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"Do~a kendi kanunlar~na göre insan~~üretir ve ya~am~n~~denetler.
Bu nedenle sa~l~k konusunda do~a ile ya~am aras~nda bir denge
vard~r. Bu dengede hastal~k ile bir de~i~iklik meydana gelebilir. ~~te
~~lam~~~oldu~u zekân~n esiri olan
o vakit insan do~an~n kendisine ba~~
açar. Amma sonunda yine de
sava~~
kar~~~
ilmi
ile,
hastal~~a
t~p
i
olur.
Çünkü
en
güçlü
olan odur. 7 Mart 1979" 1
do~an~n dedi~
Enver Ziya Karal
1906 Y~l~ nda Kosova'da do~an ve 18 Ocak 1982 tarihinde, ölüm
denilen do~al bir nedenle, kendisinin "Ebedi uyku" 2 diye nitelendirdi~i bir
sonsuzlu~a göç eden Enver Ziya Karal, seçkin bir bilim adam~~ve Atatürkçü
ki~ili~i, yeti~tirdi~i çok say~da de~erli insanlar, yay~nlad~~~~büyük yap~ tlar~~
ve aç~klad~~~~özgün dü~ ünceleri ile toplumumuzca her zaman sayg~yla
an~lacakt~ r. Ölümünden sonra bunu do~rulayan bir olay, Türk E~itim
Derne~i'nin 1982 y~l~~"E~itim Hizmet odülü'nün E. Z. Karal'a verilmesidir.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal, ya~am~ n~ n büyük bir dönemini, Üniversite
Ö~retim Üyesi, Dekan~~ ve Rektörü olarak önemli ve verimli hizmetleriyle
doldurdu~ u içindir ki, kendisini, k~ ymetli bir meslekta~~n~ n, Prof. Dr. Tar~k
Zafer Tunaya'n~ n "Hocalar~n Hocas~" 3 diye nitelendirmesi, Karal'~ n bir
ya~am gerçe~ini belirtmektedir.
Enver Ziya Karal, tarihçi, e~itimci ve dü~ ünür ki~ili~iyle, e~itimin
gerçek içerik ve amac~ n~, "E~itim, yaln~z okuyup yazmay~~ö~renmek de~il, özgür
dü~ünceye erebilmektir" 4 diyerek özdeyi~~biçiminde aç~klam~~t~r.
O'mn engin ve sistemli tarih bilgisi, Atatürk'ü evrensel özellikleriyle
anlam~~~ olmas~ , kendisine, özellikle toplumsal bunal~ m dönemlerinde
varl~~~ na ulusça büyük gereksinme duyulan, bilgili ve bilinçli Atatürkçü,
Enver Ziya Karal'~ n yazara verdi~i özel yaz~s~ .
Akgün, Seçil: Hocam ve Babam Enver Ziya Karal. Cumhuriyet, 28 May~s 1982.
3 Tunaya, Tar~ k Zafer: Hocalar~ n Hocas~. Cumhuriyet, 28 Ocak 1982.
4 Akgün, Seçil: A. g. y.
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hümanist ayd~ n niteli~ini kazand~ rm~~t~ r. Türk Tarih Kurumu'nun yay~ nlar~~ aras~nda yer alan "Osmanl~~ Tarihi" adl~~ büyük yap~ t~ n V, VI, VII,
VI II'inci ciltlerini yazm~~~olan ünlü tarhiçi E. Z. Karal, bu dizinin IX'uncu
cildini ve "Atatürk'ün Ta~.am~" adl~~ yap~ t~n ikinci cildini bitirmeye
çal~~~yorken ya~ama gözlerini kapam~~t~ r.
Enver Ziya Karal'~ n "Atatürk'ten Dü~ünceler" ," Atatürk ve Devrim" isimli
yap~tlar~, O'nun tarihçi ve Atatürkçü ki~ili~inin de~erli birer ürünüdür.
Birinci kitab~nda Karal ~öyle diyor:
"...Atatürk. bütün bu nutuklannda, çe~itli konular üzerinde ifade etti~ifikirlerinin
umund efkâr taraf~ ndan bilinmesine büyük önem verirdi. Nitekim bir gün: ( Beni
görmek behemehal yüzümü görmek de~ildir. Benim fikirlerimi ve hislerimi anl~yorsaniz
ve hissediyorsan~z bu kâfidir) demi~ti.
Atatürk'ün bu sözleri,yirmibir yüzy~l önce, Plotinus'un mimar iyi tarif etmek için
söylemi~~oldu~u sözü hat~rlatmaktad~r. Plotinus: (Mimari; yap~dan ta~~ç~kar~ld~ktan
sonra geri kalan ~eydir) demi~ti. Bu surette de yap~da görünün maddi unsurun, fikir ve
his unsurlar~na istinat etti~ini ve bunlar~n da mimarinin ruhunu te~kil etti~ini ifade
etmi~tir.
Atatürk'ün fikirleri ve duygular~~ da, mimar~~ bulundu~u Türk ink~lâb~na
hâkimdir. Bu sebeple, ink~lâb~n bilinip kavranmas~~için, onlar~n malân~~olmas~~
gerekir... " 5
Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurum'unda s~rayla üye, genel sekreter
ve ba~kan olarak görev yap~yorken, ya~am~n~n en olgun dönemlerini tarih
bilimine, Atatürk dü~üncesine ve Kurum'a verimli hizmetlerle doldurmu~tur. Türk Tarih Kurumu'nun yay~nlar~n~n hemen hemen tümünün,
ça~da~~bilim dünyas~ nda, gerçekten bilimsel ara~t~rma yap~ tlar~~olarak
say~lm~~~olmas~~ ba~ar~s~nda, Karal'~n bilgili çal~~ma ve düzenli yönetim
döneminin önemli pay~~ vard~r. Hemen daima as~l kaynaklara dayanan ve
bilimsel yöntemle tarihsel gerçe~i saptamay~~ ve aç~klamay~~amaçlayan bu
çal~~malar, ku~kusuz, Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nun duvar~ na
kaz~nm~~~olan " Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sad~k
kalmazsa, de~i~meyen hakikat insanl~~~~ ~a~~rtacak bir mahiyet al~r." özdeyi~inin
sönmez dü~ünçe ayd~nl~~~nda süregelmi~tir.
Türk Tarih Kurumu'nun uluslararas~~ ortamda kazand~~~~bilimsel
etkinli~i, sayg~nl~~~~ve hakl~~ünü, Ba~kan Enver Ziya Karal seçkin ki~ili~iyle
simgelemi~tir. Kurum'un son yirmi, bir y~ldan beri sürdürdü~ü "Atatürk
Y~ll~k Konferanslar~" dizisinin 1982 y~l~ nda yap~lan bir toplant~s~nda Karal,
son konu~malar~ ndan birini yap~yorken, "Bu Atatürk K onferanslar~n~n daha
5

Karal Enver Ziya: Atatürk'ten Dü~ ünceler. Ankara, 1956, s. XII.
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nice, nice yirmi y~llar sürmesini diliyoruz ve sürece~ine inan~yoruz" demi~ti. Karal,
Kurum'un Ba~kan~~olarak, bu konferanslar~~açarken ve kaparken yapt~~~~
konu~malarda, bilim ve fikir adam~~ ki~ili~inin belirgin birer niteli~i olan
sistemli bilgisiyle ve zengin kültür birikimiyle, aç~ k bir anlat~mla konuya ya
da tart~~malara bir berrakl~ k getirir, biçimsel farkl~~görü~ler aras~ nda özsel
uzla~may~~kolayca sa~lard~. Ço~u Kez, bir, iki cümleyle sorunun özünü ya
da dikkatten kaçm~~~olan yanlar~n~~ aç~klay~vermi~tir.
"Atatürk'ü anlamak" konusunu i~leyen bir konferansta, Enver Ziya
Karal Atatürk'ün ya~ad~~~~y~llar~ n daima ilerisi ayd~nlatan evrensel bir
ki~ili~i buludu~unu, ba~ka bir deyimle sürekli ça~da~~kalan bir dü~ünce
yap~s~~ gösterdi~ini belirterek, her Türk vatanseverinin, Atatürk'ü anlamaya
ve anlatmaya çal~~mas~ n~ n ulusal bir görevi oldu~unu fakat Atatürk'ü tam
anlaman~ n da sonsuz bir süreç niteli~i ta~~d~~~ n~~ifade etmi~ ti.
~ nsanlar, ya~amda dü~ünce ve eylemleriyle, birbirlerinden temelde çok
farkl~~ alarak, "dünün adam~~ kalmak" veya "günün adam~~olmak" ya da "yar~n~n
adam~~olmak" durumundad~rlar.
E. Z. Karal, "Insan olarak Atatürk" isimli bir yaz~s~ nda toplum, devlet ve
"yar~n~n adam~" kavramlar~~ aras~ ndaki ili~kiyi Atatürk'ün ya~am~ nda ~öyle
aç~ kl~yor:
" ... Bir devletin kurulu~u kutsal bir olayd~r. Çünkü yeni bir dü~üncenin, yeni bir
ahlak anlay~~~n~n, bir kelimeyle yeni bir ülkünün zaferi dir Yeni ve eski aras~ndaki
sava~, insan hayat~nda insanl~k a~amalar~nda sonsuzdur. Buna insanl~k ba~lang~c~~ ile
bir ba~lang~ç verilmesi dü~ünülse bile, bir son tasar~mlamak mümkün de~ildir. Bu
nedenledir ki, tarih de ancak eski ile yeni aras~ndaki sava~lar~n dokusunu olu~turan
olaylar~~anlatmaktan ve aç~klamaktan ba~ka bir ~ey yapmaz. Bu olaylar~n eskidenyeniye
ak~~~~baz~~hallerde normal bir tempo iledir.. Baz~~hallerde ise devrim ad~n~~verdi~imiz sert
ve h~zl~~bir at~l~mla olur. Büyük devrinderin kayna~~~toplumdur. Toplum, kendisinde,
ilkin özelli~ini kesti remedi~i bir yeni düzen iste~i duyar. Bu duygu, dü~ünürlerin
beyninde soyut dü~ünce haline gelir. Sonunda toplumun istekleri ile dü~ünürlerin
dü~üncelerini duyan ve kavrayan devrimciler gelir. Bunlara, mant~ki,ya~ay~c~~ve ~a~~rt~c~~
bir biçim verirler. Devrimin geli~mesi böyledir. Modern Türkiye devletinin do:gu~u da
böyle bir devrimin eseridir. Bu esere ne yandan bak~l~rsa bak~ls~n Atatürk görülür. O
kadar görülür ki, Atatürk herkesçe Yeni Türkiye'nin kurucusu kabul edilmi~tir.
Atatürk'ün Yeni Türkiye'yi meydana getirmesi için her ~eyden önce, kendisinin yeni bir
tip insan olmas~~gerekli idi. Gerçekte de Atatürk, toplumumuzda yeni bir tip insand~r.
Ölümünden 29 y~l sonra bile O'nunla aramazdaki dü~ünce ve eylem aç~~~~hâlâ
kapat~lamam~~t~r. Aram~zda "Ah! Atatürk gibi bir adam gelse! " diyenlerimiz az
de~ildir.
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Atatürk'ü eri~ilmez insan tipi yapan etken nedir? O , bu elkeni daha 19°8 y~l~nda,
Suriye'de bulundu~u s~rada arkada~~~Müfit' e 6 ~u üç kelime ile aç~klam~~t~: "Yar~ n~n
adam~~ olmak". Aradan 70 y~la yak~n bir zaman geçti~i halde, Atatürk hâld yar~n~n
adam~d~r. Yaln~z biz Türkler için de~il, bütün ezilen uluslar için, hatta yaln~z onlar için
de de~il, kalplerinde insanl~k duygular~n~~ bar~nd~ran bütün insanlar için...
Atatürk yeni birfikir,yeni bir ahlak ve yeni bir ülkü adam~~idi. O ,yar~n~n adam~~
olmak istemi~ti. Yar~n~n adam~~ oldu. Yar~n~n adam~~ olmakta devam ediyor ve yar~n~n
adam~~kalacakt~r." 7
Tarihçi Enver Ziya Karal, ulusalla~ ma sürecinde, güçlü ve köklü ulusal
kurumla~ man~ n süreklili~inin öneminin bilinciyle ya~ad~~ ve bu bilinçle,
ulusal ya~am~ m~z için önemli bir kurum olan "Türk inkildp Tarihi
Enstiliisü"nü kurdu.
Karal, 1961 anayasan~ n haz~ rlanmas~ nda, Kurucu Meclis'in Anayasa
Komisyonu Ba~kan~~ olarak tarihsel bir görevi de üstlenmi~ tir. Atatürkçü
Karal, Türkiye Cumhuriyet'nin anayasalara yans~ yan temel özelli~ini,
Atatürk'ün dü~üncelerinin ~~~~~ nda ~öyle aç~ klam~~ t~ r:
" ...Anayasalar, onlar~~ haz~rlayanlar~n arac~l~~~~ile, belli bir devirde ve belli bir
yönde halk~n e~ilim ve inançlar~n~~gösterirler...
Yeni Türkiye devleti (Türkiye Cumuhuriyeti), Atatürk'ün önderi bulundu~u
büyük Türk devriminin eseridir. Bu eserin 1919 ile 1938 y~llar~~aras~nda Cumhuriyet
devri anayasalar~na akseden özelli~i, Atatürk'ün Türk devrimini tarif edi~inde belirir.
Atatürk der ki: ( ...Türk devrimi, kelimenin ilk anda akla getirdi~i ihtilal
anlam~ndan ba~ka, ondan daha geni~~bir de~i~meyi anlatmaktad~ r. Bugünkü
devletimizin ~ekli , yüzy~llardan beri gelen eski ~ekilleri bir yana b~rakarak en geli~mi~~
bir tarz olmu~tur. Milletimizin varl~~~n~~ devam ettirmek için, yüzy~llardan beri
i~tirmi~~,yani millet,
dü~ündü~ü ortak ba~~,yüzy~ llardan beri gelen ~ekil ve niteli~ini de~~
toplam~~t~r.
ile
efrad~n~~
yerine,
Türk
milliyeti
ba~l~l~~~~
din ve mezhep ba~l~l~~~~
Millet, Milletleraras~~genel sava~~alan~nda hayat sebebi ve kuvvet sebebi olarak
ilim ve vas~ tan~n ancak ça~da~~medeniyelle bulunabilece~ini de~i~mez bir gerçek olarak
ilke kabul etmi~tir. Sözün k~sas~~ millet sayd~~~ m devrim de~i~melerinin normal zorunlu
gere~i olarak genel yönetiminin ve bütün kanunlar~n~n ancak dünya ihtiyaçlar~ndan
ilham al~narak ve ihtiyaçlar~ n de~i~ip geli~mesiyle devaml~~ olarak de~i~i p geli~mesi esas
olan lâik bir yönetim zihniyetini hayat ~art~~saym~~t~r.)
6 Ad~~ geçen ki~inin, K~ r~ehir eski milletvekili Lütfi Müfit Ozde~~oldu~unu aç~ klayan say~ n
Fahri Çoker'e te~ekkür ederim. M. C. U~urlu
7 Karal Enver Ziya: Atatürk ve Devrim. Ankara, ~ 98o, s. 159, 165.
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...Anayasalar~ n yürütülmesi, onlar~n haz~rlan~~~ndan daha önemlidir; canl~Ulan, ya~ay~~lar~ , sözün k~sas~~ de~erleri yürütülü~~tarz~na ba~l~d~r..." 8
Türk tarihini çok iyi kavram~~~tarihçi ki~ili~iyle Karal, bir konu~mas~nda, " Anayasalar~n kompromiler mahsulü oldu~unu, geli~meleri içtimai lekâ mül
kanununa ba~l~~bulundu~unu, bu nedenledir ki, büyük devrimlerin yaratt~~~~
Anayasalardan yerini ba~kalar~na terkedenler oldu~u gibi baz~~ Anayasalar~n da,
ya~ayabilmek için ,yeni nesillerinyeni hayat görü~lerine ve gelecek hakk~ndaki ümitlerine
cevap verebilmek için k~smen de~i~ti rilmi~~veya yorumlanm~~~oldu~unu" söyledikten
sonra, "milletimizin n~â~ert vicdan~nda daima ya~am~~~de~erleri" ~öyle aç~klam~~ t~ r:
"Tarihin ~ahitli~i ile sabi ttir ki, bunlar~n ba~~nda devlet kuruculu~~u de~eri gelmektedir.
Bundan ba~ka hak, adalet, mülkiyet ve vicdan hürriyeti kavramlar~~ tarih boyunca,
dünyan~n muhtelif yerlerinde kurulan Türk devletlerinde itibar görmü~~ve bunlar, insan
haklar~~prensipleri beyannamelerine geçmeden önce Türk milletinin lehine olarak dünya
tarihin sayfalar~na geçmi~tir" 8 a •
Enver Ziya Karal'~ n seçkin ki~ili~inin belirgin bir yan~~ da bilgeli~i idi.
Daha çocuklu~undan itibaren, y~llarca süren sava~lar~ n ac~ mas~z ko~ullar~~
alt~ nda da geçen, uzunca bir örnürde gerçekle~tiregeldi~i sürekli ar~ nma,
kendisine bir bilge nitelik kazand~rm~~~olsa gerektir. Ölümü, "ebediyen uyuma"
diye nitelendiren Karal, "Büyük Adamlar"~ n bir bak~ ma sürekli ya~ad~ klar~ n~~
ifade etmi~ tir. Bunu, ulusal kahraman~ m~z ve büyük devlet adam~~ Ismet
Inönü'yü bir anma töreninde ~öyle belirtiyor: "... Bir Frans~z dü~ünürü,
(Zaman kendili~inden ne iyidir,, ne de kötüdür) diye bir söz söylemi~iir. Gerçekten de
böyledir. Zaman~~ de~erlendiren insand~r. insan~ n hayat~nda yapl~klar~ d~ r. Kendi
ç~karlar~~üstüne yükselip yurt için, millet için ve hatta bunlar da yetmez insanl~k için
yapt~klarid~r. Bu üç yönlü çal~~malard~r ki bir insan~~ ulusal s~n~rlar içinde oldu~u kadar,
ulusal s~n~rlar d~~~nda da tarihe mal eder. Biz bugün böyle bir emirle buraday~z,yar~nki
nesiller de yine böyle bir emirle bulunduklar~~yerde Inönü'yü anacaklard~r ; çünkü O
hayat~n~~bo~~yere geçirmemi~tir.
Inönü, 1884'de do~mu~ /ur, 1973'de ölmü~tür demek do~ru de~il, ba~ka bir lu~vala
ba~lam~~t~ r..." 9
Burada Enver Ziya Karal'~ n bilge ki~ili~ini yans~ tan bir an~ m~~
anlatmak istiyorum. O'nunla ilk ki~isel görü~mem, Türk Tarih Kurumu
Ba~kan~~ olarak görev yapt~~~~dönemde, 1979 Mart ay~ n~ n ilk günlerinde
gerçekle~ti. Bu görü~mede, kendisinin yaln~z ünlü bir tarihçi de~il fakat ayn~~
zamanda bir dü~ünür de oldu~unu bildi~imi söyledikten sonra, ileri bir
8

Çoker, Fahri: Karal ve Anayasa. Belleten, 1982, C. XLVI, say~~ 182, s. 240, 241.

8a Çoker, Fahri: Karal ve Anayasa. Belleten, 1982, C. XLVI, say~~ 182. S. 240-241.
9

Karal, Enver Ziya: Atatürk ve Devrim. Ankara, 198o, s. 233.
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gelecekte yay~ nlamak istedi~im bir yap~ tta, do~a, bilim, hekimlik kavramlar~ n~~ ele almay~~ amaçlad~~~ m için, bu kavramlara ili~kin, evrensel içerikli ve
kendine özgü bir yorumunu el yaz~larlyla vermelerini diledi~imde ki~ili~ine
çok yara~an olgun, güleç davran~~~ yla bu dile~imi kabul ederek, iki gün
sonra yaz~s~~verece~ini söyledi. Ve gerçekten de söyledi~i tarihte özel yaz~s~n~~
verdi. Bu özgün dü~üncesinin tamam~ n~~ yaz~ m~ n ba~~ na aktarm~~~bulunuyorum. Yaz~s~ n~ n alt~ na u~ra~~s~ n~~ ve bulundu~u ba~l~ ca görevlerini tarihsel
s~ rayla yazm~~ t~ . Bunu yazd~~~~tarihte, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ oldu~u
halde, kendisini " Türk Tarih Kurumu Eski Ba~kan~" diye kaydetmis olmas~~
üzerine, "Eski" sözcü~ünü niçin yazd~~~ n~~ sordu~umda, gülümseyerek,
"Bütün bu ni lelikler art~k yaln~z emekli cüzdan~n~~ ilgilendiriyor" diye yan~ tlad~~ ve
düzeltme yapmak itemedi. O, böylece gelecekte kendisinden nas~ l söz
edilebilece~ini daha ya~arken bir bilge özsezisiyle belirtmi~tir.
Enver Ziya Karal'~, insan yak~ ndan tan~d~ kça, O'nun ki~ili~inin
büyüklü~ü ve insanc~~ (hümanist) davran~~~, insan~~ etkiler ve kendine
çekerdi. Bat~ l~~ bir dü~ünürün ölümü nedeniyle yap~ lan bir yorumu, burada
Enver Ziya Karal için de yinelemek uygun olacakt~ r: "insan O'nu, O
öldü~ünde de~il ancak kendisi öldü~ünde yitirebilir."Çünkü insanlar, f~zyolojik
ölümden sonra, dü~üncelerinin büyüklü~ü, evrenselli~i ölçüsünde, dü~ünsel
olarak ya~ayabilme olana~~na kavu~abilirler.

