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A. Giri§
1950’li yillarda Türkiye’de basin yayin ya§aminda “Almanya ve Berlin” konulu 
yazilardan bazilari “Almanya Mucizesi” ve “Dünyada benzeri olmayan §ehir: 
Berlin” adi altinda Milliyet Gazetesi Muhabiri Abdi ipekfi’ ye ait yazi dizileri- 
dir.
Literatürk’te, Yazarimiz Orhan Karaveli’yi ya§ayan tarih olarak niteleyen Bey- 
han Yildirim, 1930’da Ankara’da dogan Karaveli’nin babasinin Atatürk’ü An- 
kara’da kar§ilayan seymenlerden oldugunu ve istiklal Mar§i’mizin yazari Meh
met Akif Ersoy’un 1921 yilinda Orhan Karaveli’nin dedesi Tevfik £iftdogan’in 
evinde konakladigini ve Büyük §air’in ulusal mar§imizin dizelerini ilk defa 
Orhan Karaveli’nin annesi Raife Hanim’a okudugunu vurgular (bkz. Yildirim 
2011).
Yazin ve ya§am öyküsü baglaminda konuya yakla§tigimizda, “Bir sanat 
yapitinin en afik nedeni yaraticisidir, bu nedenle yapitin, yazarin ya§ami ve 
ki§iligi afisindan afiklanmasi en eski ve en yerle§mi§ yazin inceleme yöntemle- 
rinden biridir” (Wellek/ Warren 1982: 96). “Berlin’in Yalniz Kadinlari” isimli 
ani kitabinin yazari Orhan Karaveli, 1954 yili Ekim ayinda, Milliyet Gazete- 
si’nin ba§ina getirilen Abdi ipekfi tarafindan, o tarihlerde neredeyse hifbir 
Türk’ün ya§amadigi Almanya’ya, bu yikilmi§ ülkeyi gözlemlemesi ifin Berlin 
muhabiri olarak gönderilir. Galatasaray Lisesi, istanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ve Londra Politeknik Okulu’ndaki ögreniminden sonra, Yeni istanbul, 
Milliyet, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde ve ?e§itli dergilerde yazilar yazan 
yazarin “Sakalli Celal”, “Tevfik Fikret ve Halük Ger?egi”, “Tanidigim Nazim 
Hikmet”, “Ziya Gökalp’i Dogru Tanimak”, “Bir Ankara Ailesinin Öyküsü”, 
“Ali Kemal Belki de Bir Günah Bek^isi- Ali Kemal ve Görgü Tanigi” gibi eser- 
leri Dogan Kitap tarafindan yayimlanmi§tir. Türk Basinina 50 yili a§kin hizmet- 
leri nedeniyle 2004’te Burhan Felek Basin Hizmet Ödülü’ne deger görülen ya
zar, 25 ya§inda iken 1955 yilinda Berlin muhabiri olarak Almanya’ya gönderil- 
mi§tir. Gen^lik yillarinin 3 yillik bir dönemini (1955-1958) Berlin’de gefiren 
Karaveli, erkeksiz kalmi§ Berlin’de yüzüne bakilir, Almanca dahil birkaf dil 
konu§an, siyah saflari, özenli giyimi ile dikkat feken genf bir Türk gazetecidir.

1 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyati Bölümü
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Tarihsel afidan bakildiginda, Almanya ikinci Dünya Sava§i’nin ardindan 1945 
yili Mayis ayi ba§larinda teslim antla§masiyla yenilgiyi kabul etmi§tir. 20 mily- 
on insanini yitiren, kentleri, ula§imlari yerle bir edilen, endüstrisi föken Alma
nya’da evlatsiz aileler, babasiz focuklar, erkeklerini yitirmi§ kadinlar, i§fisiz 
kalan fabrikalar, agir yarali topluma katilan on binlerce “tecavüz focuklari”, 
annelerinin bile benimseyemedigi focuklar, tarihi gerfekligi ve sava§ sonrasi 
her alandaki yikintiyi yansitmaktadir. Yazar Karaveli, 50’li yillarda Berlin’de 
taniklik ettigi olaylari, insanlarin ruh hallerini, Hitler’i ve genf bir gazeteci ola
rak kentin yalniz kadinlari ile ya§adiklanni kurbaga perspektifi, tarihsel ele§tiri 
ve sanatlar-arasilik baglaminda okurla payla§maktadir.
“Gazeteci, muhabir, dönemin tanigidir” gerfeginden hareketle; anilarini, tarihsel 
gerfegi, Türk- Alman ili§kilerini, geni§ bir zaman yelpazesine ait fotograflarla, 
belge ve kanitlarla, röportajlarla okura sunan yazar, edebiyatin güzellik, kurma- 
ca ve yorumlanma zenginligi ilkeleri ile birlikte sanatlararasiliga önem vermi§- 
tir.

B. Tarihsel Ele^tiri
Okurun gefmi§ yillarda ya§anmi§ olaylari anlayabilmesi, tadina varabilmesi ve 
degerlendirebilmesi ifin olayin ya§andigi dönemin ko§ullari, inanflari, dünya 
görü§ü, sanat anlayi§i ve kültürel ya§ami hakkinda bilgi sahibi olmasi gerekir. 
Okurun, o dönemi ve yazarin amaflarini anlayabilmesi önem ta§ir. “Tarihsel 
ele§tiri biyografiye de geni§ yer verir” (bkz Moran 1988: 67). Tarihsel ele§tiride 
farkli görü§ler olup bunlardan biri, eserin fagindaki amacina ula§masi ve o 
fagin okurunun eserden beklediklerini yerine getirmesinde ba§arili olmasidir. 
Her fagin güzellik anlayi§inin ba§ka olacagi, kendi ali§tigimiz ölfütlere göre 
yorumlamamamiz gerektigi de unutulmamalidir. Tarihsel ele§tiride diger önem- 
li bir husus da, eser hakkinda bilgiye agirlik verilmesidir. “Eser yazarin, do- 
layisiyla, toplumun bir ürünüdür” gerekfesi de egemendir.
Marksist incelemeye göre edebi eser, yazarin ait oldugu sinifa ve ya§adigi üre- 
tim ili§kilerine dayanmaktadir (bkz. Moran 1988: 73-82; Baytekin 2006: 144). 
Yazdigi belgesel ani eserine topluma ve döneme dönük bir ele§tiri yöntemi uy- 
gulayan, sorunlar üzerine ben anlati ile yakla§an yazar Orhan Karaveli de mu- 
habirligin gerektirdigi ve ya§adigi, yakin tanik oldugu üretimi kaleme almi§tir. 
Ani ve belgesel eserde marksist ele§tirideki ko§ullar ve toplumdaki sinif fati§- 
malari kesinlikle söz konusu degildir. Ancak sava§ sonrasi yikintilarin sosyal, 
psikolojik, ekonomik, fizyolojik, bireysel, cinsel vb. tüm yikintilari belgesel 
eserde yansitilmi§tir. Bu nedenle eser, tarihsel dönemi yansitan toplumcu ve 
insancil bir eserdir. Yenilikfi edebiyatin psikopatolojik durumlarla ugra§tigini, 
köklerinin dogacilikta oldugunu, günlük hayatin monotonlugundan ve aci 
gerfeklerden bikan yazarlarin normalin di§ina kaftiklarini vurgulayan Lukacs,
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sanati sosyal gerfekligin yansitilmasi olarak tanimlar ve bunu edebiyatin kendi- 
ne özgü yollarla, somutla§tirarak yaptigini vurgular (bkz. Moran 1988: 78-79). 
Belgesel ani kitabi “Berlin’in Yalniz Kadinlari”’na tarihsel afidan baktigimizda, 
1955- 1958 yillari arasinda, genflik yillarinin önemli bir bölümünü Berlin’de 
gefiren ve erkeksiz kalmi§ Berlin’de konu§tugu akici yabanci dille, özenli giyi- 
miyle ve davrani§lariyla dikkat feken genf Türk gazeteci, ikinci Dünya Sava§i 
sonrasi Avrupa’sinda, Almanya’nin Dogu kesiminde ve özellikle Berlin’de 
ya§anan acimasiz ve kanli sokak sava§larindan, seri intiharlardan, az bilinen ve 
toplumda binleri bulan dramatik “tecavüz focuklarindan” bahseder. Hitler’in 
intiharina, Goebbels ailesinin trajik sonuna, Hitler’in “Lebensraum” diye büy- 
ümeyi hedefleyen, ama sonunda, Almanya’nin küfülüp bölünmesine ve Ber
lin’in bir adacik gibi Sovyet i§gal bölgesinin ortasinda kalmasina deginen Kara
veli, Berlin’in bölünüp, batisinin soguk sava§ yillarinda uzun süre “ambargo” 
uygulanarak af, susuz ve agir ki§ ko§ullarinda yakitsiz birakilmasina deginir. 
Türk i§filerinin 1961 Anla§masi ile Almanya’ya gelmeye ba§ladigini, Osmanli 
hanedaninda yüksek rütbeyle görev yapan “mektupfu” Azmi Efendi’nin 1701 
yilinda 15 ki§ilik bir resmi heyetle Berlin’e geldigini, 1763 yilinda, Berlin’i 
anlatan ve ilk belge olarak kayitlara gefen “Sefaretname”’nin yayimlandigini 
tarihsel Türk- Alman ili§kileri baglaminda sunar. Karaveli, Gültekin Emre’nin 
kitabi araciligi ile, “Berlin Anilari”’ni yazan Mehmet Akif, Halide Edip Adivar, 
Ahmet Mithat Efendi, Nazim Hikmet, Sabahattin Ali, Nadir Nadi, Haldun Ta- 
ner, Salah Birsel, Behfet Necatigil gibi yakin gefmi§ §air ve yazarlarindan bah- 
seder (bkz. Karaveli 2011: 18-19).
Hitler fa§izmi ve üstünlük paranoyasinin 1920’lerden itibaren dogu§u, hizla 
yükseli§i, her yere, herkese egemen olu§u, yakilan Reichstag binasinin acinasi 
görüntüsü, her kuruma “Führer” damgasinin vurulmasi, silahli kuvvetlerin 
adinin degi§tirilmesi, ba§komutanliga, devlet ba§kanligina ve ba§bakanliga On- 
ba§i Adolf Hitler’in getirilmesi, Alman milletinin büyük bir fogunlukla olup 
bitene sessiz ve tepkisiz kalmasi ve Hitlerin karizmasi kar§isinda yenik dü§me- 
leri ve onu gördüklerinde mutluluktan filgina döndükleri, tarihi gerfekler bag
laminda ve afirmatif yansitilir.
Bismarck’a kadar birbirinden kopuk prenslikler hälinde ya§ayan ve bir devlet 
kuramayan Almanlar’in kolektif bilinfaltini anlamanin, biraz da Adolf Hitler’i 
anlamaktan gefecegi yorumunu yapan yazar, edebiyat, bilim, sanat, ekonomi, 
sanayi, müzik, mimari ve askerlikte büyük hamleler gerfekle§tiren Goethe’ler 
Beethoven’ler, Immanuel Kant’lar ve daha nicelerini yeti§tirmi§ olan Alman 
toplumunun ezici fogunluguyla, körü körüne ve ölümüne nasil olup da böyle, 
Hitler’in pe§inden gittiklerini sorgular (bkz.age. 2011: 23). Entelektüel bir fev- 
reden gelmeyen, egitimi yetersiz ama agzi iyi laf yapan Adolf Hitler’in toplumu 
bütün iyi ve kötü özellikleriyle fok iyi anlami§ olmasi, Alman halkinin ari ve
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üstün bir irktan geldigine inandirilmasi, fali§kan, düzenli, yaratici, sistemli ve 
itaatkar olduklari üzerinde durulurken, hayatin her kesiminde Yahudilerin yük
sek bir ba§ari düzeyi tutturduklari ve zenginle§tikleri, Almanlarin, Freud, Karl 
Marx, Einstein ve benzeri ünlülerin Yahudi olmalarindan rahatsiz olduklari dile 
getirilir (bkz. age.: 26).
ife dönük ki§iligi, Alman olmayan herkese, özellikle Yahudilere besledigi derin 
nefretle “Nazi Partisi” olan Nasyonal Sosyal Alman i§fi Partisi’ne katilan 30 
ya§indaki Hitler, Saldiri Güfleri ile Alman sosyalist ve komunistlerine göz 
aftirmaz, onlarin toplantilarini basip dagitir ve 1921’de partinin ba§ina gefer. 
1923’de bir darbede tutuklanan Hitler, ceza evinde iki ciltlik “Kavgam” (Mein 
Kampf) kitabini yazar. “Ba§annin sirri kitapta degil, hitaptadir” diyen Hitler’e 
göre,
“insanligin temel birimi “halk”, en büyük halk ise üstün ve ari “Alman 
halkiydi”. Kendilerine “Lebensraum”, yani ya§am alani saglamak ifin doguya, 
Slavlarda “meskün” topraklara uzanmak Almanlarin hakki ve göreviy- 
di...Nasyonal sosyalizmin en büyük dü§mani enternasyonalizmi savunan mark- 
sizm, halkin kar§isindaki en büyük tehlike ise Yahudilerdi” (Karaveli 2011: 27). 
“Mein Kampf’ (Kavgam) kitabindan da örnekler veren Karaveli, Gestapo’su, 
SA’lari, ve SS’leriyle toplumu tam bir denetim altina alan ve sinirli tepkileri 
acimasizca cezalandiran Nazi yönetiminin Yahudiler üzerinde artirdigi 
baskilardan, basilan Yahudi okullarindan, tutuklanan ögretmenlerden, i§yeri 
saldirilarindan, Berlin’de 160.000 Yahudiden kisa sürede 28.000 ‘nin yurt 
di§ina kafmasindan, kirilan camlarin pariltisi nedeniyle 9-10 Kasim 1938 tari- 
hindeki “Kristal Gece”den bahseden yazar, Almanya’da yayinlanan bütün Al
man gazetelerinin 11 Kasim’dan ba§layarak Atatürk’e, onun ba§anlarina, Mo
dern Türkiye’nin dünyadaki önemine vurgu yaptiklarini dile getirir. “Türkler’in 
verdigi Özgürlük Sava§i Führer’e, yürüdügü yolda i§ik tutan bir örnek olu§tur- 
mu§tur” (Karaveli 2011: 38). “Birinci Dünya Sava§i’nda silah arkada§ligimiz 
olmasi nedeniyle Türkiye’de belirgin bir Almanya ve Hitler kar§itligindan söz 
edilemezdi o tarihlerde” (age.: 41).
Tarihsel afidan Hitler ve kadinlara deginen yazar, Hitler’in huzuruna fagirdigi, 
tiyatro sanatfisi, yönetmen ve yazar §irin Devrim’in annesi, tek türk kökenli 
ressam Fahrünnisa Zeyd’den (1901-1991) bahseder. Türk kökenli Irak Prensesi 
Fahrünnisa Zeyd’den sonra Hitler’le Berlin’de görü§en diger bir Türk ise vak- 
tiyle 19 Mayis’ta Samsun’a fikan Milli Mücadele Heyeti’ne katilan 18 ki§iden 
biri olan ve 1939-1942 yillarinda Berlin’de Türkiye büyükelfisi olan Hüsrev 
Gerede’dir. ikinci Dünya Sava§i sirasinda Hitler’in Türkiye’ye de saldiracagin- 
dan endi§e duyulmasini ve Türk milletinin buna kar§i koyacagini somut diplo
matik afiklamalarla dile getiren Karaveli, ismet Pa§a’nin Hitler’e, “ ...sürekli 
güvence veren tutumunu degi§tirirsen Türk ordusu ülkenin kutsal bagimsizligini
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ve toprak bütünlügünü korumak ifin gerekeni yapar...” diye mektup yazdigini 
dile getirir (bkz. age.: 67-75).
Almanya’ya henüz Türk i§filerinin gelmedigi dönemlerde, Almanlar’in, 
Türklerle Gelibolu’da, Arabistan’da, Galifya’da Waffenbruder (Silah Arkada§i) 
olduklarini biliyorlardi. “ 1955’lerde Bati Berlin’in 2.2 milyonluk nüfusunun % 
70’den fazlasini kadinlar olu§turuyordu. Dogu Berlin’in 1.3 milyonluk nüfu- 
sunda kadinlarin oraninin daha yüksek oldugu söyleniyordu” (age.: 85-86).
27 ya§indaki yazar, Berlin anilarinda, arkeolog ve üniversitede hoca olan ve 
SA’lar ve SS’ler tarafindan evinden götürülen bir babanin kizi olan Hildegard 
ile tani§tirilir. Berlinli yalniz kadinlar bir türlü yalniz birakmaz yazari. Alman 
bayan arkada§i ile Pergamon Müzesi’ni ve Zeus Sunagi’ni ziyaret eden yazar, 
bu sunagin, 1870’li yillarda Bergama yakinlarinda demiryolu dö§enmesinde 
fali§an uyanik bir Alman mühendis (Carl Humann) tarafindan kismen toprak 
altindayken kefedildigine ve bilinfsiz Osmanli hükümetinin izniyle tek tek 
sökülerek, Babil’in Aslanli Yolu’yla birlikte Berlin’e ta§indigina deginir (bkz. 
age.: 94). Yazar yine, bombardiman sonucu yerle bir olmu§ bir bölümü kismen 
yikilmi§, elektrik, su, havagazi ve ula§imdan yoksun hayalet kentte acilar 
ya§ami§, aflikla tani§mi§ Trümmerfrauen’dan (Yikilmi§ Kadinlardan) ve bir 
güle, mutlu bir beraberlige binlerce kez te§ekkür eden ve mutlu olan genf bay- 
anlardan bahseder. Genf kadinlar da erkek arkada§lanni, e§lerini cephelerde 
kaybetmi§, kendileri de af, susuz kalmi§, enkaz iflerinde bir konserve kutusu 
veya yakip isinacak tahta parfalari arami§lardi. Genf kadinlar Türk gencine, 
sava§a katilan erkeklerinin iktidarsiz olduklarini, bunlari afiklayamadiklarini, 
bu nedenle kadinlarin ba§kalari ile birlikte olmalarina göz yumduklarini dile 
getirirler.
O dönemdeki ve son yillardaki Türk- Alman ili§kilerine ve dostluklarina degi- 
nen yazar, Alman edebiyatindan okudugu romanlari, tani§tigi ünlü yazarlari, 
seyrettigi ünlü tiyatro eserlerini detayli verirken, Alman arkada§lannin anlatimi 
araciligi ile genf Alman bayanlarin, sava§ focuklari oldugu, genf bedenlerinin 
ve ruhlarinin ta§iyamayacagi acilar ya§adiklari, günlerce af, susuz kaldiklari, 
1945 yili Mayisi’nin ilk günlerinde fama§irlannin ve kizliklarinin i§gal askerle- 
rinin fizmeleri altinda parfalandigi gerfegini dile getirir (bkz. age.: 144). Kin, 
nefret, intikam soluyan i§gal askerlerine kar§i Almanlar da Moskova varo§larina 
kadar ilerlemi§, Sovyet nüfusu sava§ boyunca 20 milyon eksilmi§ti (bkz. age.: 
145). Almanya’da “tecavüz focuklari” (nefret focuklarindan) binlercesinin 
mevcut oldugu, bunlarin focuk yuvalarina teslim edildigi, annelerinin bu konu- 
da konu§mak istememeleri, tecavüz korkusuyla intiharlar ya§andigi, sava§taki 
20 milyon kaybin ezici fogunlugunun erkekler oldugu, kadin görmekten bikan 
erkeklerde e§cinselligin arttigi, Almanlar tarafindan dile getirilir (bkz. age.: 
145-164).
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Berlin’in acimasizca harabeye fevrildigi, neredeyse bütün kabare, konser ve 
tiyatro binalarinin, lokantalarin, balo- dans salonlarinin, eglence mekänlarinin 
kentin haritasindan silinip gittigi, ekspresyonist anlatim tarzi ile anlatilir. Al- 
manlarin fa§ing, karnaval gibi kültürel eglencelerine, §ehir efsanelerine tarihsel 
yönden afiklik getiren yazar, kültürel degerlerin felsefesinden söz eder. 1950’li 
yillarda Türkiye’de hükümetin, kendisini ele§tiren gazetelerden §ikäyetfi ol- 
dugu, muhalif gazeteci ve karikatüristlerin hapis cezasiyla sindirilmeye 
fali§ildiginin Alman basininda geni§ yer tuttugu anlatilir. Ayni tarihlerde Eti- 
bank, Sümerbank tarafindan Almanca ögrenmeleri ifin Goethe Enstitüleri’ne 
gönderilen burslu ögrenciler, sava§tan bahsetmekten ho§lanmayan Almanlar, 
Alman milletini batirmi§ Hitler, tarihsel ele§tiri baglaminda sunulur.
Berlin gazetelerinin Türkiye’deki 6-7 Eylül olaylarini ele aldigi günlerde, ya- 
zarin ülkesini ve hükümetini savundugu (bkz. age.: 174), dünya maflarinda, 
Almanlarin, Atatürk’e besledikleri hayranlik ve Türkler’in özü, sözü bir, mert, 
ciddi, dürüst ve sevecen insanlar olmasi nedeniyle Türkiye’yi destekledikleri 
dikkat feker (bkz. age.: 176).
Donuk ve sessiz Dogu Berlin kar§isinda, Federal Hükümetin Bati Berlin’i piril 
piril parlatarak albenisini arttirdigi dile getirilirken Audrey Hepburn’e fok ben- 
zeyen genf Alman kizin Türk gencine siginmasi, ondan yardim, ilgi ve ili§ki 
beklemesi, toplama kamplarinda aflik ve hastaliktan ölenlerin ve gaz odalarinda 
öldürülenlerin sayisinin binleri, on binleri buldugu, bunlarin yakilarak yok 
edilmesi ifin firinlarin (Krematoryumlarin) yapildigi, Birkenau’da 1942’de her 
gün 12.000 cesetin yakildigi, bu rakamin 1944 Agustos ayinda 24.000’e 
ula§tigi, sava§ sonrasi bu firinlarin hepsinin yikildigi tarihsel gerfeklik bag
laminda sunulur (bkz. age.: 185). Yine geri dönü§ teknigi ile Hitler’e yapilan 
suikast giri§imi, Hitler’in kurtulmasi, bu nedenle binlerce asker ve sivilin 
kamplara gönderilmesi, kur§una dizilmesi Türk gazetecinin edindigi bilgiler 
ferfevesinde tarihsel baglamda ele alinir (bkz. age.: 193-198).

C. Sanatlararasilik
“Intermedialität” veya “interart (s) studies” diye adlandirilan (bkz. Baytekin 
2006: 81-82) sanatlararasilik, metinler arasi ili§ki oldugu gibi, bir metnin ba§ka 
geleneksel sanatlarla baglantisi anlamina gelir. Edebiyat metninin hangi sanat- 
larla ili§ki kurabildigi, sanatlararasi egemenlik, atiflarin niceligi, ortak özellikler 
ta§imasi, meydana geli§i, geli§mesi, birincil veya ikincil olarak uyarlanmasi, 
sanatlararasi ili§kinin kalitesinde önemli farkliliklar göstermesi afisindan “sa
natlararasilik” tipolojik özellikler arz eder. i§levsel yelpazesi fok geni§ olan 
“sanatlararasilik”, edebiyatta da belirli sanatin veya sanatlarin deneysel derin- 
ligi, metafiksiyonel estetik dönü§üm alanlari, estetik illizyonlarla kendini 
göstermektedir. Örnegin; edebiyat metninin güzel sanatlar, sinema, film, fotog-
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raffilik, tarihi, güncel belgelerle, müzikle, müzikli oyun ve opera ile, filme uy- 
arlanmasi ile, hareketli resimlerle, resmin edebiyatta anlatimi ile, sanatsal etki- 
le§im, taklitlerle, modern film tekniklerinin, bifemlerin vb. baglantilarin kul- 
lanimi ile kendini gösterir.
Orhan Karaveli de, “Berlin’in Yalniz Kadinlari” adli belgesel ani kitabini, sava§ 
yillari, sava§ sonrasi yillari, anlaticinin kendi ya§anti ve ili§kileri, Türk- Alman 
ili§kileri dogrultusunda, farkli i§levlerle dolu fotograf, belge ve reklamlarla 
zenginle§tirmi§tir. Bunlari i§levsel afidan belli gruplarda verecek olursak;

I. - Hugo Zietz’in Dresden’deki 700 ki§inin fali§tigi Yenidze (Yenice) 
§ark Tütünleri fabrikasinda üretilen “Salem Aleikum” markali sigara 
reklami
- 1910’lar Almanya’sinda Almanlarin fok iyi anla§tiklari Enver Pa§a 
nedeniyle gazetelerde ve iki katli otobüslerde “Enver Bey” sigaralari 
reklamlari
- Hitler öncesi ve sonrasinda, sava§ sirasinda Berlin’de afilan yüzlerce 
dans salonu reklamlari
- 50’li yillarin dünyaca ünlü film ve yildizlarinin reklamlari
- Cilgin fa§ing ve festival reklamlari, fotograflar
- Berlin’in ünlü cafe ve magazalari, mankenleri

II. Yazarin bizzat kendini anlattigi fotograflar, belgeler;
- Berlin Gazeteciler Cemiyeti’nin verdigi basin karti
- Eksi 20’lerde Berlin’de
- Bayan arkada§lariyla fotograflar
- 50’li yillarda Berlin’de ya§ayan Türkler ve “Türk Mezarligi”
- Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Yetkilileri tarafindan Avrupa 

Konseyi toplantilarina katilma daveti
- 50’lerde Dogu Berlin seyahatleri
- Berlin Emniyet Müdürlügü tarafindan düzenlenen “uluslar arasi eh- 

liyet”
- Ünlü Alman gazeteci ve yazarlarla fotograflar
- Berlin’de ilk dönerciyi afma önerileri
- Alman ilk Cumhurba§kani Prof. Dr.Theodor Heuss’un yazari daveti
- 50’li yillarda Berlin’de yakla§ik 40 Türk’ün ya§adigi
- Yazarin BZ gazetesinde yayinlanan balo fotografi (17 §ubat 1958)
- Yazarin Berlin konusunda Milliyet gazetesinde yazdigi yazilari
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III. Sava§ yillarini, Hitler Dönemi’ni, Sava§ sonrasi Almanya’sini anlatan 
fotograflar;

- Sava§ esiriyken serbest birakilmi§, postallari acinasi askerler
- Kaybettigi bacaklari nedeniyle iki bastonla yürüyen askerler
- Berlin SA Liderleri, onlara hizmet eden güzel bayanlar
- 1925’te henüz sayilari az olan ve sonradan hizla artan Nazi Militan- 

lari, SA’lar
- Hitler hayranligi ve “ölüme götüren sevgi, co§ku”
- Adolf Hitler’i ustalikla hicveden Charlie Chaplin
- Hitler’in dogum gününün Alman Hava Kuvvetleri akrobasi pilotlari 

tarafindan “gamali haf” §eklinde kutlanmasi
- Hitler’in en ünlü komutanlari, güvendikleri, kurmaylari
- Toplama Kampina gönderilen Alman Sosyal Demokrat Parti 

milletvekilleri (bkz. age.: 34)
- Alman ve Yahudi yazarlarin kitaplarinin yakilmasi. 10 Mayis 1933 

(age.: 35)
- Hitler’in sevgilisi Eva Braun
- 1936 Olimpiyat Oyunlari
- II. Dünya Sava§i, Cekoslovakya ve Fransa’nin dü§ü§ü
- Berlin’de Sovyet askerleri
- Zaferde ölüme giden binlerce Alman askeri, focuk ya§taki Alman 

askerleri
- Bombalanan Berlin
- Bati Cephesinde Amerikalilara esir dü§en focuk Alman askerleri
- Moskova’da yenilen Alman askerlerinin gefidi (age.: 77)
- Sovyetlere esir dü§mü§ Alman askerleri
- Beni israil’in Misirdan fiki§i (Exodus), Almanya’daki Yahudilerin 

Naziler tarafindan “toplama kamplarina” ve gaz odalarina gönde- 
rilmesi (Holocaust) (age.: 79)

- Su kuyruklarinda bekleyen, enkaz altindan yakacak arayan Berlinli- 
ler ve yikintilar ifindeki Berlin (age.: 80-81)

- Sava§ sonrasi ortada kalan ya§li kadinlar, focuklar, Berlin’i terk 
etmek isteyen genfler

- Heykeli dikilen Trümmerfrauen (Yikinti Kadinlari)
- Sava§in korkunf yüzü, yanmi§, bombalanmi§ binalar, sava§ gazileri, 

her yönden yikima ugrami§ kadin ve erkekler
- Sava§ öncesi Berlin’de görkemli ya§am, göz kama§tirici binalar, 

magazalar
- Olmayan hastanelere nakledilmeyi bekleyen yüzlerce yarali asker
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- Vaktiyle üstün irki dü§ünen ve sava§ta yikinti ifinde kalan Berlinli 
erkekler, yikintilardan kömür toplayan kadinlar

- Hitler’e düzenlenen suikast giri§imi ile ilgili fotograflar (age.: 192
193)

IV. Edebiyat metnine Türk- Alman ili§kileri afisindan baktigimizda a§agi- 
daki fotograf ve belgeler ani metnini desteklemektedir.

- Birinci Dünya Sava§i sirasinda (Mayis 1917) ögrenim ve staj ifin 
Almanya’ya gönderilen ve AEG’nin Berlin’deki transformatör 
fabrikasinda fali§an Türkler

- Yine I. Dünya Sava§i sirasinda Almanya’ya Prusya örnek okullari- 
na gönderilen 330 ögrenci, ayrica 14 - 16 ya§lari arasinda tarim, 
ormancilik ve süt endüstrisi alaninda ögrenim görecek 500 ögrenci- 
nin Almanya’ya gönderilmesi

- Almanya’daki sigara fabrikalari
- Alman basininda “Kemal Atatürk” ve ölümü üzerine verilen de- 

mefler, yazilar
- Türkiye’nin Almanya Berlin Büyükelfisi Hüsrev Gerede
- II. Dünya Savasi sirasindaki diplomatik mektuplar (1941-1942) 

(bkz. age.: 64-73
- Antik Bergama’nin (Pergamon) görkemli sunagi
- Bu gün yüzbinlerce Türk’ün “ikinci vatan” bildigi günümüz Ber- 

lin’inde simit saraylari, restoran, pastane ve ali§veri§ marketleri, 
dernekle§en dönerciler, yazar kulüpleri, Türk-Alman Dostluk Der- 
nekleri, 50’lerde organik ürünler satan Reformhauslar ve Ber
lin’deki Türkler

Sanatlararasilik baglaminda “Berlin’in Yalniz Kadinlari” ani metnini bütünley- 
en fotograf ve belgeler tarihsel gerfekligi belgelemektedir. (bkz. türkkitap.de 
www.türkkitap.de [18.07.2012]). Edebiyat Ele§tirmeni Dogan Hizlan, sava§, 
dogal afet ve terörün en fok magdur ettigi ki§ilerin önce kadinlar ve focuklar 
oldugunu vurgular (bkz. Hizlan 2011). Hizlan’ a göre “Berlin’in Yalniz Kadin- 
larinda” da en hüzünlü olanlar, geride kalanlar, ölenlerin anasi, e§i, kiz karde§i, 
focugu olan kadinlardir. Karaveli, bir gazetecinin sava§ sonrasi Berlin’de 
ya§adiklarini anlatirken ayni zamanda kadinlarin yalnizligini, umutsuzlugunu, 
umursamazligini, toplumun psikolojik durumunu kadinlarin araciligi ile dile 
getirmi§tir. Yine Hürriyet yazari Yalfin Bayer’e göre, II. Dünya Sava§i’nda en 
az 50 milyon insanin öldügü, bunlardan 20 milyonunun Alman oldugu ve ölen-
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lerin fogunun erkek oldugu, demokratik sefimle ba§a gefen Hitler Alma- 
nya’sinda insanlarin, sava§ ve bombardimanlar altinda büyük bedeller ödedigi 
tarihsel gerfeklik ve ele§tiri baglaminda verilir (bkz. Bayer 2011).
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