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(Leipzig 28. ~~o. ~~93o - Berlin ~~4.2. ~~ggo)
O~UZ SOYSAL
Einar von Schuler'in 14 ~ubat 1990 tarihinde, ameliyat~n~~ izleyen yedi
ayl~ k bir dönem sonunda vefatlyla Hititoloji sahas~~ en seçkin temsilcilerinden birini daha kaybetti.
Eski ~arlciyat Bilimi'nde çok önemli bir yer i~gal eden Leipzig Okulu
Ekolü'nün son temsilcilerinden olan Einar von Schuler, yüksek ö~renimini
Johannes Friedrich (Leipzig, Berlin), Adam Falkenstein (Heidelberg) gibi
alanlar~ nda otorite bilim adamlar~~ yan~nda tamamlad~ ktan ve Münster
Üniversitesi'nde geçirdi~i asistanl~ k yollar~ ndan sonra, 1963 senesinde çok
genç say~lacak bir ya~ ta Berlin Üniversitesi'nde ordinaryüs profesörlü~e
atand~. 1974 y~l~nda ayn~~ unvanla Würzburg Üniversitesi'ne gelen Einar
von Schuler, 1987 Haziran~'na kadar burada ~ark Dilleri Enstitüsü kürsü
ba~kanl~~~~görevini yürüttü. Bu tarihte, gerek e~inin a~~r hastal~~~~gerekse
kendisinin olumsuz sa~l~ k durumu nedeniyle görev süresi dolmadan kendi
iste~i ile emekliye ayr~ld~. 1990 y~l~ n~ n Ekim ay~ nda 6o ya~~na girecekti ve
bu münasebetle ö~rencileri taraf~ ndan kendisine bir Festschrift haz~ rlanm~~t~.
Einar von Schuler'in bilimsel ilgisi genellikle Hitit tarihi ve kültürü
üzerinde yo~unla~m~~t~ . 1954'te Berlin Üniversitesi'nde verdi~i doktora tezi
"Hethitische Dienstanweisungen für höhere Hof- und Staatsbeamte" (Af0
Beiheft 1 o, Graz 1957), 1961'de tamamlad~~~~habilitasyon çal~~mas~~ ise
"Die Ka~. ker. Ein Beitrag zur Ethnographie des Alten Kleinasien" (UAVA 3, Berlin 1965)'dir. özellikle son an~lan~, ilkça~~Anadolusu'nun tarihietnografyas~~ hakk~ nda yaz~lm~~~ en de~erli monografiler aras~nda yer almaktad~ r ve bir kaynak eser niteli~indedir. Einar von Schuler'i, çe~itli bilimsel dergi, anma ya da elkitaplar~ nda yay~nlad~~~~Hitit dini ve politikhukuk tarihi ile ilgili ara~t~ rmalar~~ yan~nda, Hurri dili üzerinde yapt~~~~incelemelerle de tan~ yoruz. Berlin Üniversitesi'nde görevli iken ba~latt~~~~
Hurri dili kaynaklar~ na ili~kin projeyi, bugün ö~rencileri yo~un bir çal~~ma temposuyla sürdürmektedirler. Kendisinin semitik diller hakk~nda da
geni~~bilgisi vard~. Almanya'n~ n en köklü arkeoloji kurulu~u Alman Do~u
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Kurumu'ndaki idari etkinlikleri ile, 1985 y~l~ nda Würzburg ~ehrind<
düzenlenen 23. Alman Oryantalistler Günü için üstlendi~i organizatörlül
görevi di~er mesleki faaliyetleri aras~ ndad~r.
De~erli profesörün önemli bir özelli~i, Eski ~arkiyat dünyas~na say~s~z
bilimadam~~ kazand~ rm~~~olmas~d~r. Bugün Almanya'da görev yapan seçkin
meslekta~lardan neredeyse tamam~na yak~ n~ n~n, zaman~ nda Einar von
Schuler'in ö~rencisi oldu~u görülür. Yabanc~~ uyruklu ö~rencilerinin say~s~~
da oldukça kabankt~r ve bunlar~ n bir bölümünü Türkler olu~turmaktad~ r.
Einar von Schuler'in Türk-Alman dostlu~u ile bilimsel i~birli~indeki
büyük rolünü ve bununla ilgili giri~imlerini de ~ükranla hat~ rl~yoruz. Kendisi bu nedenle 1973 y~ l~nda Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet ~eref
Diplomas~'na lây~k görülmü~tü.
Einar von Schuler, çevresinde seçkin ki~ili~i ile de tan~n~yordu.
Günümüz Alman toplumunda art~k çok seyrek rastlanan Prusya beyefendili~inin belki de son temsilcilerinden biriydi. Kat~ld~~~~sohbet ve bilimsel
toplant~larda engin kültürü yan~nda, nezaket ve ho~sohbeti ile dikkatleri
hemen üzerine çekerdi. Üstün niteliklerinden biri olan yard~mseverli~ini
ise özellikle vurgulamak istiyoruz. Akademik hayat~ n~ n son günlerinde
olumsuz sa~l~k ko~ullar~na ra~men meslekta~lar~~ ve ö~rencilerine ene~jik
bir ~ekilde nas~l destek ve yard~mc~~ oldu~unu pek çok ki~i minnettarl~ k
duygular~~ ile hat~rlayacakt~r.
Einar von Schuler, seçkin bilimadaml~~~~ile mükemmel insanl~~~~ki~ili~inde bütünle~tirmi~~ender ~ahsiyetlerden biriydi. Topra~~~bol olsun.

