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Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında
Sedat Veyis Örnek
Meral Ozan1

T

ürkiye’de halkbilimi ve etnoloji alanında önemli adımlar atan Sedat Veyis
Örnek’in Tübingen Üniversitesinde bulunduğu dönem ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bugüne kadar sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Örnek’in gün
ışığına çıkmamış önem arz eden çalışmaları söz konusu alanlar adına bir eksikliktir. Çalışmanın amacı, Sedat Veyis Örnek’in Almanya’da yapmış olduğu doktora çalışmaları ve
sonraki akademik faaliyetleri ile ilgili Almanya ayağında iz sürmektir. Bu amaçla Tübingen Üniversitesi Etnoloji Bölümü ile görüşmelerde bulunulmuş, ayrıca üniversite arşivine
girilerek Sedat Veyis Örnek’e ait evrak ve dokümanlara ulaşılmıştır. Elde edilen her bir
belge öncellikle tasnif yöntemine başvurularak yer aldığı dosya sırasına göre numaralandırılmış, akabinde içeriği doğrultusunda isimlendirilmiştir. Bahsi geçen belgeler Hermeneutik analitik değerlendirmeye bağlı olarak incelenmiştir. Burada belirtilmesi gereken önemli
bir husus vardır. Bu makale elde edilen arşiv belgelerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Kısa sürede hazırlanan ‘Tübingen Dosyası’, araştırma ve inceleme aşamasında birçok
soruyu da beraberinde getirmiştir. Oluşan sorular, ulaşılan bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmaya çalışılmış; ancak çalışma kapsamını aşması nedeniyle bazı sorular okuyucuyla
paylaşılması adına ortaya atılarak, bir sonraki çalışmaya2 bırakılmıştır.
Makalede öncellikle araştırmanın boyutunu göstermek adına çalışmanın tarihçesi ile
ilgili bilgiler sunulacak, Tübingen şehri, üniversitesi ve ilgili akademik birimler tanıtıldıktan sonra Sedat Veyis Örnek’e ait arşiv dokümanlarına yer verilecektir.
1 Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (meral_ozan@yahoo.de,
ozan_m@ibu.edu.tr)
2 Sedat Veyis Örnek ve Almanya çalışmaları için ölümünün 35. yıldönümüne armağan olarak bir kitap çalışması
başlatılmıştır. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bu makalede paylaşılan bilgi ve sorular aynı şekilde
bahsi geçen kitap çalışmasında tüm ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
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1. Araştırma Tarihçesi
Çalışma tarihçesi açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse, ilk başta Ankara
Üniversitesi Halkbilimi Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serpil Aygün
Cengiz’i anmak yerinde olur. Aygün Cengiz’in Şubat 2014’de tarafıma yapmış olduğu
anlamlı çağrısı, konunun araştırılmasındaki ilk adımdır. Çalışmanın ikinci aşamasını,
Sedat Veyis Örnek’in doktora ve sonrası akademik faaliyetleri için bulunduğu Almanya
ayağı oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikle Mayıs 2014’den itibaren Tübingen Eberhard
Karls Universitesi Felsefe Fakültesi ve Etnoloji Bölümü ile e‑posta üzerinden yazışmalar gerçekleştirilmiş ve akabinde Eylül 2014’den itibaren telefonla ve ilgili birimlerle
bizzat görüşmelerde bulunulmuştur.
Yazışmalara ilk yanıt veren, bahsi geçen Üniversite ve Fakültenin Etnoloji Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Roland Hardenberg’dir. Kendisiyle yapılan yazılı görüşmelerin ardından aynı ayın içerisinde telefonla ve akabinde ofisinde bizzat konuyla ilgili görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Profesör Hardenberg Etnoloji bölümünün fakülte içerisindeki tarihi
gelişimi ile ilgili bilgiler verdikten sonra andığı bazı isimlerin döneme bilgileriyle ışık
tutacağının da altını çizmiştir. Hardenberg’in verdiği bilgiler çalışmanın yol haritası açısından önem arz eder. Hardenberg ayrıca başta Üniversite arşivi, kütüphane ve müze gibi
farklı birim yetkilileri ile görüşerek, ilgili mekânlarda incelmelerde bulunmam konusunda da olanak sağlamıştır. Bu süreç içerisinde Hardenberg’den sonra ikinci önemli görüşme arşiv memuru Irmela Bauer-Klöden ile gerçekleşmiştir (bkz. F.1). Bayan BauerKlöden için bir haberde3 “Arşivde araştırma yapmak isteyen herkesin yolu Frau Bauer’in
kapısından geçer” cümlesinin ne kadar doğru olduğuna bizzat şahidimdir. Aynı yazının
devamında Üniversitenin kuruluşundan (1477) günümüze dek akademisyeninden öğrencisine kadar tüm bilgilerin arşivde kayıtlanmakta olduğunun altı çizilir. Toplamında
4.600 metre uzunluğu kaplayan rafların arasındaki her evrak hakkında Bauer-Klöden’in
bilgi sahibi olması dikkate değerdir. Sedat Veyis Örnek’e ait bilgilerin toplandığı iki dosyaya ulaşmamı sağlayan da bizzat kendisidir. Bauer-Klöden’in göstermiş olduğu destek,
çalışmanın seri ilerlemesi açısından fevkalade önemlidir.

Fotoğraf 1: TEKÜ Arşiv Memuru Irmela Bauer-Klöden ve Meral Ozan
3 İlgili haber için bkz. Engler 2011/12
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Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi bünyesinde 1499’dan beri hizmet veren Üniversite Kütüphanesinden de söz etmek gerekir. Söz konusu birim kullanım alanı ve idari
yapısı ile şehrin birçok yerine dağılmış yapılardan ibarettir. Üniversite Arşivinin de bulunduğu yerleşke Wilhelmstraße’de yer alan dört binanın birleşiminden meydana gelen
ana merkezdir. Burada en dikkati çeken, ismiyle öne çıkan iki birim bulunur: genişletilmiş4 yeni yapı olan Ammerbau ve tarihi yapı olan Bonatzbau. Kütüphane genel olarak
akademik camianın yanı sıra halka da açıktır. Bu konuda en çok hizmet veren, özellikle
modern binada konumlanmış olan Ammerbau’dur. Eski Kütüphane Binası (Altgebäude
Bonatzbau) ismini Paul Bonatz’dan alır. Paul Bonatz, 1910-1912 yılları arasında binayı inşa eden kişidir. Mekân olarak Bonatzbau bünyesinde Allgemeiner Lesesaal [Genel
Okuma Salonu], Historischer Lesesaal [Tarihi Okuma Salonu], Handschriftenlesesaal
[El Yazmaları Okuma Salonu] ve Arşiv’in bulunduğu tarihi bina yer alır (Bkz. F.2-4).
Genel okuma salonu hariç diğer salonlara giriş özel izne tabidir.

Fotoğraf 2: TEKÜ Arşivi Tarihi Okuma Salonu Önü 1

Fotoğraf 3: TEKÜ Arşivi Bonatzbau İç Mekân

4 Ammerbau, 1963’ten beri var olan ana binaya ek olarak 1999-2002 yılları arasında genişletilmiş merkez kütüphane
olarak hizmet vermektedir.
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Fotoğraf 4: TEKÜ Arşivi Bonatzbau Dış Görünüm

Tübingen şehri Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan yaklaşık
86.000 nüfuslu tipik bir ortaçağ kentidir. Üniversite öğrencilerinin şehir nüfusunun
önemli bir oranını oluşturduğu, altı çizilmesi gereken bir gerçektir5. Bu nedenle şehir
Schwäbische Universitätsstadt [Suebyalı6 Üniversite Kenti] olarak da anılır. Stuttgart’ın
30 km güneyinde bulunan Tübingen şehri yöresel olarak üç büyük ovanın kesişme noktasında yer alır. Bunlar sırasıyla şehri çevreleyen Keuperhöhe, Steinlach ve das Obere
Gäu [Yukarı Gäu] bölgesidir7. Tübingen, tabiatın tüm gizemini ve güzelliklerini olduğu gibi barındıran, dolayısıyla Almanya’nın en ‘yeşil’ köşesi sayılan Allgäu bölgesinin
bir uzantısıdır. Söz konusu mekân aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklerin büyük
oranda korunduğu ve yaşatıldığı merkezlerden biri olarak öne çıkar. Bunu en iyi gösteren, şehrin tam ortasından geçen Neckar nehri etrafında sıralanan tarihi evlerin görkemli
ve gizemli görüntüsüdür (bkz. F.5). Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi böyle bir kültürel ve tarihi zenginliğin ortasında bulunan bir bilim merkezidir.

Fotoğraf 5: Tübingen
5 Güncel bilgilere göre kentte ikamet eden öğrenci sayısı yaklaşık 28.500 civarındadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http-1
ve http-2.
6 “Suebyalı” ifadesi Almanya’nın güneyinde bulunan Schwaben bölgesi ve halkı için kullanılan, aynı zamanda
yörenin ağız özelliğini karşılayan bir terminolojidir.
7 Söz konusu ovalar adlarını, bulundukları arazinin jeolojik katman isminden almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Baden-Württemberg 1978: 110.
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2. Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi ve Felsefe Fakültesi
Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi toplam yedi fakülteden oluşmaktadır. Fakülteler Kampus ortamında bir arada olmayıp şehrin muhtelif yerlerine dağılmış olarak karşımıza çıkar. Fakat her bir birimin gerek birbirine gerekse şehir merkezine olan uzaklığı
ortalama 5-15 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Etnoloji bölümünün yer aldığı Felsefe
Fakültesi Herrenberg tepesinde kurulmuş olan Hohentübingen sarayı içerisinde bulunur
(bkz. F.6-8). Edinilen bilgilere göre Etnoloji Bölümü kuruluşundan itibaren hep aynı
mekânda kalmıştır. Bu durum Sedat Veyis Örnek’in doktora öğrencisi olarak orada bulunduğu 1950’lilerin sonu 60’ların başı için de geçerlidir. Örnek’in nasıl bir tarihi ve kültürel doku içerisinde bulunduğu buradan anlaşılmaktadır. Ayrıca bu gerçeği fotoğraflar
da fazlasıyla göstermektedir (bkz. F. 5-8).

Fotoğraf 6: Schloss Hohentübingen [Hohentübingen Sarayı]

Eski bir saray olan Schloss Hohentübingen içerisinde üniversiteye ait MUT (Museum Universität Tübingen) adında bir de müze bulunur. 2006 yılından bu yana hizmet
veren müze tüm fakültelere ait çeşitli araştırmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.
Müze ayrıca, profesyonel müzecilik anlayışı çerçevesinde söz konusu malzemelerin değerlendirilmesi ile de ilgilenmektedir.

Fotoğraf 7: Felsefe Fakültesi
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Fotoğraf 8: Etnoloji Bölümü

Şu anda sayısı yedi olan fakülteler Ekim 2010’da bir düzenleme ile8 yeniden yapılandırılmıştır (bkz. Tbl.-1). Önceleri (1970-2010 arası) Tarih Bilimi ve Felsefe ile Yeni
Filoloji ve Kültür Bilimi Fakülteleri olarak ayrı ayrı hizmet veren birimler yeni düzenlemeyle Felsefe Fakültesi çatısı altında birleşmiştir. Dolayısıyla bugünkü şekliyle Fakülte
önemli ölçüde üniversitenin kuruluş tarihi olan 1477’den 1970’e kadarki süreci yansıtmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Örnek’in çalışmalarını yürüttüğü Etnoloji
Bölümü beşinci (5.) Fakülte olan Felsefe Fakültesi içerisinde yer alır.
Tablo 1: Fakültelerin Güncel Dağılımı
Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Fakültelerin Güncel Dağılımı

•

Fakülte 1: Evangelisch-Theologische Fakultät Tübingen (Evanjelik-Teolojisi Fakültesi)

•

Fakülte 2: Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen – Katolik-Teolojisi Fakültesi

•

Fakülte 3: Juristische Fakultät – Hukuk Fakültesi

•

Fakülte 4: Medizinische Fakultät – Tıp Fakültesi

•

Fakülte 5: Philosophische Fakultät – Felsefe Fakültesi

•

Fakülte 6: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät – İktisadi ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

•

Fakülte 7: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät – Matematik-Fen Bilimleri
Fakültesi

1477 yılında kurulan Tübingen Eberhard Karls Universitesi Avrupa’nın en eski
ve saygın üniversitelerinden biridir. Buna en iyi örnek 20.yy’da teoloji alanında dünyaca
üne kavuşmuş isimlerin Tübingen’de yetişmiş olmasıdır. Söz konusu isimlerin başında
şüphesiz Örnek’in tez hocası olan Helmuth von Glasenapp gelir9. Bu nedenle teoloji ve
din felsefesi alanları ile üniversite günümüzde dahi önemli bir şöhrete sahiptir.
8 Bkz. http-3: Basın Açıklaması 2010 (Pressemitteilung 2010)
9 Helmuth von Glasenapp ve diğer bilim adamları hakkında bilgi ilerleyen satırlarda verilecektir.
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Üniversitenin 15.yy’daki kuruluşu Württemberg Kontu Eberhard im Bart ve annesi
Avusturya Düşesi Mechthild tarafından gerçekleştirilir. Üniversite bugünkü adını 1767
yılında, kurucusunun yanı sıra kendi ön ismini de ekleyen, Württemberg Dükü Karl
Eugen’in girişimine borçludur. Üniversitenin kurucusu Kont Eberhard’ın sözü Attempto
[Latince: “Cesaret ediyorum!”] ise üniversitenin parolası haline gelerek günümüze dek
sürmektedir. Aynı söz daha sonra kurulacak olan ve günümüzde yayınlanmaya devam
eden üniversitenin kendi dergisi için de kullanılır. Üniversitenin ambleminde yer alan
palmiye ağacı ise Grieshaber tarafından 1997’de çizilmiştir (bkz. G.1).

Görsel 1: Üniversite Amblemi

Haziran 2012’de bahsi geçen üniversite mükemmel anlamına gelen ‘ekselans’
(Exzellenzuniversität) unvanına kavuşarak Almanya’daki “Elit-Üniversiteler” arasında
yerini alır. Almanya’da 2007’den bu yana, üniversitelerdeki bilimsel araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla, bir nevi ‘devlet teşvik fonu’ olan “Ekselans-Girişimi” ödülleri dağıtılmaktadır. “Ekselans-Girişimi” unvanına layık görülen üniversiteler
‘Elit Üniversite’ konumuna gelerek bahsi geçen devlet teşvik fonundan faydalanma hakkı elde eder. Söz konusu ödenekten faydalanacak olan ‘elit’ üniversitelerin konumu beş
yıl arayla yeniden değerlendirilmektedir. Bugüne kadar bahsi geçen unvanla destek alan
Almanya’daki üniversitelerin listesi Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: ‘Elit’ Üniversitelerin Dağılımı
2012-2017 Arası
İkinci Turda “Ekselans-Girişimi” İle
Desteklenen Üniversiteler

2007-2012 Arası
Birinci Turda “Ekselans-Girişimi” İle
Desteklenen Üniversiteler

1. Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi
2. Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesi
3. Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi
4. Münih Teknik Üniversitesi
5. Berlin Özgür Üniversitesi
6. Dresden Teknik Üniversitesi
7. RWTH Aachen Yüksek Okulu
8. Konstanz Üniversitesi
9. Berlin Üniversitesi
10. Bremen Üniversitesi
11. Köln Üniversitesi

1. Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi
2. Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesi
3. Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi
4. Münih Teknik Üniversitesi
5. Berlin Özgür Üniversitesi
6. Göttingen Georg-August Üniversitesi
7. RWTH Aachen Yüksek Okulu
8. Konstanz Üniversitesi
9. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü

Tablo’dan anlaşılacağı üzere ikinci turda ilk gruptan yedi üniversite tekrar teşvike
layık görülürken, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi ikinci turda ilk sırada yer alır.
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Edindiği bu dereceyle Tübingen EKÜ “Elit Üniversite” unvanını taşımaya da hak kazanır. Ulaşılan sonuç üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin önemini
ortaya koyması açısından ayrıca önem arz eder.
Görüldüğü üzere Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti içerisinde bulunan Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi önemli bir akademik merkezdir. Üniversite bugünkü
başarısını bir açıdan geçmişten gelen köklü geleneğine ve dönemin akademik kadrolarına borçludur. Özellikle, Sedat Veyis Örnek’in doktora çalışmaları için bulunduğu yıllar
üniversitenin adeta ‘en iyilerini’ barındırdığı dönemin başlangıcıdır. Bu durum sosyal
bilimler ve felsefe dalları için de aynı şekilde geçerlidir. Söz konusu gelişmeyi ortaya
koyan en açık kanıtlardan biri de şüphesiz yapılan istatistiklerdir.
Almanya genelinde 1955’lerden itibaren Tübingen üniversitesinde okumak üzere
başvuran öğrencilerin sayısı bir hayli artmış ve bu sayıdan üçte bir oranında Felsefe
Fakültesi nasibini almıştır. 1962 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre10 üniversitede öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı – bunlardan 417’si kız, 144’ü erkek öğrenci
olmak üzere – toplam 561’dir. Öncesinde, yani 1957’de ise üniversite genelinde okuyan
yabancı öğrenci sayısı 253’tür11. Sedat Veyis Örnek’in doktora çalışmalarını başlattığı
ve yürüttüğü yıllara denk gelen bu süreç göz önünde bulundurulduğunda Örnek’in, dönemin sayılı üniversitelerinden birinde okumuş olduğu gerçeği belirgin biçimde ortaya
çıkar. Ayrıca 1957’de Tübingen’de okuyan yabancıların sayısına bakıldığında, yaklaşık
250 öğrenci içerisinde Sedat Veyis Örnek gibi Türk doktorantların varlığının bilinmesi,
akademik bir başarıdır. Çünkü Sedat Veyis Örnek’in çalışma alanı ile ilgili dönemin akademik kadrosu da kendinden söz ettirecek nitelikte güçlü isimlerle anılır.
Sedat Veyis Örnek’in doktora yaptığı program Dinler Tarihi ve Etnoloji, Felsefe Fakültesi içerisinde bir birimdir. Ancak ilgili Fakültenin geçmişte birkaç değişikliğe uğradığı
görülmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda Felsefe Fakültesi olarak bilime hizmet sunan birim,
yukarıda belirtildiği üzere bir ara farklı birimlere ayrılmış, sonra aynı birimler tekrar Felsefe Fakültesi içerisinde birleşmiştir. Organizasyon yapısındaki bu değişikliklere rağmen
Etnoloji alanında görev yapan akademik kadro ‘en iyileri’ olarak yerini korumasıyla bir anlamda özeldir. Bölümün kuruluş tarihinden bu yana gelinen süreç buna iyi bir örnek sayılır.
İkinci dünya savaşı sonrası, 1947’den 1959’a kadar olan dönemde, Etnoloji bölümünü kurmak ve ayağa kaldırmakla etnolog ve hukukçu kimliğe sahip olan Prof.
Elisabeth Gerdts-Rupp görevlendirilir12. Gerdts-Rupp’tan sonra 1959-1988 tarihleri
arasında bölüme yine etnolog olan Prof. Thomas Sylvester Barthel başkanlık eder.
Burada belirtilmesi gereken bir husus vardır. 50’lerin sonu ve 60’ların başında hindoloji ve etnoloji dalları bir çatı altında toplanmış, birbirinden çok ayrı görülmemiştir.
O dönemde her iki birimin başkanlığını ayrıca ünlü hindolog Prof. Dr. Helmuth von
Glasenapp yürütmektedir.
Örnek’in de doktora hocası olan von Glasenapp akademik camiada iyi tanınan, alanında ses getiren, çalışmalarıyla uluslararası düzeyde öne çıkmış saygın bir bilim in10 Tübingen Üniversitesi her yıl düzenli olarak üniversite bünyesindeki hareketliliği ortaya koymak amacıyla istatistik hazırlatır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Attempto-10 1962: 49
11 Bkz. Attempto-6 1957: 46-47
12 Bölümde faaliyet gösteren öğretim üyeleri hakkında ayrıntılı bilgiler, hazırlanmakta olan kitap çalışmasında yer
alacaktır. Burada bazı isimlerden örnekler sunulmaktadır.
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sanıdır. 1891 doğumlu olan von Glasenapp 1963’de (72 yaşında) trafik kazası sonrası
Tübingen’de vefat eder.
Von Glasenapp oldukça iyi bir akademisyen olarak Almanya’nın sayılı üniversitelerine
31 yıl hizmet verir. Son durağı olan Tübingen’de Ordinaryüs Profesör olarak 1946’dan
1959’a kadar çalışır, bu tarihten sonra da görevini emekli bir öğretim üyesi olarak 1963’e
kadar sürdürür. Dünya çapında tanınan von Glasenapp uluslararası bilim camiasından davetler almış saygın bir bilim insanıdır. Görevinin son yıllarını Amerika Birleşik Devletlerinden Japonya’ya, Kuzey ülkelerden Güney Afrika’ya kadar uzanan geniş bir alanda
sayısız konferanslar vererek, tebliğler sunarak geçirmiştir. PEN gibi birçok bilimsel derneklere üyeliğinin yanı sıra eserleri İngilizce, Fransızca ve Yeni Hintçeye çevrilmiştir. Von
Glasenapp’ın 70’inci doğum gününde Alman Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Ödülü ile
onurlandırılması, bilim hayatında ulaştığı nihaî ve en yüksek mertebedir.
Söz konusu tarihlere bakıldığında, doktorasını Şubat 1960’da tamamlayan Sedat
Veyis Örnek’in von Glasenapp’ın yetiştirdiği ve bilim camiasına kazandırdığı son öğrencilerden olduğunu söylemek yanlış olmaz. Von Glasenapp, bilimsel yazılarında farklı
kültürlerin ve dinlerin varlığına dikkat çekerek, doğu ve batı arasında köprüler kurmaya
çalışmış olan bir “idealistir”. Bu amaçla, Paul Thieme’nin (1963: 49) de ifadeleriyle,
en iyi bilim adamlarını yetiştirme konusunda kendisini sorumlu hissetmiş ve bu hedef
doğrultusunda çaba harcamıştır. Von Glasenapp’ın yetiştirdiği bilim insanlarından biri
olan Örnek’in nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği gerçeğinin bir kez daha altı çizilmelidir.
Döneme damgasını vurmuş bazı önemli şahsiyetlerden söz etmeden geçmek olmaz:
Prof. Dr. Rudi Paret ve Prof. Dr. Hermann Bausinger. Almanya’daki Oryantalizmin öne
çıkan isimlerinden olan Paret, aynı zamanda Örnek’in doktora sınavında jüri üyeliği
ve tezine danışmanlık yapan ikinci kişidir. Üniversitede faaliyette bulunan önemli bir
şahsiyet de şüphesiz Alman Folklorunun önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Herman
Bausinger’dir. Bausinger o dönemlerde Tübingen EKÜ Felsefe Fakültesinde görev yapmış ve hala kendinden söz ettiren tanınmış bir kültür bilimi uzmanıdır.
3. Sedat Veyis Örnek’in Tübingen Üniversitesindeki Akademik Faaliyetleri
Sedat Veyis Örnek’in Almanya’daki faaliyetlerini gösteren en doğru bilgiler şüphesiz Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi arşivi bünyesinde saklanan evraklardır. Söz
konusu belgeler Örnek hakkında son derece ayrıntılı bilgilerin yer aldığı iki dosya ve bir
tezden ibarettir. Bunlar öğrenci dosyası (Studentenakte), sınav dosyası (Promotionsakte)
ve doktora tezidir (Dissertation). Bu dosyalar incelendiğinde Sedat Veyis Örnek’in 1956
yılının ikinci yarısında Temmuz ayında Tübingen şehrine geldiği, 1957’nin ilk yarısında
Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesinde öğrenime başladığı ve bu
süreci Ocak 1960’da aldığı doktora derecesi ile tamamladığı anlaşılmaktadır.
İncelenen dosyalar, Felsefe Fakültesi sekreterliğine ait evrak ve tutanaklardır. Arşivde saklanan ve Örnek’e ait dosyalar bundan ibarettir. Dolayısıyla ve ne yazıktır ki,
Örnek’in Almanca dil eğitimi ile ilgili söz konusu evraklarda herhangi bir bilgiye rastlanılmaz. Bilindiği kadarıyla, Örnek Tübingen’e geldiğinde Almancası lisansüstü eğitim
için yeterli düzeyde değildir ve Tübingen’de dil eğitimi almış olması ihtimal dâhilindedir.
Aşağıda görüleceği üzere, eldeki dosyalar yakından incelendiğinde konu biraz netlik
kazanmaktadır. Bunun dışında arşiv kayıtlarında Örnek’in doktora sonrası çalışmaları
ile ilgili de herhangi bir bilgiye rastlanılmaz. Örnek’in, doktora sonrası Bonn, Marburg
129

folklor / edebiyat

ve Göttingen Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği de ileri sürülmektedir. Fakat sağlıklı kaynaklara dayanmayan ve söylenceden ibaret olan bu bilgilerin
dışında, söz konusu merkezlerle ilgili bir araştırma yapıldığına dair de henüz bir bilgiye
rastlanılmamıştır. Bu nedenle konuyla ilgili, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla,
araştırmaların bahsi geçen birimlerin arşivinde sürdürülmesi şarttır.
3.1. Sedat Veyis Örnek’in Öğrenci Dosyası (Studentenakte)
Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi’nin üniversite arşivinde bulunan UAT 667/7906
nolu kayıtlı dosyada, Sedat Veyis Örnek’in üniversiteye başlama ve üniversiteden ayrılma
süreleri arasında geçen dönemi kapsayan bilgi ve belgeler yer almaktadır. Dosya içerisinde
bulunan ve toplam 28 yapraktan oluşan belgeler Tablo 3’de verildiği gibidir:
Tablo 3: Öğrenci Dosyası
Sedat Veyis Örnek’e Ait
UAT 667/7906 nolu Öğrenci Dosyası (Studentenakte)
A.
B.
C.

Dosya dış kapağında yer alan bilgiler
Dosya iç kapağında yer alan bilgiler
Dosya içerisinde bulunan belgeler
1. Resimli Öğrenci Bilgi Kartı (Karteikarte)
2. Özgeçmiş (El Yazısı)
3. Öğrenci Kimlik Kartı
4. Kış Dönemi 1959-1960’a ait Kayıt Yenileme Belgesi ve Anket (Rückmeldeschein und
Fragebogen der Quästur)
5. Yaz Dönemi 1959’a ait Kayıt Yenileme Belgesi (Rückmeldeschein)
6. Kış Dönemi 1958-1959’a ait Kayıt Yenileme Belgesi (Rückmeldeschein)
7. Öğrenci Belgesi için Başvuru Dilekçesi (Antrag)
8. Yaz Dönemi 1958’a ait Kayıt Yenileme Belgesi (Rückmeldeschein)
9. Öğrenci Belgesi için Başvuru Dilekçesi (Antrag)
10. El Yazısı Karalamalar
11. Kış Dönemi 1957-1958’a ait Kayıt Yenileme Belgesi (Rückmeldeschein)
12. Öğrenci Belgesi için Başvuru Dilekçesi (Antrag)
13. Kayıtlanma Formu (Anmeldebogen)
14. Üniversite Sekreterliğinden SVÖ’e gönderilen yazı
15. Üniversite Rektörlüğüne SVÖ tarafından gönderilen yazı
16. Özgeçmiş (Daktilo Yazısı)
17. Üniversiteye Başvuru Dilekçesi
18. Üniversiteden SVÖ’e gönderilen cevap
19. Kış Dönemi 1959-1960 Ders Kaydı
20. Gecikme Faturası
21. Yaz Dönemi 1959 Ders Kaydı
22. Yaz Dönemi 1959 Ders Kaydı (2. Kayıt)
23. Kış Dönemi 1958-1959 Ders Kaydı
24. Yaz Dönemi 1958 Ders Kaydı
25. Kış Dönemi 1957-1958 Ders Kaydı
26. Yaz Dönemi 1957 Ders Kaydı
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Öğrenci dosyasında yer alan belgeleri sınıflandırmak gerekirse, bunların sırasıyla kişisel bilgilere dair belgeler, ders kayıtları, öğrenci belgeleri (devam ettiğine dair), aldığı
dersler ve Üniversite birimleri (Rektörlük, Dekanlık, Bölüm vs.) ile yapılan yazışmalardan ibaret olduğu söylenebilir. Söz konusu belgelerin içeriği ile ilgili bilgiler aşağıda
sırasıyla verilmektedir.
Dosya Dış ve İç Kapağında Bulunan Bilgiler (A, B): UAT 667/7906 arşiv numarasında kayıtlı 79060 nolu defter tutanağına göre Sedat Veyis Örnek’in üniversiteye 13
Mayıs 1957’de kayıtlanarak giriş yaptığı ve 1959/1960 kış sömestresi sonunda üniversiteden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Üniversite ile gerçekleştirilen yazışmaların tamamı göz önünde bulundurulduğunda Örnek’in ‘Tübingen’ macerasının aslında 1955’in
ilk yarısında başladığı anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan belgeler konuyla ilgili
daha ayrıntılı bilgi vermektedir.
Dosya İçerisinde Bulunan Belgeler (C): “Sedat Veyis Örnek Öğrenci Dosyası” açıldığında karşımıza ilk olarak üniversite sekreterliğine ait Örnek’in resimli “Öğrenci Bilgi Kartı”
çıkar (bkz. G.2; belge no UAT 667/7906 C.113). Arşiv kayıtları içerisinde oldukça heyecan
veren belgeler arasında söz konusu kartın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kart üzerinde
Örnek’e ait akademik ve şahsi bazı bilgiler yer alır. Örnek’in doğum tarihi, doğum yeri,
memleketi ve tabiiyetine dair bilgilerin yanı sıra, 6177 nolu öğrenci numarası ile “Religionswissenschaft” [Din Bilimleri] alanında Tübingen’de altıncı (6.) Sömestrde olduğu ve öncesinde sekiz (8) Sömestr Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü, kartta yer alan başlıca
bilgilerdir. El yazısı14 ile doldurulmuş bu kartta Örnek’e ait çok özel satırlara rastlamak da
mümkündür. Örneğin ilk olarak o tarihte çekilmiş vesikalık siyah beyaz bir fotoğraf mevcuttur. “Bekâr” ibaresi dikkat çeken bir başka özel bilgidir. Kartta yer alan diğer bir nottan
ayrıca, Örnek’in “Entenmann” isimli bir ailenin yanında ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Ne var
ki ailenin ev adresi dışında konuyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmaz15.

Görsel 2: Öğrenci Bilgi Kartı
13 Belgelerin numaralandırılması şu şekildedir: UAT 667/7906 (öğrenci dosyası) ve UAT 131/2306 (sınav dosyası)
arşiv tarafından verilen numaralardır. Tablo 3’de ve Tablo 6’da yer alan harf ve rakamlar tarafıma aittir. Çalışmada
anılan tüm belgeler, filolojik kriterlere uygun olarak arşiv no ve tablo no ile birlikte verilmektedir.
14 Yazının Örnek’e ait olup olmadığı kesin değildir. Ancak imzasını taşıyan harfler diğerleri ile karşılaştırıldığında
Örnek’in kendi el yazısı olma olasılığı artmaktadır. Konuyla ilgili ayrıca ilerleyen satırlara bakınız.
15 Tübingen’de gerçekleştirilecek ikinci bir arşiv çalışmasında bahsi geçen aile hakkında daha detaylı bilgilere
ulaşmak hedeflenmektedir.

131

folklor / edebiyat

Dosyaya ait ikinci özel belge şüphesiz yine el yazısı ile kaleme alınmış Sedat Veyis
Örnek’e ait bir özgeçmiştir (bkz. G-3, belge no UAT 667/7906 C.2). Oldukça düzgün
bir ifadeyle ve iyi bir Almancayla yazılmış satırlar okuyucuda ilk şu soruyu akla getirmektedir. Acaba belge üzerindeki el yazısı gerçekten Örnek’e mi aittir, yoksa başkasına
mı yazdırılmıştır? Söz konusu belge dikkatli incelendiğinde Örnek’in kalem izlerinin
benzerliği şüphesizdir. Yine de konunun kesinlik kazanması için bilinen yazı örnekleri
ile karşılaştırılması önem arz eder16.

Görsel 3: Öz Geçmiş (El Yazısı)

Özgeçmişte yer alan bilgilere gelince; A-5 ebadında olan bu belge içeriğinde Örnek’in
medeni durumunun yanı sıra, öğrenimi ve öğrenim sonrası faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer alır.
Örnek yazısında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra (1953)
Konya’da bir ortaokulda bir yıl süreyle öğretmenlik yaptığı ve akabinde askerlik için yedek
subayı olarak bir buçuk yıllığına Kore’ye gittiğinden bahseder. Söz konusu belgede yer alan
Örnek’e ait son cümle ise, 25 Temmuz 1956 yılında Tübingen’e geldiği ifadesidir. Felsefe
Fakültesine ilk ders kaydının Yaz Dönemi 1957’de yapıldığı göz önünde bulundurulursa17,
Örnek’in 1956’dan 1957’e kadar geçen sürede dil eğitimi almış olması muhtemeldir. Yukarıda bahsedildiği üzere Örnek Almanya’ya geldiğinde çok az düzeyde Almanca bilmektedir.
16 Çalışmanın bu aşamasında Örnek’e ait olduğu kesin bilinen bir el yazısına henüz ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili
araştırmalar devam etmektedir.
17 Almanya’da yaz sömestresi Nisan ortasında başlar Temmuz sonunda biter. Bu süreç Türkiye’deki Bahar
dönemine denk gelir.
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El yazısı ile kaleme alınmış özgeçmişten sonra dosyaya ait üçüncü belge küçük
bir kimlik kartıdır. Kartın üzerinde öğrenci no (79060), Bölümü (Din Tarihi – Felsefe),
Memleket Adresi ve Almanya’daki ikametgâh adresine dair bilgiler bulunur (Bkz. G-4,
belge no UAT 667/7906 C.3). Bunun dışında dosyada bir seri akademik ve bürokratik
işlemleri içeren bilgi ve belgeler yer almaktadır.

Görsel 4: Öğrenci Kimlik Kartı

Sedat Veyis Örnek’in akademik faaliyetlerini anlatan belgelere geçmeden önce üniversite Rektörlüğü ve diğer idari birimler ile ilgili yaptığı yazışmalardan da kısaca bahsetmek gerekir. Burada en dikkat çeken husus yazışmaların seri sonuçlanmasıdır. Örneğin Sedat Veyis Örnek tarafından 17.10.1955 tarihli Üniversite Rektörlüğüne gönderilen
yazıya aynı makamdan on gün içinde cevap gelir18. Bir önceki yazışma ise çok daha seri
sonuçlanır. Örnek’in 27.09.1955 tarihli üniversiteye başvuru dilekçesi 3 Ekim 1955’de
(yani 6 gün içerisinde) makama “giriş” yapar ve bir gün sonra, 4 Ekim 1955’de cevaplanarak alıcıya göndermek üzere postaya verilir. Bu örnekler fazlasıyla çoğaltılabilir19.
Burada vurgulanmak istenen, bürokratik işlemlerin 1950’li, 60’lı yıllar Almanya’sında
ne kadar hızlı yürütüldüğüdür.
Bu bölüme ait ikinci bir husus, Örnek’in her dönemin sonunda Türk Kültür Ataşeliğine
sunulmak üzere öğrenci katılım belgesi talep etmesidir (bkz. G.5; belge no UAT 667/7906
C.12). Bahsi geçen belge için ilk başvuru dilekçesi 01.07.1957 tarihini taşımaktadır. Bu
yazıdan sonra Örnek düzenli aralıklarla, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere, her altı
aya bir aynı belge için başvuruda bulunur. Burada çelişkili bir durum söz konusudur. Örnek Ataşeliğe, öğrenimine düzenli olarak devam ettiğine dair neden bir bilgi sunmaktadır?
Acaba Sedat Veyis Örnek Türkiye’deki ilgili herhangi bir kurumdan burs almakta mıdır?
Şu ana kadar edinilen bilgiler doğrultusunda herhangi bir bursun bulunmadığıdır. Nitekim
adayın kendisi de, her dönemin başında kayıt yenilemede herhangi bir burstan faydalan18 Bütün yazışmalar için bkz. UAT 667/7906 C.14-18
19 Sedat Veyis Örnek’in Tübingen Üniversitesi ile yaptığı yazışmaların tamamı hazırlanmakta olan kitap çalışmasında değerlendirilecektir.
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madığını beyan eder (bkz. belge UAT 667/7906 C.5/-6/-8/-11/-13). Fakat alınan toplam
28 dersten (bkz. aş.) öğrenci harcı olarak ders başına ödenecek ücret, ilaveten doktora
sınavı ücreti (bkz. 3.2) göz önünde bulundurulduğunda20, tutan meblağının az olmadığı
anlaşılacaktır. Diğer taraftan düzenli aralıklarla Ataşeliğe öğrenimin devam ettiğine dair
bir belgelenin sunulması, burs meselesi yönünde bir soruyu da ayrıca güçlendirmektedir.

Görsel 5: Öğrenci Belgesi Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Dosyasında yer alan evraklar içerisinde ders kaydına ait belgeler (UAT
667/7906 C.21-26) özellikle dikkate değerdir. Çünkü bu belgeler üzerinde birçok bürokratik bilginin yanı sıra Örnek’in aldığı dersler ve dersleri veren hocaların da ismi
geçmektedir (Bkz. G.6; Belge no UAT 667/7906 C.25).

Görsel 6: Kış Dönemi 1957-1958 Ders Kaydı
20 Sedat Veyis Örnek’in öğrenim gördüğü dönemde Tübingen Üniversitesinde ders başına yaklaşık 600‑900 Mark
ödenmektedir. Ayrıca doktora sınav ücreti 200 Mark’tır.
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Örnek’in Doktora aşamasında Tübingen Üniversitesi’nden ders aldığı hocaların isimleri sırasıyla Prof. Dr. Helmuth von Glasenapp (Hindolog), Prof. Dr. Thomas S. Barthel
(Etnolog), Prof. Dr. Rudi Paret (Oryantalist), Prof. Dr. Hans Rothfels (Tarih Bilimi, Yeni
Tarih), Prof. Dr. Maria Höfner (Oryantalist) ve Prof. Dr. Jörg Kramer’dir. İsmi geçen hocalardan aldığı derslerin adı ve döneme göre dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Tablo 4: Derslerin Döneme Göre Dağılımı
Dersin Hocası

Ders Dönemi

Geschichte und Methode der Völkerkunde [Etnoloji Tarihi ve
Yöntemi]

Dersin Adı

Barthel

Kış 1959/1960

Übung zur Völkerkunde von Amerika [Amerika Etnolojisi,
Alıştırma]

Barthel

Kış 1959/1960

Geheimlehren Geheimkulte [Gizli Öğretiler, Gizli Kültler]

von Glasenapp

Kış 1959/1960

Die Kultur der Osterinsel [Oster Adasının1 Kültürü]

Barthel

Yaz 1959

Übung zur Völkerkunde von Ozeanien [Okyanusya2 Etnolojisi,
Alıştırma]

Barthel

Yaz 1959

İndien und seine Kultur [Hindistan ve Kültürü]

von Glasenapp

Yaz 1959

Europa zwischen Weltkriegen [İki Dünya Savaşı arasında
Avrupa]

Rothfels

Yaz 1959

Arabisch III Lekt. Texte [Arapça III, Metinler]

Paret

Yaz 1959

Erscheinungsw. der Religion [Din Olgusu]

von Glasenapp

Kış 1958/1959

Allgemeine Geschichte des Imperialismus [Emperyalizm
Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Kış 1958/1959

Arabisch I [Arapça I]

Höfner

Kış 1958/1959

Die großen Religionen im Gegensatz und Übereinstimmung
[Zıtlık ve Uyum Açısından Büyük Dinler]

von Glasenapp

Yaz 1958

Der Buddhismus Indiens [Hind Budizmi]

von Glasenapp

Yaz 1958

Allgemeine [Geschichte] im Zeitalter Bismarcks [Bismarck
Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Yaz 1958

Arabisch für Anfänger [Yeni Başlayanlar için Arapça]

Höfner

Yaz 1958

Türkische Lektüre [Türkçe, Metinler]

Paret

Yaz 1958

Epochen der religiösen Dichtung Indiens [Dinî Hint Edebiyat]

von Glasenapp

Kış 1957/1958

Grundzüge der vergleichenden Religionswissenschaft
[Karşılaştırmalı Din Bilimleri. Temel Özellikler]

von Glasenapp

Kış 1957/1958

Arabisch II [Arapça II]

Paret

Kış 1957/1958

Allgemeine Geschichte im Zeitalter der Restauration und
Revolution [Restorasyon ve Devrim Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Kış 1957/1958

Einführung in das Studium der Islamkunde [İslamolojiye Giriş]

Paret

Kış 1957/1958

--- İkinci Kayıtlanma ---
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Die Phiolosophie der Inder [Hind Felsefesi]

von Glasenapp

Yaz 1957

Nationalitätsprobleme im Mittel- und Osteuropa [Orta ve Doğu
Avrupa’da Milliyetçilik Meselesi]

Rothfels

Yaz 1957

Arabisch für Anfänger [Yeni Başlayanlar için Arapça]

Paret

Yaz 1957

Türkisch Piri Reis [Piri Reis]

Kramer

Yaz 1957

Tablo 5: Derslerin Öğretim Üyelerine Göre Dağılımı
Dersin Hocası

Ders Dönemi

Geheimlehren Geheimkulte [Gizli Öğretiler, Gizli Kültler]

Dersin Adı

von Glasenapp

Kış 1959/1960

İndien und seine Kultur [Hindistan ve Kültürü]

von Glasenapp

Yaz 1959

Erscheinungsw[esen?] der Religion [Din Olgusu]

von Glasenapp

Kış 1958/1959

Die großen Religionen im Gegensatz und Übereinstimmung
[Zıtlık ve Uyum Açısından Büyük Dinler]

von Glasenapp

Yaz 1958

Der Buddhismus Indiens [Hind Budizmi]

von Glasenapp

Yaz 1958

Epochen der religiösen Dichtung Indiens [Dinî Hint Edebiyat]

von Glasenapp

Kış 1957/1958

Grundzüge der vergleichenden Religionswissenschaft
[Karşılaştırmalı Din Bilimleri. Temel Özellikler]

von Glasenapp

Kış 1957/1958

Die Phiolosophie der Inder [Hind Felsefesi]

von Glasenapp

Yaz 1957

Geschichte und Methode der Völkerkunde [Etnoloji Tarihi ve
Yöntemi]

Barthel

Kış 1959/1960

Übung zur Völkerkunde von Amerika [Amerika Etnolojisi,
Alıştırma]

Barthel

Kış 1959/1960

Die Kultur der Osterinsel [Oster Adasının Kültürü]

Barthel

Yaz 1959

Übung zur Völkerkunde von Ozeanien [Okyanusya Etnolojisi,
Alıştırma]

Barthel

Yaz 1959

Europa zwischen Weltkriegen [İki Dünya Savaşı arasında
Avrupa]

Rothfels

Yaz 1959

Allgemeine Geschichte des Imperialismus [Emperyalizm
Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Kış 1958/1959

Allgemeine [Geschichte] im Zeitalter Bismarcks [Bismarck
Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Yaz 1958

Allgemeine Geschichte im Zeitalter der Restauration und
Revolution [Restorasyon ve Devrim Dönemi Genel Tarih]

Rothfels

Kış 1957/1958

Nationalitätsprobleme im Mittel- und Osteuropa [Orta ve Doğu
Avrupa’da Milliyetçilik Meselesi]

Rothfels

Yaz 1957

Arabisch III Lekt. Texte [Arapça III, Metinler]

Paret

Yaz 1959

Türkische Lektüre [Türkçe, Metinler]

Paret

Yaz 1958
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Arabisch II [Arapça II]

Paret

Kış 1957/1958

Einführung in das Studium der Islamkunde [İslamolojiye Giriş]

Paret

Kış 1957/1958

Arabisch für Anfänger [Yeni Başlayanlar için Arapça]

Paret

Yaz 1957

Arabisch I [Arapça I]

Höfner

Kış 1958/1959

Arabisch für Anfänger [Yeni Başlayanlar için Arapça]

Höfner

Yaz 1958

Türkisch Piri Reis [Piri Reis]

Kramer

Yaz 1957

Her iki tablo bilgileri dikkatli incelendiğinde bazı önemli noktalar göze çarpar. Örneğin, Sedat Veyis Örnek toplamında altı farklı hocadan 28 farklı ders almıştır. Alınan
derslere bakıldığında, Örnek’in etnoloji, kültür bilimi, din bilimleri, felsefe, tarih ve kült
teorisi gibi çok yönlü içerikte yöntem, teknik ve alıştırmaları kapsayan çalışmalar yaptığı
anlaşılmaktadır. Söz konusu derslerin odak noktasında ayrıca, Uzak Doğu’dan Amerika
topraklarına kadar uzanan farklı toplumların kültürel, dinsel ve tarihi yapılarının incelendiği gözlenmektedir. Bir değerlendirme yapmak gerekirse Sedat Veyis Örnek alanı ile
ilgili, kendisi ve ülkesi adına önemli bir kazanç sayılan, çok yönlü ve oldukça spesifik
konularda eğitim almış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yukarıda da bahsedildiği üzere
ders aldığı öğretim üyelerinin isimleri ve çalışma alanları göz önünde bulundurulduğunda21, bu çeşitlilik daha iyi görülecektir.
Tablo bilgileri ayrıca Örnek’in en çok Prof. Helmuth von Glasenapp’tan faydalandığını göstermektedir. Barthel, Rothfels ve Paret’ten aldığı dersler de küçümsenecek sayıda değildir. Bu da yukarıdaki tezin doğruluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır: Sedat
Veyis Örnek dönemin en iyi hocalarından en verimli dersleri almıştır.
3.2. Sedat Veyis Örnek’in Sınav Dosyası (Promotionsakte)
Tübingen Üniversitesi Arşivinde UAT 131/2306 no ile kayıtlı dosyada toplam on yapraktan oluşan dört farklı evrak bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda verildiği gibidir:
Tablo 6: Sınav Dosyası
Sedat Veyis Örnek’e Ait
UAT 131/2306 Nolu Sınav Dosyası (Promotionsakte)
A)
B)

C)
D)

Sınav Raporu (Promotionsbericht)
Dilekçe ve Resmi Yazılar
1. Sınava giriş izni (Zulassungsschreiben)
2. Sınava müracaat dilekçesi (Antrag auf Zulassung zur Promotion)
3. Taahhütname (Eidesstattliche Erklärung)
4. Latince sınavı için muafiyet dilekçesi (Antrag auf Zulassung ohne Großes Latinium)
Özgeçmiş
Makbuz

21 Helmut von Glasenapp, Thomas Barthel ve Rudi Paret ile ilgili bkz. Bölüm 2. Ayrıca Sedat Veyis Örnek’in ders
aldığı ve çalışma yaptığı tüm öğretim üyeleri hakkında – bunlara bahsi geçen tüm bilim adamları dahildir – daha
ayrıntılı bilgi, hazırlanmakta olan kitap çalışmasında verilecektir. Burada bir değerlendirme adına genel bir tanıtım
yapılmıştır.
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Sınav Raporu (UAT 131/2306 A): Felsefe Fakültesinin başlığını taşıyan dört yapraktan
oluşan bu evrak, Örnek’e ait doktora sınav tutanağından oluşan rapordur. İçerisinde adaya
ait kişisel bilgilerin yanı sıra, tez başlığı, tez danışmanları ve sınav komisyon üyeleri ile ilgili
bilgiler, danışmanların birer raporu ve yetkililerin imzasını taşıyan imza sirküleri bulunur.
Söz konusu evrak incelendiğinde, ilk olarak Örnek’in ikametgâhına yönelik adres
değişikliği göze çarpar. Öğrenci dosyasından farklı olarak yeni adres “Schellingstr. 19”
şeklinde verilmiştir. Ayrıca Entemann ailesi yerine bu kez “bei Friedrich” [Friedrich
ailesinin yanında] açıklaması yer alır. Bu da gösteriyor ki, Örnek sadece adresini değil,
yanlarında kaldığı aileyi de değiştirmiştir22. Bu bölümde yer alan diğer kişisel bilgiler
(memleket adresi, medeni durumu, Tübingen öncesi aldığı eğitimler vs.) öğrenci dosyasında (Studentenakte’de) verilenlerle aynıdır (bkz. 3.1). İlerleyen satırlardaki yazılanlar
tamamen teze ve doktora sınavına yöneliktir.
Örnek’in “Die religiösen, sozialen und kulturellen Reformen der neuen Türkei (19201938) verglichen mit der Modernisierung Japans” başlıklı 116 sayfalık tezinin danışman
hocası Prof. von Glasenapp ve ikinci danışmanı Prof. Paret olarak geçer. Bahsi geçen tez
14 Ocak 1960 tarihinde Fakülte tarafından kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra Örnek, 25
Şubat 1960’da sözlü sınava girer. Söz konusu sınav, Din Bilimleri Anabilim Dalı ile Yan
Dal olarak belirtilen Yeni Tarih ve Etnoloji alanlarını kapsamaktadır23. Dolayısıyla sınav
komisyon üyeleri olarak von Glasenapp’ın yanı sıra tarih bilimcisi Prof. Rothfels ve etnolog Prof. Barthel’in isimleri geçmektedir. Ayrıca Dekan Yardımcısı Prof. Wandrnska’nın
da imzası bulunur. Buradan anlaşılıyor ki bir oryantalist olarak Profesör Paret Örnek’in
tezine yazılı sınav aşamasında danışmanlık etmiş, fakat sözlü sınavına katılmamıştır.
İlk yaprağın son bölümünde yer alan bilgiler doğrultusunda doktora belgesinin 11 Nisan 1960 tarihinde çıktığı, akabinde Tez başlığının ve özgeçmişin 2 Mayıs 1960’da onaya
sunulduğu anlaşılmaktadır. Tezin teslim edildiği gün olan 6 Mayıs 1960 tarihi ise aynı
zamanda Doktora Diplomasının yazıldığı tarihtir. Sınav raporunun ikinci ve üçüncü yaprakları Prof. von Glasenapp ve Prof. Paret’in 1 Ocak 1960 tarihli raporlarına ayrılmıştır.
Komisyona sunulan tezin değerlendirilmesini kapsayan raporlar, bir yerde yazılı sınavın
sonuçlanmasını göstermektedir. Her iki raporun sonuç bölümünde Örnek’in sözlü sınava
katılabileceği belirtilmektedir. Bir başka ifadeyle, yazılı sınav yerine geçen bu aşamadan
sonra Sedat Veyis Örnek’in doktora için sözlü sınavına giriş hakkı elde ettiği anlaşılmaktadır. Her iki sınavın başarı ile sonuçlandığını ve adayın doktora derecesine ulaştığını, raporun sonunda bulunan on dokuz (19) isimden oluşan imza sirküleri göstermektedir.
Dilekçe ve Resmi Yazılar (UAT 131/2306 B): Örnek’in Doktora sınavına başvurması Fakülte Dekanlığına yazılan 30 Ekim 1959 tarihli dilekçesi ile gerçekleşir (UAT
131/2306 B.2). Aynı gün sunulan ikinci bir yazıda (UAT 131/2306 B.3), doktora tezini
tek başına hazırladığını, izinsiz belge ve yardımcı unsurlar kullanmadığını ve başka bir
alanda doktora yapmadığını belirten bir taahhütname de bulunmaktadır. Verilen dilekçelere binaen Doktora sınavına “katılabilir” izni Rektörlük makamından 5 Aralık 1959
tarihli yazı (UAT 131/2306 B.1) ile çıkar. Bu izin öncesinde Örnek’in Latince sınavından
muafiyet talep ettiğini, Fakülte Dekanlığına sunduğu 16 Ekim 1959 tarihli başvuru ya22 Entenmann ve Friedrich aileleri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili ayrıca bkz. dipnot 15.
23 Almanya’da Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilen doktora sınavının sözlü aşaması bir Anadal’dan ve iki
Yandal’dan oluşmaktadır.
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zısı (UAT 131/2306 B.4) göstermektedir. 12 Kasım 1959’da Fakülte Kurulu’nda kabul
edilen talebin sonucu Örnek’e 17 Kasım günü sözlü olarak iletildiği de yine aynı evrakın
(UAT 131/2306 B.4) üzerine düşülen notlardan anlaşılmaktadır.
Özgeçmiş ve Makbuz (UAT 131/2306 C, D): Sınav dosyasının son iki evrakı bir
özgeçmiş ve bir makbuzdan oluşmaktadır. Herhangi bir tarih belirtilmemiş olan söz
konusu ilk belge içeriği (UAT 131/2306 C), öğrenci dosyasında yer alan evraka göre
bazı farklılıklar taşımaktadır. Daktilo ile yazılmış olan bu özgeçmişte ilk dikkati çeken,
kullanılan dilin daha bir resmiyet kazandığıdır. İkinci bir husus ise verilen bilgilerin
içeriği ile ilgilidir. Söz konusu yazı, Örnek’in ilkokuldan itibaren kaydettiği aşamaları göstermektedir. Verilen bilgilere göre Örnek’in yedi yaşında Sivas Zara’da okula
başladığı ve lise sona kadar öğrenimini Sivas’ta devam ettirdiği anlaşılmaktadır. İlk
defa belirtilen bir bilgi ise Üniversite Eğitimi öncesi Sivas Hakikat Gazetesi’nde bir
yıl gazeteci olarak görev yaptığıdır. Örnek’in gazetecilik mesleği ile ilgili uğraşı, bu
belge dışında Tübingen’de incelenen hiçbir dosyada (ne sınav dosyası, ne öğrencilik
dosyasında) ve evrakta geçmemektedir. Bahsi geçen belgede yer alan diğer bilgiler ise
öğrenci dosyasıyla aynı içeriktedir.
Makbuza gelince (Bkz. G-7; belge no UAT 131/2306 D), Örnek’in Doktora sınavı için
200 DM [Deutsche Mark: Alman Markı] ödediği görülmektedir. Tübingen Üniversitesi’ne
yatırılan faturanın tarihi 8 Şubat 1960’tır. Görüldüğü üzere Örnek sözlü sınava (25.02.1960)
girmeden önce, tüm adaylar gibi doktora için ayrıca sınav harcı yatırmıştır24.

Görsel 7: Makbuz
24 Örnek’in Tübingen Üniversitesi’ndeki öğrenimi için yaptığı toplam harcamaları ile ilgili değerlendirmeye hazırlanmakta olan kitap bölümünde ayrıntılarıyla yer verilecektir.
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3.3. Doktora Tezi (Dissertation)
Sedat Veyis Örnek’in 14 Ocak 1960 tarihinde Tübingen EKÜ Felsefe Fakültesi tarafından kabul edilen tezi “Die religiösen, sozialen und kulturellen Reformen der neuen
Türkei (1920-1938) verglichen mit der Modernisierung Japans” başlığını taşımaktadır
(3.1). Sanem Yardımcı tarafından bu dergide yar alan bir başka çalışmada değerlendirilecek olan tezin ayrıntılarına burada girilmeyecektir. Ancak okuyucularla paylaşmak adına
bazı bilgilerin altının çizilmesinde fayda vardır.
Danışmanlığını von Glasenapp ve Paret’in yürüttüğü toplam 116 sayfalık tezin ana
konusu Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde gerçekleştirilen dini, kültürel ve sosyal reformların Japonya’daki reformlar ile karşılaştırmasıdır. Japon kültürü ve tarihi ile Türkiye arasında paralelliklerin olduğu şüphesizdir ve karşılaştırılması da oldukça anlamlıdır.
Fakat daha anlamlı ve dikkate değer bir bilgi ise Örnek’in tez konusunun seçimidir.
Konuyla ilgili cevap ise bahsi geçen tezin önsözünde gizlidir.
“Bei einem Aufenthalt in Japan fielen mir gewisse Parallelen zwischen der Modernisierung Japans und den türkischen Reformen auf.“ (Örnek 1960: 1)
[Japonya’da bulunduğum bir dönem Japonya’nın modernleşme süreci ile Türkiye’deki reformlar arasında bazı paralellikler dikkatimi çekti.]

Örnek, Japonya’da bulunduğum bir dönemde modernleşme konusunda Türkiye ve
Japonya arasında bazı benzerliklerin dikkatini çektiğinden bahseder. Tez konusundaki
seçimini de bu gözlemine bağlar. Oldukça özel bir bilgiyi yansıtan bu dizeler, Örnek’in
gözlem ve karşılaştırma konusundaki dehasını gösterdiği muhakkaktır. Ancak daha
önemlisi, tezin önsözünde “Japonya’da bulunduğum bir dönem” diye bahsetmesidir. Söz
konusu dizeler Örnek’in özgeçmişine dair önemli bir ipucu içermektedir: Japonya Gezisi. Örnek’in Almanya’ya gelmeden önce askerlik nedeniyle Kore’de bulunduğu incelenen belgelerden anlaşılmaktadır. Fakat bu süre içerisinde yurtdışındaki başka merkezleri
de ziyaret ettiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanılmaz. Acaba Örnek, bir ihtimal de
olsa, askerlik döneminde Japonya’ya gitme imkânı bulmuş mudur? Yoksa bir hindolog
olarak Doğu ve Uzak Doğuya yakınlığı ile bilinen hocası von Glasenapp’a akademik
seyahatlerinde eşlik mi etmiştir? Muhtemeldir, fakat bilinmez. Bilinen o ki, Örnek’in
yurtdışı macerasına bir de Japonya’nın eklenmiş olmasıdır. Bu durum bir başka araştırma konusunu daha beraberinde getirmektedir.
Görünen odur ki, Sedat Veyis Örnek araştırmaları bir derya havuzudur ve o havuzdan çıkmak çok kolay olmayacaktır.
Sonuç
Sedat Veyis Örnek’in Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde bulunduğu dönem ve gerçekleştirdiği çalışmalar elde edilen belgeler doğrultusunda özetlendiğinde,
net bir tablo ortaya çıkmaktadır. Gerçekleştirilen incelemeler göstermiştir ki, Tübingen
Üniversitesi’nin Almanya genelindeki bilimsel başarısı, Felsefe Fakültesinin bünyesindeki akademik kadronun önemi, Etnoloji bölümünün bulunduğu tarihi mekân, üniversite
eğitimi açısından dönemin popülaritesi, ayrıca yöresel olarak Tübingen şehrinin tarihi ve
kültürel değerlere sahip merkezlerden biri olması, Örnek’in Almanya’da aldığı eğitimin
kalitesini özetleyen en açık delillerdir. Burada söylenecek tek bir şey vardır: Neticede
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Sedat Veyis Örnek en iyi dönemde en iyilerin elinde yetişmiş, Ankara Üniversitesinde
aldığı temel lisans bilgilerini Tübingen’de evrensel boyuta çıkartmış bir bilim insanıdır.
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Öz
Türkiye’de halkbilimi ve etnoloji alanına getirdiği bilimsel ve akademik yenilikleri ile öne
çıkan Sedat Veyis Örnek öğrenimini Almanya’da tamamlamış bir bilim insanıdır. Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Örnek’in Almanya macerasındaki ilk durağıdır. 1477 yılında kurulan
Eberhard Karls Üniversitesi, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen şehrinde
yer alır. Yaklaşık 86.000 nüfusa sahip olan Tübingen, tipik bir ortaçağ kentidir. Tübingen ayrıca
Üniversitesi ile de kendinden sıkça söz ettiren önemli bir bilim merkezidir. Özellikle Felsefe Fakültesi ile Sosyal Bilimler alanında öne çıkmış olan Üniversite uluslararası üne sahiptir. Bu başarıda, geçmişten günümüze Fakülte bünyesinde hizmet veren Halkbilimi, Hindoloji ve Etnoloji gibi
bölümlerin akademik kadrolarının da payı büyüktür. Söz konusu bilim insanlarının başında gelen
isimlerden biri şüphesiz Örnek’in doktora tez danışmanı olan Helmuth von Glasenapp’tır. Rudi
Paret ve Hermann Bausinger de o yılların önemli isimlerindendir. Ne var ki Örnek’in Almanya’da
bulunduğu dönem ve Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde yapmış olduğu doktora çalışması
bugüne kadar araştırılmamış bir alandır.
Bu makale, Örnek’in Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde gerçekleştirmiş olduğu akademik faaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Tübingen Üniversitesi Arşiv belgelerinin incelenmesi çalışmanın odak noktasını teşkil etmektedir. Bu amaçla öncellikle
araştırmanın tarihçesi ile ilgili bilgiler sunulacak, Tübingen şehri, üniversitesi ve ilgili akademik
birimler tanıtıldıktan sonra Sedat Veyis Örnek’in çalışmalarına yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Sedat Veyis Örnek’in Almanya dosyası, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi, Helmuth von Glasenapp

Sedat Veyis Örnek im Hinblick auf Dokumente des Universitätsarchivs
Tübingen
Zusammenfassung
Sedat Veyis Örnek ist ein Gelehrter, der in der Türkei im Bereich der Volksunde und Ethnologie
wissenschaftlich gesehen eine neue Wendung gebracht hat. Sein Studium hat Örnek in Deutschland vollendet. Tübingen Eberhard Karls Universität bildet so die erste Station seines akademischen
Auslandsaufenthalts. Die Eberhard Karls Universität, gegründet 1477, befindet sich in der Baden-
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Württembergischen Stadt Tübingen. Mit ihren nahezu 86.000 Einwohnern stellt Tübingen eine typische mittelalterliche Metropole dar. Ferner lässt sich die Stadt durch ihre Universität von sich
hören. Die Universität ist vor allem im Bereich der Sozialwissenschaften durch die Philosophische
Fakultät international berühmt. Ihren Erfolg verdankt die Fakultät vor allem den Akademikern, die
von den Anfängen bis heute im Bereich der Volkskunde, Indologie und Ethnologie wissenschaftlich
beigetragen haben. Einer dieser Wissenschaftler ist unumstritten Örnek’s Doktorvater Helmuth von
Glasenapp. Rudi Paret und Hermann Bausinger zählen ebenfalls zu den Fachgrößen dieser Zeit. Nur
ist der Zeitraum, in welcher sich Örnek in Deutschland aufhielt, ebenso sein Studium an der Eberhard Karls Universität Tübingen bis heute unerforscht.
Der vorliegende Aufsatz umfasst die Bewertung der akademischen Tätigkeiten Örnek’s an
der Eberhard Karls Universität Tübingen. Mittelpunkt der Forschung bilden so die Untersuchungen des Archivguts der Universität Tübingen. Diesem Ziel entsprechend wird vorerst über den
Forschungsablauf berichtet. Anschließend werden die Stadt Tübingen, die Universität und ihre
akademischen Einrichtungen vorgestellt. Der letzte Teil ist den akademischen Arbeiten Örnek’s
und der Bewertung dieser Tätigkeiten gewidmet.
Schlüsselwörter: Sedat Veyis Örnek’s Deutschlands Akte, Eberhard Karls Universität Tübingen, Helmuth von Glasenapp

Sedat Veyis Örnek in regard to documents of the University Archive Tübingen
Abstract
Sedat Veyis Örnek, who has come to the fore with the scientific and academic innovations he
introduced into the field of folklore and ethnology in Turkey, is a scientist who completed his education in Germany. The Tübingen Eberhard Karls University was Örnek’s first stay in Germany.
Established in 1477, the university is located in the town of Tübingen, in the state of Baden-Württemberg, Germany. With an approximate population of 86.000, Tübingen is a typical medieval
town. It is also an important center for academic studies which has made a distinguished name for
itself with its university. Particularly the university enjoys an international prominence by the philosophic faculty and the social sciences. The faculty owes its success mainly to the academic staff
of the Folklore, Indology and Ethnology Departments, who have served in the institution from
past till present. One of the foremost academics from among those staff is undoubtedly Helmuth
von Glasenapp, who is Örnek’s dissertation advisor. Rudi Paret and Hermann Bausinger are also
among the authorities in those years. But Örnek’s stay period in Germany as well as his study at
the Tübingen Eberhard Karls University has not been explored up until today.
This article evaluates Örnek’s academic activities at the Tübingen Eberhard Karls University.
So, examination of the documents of the university archive Tübingen is the focus of this study. To
this purpose, the history of the research will be presented in the first place. Next, information will
be given about the town of Tübingen, its university and relevant academic units. Finally, Sedat
Veyis Örnek’s academic works will be introduced and evaluated.
Keywords: Germany case of Sedat Veyis Örnek, Eberhard Karls University Tübingen, Helmuth von Glasenapp
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