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ÖZET 

Bu çalışmada, Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara geldiği 1933 yılından 
itibaren, Almanya’nın hegemonik gücünü hissettirmek ve geliştirmek amacıyla 
Orta Doğu’da izlemeyi planladığı ve kısmen de izlediği Orta Doğu’ya yönelik 
nüfuz politikaları, politik-ekonomik açıdan tarihsel olarak analiz edilmektedir. 
Çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Arşivinden elde edilen Kurt 
Koehler, Oluf Kürkkmann ve Wilhelm Eilers’in Almanya’nın Orta Doğu’ya 
Yönelik Nüfuz Mıntıkaları Politikası başlıklı raporları veri alınarak analiz 
edilmiştir. Raporda, Türkiye Orta Asya Türk dünyasına; Mısır ise İslam 
dünyasına açılan birer kapı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, tüm Orta 
Doğu değil, raporda belirtilen iki önemli ülke temelinde çalışma hazırlanmıştır. 
Bu iki ülke, her zaman Batı dünyası için stratejik ortak olarak görülmüş olan 
Türkiye ve Mısır’dır. Çalışmada Almanya’nın bugün ortağım olarak 
nitelendirdiği Fransa ve İngiltere’ye yönelik o dönemdeki ekonomik ve politik 
düşünceleri ile dünya gücü olmak için Orta Doğu’nun Almanya için önemi 
tarihsel bağlamda realist perspektiften analiz edilmektedir. Bu çalışma, bu iki 
ülkenin Batı politikalarında her zaman neden önemli yer tuttukları konusunda 
günümüze ışık tutmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Almanya, Türkiye, Mısır, realist perspektif, 
uluslararası politik iktisat, nüfuz politikaları, kültür politikaları, Orta Doğu.  

ABSTRACT 

Dominance and Cultural Policies of Germany Towards The Middle East 
in the Context of International Political Economy (Hitler Period) 

In this study, dominance policies of Germany towards the Middle East, 
which were planned to be pursued in the Middle East and some of which were 
pursued partially, with a view to evoke and develop its hegemonic power since 
National Socialist Party came into power in 1933, have been historically 
analyzed in terms of political economy. The study has been developed on the 
basis of reports entitled “Policies of Dominance Areas of Germany Towards 
The Middle East” written by Kurt Koehler, Oluf Kürkkmann and Wilhelm 
Eilers, which were taken from State Archives of the Prime Ministry of the 
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Republic of Turkey. In the report, Turkey was described as a door opening to 
Central Asian Turkish world and while Egypt to Islamic world. Therefore, the 
study has been prepared on the basis of these two important countries 
mentioned in the report rather than the whole Middle East. These two countries 
have always been regarded as strategic partners for the Western world. In the 
study, Germany’s economic and political opinions in that period towards France 
and United Kingdom, regarded as Germany’s partners currently and the 
importance of Middle East for Germany for being a world power have been 
analyzed from a realist perspective in the historical context. This study sheds 
light on present time regarding the issue why these two countries have always 
great importance in the Western policies.  

Key Words: Germany, Turkey, Egypt, realist perspective, international 
political economy, dominance policy, cultural policy, Middle East.  

GİRİŞ 

I. Dünya Savaşı sonrasına kadar, Almanya için politik nüfuz, Almanların 
ekonomik ve kültürel nüfuz politikaları nedeniyle hep geri plana itilmiştir. 
Almanya için hâkimiyet elde etmek, kendi güç ve nüfuzunu genişletmek 
emelinden ziyade, jeopolitik, ekonomik ve kültürel açıdan kendileriyle iş birliği 
yapmaya istekli olan milletlerle barış ve dostluk temelinde iş birliği yapma 
emeline dayanmaktadır (Koehler, 1934: 3). I. Dünya Savaşı sonunda Versailles 
Barış Konferansı’nı (1919) imzalayan Almanya, hem ulusal yeniden 
yapılanmayı sağlamak, hem de galip gelen güçlere savaş tazminatını ödemek 
şeklinde ifade edilebilecek iki zor ve birbiriyle çelişen yükümlülüğün altına 
girmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın ödemek zorunda kaldığı bu 
tazminatlar ve ülkenin imarı için gerekli olan yatırımlar, ülkenin ithalatını 
artırmasını ve iç kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını gerekli kılmıştır. 
1933 yılında Almanya’nın başına gelen Nasyolist Sosyalist partinin lideri Hitler, 
bu amaçla Dört Yıllık Plan’la ekonominin yeniden yapılandırılması yönünde 
büyük çaba harcamıştır (Overy, 1982: 272-291: ayrıntılı bilgi için ayrıca Bkz.: 
Singer, 1941).  

Büyük Buhran’ın olumsuz etkileri ve Alman halkının savaş tazminatlarını 
haksız olarak düşünmesi, bir anda Hitler ve yoldaşlarının aşırı milliyetçi 
görüşlerinin genel kabul görmesine neden olmuştur. Almanya bu dönemden 
sonra, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç dönemine kadar iyi bir ekonomik 
gelişim göstermiştir. Diğer bir ifadeyle Hitler’in Dört Yıllık Kalkınma Planı 
meyvelerini vermiştir. Savaş ekonomisi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken 
bu gelişme, kamu harcamalarının genel ekonomi içerisindeki payını o dönemde 
oldukça arttırmıştır. İzlenilen bu ekonomi politikası, geniş ölçekli savaş ve 
hegemonya kurmaya yönelik politikaların iz düşümü olarak nitelendirilebilir 
(Schweitzer, 1943: 322-323). Hitler döneminde izlenen bu ekonomi politikaları, 
Alman siyasetinde üç politik önceliği de beraberinde üst sıralara taşımıştır. 
Bunların ilki Alman ekonomik krizinin yatıştırılması; ikincisi, ülkedeki 
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akademik araştırmalarla desteklenmiş yeni hükûmet politikalarıyla ulusal ve 
uluslararası politik bağlantıların yeniden kurulması ve geliştirilmesi; üçüncüsü 
ise, uluslararası gerilimlerin kısa dönemde yumuşatılmasıdır (Hauser, 2004: 
161).  

Bu politikalar çerçevesinde; 1933 yılında seçilmesinden İkinci Dünya 
Savaşı’na kadar, Adolf Hitler, Orta Doğu’ya yönelik yeni kültür ve nüfuz 
politikalarını uygulamaya koymuştur. Bunun en önemli nedeni Hitler’in 
Almanya’nın I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra, Orta Doğu’da, İngiltere ve 
Fransa ile karşılaştırıldığında, ekonomik ve politik etki açısından oldukça geride 
kaldığını fark etmiş olmasıdır. Bilindiği üzere, dünya iletişiminde hayati öneme 
sahip stratejik bir bağlantı noktası olan Orta Doğu, başka ülkeler için olduğu 
kadar Almanya için de çok önemliydi (Shamir, 1975a: 167). Almanya, Fransa 
ve İngiltere ile olan rekabetinde kendine üstünlük sağlayacağına inandığı Orta 
Doğu’ya nüfuz etmenin önemine inanan Hitler Hükûmeti, petrol, metaller, 
pamuk ve diğer maddelerin barış ekonomisinde olduğu kadar savaş ekonomisi 
için de yüksek öneme sahip olduğunun da farkındaydı (Kaldor, 1945-1946: 34). 
Ayrıca bu dönemde Alman jeologlar, Orta Doğu’daki petrol rezervleri hakkında 
hatırı sayılır araştırma yapmışlar ve bu bilgileri Hitler’e sunmuşlardı. Savaş 
dönemlerinde zaferi getiren en önemli unsurlardan birinin enerji olması, Orta 
Doğu’ya olan Alman ilgisini arttırmıştır. Ancak, I. Dünya Savaşı sonrasında 
Arap bölgesi ve Filistin, doğrudan ya da dolaylı olarak Fransa ve İngiltere’nin 
egemenliği altına girmişti. Hatta Orta Doğu’nun İran ve Afganistan gibi Arap 
olmayan ülkeleri için de benzer durum geçerliydi. Bu dönemde Hitler tarafından 
uygulamaya konulan Alman Orta Doğu politikası, radikal Arap milliyetçilik 
akımı içerisinde geniş yankı bulmuştur (Hirszowicz, 1975: 175). Bu sayede Orta 
Doğu, Avrupa ve Amerika’ya yönelik, Almanya’nın “bölge dışı” amaçları için 
tekrar bir araç hâline gelmiştir. Orta Doğu’daki halklar milliyetçilik akımı 
içerisinde yer aldıkça Batı’nın Orta Doğu hayalleri de kırılmaya başlamıştır. 
(Schwanitz, 2004: 11–13). Hitler, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Orta 
Doğu’daki Alman politikalarının daha kapsamlı olarak uygulamaya 
koyulabilmesi için, Alman milliyetçilerinin kamu ve özel nitelikli ifadelerinde 
bulunan temel fikirleri ve kavramsal içeriklerin araştırılmasının yararlı olacağını 
düşünmüştür. Temel olarak, en geniş anlamda, Hitler’in dış politikaya ilişkin 
çok fazla amacı olmasına karşın, tek hedefi Nordik Alman ırkıyla dünyaya 
hâkim olmak olmuştur. Bununla beraber Hitler, bu amaca ulaşmak için çeşitli 
aşamaları tamamlama gereğini de göz ardı etmemiştir. Nitekim hayat alanı 
oluşturma yönündeki şiddetli arzu Hitler’i Doğu Avrupa’ya yöneltmesine 
karşın, A. Rosenberg dünya hâkimiyeti için aşamalı bir geçişin ayrıntıları 
üzerinde durmuş ve Hitler tarafından da bu görüş kabul görmüştür. Ayrıca 
belirtilen politik önceliklere paralel olarak Hitler, Londra’yla işbölümü 
konusuyla bu dönemde yoğun olarak ilgilenmiştir. Bu yolla İngiltere ile olan 
gerilimleri azaltmaya gayret etmiştir (Shamir, 1975a: 167).  
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Bir Nazi uzmanı tarafından 1941 yılında yapılan bir açıklama, Orta 
Doğu’nun Almanya için önemini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. İfade; 
“Almanya, Orta Doğu ve Hindistan’ın zenginliğini ele geçirirse, dünya 
egemenliğini de elde edecektir” şeklindedir. (Shamir, 1975a: 170-171). 
Hitler’in “Kuzey Setti” düşüncesi, Orta Doğu’nun önemini arttıran bir başka 
unsurdur. Bu düşüncenin özünde; Türkiye, İran ve Afganistan’dan oluşan ve 
Nazi yanlısı bir birleşme yer alır. Bu üç ülkede İngiltere’nin etkisi, Arap 
devletleri ve ülkelerinden daha zayıftır. Hitler’in dış işleri danışmanı 
Ribbentrop, bu üç ülke yoluyla İngiltere tarafından Hindistan üzerinden 
gelebilecek bir tehdide karşı bir blok oluşturmayı amaçlamıştır. Bu tür bir 
oluşuma Hitler’i yönelten en önemli güdüleyici ise, bu devletlerin 
Almanya’daki Nazi yönetimiyle uyumluluk gösteren ulusallaşma hareketleriydi 
(Shamir, 1975a: 171) .  

Ancak Arapların ve İslam güçlerinin sahip oldukları potansiyelleri, Orta 
Doğu’ya yönelik politikalarda bu bölgenin boş bırakılmaması konusunda 
Hitler’in bu karşıt görüşünü yumuşatmıştır. Orta Doğu’yu tanımlayan Nazi 
uzmanları bu konu üzerinde incelemeler yapmışlardır. Yapılan incelemeler 
sonucunda, Üçüncü Krallık ve Arap dünyası arasında bazı özel bağlar, benzerlik 
ve paralellikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu konuda alt ırk olarak 
tanımlanmasına karşın Arap dünyasındaki birleşme süreci ve Arap ulusal 
bilincinin gelişimi ile Alman Krallığı’nın ortaya çıkışı arasında benzerlik 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu tarihsel paralellik, ideolojik benzerlik yoluyla 
tamamlanmaktadır. Grobba incelemelerdeki eksiklikleri kamufle etmek ve Orta 
Doğu’da Araplarla iş birliğini haklı çıkarmak için, “Almanya için Arapların 
dostluğu, hemen hemen içgüdüseldir.” düşüncesini bir Orta Doğu uzmanı 
olarak savunmuştur. Hitler döneminde, Alman istihbarat ajanları ülkelere akın 
etmiştir. Almanya, Arap halkındaki Anti-İngiliz tutumundan da faydalanarak 
bölgedeki azınlık liderleriyle ve özellikle Kürtlerle olan ilişkilerini 
geliştirmiştir. Bu konuda Grobba önemli rol oynamıştır. Almanya’nın Orta 
Doğu politikasında Araplar içerisinde Kürtler dışında, aynı ırktan bir yandaş 
bulma gayretleri Almanya’nın dikkatlerini Mısır’a çekmiştir (Shamir, 1975a: 
173). Çünkü Nazi doktrinine eğitimli Mısır’lı Alman entelektüeller ilgi 
göstermiş ve politik kültürüyle bağlantı kurmak konusunda misyonerlik görevi 
üstlenmiş olmalarıdır. Bu dönemdeki sosyo-ekonomik gelişmeler, Mısır’da 
Nazi doktrininin çekiciliğine katkıda bulunmuştur. İki dünya savaşı arasındaki 
dönem boyunca, Mısır’daki reel ulusal gelirde önemli artış söz konusu 
olmamıştır. Hatta hızlı nüfus büyümesi nedeniyle, kişi başına gelirde sürekli bir 
azalma meydana gelmiştir. Bu ekonomik göstergeler de Nazi doktrininin taraf 
bulmasına katkıda bulunmuştur. (Shamir, 1975b: 200-201).  

Kuzey Settin oluşumunda Türkiye’nin birleştirici üstünlüğe sahip olması, 
Mısır’ın ise Orta Doğu’nun giriş kapısı olması ve savaş stratejilerinde üstünlük 
sağlayacak bir Arap ülkesi olması, Hitler’in kültür ve nüfuz politikalarında bu 
ülkelere ayrı bir önem kazandırmıştır.  
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Realist Perspektif Açısından Konunun İncelenmesi 

Uluslararası politik iktisatta konular realist, liberal ve tarihsel-yapısalcı 
olmak üzere üç farklı perspektiften analiz edilmektedir. Bu üç perspektif, 
gerçekleşen ekonomik ilişkiler, ekonomik ilişkileri şekillendiren aktörlerin 
doğası, ekonomik işlemlerin amacı ve ekonomi-politika ilişkisini tanımlama 
açısından birbirlerinden önemli derecede farklılıklar göstermektedir (Gilpin, 
1976: 185). Tablo 1’de bu üç perspektif arasındaki farklılıklar özetlenmektedir. 
Çalışmada uluslararası politik iktisat bağlamında Almanya’nın Orta Doğu’ya 
yönelik nüfuz ve kültür politikaları realist perspektiften yapılmaktadır. Bunun 
üç nedeni vardır.  

Tablo 1: Uluslararası Politik İktisadın Üç Temel Perspektifi 

Bileşenleri Realist Perspektif 
Liberal 
Perspektif 

Tarihsel-Yapısalcı 
Perspektif 

Ekonomik Aktörler Ulus-Devlet 
Hane Halkı ve 
Firmalar 

Ekonomik Sınıflar 

Ekonomik 
Faaliyetlerin Amacı 

Ulusal Çıkarların 
Maksimizasyonu 

Küresel Refahın 
Maksimizasyonu 

Sınıf Çıkarlarını 
Maksimizasyonu 

Ekonomik İlişkilerin 
Doğası 

Çatışmacı Uzlaşmacı Çatışmacı 

Ekonomi ve Politika 
İlişkisi 

Politika Ekonomiyi 
Belirler 

Ekonomi 
Politikayı 
Belirlemelidir 

Ekonomi Politikayı 
Belirlemelidir 

Kaynak: Gilpin, R. (1976), “The Political Economy of Multinational 
Corporations: Three Contrasting Perspectives”, The American Political 
Science Review, 70 (1): 185’ten uyarlanmıştır.  

Bunların ilki liberal ve tarihsel yapısalcı perspektiflerin amaca uygun 
araçlara sahip olmamasıdır. Bu incelemede, bu üç perspektiften liberal bakış 
açısı, uzlaşma üzerine odaklandığından gerçek hayattaki çatışmayı açıklamada 
yetersiz kalması, soyutlamalara çok fazla yer verdiğinden kapsamının dar ve 
iyimser olması nedeniyle, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği 
ulusal ve uluslararası siyaseti açıklamada bir araç olarak kullanılmamıştır. 
Tarihselci yapısalcı sistem ise sınıf çatışmaları temelinde siyasetin analizini 
yapması nedeniyle ulus-çıkar temelinde çatışmayı açıklamada yetersiz kalacağı 
düşüncesiyle Almanya’nın Hitler dönemindeki Orta Doğu nüfuz ve kültür 
politikalarının analizinde tercih edilmemiştir. Ekonomik aktör olarak ulus-
devleti, faaliyetlerin amacını ulusal çıkarların maksimizasyonu, ilişkilerin 
doğasını çatışma ve politikanın ekonomiyi belirlediği temel görüşlerini 
bünyesinde toplayan realist bakış açısı, Almanya’nın I. Dünya Savaşı sonrası 
Mısır ve Türkiye temelinde Orta Doğu politikalarının politik ekonomisini 
yapmada araç olarak kullanılmıştır.  

İkinci neden ise realistler, liberallerin ekonomik, kültürel ve politik 
gelişmeleri analizde liberallerin görüşlerini sığ ve yetersiz buldukları yönündeki 
ifadelerine katılmaktır. Liberallere göre uluslararası karşılıklı bağımlılığın 
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artmasıyla uluslararası ekonomik ilişkilerde bir canlanma gelişme yaşanacağına 
inanmakta ve bunu da savunmaktadırlar. Diğer yandan bu gelişmeye, iletişim ve 
ulaştırma teknolojisindeki gelişmeler, sivil toplum örgütlerinin ve hükûmet dışı 
grupların ekonomik ve sosyal hayattaki paylarının küresel olarak artması 
katkıda bulunmuştur. Ancak realistler liberallerin aksine uluslararası arenadaki 
sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik canlanmaları, gücün devletler arasındaki 
dağılımına ve bu konudaki mücadelelerine dayandırmaktadır. Gücün dünyadaki 
dağılımı konusunda öne çıkan temel aktör olarak ise liderlik yeteneğine sahip, 
üstün, hâkim bir devleti görmektedir (Cohn, 2005: 77). Almanya’nın Hitler 
dönemindeki gayretleri gücün dünyadaki dağılımını etkilemek olduğu gerçeği 
de Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik nüfuz ve kültür politikalarını uluslararası 
politik iktisat açısından analiz ederken realist perspektiften yararlanılmasında 
belirleyici olmuştur.  

Üçüncü neden ise iki savaş arası dönemin analizinde realist perspektifin 
yaygın kabul görmesidir. XVII. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’na kadar geçen 
dönemde liberalizm analizlerde yaygın kabul görmüş, hatta bu akım serbest 
ticaretin küresel anlamda yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ancak I. Dünya Savaşı 
ve 1929 ekonomik bunalımı bu konjonktürü tersine çevirmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonuna kadar liberalizm temelli devletlerarası iş birliği ve serbest 
ticaret azalmış ve gerilemiştir. Bunların yerini her devletin kendi çıkarlarını ön 
plana çıkarttıkları politikalar almıştır. Bu dönemde serbest ticaret kısıtlanmış, 
kur ayarlamaları yapılmış ve döviz kontrolleri getirilmiştir. Realist perspektifin 
görüşleri yaygınlık kazanmıştır (Cohn, 2005: 71). İki savaş arası dönemde 
liberalizme bir tepki olarak ortaya çıkan ve popüler olan ekonomik milliyetçilik 
anlayışının da realist perspektifin bileşenlerinin ekonomik ve politik olayları 
açıklamadaki geçerliliğini kuvvetlendirmesi çalışmanın realist perspektiften 
yapılmasına neden olmuştur. (Balaam ve Veseth, 2001: 29).  

İnceleme, iki ülke temelinde yapılmıştır. Aslında, Almanya’nın I. Dünya 
Savaşı sonrasında 1933’te başlayan Hitler dönemindeki Orta Doğu 
politikalarının üç ayrı ırk üzerine odaklandığı gözlenmektedir. Bunlar Türkler, 
Araplar ve İranlılardır (Shamir, 1975a: 170-172). Hitler’in Orta Doğu 
siyasetinde İran ve Türkiye’nin ayrı bir yere sahip olması bilinmesine karşın, bu 
çalışmada Almanya’nın İran’a yönelik ekonomik ve siyasi politikalarına yer 
verilmemiştir. Bunun nedeni çalışmanın kaynağı olan, Başbakanlık arşivinden 
elde edilen 1934 tarihli rapordur. Bu raporda üç önemli ülkeye vurgu 
yapılmaktadır. Bunlar Türkiye, İran ve Mısırdır. Ancak raporlarda iki ülkeye 
ilişkin farklı bakış açıları, daha önemli değerlendirmeler, tespitler ve vurgular 
nedeniyle, çalışma, Türkiye ve Mısır’la sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma 
nedeniyle analizlerde İran’a yer verilmemiştir. Çalışmada izlenilen yöntem ise, 
referans rapor veri alınarak öncelikle genel durum analizi, ardından ise iki ülke 
bazında analizler yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen tespitler uluslararası 
politik iktisadın temel dört temel bileşeni çerçevesinde tablolaştırılmıştır. Rapor 
çerçevesinde elde edilen bilgiler bu alanda yazılan diğer çalışmalarla da sentez 
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ve analiz yapılarak, Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik nüfuz ve kültür 
politikalarının politik ekonomisi değerlendirilmiştir.  

Analiz ve Tespitler  

Almanya, tarih boyunca kendi açısından kültür politikalarını hiçbir zaman 
gereği gibi iyi yapamamış, devrim sonrası rejimde ise bu politikalar daha da 
kötüleşmiştir. Bu nedenle, 1930’larda Almanya, nüfuzunu yabancı 
memleketlerde tekrar hissettirme ve bu doğrultuda kuvvetlerini harekete 
geçirmeyi planlamıştır. Hitler Hükûmeti, bu yöndeki girişimleri takdir etmiş ve 
arzu edilmesi için teşviklerde bulunmuştur. Alman araştırmacılar tarafından da 
konunun önemi fark edilmiş ve Almanya için oluşturulacak politikaların ne 
olması gereği ve ekonomik ve kültürel sahâlârda nasıl yapılması konusunda 
raporlar hazırlamışlardır. Bu yönde hazırlanan raporlardan biri Kurt Koehler, 
Oluf Kürkkmann ve Wilhelm Eilers’in Almanya’nın Orta Doğu’ya Yönelik 
“Nüfuz Mıntıkaları Politikası ve Kültür Politikası” başlıklı raporlarıdır. 
Çalışmamızın analiz ve tespitleri bu rapor çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Almanya’nın Türkiye ve Mısır’a yönelik nüfuz ve kültür politikalarının 
bileşenleri bu rapor dâhilinde analiz edilmekte ve analizler çerçevesinde 
tespitlere yer verilmektedir.  

Alman Nüfuz ve Kültür Politikalarına İlişkin Genel Analiz ve Tespitler 

Koehler (1934: 8), Alman ihracatını arttırmak suretiyle ekonomik bağımlılık 
oluşturmaya yönelik akla uygun pek çok açıklama yapılmasına karşın, “Alman 
nüfuz mıntıkası” ve ekonomik bir yayılma için gereken güçlü bir kültür 
politikası takip edildiğine dair hiçbir yerde ciddi ve önemli bir faaliyet içine 
girilmediğini belirtmiştir. I. Dünya Savaşı öncesinde Alman kültür 
politikalarında doğu ilimlerine önemli yer verilirken, 1918 sonrasında bu 
ilimlerin bilerek ihmal edildiği ve günden güne bu konudaki politikaların geri 
plana itildiğine de raporunda yer vermiştir. Koehler’e göre, bu tür bir eğilim 
ekonomik ve kültürel politikaları açısından bir tezat oluşturmuştur. Çünkü O’na 
göre 1920’lerin başında izlenen politikalar uluslararası ekonomik rekabet 
üstünlüğünü sağlamak için Almanya nüfuz mıntıkası tesis imkânlarını 
öngörmesine ve bunlardan ulusal anlamda çıkar elde etmeyi amaçlamış 
olmasına karşın, ilim sahasında Almanya’nın uzun yıllar süren dâhiyane mesaisi 
ile kazandığı yüksek mevkii terkedilmiştir. Orta Doğu kültürünü araştırmak 
üzere kurulan kürsüleri birbiri ardınca kapatılmış olmasını da ifadelerine 
dayanak olarak raporunda belirtmiştir. Hitler’in 1933’te iktidara geldiği döneme 
kadar geçen, yaklaşık 15 yıllık sürede, Alman ırkının uluslararası rekabet 
üstünlüğünü sağlamadaki kültür politikalarından büsbütün vazgeçildiği ifade 
edilebilir. Rapor veri alınarak, bu sürecin bu alanlardaki araştırmacı ve bilim 
adamlarının sayılarının azalmasına neden olduğu ileri sürülebilir. Koehler 
(1934: 9), Hitler dönemiyle birlikte, doğuda ve güneydoğuda bir Alman nüfuz 
mıntıkası oluşturulması gibi büyük bir işe ciddiyetle girişmek isteniyorsa, 
bunun için kültür işini Söz konusu plana uydurma gerekliliğine vurgu yapmıştır. 
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Bu nedenle 1920’lerde başlayan sürecin, Almanları ilgilendiren memleketler 
hakkındaki ilimlerin zayıflaması kabul edilebilir durum değildi ve uluslararası 
politik iktisadın realist perspektifi veri alındığında, bu ilimlerin 
kuvvetlendirilmesi şarttı. Raporda, bir taraftan ekonomik faaliyetlerin ileri 
götürülüp takviye edilmesi, diğer taraftan kültürel işleri yürütmek için 
görevlendirilmiş makamların bu dönemde yalnız atıl durmakla kalmadığı, aynı 
zamanda gerilediklerine de dikkat çekmiştir. Koehler (1934: 9) bu tür bir 
uygunsuzluğun kalkınma ve yeniden kuruluş mesailerini başarısızlığa 
sürüklediğini ve Almanların fikrî ve kültürel alâka göstermeksizin, yalnız 
ekonomik yaklaşım ile güney doğu memleketlerine nüfuz edemeyeceklerini ileri 
sürmüştür.  

Rapor veri alınarak yapılan analiz sonucunda elde edilen bir başka tespit, 
Alman Kültür ve Nüfuz politikalarının tanımına ilişkindir. Bu tanım, tüm 
inceleme ve analiz boyunca ve değerlendirmenin yapılmasında bir rehber 
olmuştur. Uluslararası politik iktisadın realist perspektiften nüfuz ve kültür 
politikası fikrî, ruhî ve ekonomik kuvvetlerle belirlenmiş bölgede mevzi almak, 
o bölgeyi ve onun hayatî şartlarını ve içinde etkili olan güçleri anlayışlı bir 
bakış açısı ve hassas bir kalp ile araştırmak ve duymaktır. Diğer bir ifadeyle; 
kültür ve ekonomi uygulamaları açısından mevcut olanın en iyisini bu bölgeye 
taşıyarak kazanılan rağbet ve takdir, Alman ulusal çıkarlarına hizmet edecektir. 
Koehler (1934: 9), o dönem itibarıyla, Almanya ancak tanımdaki bu genel 
şartları tamamen yerine getirirse, planlanan nüfuz bölgesini oluşturabileceğini 
ileri sürmüştür.  

Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik nüfuz ve kültür politikalarının 
analizinde referans alınan arşiv belgelerinde dikkat çeken ilk nokta, 1930’lu 
yıllarda Alman araştırmacıların yeni dünya düzeni ve rakiplerine ilişkin 
ifadeleridir. Araştırmacıların ilk vurguları İngilizlerin dünya hegemonyası ve bu 
yöndeki düşünce sistemleridir. İngilizlerin her dönemde evrensel düşünüş ve 
analizlerle politikalarını şekillendirdiği ima edilirken, Alman düşünce 
sisteminin ve politikalarının dar ve sığ olduğu ileri sürülmüştür. Hatta bu dar 
kapsamlılığın I. Dünya Savaşı’nın başarısızlık nedeni olduğu ima edilmiştir. Bu 
tespitlere dayalı olarak araştırmacılar; I. Dünya Savaşı’ndan elde edilen 
tecrübeler ve savaş sonrası dönemin siyasal ve ekonomik gelişmelerine paralel 
olarak, Almanya’nın da evrensel politikalar izlemesi gereğine dikkat 
çekmişlerdir. I. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzeni çerçevesinde 
analizlerini yapan araştırmacıların ikinci tespiti; dünyanın bu dönemde dört 
mıntıkaya ayrılmış olduğudur.  

Koehler, bu mıntıkaların her birinin önder ve hegemon bir millet tarafından 
bir iş sahası gibi ele alındığını belirtmiştir. Hazırlanan raporda, bu hegemon 
devletlerin mıntıkalarını politik, ekonomik ve kültürel bakımdan mümkün 
mertebe kendi etkileri altına almaya çalıştıkları belirtilmiştir. Koehler (1934: 1), 
1930’ların başında dört hegemon devletin olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar; İn-
giltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’dır. Koehler’in 
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ifadelerine göre, o yıllarda büyük devletlerden yalnız Almanya ve İtalya bu tür 
etki alanlarına sahip değildir. Ancak İtalya’nın da kendisi için hedeflemiş 
olduğu bir etki alanından raporda söz edilmiştir. Rapora göre, o dönemde İtalya 
kuzey Afrika, Habeşistan ve Arabistan yoluyla geçiş yolları ve Balkanlarla da 
Akdeniz’de hâkim bir mevki elde etmeye hazırlanmaktadır. İngiltere’nin 
sömürge devletleri, Amerika’nın güney Amerika kıtasındaki faaliyetleri, 
Japonya’nın Mançurya ve Çin yoluyla Uzakdoğuda ve Rusya’nın Orta Asya ve 
Doğu Avrupa’daki hâkimiyet alanları karşısında Almanya’da süper güçler 
arasında yer alabilmek için bir nüfuz alanı yaratması gerektiği raporda ifade 
edilmiştir. Kohler’in hazırladığı rapora göre, mevcut dünya düzeninde Alman-
ya’ya rakipleri karşısında dünya siyasetinde söz hakkı sağlayacak nüfuz 
mıntıkaları, Avrupa’nın kuzeyi ve güneydoğusu ile Ön Asya (Türkiye) ve 
Mısır’dı.  

Koehler’e göre bu bölgenin Almanya tarafından seçilmesinin ekonomik 
ve kültürel nedenleri ise şunlardır:  

1. Tuna yolu ve mevcut demiryolları gibi doğal ulaşım yollarıyla bu 
memleketlere Almanya kadar yakın başka güçlü bir devletin olmamasıdır. Bu 
altyapı avantajları her türlü hammadde ve nihai ürünün nakliyat ucuzluğunu 
sağlayacağı; 

2. Bu bölgedeki ülkelerin ekonomik yapıları ve iklim şartları taraflar için 
mal değişimi imkânını vermesi,  

3. Bu memleketlerin hepsinde Alman kültürünün kuvvetli bir hâlde temsil 
edilmesi ve çoğunda yabancı dil olarak Alman dilinin hâkim olmasıdır.  

Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik kültür ve nüfuz politikalarının realist 
perspektiften genel hatlarını ise, rapor veri alınarak, şu şekilde belirtmek 
mümkündür:  

Alman genişlemesinde yalnız ekonomik unsurlar üzerinde durularak, 
genişlemenin kültürel boyutu ve öneminin dikkate alınmamasının yetersiz 
olacağı ileri sürülmüştür. Almanların ekonomi politikasıyla kültür politikası ara-
sında tam bir zıtlık teşkil edeceği, dolayısıyla Almanya’nın ekonomik 
propaganda ve ekonomik genişleme faaliyetini kültür propagandası ve kültürel 
genişleme ile birlikte aynı zamanda yapması gereği çeşitli araştırmacılar 
tarafından da ifade edilmiştir. Alman araştırmacılara göre, Almanları 
ilgilendiren ve kendilerine mahsus bir kültür kurmak üzere bu coğrafyadaki 
ülkelerde kültür propagandası, ekonomik propagandayla desteklenmelidir. Bu 
mıntıkada Alman okullarına gitmiş veya hiç olmazsa almanca dil dersi almış, 
Alman üniversitelerinde okumuş olan Yugoslav, Bulgar, Türk ve Mısırlıların 
Alman kitapları, Alman ilaçları vb. için bir temsilciler ve acenteler ordusuyla bu 
süreçte başarılı olunabileceği ileri sürülmüştür. Bu mıntıkada kültür 
politikalarının derinliği ve genişliğinin hegemonya açısından hayati öneme 
sahip olduğu ifade edilmiştir. Koehler (1934: 4-5) kültür propagandası 
yapmakla yüzde yüz Almanya için çalışılmış olunacağını, tek başına ekonomik 
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propagandayla ise, etkisi geçici harcamalarla medenileşme gayretlerine katkıda 
bulunulacağını vurgulamıştır. Almanya’nın Mısır ve Türkiye’ye yönelik 
izlenecek kültür ve nüfuz politikalarında ilk adım olarak, devletlerin jeografik, 
folklorik, tarihsel, ekonomik ve psikolojik açıdan incelenmesi ve bu 
incelemeleri yapacak araştırma enstitülerinin açılması teklif edilmiştir. Bu 
hareketin sürekliliği ile bu ülkelerin Almanya’ya karşı güven düzeylerinin 
artacağı ileri sürülmüştür. Alman araştırmacılar, bu fikrî ve ruhî ilişki 
oluşturulmaksızın Almanya’nın faydalı bir kültür ve ekonomi propagandasının 
mümkün olmayacağını belirtmişlrdir. Bu fikrî ve ruhî ilişkinin oluşturulmasında 
basın yayın ve diğer genel belgeler ve organlarla takviye edilmesi gereğine de 
işaret etmişlerdir. Koehler (1934: 7), Almanya’nın bu yönde oluşturacağı ve 
takip edeceği kültür propagandasıyla devletlerin düşünce, para ve her şeyden 
evvel sevgiyle, hakikî ve samimî katılımla nüfuzunu arttıracağını iddia etmiştir.  

Hitler dönemi Orta Doğu politikalarında, Türkiye’nin yanında Mısır da Ön 
Asya’da önemli bir yere sahiptir. Veri alınan rapora göre, fikrî ve manevî açıdan 
her iki ülke birbirine göre zıt unsurları bünyesinde barındırmasına karşın, her 
ikisi de Almanya’nın Orta Doğu nüfuz politikaları açısından önemlidir. 
Kürkkmann (1934: 18), Türkiye’yi, Avrupa’ya yüzünü dönmüş Asya’nın kapısı 
ve modernleşmenin Ön Asya’daki temsilcisi olarak tanımlarken, Mısır’ı, 
İslam’ın ve geleneksel ulemanın sığınağı ve dayanağı olarak tanımlamıştır.  

Alman Nüfuz ve Kültür Politikalarında Türkiye’nin Yeri: Analiz ve 
Tespitler 

Almanya’nın nüfuz ve kültür politikalarının, genel analizleri ve tespitlerinin 
yanında, realist perspektiften Türkiye’ye yönelik nüfuz ve kültür politikalarının 
analiz ve tespitleri önemli bir yer teşkil etmektedir.  

I. Dünya Savaşı öncesinde, özellikle o zamanki Osmanlı Devleti’nde, bu 
temel düşüncenin ilk somut örnekleri gözlenmektedir. Alman okulları ve dil 
kursları açma, enstitülere yardım etme, gazeteler çıkarma ve hâlihazırdaki bu 
yöndeki kurum ve kuruluşlara yardım etme suretiyle kültür ve nüfuz 
politikalarını harekete geçirilmiştir. Bu kurumların yanında kültür propagandası 
bakımından büyük bir kitap ticaret politikası yapılmış, liyakatli ve resmî 
memuriyeti olmayan kişilerin, Almanya’da eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu 
eğitim gören gençler, vatandaşı oldukları milletlerin gelecekte fikir önderleri 
olacakları düşüncesinden hareketle, Almanlar için kıymetli birer misyoner 
olarak görülmüştür. Alman lisans ve lisansüstü eğitim programlarında, 
doğunun, güney doğunun ve Ön Asya’nın etraflı ve derin birer inceleme 
konuları olarak ele alınmasını sağlanmış ve desteklenmiştir. Bu eğitim temelli 
politikalar, Alman nüfuz mıntıkaları açısından önemli olup, kültür ve nüfuz 
politikalarının mihenk taşı olmuşlardır. Ancak koşullar savaş sonrasında 
değişmiş ve 1930’lara kadar bu yöndeki girişimler yavaşlamış hatta gerilemiştir. 
Hitler dönemiyle Orta Doğu’ya yönelik nüfuz ve kültür politikalarının bir 
parçası olarak, yeni Türkiye Cumhuriyetine yönelik kültür araştırmaları 
yapılmış ve nüfuz politikaları belirlenmiştir.  
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Hitler dönemi, Almanya nüfuz ve kültür politikalarında, Türkiye her 
zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Koehler (1934: 2-3) ve 
Kürkkmann(1934: 12) bu önemi; 

1. Türkiye’nin Balkanlar, Ön Asya ve Mısır alanını oluşturmada Almanya 
açısından köprü devlet niteliğinde olmasına,  

2. Müslüman devletlerin yeni Türkiye’yi önder devlet olarak görmesi; Bu 
devletlerin Türklere tarihsel bağlarla da birleşince, gösterdikleri itibar ve 1930 
yıllarda Türk subayların eğitimci sıfatıyla Afganistan gibi ülkelerde 
çalıştıklarının bilmesi,  

3. Türkiye’nin dinî işlerde haiz olduğu ve hilâfet müessesesine dayanan 
önderlik mevkiini, yani doğuluların hissiyatına göre manevî ve ruhanî güç ve 
nüfuzunu terk ederek ve komşuları üzerinde bir etki ve nüfuz oluşturma 
gayretine girmeden kendisini millî bir politikaya bağlamış olması itibarıyla 
bölgede itibar kazanmış olması. Türkiye’nin çaba ve faaliyetini ulusal işlerinde 
ve modernleşme yolunda yoğunlaştırması ve doğu dünyası tarafından örnek 
alınması. Bu hâliyle 1930’lu yıllarda, Türkiye’nin politik gelişmeleriyle Ön 
Asya dünyasında rehber değilse de, istikamet gösterici bir role sahip olmasına,  

bağlamaktadırlar.  

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik nüfuz ve kültür politikalarının ilk adımı 
nispeten yeni olan Türk bilim hayatına ilişkin olduğu ileri sürülmektedir. Yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyet’inde yaşayan ve bir kısmı Balkanlardan gelmiş 
olan bilim adamları genellikle amatörler olarak tanımlanmıştır. Bu bilim 
adamlarının yalnızca birkaçının Avrupa’da ve Paris’te okumuş olduğu, 
medreselerde yetişmiş olan hocaların ise ilmî işlerde kesin bir nüfuz ve etki 
sahibi olmadıkları ileri sürülmüştür. Bu medrese kökenli hocaları aynı zamanda, 
özellikle yerlilerden oluşup, Avrupa karşıtı oldukları da raporlarda belirtilmiştir. 
Ama bu durum tespiti içerisinde, Mustafa Kemal Atatürk’e ayrı bir yer 
verilmektedir. Raporda, Mustafa Kemal Atatürk’ün iktidarı eline almasıyla ilmî 
hayatın manzarasının da değiştiği ifade edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
her şeyden evvel beraberindeki Türk aydınlarına çalışma ve ulusal kalkınmada 
aktif rol almada yer vermiştir. Kürkkmann (1934: 12) dünya tarihi için bir ders 
kitabı olarak ve Türklerin dünyada kültürel sahadaki önderlik rollerini ifade 
etmek gibi önemli bir görevi yerine getirmek düşüncesiyle basılan bir “Tarih” 
kitabını, bu açıklamalarına dayanak olarak belirtmiştir. Ayrıca raporda dikkat 
çeken bir başka nokta Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüne yer verilmesi ve 
Atatürk’ün Türk millî eğitimi ve ulusal bağımsızlığın kaynağına ilişkin 
görüşleridir. Kürkkmann, raporunda Almanya’nın nüfuz ve kültür 
politikalarının bu görüşe göre şekillenmesi gereğine işaret etmiştir. Raporda yer 
verilen Mustafa Kemal Paşa’nın sözü; “hudutlarımızı, onların ilerisini görerek 
tespit etmeliyiz” şeklindedir. Bu ifade, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal 
sınırlarına sıkı sıkıya tutunarak, ulusal hedefleri küresel bağlamda belirlemek 
gayretinde olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca raporda yer verilen bir başka 
ifade, “Bütün medeniyetlerin menşeini Türklere yahut onların ırkdaşlarına atıf 
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ve izafe etmeye başarı elverirse, bununla Türk milletinin dünyada elde etmek 
istediği rol manevî dayanağını bulmuş olur.” şeklindeki düşünce yapısıdır. Bu 
spekülâsyon, millî bilincine henüz yeni kavuşmuş olan bir millet için 
anlaşılabilir bir durum olarak ifade edilmiştir (Kürkkmann, 1934: 13). Bu 
tespitler çerçevesinde, Alman araştırmacılar Türkiye’ye yönelik nüfuz ve kültür 
politikalarında tarih araştırmalarını aktif olarak kullanabilecekleri sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu sonuca paralel olarak, Kürkkmann (1934: 12) iki noktaya 
işaret etmiştir. Bunlar;  

1. Türklerin kendi kültür ve tarihlerine şiddetli bir alâka duydukları,  

2. Bu işi başarmak için güç ve kabiliyetlerinin noksan oluşu.  

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye tarafından izlenen politikalar da 
Almanya’nın politikaları için uygun zemin hazırlamıştır. Nitekim, Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında Fransa ve Almanya’ya çok sayıda tahsil 
amaçlı öğrenci gönderilmiştir. Raporda, Almanya’ya gönderilenlerin sayısının 
Fransa’ya gönderilenlerden çok olduğu belirtilmiştir. Kürkkmann, raporunda bu 
öğrencilerin belli bir amaçla eğitime geldiklerini ve Mustafa Kemal’in 
düşüncesine uygun hedeflere sahip olduklarına da raporunda yer vermiştir. 
Almanya’da dil ve tarih öğrencileri de, “En geç olarak üç nesil sonra artık-
yabancı okullara yahut yabancı memleketlerde yetişmiş öğretmenlere muhtaç 
olmaksızın- kendi memleketlerinde tam bir eğitim-öğretim verilebileceği” 
hedefine hizmet ettiklerini düşünmekteydiler. Ulusal çıkar temelinde büyük 
olan bu amaca karşın, Almanlar aslında bu Türk öğrencilerle Almanya’da 
Türkiye için bir bilim adamı sınıfı yetiştirilmekte olduğu şeklinde durumu 
değerlendirmişlerdir. Bu durum, Almanya’nın Orta Doğu’ya yönelik nüfuz ve 
kültür politikalarındaki başarısının en önemli aşaması olarak görülmüştür. 
Çünkü bu sınıf ileride bütün Türk aydınlarına kendi damgasını vuracaktır. 
Kültür temelli nüfuz politikası uzun dönemli ekonomik bağımlılığı da 
beraberinde getirerek, Türkiye’nin, Almanya’nın etki alanında yer alacağı ileri 
sürülmüştür (Kürkkmann, 1934: 13). Bu nedenle hazırlanan raporda Hitler 
Almanyası’nın Orta Doğu’da bir nüfuz bölgesi oluşturmasına yardımcı olacağı 
varsayımıyla, Türk öğrencilerinin ve bilhassa ileride tarihçi olarak Türk yüksek 
okullarında eğitim-öğretim görevi üstleneceklerin Almanya’daki ikametlerinin 
mümkün mertebe kolaylaştırılması tavsiye edilmiştir (Kürkkmann, 1934: 14). 
Alman kültür politikalarında Osmanlı tarihine de ayrı bir yer verilmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Hükûmetleri tarafından ihmal edilmiş olan 
Osmanlı tarihî araştırmaları enstitüleri kurulması durumunda, Türk öğrencileri 
Alman üniversitelerine akın edeceklerdi. Bu yolla Almanya, ne kadar çok Türk 
öğrenciye kültürünü anlatabilir ve sevdirebilirse, Orta Doğu’da kendine o kadar 
yandaş sağlayacağına inanmıştır (Kürkkmann, 1934: 16).  

Bu dönemde, Alman kültürünün sadece eğitim politikalarıyla değil, ayrıca 
Alman şiirlerinin Türkçeye ve Türkçe şiirlerin ise Almancaya tercümesi iki 
tarafın düşünce ve duygu açısından ayrılık ve yabancılığının giderilmesine 
yarayacağı düşünülmüştür. Bu amaçla Hitler dönemi araştırmacıları tarafından, 
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Almancaya tercüme edilecek Türkçe eserler ile Türk şairlerinin dünya 
edebiyatında yer almalarına yardımcı olunması bile tavsiye edilmiştir. Musiki 
ve diğer güzel sanatlar sahasında da aynı düşünceler ortaya konmuş olup, bu 
alanda da Alman kültürünün Türkiye’nin iliklerine kadar nüfuz edebileceği ileri 
sürülmüştür (Kürkkmann, 1934: 17).  

Alman Nüfuz ve Kültür Politikalarında Mısır’ın Yeri: Analiz ve 
Tespitler 

Analizimize temel teşkil eden raporda, Mısır’a yönelik kültür ve nüfuz 
politikalarının temel belirleyici unsuru olarak dine ve dinî konulara vurgu 
yapılmıştır. Kürkkmann, raporunda Mısır’ın kültürüne nüfuz etmek ve devletin 
güvenini kazanmak için din tarihine ait incelemelere ağırlık verilmesi gereğine 
işaret etmiştir. Arap cahiliye devri, tarikatlar, İslam tasavvufu gibi konularda 
Paris’te güzide ve seçkin âlimler tarafından bu konuların dikkat ve itina ile 
işlendiği belirtilmiştir. Raporda bu âlimlerin bir kısmı, esasen doğulu olmasına 
karşın, bu yoldaki dinî işler için, Fransız kültür politikalarının onlara sağladığı 
olanaklar nedeniyle Paris’e yöneldikleri ifade edilmiştir. Bu gelişmelerin ve 
sağlanan ayrıcalıkların bir sonucu olarak doğulu gençler, yabancı bir ülkede, 
kendi memleketleriyle eski bir gelenek oluşturan dinî, ilmî araştırma ve 
inceleme usul ve konularını korumak imkânı bulmuşlardır. Paris, bu suretle 
doğuyu en güvenli şekilde kendine bağlama avantajını sağlamıştır. Raporda, 
Fransız yönetiminin, doğuda Avrupa’dan ithal edilmiş olarak öğretilen ilimlerle 
esasen orada doğmuş ve bölgesel aydınlar tarafından bizzat uğraşılan ilimleri 
birbirinden ayırmakla Arap dünyasını rahatsız etmeden nüfuz politikalarını 
uygulamaya koyduğu ve kısmen de başarılı olduğu belirtilmiştir(Kürkkmann, 
1934: 18-19). Arap dünyasında Fransız üstünlüğünü kırmak ve Almanya’nın 
nüfuz mıntıkasına Mısır’ı dâhil etmek için, bu yönde bir politikayla karşılık 
vermesi gerektiğine karar verilmiştir. Alman araştırmacılara göre, eğer 
Almanya, Alman nüfuz ve kültür politikalarının etkinliğini sağlamak istiyorsa, 
Ön-Asya’nın mukaddes kitabını gerek ilmî, gerekse teolojik açıdan uygun ve 
mevcut eksikliklere yanıt verecek girişimlerde bulunması gereğine işaret 
etmişlerdir. Bu suretle aynı zamanda, Almanya ile yalnız çok zayıf ve tesadüfî 
temas noktalarında ilişkileri olan Müslüman milletlerin hepsiyle geniş bir 
münasebet yolunun da açılabileceği ileri sürülmüştür (Kürkkmann, 1934: 19).  

Raporda, eski Mısır tarihi ve eserleri hakkında da araştırma yapma 
konusunda Mısırlıların aşırı istekli olduklarına dikkat çekilmiştir. Mısır’da 
incelemeye konu olan konseptlerin, İslam gelenekleri yanında Kıptîlerin, yani 
Hristiyan Mısırlıların geleneklerine yönelik olduğuna ayrıca vurgu yapılmıştır. 
Nitekim 1930’larda Eski Mısır kültürünü, tarih çalışmalarının merkezine 
yerleştirmek Araplarca moda olmuştu. Böylece Mısıroloji, Milâttan evvelki 
döneme ait bilgiler hakkında Mısır milletinin ilgisi nedeniyle popüler olmuştur. 
Raporda, Türkiye’de olduğu gibi Mısır’da da, Avrupalıların, bu yönde bilimsel 
araştırmalar yaparak, toplumun kültür bileşenlerini belirlemeye çalıştıkları 
belirtilmiştir. Nüfuz politikalarında bölgesel avantaj sağlamanın, dinden sonraki 
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en önemli aracı olarak Mısır tarihine yönelik çalışmaların olduğu gerçeğinden 
hareketle, Kürkkmann Almanya tarafından bu gayretlerin bir misyon ifası 
şeklinde ele alınmasını tavsiye etmiştir (Kürkkmann, 1934: 20). Kürkkmann, bu 
tavsiyesine dayanak olarak Fransız ve İngiliz üstünlüğünün oluşmasında 
arkeolojik çalışmalara dikkat çekmiştir. Çünkü Fransız Champollion tarafından 
1802’de hiyeroglif yazının deşifre edilmesinden sonra, Fransızlar ve İngilizler 
siyasal sebeplerle kendilerine açık olan bu memlekette arkeolojik incelemeler 
yapmışlar ve bu suretle Mısıroloji araştırmalarında kendilerine rekabet 
üstünlüğü elde etmişlerdir (Kürkkmann, 1934: 20). Kürkkmann, 1930’ların 
başında Almanların bu konudaki tek atılımlarının ise filoloji etütlerinden ibaret 
olduğunu ifade etmiştir. Bu etüdlerin, Almanların siyasi anlamda nüfuz 
politikaları üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiği ifade edilmiştir. Buna 
örnek olarak da, bu alandaki eski Mısır dili hakkındaki bir lügat kitabının Kral 
Fuad’a takdim edilmesi gösterilmiştir. Kürkkmann, bu başarı sonucunda, İngil-
tere ve Fransa’daki bilimsel enstitülerin bütün gayretlerine rağmen o dönemde 
Mısır Eğitim Bakanlığı idaresi tarafından tahsile gönderilmiş olan 
öğrencilerden, Berlin üniversitesinde doktorası yapmalarını istediğini raporunda 
belirtmiştir (Kürkkmann, 1934: 21). Bu konuda Alman Hükûmeti’nin de teşvik 
edici olmasının önemine işaret edilmiştir. Raporda, bu öğrencilerin Almanya’da 
kazandığı bilgiler ile Kahire’deki kürsüleri ve yönetici makamlarını eline 
geçirdikten sonra da, Mısır’ın Almanya ile ilişkilerinin doğal olarak gelişeceği 
ileri sürülmüştür (Kürkkmann, 1934: 21). Bu yolla Mısır’daki Fransız ve 
İngiltere etkisinin de azaltılabileceği ifade edilmiştir.  

Veri alınan raporda, Mısır’a yönelik nüfuz politikalarında yer alması gereken 
üçüncü unsur olarak da egemenlik ve hürriyet kavramlarının olması gerektiği 
belirtilmiştir. Kürkkmann, 1923’te bağımsızlığını ilan eden Mısır için, hürriyet 
ve istiklâl kavramlarının çok önemli olduğunu ve bu durumun, Alman nüfuz 
politikaları için uygun bir zemin hazırladığını ifade etmiştir. Raporda, oluşan bu 
hareket İngiltere’nin temsil ettiği Avrupa’ya karşı yönelmiş olduğuna dikkat 
çekilirken, bu akımda Mısır kendisi için örnek olacak bir Avrupalı milleti 
aradığını, bunun da Almanya olabileceğini iddia etmiştir. Kürkkmann 
raporunda, hürriyet ve istiklâle kavuşmak isteyen genç Mısırlı aydınların, 
Türkiye’nin şahsında bir örneğe sahip olmalarına karşın, bu hedefe ulaşmanın 
şartlarının iki ülke için farklı olduğunu belirterek, bu iddiasını desteklemiştir. 
Ayrıca, Kürkkmann, Mısırlıların kendi hâkimiyetlerini başka bir devletle 
paylaşmak zorunda olduklarının farkında oldukları ve bunu kabullenmiş 
göründüklerini de ifade etmiştir. Bu durumun, Almanya için Orta Doğu’da etki 
alanı oluşturma konusunda bir şans meydana getirdiğini belirtmiştir. Çünkü 
raporda Mısırlıların, Almanların o günlerdeki gelişmelerine büyük hayranlık ve 
takdirlerle baktıklarına ilişkin not düşülmüştür. Grobba’nın da iddia ettiği gibi 
Mısırlılar da bir milletin kalkınması için gerekli olan gücün kendi insanlarında 
olduğuna inanmaktaydılar. Raporda, bu inanç Almanya ile Mısır arasında bir 
kısmet ve kader birliği olarak yorumlanmıştır. Kürkkmann’a göre bu inanç, o 
kadar güçlü idi ki, Fransa’nın Mısır’da bu dönemde başarıyla yürüttüğü kültür 
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politikaları bile Mısırlılara Almanya’nın nam ve şöhretini 
unutturamamıştır(Kürkkmann, 1934: 22). Kürkkmann(1934: 22), Almanlar 
tarafından yapılacak kapsamlı bir kültür politikası ile gerek İngiliz ve 
Fransızların Almanya aleyhinde oluşturmaya çalıştıkları antipatiyi, gerekse 
Müslümanlar arasında, Avrupa’ya karşı kökleşmiş olan hasmane hislerin 
giderilerek yumuşamasını ve Mısır’da Almanya’ya dost bir hava 
oluşturulabileceğini ileri sürmüştür. Kürkkmann (1934: 24), raporunun sonunda 
Almanya’nın tüm bu politikalarını, Mısır’ın Müslüman doğuya açılan bir kapı 
olduğu gerçeğine göre belirlemesi gereğine önemle vurgu yapmıştır.  

Genel analiz ve tespitler ile iki ülke temelinde yapılan analiz ve tespitler 
ışığında, Almanya’nın nüfuz ve kültür politikalarının realist perspektiften 
uluslararası politik ekonomisini aşağıdaki şekilde tablolaştırabiliriz. Bu tablo 
ulusalararası politik iktisadın temel perspektiflerinden realizm veri alınarak 
hazırlanmıştır. Tablo 2, Tablo 1’de yer verilen realist perspektifin bileşenleri, 
raporun analizinden elde edilen tespitler ışında belirlenmiştir.  

Tablo 2: Alman Nüfuz ve Kültür Politikalarının Uluslararası Politik Ekonomisi 

Bileşenleri Realist Perspektif 

Ekonomik Aktör Hitler Yönetimi 

Ekonomik 
Faaliyetlerin Amacı 

1. Türkiye üzerinden Orta Asya ve Mısır Üzerinden Müslüman Orta 
Doğu’ya nüfuz ederek, rakip nüfuz mıntıkalarına karşı avantajlı bölge 
oluşturmak, 

2. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya dışında bir 
güç bölgesi oluşturmak, 

3. Ekonomik ve siyasi açıdan dünya gücü olmak, 

Ekonomik İlişkilerin 
Doğası 

1. Nüfuz politikaları ilk etapta yumuşak ve aşamalı uzlaşmacı bir doğaya sahip 
olmasına karşın, gerçekte nüfuz altına alınmak istenen ülkelerin çıkarlarıyla 
ters, bağımlılık yaratıcı bir karaktere sahiptir. 

2. Diğer nüfuz mıntıkalarıyla ise çatışmacı bir doğaya sahiptir. 

Ekonomi ve Politika 
İlişkisi 

Alman kültür ve nüfuz politikaları ekonomik ilişkilerin ve ekonomik yapının 
belirleyicisidir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rapor veri alınarak yapılan analizler ve elde edilen tespitler sonucunda, 
Hitler yönetiminin, 1930 sonrasında, İkinci Dünya Savaşı’na kadar Alman 
Kültür ve Nüfuz Politikaları çerçevesinde, yabancı memleketlerdeki Alman 
taraftarlığı, nüfüzü ve kültürünü oluşturmak amacıyla maddi, fikrî, kültürel ve 
bilimsel araçların geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirmeye önemli 
destek verdiği görülmektedir. Rapor temelinde, bu yönde yapılan her türlü 
araştırma ve uygulamanın, Alman etki ve nüfuzu için kıymetli olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 1930’lu yıllarda, yabancı devletlerdeki 
Alman varlığının ulusal çıkarların maksimizasyonu açısından çok büyük öneme 
sahip olduğu Alman siyasetçiler ve araştırmacılar tarafından kabul edilmiştir.  
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Analiz ve tespitlerimiz ışığında, uygulamaya konulan politikaların Alman 
değerleri ve çıkarları uğruna yapıldığından ve bunda temiz gösterilecek maksat 
ve niyetlerden başka maksatlar güdüldüğünden, politikaların uygulandığı 
ülkelerin en küçük bir şüpheye mahal vermemesi konusunda her zaman dikkatli 
davranıldığını görmekteyiz. Bu durum sadece Almanya’nın değil, gelişmiş batılı 
ülkelerinin nüfuz politikalarının da karakteristiğidir. Kültür ve nüfuz 
politikalarındaki bu yumuşaklık ve aşamalılığın nedeni olarak, kültür temelli 
hegemonya ve pazar oluşturma gayretindeki ülkelerin nüfuz politikalarını 
uygulamaya koydukları ülkelerdeki azınlıklarının tazyikine ve Alman olan her 
şeyin reddine yol açabileceği ihtimalidir. Öz ifadeyle, raporda sunulan bilgiler 
ışığında, Alman nüfuz ve kültür politikalarının ulusal politik iktisat bağlamında 
uzlaşma örtüsüne bürünmüş çatışmacı bir ruha sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Almanya, realist perspektiften ulusal çıkarlara hizmet edecek, ezeli rakipleri 
karşısında çatışmadan kazançlı çıkmak için Orta Doğu’da önemli ülkeler arayışı 
sonucunda Türkiye’ye ve Mısır’a yönelik nüfuz ve kültür politikalarını 
oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmıştır. Çünkü Türkiye, Doğunun Avrupa’ya 
açılan veya Batının Asya’ya açılan kapısı olarak görülürken, Mısır, Müslüman 
Arap dünyansa açılan kapı olarak değerlendirilmiştir. Bu temel düşünce, Hitler 
döneminde Orta Doğu’ya yönelik araştırmalarda Türkiye ve Mısır’a yönelik 
kültür ve nüfuz politikalarının şekillendirilmesinde yol gösterici olmuştur. 
Almanların bu politikalarında başarılı olmaları ise, Türkiye ve Mısır’ın fikrî, 
dinî, kültürel ve ruhî hayatı hakkında esaslı ve etraflı araştırma ve etütlerin 
derinleştirilmesine bağlanmıştır.  

Almanya’nın, bu dönemdeki kültür ve nüfuz politikalarının, Almanya ile bu 
iki ülke arasındaki bilim, eğitim ve kültür ilişkileri yanında, ticari ilişkileri de 
geliştirdiği gözlenmiştir. Almanya, Türkiye’nin dış ticaretinde I. Dünya Savaşı 
sonrasında giderek daha büyük pay almaya başlamıştır. 1924 yılında 
Almanya’nın Türkiye ithalatı içindeki payı % 10 ve ihracatı % 12 iken; bu 
oranlar, 1930 yılında ithalatta % 18,6’ya ihracatta % 13,1 ve 1939 yılında 
ithalatta % 45 ve ihracatta % 39,7’ye ulaşmıştır. Bu dönemde yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sanayileşme hamlelerinde Almanlar, Fransız ve İngilizlere 
göre daha çok yer almıştır. Bu dönemde Almanya’nın Türk ekonomisine teknik, 
danışman ve tüm ekipmanlar vasıtasıyla katkıları da diğer batılı ülkeler 
tarafından engellenememiştir. Kültür ve nüfuz politikaları, Türkiye’yi 
Almanya’nın yanında İkinci Dünya Savaşı’na sokmasa da, etkili olmuştur. 
Benzer sonuç Mısır için de geçerlidir. Nitekim 1920’li yıllarda Mısır, 
Almanya’nın en önemli ticaret ortağı olmuştur. 1925-30 yılları arasında Mısır’ın 
Almanya’dan ithalatı yıllık ortalama 60-80 milyon DM değerinde iken, 
Mısır’dan Alman ithalatı da hemen hemen aynı düzeyde gerçekleşmiştir.  

Hitler yönetimince şekillendirilen ve uygulamaya konulan Orta Doğu kültür 
ve nüfuz politikalarının realist perspektiften ekonomik faaliyetlerle 
ilişkilendirildiğinde temel amaçlarının, Nordik Alman ırkını ve kültürünü 
dünyada egemen kılma hedefi çerçevesinde şekillendirildiği ifade edilebilir. Bu 
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hedef veri alındığında; Almanya’nın ekonomik ve siyasi açıdan öncelikli olarak 
dünya süper güçleri arasında yer alma ve ardından dünyada tek süper güç olma 
amaçları Hitler yönetimini etki alanları oluşturma sürecine itmiştir. Bu süreçte 
dünyadaki mevcut bölgesel paylaşım Hitler yönetimini yeni bağımsızlıklarını 
ilan etmiş veya etme gayretinde olan ülkelerin yer aldığı bir coğrafyaya 
yöneltmiştir. Aslında ekonomik gayretten ziyade varolma mücadelesi 
içerisindeki bir bölgeye nüfuz etme, Pazar payı elde etme konusunda kültür 
politikalarına hız verilmesinin 1933 sonrası yönetim açısından daha rasyonel 
olduğunu ifade edebiliriz. Savaş dönemlerinin yokluk dönemleri olduğu ve 
halkın ekonomiden ziyade varolma mücadelesi içerisinde olduğu dönemlerde, 
devletlere kimlik kazandırmak ve kurumları ekonomik kalkınmaya hazır 
pozisyona taşımak daha büyük önem taşımıştır. Bağımsızlıklarını 1923 yılında 
kazanmış iki ülkede Almanya, yeni ürünlerini pazarlama uğruna elde etmek 
istediği yeni pazarlarının kültürel altyapısını hazırlamak için, kültür 
politikalarına bu bölgede ağırlık vermiştir. Hitler yönetimince kültür ve nüfuz 
politikaları, uzun vadede hem siyasi hem de ekonomik açıdan kontrol edilebilir 
bir bölge oluşturmak için ilk aşama olarak özellikle eğitim, din ve tarih 
ekseninde düşünülmüştür (Pavlov, Radizki ve Saeed, 2005: 497). Bu nedenle 
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu bölgedeki politikalarının 
kültürel ve uzlaşmacı yönde geliştiğini, buna karşın diğer bazı ülkelerle, 
özellikle İngiltere ile ılımlı çatışmacı bir görünüme sahip olduğu raporlardan 
anlaşılmaktadır. Ancak bu durum, ulusal çıkarlar paralelinde düşünüldüğünde 
hem Türkiye ve Mısır, hem de rakip ülkelerin ulusal çıkarlarıyla çatıştığı ifade 
edilebilir. Ayrıca rapor bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Hitler dönemi 
Alman nüfuz ve kültür politikaları ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarının 
ve ekonomik ilişkilerinin de belirleyicisi olmuştur.  
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