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Sevgili A~abeyim;
Türk Tarih Kurumu Say~n Ba~kan~~Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n gönderdi~i ve Siz'in 8o'inci do~um y~ldönümünüzle Kurumdaki görevinizin 48'inci y~l~~için düzenlenen tören davetiyesi beni
o derecede duyguland~rd~~ki, gözlerimde sevinç ve iftihar ya~lar~n~n
birikmesine engel olamad~m.
Kafamda ve gönlümde, Atatürk, ba~~ms~z Türkiye Cumhuriyeti,
vatan, baba ve aile oca~~~kavram ve sevgilerinin tümü, birbirinden
ayr~lmaz bir bütün olarak sanki üstün varl~~~n~zda toplanm~~t~.
65 y~ll~k ya~ant~m, bugünmü~~gibi, bütün canl~l~~~yla gözlerimin
önüne serildi. Bu ya~ant~m~n hiçbir an~~yok ki, adeta de~erli ki~ili~inizde sembolle~en bu kavramlardan ayr~~ve Siz'inle olan kopmaz
ba~hl~~~m~z~n belirtisi ile dolu olmas~n.
Türk ba~~ms~zl~k sava~~n~n ba~lad~~~~s~ralarda küçük bir çocuk
olan beni elinden tutmu~~halan~z, rahmetli Dul Anac~~~m~n, çocuk
gözümde bir duda~~~yerde, bir duda~~~gökte korkunç devler gibi
görünen müstevli dü~manlar~m~z~n ikide birde kap~m~za dayanarak
~ehit babam~n ve baban~z Kaz~m Day~m~n —evimizin bahçesindeki
kuyuya sark~tarak veya hasta imi~~gibi beni yat~rd~~~~yata~~n ~iltesi
alt~nda saklad~~~— silahlar~n~n aranmas~ndan korkup Biga'da oturan
Siz'lere getirmesiyle ba~layan sürekli beraberli~imizin her saf has~m
ya~ad~m yeniden.
Vatan 'a~~k"' ~ehit Kaz~m Day~m~n güçlü varl~~~~ile beni nas~l
etkiledi~ini hat~rlars~n~z. Her ak~am kar~~s~na alarak boyum kadar
silah~n~~omzuma tak~p, haz~rol vaziyette, daha önceden belletti~i ~ekilde:
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Büyüyünce sen ne olacaks~n?
— Asker olaca~~m!
Neden?
Dü~manlar~m~zla çarp~~mak için.
Çarp~~~pta ne olacak?
Dü~manlar~m~z~~yurdumuzdan kovaca~~m ve babam~n intikarn~n~~alaca~~m!
diye yapt~~~m~z söyle~iyi ve arkas~ndan Biga'n~n hükümet meydan~ndaki ~ad~ rvan'a omuzumda silahla gönderip, orada nöbet bekletti~ini, ince bir fidan gibi delikanl~~a~abeyim olan Siz'in bu sahneleri
nas~l bir heyecan ve memnuniyetle izledi~inizi ve hava daha fazla
karar~p korkmayay~m diye ~ad~rvan'dan beni eve nas~l getirdi~inizi,
Day~m~n cepheye gidi~ini, Biga isyan~n~, top - tüfek sesleri aras~nda
evin bodrumundaki ya~ant~m~z~, nöbet de~i~tirir gibi Anzav~~r ve
Kuva-i Milliye Kuvvetlerinin Biga'ya ve evimize geli~lerini, nihayet
Siz'in de Biga'dan ayr~l~~~ mz üzerine iki k~z karde~inizle birlikte
Çardak'a dönü~ ümüzü, Antalya'dan sonra Adana'ya gidip yerle~ti~inizde Ninernizle birlikte küçük k~ zkarde~inizi ve beni oraya
ald~rman~z~, Adana Lisesi ilk k~sm~n~~bitirinceye kadar geçirdi~imiz
günleri, ~stanbul Lisesindeki alt~~y~ll~k ö~rencilik devremde tek güvence
kayna~~m olan Siz'inle mektupla~malar~m~z~, tatillerde Ankara'da
bulu~malar~m~z~, Ankara Hukuk Fakültesinde ö~rencilik ve delaletinizle girdi~im Maarif Vekâletindeki memuriyet y~llar~ nda tatl~~beraberli~imizi ve nihayet beni evlendirip ayr~~bir yuvaya sahip ettikten sonra bugüne kadarki aile toplulu~umuzu, koruyucu elinizin ve ~efkatli
yüre~inizin tüm ailemiz üstünde nas~ l titredi~ini, bütün bu uzun y~llar
içerisinde Tarih Kurumu'na olan içten ba~hl~~~n~z~~ve hiç ara vermeden, tatil - izin sözkonusu olmadan sürekli çal~~malar~n~z~, bir sinema
filmi gibi yeniden izledim.
Türk Tarih Kurumu'nun bugünkü üstün, yetenekli ve verimli durumuna gelmesinde en büyük etken olan gayretli çal~~kanl~~~n~z, dürüstlü~ünüz, ~a~mayan intizam~n~z ve takip fikriniz ; Atatürk'ün ilkelerine, yurdumuza ve Türkiye Cumhuriyetine inançl~~ve yürekten
ba~l~l~~~ mz ; daima ilerici, bilimsel, olumlu ve yap~c~~dü~ünceleriniz;
hiç kaybetmedi~iniz gençlik ate~~ve heyecammz ; yaln~ z yak~nlarm~za
de~il, tüm insanlara olan içten sevgi ve ~efkatiniz, bana ve çocuklar~ma
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ve muhakkak ki Siz'inle temas eden herkese örnek bir önder oldu
sevgili A~abeyim.
Varolun, sa~olun. Dilerim ki bundan sonraki do~um y~llar~n~z~~
da ve özellikle ~~oo'üncü ve 15o'inci do~um günlerinizi de böylece
kutlayal~m.
Bu mutlu gününüzde Siz'e ailece en derin sevgi ve sayg~lar~m~z~~
sunar, uzun ve sa~l~kl~~bir ömür ve ba~ar~larm~z~n devam~n~~içtenlikle
dileriz.
Prof. ISMAIL HAKKI ULGEN
Dan~~tay Ba~kan~~

