerin devamı olarak gören I. Selim ve oğlu 
Kanuni Sultan Süleyman, dini konuları çok ciddiye alıyorlardı; II. 
Selim için de durum farklı değildi. Böyle çok güçlü hükümdarların 
döneminde yaşayan, 1574’te ölmüş olan, en ünlü baş müftü Ebusuud 
Efendi, büyük İranlı şair Muhammed Şemseddin Hâfız’ın Divan’ını 
korumak için dini kanunların en yüksek temsilcisi olarak konumunu 
kullandığında, Goethe’nin hayranlığını ve şükranlarını kazanmıştır.  

Goethe’nin Doğu-Batı Divanı’nda, Hâfız Kitabı’ndaki ilk Fetvâ 
şiiri bunu gösterir:  

 
 

                                                 
32 Binbir Gece Masalları’nın ilk Arapça elyazması, Paris’e, Fransa’nın 

Konstantinopolis elçisi  Marquis Nointel tarafından 17. yüzyılın son 
çeyreğinde getirilmiştir. Bu yolculukta Marquis Nointel’e, daha sonra Binbir 
Gece Masalları’nı 12 cilt halinde, Les mille et Une nuit başlığı ile 
Fransızca’ya tercüme edecek olan akademisyen Antoine Galland eşlik 
ediyordu (Les mille et Une nuit: Contes arabes. traduits en Français par Mr. 
Galland. Paris 1704-1717). Bu eserin batı edebiyatı üzerindeki etkisi 
azımsanamaz. Binbir Gece Masalları’nın özellikle Goethe üzerinde, ömür 
boyu süren, çok güçlü bir etkisi olmuştur. Bkz. K. Mommsen, Goethe und 
1001 Nacht. 3. Baskı. Bonn 2006. 
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Fetvâ 
Hafız’ın şairlik tarzı, malum hakikati 
Silinmez bir halde gösterir; 
Fakat ara sıra önemsiz şeyler 
Şeriat sınırlarının dışına taşar. 
Emin olmak istersen bilmelisin 
Yılan zehriyle tiryakı ayırt etmeyi – 
Lakin asil bir icra-i faaliyetin zevkine 
Açık yüreklilikle teslim olmak lazımdır. 
Ve sırf ebedi azap getirecek işlerden 
Temkinle kendini korumalıdır insan, 
Yanılmamak için en iyisi budur zaten. 
İşte böyle fetva verdi biçare Ebusuud. 
Allah cümle günahlarını affetsin!33 
 
Hâfız Kitabı’ndaki bir sonraki şiirde de aynı şey görülür : 
 
Alman Teşekkür Ediyor 
Aziz Ebusuud isabet kaydettin! 
Şair de böyle ulemâ arzu eder 
Doğrusu, şeriat sınırlarının dışına taşan, 
Bu ufak tefek şeyler verasetle geçer ona 
Kederli iken bile neş’eli göründüğü yerdir 
Ki burada şair pek cesaretlidir. 
Onun nazarında yılan zehri ve tiryak, 
Birbirinden farklı değildir dikkatle bak. 
Birisi öldürmediği gibi, diğeri de şifa vermez: 
Çünkü öyle tecelli etse de hayat, 

                                                 
33 Ç.N.: Türkçe tercüme, Senail Özkan’ın tercümesinden alınmıştır. Bkz. J.W. 

von Goethe. Doğu Batı Divanı. Tercüme, yorum ve açıklamalar: Senail Özkan. 
İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2009. s. 188-89. 
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Faaliyetin ebedî mâsûmiyetinden doğar, 
Bu da kendinden başkasına vermez zarar. 
İşte böylece yaşlı şair, hûrîlerin Cennet’te kendisini, 
Gençleşmiş bir delikanlı olarak karşılamalarını bekler. 
Aziz Ebusuud isabet kaydettin fetvânda!34 

 
Burada Goethe, bu Osmanlı hukuk adamını, bir anlamda şairlerin 
koruyucusu olarak, bir “aziz” ilan etmesiyle özellikle güçlü bir kişi-
sel not düşmüş olur. Bu azizlik mertebesine yükseltme, Hıristiyanlar 
için şok edici olabilir ama Goethe, dogmalar ve ahlâkın ötesinde 
şairler için bir yer açan bu bilge Türkü açık bir şekilde onurlandır-
maktan çekinmez. 

Goethe’nin Hâfız Kitabı’ndaki ikinci Fetvâ şiiri, başka bir Türk 
hukuk adamını yüceltmek için yazılmıştır. 

 
Fetvâ 
Mısri’nin şiirlerini okur Müftü, 
Birbiri ardından, hepsini birlikte, 
Ve ihtiyatla hepsini ateşe atar. 
O güzelim kitap yok olur gider. 
“Her biri yansın teker teker” buyurmuş yüce kadı, 
“Kim Mısri gibi inanır ve konuşursa – 
Ateş azabından sadece Mısri istisna demiş: 
Zira Allah her şaire bir kabiliyet ihsan etmiş. 
Eğer şair bunu isitismar ederek günah işlerse, 
O zaman Allah’ın affına sığınmaya baksın”. 35 

                                                 
34 Ç.N.: Senail Özkan’ın Türkçe tercümesinden. Bkz. J.W. von Goethe. Doğu 

Batı Divanı. Tercüme, yorum ve açıklamalar: Senail Özkan. İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 2009. s. 189. 

35 Ç.N.: Senail Özkan’ın Türkçe tercümesinden. Bkz. J.W. von Goethe. Doğu 
Batı Divanı. Tercüme, yorum ve açıklamalar: Senail Özkan. İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 2009. s. 189. 
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Burada övülen müftü, 17. yüzyılın sonunda, şiirlerini kurtaramamış 
olsa bile, bir şairin kendisini, yakılarak idam edilmekten kurtarmıştır. 
Burada alıntılanan her üç şiirle Goethe, önemli Türk şahsiyetlerin 
sanat anlayışlarına ve açık fikirliliklerine dair ebedi eserler yarat-
mıştır.  

Osmanlı yüksek kültürünün Türkler tarafından batılılara akta-
rılan büyük başarılarından bir diğeri, Osmanlıların çok gelişmiş 
bahçecilik sanatıydı. Orta Avrupa’ya ilk lale soğanları, sümbüller, 
zambaklar ve ilk leylaklar, 16. Yüzyılda, Bâb-ı Âli’de çalışan bir 
Flemenk ulak aracılığıyla getirilmiştir. Hollanda’daki meşhur lale 
yetiştirme kültürü, Türk öncüllerine yaslanır.  

Goethe’nin, Şeyh Muhammed Lalezari’nin Çiçekler için 
Teraziler: Türkiye’de Lale ve Nergis Yetiştiriciliği Üzerine36 başlıklı 
küçük bir cilt olan kitabına verdiği, büyülenmiş haldeki tepkisinden 
Türklerin bahçecilikteki başarılarını takdir ettiğini biliyoruz. Goethe, 
hemen o anda, ona kitabı ulaştıran kitabın tercümanı Heinrich 
Friedrich von Diez’i öven bir şiir yazar. 37 Haberci, Türkolog Diez’e 
şöyle bir aktarımda bulunur: “Sayın Kraliyet Danışmanı Bay Goethe, 
kendisine gönderdiğiniz kitap için onun adına siz Hazretlerine çok 
teşekkür etmemi rica etti ve siz Hazretlerine, kitabı sadece okumakla 
kalmayıp çok dikkatli bir şekilde çalıştığını bildirmemi söyledi.” 

                                                 
36 Almanca başlığı: Wage der Blumen Vom Tulpen- und Narcissen-Bau in der 

Türkey. Aus dem Türkischen des Scheïch Muhammed Lalézari. Übersetzt von 
H. F. v. Diez. Halle u. Berlin 1815. Bu kitap hâlâ Weimar’da, Goethe’nin 
kişisel kütüphanesindedir. (Hans Ruppert: Goethes Bibliothek. Katalog. 
Weimar 1958. No. 1773). 

37 Goethe, Doğu-Batı Divanı Üzerine Notlar ve Denemeler’in Von Diez başlıklı 
bölümünde “Wie man mit Vorsicht auf der Erde wandelt…”(“Dünyadaki 
uğraşlarımızda nasıl sağduyulu oluruz...”) başlıklı şiiri yayımlamıştır. Bkz. 
West-Eastern Divan. The poems, with Notes and Essays. Translated by Martin 
Bidney. New York: Global Academic Publishing. 2010, s.273. 
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Ferdinand Hand, “laleler ve nergisler hakkında pek çok bilgi içeren 
[bu] kitap” hakkında özel bir not düşer ve şöyle devam eder: 

 
Bu metinde çiçekler dünyasına dair gerçekten çok geniş bilgiler 
kapsanıyor ve Doğu’da yaygın olan düşünme ve algılama biçim-
lerinin bu açıdan ne kadar uzağında olduğumuzu görüyoruz. 38 

 
Aynı zamanda Goethe, laleler ve nergislerle ilgili kitaptan bilgileri 
Jena üniversitesinden bir botanistle paylaşır ve saray bahçıvanına 
“Türk çiçek uzmanının tavsiyelerine uygun olarak”39 bir lale öbeği 
diktirtir.  

Batının Türklere şükran borçlu olduğu diğer bir alan müziktir. 
Düşman Türklerden Batılı müzisyenler tarafından ödünç alınan 
müzik enstrümanları arasında, yeniçerilerin müziğinde kullanılan 
simbal de vardı. Goethe, ordularla ilgili şeyleri seven dükü Carl 
August’a şu şiiri gönderdiğinde bunun farkındaydı: 

 
Şah Şuja ve Onun Gibilere 
Maveraünnehir’in ortasından gelen şarkı 
Övgüye şayan 
Marşlarımız gürül gürül ve güçlü 
Senin yollarını övmek için! 
Korkulardan silkinip 
Sende yaşıyoruz. 
Sen çok yaşa! Ülken de 

                                                 
38 Ferdinand Hand, H. F. von Diez’e, Temmuz 31, 1815 tarihli bir mektupta. Bkz. 

K. Mommsen, Goethe und Diez. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der 
Divan-Epoche. 2. Baskı. Bern. 1995, s. 81. 

39 Bkz. Goethe’nin Jena‘daki botanist Friedrich Siegmund Voigt’a, Nisan 22, 
1815 tarihli mektubu (WA IV, 25, p. 280) ve K. Mommsen, Goethe und Diez, 
s. 82. 



  K. Mommsen: Eserlerindeki Yansımalarıyla Goethe’nin Türklerle İlişkisi 23 

Çok yaşasın! 40 
 
Goethe bu şiirde, Kabus Kitabı’nda okuduğu yeniçerilerin müziğine 
gönderme yapar. Bu kitaba göre bu m üzik, Maveraünnehir’den, 
günümüzde Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’dan geçen Ceyhun 
nehrinin ötesinden gelmektedir. O kadar “sağlam ve korkusuz” bir 
nitelik taşır ki “çoşkulu melodileri [...] savaşçıların ve generallerin 
eylemlerine çok uygun”dur. 41 

Batılıların, Osmanlı dünyası sayesinde eriştiği büyüleyici mater-
yalleri de göz ardı edemeyiz. Değerli kumaşlar, halılar, çini, 
parfümler, baharatlar ve özellikle çok talep edilen kahve gibi lüks 
mallar, ticareti yapılan materyallerden bazılarıydı. Goethe, Doğu-
Batı Divanı’nın müthiş açılış şiiri Hegire (Hicret)’te, 
“…Karavanlarla yol alırken / Şal, kahve ve amber satarım…”42 diye 
yazdığında, açıkça, orta Avrupa’da hâlâ egzotik bulunan bu malları 
düşünüyordu.  

Goethe’nin Hicret’teki dizeleri yazdığı sıralarda, Türklerden 
korku sendromunun yerini, bir Türk modası sevgisinin semptomları 
büyük ölçüde almıştı. Türkiye’ye karşı bu tavır değişikliğinin temel 
nedeni, Fransa’nın politik olarak ince planlanmış ittifaklar politika-
sıydı. Bu politika sonucunda gelişen ticari ilişkiler, Avrupa’da, Türk 
olan herşeyin sevilmesine yol açtı.  

                                                 
40 Almanca orijinali. Schach Sedschan und Seinesgleichen. „Durch allen Schall 

und Klang der Transoxanen...“ WA I, 6 içinde, s. 87. 
41 Bkz. Buch des Kabus. Ein Werk für alle Zeitalter aus dem Türkisch-Persisch-

Arabischen übersetzt und durch Abhandlungen und Anmerkungen erläutert 
von H. F von Diez. Berlin 1811, s. 731. Bu kitap hâlâ Weimar’da, Goethe’nin 
kişisel kütüphanesindedir. (Hans Ruppert: Goethes Bibliothek. Katalog. 
Weimar 1958. No. 1772). 

42 Ç.N.: Senail Özkan’ın Türkçe tercümesinden. Bkz. J.W. von Goethe. Doğu 
Batı Divanı. Tercüme, yorum ve açıklamalar: Senail Özkan. İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 2009. s.173. 
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Partilerde Türk tarzı giysiler giymek ve Türk kostümleri içinde 
kendi portrelerini yaptırmak moda oldu. Moda dünyası şimdi, Türk 
olan herşeyi, sınırsız hedonizm, egzotik lüks ve saraydaki masallara 
özgü ihtişam ile birleştiriyordu. 

Sultan’ın haremi, herhalde pek çok ressamın ve izleyicilerinin 
hayalgücünü büyük ölçüde kamçılıyordu, çünkü haremdeki hayata 
dair otantik herhangi bir şey deneyimleme şansları neredeyse hiç 
yoktu. Goethe bu gibi modern Avrupa tahayyüllerine karşı özel bir 
ilgi göstermemiştir; sadece Karlsbad’daki kaplıcalarda bir kalışında, 
Dük’ün masasındaki bir yemek sırasında bir Prusyalı subay tarafın-
dan harem hakkında yapılan bir şakayı günlüğüne not eder.  Orada 
oturan grup, gazetenin ilgi çekici olmadığını söyledikten sonra, bu 
subay, Konstantinopolis kaynaklı olduğu iddia edilen bir makaleyi 
okur: “Yeni Sultan Mustafa, daha yakından bir inceleme sonucunda, 
selefi Selim’in tüm hareminin bakirelerden oluştuğunu görmüştür.”43 
Kaplıcalarda erkekler arasında yapılan bu tip şakalar, Sultan IV. 
Mustafa’nın (1779-1808) çocuksuz kuzeni Sultan III. Selim’in 
(1761-1807) kısa bir süre önce yerine geçmiş olması ile elbette 
ilgiliydi. 

Avrupa’da her yerde, popüler Türk operaları, baleleri ve şarkılı 
oyunları, sarayın zarafetinden kaynaklanan büyük bir hayranlık 
yaratıyordu.44 Çok cazip ve renkli bir Doğu resmediyorlar ve 
Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma (1782) operasındaki âlicenap 
Selim Paşa gibi olumlu karakterler de gösteriyorlardı.  

Goethe de 1814 tarihli kendi tek perdelik oyunu, Was wir 
bringen (Getirdiklerimiz)’de, Alman kurtuluş savaşları sonrasında 

                                                 
43 Bkz. Goethe’nin günlüğü, Haziran 28, 1807 (WA III, 3, s. 232-233)  
44 Zamanın yaklaşık 100 Türk operasından, sadece Mozart’ın Die Entführung 

aus dem Serail (Saraydan Kız Kaçırma) operası bugüne dek kalmıştır; Bkz. 
Gerhard Rohde: Einflüsse türkischer Musik auf das Abendland. Türkei. 
Abendland begegnet Morgenland 16.-18. Jahrhundert içinde. Internationale 
Tage Ingelheim. Mainz 1992, s.155-161. 
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barışan Türk ve İspanyol karakterlerin bir araya gelişleri üzerine 
duyulan neşeyi ifade etmek için, Mozart’ın bu popüler operasındaki 
Türk ambiyansını kullanmıştır. 45  

Prusya Kralı Büyük Frederick’in ittifak politikasını 
oluşturmasından sonra, Prusya’da Türkiye’nin lehine bir tavır dönü-
şümü yaşanır. Dolayısıyla Türk modası Berlin’de bile hakim olur. 
Tıpkı diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, sarık tercih edilen bir 
başlık haline gelir; öyle ki Kral şaka ile şöyle der: “Hurma yemek 
Berlin’de moda; aptallar başlarına bir türban dikiyor.”46 

Weimar’da Bertuch’un Lüks ve Moda Dergisi, “bonnets à l a 
turque” ve “robes à l a turque” öneriyordu. Napolyon’un 1798/99 
Mısır seferi, Napolyon sarığı kendine yakıştırmıyor olsa da, oryantal 
giysilerin popülerliğinin artması anlamına geliyordu.   

Ancak Goethe, ara sıra eğlenceli bir “maske” olarak bir sarık 
takarak kılık değiştirmekten hoşlanıyordu. Doğu-Batı Divanı’nda, 
“...sarık ki daha iyi süsler başları / Tüm kral taçlarından”47  diye 
yazarak sarığı över: Ayrıca, aynı kitapta şöyle yazar : “Ve her zaman 
tülbenttir en güzel mücevher.” 

65. doğumgünü için sevgilisi Marianne Willemer ona “en 
kaliteli tülbentten bir sarık” armağan eder. Doğu-Batı Divanı’ndan 

                                                 
45 Oyun sonunda, Belmonte, Constanze, Pedrillo, Blonde ve Osmin bir arada 

neşe içinde şarkı söylerlerken, Selim Paşa’nın tanınan aydınlatılmış gemisi 
sahnede gösteriliyordu. Goethe’nin Weimar tiyatrosunun yönetmeni olarak, 
Türk karakterlere sahnede tekrar tekrar yer verdiğine dair kanıtlar vardır.  

46 Bu alıntı C. A.Bratter’den alınmıştır: Die preußisch-türkische Bündnispolitik 
Friedrichs des Großen. Eine geschichts-theologische Analyse seiner Stellung 
in der Weltsituation. Weimar 1915, s. 132. 

47 Bkz. Moganni Nameh (Şarkılar Kitabı) içinde the poem Vier Gnaden (Dört 
Lütuf) şiiri ve Suleika Nameh (Züleyha Kitabı) içinde “Komm, Liebchen, 
komm! Umwinde mir die Mütze / Aus deiner Hand nur ist der Tulbend 
schön…” ( Gel, sevgilim gel! Sar şu fesimin etrafına! / Senin elinden tülbent 
özellikle güzeldir). Ç.N.: Senail Özkan’ın Doğu-Batı Divanı tercümesinden. 
(Bkz. dipnot 33). Sırasıyla, s. 176 ve s. 250.  
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pek çok şiir 1817 Yılı için Hanımlar için Cep Kitabı olarak basıldı-
ğında, Goethe kitabın kapağını süsleyecek resim olarak sarık resmi 
seçer. Muhtemelen, bu sarık resmi, kadın okuyucuların o sıralar 
moda olan egzotik zevklerine hitab ediyordu.  

Goethe, Doğu-Batı Divanı’nın Fars ve Arap öğelerle birlikte 
Türk öğeler de içermesini istediğini  ilk zamanlardan itibaren bili-
yordu. Projeyi yayıncısıyla ilk kez konuştuğunda Goethe şöyle 
demişti, “Türk şairler göz ardı edilmemeli.” 48 

Tarihi ve edebi çalışmalar Goethe’ye, İran, Arap ve Türk dini, 
kültürel ve edebi tarihlerinin içiçe örülü olduğunu göstermiştir. 
Dolayısıyla, edebi mülkü arasında kendi eliyle yazılmış Türkçe yazı 
parçalarının bulunmuş olması şaşırtıcı değildir. Divan’ın ilk baskı-
sında, kitabın başındaki resimli sayfada “Osmanlı tarzında” bir bakır 
gravürün olması da Türk öğelerin “göz ardı edil[e]me[yeceğini]” 
gösteriyordu. Doğu-Batı Divanı’nda yer alan muazzam sayıda Türk 
öğeleri ve Goethe’nin Türk şairleri ve Türk edebiyatına dair yoğun 
çalışmalarını aydınlatmak için burada yeterli zaman olmadığından, 
bu konuda bir kitap üzerine çalıştığımı ve bunu yakında bitirmeyi 
umduğumu size bildirmek isterim.  
 

                                                 
48 Bkz. Goethe’nin yayıncısı J. F. Cotta’ya Mayıs 16, 1815 tarihli mektubu. (WA 

IV, 25, s. 414 ve sonrası.) 
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