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<< Ttirk Filolojisi Temel Kitabr >> adile, milletlerarasr bir igbirli$inin mahsiili,i olarak
gimdiye kadar ancak bir cildi yayrnlanan, di$er ciltleri hazrrlanmakta olan eserin Ttirklerle
ilgili maddelerinin redaksiyon sekreterli$iniyapmakta olan Prof. Pertev Naili Boratav
(Paris) rn gazetemize yolladr$r 25 mart 1962 tarihli mektubu aga$rda okuyacaksrnrz. Daha
6nce mektup sahibi ile, adr gegen eser konusunda bilimsel ihtilaflara diigen Prof. Zeki
Velidi Togan (istanbul) arasrnda 6zel mektuplagmalar safhasrndaki yazrgmalar 15 mart
{962 tarihinde basrna da intikaletmig, aynca Prof.Z. V. Togan, bilimselve gahsi
suglamalannr bir makale halinde de yayrnlamrgtr. P N. Boratav'rn gimdiye kadar
yayrnlanmryan mektubunu aynen verirken ProI.Z. V. Togan'rn son yazrsrndaki
suglamalardan henUz haberli olmadrSrnr, belirtmek isteriz.

Boratav'tn Mektubu
Halen lstanbul Universitesi Edebiyat FakUltesinde TUrk Tarihi kUrsUsUnU iggal etmekte olan

Profes6r Zeki Velidi Togan. gerek TUrkiye'de, gerekse Batr memleketlerindeki tUrkologlar
gevresinde,<<TUrk FilolojisiTemel Kitabr>> (Philogiae Turcicae Fundamental) nrn ikincicildinin
negri hazrrhklariyle ilgili gahgmalar vesilesi ile, aleyhime, bir ilim adamrndan beklenmiyecek
mahiyette, girkin bir kampanya agmrgtrr, Onun bdyle bir harekete tevessUletme$e hazrrlandr$rnr,
bana hitaben yazdr$r 31 Arahk 1961 tarihli mektuptan sezmigtim.$imdi,bazr meslektaglarrma da
tahriren veya gifahen, gerek<<Fundamenta>>galrgmalarr, gerekse qahsrm hakkrnda uluorta
birtaktm mUtalaalar yUrUttU$UnU duyuyorum. Bunun igindir ki <<Fundamenta>> gahgmalariyle
uzaktan yaktndan ilgili meslekdaglarrmr vaziyetten haberdar etmeyi bir vazife saydrm.

Vakra gundan ibarettir: Profesor Togan, tahrir komitesi azalan arasrnda bulundu$u
<<Fundamenta>> nrn negrine, benim faalolarak igtirakimi, bagtan itibaren hog kargrlamamrg,

eseri hazrrhyanlar arasrndan grkanlmamr istemig, kitabrn muhtelif hazrrhk safhalarrnda, bu fikrinde
direnmig, fakat higbir defasrnda bu dUgUncede kendisine iltihak eden kimse bulamamrgtrr.
Nihayet yazrlarrn matbaaya verilmesinden 6nce, gahgmalann son durumunu gdzden gegirmek
iizere, Paris'te 14 Arahk 1961 tarihinde yaprlan son toplantrda, tahrir heyeti azalarrndan Profes6r
Helmuth Scheel'in, kitabrn ig kapa$r Uzerine <<redaksiyon sekreteri>> srfatiyle benim adrmrn
konmast teklifine giddetle itiraz etmig, itirazr yerinde gorUlmeyip, Prof. Scheel'in teklifi Z. V.
Togan harig, heyet azalarrnrn ittifakiyle kabul edilince, tahrir heyeti azah$rndan istifa etmigtir.

Ben <<Fundamenta>> gahgmalarrna, birinci cildin endeksinitertip etmek Uzere 1958 de
katrldrm. lkinci cildin igbolUmUnU ve planrnr tesbit etmek Uzere benim gryabrmda yaprlan, Z. V.
Togan'rn igtirak etti$i bir toplantrda, bu cilde girecek olan <<halk edebiyatr>> bahislerinin
yazrlmasrnrn bana havale edilmesi kararlagtrnlmrg.Daha sonra, hazrrllklarrna baglanan bu ikinci
cildin <<redaksiyon sekreterli$ini>> yani: tUrkge yazrlan makalelerin tercUmesi, umumiyetle



yazrlann plana uydurulmasr bakrmrndan g6zden gegirilmesi, traskripsiyon, Uslup, gekil, v.s.
baktmlartndan ayarlanmasr gibi iglerin tedvirini kabul etmemi Profesor Scheel benden istedi Onun
bu teklifini, Uzerinde gahgmakta oldu$um birgok mUhim mevzularr en az iki senelik bir mUddet
igin, bir yana brrakmak mecburiyetinde kalaca$rmr bildi$im halde srrf TUrk kUltilrtine ve tUrkoloji
ilmine yararh ve milletlerarasr ehemmiyeti haiz bir eserin meydana getirilmesinde benden
beklenen bir hizmeti esirgememig olmak endigesi ile kabul ettim. Ve bugtine kadar, bana
yUklenen bu igi, bUtUn mesai arkadaglanmla tam bir ahenk iginde ifa ettim.

Yalntz, Z.V Togan, bu ahenkligahgmadan rahatsrz olmaktadrr. Huzursuzlugunu da
<<Fundamenta>> ntn mUstakbelgahgmalannr bir nevi baltalama kasdrnrgizliyemeksizinizhar
etmektedir.
Yukanda bahis mevzuu etti$im Paris toplantrsrnda, benim <<komtinistlik ile itham edilen

bir insan>> oldu$uma telmihler de bulunarak, eserin kapa$rnda adimln g<irtilmesinin

Yazan:
Pertev Naili Boratav

<<Tiirkiye'deki ilim ve hliktimet gevrelerinde giddetli tepkilere sebebiyet verece!ini>
ilerisfirm[ig, bdylece toplantrda hazrr bulunanlardan, mazimive gegmig yrllardaki
faaliyetlerimi yakrndan bilmiyenler nezdinde beni <<Ttirk hiikiimetince ve [iniversiteler
muhitince SUpheli bir gahrs >> gibi gdsterme$e ve UNESCO ile << Milletlerarasr
Orientalistler Birli$i>> gevrelerinde hakkrmda kcitii zanlar uyandtrmaga galtgmtgttr.Z. V.
Togan, orada herkesten layrk oldu$u cevabr aldr ve tahrir komitesinden istifa etti.

$imdi ise << Fundamenta >> yazr heyetitoplantrsrnda sarfetti$i mUcerret iddialarla da
kalmtyor. Bana yazdt$t mektuptan da anhyorum ki, benim Fundamenta'nrn ikinci cildine yazdrglm
yazrlanmdan ve mUelliflerden bazrlarrnrn yanlan hakkrnda, vazifem icabr, redaksiyon heyetine
yaztlt olarak tevdi etti$im raporlarda belirtti$im tenkidlerden kendine gdre garptk gurpuk manalar
grkartryor, bu <<tefsip> leri ile, benim <<komUnist metodlarr>> ile Fundamenta'nrn
<<sansdrlU$UnU>> yaptt$tmt ispata yelteniyor ve bu iddialannr sa$a sola, uza$a yakrna, tUrlU

vasrtalarla yayma$a gal rgryor.

Z. V. Togan'ln, mUelliflerin yazrlannrn <<sansUr edilmesi>> diye vasrflandrrdr$r gey, yukarrda
bahis mevzuu etti$im gibi, tahrir heyetine verdi$im raporlarda her mUellifin yazrsrna ait
serdedilmig tenkidlerdir, Bunlar ise, eksiklerin tamamlanmasr ,lUzumsuz sayllabilecek veyaaya
aynlmtg sahife miktartnt agan uzunluklarrn krsaltrlmasr, <<Fundamenta>> gibi ilmi bir eserin Uslup
ve ifadesinde gorUlmemesigereken, objektifli$e aykrrr, veya polemik havasr tagryan krsrmlarrn
tadili gibi hususlara aittir. Bu gibi pUrUzler, srrasr geldikge mUelliflerle de temas edilip onlarrn da
tasvibialtnmak suretiyle giderilmektedir. Muayyen bir plan ve metod gozetilerek hazrrlanan her
kollektif eserde, ancak boyle hareket edilir.

ZekiVelidi Togan'ntn yazrsr (Kazak Edebiyat) ile Bay Abdullah Taymas'rn Krnm ve
Kazan Tatar Edebiyatlarrna dair yazrlannda, sade benim de$il, tahrir heyeti azalariyle
UNESCO miimessilinin de gdziine batan ve muhteva bakrmrndan <<Fundamenta>> nrn
prensiplerine aykrn siyasi bir polemik edasr tagryan yerler vardt. Halbuki, Togan ve
Taymas gibi, Sovyetler Birli$ine dahil cumhuriyetlerin edebiyatlanndan bahseden diger
miiellifler mesela J. Benzing, Abdiilkadir inan, Ahmet Gafer o$lu, v.s. mevzulannr
a$rrbaglr ve objektif gekilde iglemiglerdir.



Kaldt ki, ZekiVelidi'nin, yazrlar Uzerine mUtalaalarrm hakkrnda da tam ve sarih bir fikri
olamamtgtlr; zia, ne raporlartmr, ne de makalelerin tercUmelerini gormUg de$ildir. Toplantlmrz
strastnda sdz arastnda gegen bir iki hUkUmden ve A. Taymas'ln yazrlanndan birinin sahife
kenarlartna, benden ewelyaztyr g6zden gegiren Prof. Benzing'in, daha sonra da benim, kurgun
kalemiyle ve hatrrlatma maksadiyle yazdr$rmrz ufak notlardan veya igaretlerden, tUrlu gizli
manalar glkartma$a gahgmlgttr. Bu gayretleri da hareketlerinde ne kadar kasrtll oldugunu gosterir.

Gergekte, Z. V. Togan'tn << Fundamenta>> gahgmalarrnr bir buhrana sokma gayretinde benim
adtm ve gahstm, kUgUcUk bir bahaneden ibarettir. lstifaslndan sonra, tahrir heyetine tevdi ettigi bir
muhttradan da anlagtldr$r veghile, onun asrl maksadr, eserin gerek ikinci, gerekse program
haztrltklart baglamtg bulunan UgUncU cildigahgmalarrnda, redaksiyon heyetinin, kendisegtigive
idare etti$i kimselerden mUtegekkil ikinci <<ali>> bir heyetin kontrolU altrna girmesidir. Benim
nagiz gahstm, onun gilrUltUlU istifasrna vesile olmamrg olsaydr, tasarladi$r bu yeni organizasyonu
<<Fundamenta>> heyetine zorla kabul ettirme$e gahgacak, muvaffak olamadl$r takdirde, bugUn
kargrlagtl$rmrz mahiyette hareketlerin ayntna tevessUl edecekti.

Z. V. Togan'ln, yukartda temas ettisim <<politik>> karakterde aglr isnatlanna
kargtllk sdyliyeceklerim gundan ibareftir: Benim hesabr g<iriilmemig hig bir fiilim yoktur.
Hayatmda hig bir zaman politika ile u$ragmadrm. Beni hocahk mesleSimden ayrrlmaga
mecbur eden hadiseler srrasrnda, adrm politikaya srrf pespaye politikacllann adi
menfaatleri ytiziinden kangtnldr. Bu insanlann biittin gayretlerine ragmen ben, - Z. V.
Togan'rn ileri siirdii$ii gibi - komtinistlik isnadiyle degil, bir davaya mevzu olmasr
dUgiincesi insana giiliing gelen bir iddia ile, <<Namrk Kemal'i ve Ziya G<ikalp'i tenkid
etmek suretiyle hocaltk vazifemi kdtiiye kullanmrg olmak t<ihmeti>> ile mahkemeye
verildim ve beraat eftim, Memleketimden, herhangi bir T0rk vatandagrnrn seyahate
glkmast geklinde aynldtm. Yabancr memleketlerde oturan ve Tiirk pasaportunu hamil her
Ttirk vatandaglntn haklanna sahibim.

Universiteden aynldr$rm 1948 tarihinden beri, TUrkiye'de Devlet parasiyle ve resmi ilmi
mUesseselerce negredilen mecmua ve ansiklopedilerde birgok yazrlarrm grktt. Gerek kendi
vatantmda, gerek Batt memleketlerinde kitaplarrm, makalelerim negredildi. TUrk kUltUrtinu, TUrk
folklorunu kudretimin yetti$i dlgUde bUtUn dUnyaya tanltmaya gahgtrm. Birgok defalar
memleketimin tek mUmmesiliolarak, mUhim kongrelere, milletlerarasr ilmitoplantrlara igtirak
ettim... BUtUn bu faaliyetlerimin hangisindeZ. V. Togan, benim yUzUmU krzartacak, mensup
oldu!um milleti kUgUk dUgUrecek bir gey gdsterebilir? Hukiki bakrmdan, Ankara Universitesinin
<<agtkta kalmtg memur statUsUne tabi bir profes6rU>>yUm. istedigim zaman TUrkiye'ye
ddnerim. ZekiVelidiTogan'tn, kendisinden gok daha derin ve igten baglarla bagh oldugum bir
memleketle ilgim bahsinde sdz hakkr olamaz.

Ne memleket efkan umumiyesini, ne de Devletin ve kanunlann sesini temsit etmiyen
bir avug gayri mes'ul gahsrn dedikodulanna dayanarak bir vatandagrna, Turk
kanunlannca sug saytlan komtinistlik isnad etmesinin, veya bu gegitten telmihlerde
bulunmaslntn, <<iftira>> maddesinden, iddia sahibini mahkum ettirecek bir sug
oldu$unu da Z. V. Togan'a hatrrlatmak gerekir.

Mesai arkadaglartm, milletlerarasr bir igbirliginin gUzel bir 6rnegi olarak meydana grkarrlmak
istenen bir eserin haztrlanmasl srrasrnda, ortaklama igimizin ahenk ve huzurunu bozan bu UzUcU

hadisenin tek mes'ulUnunZ. V. Togan oldu$unu bilirler. Benim bUtUn iyi niyetim ve bUtUn



imkanlanm ile bu kollektif galtgmada yardrmlarrmr esirgemedi$imi takdir ederler. Beniyakrndan
tantmadrklart ve hadiseleri teferruatiyle bilmedikleri igin, durup dururken patlak veren bu buhranrn
sebebini anltyamtyan meslekdaglanmr, bu agrklama ile aydrnlatmak istedim. Meslekdaglararast
mtinasebetlerde rastlanmasr acr olan b6yle bir hadiseyitegrih etmek mecburiyetinde kaldr$rm
igin, ne kadar UzUntU duydu$umu arkadaglarrmrn takdir edeceklerini umuyorum.


