ORDINARYÜS PROF. ENVER ZIYA KARAL'IN
ÖLÜMÜ ÜZERINE
TÜRK TARIH KURUMU'NA GELEN
BA~SA~LI~I YAZILARI
Say~ n Ulu~~~~clemir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Genel Ba~kan Say~ n Prof. Dr. Enver Ziya Karal'~ n ölüm haberini
büyük üzüntü ile alm~~~bulunuyorum.
Enver Ziya Karal, gerçek Atatürkçülü~ün timsali olan büyük bir
insand~ . Modern tarih bilimi alan~ ndaki mümtaz ki~ ili~i yan~ nda,
Atatürk'ün bize gösterdi~i ça~da~~uygarl~ k düzeyine ula~ ma yolundaki
öncülü~ü Türk ayd~ n~ na ~~~k tutmu~tur. Yak~ n geçmi~imizin yanl~~~ve
yalandan uzak biçimde tan~mlanmas~ na ve böylece gelece~imizin dünya
olaylar~~ içindeki önemli yerini almas~ na tükenmez bir güç ve e~siz bir
yetenekle çal~~ an Enver Ziya Karal'~ n aziz hat~ ras~~ önünde sayg~~ ile
e~iliyorum.
Türk Tarih Kurumu'nun, ba~ ta siz olmak üzere, tüm mensuplar~ na
~ahs~ m ve Anayasa Mahkemesi Üyeleri ad~na, yürekten ba~sa~l~~~~diler,
sayg~lar sunar~ m.
~EVKET MCFTCG~ L
Anayasa Mahkemesi Ba~kan~~

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
Ülkemizin mümtaz simas~~ Türk Tarih Kurumu'nun çok de~erli
Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal'~ n vefat~~ haberinden büyük üzüntü
duydum.
Aziz hat~ ras~~ ~ ükranla amlacak olan Karal'a tanr~ dan rahmet diler,
Türk Tarih Kurumu camias~ na taziyetlerimi sunar~ m.
Ankara, 19.1.1982

ORD.PROF. DR. ~ADI ~ RMAK
Dan~~ ma Meclisi Ba~kan~~
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Say~ n Ulu~~i~demir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Ankara
Aziz ve Muhterem Efendim,
Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n ölümünü, bu dakikalarda TV
haberlerinden ö~rendim. Tarifsiz hüzünlendim. Baz~~ kimselerin ölümsüzlü~ü fikrine o kadar al~~m~~~ zd~ r ki, do~al olay inan~ lmaz gelir. Aziz insan
Karal'~ n ölümü onlardan biriydi. Bu ölümle büyük bir bilgi hazinesi ve
temiz zekâ par~lt~s~, yurdumuzun ufuklar~ ndan silinmi~~oluyordu; gerçek
hüznümüz bundand~ .
Enver Ziya Karal'~ n geni~~kültürünü daha da de~erli bir hazine haline
getiren onun sentez gücü, bu sentez ve analiz gücünden süzerek bize
ö~rettikleri te~ kil ediyordu. Atatürkçülü~ü ve Atatürk hakk~ ndaki bilgi ve
incelemeleri, genel tarih bilgisi ve kavray~~~ yla bir evrensellik kazanm~~ t~.
Esasen o, evrensel boyutlarda dü~ ünmek gibi bir özelli~i simgeleyen bir
bilim ve kültür adam~m~zd~ . Ölümünün pek büyük bir kay~ p oldu~unu
tekrarlamaktan bunun için kendimi alam~ yorum. Gerçekten, onu yitiren
bilim dünyam~ za, özellikle, uzun y~ llar üyelik ve ba~kanl~~~ n~~ yapt~~~~Türk
Tarih Kurumu'na, ba~ta zat~ âliniz olarak en içten ba~sa~l~~~~dileklerimi
sunuyor, an~s~~ önünde tazimle e~iliyorum.
Kandilli, 19 Ocak 1982
FUAT BAYRAMO~LU
Büyükelçi (E.)

Say~ n Ulu~~i~demir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Ankara
Atatürk devriminin büyük yorumcusu Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n
ölümü Türk bilim ve dü~ ün dünyas~ n~~yasa bo~du. Türk Tarih Kurumu ve
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu onulmaz kayb~ ndan duydu~umuz keder sonsuzdur.
~ahs~ m ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ad~ na size ve tüm Türk
Tarih Kurumu camias~ na ba~sa~l~~~~dilerim.
Ankara, 19.1.1982
PROF. SUAT SINANO~LU
UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Ba~kan~~
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Türk Tarih Kurumu
Ankara
Baylar,
Kurumunuz Ba~kan~~ Profesör Enver Ziya Karal'~ n ölümünün ac~~
haberinden çok üzüntü duydum; heyecan ve içtenlikle ba~sa~l~~~~dilerim.
Bizim hat~ r~ m~ zda Profesör Enver Ziya Karal, büyük bir bilim adam~,
bir yurtsever, bilim ve uluslar~n iyili~ine yararl~~olmas~~ gereken bilimde
i~birli~ine her zaman aç~ kl~~~ n bir simgesi olarak ya~ ayacakt~ r.
Derin sayg~lar~m~ n kabulünü rica ederim, Baylar.
Ankara, 20 Ocak 1982
TADEUSZ BIEGANSKI
Maslahatgüzar yerine
Polonya Halk Cumhuriyeti
Büyükelçili~i

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
De~erli Ba~kan~n~ z Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n vefat~n~~ teessürle
ö~renmi~~bulunuyoruz.
Fakültemiz ad~ na Kurumunuz mensuplar~ na ve kederli ailesine en
derin taziyelerimi sunar, merhuma Allah'tan rahmet dilerim.
Ankara, 20.1.1982
PROF. DR. HÜSEYIN ATAY
Ilâhiyat Fakültesi Dekan~~

Say~n Ulu~~i~clemir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
S~hh~ye-Ankara
~ nsanl~ k, yüre~i sevgi dolu büyük bir insan~ , ülkemiz, Cumhuriyet
tarihine ve Türk siyasal ya~am~ na üstün katk~larda bulunmu~~de~erli bir
bilim adam~n~~ yitirdi. Ac~ n~z~~ payla~~ r, Türk Tarih Kurumu mensuplar~na,
bilim dünyas~na ba~sa~l~~~~diler, sayg~lar sunar~m.
Istanbul, 20.1.1982
MEHMET KABASAKAL
Bo~aziçi Üniversitesi
Atatürk Devrim Ara~t~ rma Enstitüsü
Genel Sekreteri
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Türk Tarih Kurumu
Ankara
Kurumunuzun de~erli Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~~
yitirmeniz nedeni ile büyük üzüntünüzü payla~~ r, ba~sa~l~~~~dileriz.
Ankara, 20.1.1982
TÜRKIYE ~S BANKASI A. ~.
GENEL MÜDÜRLÜK
Türk Tarih Kurumu
K~z~ lay-Ankara
Tan~ nm~~~ve k~ ymetli dostumuzun Prof. Dr. Enver Ziya Karal'~ n
ölümünden teessür duygumuzu belirtiriz. En derin üzüntülerimizi büyük
kayb~ n~zdan dolay~~ sunar~z.
Ankara, 20.1.1982
ARNAVUTLUK
BÜYÜKELÇILI~I
Türk Tarih Kurumu
Yeni~ehir-Ankara
Seçkin Profesör ve sayg~de~er dost, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Say~ n
Enver Ziya Karal'~n vefat~ n~~ üzüntüyle ö~renmi~~bulunuyorum.
Size derin ve içten taziyelerimi ve samimi duygular~m~~ sunar~ m.
Ankara, 20.1.1982
GEORGE PAPOULIAS
Yunanistan Büyükelçisi
Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Kurumunuzun de~erli ba~kan~~ k~ymetli ilim adamlar~ m~zdan Say~ n
Profesör Enver Ziya Karal'~ n ebediyete intikali Genelkurmay Ata~e
Ba~kanl~~~~camias~ nda büyük üzüntü yaratm~~t~ r. Ba~kanl~~~ m~za kar~~~
gösterdi~i yak~ nl~k ve yard~ mlardan ötürü kendisini daima minnet ve
~ükranla anaca~~ z. Türk Tarih Kurumu mensuplar~ na ba~sa~l~~~~ ve
rahmetliye de Cenab~ haktan ma~firet dileriz.
Ankara, 20.1.1982
SAFTER NECIO~LU
Korgeneral
Genelkurmay Ata~e Ba~kan~~
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Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~~
Ankara
De~erli hocam~z, büyük insan Say~ n Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n
vefat' haberi bizleri son derecede üzmü~ tür.
Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm Tarih Kurumu mensuplar~ na
ba~sa~l~~~~diler, hürmetlerimizi arzederim.
Lefko~e, 20.1.1982
K~ br~s Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu ad~ na
Ba~kan
DR. VEHBI ZEKI SERTER

Türk Tarih Kurumu
Ba~kanl~~~~
Büyük ilim adam~, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Enver
Ziya Karal'~n vefat~n~~ derin bir üzüntüyle ö~renmi~~bulunuyoruz.
Türk Tarih Kurumu camias~ na taziyelerimizi sunar, ba~sa~l~~~~dileriz.
20 Ocak 1982
DR. HUBERT HOHL
Ankara Alman Kültür
Merkezi Müdürü

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
S~hh~ ye-Ankara
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n ani
kayb~n~~ büyük bir üzüntü ile ö~renmi~~bulunuyorum.
Milletimizin yeti~tirdi~i seçkin bilim adamlar~ ndan büyük tarihçi ve
ülkemize büyük ve de~erli hizmetler vermi~~olan Ord. Prof. Karal'~ n
hat~ ras~ , eserleri ve Atatürkçü ki~ili~i ile daima ya~ ayacakt~ r.
Derin ac~n~z~~ payla~~ r, Kurumunuzun kederli mensuplar~na ~ahs~ m ve
bakanl~~~m ad~ na ba~sa~l~~~~dileklerimi sunar~ m.
Ankara, 21.1.42
HASAN SA~LAM
Milli E~itim Bakan~~
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Türk Tarih Kurumu Ba~ kanl~~~ na
Ankara
Türk Tarih Kurumu Ba~ kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ n vefat~~
dolay~s~ yla, bütün Kurum üyelerine taziyelerimi sunar~ m. Engin bilgisi,
Atatürk ve ~ nkilâplar~~ tutkusu ve örnek ki~ili~i ile ülke kültürüne ve
e~itimine yapt~~~~hizmetler unutulmayacak, gelecek nesiller onun
ki~ili~inden ve eserlerinden feyz alacakt ~ r.
Türk kültürünün ve Kurumunuzun bu büyük kayb~~ nedeniyle ~ahs~ m
ve te~kilat~ m ad~ na tekrar üzüntülerimi bildirir, sizlere ba~sa~l~~~~dilerim.
Sayg~lar~ mla,
21.1.1982
VECDI CIZGÜL
Gençlik ve Spor Bakan~~

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Paris Üniversitesi Türkiye incelemeleri Enstitüsü ve Revue Turcica
büyük tarihçi Enver Ziya Karal'~ n ölümü dolay~s~ yla üzüntü ve taziyetlerini
sunarlar. An~s~ n~~ sadakatle muhafaza edece~iz.
Paris, 21 1.1982

INSTITUT D'ETUDES TURQUES
Müdür ve Üyeleri

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
Büyük ilim adam~~ Kurumunuz ba~kanlar~ ndan Profesör Enver Ziya
Karal'~ n vefat~ ndan büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet,
Kurumunuz mensuplar~ na ba~sa~l~~~~dileklerimi sunar~m.
Ankara, 21.1.1982
SÜLEYMAN DEMIREL
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Say~n Ulu~~i~clemir
Türk Tarih Kurumu
Genel Sekreteri
Ankara
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~ , ünlü tarihçimiz ve devrim tarihi
hocam~ z Profesör Enver Ziya Karal'~~ kaybetti~imizi büyük üzüntü ile
ö~rendim. Fakültemiz üyelerinin de duygular~ n~~ dile getirdi~ime inanarak
ac~ n~z~~ payla~t~~~m~z~~ ifade ediyor, Profesör Karal'a rahmetler diliyor, Tarih
Kurumu'ndaki arkada~lar~ na ve say~ n ailesine ba~sa~l~~~~dileklerimizin
iletilmesinde yard~ m~ n~z~~rica ediyor ve sayg~lar~ m~~ sunuyorum.
Istanbul, 21.1.1982
PROF. ERDAL ~ NÖNÜ
Bo~aziçi Üniversitesi
Temel Bilimler Fakültesi Dekan~~

Say~n Ulu~~i~demir
Türk Tarih Kurumu
Genel Müdürü
Ankara
Kurumunuz Ba~kan~~ de~erli bilim adam~~ Ord. Prof. Enver Ziya
Karal'~ n kayb~ ndan duydu~umuz üzüntü çok büyüktür. Hacettepe Üniversitesi mensuplar~~ ad~ na tüm Kurum mensuplar~ na ve bilim dünyam~ za
ba~sa~l~~~~diler, sayg~lar sunar~ m.
Ankara, 21.1.1982
PROF. DR. SÜLEYMAN SA~LAM
Rektör

Say~ n Ulu~~i~demir
Türk Tarih Kurumu
Genel Müdürü
S~hh~ ye-Anka ra
Bilim dünyam~ z, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, Atatürk'ün ve
Atatürk ilkelerinin incelenip tan~ t~lmas~ nda unutulmaz hizmetler yapm~~~
de~erli bir üyesini kaybetmi~~bulunuyor. Bilimsel çal~~malar~ yla tarihçilerimize rehber olacak bu büyük insan~~ölümsüzlü~e yolcu ederken ac~ n~z~~
payla~~ r, kederli ailesine, Türk Tarih Kurumu mensuplar~ na ve bilim
dünyam~za ba~sa~l~~~~diler, sayg~lar sunar~ m.
Istanbul, 21.1.1982
PROF. DR. SEMIH TEZCAN
Bo~aziçi Üniversitesi Rektörü
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Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
Derne~imizin eski genel ba~kan~, de~erli bilim adam~~ Ord. Prof. Enver
Ziya Karal'~ n vefat~ ndan ötürü üzüntümüz sonsuzdur.
De~erli hizmetleri daima sayg~~ ile an~lacakt~ r. Sizlere ba~sa~l~~~~dileriz.
Ankara,

21.1.1982

DOÇ. DR. NURKUT ~ NAN
Türk E~itim Dernegi
Yönetim Kurulu Ba~kan~~

Say~ n Ulu~~i~demir
Türk Tarih Kurumu
Genel Müdürü
Ankara
De~erli bilim adam~~ Enver Ziya Karal'~ n vefat~ n~~ büyük bir teessür
içinde ö~rendim. Merhuma yüce tanr~dan rahmetler diler, ac~lar~n~za
bütün kalbimizle kat~l~ r, tüm Tarih Kurumu mensuplar~ na ba~sa~l~~~~
dilerim
Ankara,

22.1.1982

MEHMET ~OZGONE~~
Devlet Bakan~~

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
Atatürkçülerin hocas~, Ordinaryüs Profesör Enver Ziya Karal'~ n
aram~zdan ebediyen ayr~lmas~~ nedeniyle tüm ailesinin, Kurum'un ve
dostlar~n~ n ac~s~n~~ payla~~ r, ba~sa~l~~~~dileriz.
Istanbul,

22.1.1982

PROF. ORHAN O~UZ
Istanbul Akademisi Ba~ kan~~

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Bulgar Bilimler Akademisi Ba~kanl~~~~ve ~ahs~m ad~ na, çok k~ymetli
Ba~kan~ n~z, seçkin Türk tarihçisi, büyük bir toplumsal ~ahsiyet ve de~erli
arkada~~m~z Profesör Enver Ziya Karal'~n ölümü üzerine en derin
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hislerimizi ve üzüntülerimizi bildirir, ailesine de ba~sa~l~~~~dileklerimizi
iletmenizi rica ederiz.
Sofya,

22

Ocak 1982
AKADEMISYEN
A. BLAVESKI
Bulgar Bilimler Akademisi Ba~kan~~

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
Kurumunuzun de~erli ba~kan~ , seçkin bilim adam~~ Prof. Enver Ziya
Karal'~n vefat~~ nedeniyle Yönetim Kurulumuzun ba~sa~l~~~~dileklerini
iletir, sayg~lar sunar~ m.
Istanbul,

22

Ocak 1982
ORHAN ER~ NG
Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreter Vekili

Türk Tarih Kurumu
Ankara, Türkiye
Ünlü Ba~kan Yard~ mc~ m~z ve çok sevgili arkada~~ m~z Profesör Karal'~~
kaybetmi~~olmaktan derin üzüntü duymaktay~z. Kederli ailesine, ac~lar~ n~~
payla~t~~~ m~z~~ iletmenizi rica ederiz.
Bükre~, 23.1.1982
PROF. CONDURACHI
PROF. FOTINO

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Profesör Enver Ziya Karal'~n vefat~ n~~ üzüntüyle ö~renmi~~bulunuyoruz. Türk Tarih Kurumu çok de~erli ba~kan~n~~ve seçkin bilim adam~ m,
Uluslararas~~ Tarihi Bilimler Komitesi de önemli temsilcisini kaybederken,
Arnavut tarihçileri de sayg~de~er meslekta~lar~n~~ ve Arnavut halk~n~ n
dostunu kaybetmi~~olman~ n üzüntüsü içindedir.
En derin ba~sa~l~~~~dileklerimizin kabülünü rica ederken, ailesine de
taziyelerimizi iletmenizi rica ederiz.
Tiran, 23.1.1982
PROF. ALEKS BUDA
Arnavutluk Cumhuriyeti
Bilimler Akademisi Ba~kan~~
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Aziz arkada~~ m, de~erli a~abeyimiz Ulu~~Beyefendi,
Bugün Ankara'dan ald~~~m~ z bir haber bizi canevimizden vurdu.
Sevgili Ba~kamm~z~ n ani vefat~~ bizi de çok üzdü.
Profesör Karal'~ n ufulü ile Türk bilim ve kültürü mümtaz bir
temsilcisini, bizler de çok de~erli bir arkada~~ m~z~~ kaybettik. Kendisinin
Türk Tarih Kurumu'na yapt~~~~unutulmaz hizmetleri daima ~ükranla
anaca~~z.
Türk Tarih Kurumu camias~ na, size ve bütün arkada~lara en derin
taziyelerimizi sunar~z.
mainz, 24.1.1982
SEDAT ALP

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Sofya'da 19-22 Ocak tarihleri aras~ nda toplanan CIBAL'~ n 3.
oturumuna kat~lan üyeler Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ ve seçkin bilim
adam~~ Enver Ziya Karal'~ n beklenmedik ölümü nedeniyle içten ba~sa~l~~~~
dileklerini sunarlar.
Sofya, 25 Ocak 1982
AKADEMISYEN NIKOLAY TODOROV
CIBAL Genel Sekreteri

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Bulgar Bilimler Akademisi'nin Balkan Etüdleri Enstitüsü, uzun y~llar
profesörlük yapm~~~olan seçkin bilim adam~~ ve Türk Tarih Kurumu'nun
Ba~kan~~ Enver Ziya Karal'~ n beklenmeyen vefat~~ nedeniyle samimi
ba~sa~l~~~~dileklerini sunar. Enver Ziya Karal, Osmanl~~ Imparatorlu~u ve
Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine olan çal~~malar~ yla ilimde kal~c~~izler
b~ rakm~~ t~ r. Ayn~~ zamanda Bulgar ve Türk bilim adamlar~~ aras~ ndaki
yarat~c~~ i~birli~i için içten gayretleri de bizde unutulmaz an~lar b~ rakm~~t~ r.
Sofya, 26 Ocak 1982
AKADEMISYEN NIKOLAY TODOROV
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Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na
Ankara
De~erli insan, bilim adam~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n ölümünü
üzüntüyle ö~rendik. Ac~ n~z~~ payla~~ r, Kurumunuza ve yak~n arkada~lar~ na
ba~sa~l~~~~dilerim.
Trabzon, 26 Ocak 1982

Say~n Ulu~~~~demir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Ankara

ERDEM AKSOY
Rektör

Say~ n Genel Müdürüm,
Irfan hayat~m~ zda müstesna yeri olan Türk Tarih Kurumu'nun
mümtaz Genel Ba~kan~, inançl~~ Atatürkçü, ender yeti~ en tarihçi ve bilim
adam~~Ord. Profesör Enver Ziya Karal'~ n ölümü nedeniyle, O'nun en yak~n
ve sürekli çal~~ ma ve mücadele arkada~~~zat~alinize ve ~ahs~ n~zda Türk Tarih
Kurumu toplulu~una ~ahs~m~ n ve Türkiye Muharipler Derne~i camias~n~ n
en kalbi ba~sa~l~~~~dileklerimizi sunar, ac~n~z~~ payla~~ r, merhum büyük
Hoca'ya Ulu Tanr~ dan rahmet dilerim.
Derin sayg~lar~mla,
Ankara, 27 Ocak 1982
CELIL GÜRKAN
General (E)
Türkiye Muharipler Derne~i
Genel Ba~kan~~

Say~n Ulu~~~~demir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Ankara
Say~n Bay ~~demir,
Profesör E.Z.Karal'~n ani ölümünün üzücü haberini al~nca çok
~a~~rd~m ve üzüldüm. Türkiye ve ilim dünyas~~büyük bir tarihçi ve fevkalade
bir ~ahsiyet kaybetmi~tir. Ben de iyi ve samimi bir arkada~~kaybettim.
Lütfen, Karal ailesine ve Türk Tarih Kurumu'na üzüntülerimi
bildiriniz. Kay~ plar~n~~bütün kalbimle payla~~r~m.
Sayg~lar~mla,
2 ~ubat 1982
PROF. DR. JACOB LANDAU
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Türk Tarih Kurumu
Ankara
Güney Do~u Avrupa Etüdleri Yunanistan Komitesi, bilim adam~~
Profesör Enver Ziya Karal'~ n beklenmedik ölüm haberi üzerine yürekten
ac~ lar~ n~~ ve taziyelerini sunar.
3 ~ubat 1982
Ba~kan PAN. ZEPOS
Genel Sekreter J. KARAYANNOPOULOS

Say~ n Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal
Türk Tarih Kurumu Asba~kan~~
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~ , de~erli bilim adam~~ Ord. Prof. Enver
Ziya Karal'~~ vakitsiz kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanr~ 'dan engin rahmetler diler; nezdinizde, tüm Kurum
mensuplar~ na ~ahs~ m ve Say~~ tay camias~~ ad~ na taziyetlerimle sayg~lar
sunar~ m.
5 ~ubat 1982

H. CAHIT EREN
Say~~ tay Ba~ kan~~

Say~ n ~ kinci Ba~ kan, Sevgili Meslekta~lar,
Büyük ilim adam~~ ve Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Profesör Enver Ziya
Karal'~ n üzücü ölüm haberi beni son derece sarst~.
Içten ba~sa~l~~~~dileklerimi ifade etmeme müsaadelerinizi rica ederim.
Olümüyle, içten, temiz yürekli ve kibar meslekta~~ki~ili~ini unutamayaca~~m~ z gibi, Türkiye'deki tarihi ilimlerin seçkin temsilcilerinden birini de
tur;
yitirmi~~olduk. Onun kayb~, Bulgar Türkologlar~~için daha da ac~~olmu~
nda
bir
anlay~~~
aras~
~~
çünkü onlar Prof. Karal'~ n memleketlerimiz uzmanlar
ve iyi niyet atmosferi yaratma yolundaki gayretlerini her zaman takdirle
kar~~lam~~lard~ r.
Sevgili meslekta~lar~ m, en samimi mesleki duygular~ m~~ ifade eder,
sayg~lar~m~~ sunar~ m.
Sofya, 8 Mart 1982
PROF. DR. BISTRA CVETKOVA
Sofya Üniversitesi
Bizans Tarihi ve Balkan
Memleketleri Kürsüsü Ba~kan~~

KARAL'IN ÖLÜMÜ ÜZERINE BASSA~LIGI YAZILARI

449

Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu
Ankara
Say~ n Baylar,
Profesör Enver Ziya Karal'~ n ölümünü bildiren mektup beni son derece
etkiledi. Kendisini daima iyi, yard~m-sever, dost bir meslekta~, kendi alan~~
olan tarihte geni~~bilgiye sahip bir ki~i ve ayn~~ zamanda Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi'nde hocal~ k yapt~~~ m dönemde (1937-1948) ehliyetli
oldu~u oranda dost bir idareci olarak an~yorum.
Kendilerini ~ahsen tan~ masam da ailesine de taziyelerimi bildirmenizi
rica ederim. Ölümü, yaln~z Türkiye için de~il ayn~~ zamanda, Orta ve Yak~ n
Ça~~tarihçileri için de büyük bir kay~ pt~ r.
Sayg~ lar~ mla,
California, 8 Mart 1982

WOLFRAM EBERHARD
(Emekli Sosyoloji Profesörü)

Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu'na
Ankara, Türkiye
Say~ n Bay,
Orta ve Bat~~ Asya Çal~~malar~~ Enstitüsü olarak Profesör Enver Ziya
Karal'~n vefat~ n~~ üzülerek ö~renmi~~bulunuyoruz. Enstitümüzün üyeleri,
Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu'na yürekten ba~sa~l~~~~dileklerini
iletmek istemektedirler.
Bu denli üstün bir bilgini kaybetmekten duydu~unuz ac~ y~~ çok iyi
anl~ yoruz. Biz de, bir y~ l önce 2 2 Ocak ~~98 ~~ 'de Enstitümüz Kurucu Ba~kan~~
Profesör I.H. Qureshi'yi kaybetti~imiz zaman ayn~~ ac~ y~~ duymu~ tuk.
ezüntülerimizle.
9 Mart 1982
RIAZUL ISLAM
(Enstitü üyeleri ad~ na)
Karachi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Orta ve Bat~~ Asya Çal~~ malar~~
Enstitüsü
Belleten C. XLVI, 29
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Say~ n Ulu~~I~demir
Türk Tarih Kurumu
K~z~lay Sokak ~~
Ankara-Türkiye
Pek Sayg~de~er Genel Müdür Beyefendi,
~~ 7 ~ubat tarihli mektubunuza içten te~ ekkür ederim. Bununla, hayat~ n
güç anlar~ nda, gerçek dostlu~un anlam~ n~~bir kez daha ispat etmi~~oldunuz.
Ben de sizlere bir mektup yazmay~~ çoktan beri arzulard~ m. Mü~terek
dostumuz, cana yak~ n, âlicenap ve bilim adam~~ olan Prof. Enver Ziya
Karal'~~ yitirmi~~oldu~umuzdan dolay~~ derin üzüntümü ifade etmek
isterdim. Ancak, onun vakitsiz olarak aram~zdan gitti~ini ~ubat ay~~
ba~lar~ nda, d~~~ülkelerden birine yapt~~~m bir seyahatten döndü~üm zaman,
kendi ailemdeki matem haberiyle beraber, ayn~~ anda, ö~renmi~~oldum.
Bundan maada, o tarihte, beklenmedik bir enfeksiyon nedeniyle, son derece
rahats~z olup, hastaneye dahi girmek zorunda kald~ m.
~imdi ise, biraz iyile~mi~~olmakla, her ~eyden önce, lütfetmi~~oldu~unuz
mektuba yan~ t vermeyi dü~ündüm. Ayn~~ zamanda, tüm Türk bilimi için ve
özellikle Türk Tarih Kurumu için -ki, zât-~~ âliniz de bütün enerjinizi ve
hayat~ n~z~ n birçok y~llar~ n~~ bu Kurum'a hasretmi~~bulunuyorsunuz- telafisi
mümkün olmayan bu yitirimden dolay~~ son derece müteessir oldu~umu
bildirir, ba~~sa~l~~~~dilerim.
~ayet, yukar~da de~indi~im ac~ kl~~ tesadüfler üst üste gelmemi~~olsayd~,
derhal Ankara'ya gelerek, bu dü~üncelerimi bizzat ifade edebilirdim.
Bu vesile ile, Türk Tarih Kurumu üyeleri olan meslekta~lar~ m~za da,
selam ve sayg~lar~ mla birlikte, bu beklenmedik kay~ ptan dolay~, aram~zdaki
i~birli~inin kesilmemesine ve devam etmesine yard~ mc~~ olmalar~~ dile~inde
bulundu~umu iletmenizi rica ederim. Zaten, kendileri, AIESEE kuruldu~u
günden beri, Kurumumuzun geli~mesine sürekli katk~da bulunmu~lard~ r.
Asl~ nda, ülkenizin bilimsel katk~s~~ ve bilim adamlar~ n~n aktif faaliyetleri
olmaks~z~ n, Kurumumuz gibi bir örgütün varl~~~~tasavvur edilemez.
Zat~ n~z~ n, Türk arkada~lar~m~zla birlikte yap~lan toplant~lara ve
Kurumumuzu ilgilendiren konu~malara ancak kat~lmakla yetinm,eyerek,
çal~~malar~ m~z~ n verimli bir ~ekilde sürdürülmesine yard~m etti~ini yak~ ndan bilmi~~olmakla, mektubumun sonuna, bütün yard~ m~ n~zdan dolay~,
içten te~ekkürlerimi ilave etmeme müsaade buyurman~z~~ rica eder, gerek
~ahs~ n~za ve gerek tüm aile efrad~ n~za en iyi dileklerimi arzederim.
Yine ortak çal~~malar~ m~z~ n en iyi ko~ullar alt~ nda gerçekle~mesine,
bilinen tevazuu ile, fakat olanca etkisini kullanarak, sürekli katk~ da bulunan
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Bayan Lugal'e de te~ ekkür ve en iyi temennilerimi iletmeyi lütfederseniz,
minnettar kal~ r~m.
Mektubuma son verirken, mutluluk dileklerimle, samimiyet ve
sayg~lar~m~~ sunar~ m, Efendim.
Bükre~, ~ o Mart 1982
Akad. EMIL CONDURACHI

Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu
Ankara-Türkiye
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ ve de~erli bilim adam~~ Ord. Prof. Enver
Ziya Karal'~ n ölüm haberini derin üzüntü ile ö~renmi~~bulunuyoruz.
Enstitümüzü defalarca ziyaret eden Prof. Enver Ziya Karal'~ n gerek
tarih bilimindeki de~erini ve gerekse Romen bilimine ve Romen ulusuna
kar~~~derin dostluk duygular~n~~takdirle mü~ahede ediyorduk.
Enstitümüzün üyeleri, Prof. Enver Ziya Karal'~ n an~s~ n~~ daima
ya~atacaklard~ r.
Arkada~lar~ m ad~ na, ailesine ve T.T.Kurumu üyelerine ba~sa~l~~~~
temenni eder, sayg~lar~m~~ sunar~ m.
Bükre~, ~ l Mart 1982
PROF. EUGEN STANESCU
Müdür
Bükre~~Üniversitesi
Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~
Enstitüsü

Bay Ulu~~~~clemir
Türk Tarih Kurumu
Ankara, Türkiye
Say~ n Ulu~~Bey,
Profesör Enver Ziya Karal'~ n ölüm haberini derin bir üzüntü ile ald~ m.
Kendisi, çal~~malar~~ ve örnekleri ile bizim çal~~malar~m~ za büyük katk~s~~
olan seçkin bir tarihçi idi. Türk tarihi ile ilgili çal~~malar~mda, yaz~lar~~
benim için büyük de~er ve yard~ m kayna~~~olmu~~ve olacakt~ r. ölümü bizi
iyi bir meslekta~, hakiki bir dost ve nazik bir beyefendiden mahrum etmi~tir.
Sayg~lar~mla,
Princeton, 12 Mart 1982
BERNARD LEWIS
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Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu
Ankara
Muhterem Efendim,
Adresime postalamak lütfunda bulundu~unuz duyuru ile, 18 Ocak
1982 tarihinde, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ ve de~erli tarihçi Ord. Prof.
Enver Ziya Karal'~ n ebediyete intikal etmi~~oldu~unu derin üzüntü ile
ö~renmi~~bulunuyorum.
Prof. Enver Ziya Karal'~ n Türk tarih bilimini ~erefle temsil etti~ini
çe~itli vesilelerle bizzat mü~ahede etmi~~olmakla, kendisini daima takdirle
kar~~lad~ m, bilgisi ve samimiyeti ile müftehir oldum.
Telafisi mümkün olmayan bu büyük kay~ ptan dolay~, derin
üzüntünüze kat~l~ r, tüm Türk Tarih Kurumu üyelerine ba~sa~l~~~~
dileklerimle birlikte, sab~ r ve metanet temennilerimi arzederim.
Prof. Enver Ziya Karal'~ n an~s~~ önünde sayg~~ ile e~ilirim!
Bükre~, 20 Mart 1982
MUSTAFA MEHMET

Türk Tarih Kurumu Ba~kanl~~~ na,
Ba~kan~ m~z Enver Ziya Karal'~ n vefat~~ dolay~s~yla Türk Tarih
Kurumu'na ve üyelerine tek tek ve toplu olarak candan ba~sa~l~~~~dilerim.
Eski Dekan~m~z~~ ve dostumuzu hiç unutmayaca~~ m. Son defa, Dokuzuncu
Türk Tarih Kongresi vesilesiyle bana gösterdi~i samimiyet ve dostluk benim
için en k~ymetli hat~ ralardan biri kalacakt~ r.
Türk Tarih Kurumu'na gelecek için en iyi dilekler ve sayg~lar~ m~~
sunar~ m.
30 Mart 1982
HANS G. GeTERBOCK
Bay Ulu~~~~clemir
Türk Tarih Kurumu
Genel Müdürü
Ankara
De~erli Dostum,
Unutulmaz Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~ m~z hakk~ ndaki dti~üncemi
size göndermeye -ki bunu derhal yap~yorum- beni davet eden 12 Mart
tarihli nazik mektubunuzu gecikmeli olarak ald~m.
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"Türk kültürünün hayret uyand~ran geli~iminin tüm görünümlerinde
kendilerini gösteren Atatürkçü Türkiye'nin yeti~ tirdi~i büyük ~ah~slar
aras~nda, Enver Ziya Karal'~ n yerini -fiziksel bir kaza olan- ölüm dahi
de~i~tiremez. Ebedi süreklilik insansal durumlar~n üzerinde ve ötesinde olan
büyük yarat~c~lar ve sanatkârlar içindir. Onlar bizimle ya~arlar ve biz yok
oldu~umuz zaman onlar kalmakta devam ederler.
Dolay~s~yla, Enver Ziya Karal k~ ymet ve meziyetlerinin de üstünde,
kelimenin Türkiye'deki fevkalade manas~ yla, bir hümanistti. Bu kelime çok
sevilen Atatürk'ün felsefesinin bir sentezi ve bu nedenle de Yeni Türkiye'nin
felsefesiydi. Atatürk bu kelimeyle felsefenin, tarihin, devletin ve de onlara
hayat veren insanlar~n me~guliyetlerinde kesin hedef olarak insan~~seçtikleri
bir Türkiye'nin görkemli gelece~iyle yine onun efsaneyle dolu geçmi~i
aras~nda bir s~n~r çiziyordu.
Enver Ziya Karal, Atatürk'ün ayd~nl~ k dü~üncesini heyecan uyand~ran
bir ölçüde benimsemi~ti. Onu tan~mak ~erefine erdi~im zaman bunun böyle
oldu~unu hemen anlam~~t~m. Hiç ~üphesiz o gerçek ve dikkati çeken bir
profesör oldu~u kadar bir ara~t~rmac~yd~~ da, fakat her ~eyden önce
Atatürk'ün bir savunucusuydu.
Bir gün Türk Tarih Kurumu ad~ na bana verdi~i bir yemekte ~öyle
söylemi~ti: "Siz bizim zihniyetimizi, tarihimizi, ya~ay~~~tarz~m~z~~ bilen bir
ki~i olarak ne derece gururlu ve esaretten uzak ve de hiç esir olmam~~~ki~iler
oldu~umuzu bilirsiniz. Fakat meslekta~lar~ m ve ben Atatürk'ün bize i~aret
etti~i bir idealin esiriyiz. Bu ideal hümanizmdir."
Ona hayrand~ m ve onu çok severdim. Onu dinlerken, yaz~lar~n~~
okurken Atatürk'e ne kadar benzedi~ini görerek, onda, tan~mak ve 1930 ile
1935 y~llar~~aras~nda birkaç defa konu~mak imtiyaz~na eri~ti~im Atatürk'ün
zaferini görürdüm.
E~imle ben çok defa Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n yuvas~n~, e~inin ve
k~zlar~n~n yak~nl~~~n~~ dü~ünürüz. Onlarla beraberken kendimizi gerçek
Türkiye'nin kalbindeymi~~gibi hissederdik. Orada hakim olan vatana ve
Türk ulusuna a~k ve Atatürk'e taparcas~na bir sevgiydi.
Hemen her an vaki oldu~u gibi Türkiye'yi dü~ündü~ümüz zaman
daima onu hat~rl~ yoruz. Profesör Karal, birçok entelektüel Türk ku~a~~na
biçim vermi~~bir ki~idir; seçti~imiz vatan olan bu büyük ve fevkalade
memleket Türkiye'de ~erefli bir yeri vard~r."
Derin sayg~lar~m~ n kabulünü dilerim.
Buenos Aires, lo Nisan 1982
JORGE G. BLANCO VILLALTA
Türk Tarih Kurumu
~eref Üyesi
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Türk Tarih Kurumu
Yönetim Kurulu'na
Ankara
Say~ n Baylar,
Mümtaz tarihçi ve benim sayg~de~er arkada~~ m, Enver Ziya Karal'~ n
vefat~ n~~ ö~renmekle çok müteessir oldum.
Profesör Karal, yaln~ z modern Türk tarih yazarl~~~ n~ n önde gelen
~ ahsiyetlerinden de~il, ayn~~ zamanda Osmanl~~ ~ mparatorlu~
u'nun siyasal
idaresi ve Türk milletinin kültürel etkisi alt~ nda Do~ u ve Güney-Do~ u
Avrupa'n~ n geli~ mesinin tarifine ve anla~~lmas~ na büyük katk~ s~~ olan bir
ki~idir.
Ac~ mz~~ samimi olarak payla~t~~~ ma emin olman~ z~~ isterim. Onun
an~s~ na ithaf etmeye karar verdi~iniz cilt için, zaman~ nda bir makale
yazamayaca~~ m için çok üzgünüm.
Sayg~lar~ mla,
Cape Town, 3 May~s 1982
EKKEHARD EICKHOFF

