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Qok defa safr sakin ve uysal gdrUnUgU altrnda Prof.Togan'rn yaman bir mUcadele kudreti
tagrdr$rnr, di$er taraftan ise hadise ve gartlan bUyUk bir dikkat ve sUratle istismar etmek hevesi ve
arzusunu sezmemek imkansrzdr. Ancak, bu vasrflar sdz ve davranrglarrnrn gok defa zemin ve
zamana uygun olmayrgr, takt noksanr, higbir geye, hig bir hayrr ve fayda sa$hyacak nitelikte
bulunmayrgr yUzUnden, ekseriya bagarrsrzh$a yol agmrg ve kendisine de . tegbihte hata yoksa,

bUlbUl misali nikbet ve mihnet getirmigtir.

Benim samimi inancrm odur ki,TUrkiyemizin gartlarr ve menfaatlarr, hig de$ilse sa$ ve

muhafazakar fikir ve temayUllere oldu$u derecede, sol ve sosyalist gdrUg ve e$ilimlere de
tolerans gdsterilmesi ile, ilim ve kUltUr meselelerinde de bunlann serbestge mUnakagalanna yer
verilmekle daha iyi sa$lanabilir. Yoksa sayrn Togan gibi, ..Solcular" damgasrnr vurarak bir takrm
de$erleri saf haricine atmak, bana gore, asrl batrl ve tehlikeli bir yol tutmak olur.

Bir cevabrn cevabr
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Mainz, Ekim 1962

TAL|HIN ne garip cilvesidir ki, Prof. Zeki Velidi Togan'r bundan on altr sene once,1946 da,

Universiteye tekrar ahnmasr gUpheli gorUldU$U bir srrada, o zamanlar sayrn Cihat Baban
tarafrndan negredilen Tasvir gazetesinde yeni grkan bir eserini vesile yaparak, adeta bUyUk bir
husumet dUnyasrna kargr mUdafaaya gahgan, ilmi de$erlerini belirterek kamu efkarrna tanrtan ben

bugUn, hasbel-icap Uzerime aldr$rm bir vazifenin ifasr ve sorumlulu$u cUmlesinden savdr$rm bir
tenkidive agrklamayryine kamu efkarr onUnde, trpkr on altr sene ewel oldu$u gibi, aynr vazife
guuru ve vicdan huzuru iginde yapmak mecburiyetini duyuyor, ve bunun igin de sayrn Togan
tarafrndan gafletle, samimiyetsizlikle, ve batrh savunmakla itham olunuyorum.

YAZAN

M. Tayyip Gdkbilgin
Prof.

Zek Velidi Togan, en yakrn ga$ tarihimizde gu veya bu suretle bahis konusu edilecek bir
gahsiyettir. Gelecek devrin TUrk tarihgileri arasrndan,belki, onun eski mazisinden,
Bagkurdistan'da 1917 ve m0teakip Rus ihtilallerine karrgan zamanlarrndan itibaren hayat ve
faaliyetlerini gahsiyetini inceliyecek, TUrkiye'de yeni bir vatan ve melc6 bulduktan sonraki hayat



ve faaliyetlerini, eserlerini ve tarihgili$ini de bir etUd konusu veya bir mono$rafi mevzuu yapmak
istiyenler gtkacaktrr. Fakat ben de, aga$r yukarr bir geyrek asrrdrr beraber bulundu$um FakUlteye
intisabrmdan ve bir nebze asistanh$rnr yaptr$rm, makale ve kitap tashihlerini, okunmast ve
anlagtlmasr gUg ifade ve yazrlarrnr bir defa da ben gozden gegirerek evinden matbaaya, ve
matbaadan evine gotUrUp getirdi$im zamanlardan itibaren iyiveya kotii zamanlannda mUmkUn

mertebe yakrnrnda bulunmak suretiyle onu oldukga tanrdrm diyebilirim.

Qok defa saf, sakin ve uysal gorUnUgU altrnda Prof. Togan'rn yaman bir mUcadele kudreti
tagldt$tnt, di$er taraftan ise hadise ve gartlan bUyiik bir dikkat ve sUratle istismar etmek hevesi ve
azusunu sezmemek imkansrzdr Ancak, bu vasrflar soz ve davranrglarrnrn gok defa zemin ve
zamana uygun olmayrgt, takt noksanr, hig bir geye, hig bir hayrr ve fayda sa$llyacak nitelikte
bulunmaytgt yUzUnden, ekseriya bagansrzh$a yol agmrg, ve kendisine de, tegbihte hata yoksa,
billbUl misali nikbet ve mihnet getirmigtir.o

FUNDAMENTA meselesinde de hal bOyledir.Teferrilat Uzerinde gimdiye kadar kafi derecede
durulmugtur. Fakat igin aslt ve hakikat odur ki, Bay Togan burada da maalesef idaresizli$ini ve
tabir caizse, intibakstzh$nr gdstermig, evvela bagrnda bulundu$u tegkilinde rol oynadrgr bir
Milletlerarast ilim kurulunda, istiskale kadar yol agan, ve nihayet kendisini tasfiyeye mecbur
btrakan bir davranrg seyri iginde takrhp kalmrgtrr. TUrk garkiyatgrlannrn, topyekUn, TUrk din,
edebiyat ve tarihgilerinin bahtsrzh$r, TUrk ilim hayatrnrn ve TUrk Universitelerinin senelerce
temsilcisi olarak geginen, fakat maalesef bir gok ahvalde de bizi kUqUk dUgUrecek beyan ve
davrantglarda bulunan Prof. Togan'rn, Gronbech'in olUmUnden ve Deny'nin gekilmesinden sonra
Fundamenta'ntn idaresinde nafiz ve ehil bir unsur olmak liyakatrnr gdsterememig olmaslndadrr.
E$erbir..triumvirat" kurulmugsa, bunun bag uzvu, yag, mevki, ve bilgisi itibariyle, kendisi
olmaltydt. Ve bu vazife ona TUrk ilim dUnyasr tarafrndan daha 1951 de MUstegrikler Kongresitertip
heyeti bagkanlt$t tevdi edildi$inden itibaren verilmig demekti. O zaman, bir gok TUrk
meslekdaglannrn, sadece onun idaresizligiyiizUnden, bu Kongreye katrlmamlg olmalan keyfiyeti,
Togan'tn Fundamenta tahrir komitesinde vazife aldrktan sonra da onu, arkadaqlarrnrn mUessir bir
gekilde desteklememelerine mUncer oldu. Bunlar hep bilinen hakikatlerdir, ve bu hareketlerde
benim zerrece alakam, tesirim olmamrgtrr, bilakis onun muvaffakiyeti, ve bu ilim kurulunda
semereli bir faaliyette bulunabilmesi hususunda elimden gelen,acizane gayret ve yardrmr,
tamamen hasbi olarak, hig bir mUlahaza ve menfaat hissi gozetmeksizin g6stermigimdir. Benim,
daha 1958 den itibaren, tarih igin namzetli[imiortaya attr$rm iddiasr bUsbi.itUn yanhgtrr, ve Bay
Togan'tn malum vehimlerinden, ve yakrgtrrmalanndan biridir. O tarihte, bambagka bir vesile ile
Mainz'da bulunmugsam da, Prof. Boratav ile ne o tarihte, ne ertesi sene Milletlerarast
MUesseseler Tarihi Kongresine igtirak etti$im zaman bu mesele hakktnda asla konugmug
de$ilim. Nisan 1959 da lstanbul'da Alman Arkeoloji EnstitUsUnde yaprlan toplantrya bizzat Togan
taraftndan sadece bir mUgavir veya mUgahit srfatiyle davet edilmigimdir. O zamanlar Umit ve
dileklerim, olsa olsa, UgUncU cilt hazrrlanrrken bana da bir yer verilmesinden ibaret kalmrqtrr.
Benim bu defa Paris'te ikinci cilde girecek bir krsrm yazrlann asrlve tercUmelerini

kargtlagttrmam, sayrn Togan tarafrndan ileri sUrUlmUg iddialarrn ne dereceye kadar varid olup
olmadtklannt, bu mesele hakkrnda, gegen ilkbaharda TUrk Tarih Kurumunun bir rapor hazrrlama
gorevini bana vermesi Uzerine, Kurumun genel kuruluna sundu$um rapor muhtevasrnrn ne
dereceye kadar isabetli bulundu$unu anlamak, ve ayni zamanda, e$er mUmk0n olursa, isnatgryr
temize gtkarmak gayesine matuftu, ve bu ig benden 6nce, di$er delege arkadagrm Prof. Fahir lz



tarafrndan da yaprlmrgtr.Di$er makaleleri asrlyazrldrklarr dilde okuyup de$erlendirmek
hususundaki tahrir heyeti Uyeli$i vazifemi Bay Togan'rn bana hatrrlatmasrna lUzum yoktu.
Kendisinin yUzUstU brrakrp gekildi$i bu odevi, yani ikinci cildin makalelerini, ihtisas sahama asla
taallUk etmemekle beraber, elimden geldi$i derecede yapmaya gahgaca$rm tabiidir. Gorebildi$im
noktalan mUelliflerine, ve di$er redaksiyon komitesi Uyelerine usulU dairesinde hatrrlatmak, ve
gdrUglerimin, tenkitlerimin do$rulu$u, tebeyyUn ederse onlan dUzelttirmek elbette kabil olacaktrr.

$una kat'i olarak inanmak gerekir ki, Prof. Togan'rn gu veya bu srfat kusurlarla karalamaya
gahgtr$r kimselere, do$ruyu, ilmi hakikatleri ve millifikir ve duygularr kabul ettirmek, objektif bir
gdrUg igerisinde bunlarrn beyan ve ifadesinisa$lamak mUmktrndUrve kolaydrr, gUnkU akrl igin yol
birdir.

ZEKI VEL|DI TOGAN TUrk milliyetgili$iniadeta inhisarr altrnda bulundurmaktadrr, ve saytn
Prof. Bazin'in Fundamenta'yr, vazifesi icabr kontroletmesini, TUrk milliyetgili$ine, dolayrsiyle Batr

ilim muhitleriyle mUstakbel igbirli$imiz menfaatlerine aykrrr saymaktadrr. Onun senelerce bu

Komitede kendisi ile birlikte faaliyette bulundu$unu ve bu igbirli$ini, o zamanlar izine geldi$i igin,

belki Bay Togan, ..Fransah bir solcuki kayrtsrzhkla, belki de memnunlukla kargrladr$rnr unutan
onun TUrkiyenin zaytf olan kUltUr cephesine >> benim kanahmdan hulul te'sir etti$ine dair bazr

Universite ve akademilerden aldr$rm davetler dolayrsiyle, bir telmihte bulunmakta, beni bazr

muhitlerde .. Persona grata " olarak tanrnmakla suglamaya yeltenmektedir.
Benim ilmi hUviyetim drgrnda, TUrk vatan ve milliyetine, AtatUrk inkrlaplanna ne derece kuwetle

ba$h bulunabileceSimi, asrrlarca bu topraklar Uzerinde yagamrg, ve hemen bUtUn vatan sathrna
dal-budak salmrg bir ailenin ferdi olarak, TUrk hak, geref ve menfaatlerine, onun beka ve i'tilasrna
en azrndan Bay Togan kadar sadrk kalaca$rmr, ona hatrrlatmak mecburiyetindeyim.

Prof. Togan'rn duydu$u milli hislerin, TUrkiye haricindekiTUrklere kargr alakanrn ve iyidileklerin
kimde, ne derecelerde bulundu$unu, ve kimlerin bunlarr bir istismar vasrtasr yaptr$rnr bilmek, ve
bunu dlgmek gok gUgtUr. Fakat Bay Togan'rn krrk beg senedir milcadelesiniyaptr$rnr sdyledigi
genig manadaki milliyetgilik ve TUrkgUlU$Un, Tilrk dUnyasrna ve Ttirkiye haricindeki TUrk
kavimlerine neler kazandrrdr$rnr veya neler kaybettirdi$ini bilmek her halde gok faydah ve
enteresan olurdu. Milli MUcadele yrllarrndan itibaren bu yurdun hadise ve gartlarr iginde hagrr -

negir olmug bir insanrn, TUrk yurdunun menfaatlerini, onun sag, sol veya karma metodlarla, en
krsa zamanda medeniyet ve refahrn ytiksek merhalesine ulagtrnlmasrnr Prof. Togan'dan etrafh ve
isabetli olarak dUgUnece$i tabiidir. Di$er taraftan, memlekette oldu$u kadar ilim muhitleri iginde

de huzursuzluk yaratmamak, huzursuzluk amili olmamak, herkesten fazla Bay Togan'rn hatrrda
tutmasr lazrm gelen bir keyfiyet olsa gerektir.

Beni samimiyetsizlikle itham eden Prof. Togan, son toplantrda, onu bir defa da sayrn Fahir iz
marifetiyle teklif ettirdi$imi, fakat ikimizin de maalesef kabul ettiremedi$imizi 6$renirse, acaba
kanaatini de$igtirecek midir? Ben orada, iddiasr hilafrna, Bay Togan'rn temsilciside$ildim. Ben,
kendisinin drgrnda bulundu$u, ve malum olan sebeplerden gimdiye kadar ahnmasr mUmkUn

olmadr$r TUrk Tarih Kurumu mUmessili bulunmakla beraber, onun gibi cidden mUtebahhir bir
TUrk aliminin bir yabancrdan gok daha iyi yazaca$r kanaatiyle boyle bir israrda bulunmugtum, ve
hala da bu inangtayrm. Fakat demek ki, ilim ile birlikte iyitabiat da bUyUk bir rol oynamaktadrr.
Deny'den sonra bu Komitenin bagkan vekilli$iniyapan, ve prensip itibariyle, Fundamenta'ya
makale yazan mUelliflere telif Ucreti verilmedi$i halde, azu ve talebi kargrsrnda, kendisine
mUnasip bir.. honoraire "vermeyi de ihmal etmiyen sayrn Prof. Scheel'den,makalesinde



<<sekreterimiz", diye istiafafla bahsedecek kadar arkadaglarrnr kUgilk goren, ve onlart her vesile

ile techil etmeyi bir marifet sayan Bay Togan'dan her halve karda mUsta$ni kalmak isterlerse biz

ne yapabilirdik? Hele bundan sonra, a$zr ile kug tutsa, sayrn Togan'r ben dahi gahsen mUdafaa

edebilir miyim? Prof. Togan'rn ihtisasr sahasrna taaluk eden bahislerin Monsieur Bennigsen'e
yazdlrrlacagr meselesine gelince, bu igin esasrnr sayrn Prof. Fahir iz daha iyi izah edebilecektir ve

esasen UgUncU cilt igin gimdiden kesin olarak kararlagttrtlmtg bir gey de yoktur.

SAYIN Prof. Boratav'a meftun oldu$um, ona medhiyeler yazdr$rm, diler taraftan onun bdyle

medhiyelere hig ihtiyacr olmadr$r meselesi Uzerinde duracak de$ilim. Ben inandr$rm bir fikri,

takdir etti$im bir ilim adamrnr, hangi temayUlde olursa olsun, mUdafaa etmeyi bir insanltk vazifesi,

ilme kargr bir hUrmet, ve nihayet bir medenicesaret meselesisaydtm. Prof. Togan, kendisi

hakkrnda sarfetti$i iltifatkar ve takdirkar s6zlere ra$men, bu kanaatte de$ilse bunu tabii

kargrlamak lazrm gelir.

Fakat benim samimi inancrm odur ki, TUrkiyemizin gartlan ve menfaatleri, hig de$ilse sa$ ve

muhafazakar fikir ve temayUllere oldu$u derecede, sol ve sosyalist gdrUg ve e$ilimlere de

tolerans gdsterilmesi ile, ilim ve kUltUr, meselelerinde de bunlarrn serbestge mUnakagalanna yer

verilmekle daha iyi sa$lanabilir. Yoksa, sayrn Togan gibi, ..solcular" damgasrnt vurarak bir

takrm de$erleri saf haricine atmak, bana gore asrl batrl ve tehlikeli bir yol tutmak olur. Bunlart

gimdi dUgiinUrken, insanlarr ve hadiseleri, tam hakiki hUviyet ve gehreleri iginde manalandrrmasrnr

ve de$erlendirmesini gok iyi bilen bUyUk ve faziletli insan merhum Dr. Adnan Adrvar'r

hatrrlamamak kabilolmuyor. Ruhu gad olsun.


