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"TUrk Filolojisi Temel Kitabr,,

Pertev Naili Boratav ve Zeki Velidi Togan'dan sonra aynr konuyla ilgili Tayyib Gokbilgin
gerge$in aydrnlanmasr igin gdrgU ve bilgilerini aqrklryor

YAZAN:

22 Haziranda Paris'te toplanan ve TUrk tarihinin anahatlarr ile bu sahada bugUnkU tetkikat ve
negriyat durumunu g6steren UgUncti cilt .<Temel Kitap" rn yayrn hazrrhklannr tesbit eden ..
Philologiae Turcicae Fundamenta" redaksiyon komitesinin gahgmalarr hakkrnda ve bundan
ewelki safhalar ve ihtilaflarla ilgili bazr mUtalaalar ve agrklamalarda bulunmak, bu suretle TUrk

kamu efkarrnr biraz aydrnlatmak istiyoruz.
Bir mUddet 6nce, bu konuda bazr negriyat yaprldr$r ve iki ayn gorUgUn umumi efkara aksettirildi$i

dUgUnUlerek, buna ihtiyag gdrUlmektedir. Bu negriyatr takip edenler hatrrhyacaklardrr ki, tUrl0

safhalar gegirdikten sonra, Milletlerarasr MUstegrikler Birli$ine ve UNESCO'ya ba$lt ve bunlara
kargr sorumlu bir halde ve milletlerarasr mUgterek ilmi bir tegebbUs halinde galtgan Fundamenta
Redaksiyon Komitesi, tasarladr!r plana gore meydana gelecek olan bUyUk eserin ilk cildini, yani
..Temel Kitabrn" dilkrsmrnr 1959 da negre muvaffak olmug, ikincicildini, yaniedebiyat krsmtnr
yayrna hazrr bir hale getirmig, UgUncU cildi, yaniTemel Kitabrn ..TUrk Tarihi " krsmrnrn

hazrrlrklanna ise bu sene bagrndan itibaren baglamrgtrr. Ancak bu arada, kurulugu, yetkileri, vazife
ve sorumluluklan hemen bUtUn benzeri redaksiyon komitelerinde oldu$u gibi, bellive tesbit
edilmig bulunan FundamentaYazr Kurulu Uyeleri arasrnda bir anlagmazhk do$mug ve bu yilzden
Tiirk delege sayrn Prof. ZekiVelidiTogan istifa etmigtir.

Bunun Uzerine, Yazr Kurulu, bundan sonraki faaliyetn srkr alaka ve irtibatrnr gozonUne alarak,
do$rudan TUrk Tarih Kurumuna mUracaatla, Redaksiyon Komitesine Kurum Uyeleri arasrndan bir
tarihgi segilmesini istemig TUrk tarihine tahsis edilecek olan UgUncU cildin hazrrlanmasr iginde,

temsil kudreti en fazla olan ve en salahiyetli bir ilmi tegkilat oldu!u her tarafta ve herkesge takdir
ve teslim edilen TUrk Tarih Kurumunun bu ..Temel Kitab', a yaa yazacak mUelliflerin intihabrnda
tavsiyelerde bulunabilecek ve umumiyetle Redaksiyon Komitesinin vazife ve sorumluluklarrnr
yUklenecek bir TUrk tarihgisinin tesbiti ile bu mesaiye igtirakinin sa$lanmasrnr rica etmigti.

$Uphesiz ki, TUrk Tarih Kurumu da, UgUncU cildin her bakrmdan, yani ilmi, objektif ve gimdiye

kadar TUrk tarihi Uzerinde bilerek veya bilmiyerek yaprlmrg hatalarr, yanhg g6rUgleri bertaraf
edecek gekilde yazlry yayrnlanabilmesi igin kendisine dUgen vazife ve hizmeti, bUtUn imkanlarr ile
yerine getirmeye gahgmayr uygun g6rmUg ve Komiteye bir Uyesini segme hususundaki karannr



ve mUsbet cevabtnt mUracaat sahibine bildirmigti.
lgte, 22 Haziranda Paris'te Fundamentayazt kurulu, ikiTUrk delegenin, yani ewelden beri

Komitede bulunup da her nastlsa gahgmalara bugune kadar katrlmak imkanrnr bulamamrg olan
sayln Profesor Fahir lz ve benim igtirakimiz ile yaptr$l toplantrda, TUrk Filolojisi Temel Kitabr'nrn
tarih klsmtnln tam ve mUkemmel bir gekilde yazrlmasr, TUrk tarihi hakkrndaki en son
aragttrmalartn l9t$t alttnda, en yetkili Ttrrk ve yabancr alimler tarafrndan hazlrlanmasr hususla'nr
kararlagttrmrg, ve ilgililerle bu hususta temaslara girigilerek, mumkun oldu$u kadar krsa zamanda
programt n gergeklegtirilmesini ele alm rgtr r.

Redaksiyon Komitesinitegkil eden ve bagrndan itibaren takdire gayan megkur mesaileri bilinen
Prof. Scheel, Prof. Bazin, Prof. Bombacr gibi ilim adamlarrndan bagka, bu toplantlya fikir ve
mUtalaalarl sorulmak Uzere, bazt maruf tarih otoriteleri ve hocalan da davet edilmig bulunuyordu.
EzcUmle, Selguklu tarihi Uzerinde genig aragtrrmalarr ve bilgisiyle tanrnan Prof. Claude Cahen,
Osmanll tarihi Uzerinde gahgmalan ve eserleri bilinen Londra Universitesi profesoru Bernard
Lewis, yine Turk ve Asya tarihleri Uzerinde gallgan Mr. Aubin ve Mr. Hamilton gibizevat ve diger
taraftan gimdiye kadar yazt kurulunun sekreterligini bUyuk bir ciddyet, itina ve bagarryla yapmtg
bulunan saytn Prof. Pertev. N. Boratav, ve keza eserin teknik iglerinde gorevlendirilmig olan
tarihgi sayrn Dr. MUller toplantrya igtirak ettiler.

Verimli bir mesai, faydah ve musbet bir netice bu sayede temin olundu. yazr Kurulu, son
baharda bir daha toplanarak, TUrk Filolojisi Temel Kitabrnln tarih bdlUmune kendi sahalarr ile ilgili
etudleri yazacak olan tarihgilerden altnan cevaplarr gorugecek, bu konuda gerekirse yeni bazr
tadillere gidilerek, yeni kararlar allnacak, ve bir sene sonra da UgUncU cildin tab'rna baglanacaktrr
ki, bunun 1965 te viyana'da toplanacak olan Milletlerarast Tarih ilimleri Kongresine, TUrk tarihi
hakktnda en yeni aragttrmalann ve bu meseleler uzerinde en bitaraf ve onleitif g6ruglerin
bUtUnUnU ihtiva eden bir eser olarak azedilebilmek imkanrnr kazanmasr umulmaktadrr.

Bdyle mugterek ilmi bir esere, bagrndan itibaren katrlmrg bulunan prof. Zeki Velidi Togan'rn,
kendi sahasr ile ilgili yaalara en gok ihtiyag duyulacagr bir zamanda uzak kalmasr, lUzumsuz ve
sebepsiz bir takrm vesileler ileri surerek, mesnetsiz ve gergeklere aykrrr birtaktm iddialarda
bulunmak suretiyle, arkadaglannt ktrarak bu Kuruldan istifa etmig olmasr, teesUre gayandrr.
Filhakika saytn Togan, <.Redaksiyon Komitesini, Bazin ve Boratav'rn elinden kurtarmayr>r teklif
etmekle, saytn Prof' Scheelde dahil oldu$u halde, her nedense istemedigidegerli otoritelerin
<<muazzam bir Sovyet kUltUr cephesi" ne dayandrklarrnr, gergeklere aykrrr olarak iddia etmekte,
yine Yazr Kurulunu ..dtgtan gelme tesirlerle ilmi bir esere, onun huviyet ve gayelerine aykrrr bir
karakter ve istikamat verilmesine 96z yummak, veya gafleile b6yle bir mi.idahaleye alet olmak,,
geklinde itham altrnda btrakmakla iyi birgey yapmrg degildir. Boylelikle hem vehimlere, tuzumsuz
ve aglrl hassasiyete kapllmtg, hem de acele hUkUmlere ve istidlallere girigerek, iyice tahkik ve
tetkik etmeye ihtiyag duymadan, yersiz ve haksrz iddia ve isnaflarda bulunmug, bazanda bunlan,
muartzlartna hakaret derecesine vardrrmrgtrr. Sayrn Prof. Bazin'in siyasi kanaat ve akideleri ne
olursa olsun, ciddi ve herkes taraftndan takdir ve hurmet goren bir Turk dili profesdru stfatiyle, bu
mUgterek ilmieserdeki hizmet ve rolUnU, gerek bizzatyazdrgr ve gerek kontroldan gegirdi$i
yazlarda, ilmi bakrmdan muahaze ve tenkid edilecek, ilmi gergeklere aykrrr noktalar bulunup
bulunmadr$rnr iyice tetkik ettikten sonra, bir hUkme varmak gerekirdi, Halbuki, mUddeive isnatgr
taraflndan, bu hakkiyle yaprlmamrgtrr. Keza otedenberi edinilmig yanhg kanaailerin ve sabit
fikirlerin tesiri altrnda kalarak, Yazt Kurulunun yetkilerive sorumlulugu ile higbir mtinasebeti



bulunmayan, redaksiyon sekreteri sayrn Prof.Pertev Naili Boratav't da asrlve esast olmryan,
Paris'te bizzat benim ve Prof. Fahir iz'in dokUmanlar Uzerinde yaptrgrmrz incelemeler
neticesinde vardt$tmrz kanaate gdre, gergeklere uymryan birtaklm iddia ve isnatlarla suglandrran,
genig bilgisine gUvendigimiz, Genel TUrk Tarihi sahasrnda tam bir otorite olarak kabul ettigimiz
sayrn Togan, kendisine hig yakrgmayan bu hareketiyle bir haksrzhk yapmrgtrr.

Prof. Boratav, vaktiyle her nasrlsa gadre u$ramrg veya u$ratrlmlg, Paris'te ..llmi Aragtrrmalar
Merkezi" nde ve Universite muhitinde gahgma imkanlarrna kavugtuktan sonra, gok verimli
mesaide bulunmug, de$erli eserler vermig ve bu arada Fundamenta gahgmalannda da her TUrk
ilim adamlntn gUkranla kargrhyaca$r hizmetler ifa etmig bir TUrk ilim adamrdlr. Bugun Ktrgrz
destant, Mahtumkulu tercUmeleri, masallar Uzerindekitetkikleri UNESCO ve Soci6t6 Asiatique
taraftndan basttrtlmaktadrr; bir eseri Mainz ilim Akademisi tarafrndan negredilmig, ve TUrk
folkloruna ve masallarrna ait di$er bir eseri Berlin ilim Akademisi tarafrndan basrlacak olan, kendi
kogesinde bir kartnca gibi gallgan bu mUtevazr ilim adamrmrz, halen Universitelerimizin kendisine
giddetle ihtiyag duyduklarr bir otorite vasfrnda ve degerindedir. Onun, ikinci cilde girecek Togan ve
Taymas'tn yazlan ilzerinde yaprldr$r iddia olunan de$igtirmeler ve tahrifler, bizim incelememiz
neticesinde tesbit edilememigtir. Tafsili burada uzun dUgecek olan ihtilaflr noktalardan sadece
birkag misal Uzerindeki gu agrklamalar, herhalde bu hususta bir fikir verebilecektir:

1) Saytn Togan'tn baghca iddiasr olan, Rusya'daki TUrklerin edebiyatlarrna ait makalelerin,
maksath olarak degigtirildi$i, fakat Rusya drgr TUrklerin edebiyatlarrna ait yazrlara hig
dokunulmadt$t noktasr do$ru de$ildir. Bir defa Boratav, Rusya drgr TUrklerin edebiyaflarr hakkrnda
Uplegger, Spies, Cafero$lu, Eckmann Bjdrkmann, AkyUz, Doerfer ve Deny'nin makalelerinde
gdrdUgU bazr aksak veya eksik taraflerr da raporlannda belirterek, Redaksiyon Komitesine
azetmigtir.

2) B. Abdullah Taymas'tn, Kazan - Tatar edebiyatr makalesinin tercUmesini sayrn Togan
gdrmemigtir. Bunu tetkik etmig olsaydr, mUellifin makalesindeki mana ve mefhumun tercumede
tamamen mevcut kaldt$rnr ve mesela, birgok bagka yazarlar hakklnda oldugu gibi $eyhzade
Babig hakklnda da, ..6ldUriilmUgtfir" lafzrnrn herhangi bir gekilde de$igtirilmeyip, .. a 6te tu6 ,>
geklinde aynen tercUme edildigini gdrecekti.

3) Sovyet edebiyat tarihlerinde zikredilmiyen $ahabeddin Mercani, Musa Carullah, Rrzaeddin
Fahreddin, Ziyaeddin Kemali, v. s. gibi zeval, Prof. Togan'rn iddiasr hilafrna atllmrg olmayrp,
tercUmede aynen brrakrlmrgtrr.
4) Sayrn Togan, Ozbek edebiyatrna ait yazrnrn bir muhacire yazdrrrldr$r halde, kabul olunmadrgtnr,

sonra da bir Alman'a yazdtrrlmlg ise de bu makalenin kendisine gosterilmedigini iddia etmektedir
ki b6yle bir muhacir taraftndan bu konuda bir yazr gonderilmedigi, sayrn Prof. Benzing tarafrndan
yanlan bu bahsin, Togan taraftndan gorUlmemig olmasrnrn sebebi ise, bu yazr geldi$i zaman,
Togan'rn istifa etmig bulunmasr ndan ibaret bulundugu anlagrlmaktad rr.

5) Saytn Togan'ln bir iddiasr da, diler iki muhacirin Azerbaycan ve Kafkas Ttirkleri edebiyailarrnr
yazdlklart, bunlartn makalelerinin, sadece Sovyetlerden dnceki devirler edebiyattndan bahsettikleri
igin, objektif goruldugu keyfiyetidir. Burada kastedilen iki muhacir sayrn Cafer oglu ile sayrn
AbdUlkadir lnan'dtr ki, bunlardan AbdUlkadir inan'rn yazrsrnda, Sovyet devri de incelenmigtir ve
1937 tasfiyesinde 6ldUrUlen gairlerden bahseden ibareler aynen tercUme edilmigtir.

6) Prof. Togan'tn, .. Sovyetlerin hoguna gitmiyecek yerleri sansUr etmek" le suglandrrdr$r
mtitercim ve redaktdrUn, tercUmede bu gibi ibareleriaynen brraktr$rnr, hatta bazr ahvalde, elde



etti$i tamamlaytct malumatla biyografik bilgilere sarahat kazandrrdrgrnr belirtmek lazrmdrr ve bunu
A . Taymas'tn Ktrtm - Tatar edebiyatr ve yine aynr mriellifin Kazan - Tatar edebiyatl makalelerinde
asr I metin le tercumeyi kargr lagtr rmak su retiyle gOstermek mu mkund u r.

HUlasa, gdruldUgi.i Uzere, bir takrm yersiz tatsrz ve yakrgrksrz iddia ve isnaflardan, bunlara
dayanrlarak yaprlan tartlgmalardan sonra, gergekler ortaya dokulmekte, neticede akll selim UstUn
gelerek, bu hayrrh ve gUzel esere devam olunmaktadrr. Bundan sonra da vazifemiz, TUrk dil,
edebiyat ve tarihine ait temel bilgileri ve en son aragtlrmalarrn negrini, TUrk bilginlerinin de genig
bir gekilde igtirakiyle gergeklegtirmek ve bdylece milletlerarasr mUgterek ilmi gahgmalarda bize
dUgen hizmetleri hakkiyle ifa etmek olacaktrr. Bu aynr zamanda gelecek TUrk ilim nesillerine de,
giJzel bir ornek vasfrnl tagryacaktrr.


