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ARKADA~IMIZ IBRAHIM OLGUN'U YITIRDIK
Kurumumuzun Osmanl~ca uzman~~yazar ve ö~retmen arkada~~m~z ~brahim
Olgun'u 9 Aral~k 1978 günü en verimli ça~~nda yitirmenin ac~s~~içindeyiz.
Arkada~~m~z Kültür Bakanl~~~'n~n düzenledi~i bir toplant~da geçirdi~i bir
kalp krizi sonunda aram~zdan ayr~ld~~ ve 12 Aral~k 1978 Sal~~günü Kurumumuzun giri~~holünde düzenlenen bir törenden ve Hac~~Bayram Camiinde k~l~nan
cenaze namaz~ndan sonra topra~a verildi. Kurumdaki törende Ba~kan~m~z Ord.
Prof. Enver Ziya Karal ~u konu~may~~ yapt~ :
Geçen Cuma günü idi. Say~n Genel Müdür Ulu~~i~demir ile Kurumdan ç~kmak
üzere idik. Holde ~brahim Olgun'a rastlad~k. O da ç~kmak üzere idi. Yüzünde
her zamanki tatl~~tebessümü vard~. Bir süre kap~n~n önünde konu~tuk. Sonra birbirimize iyi tatiller dileyerek ayr~ld~k.
Kim derdi ki, onunla bu görü~memiz son olacakm~~. Kim dü~ünebilirdi ki,
onun kurumdan o günkü ç~k~~~~ son ç~k~~~~ imi~.
insano~lu nereye giderse gitsin, nerede bulunursa bulunsun, kaderi pe~ini
b~rakmaz, onunla beraber olurmu~. ~brahim'i bu beklemedi~imiz sonsuzl~~k yolculu~una ç~kartan kaderinden ba~ka ne olabilir ki?
Öyle san~yorum ki onun üzerimizde b~rakt~~~~ve daima hat~rl~yaca~~m~z yüzünü süsleyen o tatl~~tebessümü idi. Bu tebessümün arkas~nda sakl~~nezaketini ve
arkada~l~~uu daima hat~rlayaca~~z.
Nazik görünmek, arkada~l~~uu cömertce ba~~~lamak insan tabiat~n~n yüce
karakterinin bir i~aretinden ba~ka nedir ki. Antik devrin filozoflarmdan biri, gülümsemedikleri ve arkada~lar~~bulunmad~klar~~için tanr~lara bile ac~m~~t~.
~brahim mutlu bir insand~, ailesi, arkada~lar~, insanlar üzerinde etki b~rakan
çal~~malar~~vard~. Mutlulu~u ço~unlukla çal~~malar~n~n karakterinden gelmekte
idi. insanc~l bir e'~itimci ve yorulmak bilmeyen bir ara~t~r~c~~idi. Edebiyat ö~retmenli~inde pek çok ö~renci yeti~tirmi~ti. Bunlardan kimileri zamanla meslekda~~~
ve arkada~~~olmu~lard~. Onlarla ö~ünürdü. Edebiyat ö~retmenli~inden ayr~ld~ktan
sonra bile ba~ka biçimde çevresini ayd~~nlatma~a devam etti. Yaz~~hayat~na geçti.
Kitaplar~, makaleleri, ele~tirileriyle önceleri okulda yapm~~~oldu~u faaliyetleri, okul
d~~~nda da sürdürdü.
Bütün bu faaliyetlerinde özellikle konferanslarmda amac~, ara~t~rma sonucu
bulmu~~oldu~u ve sevgi ile ba~land~~~~gerçe~i aç~klamak idi. Kimi hallerde bu
aç~klamay~~yaparken, dü~üncelerini cesareti a~an bir sertlikle savunurdu.
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Bilimsel meziyetleri hem sanatç~ , hem entellektüel, hem de Atatürk devrimcisi olu~u noktalar~nda toplanmaktad~r. Atatürk devrimcili~i ile ilgili, geçen y~l
laiklik üzerine vermi~~oldu~u bir konferans~ndan ~u sözünü hat~rl~yoruz:
"Insanc~l ak~lc~l~k ahlâk~n temelidir"
Türk Tarih Kurumu Ibrahim'in kültür ailesi idi. Onu bugün sonsuz yolculu~unda u~urlarken, meziyetlerini bu çat~~alt~nda ya~atma~a devam ettirece~imiz
konusundaki inanc~m~z tesellimizdir.
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