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Londra Üniversitesi'nin Do~u ve Afrika Ara~t~rmalar~~Okulu'nda
Türk Dili Profesörü (Emeritus) Paul August Wittek'in 13 Haziran,
~~978'de 84 ya~~nda ya~ama gözlerini kapamas~~ile, Osmanl~~ve Türk
tarihi üzerinde yap~lan ara~t~ rmalarda yeni bir ça~~sona ermektedir.
Paul Wittek, Avusturya - Macaristan Imparatorlu~u devrinde,
Viyana yak~n~ nda Baden'de bir Çek ailesinin o~lu olarak dünyaya
geldi. Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~ nda Rus cephesinde topçu subay~~
olarak hizmet etti. Ba~~ndan ald~~~~ciddi bir yaran~n (ya~am~n~n sonraki y~llar~nda ö~rencilerinin, ba~~ ndaki bu çukur yara izine dokunmalar~m istemekten ho~lan~rd~) iyile~mesi üzerine, Osmanl~~Genelkurmay~'nda dan~~ man olarak görevlendirildi; sava~~ n son günlerinde
Filistin cephesinde hizmet etti. Kendisinin sonradan anlatt~~~~gibi,
güneydo~u Avrupa üzerinden Istanbul'a giden bir askeri trende
yolculuk ederken Türkçe ö~renmeye ba~lam~~t~. Devrin birçok önemli
Osmanl~~liderleri ve ayr~ca Gelibolu sava~~~ s~ras~nda ve sonras~nda
Mustafa Kemal Atatürk ile tan~~t~ . Mustafa Kemal Atatürk'ü çok
zeki, o s~rada Osmanl~~ordusunda hizmet etmekte olan birçok Alman
ve Avusturyal~~subaylar~n~ n, Türklere ve Müslümanlara kar~~~tak~nd~klar~~kendini be~enmi~~tav~rlara ald~r~~~etmeyen bir ki~i olarak
tan~mlamaktayd~.
Wittek, sava~~n ard~ndan Türkoloji ö~renimi yapmak üzere
yurduna döndü ve Viyana Üniversitesi'nden diplomasuu ald~. Daha
sonra Türkiye'ye geldi ve bir süre Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde
çal~~t~. Burada, Osmanl~lar~ n kökenleri ile birlikte Ortaça~~Türkçesi
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ve ~slam yaz~tbilimi üzerinde ara~t~rmalara ba~lad~. Bundan ba~ka,.
Osmanl~~ar~ivlerinin "i~e yaramayan ka~~tlar" olarak Bulgaristan'a
sat~lmas~~tasarlan~rken, halk~n dikkatini bu olaya çekmeyi ba~arm~~,
böylece Osmanl~~tarihinin son y~llar~na ili~kin ara~t~rmalara önemli
katk~da bulunmu~tur. Profesör Wittek, kendisinin sonradan anlatt~~~~gibi, güne~li bir günde Sirkeci gar~na bakan bir lokantada ö~le
yeme~i yerken bir tak~m ka~~tlar~n sokakta rüzgarla sürüklendi~ini
görmü~, yerinden f~rlam~~~ve eline geçen bu ka~~tlar aras~nda, Osmanl~lar~n ilk devirlerine ait baz~~resmi belgeler bulundu~unu görmü~.
Tan~nm~~~Türk tarihçilerinin yard~m~yle bu utanç verici olay~n ortaya ç~kar~lmas~~ve halka aksettirilmesi üzerine, ar~ivlerin, genç ku~ak
bilim adamlar~n~n ara~t~rma ve incelemelerine sunulmak üzere saklanmas~~sa~lanm~~t~r.
Profesör Wittek Viyana'ya döndükten sonra, Nazizm'in ortaya
ç~lu~~na kar~~~tepkisini göstermek amac~yle Brüksel'e göç etti. O s~rada
Profesör Henri Gregoire'nin ba~kan~~bulundu~u Bizans Ara~t~rmalar~~Enstitüsü'nün canl~~ ortam~~içinde bilimsel faaliyetlerini geli~tirdi. Naziler, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u istilâ edince,
Wittek küçük bir sandala binerek Ingiltere'ye kaçt~. Avusturya
uyruklu olmas~~nedeniyle önce yabanc~~bir dü~man gibi görülerek
hapse at~ld~. Bununla birlikte, az sonra, ba~~nda Profesör Sir Hamilton A. R. Gibb ve Sir Denison Ross oldu~u halde kimi ~ngiliz do~ubilimcileri onun sal~verilmesi için u~ra~t~lar ve Londra Üniversitesi'nde görev verilmesini sa~lad~lar. Sava~~n hemen ard~ndan Brüksel'de bulunan e~inin ve ailesinin yan~na gitti. 1948 y~l~nda, Do~u ve
Afrika Ara~t~rmalar~~Okulu'nda yeni kurulan Türk Dili kürsüsüne
atanmas~~üzerine kesin olarak Ingiltere'ye döndü ve emekli oldu~u
1961 y~l~na dek bu kürsüde kald~. Ancak Wittek, kendisine uygun
bir çal~~ma odas~~ sa~lanmad~~~~ve akademik faaliyetlere kat~lma
olana~~~verilmedi~i için üzüntü duymaktayd~. Bu nedenle Londra'dan
pek uzakta olmayan Warburg Enstitüsü'ne atan~nca çok sevindi ve
ölümüne dek bu enstitüde çal~~malar~n~~sürdürdü. Wittek ya~am~n~n son y~llar~nda art~k faal olarak ders okutmad~~ve yaz~~yazmad~.
Ancak, Osmanl~~bilimsel ara~t~rmalar~na ve çok say~da ö~rencilerinin
çal~~malar~na kar~~~derin bir ilgi beslemeyi sürdürmekte ve düzenli
olarak ziyaretine gelen bilim adamlar~n~, Londra'n~n banliyösü
Ruislip'deki odalar~nda ya da Warburg Enstitüsü'nde kabul etmekteydi.
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Paul Wittek, gerçekte arkas~ndan çok say~da yap~t b~rakm~~~bir
bilim adam~~de~ildi. Meslek ya~am~~boyunca ancak iki küçük kitap
yay~mlad~ : Das Fürstentum Mentesche (1934) ve daha önce verdi~i konferanslardan olu~an The Rise of the Ottoman Empire (1938). Bununla
birlikte bu çok say~da yazd~~~~yaz~larda, Wittek, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun kurulmas~nda Gazi gelene~inin önemini vurgulamak
için bir temel kurmu~tur. Gazi gelene~ine ili~kin dü~ünce, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun kurulmas~nda ~u ya da bu millet toplulu~unun
katk~s~~oldu~unu vurgulamaya çal~~an, kimi son zaman bilim adamlar~n~n çabalar~na kar~~n, hiç bir zaman çürütülmeyen bir dü~ünce
olarak kalm~~t~r. Wittek'in Osmanl~~tarihini ve Osmanl~~Türkçe'sinin
nüanslar~n~~tam anlam~yla bilmesi yan~~ s~ra, bilgisini, ondan yararlanma yetene~ine sahip ve istekli ki~ilere vermede a~~r~~ölçüde istekli
davran~~~ , Osmanl~~tarihi üzerindeki ara~t~rmalar~, kendinden önce
yap~lan ara~t~rmalara k~yasla çok daha bilimsel bir temelde geli~tirmeye çal~~makta olan çok say~da bilim adam~n~n yeti~mesinde
yard~mc~~olmu~tur. Wittek, Osmanl~lar hakk~nda Bat~l~~kaynaklar~~
dolduran, yerle~mi~~ve Bat~l~~bilim adamlar~nca yüzy~llar boyu yinelenmi~~efsane ve hayallere yer verilmeyerek, her ~eyden önce, Osmanl~~kaynaklar~n~n ara~t~r~larak incelenmesi gere~ini vurgulam~~t~r.
Osmanl~~ ar~ivlerine ilk olarak onun ilgi göstermesidir ki, ö~rencileri
ile birlikte Türkiye'nin içinde ve d~~~nda bulunan kimseleri, ~kinci
Dünya Sava~~'n~n ard~ndan ara~t~r~c~larm incelemesine sunulan bu
kaynaklardan yararlanmaya özendirmi~tir.
Wittek, dedi~i dedik ve insanlarla ili~ki kurmayan bir ki~i olarak
tan~nm~~t~r. Ancak ilk anda görülen içine kapan~kl~~~~ortadan kalkt~ktan sonra, s~cak insani duygulara ve ilgilere sahip ki~ili~i ortaya
ç~kard~. Ba~kalar~~ile birlikte kendisinin ve ö~rencilerinin de ac~mas~z
bir ele~tiricisiydi. Kimi yazarlar, yeni yay~mlanan yap~tlar~ndaki
yanl~~l~klar~~gösterebilecek ölçüde gerçekten eksiksiz bilgiye sahip
olmas~~yüzünden, onu son y~llarda s~kça ziyaret etmekten çekinirlerdi. Wittek tamamlanm~~~ya da yar~~tamamlanm~~~yaz~lar~n~~çok
say~da dosyalarda saklard~. Mümkün olan her türlü kaynak malzemenin ortaya ç~kar~ld~~~ndan ve incelendi~inden kesin olarak emin
olmad~kça bunlar~~yay~mlamaktan çekinirdi. Bu yaz~lardan birkaç~,
cömertce verdi~i ö~rencilerince ve arkada~lar~nca sürdürülen ara~t~rmalar~n gerçekte çekirdeklerini olu~turmu~tur.
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Wittek'in konferanslar~, tüm dinleyicileri için esin kayna~~~olmu~tur. Kendinden sonraki Osmanl~~tarihçilerinin birçok pek önemli
"bulgular~" gerçekte onun konferanslar~nda filizlenmi~tir. Osmanl~lar~n ba~ar~ya ula~malar~= nedenini, Osmanl~~yüksek tabakas~n~n,
yüksek tabaka kurulu~lar~~ve Islam kurulu~lar~~olarak iki bölüme
ayr~ld~~~n~~ve yüksek tabaka kurulu~lar~n~n, yaln~zca sonradan Islam
dinini kabul etmi~~H~ristiyanlardan olu~tu~unu öne süren Lybyer
tezinin saçma oldu~u; Osmanl~~toplumunun ve kurulu~lar~n~n geli~mesinde — Yunan ve Bizans miras~n~n etkisini vurgulamay~~ ye~~
tutan kimselerin tersine olarak — Türk ve Islam geleneklerinin etkin
oldu~u; XIX. yüzy~lda ba~~ms~zl~~a kavu~an uluslarca ortaya yay~lan, yüzy~llar boyu süren Osmanl~~yönetiminde bask~~alt~nda tutulduklar~na ili~kin savlar~n tersine olarak - Millet sistemi ile Osmanl~~
uyruklar~na özgürlük ve özerklik verildi~i gibi dü~ünceler bu "bulgular" aras~nda yer almaktad~r.
Paul Wittek bilim adamlar~~ içinde bir bilim adam~yd~ ; O'nu
tan~yan ve tan~mayan herkesin yoklu~unu duyaca~~~gerçekten büyük
bir insand~.

