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GOETHE'NIN DA]VIARLARINDAKI TURK IGNI
-

Ihtharina Mommsen
Ttirkgesi: Senail Ozkan

t(0ilT v01{ [EcH1t{0riR, SAD0|( sEr.it{ s0tDAt{ ADrl{DA nin

ilnr

suBAYllil tsiR At}ll$Ir. Tfi}lRAlllAI{UGl

\|E llUSUS| BUYi]TIUGI|1{DEII DOLAYI Ol{U IfiSA BiR ZAli|AI{ SOI{RA AIBAYIARIl{DAl{ BiRiSi
OIARA|( AIADI. GOTIHT'I{II{ AilI{E TARAFI BU IURI( S|JBAYIIIII{ SOYUI{DA]{ GEI.IYORDU.

lim adamlan taraindan ileri siiriiLlen biiyiik qtiphelerle

ir Alman soy aragtrrmacrsr olan Niels Hansen,
yaklaqrk olarak doksan 5,r16nce bOyle bir ihtimale iqaret ediyordu.l Omn bu enteresan
keqfini daha yaJcndan incelemeden Once bazr aEklamalarda buhinmak uygun olacaktr. insanlar anlmaya ba.qladr$ndan beri bizzat kendi soyu ve bilhassa
da segkin kigilerin ash ve nesli haklcnda dUgtinmiiqlerdir. Hz. Musa dahi bttiin tafsilatryh Adem
ve Hawa'dan gelen insanlann rzun zaman devam

karqrlagrlar. Bu biiim adarnlan kendi disiplinleri
igerisinde olgulann tahkik edilebilmesine hususi
bir de$er vermektedirler. Bu yiizden bazlan birgok
yrizyrl oncesine kadar giden soya$acr kayrtlan hak-

kmda, serbest olarak tahkik edilemeyen iddialara
ve hrisnii kumntuiara istinat ettikleri gerekgesiyle
tereddrit uyandrrmaktadrrlar.

19. 1'rizldda Almanya'da soy ara$trmalarma

eden nesepleri haklcnda malumat vermigtir. A;,n
qekilde atalanrun birgok nesil oncesine dayanan
soylama dair hesap vermek en eski Arap adet ve
ananelerindendi. Eski Yunanhlar nakil yoluyla kendilerine intikal eden qecerelerini (soybilim) tarih
yazsrn)anrn esas alryorlardr. Kadim Romahlar ken-

ilgi fevkalAde artmrqtr. Napolyon'un iggaline karqt
verilen kurtuluq savaqlamdan beri milliyet duygusu
gittikge gUglenmi$ ve aqrrr kendire gUvene ve
gurura d6nriqilvermigtir. 20. yiizltlm eqi$inde
genetik nazariyesiyle ittifak eden soya$acr aragtrmalarr halk tarafindan gOrdri$ri kabule istinaden

dilerinden sonraki nesiller iqin "soy" (stirps

sosyal bilim olarak akademik bir statri kazanmrqtrr.

=sii{ale/soy) ifadesini lcrllaruyorlardr. Demek oluyor
ki Awupahlar soya$aglanru bu Roma hukukundan
grkanyordu; zira miras hukukunda vAris ile miras

O zamaniar bu sosyal bilim, galqmalanm hususi
bir teveccrih ve sempatiyle en meqhur Alman olan

buakarun alcabalk derecesi dnemliydi. Bir mtjJahazayr
dah,a buraya ilave etmek l6zrm:
Brittin patriarkal kiiltiir halklan,
bilhassa onlann asilleri, meqhur

atalarr arasrnda 6zel sanat ve ziluri kabiliyetleri

Goethe'ye ydnlendirmiqtir.2 Her qeyden er,vel gairin
olan qahsiyetler aranmrqtu. Bdyle bUy-rik bir dehinirt

doAabilmesi, ancak bu irsi kabiliyetlerle miirnkiirt
olabilirdi. Tabii burada Goethe'nin, annb tarafindart
9. nesilden olan, 1555 rtmda Weimar'da olen, R6-

soylarrmn menqeine briyiik
6nem atfediyor ve cedlerini

nesans'm meqhur ressanu Lucas Cranach'tn soyrrndan geldiSi gerqegiyle karylaqildr. Esasen anne
tarafindan atalan arasrnda pek meghur qahsiyetler
bulunuyordu: SanatkArlar, 6limler, hdkimler, ytiksek
devlet memurlarr ve soylu ailelerin mensuplan...3
Ote yandan baba tarafindan atalan daha gok kOylii

saglam bir qehlde hafzalannda

tutmalr onemsiyorlardr. Bu
ba$lamda qurasr bir valoadr
lci ne kadar mazinin (geqmiC
hayatm) karanl$ iqerisine girilAse, efsanevi olan qeyler, ispat edilebilir olgulann eksikliginden dolayr o derece taritri
olarak nakledilenlerle birbirine
kanqrverir. Bundan dolayr soy

ve zanaatkdr gewelerden oluquyordu. Yektn iti*
bariyle Goethe'nin atalan Almanya'run her yerinde
gok gegitli meslekler icra ediyorlardt.
Bu konuda temel eser Carl Knetsch'in qu kitabrydt: Goethes Ahnen. Leipzig 1908.Takdtre qayan
araqtrrmacr uzun yrllarrn gabasrru, Goethe'nin 100.

araqtrmacilan go$u zaman bi-
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gUnUnde yayrmlanan Ahnentafel Johann
Wolfgang Goethes (Johann Wolfgang Goethe'nin
SoyaEacD baqhkh eseriyle taglandrrdr.a Gergekten
de bu soya$acr kayrtlan Alman tzrihinin baglangcna,
yani Btiyiik Carl'a kadar geri gider. $agrhct bir gekilde bu zatm so5,'undan gelenler arasrnda Goethe
de sayrlmaktadn. Daha do$rusu, qairin atast olan
Ludwig Orth'un 1477 ynxdaErfurt Universitesi'ne

girdi$i ve sonralarr Marburg'a maliye miidiir0
olarak tayin edildi$i ispat edilmiqtir. Ludwig Orth,
Brabant ailesinden Hessen Eyalet Prensi III. Heirrrich'in Contzel Dietz admdaki ktztyla evlenmiqtir.
Bu irtibat sayesinde geriye doSru qecere takip
edilince, Almanya'run ekseri hi.ikrimdar ailelerinin
asil menqeleri Goethe'nin aile qeceresinden gozrikmektedir.s Do$u Bafi Divaru qairi baktrundan
Goethe'nin haneden soy'urtdan olan ailesinin mrinferit qahsiyetleri arasmda bilhassa Biiyiik Carl enteresandrr; giinkti Awupa'run Hrristiyan Kayseri

olarak o, Abbasi devletiyle ticarete baqlamak ve
banq anlaqmalart yapmak iizere Ba$dat'a, 5. Halife
Harun Reqid'e bir heyet gdndermiqtir.6
Mamafih Goethe'nin atalan arasnda ewensel

kiiltiire sahip Staufen Kayseri II. Friedrich'in

de

bulunmasr daha az etkileyici bir tasavmr de$ildir.
II. Friedrich, Neapel'de gegirdi$i qocuklu$undan
beri Araplarla iyi miinasebette bulunmaktan hoqlanmrq, Arap felsefesini miikemmel bir qekilde bilen
birisi olarak Mr.isliiman hiikiimdarlarla Arapga olarak
en ydksek seviyede fikir teatilerinde bulunmuqtur.
Alrr qekilde Kudiis'te I{ral oldu$u on yrl bolrurca
da heriiq monoteist dinin mensuplanna a;,ru haklan
vermiqtir. Goethe'nin bundan daha miikemmel bir
ruh akrabasr gerqekten driqiiLniiLlemez.
$imdi tekrar asil konumuza dcinelim: I(netsch'in
Goethes AIuten baqhkh eseri, anne tarafindan soyrr
arasnda, Tiirk soyrrna mensubiyetine atrfta bulunmakszm, Soldan admt taqtyan iki isim zikretmektedir: Heinrich Soldan ve o$lu Johann Soldan.
Bunlar, 1490-1507 yllan arasrtda Hessen eyaletinin
krigUk bir kenti olan Frankenberg'de arka arkaya,
hutcukgu olmayan mahkeme jiiri fyesi, qehir miman,
garap ustasr ve belediye baqkam olarak gorev yapmrqlardr. JoharuL Soldan'n Frankenberg htikiimet
konagr ve Pfarrkirche kilisesini inqa edip etmedi$i
ihtilafhdr. Sadece kentin inqa komisyonu amrrli$ini
yaplp yapmadr$r konusunda da sarahat yoktur.

)

Goethe

Aqa$rda belirtilenlerde daha gok baqlanglgta
zikredilen Hansen'rn yayunladrklarna istirat ediyorum. Soldan'm aile ananelerine bakrlacak olursa,
ailenin atasr Tiirk soyundan olmak lazrm gelir.
Soldan ailesinin mevcut iki soya$acndan birisi,
1300'den 1600'e kadar olan na W yrh, ikincisi
1600'den 20.1'uzy{a kadar olan bir siireyi kapsar.
Her iki soy kritri$ii gaqrttct uygunluklar gosterir.
Bilhassa Soldan ailesinin 15. yiizlrlda Wiirttemberg
eyaletine baSh Neckar bolgesindeki Brackenheim
kentinde yerteqmiq oldu$una dair bir mutabakat
mevcuttur. Heinrich Soldan'rn cetleri de orada

bulunuyordu; buna gore onun dedesinin babasl
Melchior Soldan, bir Trirk olan Sadoch Selim (Johannes) Soldan'rn o$luydu. Striedelde (Hessen'e
ait ansiklopedik bilginler sozlii$ii) yalenlanan eski
bir parga ondan gu sdzlerle bahsetmektedir:
"Kont von Lechmotir, Sadok Selim Soldan
adrnda bir Tiirk subalur esir almrqh. Kahramanl{t
ve hususi bUyriklii$iinden dolayt onu, krsa bir
zaman sonra albaylarrndan birisi oiarak atadr. Pe-

Fakat onlann evlatlan arasrnda bir dizi sanatkAr
bulunmaktadrr ki bunlarln en onemlisi, Martin
Luther'ir ga$dagr Hessenli heykeltrraq ve tahta
iizerine kahp qekilleri hAkkeden, Philipp Soldan'dt.
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qinden 1305 ylmda onu sadece Hrristiyan olarak
vaftiz etlirip Joharur Soldan adru vermekle kalmadr,

baqlayan kiginin Kont Lechmotir oldugunu sdylerken,
soy kiitii$ri kaydr Wrirttemberg Kontu Reintrart adrru

bilakis hususi sevgisinden dolayr ona bir Trirk

verir. Hansen, Kont von Lechmotir olarak gosterilen
kiginin Suriye'nin El-Mahara (Almothara, de$igerek
Lechmotir olrnuq) qehrini sal'unan Rodos govalyesi
olabilece$ini vaxsayryor. Alman qcivalyelerinin srur
qehri olarak buras onlar igin fevkaldde stratejik bir

asalet armasr taktr. Asrl Johann Soldan 1304 yrJrnda

Rebeka Dohlerin ile evlendi; herkesi hayrete driqiirecek qekilde bu DoNerin'le rig biiyrik ogul yetiqtirdi ki bunlar bUyiik Soldanlar olarak adlandrrrldr.
Bunlarrn adlarr ise Eberhardus, Christianus ve
Melchior idi. Bu riq Soldani magni (muhteqem Sol-

oneme sahipti. Kont von Lechmitor diye adlandrnlan

kiqi Wiirttember Kontu Reinhart ile ayrr kigiymiq;
belgelerin akla getirdiBi de budur. Suriye'nin bu
sa$lam srur qehrini samnan kiqi olarak elbette o, Sa-

dan), Brackenheim'daki Pfarrkirsche kilisesinin
bitiqiginde bir qapel inga ettiler ki bugiin bu qapel
Soldanlar $apeli olarak adlandnlmaktadr. "

razan Sadoch Selim Soldanl esir almrq ve daha sonra

Bundan baqka Soldan'rn gecere kiitiiSrinde
Sadok Selim'in dedesinin bir cerrah ve iyi Latince
bilen biri oldugu kaydr vardr. Ayrrca onun haklcnda
bir ilave izahat daha mevcuttur ve bu izahattaki
bilgiler kadmlann isimlerine kadar eksiksiz olarak

beraberinde Brackenheim'a getirmiq olabilir. Bu
tahmin qok daha kuwetle muhtemeldir; grinkti 14.
yiizylm ba,qlangcnda Brackenheim'daki Stockenberg
Sarayr kilise qdvalyeleri tarafindan kurulmug olan
SenJan Tarikahhdan olan Alman $Ovalye Tarikah'run
merkezi haline gelmiqtir. Bu baSlarru g0z dminde bulundurarak Hansen, qunu temin eder: "Bu qartlar altmda ilk Soldan'ur mukadderatr ne kadar kolay izah
edilebilir! Her halkarun digerine ba$landrEr pek inandurcrdrl"T Tabii bir gartla ki eskibelgelerde kendisine
sunulan veriler tasdik edilmiq olsun, demek istiyor
Niels Hansen,"o zamart Goethe'nin Tiirklerle irtibatr
neredeyse ispat edilmigtir. "8
O zamanlar Hansen, meslek[aglannca sempatiyle
karqrlanmamrq ve tasdik edilmemigtir; zira onlardarr
hiqbfui onun ara$trmalanru do$rulamamrqtr. Do$rusu o zamanlar Nazi donemi yaklaqmaktaydt ki o

bfubfuini tutmaLrtadu. Orada qoyle deniliyor:
"WiiLrt[emberg Kontu Reinhartla bir 1304 yrlnda
Kudiis'ten Wr.irttemberg eyaletinin baqkenti Brachana [Brackenheim]'ya Anno adrnda bir kigizade
gelir, orada S. Johannis Kilisesi'nde Aruro 1304 yrlmda vaftiz edilir ve Joharures Soldan adrru alrr.
Kontun miisaadesiyle burada ArLna Delcherin ve
Rebecca Bergmiirmin adrnda iki kadurla izdivaq
eder ve bunlardan yirmi yrlda on iki erkek gocu$u

dtinyaya getfuir."
Soy kiitt$ri kay'rtlannda on bir oglamn tige indirilmesi qOyle izah edilmektedir: Bunlardan sekizi
ruhban smrhna gegmiqtir; boylece ruhbanhkla baglanhh olan zorunlu bekArhk dolayrstyla soy kiitiiSri
kayrtlarnda ziirriyet gdzrikmemektedir.
Hansen, Sadok Selim Soldan'm ne zaman ve
hangi yolla Almanya'ya gelmig olabilecegini ortaya
Ekarmak igin tarihi agr$r kapatma yolunu araqtrrmaya gaytet etmeden ewel, belgelere istinat eden
bu bilgileri araqtrmalanna esas alm4trr. Burada
o, Sarazanlar [Haqh Seferleri zamarunda Miisliirnan
veya Arap olanlara Sarazan deniyordul'rn 7291 y,rlmda Hristiyan ordularm Kudiis'teki son savunma

dcjnemin nasyonalist "Cemen" ideolojisi rizerine
yemin etmig siyasi iktidan bUtiin liberal ve kozmopolit driqr.inceleri yok ediyordu. Buna ra$men
qOhretli qair ve dr.iqr.imirlerle ovtinmek istediklerinden, atalan arasrnda yabancr bir rka mensup
birisinin olabilecegi diiqrincesi onlara pek sevimsiz
geliyordu. Buna kargrhk Goethe, soy aSacr aragtrmacrlanrun onun muhtemel cedleriyle ilgili elde
ettikleri her geyi Ogrenmekten dola5,'r elbette sadece
sevinirdi. O bunlar hakkrnda higbir qey bilmiyordu.
Bununlabirlikte 26 ya^gndabirisi olarak o, kendisiyle

hatlan Akkd'ye fethettiklei.inde Alman qovalyeler
tarikatmn onlarca yrl savagtan sonra, Kudris'ri fethetme hedeflerine ulaqamadan geri qekildikleri
tarihi gergeSinden hareket etmektedir. Rodos 96valyeleri o zamanlar ewela Rodos'a ve daha sonra
da Almanya'ya geri gekildi ve burada onlarca yrl
igerisinde qegitli bolgelere dagldilar.
Sadoch Selim Soldan, vataruna ddnen Alman bir

dost olan qair Gottfried August Btrger'e gogu
zaman tabiatrun kendisine acr veren tezatlan hakknda itirafta bulunurken, kendi s6zleriyle higbir
qekilde geliqki iqerisinde degildir:
"insan tabiatr srf geliqkilerle dolu oldugundan,
bir perinin bana vaftiz anna$aruru olarak verdi$i qeyin
u$urlu mu u$ursuz mu oldu$unu nasl bilebilirim?" e
Tabiata tiimiiyle bakrqr sayesinde o, son yrllarda

gdvalyeyle Almanya'ya gelrniq olmasr lanm. Hessen

mizaglarrn qeqitliliEini biisbiitiin pozltrt bir qey
olarak degerlendirmiqtir. Bu meyanda o, 1807
ytlmda Morfoloji baqhkh eserinin giriqinde qdyle

Arciklopedik Bilgiriler Sozlffi, Tiirk subayrru esir
alan ve gok gegmeden onia hususi bir sempati dqmaya
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der: "Bir yarahk ne kadar mrikemmellikten uzaksa,

onun pargalart da o derece birbiriyle ayru yahut

benzerdir. Bir yaratrk ne kadar miikemmelse,
ciizleri de o derece de$iqiktir." Bu ba$Iamda qu
gergek de o derece o$reticidir: Goethe, Do$u Batt
Divanlnda "mischen" (kanqtrmak) ve "erfrischen"
(ferahlamak, tazelemek, yenilemek, canlandrrmak),

"gemischt" (kanqmrq) ve "erfrischt" (yenilenmi$,
tazelenmiq, ferahlamtg, canlanmrq) kelimelerini
fevkaldde birbiriy'e iJiqkili kafiyeler olarak kullanmrqtr. Bu surette qair, biyologlarn ilk defa gok
sonralarr bilincine vardtklan bir keyfiyeti, yani
farkh rrklarrn birbiriy'e kanqrmrnn hsanlar igin
gok daha sa$hkh ve yakn akrabalar arasndaki evliliklerden daha iyi oldu$r.rnu ifade etmek istemiqtir.
Her qeyden 6nce Sadok Selim Soldan haklandaki

anlatrlanlardanbize intikal eden en qaqrhct qey,
Alman perspektifinden bakrldl$rnda, onun iki
kadmla evlenmesine miisaade edilmesiydi; gtinkti
bu durum Hrristiyanh$rn baqlanglcrndan beri ahhki-dini anlaqmalarla ba$daqmryordu; bu ytizden

iki eqlilik kanunen sug sayrlmrq ve boyle de devam
etmiqtir. DoSrusu Alman edebiyatnda ilk defa Goethe, 1776 yr}nda yayunlanan SteIIa, Ein Schauspiel
ftir Liebende (Stella, Sevenler igin Bir Opn) adb'
tiyatro eserinde iig eqli bir evlili$i Allah'm iradesinin
ifadesi olarak sa\nrunaya cesaret etmiqtir. Goethe
bunu 1264 yr}nda olen Triringenli Kont von Gleichen'in meqhur efsanesine istinaden kaleme alm4tr;

Erfurt Dom kilisesinde bulunan abide mezar bu
zevcesinin arasnda gostermektedir. Bu
Kont von Gleichen, 1227 ylrnda Hagh Seferleri
esnasrnda esir diiqmriq, fakat bir Sultan kzt olan
Malechsala (Mechsala da denir) sayesinde hiirriyetine kaluqmuq ve onunla birlikte tekrar Almanya'ya geri donmiiq olmah. Burada harumt, onun
hayatrru kurtararun bu MiisliiLrnan harnm oldu$unu
anlar. Goethe, dramrrun sonunda qovalyenin bu
efsanesini qoyle tasvir eder:10
"Qok gtvenilir bir adammry, kansru gok severmiq,

zatr,

iki

)

lhtharina lrlommsen, Senail 0zkan taraftndan Tiirkge'ye terciime edilen
/roethe ve

islinadlt

eserini incelerken...

0oethe uzmant Prof. Dr. lhtharina lrlommsen, lS Eyliil 1925 tarihinde

Berlin'de diinyaya geldi.1943'ten 1948 yrhna kadar Berlin Friedrich
l{ilhelm [iniversitesi, Freiburg ilniversitesi, lrlainz Universitesi ve Berlin
Wilhelm }lumboldt [iniversitesinde tarih, sanat tarihi, felsefe ve filoloji

tahsil etti.1948 yrlrnda felsefe ve klasik Alman edehiyafi uzmant Dr.
Momme lrlommsen ile evlendi ve 1956 yrlnda Tiibingen Universitesinde
floethe ve

10il

/rece

Manllan l(onulu doktotastnt yaptr ve 1962 ytltnda

Berlin iiniversitesi Alman filolojisi biiliimIne doqent olarak atandt.

onunla vedalagmr$, evini barkru ona emanet etmiq
ve onu kucaklayarak grkrp gttmiq. Birgok llkeler
dolaqmrg, savagrruq ve esir driqmriq. Efendisinin

Almanya ve ABD'deki gegitli iiniversitelerde misafir profesfi olarak

krzr onun bu esaretine acnug; zincirlerini goziip
beraberce kagmrglar. IOz britiin harp tehlikeleri
arasnda ona arkadaqhk etmig bu sevgili silahqora!
Nihayet bu adam seferden muzaffer olarak asil
kansrmn ve laztrun yanna donmilq. $ovalye insanh$t

emekli oldu. l9i5-1980 ytllan arasnda

dersler verdi. 1974 yrhnda California Stanford Universitesi'ne Alman
Edebiyatr b0liim[ne profes0I olarak atandt ve 1992 yrltnda burada

L Srnrf Alman Devlet lrladalyasr'nr aldr. QeEitli Goethe dernek geref
iiyesi olan ve gok sayrda esete ve yiizlerce makaleye imza atan

krzr beraberinde gotrirmriq. Derken kocastru karqr-

bttiin

ve

Studies in Anaicaadh dergiyi nelretmektedir. l9S0 yrlrnda Amerikan
vatanday oldu ve egiyle birlikte 2000 ytllnda lrlommsen "foundation
for the Advancement of Goethe Research" adh vakfr kurdu. 1985 ylllnda

duyuyormuq! insanh$a inaruyormug. Onun igin
lamaya koqan sadrk kadn,

llilhtleraras Alnm Dili

Edebiyafi lerneglnin baEkanhgtnr yaptr.1978 yrhndan beri Hunanic

l(atharina ilommsen, hdlen l(alifornia'da yagamakta ve edebi

sadakatinin, iti-

faaliyetlerine devam etmektedir.
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"Dikkatli bakrldrgnda merzubahis olan qudur
ki esasen brisbritiin tek evlilik iizerine kurulmuq
Adet ve ananelerimize gore, bir adamm iki kadmla

madrrn, iirnitlerinin, onu tekrar kollan arasrna almakla miikAfatlandr$rru goniyor. SorLra qdvalyenin
adamlan ma$rur bir gan ve qerefle beygirlerinden
vatan topra$ma srgrar ve onun ayaklan dibine
birgok ganimetler sererlerl O, bttiin bunlan do-

miiLnasebetine, bilhassa burada gdrtindiigU qekliyle,

miidahale edilemez ve burdan dolayr da melzu
miikemmel bir trajedi kalitesi kazamr. Bu ydzden
soz konusu eqitsiz iliqkt)'t dengeleme teqebbtisti

laplanna nasrl yerleqtireceSini, qatosunu nasil siisleyece$ini, dostlarma ne hediyeler verece$ini zihninde tasarlarken $civalye ona, 'AsiI ve sadtk kadrn,
en briyrik haztne daha geride!'der.
"Arkasnda maiyetiy'e yakla4an ytZii Orliilti kadm
kimdfu? Kadrn, sakin bir eda ile attan iner. Kont,
'Buraya' diye haylcnr ve elinden tutarak kansrna
g6tUnir. 'Buraya! BUtUn bunlara... Ve qu haruma
bak! Bunlarn hepsini... Ve beni onun elinden
yeniden teslim al! Bo5,'numdan zincirleri o qozdii,
rizgdrlara o emretti, o beni kazandt. Bana hizmet
etti, beni bekledi! Ona ne borgluyum? iqte kargmda!
Ona miik6fatru ver" der. Sadk kadm, lczur bolmuna
sarilarak gdzyaqlan iginde hayknr: 'Sana verebilece$imin hepsini al! Tamamyla sana ait olarun yansru
al! Onu tam olarak al! Tam olarak bana brak. Biri
dtekinden higbir qey gasp etmeksizin ona malik ol-

verimsiz olmuqtur. Oyun trajik bir istikamet kazarnr
ve bu minval rizere duygulan tatmin ederek ve
acrma hissini yrikselterek sona erer."
$u rar ki tmjedi metnindeki de$iqildikle kahrarnarun
kendini vl,lrrrasl ve geng sevgililerden biri olan
Stella'run somrnda kendini zehirlemesi dUqtinUldt$iiLnde, o zarnan bu yonlm tabiri caizse pek kinik
(alayo, istitza edici) gelmektedir. $ilpheye hig nuhal
yoktur ki oyunun dnceki hali gaire daha hiimanistti.
Boylece Ttirk soyundan atasrun aymr zamanda iki
hanmla evlenmesine mtisaade edildi$ini d$enseydi
bu durum, hig qiiphesiz orurn daha gok hoquna
giderdi. Bununla beraber soya$act aragtrrmacrlanrun
ilk defa gok sonralan btzzat ontxt atalanna dair elde
ettikleri bilgilerden Goethe'nin asla haberi olmadr.

mahdrr!' Ve kocasmrn bolmuna sarilarak, ayaklanna
kapanarak haykrnr: 'ikimiz de seniniz!'Ellerini ya=
kalarlar, ona sanlrrlar. Ve gotcytizrinde Tann bu
sevgiden hoqnut olur ve mukaddes vekili de onlara
hayr dua eder; saadetleri de sevgileri de seving

1 Niels Hansen: Ein Tlopfen Tlirkenblut in Goethes Adern?
(Goethe'nin Damarlannda Bir Dantla Tfirk Kan?) In:
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Siebenter Band

iginde, a;mr evde, a;mr yatakba, ayru mezarda baruu."

2

26 yaqrrdaki Goethehin dramrun'?nutlu son'unu

boylece kolaylaqtran Hagh Seferleri doneminde yaqanan bu efsanedir. Dramrn sonu her iki kadrun qu
soziiyle ba$larur: "it<imlz de seniniz!'l
O zamanki seyirciler, ahqrlmrqrn dtesinde gok
baskr yapmasndan anlaqtlaca$t tizere, bu o)'unu
sansasyonel bulurlar. insanlar bu oyrrnu lcsmen
kayrtsz gartsz biiyiileyici bulmuq, lcsmen de giddetli

3

a

ittrazla tepki gostermiqlerdir. iki kadru seven
bir "kahraman"r sahneye grkarmakve onlarla evlilik
hayatr yaqamak... Kal& ki yazar bt kahramaru Irnanuyor, bilakis daha qok qunu iddia ediyor: "Gdkytiztinde Tann bu durumdan hoqnuttu." Tabii bu
iddia ahlald ve dini tiirn gelenekleri inkdr anlamma
geliyordu. Bu yrizden oyrrn krsa zarnan iqinde yasaklanmrq ve Goethe'nin hayatta oldu$u yllarda bu
eski haliyle bir daha oi,nanmamr$tr. Boylece Goethe
daha sonralan sahne igin daha de$iqik bir metin kaleme almrqtu; ancak gair, bunun Schauspiel fiir Liebende (Sevenler iqin Bir Oyn) depil,, bilakis ?ra-
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uerspiel (T?ajedi) oldu$unu soylemigtir. 1806 lrlmda
bu olrrn trajik bir felaketle salurelenmiqtir. Bununla
alakalr olarak Goethe bizzat qt agrklamayr yapar:ll
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1927/1928. Unter der Rubnk: Kleinere Mitteilungen.Leipzig. 1928. 5.303 - 3l l.
Hans Pyritz tarafindan kurulan Goethe-Bibliyografisi,
Heidelberg 1 965. S. 1 85- 1 88'nde Soya$acr baghSr altmda
1888 -i952 y'rllan arasrnda yaprlan 55 yayrn mevcuttur.
Yaynlayan burrurila ilgili olarak burada Goethe'nin soya$acr
araqtrmalanndan sadece genel ve ozet olarak seqilmiq
yayrnlara yer verildi$ini kaydediyor.
Vgl. Anton Kippenberg: Goethes Weimarer Alnen. In:
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Dritter Band.
Leipzig. 1923. S.80 - 85.
Carl Knetsch tarafindan hazrrlanmrg. Leipzig 1932. Zentralstelle fiiLr deutsche Personen- und Familiengeschichte
(AJman $atuslar ve Ajleler Tarihi Merkezi).
Karolingem ve Saliem hiikiimddr aileleri d4rnda, Saksonya
krallan,, Hohenstaufen, Habsburger, Wittelsbacher, Wettiner, Hohenzollern, Pommern dijkleri, Mecklenburg ve
Braunschweiger prensleri zikredilebilir. Iftql. Walther
Trdge'. Goethes Almenschaft in Landschaftlicher und
stAndjscher Gkederung. In: Goethe Vierteljahresschrift
der Goethe-Gesellschaft. Neue Folge des Jahrbuchs.
Hrsg. von Hans Wahl. Band 2. Weimar 1937.5.244t.
Goethe'nin Dichtung rnd Watuheit $iir ve Hakikat 1.
Kitapta Biiyiik Carl vasrtasryla dile gettilen hayranhk igin
Krql. Goethe rnd die Weltkalturenz7T-8z,dzellilde S. 279:
Niels Hansen a.a. O. S. 307.
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