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FRANSA'DA TÜRK INCELEMELERI VE TÜRK
TARIHI ÜZERINE ARASTIRMALAR
ROBERT MANTRAN
Türk Tarih Kurumu'nun Say~n Ba~kan~, Say~n Meslekta~lar~m,
Tebli~imi size sunmadan evvel, bir yandan Türk Tarih Kurumu'nun ~eref üyesi olarak atamakla bana yapt~~~n~z saygml~ktan
ve bugün bu toplant~n~n önünde konu~ma imkan~~verdi~inizden
dolay~~size te~ekkürlerimi sunmak isterim; öte yandan, kaybetti~imiz
iki büyük Türk tarihçisinin an~s~n~~sayg~yla anmak isterim. Çoktan beri tan~d~~~m ve bana dostlu~unu göstermi~~olan eski ba~kan~n~z Enver Ziya Karal ve Osmanl~~Imparatorlu~u'nun ikdisadi
ve idari tarihi alan~nda hocam, yol göstericim ve samimi hayranl~~~m ile derin sayg~lar~m~n konusu olmu~~merhum profesör Ömer
Lütfi Barkan.
Türk dilinin incelenmesi, Türk ve Osmanl~~aleminin tarihi,
medeniyeti ve kurumlar~~hakk~nda ara~t~rmalar, Frans~z krall~~~~
ile Osmanl~~imparatorlu~u aras~nda ili~kilerin kuruldu~u on alt~nc~~
yüzy~la kadar gidebilen bir gelenektir; ba~la~man~n perspektiflerinde
Türk dünyas~n~n tan~t~lmas~, büyük önemi olan iki yenilik taraf~ndan
te~vik edildi: Türk ve Arap dillerinin ö~retildi~i College Royal'~n
(daha sonra College de France) kurulmas~~ve Osmanl~~el yazmalar~mn
ve metinlerinin Bibliotheque Royale'da, daha sonra Bibliotheque
Nationale'da toplanmalar~.
Sonradan, Istanbul'da Frans~z Sefaretinin aç~l~~~~ ve Osmanl~~
Imparatorlu~unun ba~l~ca iskelelerinde konsolosluklar~n kurulmas~~
Türk alemi ile daha s~k~~ili~kilerin kurulmas~na yol açarken, özellikle
1795'de Paris'te kurulan ~ark Dilleri Mektebi (~imdi Do~u Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü)'nün temeli olan ve ~stanbul
Sefarethanesinin dahilinde ~~669'da kurulmu~~olan Gençler Dil Mektebi içinde önemli bir tercüman kitlesi yeti~mesi sonucunu do~urmu~tur. On yedinci yüzy~l~n sonundan itibaren birkaç tercüman,
Osmanl~~Devletinin dili, edebiyat~, tarihi ve medeniyeti ile yak~ndan
ilgilendiler, diyebiliriz ki ilk Frans~z oryantalistleri (Do~u uzmanlar~)
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oldular. Antoine Galland ve Petis de la Croix isimleri çok tan~nm~~~
olup, onlar~n tarihsel rolü üzerine dikkat çekilmelidir. Bu tercümanlar
el yazmalar~mn derlemecileri olduklar~~için, bugüne kadar henüz
hepsi incelenmemi~~olan bir çok Türk kitaplar~~ve vesikalar~~Milli
Kütüphanede toplanm~~~bulunmaktad~r.
O zamandan itibaren, Türk alemi hakk~ndaki bilgi gitgide
artacak ve ancak on dokuzuncu as~rda ~arkiyat konusunda ve
Türkiyat konusunda ilmi ara~t~rma gerçekten ba~layacakt~r.
Yirminci yüzy~l~n ba~lang~c~na kadar oryantalistler çok yönlüdür.
Osmanl~~devletinin içine kar~~m~~~olan Türk aleminin ve Arap aleminin — hatta Iran aleminin — uzman~d~rlar. Dillerin ve medeniyetlerin
bir arada bulunmas~~bu çok yönlülü~ü zorunlu k~lar. Bu özellik göz
önüne al~nmazsa bu âlemler gerçek olarak anla~~lamaz. Fakat bu
oryantalistlerin çok bilimsel bir yan~~da vard~r; yani ara~t~rmalar~mn
alan~~dil, edebiyat, filoloji, din ve tarihi kapsar; özel etüdler henüz
geli~me içinde olmad~klar~ndan, bu devrin oryantalistleri ansiklopedist
olarak say~labilirler.
~arkiyat ve özellikle Türkiyat konusunda ara~t~rmalar~n çe~itli
alanlarda ço~almas~~ve derinle~tirilmesi, ö~retimlerinin uzmanla~mas~~
ve hele di~er insan bilimlerinin metodlar~~ve objektiflerini benimseyen
ara~t~rmalar~n geli~mesi sonucunu do~urdular.
' Ikinci dünya sava~~ndan sonra, ~~945'te Paul Pelliot'nun ölümü
ve ~ 949'da Jean Deny'nin emeklili~i, yeni bir Türkolog neslinin ortaya
ç~kmas~na yol açm~~t~r.
Uzun süre, Fransa'da Türk dilinin tek ö~retildi~i yer ~ark Dilleri
Mektebi oldu; aras~ra, on dokuzuncu yüzy~l~n sonuna kadar College'de Fransa'da da Türk dili dersleri verildi.
95o'de Paris'te Ecole Pratique des Hautes Etudes içinde,
tarih ve filoloji bilimleri k~sm~nda, Türk Tarihi ve Filolojisi Etüdleri
bölümü kuruldu; bu bölümünün sorumlu yöneticisi olarak Louis
Bazin tayin edildi. Bu görevinden öte Louis Bazin halen Do~u Dilleri
ve Medeniyetleri Milli Enstitüsünde Türkçe profesörüdür. 96 ~~'de
Aix en Provence Edebiyat Fakültelerinde (~imdiki üniversitede
Provence/Aix Marseile bir k~s~m) Türk Dili ve Medeniyeti kürsüsü
kurulup yönetimi bana verildi; 1962'de Strasbourg Üniversitesi'nde
buna benzer bir kürsü kurulup, yönetimine önce Rene Giraud daha
sonra Irene Melikoff tayin edildiler. Bu kurumlardaki ö~retim prog-
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ramlar~~kendilerine özgü de~i~ik nitelikler ta~~rlar: Do~u Dilleri
Milli Enstitüsünde ö~retim, Türkiye'deki ya~ayan Türkçe'ye hasrettir;
Ecole des Hautes Etudes'deki ö~retim eskiça~~ve ortaça~~filolojisi
ile ilgili olup Mo~olistan ve Yenisei Yaz~tbilimi, Rüniform ve Uygur
metinleri gibi konular üzerinde çal~~~l~r; Strasbourg'daki ö~retim
bir yandan günümüzdeki Türk diline yer verip, di~er yandan Ortaça~da Anadolu'nun efsane, destan ve din edebiyat~n~~ ve ~imdiki
Anadolu din derneklerinin de~i~ik mehzeplerin incelenmesini kapsam~na al~r. Aix en Provence'da ça~da~~Türk dili ve özellikle Osmanl~~
devletinin tarihi ve medeniyeti ile ilgili ö~retim görülür. Birkaç
seneden beri Toplum~~Bilimleri Yüksek Etüdleri Mektebi'nde Alexandre Bennigsen "Sovyetler Birli~inde Türk Uluslar~" konulu;
Nicoara Beldiceanu da paleografi ve ön Osmanl~lar tarihi üzerine
ders vermektedir.
Bu yüksek ö~retim merkezleri etraf~nda Üniversiteler ve Centre
National de la Recherche Scientifique'in mali ve maddi yard~m~yla ara~t~rma ekipleri kuruldu, ayr~ca bunlardan ba~ka birçok
ara~t~rma ekibi çal~~malar~n~~sürdürmektedir.
Paris ara~t~rma ekiplerinden birinin yöneticisi olan Louis Bazin,
Yüksek Asya ile Orta Asya'n~n ~slam öncesi Türk alemi ve Türk yaz~tlar~~ile ilgili çal~~malar yönetti ve ara~t~rmalarda bulundu. Bu
etüdlerin sonuçlar~n~~ ~slam öncesi Türk dünyas~~bilimi için esas te~kil eden "Eskiça~~ve Ortaça~~Türk Takvimleri" adl~~doktora tezinde
ortaya koymakta; tarihsel dü~ünceler, gereken aç~klamalara kavu~urken yaz~tsal metinlerin sarih tarih saptamalar~~gerçekle~mektedir. Bazin'in çal~~malar~n~n di~er bir k~sm~, tarihi ve mukayeseli
dilbilimi çal~~malar~~ile ilgilidir : Sözlü~ün tarihi, Türkçe gurubunun
konu~ulan dilleri üzerine ara~t~rmalar, v.s. Bu alanda Jacqueline
Baraji'nin "Les relations Spatiels en turc Contemporain Etude
Smantique" adl~~kitab~ndan da bahsetmek gerekir. James Hamilton'a
gelince, o eskiden Paul Pelliot taraf~ndan getirilmi~~Toueng Hang
vesikalar~n~~düzenli olarak yay~nlay~p, Uygur metinlerinin ara~t~r~lmas~nda uzmanla~t~. Eski Türk dilleri bilgisine Çin diliyle ilgili bilgileri
ekleyip, bu metinlerin derin ele~tirisel bir incelemesini gerçekle~tirebildi. Slav dilleri uzman~~ve Türkolog Guy ~mart'~n K~rg~z dili üzerine yapm~~~oldu~u filolojik ve dilbilimsel çal~~malar, doktora tezinin
ortaya ç~kmas~n~~sa~lam~~lard~r. Remy Dor'a gelince, o Pamir'deki
Afganl~~ K~rg~zlar~n özgün geleneklerini incelemektedir. Selçuklu
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heykelcili~i hakk~ndaki tümleyici ara~t~rmay~~Orta Asya, sonra
Anadolu Türk Uluslar~n~n dini gelenekleri ile ilgili ara~t~rmas~na
ekliyen Jean Paul Roux önemli çal~~malar vermektedir. Jean - Louis
Bacqu - Grammont, Osmanl~~Seferi münasebetleri üzerine yapt~~~~
çal~~malardan ba~ka, Ça~atay metinlerini inceledi, yay~nlad~~ ve
Birinci Selim'in M~s~r ve Suriye seferleri ile ilgilendi.
Di~er bir alanda, Türk folkloru ve sözlü edebiyat~n büyük uzman~~
olan Pertev Naili Boratav'~n çal~~malar~, Michle Nicolas'mn Türk gelenekleri üzerine çal~~malar~, Türkiye'de bal~klar ve bal~k av~~üzerine
incelemeleri, Altan Gökalp'in Anadolu Çepnileri üzerine yapm~~~oldu~u ethno sosyolojik çal~~malar~~da bu arada hat~rlatmak gerekir.
Paris'te ayn~~zamanda Selçuklu ve ön Osmanl~~tarihi üzerine
ara~t~rmalar Claude Cahen ile- Nicoara ve Ir&le Beldiceanu
taraf~ndan yürütülmektedir. Bu devrin içtimai, idari, iktisadi ve kül- türel yönleri zekice incelemelere f~rsat yaratt~lar ve on be~inci yüzy~l~n son on y~l~nda Osmanl~~devleti ile Bat~~Devletleri aras~nda
münasebetlere ~~~k tutan Cem Sultan'la ilgili bir tez, genç bir Türkolog,
Nicolas Cetni taraf~ndan savunuldu. On alt~nc~~yüzy~lda Birinci
Selim ve ~ah Ismail zaman~ndaki Türk ve Iran ili~kileri, Jean - Louis
Bacque Grammont'n~n çal~~malar~na konu oldu. Onun tezi bu ili~kilerin siyasi ve dini özelliklerini ayd~nlat~yor. Christiane Villain
Gandom on alt~nc~~yüzy~lda Osmanl~~Imparatorlu~una ait Venedik
vesikalarm~~inceliyor, Michel Lesure da Inebaht~~sava~~~üzerine
belgelere dayal~~bir kitap yay~nlad~.
Di~er bir ekibin, Alexandre Bennigsen ve Cl~ ntal Lemercier
Quelquejay idaresindeki ara~t~rmalar~ n iki istikameti var: Birisi, Gilles
Veinstein ve Mihnea Berindei'nin çal~~malar~~ile on yedinci ve on
sekizinci as~rda Osmanl~~Imparatorlu~unun Tuna vilayetlerinin
incelemesi; öteki, on alt~nc~~as~rdan itibaren ~imdiki Sovyetler Birli~i
co~rafi s~n~rlar~~içinde kalan Türk ul~~slarm~n tarihidir.
Daha yak~n zamanlara ait, on dokuzuncu yüzy~l~n sonunda ve
yirminci yüzy~l~n ba~lang~c~nda, Osmanl~~devletinin siyasi ve sosyal
hayat~~üzerine Paul Dumont'nun ara~t~rmalar~~ve ayn~~zaman için
Türk milliyetçi hareketleri üzerine (Özellikle Yusuf Akçura hakk~ndaki tezi) François Georgeon ara~t~rmalar~m bildirmelidir.
Türk dünyas~~co~rafyas~~ile ilgili çal~~malar~~Xavier de Planhol
yönetir. Nancy Üniversitesinde Marcel Bazin ayn~~konuda ara~t~rmalar yapar.
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Strasbourg Üniversitesinde Selçuklu ve ön Osmanl~~Ortaça~~Türk
edebiyat~~ile ilgilenen Irene Melikoff, Ortaça~~ve Yeniça~da Anadolu'daki Alevi çevreleri inceliyor.
"Interet et Imperialisme Français dans l'Empire Ottoman
1895-1914 - Osmanl~~ imparatorlu~unda Frans~z ç~karlar~~ve Emper
yalizmi) adl~~büyük bir tez yazm~~~olan ve Osmanl~~devletinin son
y~llar~n~n iktisadi tarihinde uzmanla~m~~~olan Jacqus Thobie, Reunes
Üniversitesinde bu konularla ilgili olan ara~t~rmac~lar~ n bir gurubunu
idare eder.
Aix en Provence Üniversitesinde, yönetiminde bulunan Groupe
de Recherches et d'Etudes sur le proche orient tesis edildi. Osmanl~~
Imparatorlu~unun Arap vilayetleri tarihi (esasen M~s~r ve Suriye),
Osmanl~~devrinde müslüman ~ehirleri (Kahire, ~am, Haleb, Tunus,
Cezayir), on alt~nc~~as~rdan ondokuzuncu asra kadar Kuzey Afrika ile
Yak~n Do~u münasebetleri, ta~ra ve belediye kurumlar~, on sekizinci ve
on dokuzuncu as~rlarda Do~u Akdeniz'de salg~nlar ; Türk kitabeleri
(Kahire, ~am) ve sonra da Tunus'daki ve Kahire'deki saraylar ile
evlerin mimarl~~~, bu ekibin ara~t~rma alanlar~d~r. G. R. E. P. O.
himayesiyle Kahire'deki saraylar ve evler hakk~nda dört cilt (Memlük
ve Osmanl~~devirlerine ait) ne~redildi. Bir sentez cildi olan Memlük
devrinde Kahire ~ehri tarihi de bu sene bir kitap olarak ç~kt~ ; bir
kaç hafta sonra, ikinci cilt - Osmanl~~devri - ç~kacak. Di~er kitaplar
ne~redilmi~ti. "John Ninet'nin M~s~r mektuplar~", "1848'den 1914'e
kadar Osmanl~~Imparatorlu~unda Cezayirliler ve Tunuslular"
"Meliopolis ~ehri" ve on dokuzuncu as~rda M~s~r üzerine bir
Colloque'un tebli~leri de ne~redilmi~ti.
Fransa'da Türkoloji etüdlerinin incelenmesi ~u önemli çizgileri
ortaya ç~kar~r. Islam öncesi Türk âlemi, on dördüncü as~rdan on
sekizinci asra kadar Osmanl~~Imparatorlu~unun tarihi, sözlü edebiyat, dini edebiyat. Tabii bu alanlarda çal~~ malar devam edecektir. Louis Bazin ve ekibinin program~ nda, dilbilimsel ve tarihsel
bak~mdan Islam öncesi Türk metinlerinin incelenmesi vard~r; di~er
yandan ça~da~~Türk âleminin ethnolinguistik ve toplum bilim ara~t~rmalar~~da bu program~n kapsam~na girer.
Nicoara ve Irene Beldiceanu, Jean - Louis Bacque - rammont
ve Gilles Veinstein, Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde siyasi, idari,
kurumsal tarih konular~nda de~erli ara~t~rmac~lard~r. Ar~iv vesika-
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lar~n~ n incelenmesi ve tercümesine özellikle dayanan ara~t~rma
tasar~lar~, geçmi~~ve ~imdiki çal~~malar~n~n devam~n~~ te~kil ederler. Bu ara~t~ rmalar ikdisadi ve içtimai tarihine, özellikle toprak
meselelerine dayan~r.
Irene Melikoff ve Strasbourg'daki ara~t~rmac~lar~n çal~~malar~,
dinsel tarih ve edebiyat alamndad~r. On dördüncü ve on be~inci
yüzy~llarda Yunan ortodoks çevreleri ile Türk müslüman çevreleri
aras~ nda münasebetler üzerine Michel Balivet özel bir ara~t~rma
sürdürüyor.
Aix en Provence'daki ekip, on alt~nc~~as~rdan on dokuzuncu asra
kadar Osmanl~~devletinin Arap vilâyetlerinin tarih ve medeniyetini
kapsayan ortak çal~~malar~n~~bir ilgi merkezi ertafinda düzene koyar:
Kuzey Afrika ile Yak~n Do~u mukayeseli tetkilderi. ~u tetkikler, bu
vilayetlerin idari, dini, siyasi ve insani hayat~n~~ te~kil eden muhtelif
unsurlar~n, benze~melerin, uyumlar~ n ve de~i~ikliklerin ayd~nl~~a kavu~turulmas~n~~istiyorlar. Bu tetkiklerin ilerlemesi ve mukayeseli çal~~malar~, a~a~~daki ara~t~ rmalar ile ilgili olacak: Vilayetlerin tesisleri
ve kanunnameleri, önemli ~ ehirlerin idari, iktisadi ve içtimai sistemleri, dini hayat~ n ruhani ve insani unsurlar~~(ulema, tarikat ve
nüfuzlar~, dini büyük merkezlerin rolü), vak~ f vesikalar~n mukayeseli
incelemesi, Kuzey Afrika ve Yak~n Do~u muhtelif memleketlerin
mukayeseli konut mimarisi ve ~ehirlerin de~i~imi. Bu çok engin
program, Istanbul, ~am, Kahire, Tunus ve Cezayir ar~iv vesikalar~n;
~am, Kahire, ve Cezayir vak~ f vesikalar~ n; Kahire, Tunus ve ~am'daki Osmanl~~devrine ait saraylar ve hususi evlerin incelemeleri
üzerine dayanacak. Bu son program, Türk üniversite profesörleri
ile temasta olan Istanbul'daki Anadolu Tetkikleri Frans~z Enstitüsü'nde sürdürülen ara~t~ rma projelerin çerçevesinde Türkiye'de yer
alacak.
Kurulmu~~ara~t~ rma ekiplerine ba~l~~olmayan Türkologlar~n
çal~~malar~ ndan, on dokuzuncu ve yirminci as~rlarda Bosna ve daha
geni~~olarak Balkan Avrupa; müslümanlar~n üzerine Alexandre
Popovic'in çal~~malar~ ; ~ark musikisi özellikle geleneksel Türk musikisi
üzerine Jean Claude Chabrier'in çal~~malar~~belirtilmelidir. Türkoloji
alan~nda Frans~z ara~t~rmalar~n~ n ileriye dönük bu k~sa tablosu,
oryantalist gelenekle büyük bir devaml~l~k gösteriyor. Ama bununla
birlikte mühim bo~ luklar da ihtiva ediyor: En önemli noktalar Albert
Gabriel'in ba~latt~~~~Türk ve Osmanl~~Sanat Tarihi ve Arkeolojisi ile
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ilgili ara~t~rmalar, ça~da~~Türkiye ile ilgili iktisadi, siyasal, toplum
bilimsel, demografik çal~~malar ve klâsik Osmanl~~edebiyat~~alan~nda
göze çarpar.
Frans~z Türkologlar~n~n etkisiyle, Tunuslu ve Cezayirli genç
ara~t~rmac~lar, memleketlerinde Osmanl~~devrine ait Arap ve Türk
ar~ivlerinin incelenmesine ba~lad~lar. Ilk neticeler umut uyand~rd~. Art~k karanl~k bir devrin tarihini ayd~nlatabilecek yeni bir ~~~k
getiren belgeleri bekleyebiliriz.
Ikinci Uluslararas~~Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ve Türkiye'nin
sosyal ve ekonomik tarihi kongresinin Temmuz ~ 98o'de Strasbourg'da
topland~~~n~~ve kongre tebli~lerinin bas~mda oldu~unu bu arada
belirtmek isterim.
Frans~z Türkologlar~~taraf~ndan tesis edilmi~~Association pour
le Developpement des Etudes Turques ve Strasbourg Üniversitesi'nin
Türk Tetkikleri Enstitüsü tarafindan yay~ nlanan Turcica dergisinin
yeri ve rolünden bahsetmeden geçemeyiz. Irne Melikoff, JeanLouis Bacque Grammont ve Paul Dumont'un gayretleri sayesinde,
Türkiyat ve ~arkiyat yay~nlar~~aras~nda imrenilecek bir yer i~gal ediyor;
bütün uluslar~n Türkologlanna aç~k bu dergi her sene bir cilt, aras~ra
iki cilt ne~reder; en son ç~km~~~olan on dördüncü cildi (1982)'dir.
Yedinci cilt (1975) Frans~z canl~~Türkologlarm çal~~malar~n~n hemen
hemen eksiksiz bir bibliyografyas~n~~ihtiva eder; arkadan gelen ciltlerde di~er memleketlerin Türkologlar~n~n çal~~ma listesi yap~lm~~t~r.
Yay~nc~l~k alan~nda Istanbul Frans~z Enstitüsü kolleksiyonlar~nda
bir çok Türkoloji kitab~n~n yay~n~~desteklendi; özellikle, Profesör
Ömer Lütfi Barkan ile s~k~~ve dostça münasebetlerde bulunan
Frans~z Türkologlar~, onun hat~ras~na 198o'de bir kitap ne~rettiler.
Fransa'da Publications Orientalists de France, Publications Üniversitaires de Lille Association Pour la Diffusion de la Pens6e Française ve di~er
yay~ nevleri çok defa, Centre National de la Recherche Scientifique
yard~m~yla Frans~z Türkologlar~~taraf~ndan yaz~lm~~~bir çok kitap
ne~rettiler.
1981 'de Ankara'da yeni Türkiye'nin kurucusunun yüzüncü
do~um y~ldönümü dolay~s~yla Mustafa Kemal'in devrindeki Fransa
ile Türkiye aras~ndaki ili~kileri konu alan bir Frans~z - Türk paneline
Frans~z Türkologlar~~ da kat~ld~lar. Bu panelin tebli~leri Cahiers de
Turcica (Turcica defterleri), kolleksiyonunda yay~nland~.
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Sunulan rapor ve projeler Türk ve Osmanl~~alemine ait Frans~z'
incelemeleri ve ara~t~ rmalar~n~ n hayatiyetini gösteriyorlar. Üniversiteler ve Centre National de la Recherche Scientilifique'den önemli
destek alan ara~t~ rma ekipleri ve ara~t~rmac~
lar bu kurumlardan
gerek mali gerekse maddi yard~ m görmekte, çal~~malar~~için imkanlar
sa~lanmakta, ö~retim kadrolar~~ aç~lmaktad~
r.
K~saca Fransa'da Türkoloji ö~retim ve ara~t~rmalar
~n~n sa~l~ kl~~
bir yap~ ya sahip oldu~unu, kendisini güzel günlerin bekledi
~ini,
eskiden oldu~u gibi uluslararas~~alanda, Türk incelemelerinin geli
~mesine katk~da bulunaca~~n~~dü~ ünebiliriz. Böylece Pavet de Courteille,
Barbier de Munard Paul Pelliot özellikle Jean Deny'nin bilimsel
katk~lar~ na borçlu olan günümüz Türkologlar~~
onlar~ n eserlerine
devam edebileceklerdir; ayr~ ca burada, yeni nesli ile iftihar edebilecek tüm Türkoloji dünyas~n~ n kendisine borçlu oldu~u Jean Deny'nin
hat~ras~n~~sayg~~ ile anar~m.

