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zanlý siyasetçilerle görüþ ayrýlýðýna düþtü.
Baþkýrt Özerk hükümetinin (Otonom Cum-
huriyeti) kurulmasýna öncülük etti; savaþ
bakaný ve ardýndan hükümet baþkaný ol-
du. Rusya’daki iç savaþ yýllarýnda çarlýk ge-
nerallerinin baskýsýna karþý Sovyetler’le iþ
birliði yaptý; bu yýllarda birkaç defa Lenin,
Troçki ve Stalin gibi önderlerle görüþtü.
Fakat Baþkýrt hareketi burada umulan so-
nuca ulaþmayýnca Türkistan’a çekilerek
mücadelesini orada sürdürmeye karar ver-
di (1920). 1921’de kurulan Türkistan Millî
Birliði’nin baþýna getirildi. Türkistan’da bu-
lunduðu otuz aylýk dönemde Basmacýlar’-
la birlikte Bolþevik Ruslar’la mücadele et-
ti. Öte yandan Enver Paþa gibi dýþarýdan
gelen Türkler’le temas kurdu. Bu arada il-
mî araþtýrmalara ve kitâbeleri istinsah et-
meye devam ediyordu.

Türkistan’daki hareket Ruslar’ýn büyük
kuvvetler sevketmesiyle sona yaklaþýrken
21 Þubat 1923’te Ýran’a geçti. Meþhed’de-
ki kitaplýkta o zamana kadar metni bilin-
meyen Ýbn Fadlân’ýn eserini buldu. Ayný
yýl Ýran’dan Afganistan’a gitti; bir süre He-
rat ve Kâbil’de incelemeler yaptýktan son-
ra Hindistan yoluyla Türkiye’ye ulaþtý. An-
cak vizesi olmadýðýndan Avrupa’ya gitmek
zorunda kaldý. Bütün bu yolculuklarýnda
yanýnda Fethulkadîr Süleyman da (Abdül-
kadir Ýnan) bulunuyordu. On sekiz ay sü-
ren Avrupa’daki hayatýnda Ýngiliz, Alman
ve Fransýz ilim çevreleriyle temas kurdu.
Türkiye Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin
(Tanrýöver) daveti üzerine 20 Mayýs 1925’-
te Ýstanbul’a geldi, ardýndan Ankara’ya geç-
ti. 3 Haziran 1925’te Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý oldu. Maarif Vekâleti Telif ve Ter-
cüme Heyeti üyeliðine tayin edildi. Anka-
ra’daki hayatý kendisini tatmin etmeyin-
ce Ýstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakül-
tesi’nde Türk tarihi muallimliðine getiril-
di (26 Ocak 1927). Köprülüzâde Mehmed
Fuad Bey’in baþýnda bulunduðu Türkiyat
Enstitüsü vasýtasýyla V. V. Barthold’u Türki-

ye’ye davet ettirdi. Barthold’un Ýstanbul’-
daki konferanslarýnda onun tercümanlý-
ðýný yaptý.

1930’da Ankara’da kurulan Türk Tarihi
Tetkik Heyeti’ne ve sonrasýndaki cemiye-
tin hazýrladýðý tarih kitabýna eleþtiriler-
de bulundu; halbuki buradaki bilgiler Ata-
türk’ün de onayýný almýþtý. Tenkitlerini
1932 Temmuzunda Türk Tarih Kongre-
si’nde tekrarlayýnca Reþid Galib, M. Þem-
settin (Günaltay) ve Sadri Maksudi (Arsal)
beylerin sert tepkileriyle karþýlaþtý. Bunun
üzerine üniversitedeki görevinden istifa
ederek Viyana’ya gitti. 6 Haziran 1935’te
Ýbn Fadlân üzerindeki doktorasýný tamam-
ladý ve Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde
çalýþtý. 1938’de Göttingen Üniversitesi’ne
geçti; ertesi yýl yaklaþan dünya savaþý se-
bebiyle Türkiye’ye dönüp 1 Eylül 1939’da
yeniden Ýstanbul Üniversitesi’nde göreve
baþladý. 1944 Mayýsýnda Turancýlýk hare-
keti içinde bulunmasýndan dolayý tutuk-
landý ve on beþ ay kadar hapiste kaldý. Sý-
kýyönetim mahkemesinde yargýlandý; ön-
ce mahkûm olduysa da Askerî Yargýtay’ýn
bozma kararý üzerine 1945 Ekiminde tah-
liye edildi ve 31 Mart 1947’de beraat etti.
Üniversitedeki görevine 1948’de dönebildi.
1951’de Ýstanbul’da toplanan XXII. Müs-
teþrikler Kongresi baþkanlýðýný yaptý. Da-
ha önce kapanan Ýslâm Tetkikleri Ensti-
tüsü’nün 1953 yýlýnda yeniden kurulma-
sýný saðladý ve ilk müdürü oldu. 1970 yýlý-
na kadar Ýstanbul Üniversitesi’ndeki göre-
vine devam eden Togan nisan ayýnda ge-
çirdiði bir ameliyattan sonra 26 Temmuz
1970’te vefat etti ve Karacaahmet Me-
zarlýðý’nda topraða verildi.

Aslýnda bir ilim adamý olan Togan’ýn si-
yasî yönü þartlarýn zorlamasý sonucu or-
taya çýkmýþtýr. 1917 Ekim Ýhtilâli’nin ar-
dýndan Baþkýrt halkýna yararlý olmak ama-
cýyla siyasete girmiþ ve Harbiye nâzýrý ola-
rak etkili olmuþtur. Türkistan baðýmsýzlýk
hareketinin temsilcisi sayýlan Togan, Tür-
kiye’ye gelip ilimle uðraþmaya baþladýk-
tan sonra siyasî faaliyetlerini geri planda
tutmuþ, fakat büsbütün terketmemiþtir.
II. Dünya Savaþý’nda Almanlar’ýn doðu cep-
hesindeki ilk baþarýlarýnýn Baþkýrtlar için
bir kurtuluþ saðlayacaðýna inanmýþ, bu
maksatla bazý hareketlere giriþmiþ, an-
cak Turancýlýk adýna Türkiye’de Sovyetler
aleyhinde çalýþmakla suçlanmýþtýr. 1946
sonrasýnda deðiþen þartlarda Baþkýrt hal-
ký ile az da olsa ilgilenmeye devam etmiþ-
se de oradakilerin zarar görmemesine özen
göstermiþ, kaleme aldýðý hâtýralarýnda ba-
zý isimleri bile kaydetmemiþtir.
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10 Aralýk 1890’da þimdiki Rusya Fede-
rasyonu’nun Baþkýrt Özerk Cumhuriyeti
topraklarýnda Ýsterlitamak (Ýþimbay) kaza-
sýnýn Küzen köyünde doðdu. Babasý Ah-
medþah, annesi Ümmülhayat Haným’dýr.
Hem baba hem anne tarafý eðitimli ve kül-
türlü bir aileden gelmekte olup kendi ifa-
desine göre Arapça’yý babasýndan, Fars-
ça’yý annesinden öðrenmiþtir. Daha son-
ra dayýsý Habib Neccar’ýn komþu köydeki
medresesine giderek Arap edebiyatý ders-
leri aldý; bu arada Rusça’ya baþladý. Baba-
sýnýn kendisini evlendirip köyünde imam
(molla) yapma arzusunu öðrenince Kazan’a
kaçtý ve Kasýmiye Medresesi’nde eðitimi-
ni tamamladý. Kazan’daki Rus þarkiyatçý-
larý ile tanýþtý. Ardýndan Kasýmiye ve Ufa’-
daki Osmaniye medreselerinde öðretici ola-
rak çalýþtý. Zeki Velidi, bir yandan mensu-
bu bulunduðu Baþkýrt toplumunun me-
selelerine eðilirken diðer yandan Türk ta-
rihine merak sardý. Bu konuda sürmekte
olan dar çerçeveyi (Tatarlýk veya Müslüman-
lýk) aþarak daha geniþ bir Türklük anlayý-
þýný benimsedi. Kazan’daki Rus þarkiyatçý-
larýnýn desteðiyle iki defa Türkistan’a araþ-
týrma gezileri yaptý. Rusya Meclisi’ndeki
(Duma) mebuslara müslüman halk toplu-
luklarýnýn meselelerinde yardýmcý olacak he-
yete Baþkýrt temsilcisi seçildi ve 1915’te
Petersburg’a gitti. Orada siyasî iþlerle uð-
raþýrken bir taraftan da Rus þarkiyatçý-
larýyla yakýn iliþki kurdu. V. V. Barthold’un
yardýmýyla askere gitmekten kurtuldu.

1917 Ekim Ýhtilâli’nden sonra Baþkýrt
halkýnýn uyanan ümitlerini karþýlamak ama-
cýyla siyasî hayata girdi. Baþkýrtlar’ýn ge-
leceðini, batýsýndaki Kazan Tatarlarý’yla de-
ðil doðusundaki Türkistan Kazak-Kýrgýz,
Türkmen ve Özbek Türkleri’yle birlikte ele
almayý düþünüyordu. Bundan dolayý Ka-
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1941); Umumî Türk Tarihine Giriþ, En
Eski Devirlerden 16. Asra Kadar (Ýstan-
bul 1946, 1970; Togan’ýn en önemli eser-
lerinden biridir); Bugünkü Türkili Tür-
kistan ve Yakýn Tarihi I (Ýstanbul 1981;
Kahire’de Arap harfleriyle basýlan metnin
kýsmen yenilenen þeklidir); Tarihte Usûl
(Ýstanbul 1950, 1969); Horezmce Tercü-
meli Muqaddimatal-Adab = Khorez-
mian Glossary of the Muqaddimat al-
Adab (Ýstanbul 1951); 1951’de Ýstan-
bul’da Toplanan XXII. Müsteþrikler
Kongresi Mesaisi ve Akisleri (Ýstanbul
1953); Türk-Türkistan (Ýstanbul 1960; Ye-
ni Türkistan dergisinin 1927’de çýkan 40.
sayýsýnda neþredilen bir yazýsýdýr); On the
Miniatures in Istanbul Libraries (Ýstan-
bul 1963); Türk Kültürü El-Kitabý’nýn
Program ve Çalýþma Planý (Ýstanbul
1967); Hatýralar, Türkistan ve Diðer
Müslüman Doðu Türklerinin Milli Var-
lýk ve Kültür Mücadelesi (Ýstanbul 1969;
Ankara 1999, birçok dile [kýsmen Japonca’-
ya] ve diðer Türk lehçelerine çevrilmiþtir).

Abdülkadir Ýnan ile birlikte 1927’de Ye-
ni Türkistan dergisini çýkaran ve çeþitli
dergilerde çok sayýda makalesi yayýmla-
nan Togan’ýn bir kýsým yazýlarý ölümünden
sonra bir araya getirilerek neþredilmiþtir.
Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Türklüðün
Mukadderatý Üzerine (Ýstanbul 1970,
1977); Kur’an ve Türkler (Ýstanbul 1971);
Oðuz Destaný, Reþideddin Oðuzname-
si, Tercüme ve Tahlil (Ýstanbul 1972;
bu üç eser Tuncer Baykara tarafýndan der-
lenip yayýmlanmýþtýr); Baþkurtlarýn Ta-
rihi (E. Yoldaþbayev’in Baþkýrtça’ya ak-
tarmasýyla, Ufa 1994; Türkçe’ye trc. Ýsen-
bike Togan, Ankara 2003). Togan’ýn “Mo-
ðollar Devrindeki Anadolu’nun Ýktisadî Va-
ziyeti” adlý çalýþmasý (1930) W. Hinz tara-
fýndan iþlenip kitap halinde yayýmlanmýþ-
týr. Togan’ýn Kur’an’ýn en eski Türkçe çevi-
rileriyle ilgili çalýþmasý Ýç Asya Türklüðü’-
ne ýþýk tutmuþtur. Cengiz ve Timur’a ait
araþtýrmalarý ise henüz neþredilmemiþtir.
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Batý Afrika’da
Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na

üye ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET
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Gine körfezinin kuzeyinde yer alan Togo
doðuda Benin, kuzeyde Burkina Faso, batý-
da Gana ile sýnýrlanmýþtýr; güneyinde bu-
lunan Gine körfezindeki kýyýsý sadece 56
kilometredir. Yüzölçümü 56.785 km², nü-
fusu yaklaþýk 7 milyondur (2010 tah.). Uzun
yýllar Fransýz Togosu olarak bilinen ülke
baðýmsýzlýðýný 1960’ta kazanmýþtýr. Resmî
adý République Togolaise, baþþehri Lomé
(2006’da 750.000), diðer önemli þehirleri
Sokode (111.200), Kara (104.900), Atakpa-
mé (77.300) ve Dapaong’dur (53.600).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Ülke kuzeyden güneye doðru gittikçe al-
çalan bir plato görünümündedir. Yüksel-
tisi 500 m. dolayýnda olan, genellikle kum
taþýndan meydana gelen kuzeydeki saha
Volta’nýn kolu Oti tarafýndan sulanýr. Bu
sahanýn güneyinde volkanik kayaçlarýn ve
kuvarsitlerin meydana getirdiði kuzeydo-
ðu-güneybatý doðrultusunda uzanan sert
kütleyi Mono ve Ogou nehirleriyle kollarý
yarmaktadýr. Bu sert kütlenin güney kesi-
minde Togo’nun en yüksek daðý Agou (Pic
Baumann, 986 m.) yer alýr. Ülkenin güney-
de kalan kýsmý Lomé havzasý olarak bilinir.
Dar bir þerit halinde alçak kumul tepele-
rinin þekillendirdiði bu kýyýlarda bulunan
çeþitli büyüklükteki göllerin en büyüðü To-
go gölüdür (51 km²).

Kuzey-güney eksenindeki ince-uzun ül-
kede kuzeyden güneye gidildikçe iklim
þartlarýnda belirgin deðiþiklikler ortaya çý-
kar; bu þartlar ayný zamanda çeþitli eko-
lojik kuþaklarýn da ortaya çýkmasýna yol
açar. En kuzeyde savan ikliminin hâkim
olduðu kuþak vardýr. Bu sahalarda hazi-
ran-ekim arasýnda yaðýþlý, kasým-mayýs

Zeki Velidi Togan, bilginin kaynaklarýna
vasýtasýz inme ve kaynaklara dayanarak
sentez yapabilme kabiliyetine erken yaþ-
larda sahip olmuþtur. 1914’teki Türkistan
seyahatinde Kutadgu Bilig’in yeni bir
nüshasýný bulmuþ, 1923’te Ýbnü’l-Fakýh’i,
1930 sonrasýnda Hârizm dili kalýntýlarýný
keþfetmiþtir. 1925’lerden itibaren Ýstanbul
kütüphanelerinde mevcut yazma eserler-
deki önemli bilgileri toplamýþtýr. Ayný za-
manda Türkistan ilim geleneðinin Batý bi-
limiyle sentezini temsil ediyordu. Dayýsý Ha-
bib Neccar ve babasý yoluyla Kuzey Türk-
lüðü’nün, bu yolla da Türkistan ilim gele-
neðinin mirasçýsý idi. Ayrýca Barthold ve
Dopsch’tan çok etkilenmiþti. Ýlmî kanaat-
lerini kimseden çekinmeden söylerdi. Ye-
ni bilgiler öðrenmeyi ve araþtýrmacý özel-
liðini hayatýnýn sonuna kadar devam et-
tirmiþ, hasta yataðýnda Oðuz destaný üze-
rinde yeni yorumlar yapmýþtýr. Üniversa-
lizme kaçan bir tarih anlayýþýna sahip bu-
lunan Zeki Velidi Togan bir Türk ve müslü-
man kimliðiyle tarih dünyasýnda etkili ol-
muþtur. Türk tarihinin özelliklerinin bilin-
cinde olup bu konularda ödün vermemiþ,
mücadeleci yönünü milletlerarasý kongre-
lerde yansýtmýþtýr. Türk tarihçiliðinin XX.
yüzyýldaki en etkili þahsiyetlerinden olan
Togan, Fuad Köprülü ile birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türk kavramýnýn aslî özel-
liklerinin belirlenmesinde ve Hollandalý Tür-
kolog Karl John’ýn Orta Asya tarihiyle ilgi-
lenmesinde katkýda bulunmuþtur. Onun
siyasî ve ilmî faaliyetlerine dair 1990 son-
rasýnda birçok yayýn çýkmýþ, Özbekistan’-
dan Muhammadcan Abdurahmanov, To-
gan’la ilgili bir doktora çalýþmasý yapmýþ-
týr (2005).

Eserleri. Togan ilk araþtýrmalarýna 1908’-
lerde baþlamýþ ve çalýþmalarýný hayatý bo-
yunca sürdürmüþtür. Baþlýca eserleri þun-
lardýr: Türk ve Tatar Tarihi (Kazan 1912);
el-Bîrûnî ve Âsârý (1928’de basýlmaya
baþlanmýþ, üç formasý basýlmýþ, harf inký-
lâbý sebebiyle yarým kalmýþtýr); Onyedi
Kumaltý Þehri ve Sadri Maksudi Bey
(Ýstanbul 1934); Ýbn Fadlån’s Reisebe-
richt (Leipzig 1939); B¢r†n¢’s Picture of
the World (Delhi 1940; Bîrûnî’nin Ta¼dî-
dü nihâyâti’l-emâkin’inin bazý bölümleri-
nin ve el-Æånûnü’l-Mes£ûdî’nin dünya coð-
rafyasýna ait kýsmýnýn yayýmý olup yarým
kalmýþ bir çalýþmadýr); Bugünkü Türkis-
tan ve Yakýn Mazisi (Kahire 1928-1940;
baskýsý Fevzi Çakmak’ýn yardýmýyla tamam-
lanmýþtýr); 1929-1940 Seneleri Arasýn-
da Türkistan’ýn Vaziyeti (Ýstanbul 1940);
Moðollar, Çingiz ve Türkler (Ýstanbul


