Prof. Dr. Pertev Na‹l‹ Boratav’I
Kaybett‹k
Prof. Dr. Umay GÜNAY

Türk halk geleneği mart ay›n›n yaş
l›lar için tehlikeli olduğunu kabul eder.
Mart ay›n› atlatabilen yaşl›lar›n bir sene
daha yaşacaklar›na inan›l›r. Âş›k Vey
sel’i de bir mart ay›nda kaybetmiştik.
Türk Halkbilimi alan›n›n en büyüklerin
den olan akademisyen Pertev Nâili Bora
tav’› da mart ay›n›n soğuk bir gününde
kaybettik. Pertev Nâili Boratav ömrünü
Türk kültürünün sözlü birikimini der
leme, inceleme, yorumlama, değerlen
dirme ve tan›t›m›na adam›ş çok değerli
bir ilim adam›yd›. Ben mesleğe başlad›
ğ›mda, Türk Halkbilimi alan›n›n›n ilk
on müracaat kaynağ›ndan beşi onun
eserleriydi. Kendisiyle tan›şmamam›za
rağmen eserleriyle bu alanda çal›şan
hepimizin hocas› olan merhum Prof. Dr.
Pertev Naili Boratav’a müracaat etme
den yap›labilicek araşt›rma pek azd›r.
Pertev Nâili Boratav’›n hayat hikâ
yesi de, ülkemizdeki pek çok yetenekli
sanatç›, siyasetçi ve bilim adam›n› ihti
saslar› doğrultusunda hizmette yoğun
laşt›rma yerine d›şlayarak yoketme
kabulüne paralel şekillenmiştir.
Prof. Dr. Boratav, komünist ideoloji
yi benimsediği gerekçesiyle 1947 y›l›nda
C.H.P. yönetiminin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde ald›ğ› karar ile A.Ü. Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki Türk
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le üniversiteden ayr›lmak zorunda b›ra
k›lm›şt›r. K›sa bir süre Amerika Birle
şik Devletleri’nin Stanford Üniversitesi’
nde Hoover Kütüphanesi’nin Türkiye
Bölümü’nün kuruluşunu Türkiye’den
yönetmiş, daha sonra Fransa’da “Centre
National de la Recherche Scientifique”
de ve çeşitli kuruluşlarda çal›şt›. Bu
dönemde Boratav’›n Türk Halk Edebiya
t›n›n özellikle anlat›m türleri alan›ndaki
çal›şmalar›, eskimeyen müracaat kay
nağ› niteliğini dâima sürdürecektir.
Türkiye’de baz› vasat ve vasat alt›
insanlar, k›skançl›k ve hasetleriyle yok
etmek istedikleri kişilerin siyâsi tercih
lerini bahane ederek sanatç› ve bilim
adam›, bürokrat, siyâsetçileri d›şlama,
çal›şmalar›n› engelleme, onlar› at›l hale
getirme konusunda uzmand›rlar.
Gelişmiş ülke demokrasileri sivrilik
leri bulunan sanatç›, politikac› ve bilim
adamlar›n› üstün olduklar› alanlarda
katk›da bulunmaya yoğunlaşt›rmakta,
sivri yanlar›n› da bu yolla törpülemekte
veya gölgede b›rakmaktad›rlar.
Siyâsi tercihi sol düşünceden yana
olanlar tarih bilmedikleri ve prensiple
rin mücadelesini değil anl›k tercihlerin,
kendilerine uygun bulduklar› kişilerin
ve ç›karlar›n mücadelesini yapt›klar›
için P.N. Boratav’›n üniversiteden at›l
mas›na Türk milliyetçilerinin ve sağ


iktidarlar›n sebep olduğuna dâir yay›n
yapmaktad›rlar.
Türk milleti için Türk kültürüne ve
ilme hizmet eden ve emek veren herkes
sayg›değerdir. Unutmayal›m  ki 1940’l›
y›llarda Türk devletini idare edenler,
P.N. Boratav’a, R›fat Ilgaz’a ne kadar
haks›zl›k ettiyse Nihal Ats›z’a, Zeki
Velidi Togan’a da o kadar haks›zl›k
etmişlerdir. Geldiğimiz noktada Ats›z’a,
Togan’a ve bütün milliyetçilere yap›lan
lar› hak, siyâsi tercihi solda olanlara
yap›lanlara ise, nâhak görmeğe devam
ettikleri sürece daha çok yetenekli, bilim
adam›, yazar, politikac› bu haks›zl›klara
uğrayacakt›r.
Ayd›nlar, insanlar› ve olaylar› tek
faktöre ve dar ufuktan bakarak benden
olan olmayan diye ay›rmamal›d›r. Bilim
adamlar›n›n da yan›ld›klar› noktalar ola
bilir, marifet yanl›şa odaklanmak değil,
bütündeki hizmeti ve yeteneği görmek
ve hizmet edenlere yol açmakt›r.
P.N. Boratav’› üniversiteden atmak
için Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve
Coğrafya Fakültesinde 32, Türkiye’de
10 y›l Türk Halk Edebiyat› çal›şmala
r›n› yasaklamak, Türk kültürüne, Türk
devletine hizmet mi olmuştur? P. Nâili
Boratav ve onunla birlikte üniversiteden
at›lanlar›n hepsi dünyan›n çeşitli ülkele
rinde kürsü sahibi olmuş ve gene Türk
Kültürüne, tarihine hizmet etmişlerdir.
Türkiye ayd›nlar›yla bar›şmay›,
onlar›n siyâsi tercihlerinden doğan s›k›n
t›lar› ak›l yoluyla çözme ve hizmet alan
lar›nda yoğunlaşmalar›n› sağlama yolla
r›n› bulmal›d›r.
Üniversite’den at›lan Nihâl Ats›z’›n


yerini doldurabilicek bir kişi bulunabildi
mi? Nihal Ats›z’› Hitler’le eşdeğer gör
mek kendi vatandaş›n› tan›mamak, Türk
milliyetçiliğinin oturduğu gerçek temelle
re yabanc› olmak değil miydi? Türk mil
liyetçiliği Türk kültürünün anlamlardeğerler-kurallar bütününden dolay› hiç
bir zaman ›rkç› ve soyk›r›mc› olmam›şt›r
ve olmayacakt›r. Türkler tarihlerinin
hiç bir döneminde Türk olmad›ğ› için hiç
kimseyi öldürmemişlerdir.
Nihal Ats›z, Süleymaniye Kütüpha
nesindeki köşesinde b›kmadan usanma
dan Türklük için çal›şan unutulmuşluğa
b›rak›lm›ş zârif bir Türk beyefendisiydi.
Öğrencilik y›llar›mda Süleymaniye’nin
limonluk tarz›ndaki bahçesinin bir
köşesinde bir masada onunla tan›şt›r
maya götürdüğüm arkadaşlar›mla onu
dinlemekten ne kadar haz al›rd›k. Türk
konuşma uslûbunda hiç kimse ironiyi
Ats›z kadar doğal ve estetik kullanmad›.
Bana: ”Bu arkadaşlar›n›n kafa taslar›n›
ölçtün de mi getirdin?” diye sorarken
gözlerindeki ve yüzündeki ifade Türk
devletini yönetenlerin bütün gaflet ve
dalâletini aktar›rd›. Nihal Ats›z gibi bir
büyük yazar›n ülkesi için yaratabileceği
büyük iklimden bizi mahrum edenler
le, P.N. Boratav’› hedef alarak Türk
folklor çal›şmalar›n› engelleyenlerin
ayn› C.H.P. iktidar› olduğunu bilmek
bugünün gençlerine olaylara ve kişilere
dar pencereden ve peşin hükümlerle,
başkalar›n›n yorumu ile bakmamay›
öğretebilir.
Prof. Dr. Naili Boratav’a ve ebedi
yete intikal etmiş Türk kültürüne ve
ilme hizmet edenlerin hepsine Allahtan
rahmet diliyorum.
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