BASINDA KARAL
ENVER ZIYA KARAL'IN ARDINDAN
DOÇ. DR. SEÇIL AKGÜN
Ölen bir bilim adam~n~n, dü~ünürün arkas~ndan neler götürdü~ünü
dü~ünürün kitaplar~, yay~nlar~, yazd~klan ve yazmad~klan; kafas~nda
götürdükleri, usunda ~ekillendirip yaz~ ya dökemedikleri, topluma kazand~ramad~klar~. ~lk anki bu dü~ üncelerden sonra da yapabildiklerini, verebildiklerini dü~ünürüm. ~~te bu aç~dan Enver Ziya Karal'~ n ölümüne bak~nca
haz~ rlay~ p yazamad~klar~ na üzülürken ölümüne ne denli huzurlu gitti~ine
de sevinmemezlik edemiyorum. Elli y~ll~ k e~itimcili~inde yeti~tirdi~i say~s~z
ö~renci yan~s~ ra sürekli kendini de e~itmi~, yeti~tirmi~, 76 ya~~na kadar
(daha neler ö~renebilirim) demi~ti. Ku~kusuz ö~rendiklerini de sürekli
yans~ tt~. Dersteki ö~rencilerinden sokaktaki çocu~a kadar onun ö~rencileriydi. O~retilerinin en ba~~ndaysa Atatürk gelmekteydi. Çünkü o Atatürk'
ün, Atatürk yolunun Türkiye için tek kurtulu~~çaresi, tek geçerli yol
oldu~una inançhyd~ . Türk toplumuna ve dünyaya Atatürk'ü onun kadar
tamtmaya, ö~retmeye, anlatmaya ba~koymu~~kimse san~r~ m pek söyleyemem. O Atatürk'le özdele~mi~ ti sanki. Devrimi ve ilkeleri her zaman yolu
olmu~, Atatürk'ü en iyi tan~ yan ve de~erlendiren bir kimse olarak da bu
ilkelerde en ufak bir ödünü, en ufak bir ho~görüyü asla onaylamam~~t~ . Türk
Tarih Kurumu Ba~kan~~ ve uzun y~ llar önce de üyesi olarak Atatürk'ün
kurdu~u bu Kurumu Atatürkçülük yolunda toplumla kayna~t~ rmaya
çal~~~rken yine Atatürk'ün ölüm an~ nda son sözleri olacak kadar onu me~gul
etmi~~dil sorununa da sürekli sahip ç~ km~~ , bu iki örgütü Dil ve Tarih
Kurumlar~ n~~Atatürk ad~ na korumaya, yüceltmeye çal~~m~~ t~. Ne yaz~k ki,
bundan sonras~~ için dü~ünceleri pazartesi ak~am~~ noktaland~.
Hocam, dostum, meslekda~~m, en yak~n~m, babam; ho~çakal, art~k sen
yoksun, ama biz, yeti~tirdiklerin buraday~z.
CAHIT KÜLEB~~
Prof. Enver Ziya Karal, Üniversitemizin kurulu~~y~llar~ndan ba~layarak bilim ya~am~m~ zda, Türk Dil ve Tarih Kurumlar~n~n yar~m yüzy~ll~k
çal~~malar~ nda, bunlar~ n da üstünde Cumhuriyet yönetiminin bilimsel
olu~turulmas~ nda çok özel etkinli~i olan bir büyük ki~idir.
Prof. Karal, üniversitenin kurulu~~y~llar~ nda, genç bir doçentken gerek
~
ki~ili i ve üstün zekas~ , gerekse derslerinde uygulad~~~~bilimsel yöntemle
büyük etkinlik göstermi~~ve daha sonraki y~ llarda bu yararl~~niteliklerini
Ankara Üniversitesi'nin kurulu~unda sürdürmü~tü.

456

BASINDA KARAL

Say~n Karal'~n ya~am~ n~~ Cumhuriyetimiz tarihine ko~ut tutmak,
kan~mca hiç de yanl~~~bir de~erlendirme olmaz. Bu niteli~i dolay~s~yla rejim
sorununun her ortaya ç~k~~~ nda Prof. Karal, yarat~c~~ çal~~malarda olumlu
görev alm~~~ve ulusuna hizmet etmi~tir.
Türk Dil kurumu ailesi onun varl~~~ ndan yoksun kalmakla büyük bir
eksiklik duygusu içindedir.
M. RAUF INAN
Prof. Enver Ziya Karal ile tan~~~ kl~~~m~z k~ rk y~l~~ buldu. 1943 2. Milli
E~itim ~ûras~'mn Ahlak Komisyonu'nda üye idik. Sonralar~~ Talim ve
Terbiye Dairesi üyesi oldu~u y~llarda Köy Enstitüleri konusunda
görü~ürdük. As~l yak~n arkada~l~~~ m~z ö~retmen Dernekleri Milli Federasyonu Yönetim Kurulu üyeli~inde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Yönetim Kurulu üyeli~inde oldu. Bilimci ki~ili~indeki yüksek olgunlu~u
ölçüsünde dostlu~u da o yükseklikteydi. Onun bilimci ki~ili~ini dersleri,
yaz~lar~, kitaplar~~ d~~~ nda özellikle Tarih Kurumu'nun düzenledi~i y~ll~ k
Atatürk konferanslar~ nda, konferanslardan birço~unun sonunda yapt~~~~
aç~ klamalar, katk~lar gösterirdi. Tarih alan~ndaki bilgisi ve ekini yan~ nda
geni~~genel ekini (kültürü) ve çok biçemli (üsli~ plu), özlü konu~malar~~onun
özelli~ini ve özgünlü~ünü yans~ t~ rd~. Ço~u tarihten gelme zengin bir f~kra
hazinesi vard~. özel ya~am~nda arkada~l~~~ nda çok ne~eli ve tatl~~ söyle~isi
dolay~s~yla onunla birlikte bulunmak, hele birlikte yolculuk yapmak
doyulmaz bir zevk olurdu. Cumhuriyet Tarihi ve Atatürk konusunda yeri
doldurulamayacak büyük, çok büyük bir bilim adam~, çok içten bir dost
yitirdik.
PROF. ~ERAFETTIN TURAN
Bugün Türkiye Cumhuriyeti s~n~ rlar~~ d~~~ nda kalan bir eski Osmanl~~
kentinde do~an Enver Ziya Karal küçük ya~ ta Balkan bozgununun tüm
ac~lar~n~~ ya~am~~, sonralar~~ Atatürk Türkiye'sinin haz~ rlad~~~~olanaklardan
yararlanarak Fransa'da tarih ö~retimi görmü~tü. Onun ya~am~ n~~ kaplayan
bir imparatorlu~un çökü~ ü ve yeni Türkiye'nin yükseli~i bilimsel u~ra~~
alan~n~ n s~n~rlar~n~~da belirlemi~ti.
Karal'~n bir ba~ka niteli~i de bulundu~u toplulukta odakla~mas~~ ve
hemencecik konu~malar~~ tart~~malar~~yöneten ki~i durumuna gelmesiydi.
1961 Anayasas~ n~~ haz~ rlayan Komisyon Ba~kanl~~~ na getirilmesinde uzmanl~~lyla birlikte bu yetene~inin de pay~~ olmu~ tu san~ r~m.
Bir "ç~~~r" açmaktan çok kendine özgü bir ç~~~ r olan Karal'~n bilim ve
kültür ya~am~m~za katk~ lar~~ unutulamayacakt~ r.

BASINDA KARAL

457

PROF. MÜMTAZ SOYSAL
Enver Ziya Karal, hukukçu de~il tarihçiydi. Ama Kurucu Meclis
Anayasa Ba~kanl~~~ nda de~me hukukçular~ n beceremedi~i kadar ba~ar~l~~
oldu. Niçin? Çünkü, bir ülkedeki rejim ve sistem sorunlar~ n~ n ancak tarihsel
perspektif içinde do~ru bir çizgiye oturtuldu~u zaman çözülebilece~ini
bilirdi.
PROF. SUNA K~ L~~
~ nanam~yorum. Çok ~a~~ rd~ m. Çok büyük bir kay~ pt~ r. Kendisini çok
severdim. Enver Ziya Karal, yeri doldurulamaz bir ki~idir. Her ~eyden önce
inanm~~~bir Atatürkçüydü. Tarihe bilimsel olarak yakla~~lmas~~gerekti~ini
ortaya koyan bir insand~. özellikle ulusal tarihimize bak~~ ta bilimsel bir
içerik getiren bir ki~idir. Çok yak~n gelecekte tarih konusunda, çal~~mak
üzere biraraya gelecektik. Gerçekten inanam~yorum. Bir devir kapan~yor.
Bu büyük kayb~ n ard~ndan bize yeni görevler dü~ecektir.
~~DEMIR
ULU~~
Büyük bir ilim adam~ , büyük bir ödün vermeyen Atatürkçü, hümanist,
alçak gönüllü, müstesna bir insand~ r. Arkada~lar~ na amir gibi de~il, bir
baba gibi davran~rd~. Her bak~mdan büyük bir insand~.
ÖMER ASIM AKSOY
TTK ile TDK aras~ nda Atatürk'ten beri var olan s~ k~~ ba~, her iki
kurumun da üyeleri olan Enver Ziya Karal'~ n ve seçkin arkada~lar~ n~n
varl~~~yla büsbütün çözülmezli~e kavu~mu~tur. Karal, TDK'nun da y~llar
y~l~~ Yönetim Kurulu üyeli~ini yapm~~, engin bilgi ve tecrübesiyle yönetim
i~lerine ve bilimsel çal~~malar~ na çok de~erli katk~larda bulunmu~ tur.
Ba~ta Tarih ve Dil kurumlar~~ olmak üzere bütün kültür kurumlar~~
ondan yoksun kalman~ n ac~s~n~~ kolay kolay unutamayacaklard~ r.
PROF. TAR~ K ZAFER TUNAYA
I.O. SBF Dekan~~
Enver Ziya Karal bizim için hocalar~n hocas~yd~. O, kendi kendini
yeti~tirmi~~bir ki~iydi. Tutucu bir çevrede yeti~ ti~i halde, bu tutucu çevreyi
a~an yap~ tlar vermeyi ba~arm~~ t~ r. Benim ku~a~~m ondan çok ~ey
ö~renmi~ tir. Özellikle Atatürk ile ilgili etüdleri ve görü~leri, kendine özgü
orijinal bulu~lar~~ hepimizde yeni bir inceleme ve herkesin söyledi~inin
d~~~ nda yeni bir ~eyler olabilece~ini ke~fetme inanc~ n~~ yaratm~~ t~ r. Bu
bak~mdan ona çok ~ey borçluyuz.
Cumhuriyet 22 Ocak 1982
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MÜMTAZ SOYSAL
~ ki ça~da~~adam, ça~da~l~~~ n bütünlü~ünü kan~ tlamak istercesine,
birlikte göçüp gittiler.
Göçüp gitmek, arkada enkaz döküntüleri b~ rakarak y~ k~lman~n ad~d~ r.
Geride bilimsel an~ tlar ve an~ tsal davran~~lar b~ rak~ p giden iki insan için
ba~ ka bir söz bulmak belki daha do~ru olacak. Enver Ziya Karal'la Ahmet
~ükrü Esmer'in birlikte gidi~ leri, olsa olsa, ça~da~l~~~ n anlam~~ üzerinde
herkesi biraz daha derinli~ine dü~ ündürmek için iki de~erli adamca
ortakla~a yarat~lan bir firsat say~labilir.
Karal'la Esmer'in ça~da~l~ klar~, yaln~z ayn~~dönemlerin insan~~ olu~lar~~
anlam~ na gelmez. Daha bir ba~ka derinli~i vard~ r onlardaki ça~da~l~~~ n.
Nas~l bir ça~da~l~ k?
Enver Ziya Karal, hukukçu de~ildi. Tarihçiydi. Ama, 1961 Kurucu
Meclisi'nin Anayasa Komisyonu'nda gösterdi~i ba~ar~, de~me hukukçunun
gösteremeyece~i bir ba~ar~d~ r. Niçin? Çünkü Karal, her hukuk konusunu ve
bugünün Türkiye'sindeki sorunlar için getirilmek istenen her çözümü
tarihin bak~~~ aç~s~ na oturtmaya çal~~~ rd~ . Seçilen yolun, Tanzimat'tan
ba~lay~ p me~ rutiyetlerden geçerek Anadolu ihtilâline varan çizgiyle
çat~~ madan çizilmesi, o çizgiyi daha ayd~ nl~ k yar~ nlara eri~ tiren bir uzant~~
olmas~~ önemliydi. Ça~da~l~k, geçmi~i gelece~e ustaca ba~layabilmenin
ad~yd~~ onun için.
Akla gelen her çözümün üstüne görmemi~li~in z~ p~ rl~~lyla s~çramak
Ahmet ~ükrü Esmer, bilim adaml~~~~yapmak için yeti~tirmemi~ti
kendini. Hukuk ve siyasal tarih okuyup doktoralar falan yapm~~t~. Ama, as~l
tutkusu gazetecilikti. Ortaya ç~ kan sonuç, olgular aras~ ndaki ba~lant~lar~~
gazeteci k~ vrakl~~lyla görebilen bir bilim adam~~ ya da olaylar~~ bilimsel
yakla~~ m~ n ciddili~iyle inceleyebilen bir gazeteci oldu.
Kuruluktan herkesi çatlatan bir profesör ya da her ~eyi suland~ ran hafif
bir gazeteci de~il.
Eski bir imparatorlu~un çökü~üyle yeni bir devletin do~u~unu birlikte
ya~am~~~insanlar ku~a~~~yava~~yava~~tükeniyor. O ku~ak, belki de y~ k~l~~~ n
ac~s~yla dirili~in sevincini ayn~~ çeli~in suyuna kat~~ tan olacak, çok sa~lam
ç~ kt~. Ayn~~ sa~laml~~~, daha sonraki ku~a~~n ço~unlu~unda, tek partili
cumhuriyetin rahatl~~~ ndan çok partili dönemin rehavetine geçen insanlar~ n büyük k~sm~ nda görmek güç.
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Umulur ki, ~ imdiki gençlikle ba~ layan bundan sonraki ku~ak daha
sa~lam ola. Çünkü, y~k~l~~ lar gibi, hayal k~ r~ kl~ klar~, ezili~ler ve d~~ lanmalar
da insan~~çelikle~tirir.
Karal'la Esmer, birlikte gidinceye kadar, dipdiri, inand~ klar~ n~~
savunmaktan geri kalmad~lar.
Biri, haz~ rlan~~~komisyonuna ba~ kanl~ k etti~i anayasan~ n bunca
horlanmas~ na küskün, onun ça~cla~l~~~ n~~ ve toplumun tarihsel çizgisine
uygunlu~unu savundu. öbürü, eski "Ulus"un devam~~ olan "Bar~~"
gazetesinde "Mustafa Kemal'in emanetidir" diye hiç b~ rakmad~k"~~ sütunu,
ba~~ms~ z ve onurlu d~~~politikan~ n savunulmas~~ için kulland~.
~ kisi de son güne kadar.
~ kisi de gülerek.
Y~k~l~~ la dirili~~aras~ nda çelikle~ en babalar~ m~z gibi.
Milliyet,

22

Ocak 1982

GITTIKÇE ARTAN B~ R YALNIZLIK
OKTAY AKBAL
Velidede-o~lu hocam~ zdan dinledim: Ya~l~ l~ k günlerinde Ebulula
Mardin'i görmeye gitmi~. Hocalar~ n hocas~~ ya~l~~ bilim adam~~ ö~rencisini
görünce ~öyle yak~ nm~~~ "Ya~ lanmak iyi derler, ama öyle de
~il.
~ nsan yaln~z kal~yor. Ya~~ tlar~~ bir bir gidiyor. Hatta bizden gençler de
gidiyorlar. O zaman bu yaln~zl~ k çekilmez oluyor." Bu duyguyu ben de
zaman zaman ya~ amaktay~ m. Cahit S~ tk~~ Taranc~~ daha otuz be~~ya~~ na
girdi~i gün ~öyle yazm~~t~ : "Hayata beraber ba~lad~~m~z — Dostlarla da
yollar ayr~ ld~~ bir bir — Gittikçe art~ yor yalmzl~~~ m~ z." Dostlar, yak~ nlar,
a~abeyler, karde~ ler. Ya~ad~ kça birer birer koparlar bizlerden. En büyük
kopu~~ölümdür! Ba~lanmak yok bir daha. Görmek yok. Konu~mak yok...
Arasan da bulamazs~ n onu ! Zamanla unutursun. Bir s~z~~ kal~ r içinde o dostu
an~ msad~kça. Bo~lu~ u gittikçe derinle~ en bir s~z~...
Enver Ziya Karal, Ahmet ~ ükrü Esmer. Daha önce de Nurullah Berk,
ergüplü ve gencecik ya~ ta tükenen Ayhan Bozfirat. Kimini yak~ ndan
tan~ yorum, kimini uzaktan. Kimiyle bir iki kez konu~mu~lu
~ um var, kimiyle
epeyce s~ k. Ama hepsini yaz~ lanyla, eylemleriyle, sözleriyle tan
~ yorum.
Nurullah Berk, ressam ve sanat yazar~~ ki~ili~iyle hepimizi etkilemi~~bir
sanatç~. Yay~ n ya~am~ nda da canl~~ bir varl~ k göstermesinden mi, yoksa
ki~ili~indeki o ~ stanbul efendisi görgüsünden mi, bizim ku~a~~
n sanatç~lar~ yla yak~ n dostluk kurmu~ tu. Yay~ nlad~~~ m~ z dergilere yaz~~
verir, yaz~ n
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çevrelerinden uzakta kalmaz; yeninin en güçlü bir savunucusu, firçayla,
kalemle "yeni sanat"~ n savunusunu yapmaktan yorulmayan bir ressam...
Orgüplü ve Ahmet ~ükrü Esmer'i ise uzaktan tan~ yorum. Esmer'i
radyo konu~malar~ ndan, y~llar y~l~~ "Ulus"ta, sonra "Bar~~"ta sürdürdü~ü
kö~e yazarl~~~ ndan... Ürgüplü'yle de bir kez konu~mu~lu~um var. 1960
Mart~ nda Washington Büyükelçili~imizde... Siyasa tarihimizde Yüce
Divan'a ç~ kar~ l~ p aklanm~~~ilk devlet adam~ . Hem de genç ya~~ nda... Bu ilk
sars~ ntly~~ ba~ar~~ ile atlat~ p siyasa ya~am~ n~~ sonuna kadar sürdürmeyi bilmi~~
bir ki~i.
Ayhan Bozf~ rat bir öykü yazarlyd~. Dört kitab~~ var "Istasyon",
"F~r~ldak", "Dört Yol A~z~ ndaki Ev", "Sokak Lambalar~"... Necatigil
"Sözlük"ünde ~öyle demi~~onun için: "Gündelik hayat kesitlerinden ~iirli bir
dille, arka planlar~~ ça~r~~~ mlara aç~ k hikayeler yazar~"... Genç ya~ta
yitirdi~imiz bir yazara iki kat üzülmek gerek. Yazd~ klar~, daha sonra
yazacaklar~n~~ müjdeleyen bir sanatç~ n~ n ya~amdan kopmas~~ ac~d~ r.
Ya Enver Ziya Karal... Bizim ku~a~~ n her zaman sayg~~ duydu~u bir
tarihçi, bir ayd~ n, en iyi anlamda bir Atatürk devrimcisi... Karal'~ n bu
vakitsiz say~lacak ölümüyle, dü~mana kar~~~Atatürk devriminin gerçek
anlam~ n~, önemini duyuran, savunan, anlatan bir "Atatürkçü" yok
olmu~tur. Atatürk'ün devrimci dü~üncesini konferanslar~, dersleri, kitaplanyla y~llard~ r ö~reten bir tarihçi...
Karal'~ n ölümünü duyunca geçmi~~y~llardaki konu~tuklar~ m~z, TDK
Yönetim Kurulundaki beraberliklerimiz, tart~~ malar, an~ lar, Atatürk
konusundaki görü~~birli~imiz akl~ mdan geçti bir bir... Büyük bir ac~~
duydum. Hem gerçek bir tarih bilimcisini yitirmenin üzüntüsü, hem de
Atatürk'ü en iyi anlam~~~ve anlatm~~~bir devrimcinin yok olup gitmesinin
gerçe~i...
Türk Tarih Kurumu yay~ nlar~ nda son olarak ç~ kan "Atatürk ve
Devrim" adl~~ kitapta bir araya getirilen konferanslar~ n~~ yeniden okumaya
ba~lad~m. Bak~ n Atatürk'ün devrimcili~i konusunda ne demi~~Izmir'de
verdi~i bir konferansta:
"Devrimcilik, önceki bütün ilkelerin felsefesidir. Her~ eyden önce
devrimcilik, ula~~lm~~~hedeflere tutunmak demektir. Ama o da yetmiyor.
Ilkelerin, Türk devrimine ba~l~l~~~ n~~ dü~ünerek geli~tirilmesidir. Atatürk
Türk devrimini tarif ederken "Ihtiyaçlar~ n de~i~mesiyle devaml~~ olarak
müesseselerin de~i~ mesini" öngörüyor. Bu konuda klavuzluk edecek olan da
"Hayatta en hakiki mür~it ilimdir" sözündeki anlamd~ r. Atatürk "Benim
arkamdan gelin" demiyor. "Ilmin arkas~ ndan gidin" diyor. Hangi ilim?
Buradaki ilimden kas~ t, mistik ilim de~ildir, müspet ilimdir."
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Enver Ziya Karal'~~ bundan sonra, yazd~ klar~ nda bulaca~~ z. Atatürkçülük nedir? diye soranlara onun yap~ tlar~n~~ gösterece~iz.
Cumhuriyet, 23 Ocak 1982

BÜYÜK B~ R ATATÜRKÇÜ'YÜ Y~T~RD~ K
B~LAL N. ~IM~IR
Türk Tarih Kurumu üyesi

Atatürk y~l~~ biterken büyük bir Atatürkçüyü yitirdik. Seçkin tarihçi ve
yazar Ord. Prof. Enver Ziya Karal hoca aram~zdan ayr~ld~. Sekiz y~l önce
a~~r bir enfarktüs atlatm~~t~ . Doktorlar bundan sonra art~ k bir y~l kadar
ya~ayabilir demi~ ler. Hoca, sanki Atatürk'ün wo. do~um y~l~ n~~ kutlamak
için ayakta kald~.
O krizi atlat~ r atlatmaz hastal~~~ n~~ unuttu. Kendisini co~kuyla Atatürk
y~l~~ haz~ rl~ klar~ na verdi. ~a~~lacak bir enerjiyle Türk Tarih Kurumu içindeki
çal~~malar~~yönlendiriyor, yeni görevler üstleniyor, herkese görev da~~ t~m~~
yap~yor, Atatürk y~l~na rastlat~lacak olan dokuzuncu büyük Tarih Kongresi
haz~rl~ klanyla u~ra~~yor, kitaplar, konferanslar, dergilere yaz~lar haz~ rl~yor,
her tarafa yeti~meye çal~~~yordu.
Devlet Ba~kan~m~ z Say~n Org. Kenan Evren ba~kanl~~~ nda kurulan
Kutlama Milli Komitesi'nde de Türk Tarih Kurumu'nu temsil ediyordu.
Bilindi~i gibi, Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün eseridir. Karal hoca,
Kurum'la bütünle~mi~, Atatürk ülküsünün canl~~ bir sembolüydü. Bu ülküye
ve bu Kurum'a bir ömür vermi~ tir. Kurum'un de~i~mez ba~kan~yd~.
Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu kurarken, Enver Ziya Karal, Fransa'n~ n
Lyon Üniversitesinde ö~renciymi~ . 1933 y~l~nda, ö~renimini bitirip ~stanbul
Üniversitesi ö~retim kadrosuna girmi~. 1937 y~l~ nda Atatürk'ün koruyuculu~u alt~nda toplanan ~ kinci Türk Tarih Kongresinde henüz otuzunda bir
tarih doçenti olarak görülür. 1943'te toplanan Üçüncü Türk Tarih
Kongresi'ne tarih profesörü olarak kat~l~ r. O günden bugüne Karal, gerek
üye, gerek ba~ kan olarak Türk Tarih Kurumu'na ve Atatürk ülküsüne
yorulmadan hizmet etmi~tir.
Ulu önder Atatürk'ün kurdu~u ve özenle geli~tirdi~i Türk Tarih
Kurumu'nun güzel bir gelenek halinde sürdürülen kongrelerinin sonuncusu
geçen eylülde Devlet Ba~kan~m~ z Orgeneral Kenan Evren'in Koruyucu
Ba~kanl~~~~alt~nda yap~ld~ . Karal hoca o günlerde ömrünün en yo~un ve
ayn~~ zamanda, en mutlu günlerini ya~ad~. Say~n Devlet Ba~kan~ m~z~ n
Kongrenin Koruyucu Ba~kanl~~~ n~~ kabul buyurmu~~olmalar~~ hocay~~
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özellikle duyguland~rm~~ t~. Bunu, Atatürk gelene~inin sürdürülmesi olarak
görüyor ve bu yüzden seviniyordu. Hoca, süreklili~e büyük önem verir ve
Kurum'un bilimsel geli~ mesi için bunu gerekli görürdü. Süreklilik,
kurumla~ma demekti, uluslar~~ ulus yapan da bir bak~ ma kökle~en
kurumlanyd~ .
Kurucuydu, kurumcuydu Karal hoca ve kendisi de kurumlar yaratm~~~
bir ki~iydi. Türk inkilâp Tarihi Enstitüsünü o kurmu~ tu. Selânik' teki
Atatürk evini müze haline o getirmi~ ti. Türk Tarih Kurumu'na da katk~lar~~
büyük olmu~ tur. Önce Atatürk'ün ve sonra bugün birço~u rahmetli olmu~~
de~erli Türk bilim adamlar~ n~ n elli y~ll~ k sürekli çabalar~ yla, Türk Tarih
Kurumu bilim dünyas~ nda yüce bir sayg~ nl~~a ula~m~~t~. D~~~dünyada
Türk'ün yüzünü a~art~yordu. Bu saygml~~a bir de Karal hocan~ n seçkin
ki~ili~i ekleniyordu. Mesle~inin doru~una ula~m~~~seçkin bir bilim adam~,
de~erli yap~ tlar~~ Japoncaya bile çevrilmi~~bir Türk yazar~, Atatürk
ülküsünün canl~~ bir sembolü ve Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ olarak hoca
d~~~dünyada Türkiye'yi her zaman hakk~ yla ve onurla temsil etmesini
bilmi~ tir. Birlikte kat~ld~~~ m~z kongrelerde bunu gözlerimle görmü~ümdür.
Hoca gerçekten bir ola~anüstü büyükelçiydi. Geçen ekim ay~ nda Bulgaristan'~ n kurulu~unun ~~ 300. y~ldönümü dolay~s~yla, Devlet Ba~kan~ m~zdan
Bulgar Devlet Ba~kan~ na bir dostluk mesaj~~ ve bir arma~an götürdü.
Sofya'dan hemen Var~ova'ya uçtu ve orada Atatürk sempozyumuna kat~ ld~.
Oradan da kalk~ p Budape~te'ye gitti. Macar Bilimler Akademisinin
düzenledi~i Atatürk Sempozyumuna kat~ ld~~ ve Ba~kanl~ k etti. Biz, Say~ n
Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal ile do~rudan Budape~te'ye gitmi~ tik. Karal hoca
ise, bir hafta içinde üç ayr~~ ülkede Türkiye'yi temsil etmi~ti. Enerjisine
hayrand~ k. Evet, Atatürk söz konusu olunca, hoca her tarafa yeti~iyor, yürek
yetmezli~ine zerrece ald~rm~ yordu.
Son olarak, on gün kadar önce Paris'te UNESCO'nun düzenledi~i
Atatürk Sempozyumundan dönmü~, Türk Tarih Kurumu'ndaki Atatürk
konferanslar~ n~ n sonuncusunu yönetmi~ti. Kurum, bu konferanslar dizisini
yirmi y~ld~ r sürdürüyordu. Hoca, "Bu Atatürk konferanslar~ n~ n daha nice
nice yirmi y~llar sürmesini diliyoruz, sürece~ine inan~ yoruz" dedi. Bize son
sözlerinden biri bu oldu.
O gün Say~ n Ba~bakan~ m~z Bülent Ulusu'dan pek güzel bir kutlama
telgrafi gelmi~ti. Hoca'n~ n gözleri parl~ yordu. Kurum ad~ na ve hepimiz
ad~ na Say~ n Ba~bakan'a yürekten ~ükranlar~ n~~ sundu. Mutluydu. Gözleri
aç~ k gitmemi~ tir, san~ r~m. Avuntumuz budur. Nur içinde yats~ n.
Büyük hoca, bilge insan, seçkin bilim adam~~ ve büyük Atatürkçü Ord.
Prof. Enver Ziya Karal'~~ yitirmekten duydu~umuz üzüntü pek derindir.
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Yar~m kalm~~~yap~ tlar~ n~~ dü~ ündükçe üzüntümüz daha da art~yor. "Atatürk'ün Ya~am~ " adl~~ yap~ t~ n ikinci cildini bitirmek üzereydi. "Osmanl~~
Tarihi"nin dokuzuncu cildini de bu yaz tamamlayacakt~. ömrü yetmedi.
Yasl~~ailesinin büyük ac~s~ n~~içten payla~~rken, yar~ m kalm~~~yap~ tlann~~ bir
tarihçi olan say~ n k~z~n~n tamamlay~ p günyüzüne ç~ karmas~n~~dilerim.
Cwnhun:yet, 25 Ocak 1982

ENVER ZIYA KARAL'IN ANLATTIKLARI
MUSTAFA EKMEKÇI
Ikinci Dünya Sava~~~y~llar~ ... Türkiye sava~a ha girdi, ha girecek;
Cumhurba~kan~~ Inönü, s~ k s~k bilim adamlar~ n~, dü~ ünürleri Çankaya'ya yeme~e ça~~r~ r, görü~lerini al~ r. Inönü, kar~~ la~t~~~ na sorar:
Ne dersin, sava~a girelim mi? Ço~u ayn~~ kar~~l~~~~verir:
Siz daha iyi bilirsiniz Pa~am;
Inönü, Hikmet Bayur'un elini s~ karken:
Sana sormayaca~~ m; der geçer, çünkü Bayur sava~a girmekten
yanad~ r...
Bunlar~~ nereden mi, biliyorum? Enver Ziya Karal'dan. Nerede olursa
olsun, bir yerde kar~~la~t~k m~ , konular~ m~ z bunlar olurdu. "Ankara
Notlan"nda ç~ kan, Atatürkle ilgili baz~~ belgelere, de~inmelere Enver Ziya
Karal'~ n katk~s~~çok olmu~tur. Yaz~~yay~ nland~~~~zaman telefon ederdim...
Birlikte yazd~~~ m~ z "Ankara Notlan"n~~ okudunuz mu?
Hay~r okumad~ m, ç~ kt~~ m~?
Ba~~m darald~kça ba~vurdu~um ki~ iydi Enver Ziya Bey. Maltepe
Camii avlusunda ba~sa~l~~~~diledi~im e~i Fatma Karal:
Siz sevgilisiydiniz, dedi, çok severdi sizi...
Ikinci Dünya Sava~~ 'na girip girmemenin oldukça ilginç yönlerini
anlat~ rd~~ Enver Ziya Karal. ~öyle derdi:
Ismet Pa~a sava~a girmedi ama, "Aman girdim" diyenleri de
susturmak için ilginç yöntemler uygulad~. örne~in, sava~a girmeden yana
olanlar, "Do~u s~ n~ r~ nda Sovyetler'e kar~~~sava~~~ba~latal~ m" diyenlerdi. Bir
k~~~günü Pa~a, bu konuda Erzurum'da yap~lan bir uygulamay~~ izledi. Trene
atlad~~~~gibi, yan~ nda yetkililerle Erzurum'a vard~ . "Beyaz Tren" de planlar
yap~ld~. Pa~a'ya sunuldu. Pa~a:
Haydi bakal~m, dedi, ~imdi filan taburu görmeye gidelim.
Tabur yerinde yoktu. Henüz ula~ mam~~t~ . "Beyaz Tren"e döndüler
Pa~a sordu:
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Kar~~~taraf~ n bölgede kaç tümeni var?
32 tümeni var, dedi. Do~ruydu...
~smet Pa~a, sava~a girmeden yana olanlara yeniden yöneltti soruyu:
Ne dersin, sava~a girelim mi, girmeyelim mi?
Enver Ziya Karal, bunlar~~ anlatt~ktan sonra ekledi:
Ismet Pa~a'n~n en güçlü yan~yd~~bu. Dü~ üncesini benimsetmek için
ilginç yöntemler kullamrd~.
Elimde baz~~ilginç mektuplar var; Suat Hayri ürgüplü ile, ~evket
Süreyya Aydemir'in mektuplar~ ... Suat Hayri ergüplü, ~evket Süreyya'ya
yazd~~~~mektuplardan birinde bir yerinde ~öyle der:
"Önemli bir nokta daha var. Rahmetli Saraço~lu, -Beni nedense veya
nedeni malûm sevmezdi- harbe girmeye taraftard~ , aynen kaç defa ~öyle
demi~tir:
"Benim efelik ayran~m kabar~ yor, yahu harp bitiyor, girersek zarar
görürüz, 40-50 bin ~ehid verir baz~~zararlara hasara u~rar~z, ama dü~ünün:
12 adalar, Suriye'yi, ~rak, Çe~ri Mustafa Pa~a'ya kadar, Bulgaristan'da,
Trakya'da tashihi hudut; de~mez mi bu fedakârl~klara? Tarih karar~ m~z~ n
do~ru olup olmad~~~n~~ ilerde yazacak."
Enver Ziya Karal'~~ anlat~yordum...
Dan~~ma Meclisi adayl~~~~için ba~vurular yap~lmaktayd~. Karal'~n
a~z~n~~ aramak için:
— Enver Ziya Bey, sizin de adayl~~~n~zdan söz ediliyor do~ru mu? diye
sordum.
Böyle sorulara gazetecilikte, "Çal~~ dibi ta~ lama" derim. Daha çok avc~~
deyimidir bu. Bir çal~n~ n dibine bir ta~~f~rlat~l~r, e~er orada tav~an varsa,
f~rlar ç~kar. Avc~~da silah~n~~do~rultur. Enver Ziya Bey, kolumu s~kt~, kar~~l~k
verdi:
Yahu Ekmekçi, ben 1961 Anayasas~ 'm yapan Kurucu Meclis'te,
Anayasa Komisyonu Ba~kan~ y~m, unutma.
Maltepe Camisi'nin avlusunda 27 May~sç~lar, o zaman~ n Kurucu
Meclis üyeleri, Anayasa Komisyonu üyeleri, Enver Ziya Karal için
toplanm~~lard~ . Eski Milli Birlikçiler biraradayd~lar. Dan~~ ma Meclisi
Ba~kan~'n~n, Ba~bakan'~ n, Bakanlar'~ n MGK Genel Sekreteriyle, Genelkurmay ikinci Ba~kan~'n~ n ayn~~anda orada olmalar~~ ilginç bir görünümdü.
Eskilerle yeniler biraradayd~ lar. Gözlerim, Anayasa Komisyonu Ba~kan~~
Orhan Ald~kaço'y~~ arad~ . Görseydim soracakt~m:
Oldukça güç bir görevi üstlendi~inizde, yirmi y~l önce ayn~~
Komisyon'a ba~kanl~ k eden Enver Ziya Bey'le de konu~tunuz mu?
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Cenazede Harp Okulu ö~rencileri de vard~ . S~ ra s~ ra dizilmi~lerdi.
Enver Ziya Karal anlatm~~t~ . Geçmi~~y~ llar~ n birinde, Harp Okulu'nda
"Laiklik" üzerine birkaç konu~ma yapm~~ t~ . Ö~renciler, hocan~ n anlatt~ klar~ m ço~alt~ p bir bro~ürde toplam~~lar, bir tanesini de Enver Ziya Karal'a
göndermi~lerdi.
— Eve bir bakay~m, bulabilirsem sana veririm... demi~ ti.
Harp Okulu ö~rencilerinin bu de~erbilirliklerini çok sevdim.
Enver Ziya Karal, Kar~~ yaka Mezarl~~~'nda topra~a verildi. Mezar~~
ba~~ nda Suphi Karaman bir konu~ma yapt~.
Ahmet ~ükrü Esmer'i de, Enver Ziya Karal'~~ da kokteyllerde gözlerim
aray~ p duracak...
Cumhuriyet, 25 Ocak 1982

PROF. KARAL VE ATATÜRKÇÜLÜ~E HIZMETLERI
ORD. PROF. RE~AT KAYNAR
Atatürkçülerin büyük hocas~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal, ya~amdan
ayr~larak sonsuzlu~a göçtü. Yak~ nça~~tarihimize yapt~~~~katk~ lar~ yla ve
Atatürk dü~ünceleri üzerinde verdi~i yap~ t ve bu yolda giri~ti~i mücadeleleriyle her zaman an~ msanacakt~ r.
Rahmetli Karal, Türk toplumunun sa~a sola sapmadan, Atatürkçülük
do~rultusunda ilerlemesini istiyordu. Toplumun ancak bu yoldan ça~da~~
uygarl~ k düzeyine yükselebilece~ine inan~yordu. Bu inan~~a dayanarak,
Atatürk dü~üncelerinin gençlerin dima~~na ve halk~ n bilincine kök salmas~ n~~
savunuyordu. Bu u~urda ömrü boyunca sava~ t~ .
Bilindi~i üzere, ~~946'dan sonra, Atatürk dü~üncelerinin unutulmas~~
için, gericilerin giri~ti~i kar~~~devrim, siyasi iktidarlar taraf~ ndan da, el
alt~ ndan veya aç~ kça destekleniyordu. Ülkemizi felaketten felakete sürükleyen bu ac~~durum, ona çok s~ k~ nt~l~~ ve azapl~~ günler ya~att~ . Ama, medeni
cesaretini yitirmeyerek, hem yak~ nça~~tarihimize, hem de Atatürkçülük
hareketine ~~~ k verme çal~~malar~ n~~ sürdürdü.
Onun, yak~ nça~~tarihimize yapt~~~~önemli katk~, Tanzimat Dönemi'yle ilgilidir. "Gülhane Hatt~ n~ n ilan~" tarihçilerimiz taraf~ ndan ça~da~~
devlet kurma yolundaki at~l~ mlar aç~s~ ndan incelenmi~ tir. Karal ise, bu
hareketi Osmanl~~ imparatorlu~ unda ilk insan haklar~~ bildirisinin ilan~~
olarak, bilimsel bir inceleme konusu yapm~~ t~ r. Bu konuda incelemelerini
derinle~ tirmi~, Gülhane Hatt~~ ile ~ nsan Haklar~~ Bildirisi aras~ ndaki ortak
esaslar~~ göstermi~ tir.
Belleten C. XLV1, 30
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Karal'dan önce Tanzimat Dönemi yukar~da belirtti~imiz aç~dan
ayd~nlanmam~~t~ r. Mustafa Re~it Pa~a'n~n yaratt~~~~Tanzimat Hareketi de
yüzeyde kalan bir hareket olarak gösterilmi~ti.
Rahmetli büyük hoca, ilk olarak tarihin bu dönemini, bilimsel aç~dan
ayd~nlatm~~~ve yeni görü~ler ortaya koymu~tur.
ATATORKÇÜLÜ~E KATKILAR
Karal'~ n, Atatürkçülük konusundaki önemli katk~lar~n~~ da, ~öyle
aç~klayabiliriz.
Atatürkçülü~ü Türk gençli~ine benimsetebilmek için, öncelikle Atatürk dü~üncelerini toplamak, bunlar~~ s~n~flamak ve bir yap~t halinde
yay~nlamak gerekiyordu. Bu yap~ lmadan Atatürkçülü~ün kökleri ortaya
ç~kar~lamazd~ . Bu alanda, Karal'~n haz~rlay~p yay~nlad~~~~"Atatürkten
Dü~ünceler" adl~~yap~t, bugün de ba~vurulan önemli bir kaynak de~erini
korumaktad~r.
Ayr~ca, Türk Ink~labm~~ bilimsel yöntemlerle aç~ klamak için "Türk
Ink~lab~~Enstitüsü"nün kurulmas~ na önderlik etti ve kendisine teklif edilen
müdürlük görevini de üzerine ald~. ~imdi hepimizin elle~-imizden dü~meyen
"Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" adl~~ yap~tlar bu dönemde
yay~nlanm~~t~ r. Birinci ve ikinci ciltlerin yay~ nlanmas~ndan sonra, enstitü
çe~itli müdürler zaman~nda bu yay~nlar~~ sürdürmü~tür. Ayr~ca Kurtulu~~
Sava~~na ve devrimlere ili~ kin belgeler de toplanm~~t~ r. Böylece örnek bir
enstitü kurulma yoluna girilmi~ti.
INÖNÜ ILE BIR ANI
Onun "Türk Ink~lab~~ Enstitüsü" ile ilgili bir an~s~~vard~r. Bu an~y~~s~k
s~k tekrarlar ve hep beraber gülerdik. Olay ~öyle olmu~.
Rahmetli Inönü, Enver Ziya Karal'~ n bilimine, yönetim gücüne,
yeteneklerine de~er verirdi. Hatta bir gün Inönü parti meclisine ba~kanl~k
ederken o s~ rada salona giren Enver Ziya'ya:
"Gel. Benim yerime kurula ba~kanl~k edeceksin ben de yan~nda
oturaca~~m" demi~tir.
I~te bu derece sevdigi Karal'~ , 196o'larda Kurucu Meclis'e aday
göstermi~ ti. Kurucu Meclis de onu birçok hukukçular~n bulundu~u
Anayasa Komisyonuna ba~kan seçti.
Yorucu ve sinir bozucu mücadelelerden sonra, komisyon görevini
yaparak Anayasa Tasar~s~~halka sunuldu.
Karal, Kurucu Meclis'deki görevini bitirdikten sonra yasal hakk~na
dayanarak üniversitesine döndü. Ama enstitü müdürlü~üne ve ek olarak
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okuttu~u Ink~ lap Tarihi hocal~~~ na, ba~ka bir ö~retim üyesi atanm~~~
bulunuyordu. Bu durumda yeni hocalar~ n i~gal ettikleri yerleri Enver Ziya
Karal'a b~ rakmalar~~ gerekiyordu. Ama bunu yapmad~lar ve üniversite de
hakk~~ yerine getirmedi ve sadece "Dan~~ tay'a ba~vur" denildi.
Rahmetli arkada~~ m Enver Ziyac~~~ m, bana bu konuda ~öyle derdi:
— Yahu diyorlar ki, Dan~~tay'a dava aç hüküm iste... Enstitü
Müdürlü~ünü de dersini de verelim. Hiç böyle ~ey olur mu?... Ben rektörlük
yapt~~~m üniversitemi dava ederek yerimi geri alabilir miyim?
Karal bu olay~~ da ho~görü ile kar~~lam~~t~ . Çünkü gönül k~ rmak
istemezdi, yarad~l~~~~böyleydi.
HER ZAMAN HATIRLANACAK
Sevgili karde~ im Karal; unutulmaktan korkard~ n ama, unutulmayan.
caks~ Çünkü yaratt~~~ n sa~lam yap~ tlarla her zaman an~lacaks~n. ~~te
mutlu son denilen ülkü de budur.
Milliyet, 26 Ocak 1982

HOCALARIN HOCASI
TARIK ZAFER TUNAYA
Balkan tarihinin yeniden yaz~ lmas~~ amac~ yla bilim adamlar~~
tart~~~ yorlard~. ~çlerinden birisi yava~ça aya~a kalkt~. Yüzü a~~ nm~~~bir kaya
gibiydi. Il~ ml~~ sesiyle, geçmi~e sanki bu~ulu gözlükleriyle bak~yordu.
Anlatmaya ba~lad~.
PEÇOVA'LI ÇOCUK
Peçova (bir ad~~ da Osmaniye), Kosova'n~ n bir s~ n~ r kasabas~ yd~. Ora
do~ umluydu. 1912 ekiminde Balkan Harbinin (asl~ nda, Harplerinin) ilk
dönemi ba~lam~~t~. Ailece göç etmeye karar verdiler. Selanik'e do~ru yol
almak gerekiyordu. Art~ k bu diyar kendilerinin olmaktan ç~ km~~t~ .
Tüm aile yola koyuldu. Tek atlar~~ vard~. Herkes s~ ra ile biniyordu.
Balkan Sava~lar~ n~ n "Haçl~~ seferi" ko~ ullar~~ içinde geli~mesinden
do~an terör havas~ na, Makedonya'n~ n sert iklimi de eklenince yürüyü~~daha
da uzun, daha da zahmetli oluyordu. Yollar ana-baba günüydü. Binlerce
insandan olu~an y~~~ nlar, yaral~ lar, hastalar, ölüler ve de haydutlar aras~ nda
yön saptamak zordu. Kaç gün yürüdüler.
Küçük ailenin en ya~l~s~, büyük annenin art~ k ad~ m atacak hali
kalmam~~t~. "Bana bir hal~~ parças~~ verin ve siz devam edin" dedi.
Büyükanneyi a~la~malar, el öpmeler ve helalle~meler içinde ya~mur alt~ nda
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kaderiyle ba~ba~a, hah parças~~üzerinde yol kenar~ na b~ rakt~lar. Kat~~ bir göç
kanunuydu bu.
Küçük konvoy yeniden yola koyuldu. Alt~~ ya~~ndaki Enver arkaya
bak~yordu. Büyükanne yava~~yava~~bir nokta gibi kald~. Ve gözden
kayboldu. Aile, Doyran kentine vard~.
Aradan be~-on gün ya geçti, ya geçmedi. Evin kap~s~~ vuruldu. Ne
görsünler, büyükanne sapasa~lam kar~~lar~ndayd~. Arkas~nda da onu
getiren iri Bulgar askeri.
Tüm ailenin sevinç gösterileri aras~nda nine ba~~ ndan geçenleri anlatt~.
Bulgar süvarisinin dikkatini, büyükannenin oturdu~u hah seccadesi
çekmi~ti... Sonra da üstünde oturan ya~l~~ kad~ n... Ona önce ne yapt~~~ n~~
sordu. Gözgöze geldiler. Süvari birden büyükannenin ellerine sar~ld~.
Vaktiyle ailenin yan~ nda çal~~m~~ t~. Onu evine götürdü ve ailesine geri
getirdi.
Göç yasaklan~ nca aile yeniden Peçova'ya döndü. Bir süre sonra ikinci
göç, temelli ayr~l~~~ ba~lad~ . Bu sefer büyükannenin mezar~ n~~ oralarda
b~ rakarak Selanik'e yol ald~lar.
~ NSAN VE TARIH
Masan~ n çevresindeki bilim adamlar~~ sanki donmu~lard~~ bu gerçe~in
önünde. Emperyalist politikalarda "Barut f~ç~s~"na dönü~türülen dertli ve
macerac~~ yar~madan~n yüzy~llard~ r süren kavgalar~na ve kavgac~lar~ na
bundan daha etkin bir ders verilemezdi. Hepimizin gözleri de bu~ulanm~~t~.
Tümümüz de Balkanlardand~ k. Atina'da UNESCO'nun bir çal~~ ma
grubu olarak toplanm~~t~ k. Y~llarca içiçe ya~am~~~toplumlar~ n ya~amlar~ nda
yaln~zca güne~li günler olamazd~~ ki... Geçmi~e bakanlar~n gelece~e
b~ rakacaklar~~ en kal~c~~ ö~üt tarihten ders almak ve insanc~ll~~~~ö~retmek
olmal~yd~ . Çünkü Makedonya, özellikleri bak~ m~ndan, yap~s~ n~~ de~i~tirmi~~
de~ildi. Hangi siyasal rejim, hangi ideolojiye dayansa, Makedonya yine
Makedonya idi. Ortak dü~ mandan çok, kendi milletleri ve milliyetleri
aras~nda çat~~ma vard~. Sava~~vard~.
Yunanl~~profesörler yeni yaz~lmas~~ tasarlanan Balkanlar tarihi içinde
Osmanl~~ Imparatorlu~una bir bölüm ayr~lmas~n~~ istemiyorlard~.
Karal hoca bu görü~ü yan~ tlad~: "Evet ama Osmanl~'dan söz
etmezseniz ne yazacaks~ n~ z? Bunu kabul etsek bile, yazaca~~ n~z her sat~ rda
ondan söz edeceksiniz." O, ~l~ ml~~ama kararl~~üslubu ile, bilim alan~ nda bile
~ rkç~~ve ~oven tutkular~ n kelepçesinden kurtulamayanlara, tarihin neresinde
oldu~umuzu anlatt~~ durdu. B~ kmadan, usanmadan.
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Tart~~ma masas~, ak~am yemek sofras~ na dönü~mü~ tü. Yemek sonunda
bu gurbet öyküsünü anlatt~ . Karal hocan~ n, do~rultusunda ve ~srarla
konu~mu~~olan Grup Ba~kan~~ Profesör Todorov, gözlüklerini ç~ karm~~~
gözlerini o~u~turuyordu.
Daha çocuklu~un bilincine var~ lamayan bir ya~ ta küçük Enver,
Makedonya bunal~mlar~n~~ "Balkan Harbi" tablolar~n~~ seyretmiyordu.
Onlar~n içinde ya~~ yordu. Bu durumun karakterini etkiledi~i bir gerçektir.
Bar~~ç~, yat~~t~ r~c~, olaylar~~ abartmayan, birden alevlenen insanlar~ n
bask~s~~ alt~nda kalmayan, so~ukkanl~~ tutumlar~~ belki de bu sahneleri
ya~ad~~~~içindi. Yap~s~ ndaki bu özellik benim için, ço~u kez, ~a~~ rt~c~~
olmu~ tur.
Insanlara yak~nl~ k ve sevgi, herhalde ailesinden geçme bir özellik
olmal~d~ r.
Balkanlardan Izmir'e yerle~mi~lerdi. Y~ llar sonra gönderilen Peçova'
daki emlak~n bir y~~~ n tapu senedi alt~n olarak birkaç milyonu a~~yordu.
A~abeyi, hasta dö~e~inden ~u ö~üdü verdi. "Kesinlikle muameleye koymak
yok. Onlar art~ k bizim mal~ m~z de~il. Ba~kalar~ n~n. Onlar da insan. Biz
vaktiyle onlar~~ kulland~ k. ~imdi de onlar kullans~ nlar."
Bu yap~da bir insan~ n bilime kataca~~~çok ~ey olabilirdi. Istanbul'dan,
Ankara Üniversitesine geçti~i zaman bu "olabilirli~e" kavu~mu~tur. Gerçi,
Ankara'da bulunmas~ ndan ötürü Ba~bakanl~k Ar~ivi'nden yoksun kald~~~ n~~
belirtirdi. Ne var ki, Türk devriminin ilk üniversitesiyle beraber geli~mek,
kuruculu~a kat~lmak, rektörlü~ünü üstlenmek bilim ya~am~m~za da çok ~ey
kazand~ rm~~t~r.
Osmanl~~tarihinin do~al ak~c~l~~~ ndan süzülerek sa~lanan birikim, ona
geni~~boyutlu bak~~~yetene~i ve tarihsel bir "perspektif ' kazand~ rm~~t~ r.
"Nizam-~~ Cedit ve Tanzimat" "Islahat", "~ . Me~rutiyet ve Istibdat"
devirleri boyunca, ~~789'dan ~~ 9o8'e de~in ~~ ~~9 y~l~n ini~~ç~ k~~lar~~aras~nda ana
çizgiyi, de~i~meyen bat~~~çizgisini aram~~t~ r. Çal~~ t~~~~y~llara kadar, hemen
hiçbir ara~t~ r~c~ n~ n izlemedi~i, zaman~~ için "yeni" bir yöntemle, her
dönemin siyasal ve sosyo-ekonomik olaylar~ n~~analiz ve sentezler süzgecinden geçirerek sa~lam gözlemlere ba~lamas~ n~~ ba~arm~~t~ r. "Devir" denilen
zaman parçalar~~ içinde, olaylara sade ve duyarl~~ f~rçalanyla akrabal~k,
tarafl~l~k, objektifli~i zedeleyecek ne varsa tümünü de bir yana itmeye özen
göstererek, "kendi tarihimize ait k~s~mlar~ n ana kaynaklar~ndan faydalanarak yaz~lmas~ na" ilk olarak Karal hocan~ n ba~lad~~~ n~~söylemek gerçe~e
ayk~ r~~ dü~mez. Çünkü o her~eye padi~ah kafalar~~ ard~ ndan bakmamay~~
bilmi~tir.

470

BASINDA KARAL

Selim III'ün romantik havas~n~~ Hatt~~ Hümayunlar~ ndan ç~ kararak,
küçücükken terketmeye zorland~~~~Balkanlar~ n havas~ n~~ Zarif Pa~a'n~ n
an~lar~ nda da bularak, Istibdat kozas~~ içinde s~ k~~an Abdülhamit II'yi
toplumsal ko~ ullar içinde izleyerek, Osmanl~~ tarihinin en civcivli zaman
tünelini geçer geçmez Atatürk'le kar~~la~m~~ t~ r.
Iki Makedonya insan~ n~n tarihin firt~nalar~~ aras~ nda bulu~mas~ , Karal
hocaya inan~ lmaz bir dinamizm vermi~tir. "Türk Ink~ lap Tarihi Enstitüsü"
(1942), bu kayna~ mamn en anlaml~~ sonucu olmu~tur.
üniversitelerimizde, "Devrim Tarihi" derslerine önem verilmeyerek
bitkisel bir hayata sokuldu~u dönemde, kurdu~u Enstitü'nün gitgide
zenginle~en ar~iviyle bu alandaki incelemelere büyük kolayl~ klar
sa~lam~~t~ r. Ve, genç elemanlar~ n yeti~ mesini gerçekle~ tirmi~tir. Türk
Devrim Tarihi incelemelerinde O, tek ba~~na yeni bir a~amay~~ temsil
etmi~ tir. Yurt içinde de, yurt d~~~ nda da.
ANAYASA VE INSAN
O'nu imrenerek seyretti~im tablo, 27 May~ s'~ n tarafs~ z heyecan~~ ve
tela~lar~~ortam~ nda, henüz in~aat~~bile tamamlanmam~~~Meclis binas~ n~ n üst
kö~ esindeki Anayasa Komisyonu salonundad~ r. Meclis'e her gidi~imde, bu
salonun kap~s~ ndan, O'nu ve o günleri an~ msayarak, bak~ n~ r~m.
Önünde gittikçe "Irtifa kaybeden" Yenice paketlerinden kaynaklanan
dumanlar içinde, Karal hoca ya~am~ n~ n en güçlü ve en yap~ c~~ özelliklerini
göstermi~ tir. De~i~ik dü~ üncelerin ve tezlerin çat~~malar~~ ortas~ nda Komisyon Ba~kan~m~ z olarak, O bir de~i~mezdi.
Hiçbir zaman unutulmayacak sonsuz sabr~, ho~görüsü, bunal~ mlar
kar~~s~ nda gülümseyebilmesi, s~cak konu~mas~yla yat~~ t~ r~c~l~~~~ ve en
karma~~ k sorunlar~~ sade bir anlat~ ma dönü~ türmesi ile, kendisine her gün
artan sevgi ve sayg~ya lay~ k bir hakem oldu~unu kan~ tlam~~t~ r.
Bir hukukçu olmad~~~~halde, güçlü sa~duyusu ile en çetin sorunlar~~
kavramas~~ da ayr~~ bir özelli~i olmu~tur.
Ve e~er, 1961 Anayasas~~ bir an önce ç~ kar~labilmi~se, bunda O'nun çok,
ama çok büyük pay~~ vard~ r.
Bu i~ler aras~ nda Bütçe Komisyonu'nda Türk Tarih Kurumu'nu nas~l
savundu~una ve kurtard~~~ na tan~ k olanlar, bu Kurum'la bütünle~ti~ini
kabul edeceklerdir. Q, Kurum'un hiçbir zaman unutulmayacak Ba~kanlar~ ndan biri olarak kalacakt~ r.
Bilimin yan~s~ ra, böylesine bir yöneticilik yetene~ine sahip olmas~ , 27
May~ s parantezi kapand~ ktan sonra, nedense politikac~lar~ n hiç ilgisini
çekmemi~ tir. En bunal~ ml~~ bir dönemde, en zor i~i ba~aran Enver Ziya
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Karal, bilimle politika, kadirbilirlikle bilmezlik aras~ nda onurlulu~un da
temsilcisi bir s~ n~ rta~~~olmu~tur. Nankörlü~ün kurban~~ de~il, yaln~zca
tan~~~d~r.
Dolu dolu bir ya~am, böyle bitti.
Cumhuriyet, 28 Ocak 1982

ENVER ZIYA KARAL
HALDUN TANER
"En de~erli mant~k yolu en son var~land~r.
En de~erli mant~k yolu metoddur".
Nietzsche
Bilge insan, dört dörtlük bilim adam~, büyük dost Enver Ziya Karal's~z
da kald~k. Böyle çok yanl~~ ve köklü bir insan~~yitirmek herhangi bir faniyi
yitirmeye benzemiyor. Onun bo~lu~unun hele ~u en gerekli oldu~u dönemde
doldurulamayaca~~na inan~yorum. Enver Ziya Karal'~~ iyi tan~mayanlara
nas~l anlatmal~?
Önce "Bir bilim adam~~ idi" diye ba~lamak galiba en do~rusu olacak.
Uzmanl~ k dal~~ olan tarih alan~ nda olsun, Türkiye'nin toplumsal sorunlar~n~~
ele al~~~ nda olsun, onun bu bilim adam~~ titizli~i ve objektivizmi hep ilk
planda gelirdi. Hele bizdeki gelene~i ile bilim disiplininden çok romantik
sapmalara ve yorumlara aç~ k olagelmi~~tarih alan~ nda onun bu a~~rba~l~~ve
~a~maz metod zihniyeti büsbütün ba~ka bir de~er kazan~ rd~. Kara Lyon
y~llar~n~ n etkisi ile mükemmel bir Cartesien'di.
Onu anmaya adad~~~ m bu yaz~ n~n ba~~na Nietzsche'nin metod
hakk~ndaki o laf~n~~ bo~una m~~ ald~m? ~ster Tarih Kurumu'nda olsun, ister
UNESCO toplant~lar~nda olsun, ister herhangi bir aç~k oturumda olsun
onun olgun, sevecen, bariton sesi ve bilgece sükûneti ile da~~lmakta olan
konuyu metod ray~ na oturtmak isteyen uyar~lar~ n~~ tek hat~ rlayan herhalde
ben olmayaca~~ m. Bunlar o kadar s~ k olurdu ve o "önce bir metod
saptamam~z gerek arkada~lar" diye o kadar çok müdahale etmek zorunda
kal~ rd~~ ki, Karal'~~en çok bu metodcu ça~r~~~ m~~ile hat~ rlamak herkese daha
kolay gelecek san~ r~ m. Her konuda lehte aleyhte tüm yan~tlar~, duygusall~~a
hiç kap~lmadan incelerdi. Sezar'~ n hakk~n~~ yedi~ine hiç rastlamad~m.
Yarg~s~~ büyüklerin, kamu onurunun aleyhinde imi~, ald~rmazd~. Tarafsal~~a, bilimsel gerçe~e büyük sayg~s~~ yan~ nda bu ~v~ r z~ v~r onu hiç ilgilendirmezdi. Hayran~~ oldu~u Atatürk'ü de, en az bütün yapt~klar~~ kadar "Hakiki
yol gösterici bilimdir" dedi~i ve bunu uygulad~~~~içindir ki bunca severdi. Bu
~a~maz bilim disiplini onun ki~ili~i, üsh~bu, onuru, bir kelime ile tâ kendisi
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idi. Ordinaryüs oldu. Rektörlük, dekanl~ k etti. Kurucu Meclis üyesi oldu.
Komisyonlara ba~kan seçildi. Her bulundu~u yerde bilimin temsilcisi idi.
Bilime ve bilim adamlar~na kar~~ , bilim ve üniversite özgürlü~üne kar~~~her
müdahaleye tam bir bilim adam~na yak~~an medeni cesaretle kar~~~koydu.
Bunu da hep yumu~ ak sesi ile, insan psikolojisine vak~ f bilgece ve
incitmeyen bir taktikle yapt~ . Herkese sevgi dolu idi. Kendi kendisiyle denge
halinde idi. H~rç~ n ve incitici kar~~~koyu~lara ihtiyac~~yoktu. Herkesi aç~k
seçik gördü~ü gerçe~e payda~~etmeye çal~~ an bir a~abey gibi konu~urdu.
Bana "Türkiye'de en bilinçli Atatürkçü kim?" diye sorsalar, "Enver
Ziya Karal'd~ r" diye cevap veririm. Bu sevgi ve sayg~n~ n, hatta bu
kelimelerin anlatmaya yetmedi~i büyük ba~l~ l~~~ n kökeninde, büyük
kurtanc~ ya duydu~u ~ ükran hissi vard~~ ~ üphesiz. Ama onu en güçlü
Atatürkçü yapan bu de~ildi. Atatürkçülü~ü bilimsel sentezi içinde alg~lay~~~~
yine müsbet bilimlere özgü bir objektivite dili ile veri~inde.
Hiçbir toplant~m~ z olmazd~~ki, konunun bir yere sapland~~~~yerde
incelemelerinden h~z alan bir vukufla Atatürk'ün buna benzer bir
durumdaki davran~~~n~, sözünü, görü~ ünü tatl~~bir anekdot havas~~ ile
bilgimize sunmas~ n. Böyle böyle bizler de onun bu bilgi ve tecrübe
hazinesinden yararlanm~~~olurduk. Sa~l~~~ nda bir UNESCO toplant~s~nda
yüzüne kar~~~ilan etti~im gibi, ben Atatürk sevgisinden, Atatürk bilincine
onun sayesinde geçtim.
Karal, Tarih Kurumu Ba~kan~~ idi. Tarih profesörü idi. S~k~~~k
durumlarda görü~üne ba~vurulan bir bilgindi. ~u idi, bu idi. Ama bunlar~n
yan~ nda halis bir UNESCO'cu idi. Ta rahmetli Tevfik Sa~lam Pa~a'n~n
ba~kanl~~~~zaman~ndan ba~layarak UNESCO toplant~lanm~ zda hep ikinci
planda kalmay~~tercih eden, Frenklerin deyimi ile bir "Eminence Grise" idi.
Sa~lam Pa~a'dan sonra UNESCO'nun ça~nl~s~~olan sevgili dostum rahmetli
Bedrettin Tuncel ve ~imdiki ba~kan Say~ n Suad Sinano~lu ile birlikte bu
kurulda büyük hizmet verdi. Teennisi ile tecrübesi ile, çal~~malara çok ~ey
katt~ , usul usul yeni yönlere yöneltti.
Karal'~, çok yanl~~Karal'~~anlatmak böyle bir gazete yaz~s~n~ n haddine
mi dü~mü~? Kimbilir hakk~ nda neler yaz~ lacak. Bizimkisi, kederimiz henüz
taze iken, onun baz~~özellikleri hakk~ nda naçiz dü~üncelerimizi özet olarak
sunmaktan ibaretti. Karal'~n bir özelli~i de -~imdi hat~ nma geldi- mizaha
yatk~n mizac~~idi. Kendi mizah yapmazd~ . Ama gülmeye, gülümsemeye hep
haz~rd~ . Benim bir zaman yöneltti~im bir kabare tiyatrosunun oyunlann~n
tiryakisi idi. Benim yaz~p unuttu~um esprileri o y~llar y~l~~hat~rlar, tekrarlar
dururdu. Bunlar~ n içinde en sevdi~i, yanl~~l~ kla Amerikal~~astronotlarla
birlikte füze ile aya firlat~ lan zoraki astronot Niyazi'nin yukarda namaz
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vakti Amerikal~~astronota k~ blenin ne tarafa dü~dü~ünü sormas~~ idi. Bunu
ona buna anlat~ r, kahkahalarla gülerdi. Büyük dostu güldürmü~~olmak da
beni ayr~ca sevindirirdi. Bir keresinde de yine UNESCO Yönetim
Kurul'nda "Haldun'a konu olmak mutluluktur" diye hiç hak etmedi~im bir
iltifatta bulunmu~ tu.
Karal'~ n bugünkü yaz~ ma konu olu~ u benim için ne yaz~ k ki
mutlulu~un tam tersi.
Milliyet, 7 ~ubat 1982

