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Gördüğünüz gibi, Leiden Üniversitesi Senato Salonu’nun duvarları 

kurumumuzda çalışmış ünlü bilim adamlarının portreleri ile kaplı. şömine 
rafının hemen soluna baktığınızda, büyük hümanist Joseph Scaliger’in 
portresini fark edeceksiniz. Yakından bakarsanız, önünde Arapça harflerle 
yazılmış bir metin olduğunu görürsünüz. Hatta biraz daha yakından bakacak 
olursanız, ressamın konusunu tam olarak anlayamamış olduğu ortaya çıkar: 
harfler baş aşağı durmaktadır. Yaşadığı dönemde Avrupa’nın en büyük bilim 
adamı olarak kabul edilen Scaliger, Leiden’e 1593 yılında atandı. O, Leiden’de 
dört yüz yılı aşkın bir süredir Yakın Doğu dilleri üzerine çalışan ve ders veren 
bilim adamlarının, neredeyse hiç kopmamış zincirinin ilk halkasıydı. Kısa 
süre içinde Türkçe de bu geleneğin bir parçası oldu. 

Scaliger Leiden’e geldiği sıralar ve bu tarihi izleyen yüzyıllar boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın büyük güçlerinden biriydi ve bu 
İmparatorluk hakkında bilgiye sahip olmak, o günkü adı Yedi Birleşik Eyaletler 
Cumhuriyeti olan Hollanda için hayati derecede stratejik bir öneme sahipti. 
1612 yılından itibaren Cumhuriyet’i İstanbul’da temsil eden diplomatlar ülkeniz 
hakkında bilgi toplamakla kalmadılar; çoğu kez, Osmanlı kültürü karşısında 
hayran kaldılar. Bu hayranlığın tezahürü, üniversitemiz kütüphanesinde 
bulunan Hollandalı diplomatların satın alıp gönderdiği Türkçe, Arapça ve 
Farsça elyazmaları koleksiyonunda görülebilir. Biraz sonra bu koleksiyonun 
bazı örneklerini size de gösterme imkânımız olacak.  
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Böylece siyasal ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi ile Türk dili ve kültürü 
üzerine çalışmak çoğu kez el ele yürüdü. Bu hâlâ aynı şekilde devam ediyor. 
Leiden Üniversitesi sadece Osmanlı İmparatorluğu ile Hollanda arasındaki 
tarihsel ilişkiler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş tarihi konusundaki 
araştırmalara büyük ilgi duyulan bir yer olmakla kalmıyor. Aynı zamanda 
mensuplarının siyaset, yönetim ve medya dünyasını Türkiye’deki gelişmeler 
konusunda nesnel ve güvenilir bilgilerle donatmaya çalıştığı bir kurumdur. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifinin netlik kazandığı 
bugünlerde bu tür bilgiye Hollanda’da artan bir talep var. 

Leiden’de okuduğum sıralar (bunun üzerinden yirmi beş yıl geçmiş olduğunu 
kabul etmem gerekiyor) Türkiye görece uzak ve yabancı bir ülkeydi. Aradan 
geçen yıllar içinde Türk kültürü Hollanda günlük hayatının bir parçası oldu. 
Bu olgu Leiden’de bizi de etkiliyor. Türk dili ve kültürü dersleri verdiğimiz 
öğrencilerin yaklaşık yarısının ailesi artık Türkiye kökenli. Kökenleri bu kadar 
farklı gruplara ders vermek her zaman pek kolay olmasa da; bu, iki nedenden 
ötürü değer vermemiz gereken bir gelişme: Birincisi, göçmen Türk işçilerinin 
çocuklarının üniversitelere girmesi Hollanda’da yaşayan Türk yurttaşların 
yukarı doğru hareketliliğinin ve gelişen konumunun en güçlü kanıtı. İkinci 
olarak, bu iyi eğitim almış Genç Türkler Avrupa ile Türkiye arasında, ilerde 
ülkenizin çok yararlanabileceği bir bağ oluşturabilirler. Bu sabah, biraz sonra, 
sizi bu öğrencilerin bir kısmıyla tanıştırma fırsatımız olacak. 

Leiden Üniversitesi ve Türkiye arasındaki ilişkiler giderek çeşitlilik kazanıyor. 
şu an, İstanbul’daki Bilgi Üniversitesi ile işbirliği içinde, İstanbul’da Avrupa 
Birliği Çalışmaları alanında ortak bir yüksek lisans programı sunuyoruz. Bu 
programdaki öğrenciler üstün bir yeteneğe sahip olduklarını kanıtlıyorlar ve 
bir çoğu çalışmalarını Leiden’de bir yıl sürdürmek konusundaki isteklerini dile 
getirdi. Son olarak, üniversitemizin bir Türkiye Çalışmaları merkezi olarak 
kendini kabul ettirmiş olmasından ötürü gittikçe daha çok sayıda mükemmel 
ve azimli Türkiyeli doktora öğrencisi tezlerini yazmak üzere buraya geliyor. Bu 
gelişmeden sevinç duyuyoruz. Türkiye yetkililerinin ve özellikle Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin onlar için burs olanakları yaratması bir bilgelik göstergesidir. 
Bu, aynı zamanda, Türkiye hükümetinin, gençlerine Avrupa’da eğitim yapma 
imkanı sağladığı iki yüzyıllık geleneğe de uymaktadır. Avrupa’dan dönen 
öğrenciler genellikle bağımsız düşünceli ve eleştirel olduklarını kanıtladılar; 
aynı zamanda, Türkiye’nin modernleşmesinin ardındaki itici güç de oldular. 

Sayın Cumhurbaşkanı, sizi burada yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
yüksek temsilcisi olarak değil; ama aynı zamanda, kişisel olarak, toplumumuza 
tanıtmak istediğimiz, modern ve demokratik Türkiye’nin en iyi geleneklerinin 
bir temsilcisi olarak ağırlamaktan memnuniyet ve onur duymaktayız.




