
BANDUNG 

yetçi Çin dışında yirmi dokuz ülkenin 
katılmasıyla toplandı. Konferansta bir 
yanda Türkiye, Irak ve Pakistan gibi Ba
tı yanlısı bir grup, diğer yanda ise Hin
distan. Mısır ve Çin Halk Cumhurriyeti 
gibi Batı karşıtı. bağlantısızlığı savunan 
başka bir grup ortaya çıkmıştır. Özellik
le Sovyetler Birliğ i'nin Doğu Avrupa ve 
Orta Asya'daki politikaları geniş tartış

malara sebep olmuş, sömürgeciliğin bü
tün görünümleriyle mahkum edilmesi 
üzerine uzlaşma sağlanabilmiştir. Kon
ferans sonunda yayımlanan bildiri ve ka
rarlarda bağlantısıziiğı savunan Batı kar
şıtı ülkelerin konferansa hakim olduk
ları görülmüştür. 24 Nisan günü yayım
lanan on maddelik bir bildiri ile çalış

malarını tamamlayan Bandung Konfe
ransı . milletlerarası politika alanında As
ya- Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler 
içinde etkili bir blok olarak belirmeleri 
ve 1961 yılında resmlleşecek olan Bağ
lantısızlar Grubu'nun ortaya çıkması gi
bi sonuçları doğurmuştur. 

Türkiye Bandung Konferansı'na Dışiş
leri bakanı seviyesinde katılmış ve top
lantıda bulunan tek NATO üyesi olarak 
Batı ülkelerinin sözcülüğünü yapmıştır. 
Türkiye'nin bu konferansta Batı yanlısı 
bir politika takip etmesi ve bloksuzluğa 
karşı çıkması. Üçüncü Dünya ülkeleriyle 
ilişkilerin geliştirilmesinde olumsuz rol 
oynamıştır. 

Bandung Konferansı'na katılan ülkeler 
şunlardır: Afganistan. Altın Sahili (Gana), 
Birmanya, Çin Halk Cumhuriyeti. Endo
nezya, Filipinler, Habeşistan (Etiyopya), 
Hindistan, İran, Irak. Japonya, Kamboç
ya, Kuzey Vietnam, Laos, Liberya, Libya, 
Lübnan. Mısır. Nepal, Pakistan, Seylan 
(Sri Lanka), Siyam (Tayland), Sudan. Suri
ye, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Vi
etnam, Yemen. 
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(1869 - 1934) 

Mukayeseli 
Türk dili araştırmaları mektebinin 
ve Uyguroloji'nin kurucusu olan 

L 
Alman Türkologu. 
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Johann Wilhelm Max Julius Bang Ka up 
9 Ağustos 1869'da Almanya'nın Wesel 
şehrinde doğdu. Birçok alim ve rahip ye
tiştiren Protestan bir aileye mensuptur. 
Bir askeri hakim olan babası Heinrich 
Bang daha sonra Wesel şehrinin beledi
ye başkanlığını yapmıştır. Bang'ın bir
çok eserinde Bang Kaup şeklinde yazdı 

ğı soyadı. babasınınkiyle birlikte annesi
nin kızlık soyadı olan Kaup'u da kullan
masından ortaya çıkmıştır. 

Bang daha lise öğrencisi iken dile, 
özellikle eski İran diller ine karşı büyük 
bir ilgi duydu ve ailesinin haberi olma
dan ünlü şarkiyatçı Fleischer ile mektup
laştı. Liseyi bitirdikten sonra Fleischer'in 
tavsiyesine uyarak Belçika'nın Louvain 
Üniversitesi'nde Doğu dilleri profesörü 
olan Charles de Hartez'in yanına gitti ve 
onun idaresi altında bilhassa çivi yazı
lı Persçe ile Avesta dili üzerinde çalıştı. 
Louvain Üniversitesi'nden başka Fran
sa, İngiltere ve Polanya 'da da okuyan 
Bang'ın çalışma programı arasında İngi
lizce başta olmak üzere Germen dilleri 
önemli bir yer tutmuştur. 

Bang'ın ilk ilmi yazısı . yirmi yaşınday
ken Ahameni kitabelerinin açıklanma
sı hakkında kaleme aldığı "Beitrage zur 
Erklarung der Achamenideninschriften" 
(ZDMG, XLII 118991, s. 525-534) adlı ince
lemedir. Bu araştırmayı, Avestik alfabey
le yazılmış Zend -Avesta metinleri ve çi
vi yazılı Behistün kitabeleriyle ilgili yazı 

ları takip etti. Bang ilmi yayın hayatının 
ikinci yılından itibaren Ural -Altay saha
sında Moğol ve Mançu dilleri üzerine de 
çalışmaya başladı; ancak 1893 yılında 
Wilhelm Thomsen'in Göktürk alfabesini 
çözmesi ve bunu takip eden yıllarda 

onunla Wilhelm Radloff'un Orhun kita
belerini açıklamak için yaptıkları yayın
lar. Bang'ın özellikle Altayistik'in Türko
loji kolunu seçmesine sebep oldu. 1896-
1909 yılları arasında devamlı olarak Gök
türk metinleri üzerinde çalıştı ve birçok 
makale yayımiadı; bu çalışmaları sıra

sında eski Türkler'in sayıları söyleme 
esaslarını da tesbit etti. 

Willy Bang Kaup 1892'den itibaren 
Louvain Üniversitesi 'ne bağlı Yaşayan 
Doğu Dilleri Okulu'nun (Ecole des Langues 

Orientales Vivantes) akademik yöneticili
ğini yaptı ve 189S'te bu üniversitenin İn
giliz filolojisi profesörlüğüne tayin edil
di. 1914 yılına kadar LOuvain Üniversi
tesi'nde kalan Bang burada İngiliz, Al
man, Fars ve Türk dilleriyle ilgili birçok 
araştırmasını yayımlamıştır. 1. Dünya Sa
vaşı· nın başlaması üzerine Almanya 'ya 
döndü ve bu tarihten itibaren İranistik, 
Anglistik ve Germanistik sahalarındaki 
çalışmalarına son verdi. 1917'de Frank
furt Üniversitesi'nin Türkoloji profesörlü
ğüne getirildi ve Almanya'nın Karl Foy'
dan sonra ikinci Türkoloji profesörü ola
rak bu sahada Avrupa'nın en önde ge
len ilim adamlarından biri haline geldi. 
1920 yılında ise Berlin Üniversitesi Tür
koloji profesörlüğüne getirildi ve ölümü
ne kadar bu görevde kaldı. 

Kont Geza Kuun tarafından 1880 yı
lında Latince olarak yayımlanan Codex 
Cumanicus Bang'ın kuwetle ilgisini çek
miş ve eserin üzerinde derinlemesine ça
lışıp Geza Kuun yayımının dil açısından 
istifade edilemeyecek bir neşir olduğu
nu ortaya koyarak orüinal metinleri açık
lama. bazılarını da yeniden kurma şek
linde kitabı tekrar yayımlamıştır. Ber
lin'e geldiğinde ı. Dünya Savaşı'nın baş
lamasına kadar Orta Asya'da yapılan Al
man ilmi araştırma seyahatleri ve arke
oloji kazıları sonucunda bulunarak Ber
lin'e getirilen yazılı belgelerin ilk incele
yicileri olan Friedrich Wilhelm Karl Mül
ler ve Albert August von Le Coq'a katıl
dı ve Uygur harfli Türkçe belgelerin ince
lenmesi işini üzerine aldı. Müller'in dört 
ciltlik Uigurica, von Le Coq'un üç ciltlik 
Manichaica ve Bang Kaup'un başlattığı 
Turkische Turfantexte (ilk beş cilt Bang 
ile Annemari e von Gabain; VI. ci lt Bang. 
von Gabain ve Reşit Rahmeti Arat) serile
ri Berlin'deki bu ilmi mesainin sonuç
larıdır. Bang 'ın Berlin' deki çalışmala

rı arasında Türkische Turfantexte se
risi dışında Studien zur vergleichen
den Grammalik der Türk Sprachen 
vom Köktürkischen zum Osmanischen, 
Türkologische Briefe aus dem Beriiner 
Ungarischen Institut I- VIII gibi eser
leri zikredilebilir. Mukayeseli Türk dili 
araştırmaları mektebinin kurucusu olan 
Bang'ın çalışmaları öğrencileri von Ga
bain tarafından Almanya'da, Reşit Rah
meti Arat tarafından da Türkiye'de de
vam ettirilmiştir. 

8 Ekim 1934 Pazartesi günü altmış 
beş yaşında iken talihsiz bir apandisit 
ameliyatı sonucunda hayatını kaybeden 
Bang'ın ölümü hakkında Alman ve Türk 



basınında çok çeşitli makaleler çıkmış, 
hayatı ve eserleri üzer ine ise bazıları 

sağlığında olmak üzere çeşitli zaman
larda pek çok yazı yayımlanmıştır (baş

l ıcaları için bk. bibl) 

Eserleri. Bang 'ın 1889 -1934 yılları ara
sındaki kırk beş yıllık akademik haya
tında kaleme a l dığı 113 parçadan mü
teşekkil 2000 sayfa civarındaki ilmi ça
lışmaları bütün olarak değerlendirildi
ğinde bunların şu on grupta toplandığı 
görülür: 1. Dilin ve Türk dilinin genel 
konuları (8 makale, 76 sayfal; 2. Gramer 
ve kelime açıklamaları (ı ı makale, 324 

sayfa); 3. Altayistik. Mongolistik ve Man
çu-Tu n guz araştırmaları (26 makale, 180 

sayfal ; 4. Göktürkçe araştırmaları (ll 
makale, 148 sayfa); 5. Budist Uygurlar 
hakkında araştırmalar ( 12 makale, 21 O 
sayfal; 6. Maniheist Uygurlar hakkında 
araştırmalar (7 makale, 224 sayfa); 7. 
NestOri Uygurlar hakkında araştırma (ı 

makale, 35 sayfa), 8. Codex Cumanicus 
ve Kuzey Türkçesi üzerine araştırmalar 

( 12 makale, 176 sayfa); 9. Yaşayan Türk 
şiveleri araştırmaları ( 18 makale, 21 O say
fal; 10. "Berlin'deki Macar Enstitüsü'n
den Türkoloji Mektupları" adı altındaki 
Türkoloji çalışmaları (7 makale, ı 08 say
fa) Willy Bang Kaup bu çalışmaları ile 
Türkoloji 'nin. daha önceleri İslam filolo
jisi içerisinde şarkiyat çerçevesinde oku
tulan Arap - Fars - Türk dillerinden ayrı
larak kendi başına müstakil bir ilim ko
lu haline gelmesini sağlamış. Eski Uy
gur Türkçesi ile yazılmış metinler üze
rindeki çalışmalarıyla da Uyguroloj i bi
lim dalının kurucusu olmuştur (eserle
rinin tam listesi için bk. Sertkaya, s. 289-

304) 
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BANGUOGLU, Hasan Tahsin 

(1904-1989) 

Türk dil alimi ve devlet adamı. 
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21 Nisan 1904'te halen Yunan Make
donyası sınırları içerisinde bulunan Dra
ma'da doğdu. Babası buranın eşrafın
dan tütün tüccarı Alımed Cevdet Bey. 
annesi Rukiye Hanım'dır. İlk öğrenimi 
ne Selanik'te Fransızca öğretim yapan 
Mission Laice Françes'de başladı ve Dra
ma'da devam etti. Ailesi Balkan Savaşı 
sırasında Türkiye'ye göç edip Balıkesir'e 
yerleştiğ i için tahsilini burada tamam
ladı. Daha sonra istanbul Sultanisi'ne (is
tanbul Erkek Lisesi) devam ederek bura
dan mezun oldu ( 1926). Aynı yıl girdiği 

Darülfünun Edebiyat Fakültesi Edebi
yat Zümresi'nde Orhan Şaik (Gökyay), 
Hüseyin Nihai (Ats ı z). Nihad Sami (Banar
lı ) gibi her biri daha sonraları Türk dili. 
tarihi ve edebiyatının otoriteleri olacak 
kişilerle birlikte okudu. İyi Fransızca bil
diği için bu yıllarda yardımcı iş olarak 
Vakit gazetesinin Beyoğlu muhabirliği
ni de yaptı. 1930'da Edebiyat Fakülte
si'nden mezun oldu. 

1930-1932 yılları arasında Ankara 'da 
Gazi Terbiye Enstitüsü'nde edebiyat ho
calığı yaptı. Mart 1931 'de Vakit gazete
sinin eki olan aylık Vakit dergisinde ya
yımladığı "Nedim Nasıl Ölmüştü?" ve ay
nı yerde Nisan 1931 ·de yayımladığı "Saf
vet Tezkiresi" adlı iki yazısı ile ilim ale
minin dikkatini çekti. Faruk Nafiz (Çam
l ı bel). Ahmet Harndi (Tanpınar). Necip Fa
zı! (Kısakürek) . Ömer Bedrettin (Uşaklı) gi
bi şair ve yazarlarla birlikte Hız adlı bir 
kültür ve edebiyat dergisi çıkard ı ( 15 Ma
yıs - 15 Temmuz 1931 ). 

Gazi Terbiye Enstitüsü'nde iken ihtisas 
yapmak üzere Berlin'e gitti ( 1932) Al
manca öğrendikten sonra Berlin'de mu
kayeseli Türk dili mektebinin kurucusu 
ünlü Türkolog Willy Bang Kaup'un öğren

cisi olarak Mittwoch, Schaeder. Wester
ınann ve Hartmann gibi hocaların ders
lerine devam etti. Burada W. Bang'ın son 
öğrencileri olan Annemarie von Gabain. 
Reşit Rahmeti Arat, Karl Heinrich Men
ges ve Saadet Şakir Çağatay ile ders ar
kadaşı oldu. 1934'te W. Bang Kaup'un 
ölümü üzerine tezini tamamlamak için 
Breslau Üniversitesi ' ne Friedrich Giese 
ve Cari Brockelmann'ın yanına gitti. Bu
rada Altosmanische Sprachstudien zu 
Süheyl ü Nevbahar adlı teziyle doktor 
oldu (1936) 

Yurda döndüğünde Dil ve Tarih- Coğ
rafya Fakültesi'ne doçent olarak tayin 

BANGUOGLU, Hasan Tahs in 

edildi (ı 936-1943) Burada ciddi bir Tür
koloji disiplini yerleştirmeye çalıştı. Bir 
yandan da Devlet Konservatuvarı'nda fo
netik dersleri okuttu ( 1937-1939) O sı 

rada hüküm süren dilde tasfiyecilik akı
mına karşı çıktığı için bazı tenkitlere de 
uğradı (bk. Besim Atalay, Bir Doçentin 

Türicçe Oicutuşu, Ankara 1940) Fakat yıl
madan Türkiye Türkçesi'ni. güzel ve doğ
ru Türkçe'yi geliştirme ve zenginleştir
me yollarını anlatmaya çalıştı. Bu konu
da çoğu Ulus gazetesiyle Ülkü dergi 
sinde çıkan yazılarından bir kısmını üç 
broşürde topladı: Dil Bahisleri 1 (istan
bul 1941), Dil Bahisleri 2 (istanbul 1942). 

Devlet Dili Türkçe Üzerine (istanbul 
1942) 

Hocası Fuat Köprülü'nün mesleki te
siri yanında politik hayatı nın da tesiri 
altında kalan Banguoğlu 1943 'te Bin
göl'den Cumhuriyet Halk Partisi millet
veki li seçildi ve bu görevi 1950'ye kadar 
sürdü. Bu sırada partinin yayın işlerini 
ve Halkevleri teşkilatını da idare etti. 
1 O Haziran 1948'de Mi lif Eğitim bakan
lığına getirildi ve 22 Mayıs 1950'de Şern 

seddin Günaltay kabinesinin istifasına 

kadar bu görevde kaldı. Milli Eğitim ba
kanlığı sırasında Türk Dil Kurumu baş
kanlığını da yaptı. 

1950-1955 yılları arasında politikayı 

bırakarak Ayva lı k'ta çiftçilikle meşgul 
oldu. 1955'te Londra Üniversitesi School 
of Oriental and African Studies'den al
dığı davet üzerine 1959 yılına kadar bu
rada mukayeseli Türk lehçeleri dersini 
okuttu. ayrıca tasarladığı Batı Türkçesi 
gramerinin ilk cildi olan Sesbilgisi kita
bını hazırladı. 1959'da yurda dönünce 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'n
de ihdas edilen Türkçe Dini Metinler Kür
süsü'nde ders verdi; altı ay kadar da ay
nı fakültenin dekanlığını yaptı (1960) Da
ha sonra istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'nde kurulan Orta Türkçe Kürsüsü'n
de çalıştı, ayrıca Robert College'de Türk 
dili tarihi dersleri verdi. Ancak kısa bir 
süre sonra 1961 'de tekrar politikaya atıl
dı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Edir
ne senatörü seçilerek Cumhuriyet Sena
tosu'na girdi. Bu görevi 1968 yılına ka
dar sürdü. Bu arada ikinci defa Türk Dil 
Kurumu başkanlığına getirildi ( 1960- 1963), 

1963-1966 yılları arasında da Halkevle
ri genel başkanlığı yaptı. 

"Ortanın solu" görüşü İsmet İnönü ta
rafından kabul edilince Banguoğlu bu 
politikaya karş ı çıktığı için 1966'da Cum
huriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Bir 
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