Nekroloji
SUMEROLOG PROF. S.N. KRAMER'~N ARKASINDAN
MUAZZEZ ~ LM~YE ÇI~~
Dün gece Philadelphia'dan telefon var, diye ça~r~ld~~~mda büyük bir
heyecan, korku ve üzüntü ile ahizeyi ald~ m elime. Çünkü ac~~ bir haber
alaca~~m~~ tahmin ediyordum. Konu~an University Museum'un Western
Asiatique Departman ~efi Dr. Sjöberg idi, "Samuel'i kaybettik" dedi. Haberi beklememe ra~men dilim dola~t~, ne söyleyece~imi bilemedim birden.
Büyük ve ünlü bir Sumerolog olan Prof. Samuel Noah Kramer
25.11.1990 günü yakaland~~~~bo~az kanserinden kurtulamayarak 93 ya~~ 2
ayl~k ömrünü yitirmi~, o koskoca, yeri doldurulmas~~ güç Sumer abidesi y~k~lm~~t~. Kolay de~ildi bunu kabullenmek, fakat bir tesellimiz var. Arkada
b~rakt~~~, Sumer edebiyat~~ ve kültürünü yeniden dünyaya getiren 6o y~ll~k
ara~t~rmalann~n ürünü y~~~nlarla kitab~~ ve makaleleri O'nu devaml~~ ya~atacak, ad~n~~ a~~zlardan dü~ürmeyecektir. Ne mutlu O'na!
O, ilk olarak 1937 y~l~ nda Istanbul'a gelerek Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Nippur'dan ç~km~~~Sumer edebi tabletleri üzerinde iki y~l çal~~m~~.
O'nu, 1946'da ayn~~ amaçla, fakat k~sa süre için geldi~inde tan~d~m.
Ölümüne kadar hiç kopmayacak dostlu~umuz, çal~~ma arkada~l~~~m~z,
üstat ve çömez ili~kimiz ancak 1951 y~l~ nda fullbright ara~t~ r~c~~ profesör
olarak ~~ y~l kalmak üzere gelince ba~lad~.
Merhum sevgili arkada~~m Hatice K~z~lyay ile onun çal~~malar~na içtenlikle kat~ld~k. O da büyük bir cömertlik, ho~görürlük ve sab~rla bütün
bilgilerini bize vermekten hiç sak~nmad~. Böylece tabletlerin kopyas~~ ile
birlikte Sumer kültürü ve edebiyat~ n~~ her yönü ile ö~renmemize rehber oldu. Çal~~malar~m~z~~ sürdürebilmek, yap~lanlar~~ gözden geçirebilmek için
çe~itli y~llarda 9 defa daha Istanbul'a geldi. Son geli~i Asuroloji Kongresi
içindi. O da tam 90'~nc~~ ya~~y~l~ na tesadüf etti~inden, kongre üyeleri taraf~ndan Topkap~~ Saray~'ndaki Konyal~'da görkemli bir kutlama yap~lm~~,
O da bundan çok mutlu olmu~tu.
Ar~ivde yap~lan çal~~malar sonucu ~stanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan hemen bütün Sumer edebi tabletlerinin kopyalar~~ çevirileri, kitaplar
makaleler halinde yay~nlanarak bütün dünyaya sunuldu. Böylece ba~ka
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müzelerde bulunan metinlerin tamamlanmas~na veya tan~mlanmas~na neden oldu. E~er Prof. Kramer gelip çal~~masa ve bizlere rehber olmasayd~~
bu tabletler daha y~llarca ar~ivde kapal~~ bekleyecek, Sumer edebi kompozisyonlann~ n birçok konusu da bilinmeyecekti.
O'nunla çal~~malanm~z~n en zevkli zaman~~ ö~leden sonraki yar~m saatlik kahve paydosu idi. Ço~u zaman, henüz kendi kendimize ö~renmeye
gayret etti~imiz ~ngilizcemizle O'nun makalelerinden yapt~~~m~z çevirileri
O'na Almanca olarak anlat~rd~ k. Yapt~~~m~z yanl~~l~klara kahkahalarla
güler, sonra da uzun uzun onlar~~ agIclard~. Bazen çe~itli konularda konu~ur tart~~~r ve daima zaman~~ ne~e içinde geçirirdik. Yazd~~~~hemen her
mektubunda o günleri özlemle dile getirmi~tir. Son y~llarda ad~ndaki
"Noah" yerine Sumer'in Nuh'u olan ve "uzun ya~ayan" anlam~na gelen
"Ziusudra" ad~n~~ çiviyaz~s~~ ile yazmay~~ al~~kanl~k haline getirmi~ti.
O'nun, 15 dile çevrilip bestseller olan Ilis-toly Begins al Sumer kitab~n~n
Türkçe çevirisini iki ay önce eline ald~~~ndalci (göremeyecek, diye korkuyordum) hislerini belirten 25 Eylül 1990 tarihli son mektubu çok ilginçtir.
"Kitab~n Türk Tarih Kurumu taraf~ndan bas~lmas~~ ne kadar uygun
dü~mü~. Ne de olsa bu kitap, büyük bir olas~l~kla Türkçe'ye benzer biti~ken bir dil konu~an ve Orta Asya'n~n herhangi bir k~sm~ndan gelerek
güney Mezopotamya'ya yerle~en Sumer halk~~ hakk~ndad~r. Atatürk'ün Sumerlilerin Türklerle ilgili bir halk oldu~u dü~üncesi hiç de hakikatten
uzak de~ildir." Bu sözlerle Kramer, 6o y~l sonra Ulu Atam~z~~ onaylamaktad~n
Kramer, do~umundan ba~layarak geçirdi~i evreleri, parasal s~ k~nt~lar
içinde Sumeroloji çal~~malar~n~, çe~itli ülkelerde bu çal~~malarla geçen
dopdolu ya~am~n~~ ve onlar~n ürünlerini kapsayan In the Work] of Sumer ad~~
ile 1987'de yay~nlanan otobiyograf~ sinde 2o'nci yüzy~l ile ondan 4 bin y~l
önceyi kayna~t~rm~~t~r, neredeyse.
O'nun çal~~malanndaki kan~mca en büyük deste~in, akl~~ ile hislerini
en iyi ~ekilde kullanmas~n~~ bilen sevgili e~i Milly oldu~unu söylemeden
geçemeyece~im.
Ya~am~nda kafas~n~~ ve ruhunu bilime adad~~~~gibi, ölümünde de
vücudunu bilime adayan, k~skançl~ ktan, k~nc~l~ktan uzak bu büyük insan~,
(kendi deyimi ile) dönülmeyen ülkedeki yolculu~unda sayg~~ ve ~ükranla
anarken, e~i Milly Kramer'e, çocuklar~na ve bütün meslekta~lar~na ba~sa~l~~~~dilerim.
~stanbul, 27.11.1990
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Sevgili MuazzeZ,
Dün, 93. ya~~gün:iraden bir gün sonra
Tarih Sumer'de Ba~lar
Yazan : S. N. Kramer
Çeviren : Muazzez ~lmiye Ç~~~
Özel posta ile gönderd~~in kitab~~ ald~ m. O, kendini adayarak, a~k ile senin taraf~ndan çevirisi yap~ lan etkileyici bir kitap ve onun Türk Tarih Kurumu taraf~ndan
yay~nlanmas~~da ne kadar uygun dü~mü~.
Ne de olsa bu kitap, büyük bir ihtimalle Türkçe gibi biti~ken bir dil konu~an
ve Güney Mezopotamya'ya 6-7 bin y~l önce Orta Asya'n~n herhangi bir yerinden
göçmü~~olan Sumer halk~~ hakk~nda. Sumerlilerin Türklerle ilgili bir halk oldu~u
fikri Atatürk zaman~nda geçerli idi. Böyle olabilece~i hakikatten hiç de pek uzak
Her ne ise, sen ~ahane bir i~~yapt~n ve Türk Tarih Kurumu da yarat~c~~ bir
uygarl~~a ait insanl~~~n ilk yaz~l~~belgelerini kapsayan bu kitab~~ yay~nlad~~~~için
kutlanmahd~r.
Çok te~ekkürler Muazzez
S. N. Kramer

Milly de sevgilerini yolluyor.

