TÜRK TAR/H KURUMU

BELLETEN
Cilt: XLVI

Nisan 1982

Say~ : 182

KARAL'IN ARDINDAN
ULU~~
~~DEM~R
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Uzun ya~aman~ n en büyük sak~ncas~~yak~ n dostlar~~ardarda yitirmenin
ac~s~n~~çekmektir san~ r~m. Son y~llarda Nusret H~z~r, Bedrettin Tuncel ve
nihayet Enver Ziya Karal'~ n bizleri geride b~ rakarak göçmelerinin benim
gibi 82 ya~~ n~~bitirmi~~biri için nas~l bir y~ k~m oldu~unu dü~ünemezsiniz.
Enver Ziya Karal benim yaln~ z çal~~ma arkada~~ m de~ildi. O, her
konuda anla~t~~~m~z, ayn~~ dü~ünceyi payla~ t~~~m~z bir fikir arkada~~md~.
Türk Tarih Kurumu'nda yap~ lan törende tabutu ba~~ nda göz ya~lar~m~~zor
tutarak ~öyle demi~tim:
"Büyük bir bilim adam~ n~, büyük bir insan~ , gerçek bir Atatürk'çüyü
yitirdik. Enver Ziya Karal'~n ki~ili~ini bütün yönleri ile dile getirmek kolay
de~ildir. içten halkç~~ idi. ~atafattan, gösteri~ ten ho~lanmazd~. Alçak
gönüllülük ba~l~ ca karakteri idi. Arkada~lar~ na bir karde~~ve evlat
muamelesi yapar, en küçük yard~ ma te~ ekkür ederdi. Görev ve sorumluluk
duygusu yüksekti. Hiçbir i~ten kaç~ nmaz, hiçbir görevi geri çevirmezdi.
Atatürk'ü içten sever, inan~ r, eserlerine ve ilkelerine büyük sayg~~
gösterirdi. Hümanistti, ak~lc~~ idi. Sanki ölece~ini biliyormu~~gibi son
günlerini yo~un bir çal~~ma içinde geçirdi. Ya~hl~~~ na ve hastal~~~na kar~~n
g8 ~~ 'in sonlar~nda Var~ova, Budape~te ve Paris'te yap~lan Atatürk
seminerlerine birer bildiri ile kat~ld~.
Eski deyimle medeni cesaret sahibi idi, inand~~~~fikirleri sonuna kadar
israrla savunurdu. Kanunlara, yönetmeliklere son derece ba~l~~ idi. Her i~in
me~ru olmas~n~~ isterdi. Ya~ant~s~~ büyük bir sadelik içinde geçmi~tir.
Kendisiyle k~ rk y~ldan beri tan~~~rd~ m. Türk Dil Kurumu'nda uzun
y~ llar birlikte Yönetim Kurulu üyeli~i yapt~ k. ~~94 ~~ 'den beri Türk Tarih
Kurumu'nun üyesi idi. 1943'te Yönetim Kuruluna, 949'da Genelsekre-
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terli~e, 1 973'te Ba~kanl~~a seçildi. K~ rk y~l içinde birbirimizi hiç incitmedik.
Daima fikir birli~i içinde idik. Herkese kar~~~nazikti. Büyük bir ho~görü
sahibi idi. Kendisine ihanet edenleri bile afederdi. Çok duygulu idi.
Belleten'in son cildini kendisine gönderdi~im zaman beni telefonda
a~layarak kutlam~~, onurland~ racak sözler söylemi~ ti.
Büyük bir dostu, karde~ten daha yak~ n bir insan~, çok de~erli bir
tarihçimizi ve nihayet hümanist bir insan~~ yitirdik. An~s~~ hiçbir zaman
yüre~imizden ç~kmayacakt~ r. Ac~m~z sonsuzdur. Yerini doldurmak güçtür.
Nur içinde yats~n."
Karal'la iki defa yurd~~~~gezisinde beraber bulunduk. ~ yi insan yol
arkada~l~~~ nda belli olur derler. Çok do~ru bir söz. Karal en zahmetli
yolculuklarda bile ne~esini, sakinli~ini yitirmeyen bir yol arkada~~~idi.
Ölümünden üç gün önce Cuma günü Say~n Amiral Fahri Çoker'le
birlikte Kurum'daki odamda beraberdik. Herzamanki ne~esi ile uzun uzun
konu~tuk. Konu~may~~ çok severdi. Pazartesi günü kendisini Alman
Büyükelçili~i Kültür Ata~esi ziyarete gelecekti. Ö~leden sonra bunu
hat~ rlatmak için telefonu açt~~~m zaman sevgili e~i gece saat be~te gö~sünde
bir a~r~~duydu~unu ve hemen T~ p Fakültesine kald~ rd~ klar~ m, yeni bir kalp
krizi geçirdi~ini söyledi. "Ulu~'a haber verin, fakat ziyarete gelmesin"
demi~. Beynimden vurulmu~~gibi oldum. Bu üçüncü krizdi. ~lk krizi çok a~~r
geçmi~ti. Hatta doktorlar bu kadar a~~r kalp krizi geçirenin bir y~ldan çok
ya~amas~~ olanaks~z oldu~u halde, sekiz y~l daha ya~am~~~olmas~n~n bir
mucize oldu~unu söylemi~ler. Sal~~sabah~~evine tekrar telefon etti~im zaman
ac~~ haberi ö~rendim. Gece onbir buçukta gözlerini bu fani dünyaya
kapam~~t~. Telefonda benim co~ku ile a~lad~~~m~~ duyan sevgili k~z~~ ve
damad~~ Kurum'a gelerek beni teselli etme~e çal~~t~lar.
Aradan aylar geçti. Ac~s~~ hâlâ yüre~imi kanat~yor. Kurum'daki
odam~ n kap~s~~ her aç~ld~ kça onun girece~ini san~yorum.
Enver içine kapal~~ bir insand~. Dertlerini, üzüntülerini hiç belli etmez,
içine atard~. ~~~
2 Balkan Sava~~'nda Üsküp'ten göç ederlerken çektiklerini
k~ rk y~l sonra bana anlatm~~t~. Onu gözlerim ya~ararak dinlemi~tim. Ama
hümanist ve insalc~l benli~inde Balkan Sava~~'nda Türklere zulüm eden
Bulgarlara kar~~~en ufak bir kin duymam~~t~ r. Dedelerinin yapt~~~ ndan
torunlar~ n~~ sorumlu bulman~n anlams~zl~~~ n~~ belirtirdi.
Onu her zaman arayaca~~m, ac~s~~kolay kolay içimden ç~kmayacakt~ r.

