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okurlan, Prof. Pertev N. Boratav ile Prof. Zeki Velidi Togan arasrnda gegen
tarttgmayr hatrrlayacaklardrr. Prof. Togan'rn Paris'te hazrrlanmakta olan *.TUrk FilolojisiTemel
Kitabt ndan gekilmesi Uzerine, durumu incelemek Uzere Paris'e giden Prof. Tayyip Gokbilgin
<< Vatan
a yolladt$t bir yazrda, tarafsrz bir bilim adaml srfatryla gOrUgUnU agrklamrg, .<Ttirk
Filolojisi Temel Kitabt>> ntn bilimsel esaslara uygun gekilde dUzenlendi$ini, Prof. Togan'rn 6ne
sUrdUgU suglamalartn do$ru olmadr$rnr bildirmigti. Prof. Togan, .. VATAN
da yayrnlanmastnt
istedigi bu yaztstnda Sayln Gokbilgin'e kargr grkmakta ve ProfesorUn gorUgUnUn yanlg oldu$unu
ileri sUrmektedir.
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FAKULTEMiZ mensuplanndan Prof. Tayyip G6kbilgin gazetenizin 5.8.962 nUshasrnda grkan
makalesinde Bay Boratav'tn .. TUrk FilolojisiTemel Kitabr
( Fundamenta ) nrn ikinci cildinin
makaleleri Uzerinde gahgrrken Sovyetlerin TUrk kavimleriedebiyatlarr tarihine dair negriyatrna
uymayan yerleri de$igtirmig oldu$una dair yazrlarrmr reddetmek isterken tahrifin Bay Boratav
taraftndan yaptlmtg de$il, bilakis benim .. gergeklere uymayan isnatlar
'> da bulundugumu iddia
etmigtir. ilm ihaysiyet ve gerefim bahis mevzuu oldu$u igin bu noktayr izah etmeme
mUsadelerin izi rica ederim.

"

YAZAN

Zeki Velidi TOGAN
Prof. G6kbilgin'in yazlsrndaki 1, 3, 6. paragraflar hakkrnda krsa olarak diyecegim gudur: Ben
Bay Boratav'tn gegen Arahk aytnda Fundamenta'yb dercedilecek makalelerin asrllan ( yani
orijinalleri ) Uzerinde gahgtr$rnr bahis mevzuu etmigtim. Bu tarihle Prof. Gdkbilgin'in bahis
mevzuu etti$i22 Haziran arastnda gegen altr ay zarttnda Bay Boratav'tn ne gibitercumeler
yapmrg ve nasrl gahgmlg oldu$u ile ilgim yoktur.
Fundamenta gahgmalannda daha tecrUbesiz olan Bay G6kbilgin bu galrgmalarrn tahrir heyeti
azalarna dUgen ktsmtntn makalelerin tercUmelerini asrllarr ile kargrlagtrrmak olmayrp, bu
makaleleriyazdtklart dillerdeki astllannr tetkik edip tercUmeye ve Fundamenta'ya dercedilmege
laytk olup olmadr$rnr tesbit etmek oldu$unun farkrnda degildir. TercUmeleri asrllarr ile
kargtlagttrmak ise makale sahiplerinin ve Garp dillerini bizden daha iyi bilen garph teknik
yardtmctlann igidir. Fundamenta'ntn ilk ve ikinci ciltlerine dercedilmek Uzere gdnderilen
makalelerin de ancak astllart ile meggulolduk . Boratav da bu asrllar Uzerinde gahgmrg, atrnr o

astllar Uzerinde oynatmrgtrr, ve yayrnlanan mektubunda da ancak onlardan bahsetmigtir. Ben
Araltk aytnda Paris'e geldigim vakit Bay Taymas'rn Kazan ve Krrrm TUrkleriedebiyatrna ve benim
KazakTilrkleri edebiyatrna ait makalelerimizden hig birisi daha tercUme edilmig de$ildi.
Boratav'tn menfigaltgmalannr makale sahiplerine gdstermek Uzere ben o asrllarda yaprlan
ameliyatr aksettiren filmleri getirdim. Prof. H. Scheel 14 $ubat ve Bay Boratav 15 $ubat tarihleri
ile Bay Abdullah Taymas'a yazdrklarr mektuplar:rnda hemen o tarihte makalesinin tercUmesi
yaplldt$tnt ve bu tercUme son geklini ahnca kontrol igin kendisine bir kopyasl g6nderilece$ini
bildirmiglerdir. YanitercOme igiancak benim Paristeki u$ragmalarrmdan ikiay gegtikten sonra
yaptlmtgttr. Bir Do$u TUrk $airi hakktnda Bay Taymas'rn Arahk ayrnda daha tercUme edilmemig
olan makalesinde .. 6ldUrUlmUgtUr " sdzUnU ele alarak bunun Fransrzca do$ru tercUme edilmig
oldu$unu s6yleyerek bana .. gerge$e uymayan bir takrm iddialar
isnat etmek gocukga iglerdir.
"
Bizim mtimessilimiz Gdkbilgin Bay Boratav'rn Fransrzca tercUmelerini TUrkge astllarr ile
kargtlagttrmakla beyhude yere meggul olmaktansa, di$er alimlerin G6kt0rk, Uygur, Qagatay
edebiyatlanna ve di$er yagryan TUrk kavimlerinin edebiyatlanna dair lngiliz, Fransrz ve Alman
dillerinde yaztp gonderdikleri makaleleri ilmi bakrmdan ve metod baklmrndan incelemig onlarrn ..
objektif
" li$ini ve de$erlerinitesbit etmig olsaydr tahrir heyeti Uyesi srfatiyle vazifesi ne oldugunu
iyi anladr$r gdrUlUrdU.
Prof. G6kbilgin'in hakktmda ..gergeklereaykrrr iddialarla arkadaglarrnr krrarak kuruldan istifa
etmig
'' demesini de bu meslekdagrma hig te yakrgtrrmadrm. 14. 12.961 de Fundamenta tahrir
heyeti mesaisine igtirakten garth ve vakitliolarak gekilmem hakkrnda Miistegrikler Birli$ine ve
Paris BUyUk Elgili$imize aynr gUnde aynr ibarelerle yazrh olarak verdilim bildiri, 14.1.1962 tarihiyle
tahrir heyeti Uyelerine yazdt$tm mektup kendisine malum oldu$u, hatta bu hususta Tarih
Kurumumuna yazdr$rm yazrdan makalesinde nakillerde bulundu$u halde tarih zUmresindeki bu
arkadagtm nastl bdyle yazar, buna hayret etmemek kabilde$ildir. Ben kimseyi krrmadrm, kitaba
dahil dahil olacak makaleleri kendilerinden aldr$rm Mr. Bazin'le Boratav'ln .< gdnUllU sansurlUk
"
yapmtg olmalartnl dahi meclisitatsrzlandrrmamak igin bahis mevzuu etmedim, ancak sonradan
hususi mektupla teessUrlrmU bildirdim. Bunlarrn benialenen protestoya sevkeden hareketleri
gunlardrr:
.. TUrk dili ve kUlt0r tarihi temel kitabr " ( Fundamenta ) negri tegebbUsU Danimarkah Prof.
Groenbech ve Alman t0rkolo$u Dr. Ddrfer'in candan galrgmalarrndan mahrum kahnca tahrir
heyeti sekreteri Prof. Scheel 1958 de Fransrz MUstegriki Mr. L. Bazin ile onun himayesinde
bulunan Prof. Boratav't bu ige celbetmig. O bu hususta TUrk mUmessillerine hig haber
vermemigse de Boratav'rn tashih ve endeks tertibinden ibaret olaca$r sdylendi$inden ses
gtkarmamtgttk. Az sonra Mr. Scheel'le bu ikisinin bir <. triumvirate
" yahut .. troyka '' tegkil
ettikleri anlagtldt. Eser TUrklere ait bir <. temel kitap oldu$u, yanlan ile igtirak edenlerin de gogu
"
TUrk olduklan ve olacaklan halde ham materyal veren kimseler nazarryla bakrlmaya baglandr.
Hep emrivakilerle, bensiz ahnan kararlarla kargrlagtrm. Nihayet lstanbul ve Ankara
Universitelerindeki arkadaglartmrzla konugarak kitabrn edebiyat ve tarih krslmlarr igin 1953 te
kabuledip Fundamenta Komitesine azettilimiz ve bu komitenin raporlarrnda 1954 te Fransrzca
olarak yaytnlanan programrmrz Mr. Scheel tarafrndan 6.4.959 oturumunda .. artlk goktan geriye
attlmtg >> bir gey olarak belirtildi. Prof. Mecdut Mansuro$lu ve ben tekliflerimizi bizimle konugmaya
bile lUzum gormeden " geriye brrakan lann ancak zikri gegen .. Ugler
"
" oldu0unu anladrk. TUrk
kavimlerinin tarih ve kUlt0rUne ait bilgisi .. Diogene >> mecmuaslnda ( 1958, N. 24 ) negretti$i

tek bir makaleden ibaret olan ve cehaleti bizim Prof. Hasan Eren ve di$erlerinin hakh tenkidleri ile
bizde de gdhret kazanan Mr. Bazin ile arladagr Bay Boratav, turkolojiye bilgiden ziyade tegkilatgr
olarak giren Mr. Scheel'in himayesi ile Fundamenta'ya sahip grktrlar. Ben bu eserin hayatta
bulunan Ug nagirinin birisi srfatiyle ismim Uzerinde yazrldr$rndan ve Tiirk ilmi nezdinde de mes'ul
oldu$umdan her cilde girecek makaleleritercUme edilmelerinden once gdzden gegirmek
mecburiyetinde idim. Gegen 1961 de vazifemin ciddiyetinitakdir eden Dlgigleri Bakanltglnrn
mUzahereti ile A$ustos aytnda Almanyaya geldi$imde artrk bir ..gef>> kesilen sekreterimiz
Mr.Scheel kitabrn ikincicildine girecek olan makalelerin Pariste Bay Boratav'ln sandrklannda kilitli
kaldt$tnt;Araltk ayrnda Parise geldi$imde bu makalelerin Mr. Bazin'in elinde oldugunu bildirdiler.
Ben de bu yazrlart Bazin'den alamayrnca vaziyetiAlmanyaya Mr. Scheel'e telgrafla haber verdim,
ve ancak onun telliemirleri geldikten ve aradan beg gUn gegtikten sonra krsmen elde edebildim.
Fakat inceledi$im evrakta Do$u TUrk edebiyatrnrn 1917 den sonraki, yani Sovyet devri krsmrnrn
Sovyet edebiyat tarihlerine uydurulmak Uzere hrrpalandl$rnr gordUm Mr. Bazin 1951 de
lstanbuldaki MUstegrikler Kongresinde arkadagr Boratav'rn o zamanki Maarif Vekilinin mUdahalesi
yUzUnden tebli$ yapamadr$rndan gok UzUlmUgtU.
Aradan zaman gegtio ve arkadagr Boratav Fundamenta'da Rusya mengeli yazarlarn
makalelerini hatta tahrir heyeti Uyesiolan benim yazrlarrmr kontrol eden, bunlarda Sovyetlere kargr
..objektivlik>> arayan mUrakrp oldular. Prof. G6kbilgin Bazin hakkrnda ..siyasi kanaat ve akideleri
ne olursa olsun" onun Fundamentayr kontrol etmesinde muahaze ve tenkid edilecek noktalar
aramak bir isnatgtltk olur demektedir. Fakat ben Boratav'la Sovyet negriyatl kakkrnda bizzal
mUnakaga ettim ve Bazin'le ikisininl4 Arahk toplantrsrnda lglTsenesinden sonraki Sovyet devri
edebiyatlntn Fundamenta'dan grkarmak gerekti$i hakkrndaki teklifleri, Pertev'in benim yazrlarrmda
da yanltg..jugement" lanm bulundu$una dair sozlerini, italyan turkologu Prof. Bombaci'nrn ona
cevaplartnt ve oturumdahaar bulunanlarla birlikte dinledim.Her halde ben Mr.Bazin'in.. mUgterek
eser Uzerindeki kontrol'> lerinin faydah oldu$u hususunda Prof. Gokbilgin ile aynr fikirde de$ilim.
Gdkbilgin'in ..Beynelmilel tegkilat" olarak vaslflandrrdr$r *.Ugler'>. yahut..Troyka,, nrn beni
sadece el kaldlrmaya mecbur etmek istedikleri oldu bitti kararlarrndan biri de 14.12. 961
toplanttstna Fundamenta'nrn ikinci cildinin Boratav'rn makalesi ile baglanan ilk formasrnrn kablna
yazdtklart ve yazacaklarr geylerdi. Bunda Mr. Bazin hig bir vakit tahrir heyeti azasr olmadrgt halde
Prof. J. Deny'den sonra ikinci bir Fransrz Uye olarak yazrlmtgtr. Boratav da redaktor olarak
yazrlacaktr. lgte ben buna el kaldrrmadrm uydurduklarr .. istifa,,efsanesi de bundan grktr.
Fundamenta komitesinin 1951 istanbul MUstegrikler Kongresinde aldrgr ve Kongrenin matbu
lngilizce zabttlannda (c. 1. s. 212) negredilen kararlarrna gdre..lstanbul Universitesinin umumi
TUrk Tarihi EnstitUsUnde", yani benim yakrndan igtirakimle yaprlmasr gerektigi belirtilen igler.
ezcUmle Rus mahkumu ve Orta Asya TUrklerinin tarihine ait makaleleri hazrrlamak igi bu
Ugler'in gegen Hazirantn 22 sinde Pariste, bizim mUmessillerimizin de igtirakiyle yaptrgr
toplanttda Bennigsen isminde bir Beyaz Rus muhacir yazarrna verilmigtir. Milliyetci bir TUrkUn ilmi
eserlerinde dahi Sovyetlere saldrraca$rnr sanan Mr. Bazin ve arkadaglarrnrn yapacaklarr ig bu idi.
Yani Uglerin matbaada basttrtp 14.1.961 toplantrsrna sunduklarr 16 sayfahk formanrn ilk sayfasrnrn
altrna gdzlerimi yumup imzamr atsam da atmasam da alacaklarr karar budur.
Yani benim Fundamenta'nln sevk ve idaresiTroyka'ntn inhisarrna gegtikten sonra onlarrn
mesaisinden kenarda kalmam tam guurlu bir igtir. Zalen ben Fundamentanrn solcular eline
gegmesi tehlikesini daha 1959 da <<TUrk Yurdu" dergisinin Arahk ayr sayrsrnda haberim

olmadan negredilen bir hususi mektubum da haber vermigtim.
Fundamenta bUyUk bir entUzyazmla kurulmugtu. Bu ig TUrk milletinin istanbulda Milletler arasr
kongreye kattlan MUstegriklerine kargr gdsterdi$isamimi misafirperverli$in karglllgr ve bunu anma
niganesi olarak ele altnmrgtr. Bilhassa Danimarkah TUrkolog m0teveffa Prof. Gronbech bunun
ruhunu tegkil ediyordu. O zamanki tasawurlara gdre edebiyat tarihi krsmrnda Prof. Fuat KoprUlU
tarih ktsmtnda da kendimin faydah olabilece$inizannetmigtik. Sayrn Prof. Deny'nin 1957
Temmuzunda Gerardmer ormanlanndaki evinde tath sohbetler geklinde yaprlan toplantrda bu zat
kitabtn edebiyat tarihi krsmrnda Fuat Beyin igtirakinin matlup ve zaruri oldugunu soylemesi
Uzerine lstanbula gelince bizzalAnkara'ya gidip Fuat Beyi Hariciye Vekaletinde gdrUp azumuzu
bildirdim. O da igigok oldu$u halde Osmanh Edebiyatr tarihinitalebelerinden Fevziye Abdullaha
ve daha bagkalanna yazdrrrlrrsa bunlarr gdzden gegirerek bizzat kendisitarafrndan yazrlmrg
eserler haline getirece$ini, edebiyat tarihi krsmrnrn problemleri Uzerinde konugmaga her vakit
haztr oldu$unu, bu iglerin sadece uzaktan rsmarlama ile yaprlamryacagrnr sOylemigti. Fakat bu
igler, yani ona bu gekilde mUracaat yaprlmadr. 1958 de Fundamenta'nrn sevk ve idaresinde
bUyUk de$igiklik vaki oldu$u gilnlerde Prof. Gokbilgin hem Mainz'da Prof. Scheel ve hem Paris'te
Bay Boratav ile temaslarda bulunarak Fundamenta'nrn edebiyat tarihi krsmr igin merhum Ahmet
Hamdi Tanptnar'rn ve tarih krsmr igin de kendisinin namzetliklerinin ortaya glkmasrna sebep
olmugtur. Bay Gdkbilgin Orta Asya TUrklerinin kUltUr tarihi o memleketlerde asrrlar zartnda
yanlan genig tarihi kaynaklarr gorUlmeden, oralarda, Hindistan, iran ve TUrkiye kUtUphanelerinde
mahfuz zengin vesikalar,bilhassa sanat eserleri tetkik etmeden ve Sovyet T0rk Cumhuriyetlerinin
ve otonom vilayetlerin gimdiye kadar 22 cilltutan resmi tarihlerinden, bunlardan ayrr vesaik
mecmualartndan istifade etmeden do$ru olarak yazrlamryaca$rnr elbette bilir. Maamafih onun
beni bugUn TUrk tarihinde otorite saymasrnda ve Fundamenta'nrn tarihe tahsis edilen cildinde
bana ihtiyag duyacaklartna dair sozlerinde samimi oldu$unu sanmam. Bunda samimi olmak igin
her geyden ewel Mr. Bazin gibi ilgileri yalnz TUrkiyat sahasrna mOnhastr kalmayrp dUnya gaprnda
genig siyasi ve igtimai problemlere ba$h bulunan gahsiyetler kargrsrnda tehlikeleri mUdrik ve tek
cepheliolmamtz gerekirdi. $imdiedebiyat FakUltesinde profes6rlerden birisinin Boratav'a kargl
tenkitgi, di$eri ona meftun olmak Uzere ikiye ayrrlmrg oldu$unu. Fransah bir solcunun TUrkiyenin
zaytf olan kUltUr cephesine bu kanaldan tesir etme$e muvaffak oldu$unu iddia edenler olabilir.
Ben hig bir zaman ..TUrk Dili ve kUltiir tarihi Temel Kitabr" gibi istikbalimiz ve Garp ilim muhitiyle
mUstakbel igbirli$imiz baktmtndan bUyUk ehemmiyeti haiz bir eseri sevk ve idare eden bir Fransrz
hakktnda siyasi kanaat ve akideleri ne olursa olsun, bizimle mUgterek bir eseri iyi kontrol ediyor
diyemem.
Prof. G6kbilgin, Bay Boratav igin methiyelerinive Universitelerimizin ona ihtiyacr yolundaki
propagandalartnt istedi$i gibiyazabilir.Fakat Boratavr beynelmilel bir gohret, kendisini ancak ilme
vaKetmig bir alim gdstermek igin Pariste bana da gdstermig igleri, Azerbaycanh Ahundof'un
Tiirkmen Mahtumkuli'nin eserlerinin Krrgrz destanlarrnrn Sovyetler taraflndan kendi zihniyet ve
siyasetlerine uydurularak yaprlan negirlerini Unesco igin Mr. Bazinle birlikte yapmakta olduklarr
tercUmelerinisankidUnya gaprnda orijinal ilmi mesaigibigostermek milletimiziancak igfal etmek
olur. Boratav'tn bdyle uydurma medihnamelere ihtiyacr olmasa gerek; memleketimizde ve
dtgardaki solcular taraftndan bastnda onun igin yaprlan methiye ve savunmalar bunu aglk
gdstermektedir.

