Nekroloji :

Prof. Dr. H. Th. BOSSERT
(II.IX. 1889--5 . . 1961 )
U. BAHADIR ALKIM
Istanbul Cniversitesinde 25 y~l, emekliye ayr~ld~ktan sonra da
1,5 y~l hocal~k eden Prof. Dr. Helmuth Theodor Bossert'i 5 ~ubat
1961 Pazar günü kaybetmi~~bulunuyoruz.
A~a~~daki sat~ rlarda, Eski Anadolu Arkeolojisinin, sanat~n~n ve
Hititolojinin memleketimizdeki kurucular~ ndan biri olan Prof. Bossert'in k~sa biyografisini ve akademik hayat~n~ n ana hatlar~n~~hat~rlatarak onun ilmi de~erini belirtmeye çal~~aca~~z.
Philipp Helmuth Theodor Bossert ~ l Eylül 1889 tarihinde Güney Almanya'da Landau (Pfalz) kasabas~ nda do~du. 1908 y~l~nda
humanistik bir liseyi bitiren Bossert, s~ rasiyle Heidelberg, Strassburg,
Freiburg (i. Br.) ve München Vniversitelerinde yüksek ö~renimini
tamamlam~~~ve 1913 y~l~nda da Freiburg (i. Br.)'daki Albert-Ludwig Üniversitesinden mezun olarak "Pek iyi" derece ile doktoras~n~~
vermi~tir. Kendisinin bu s~ ralarda Freiburg (i. Br.) Müzesinde iki
y~la yak~n bir asistanl~~~~vard~r.
1914-1918 Birinci Dünya Sava~~~esnas~nda Dr. Bossert'i Alman
ordusunda muhabere yedek subay~~olarak görmekteyiz.
Dr. Bossert'in 19 9'dan 1933 y~l~ na kadar bilim hayat~, Sanat
Tarihine ait —tabi s~fatiyle— özel çal~~malara, bu arada eski Girit yaz~s~n~~ve Hitit hiyerogliflerini çözme hususundaki çabalara yönelmi~tir.
Dr. Bossert, 1933'te Türkiye'ye gelmi~~ve Hititlerin Devlet merkezi olan Bo~azköy (=Hattu~'a-)'da Almanlar taraf~ndan yönetilen
kaz~lara Bavyera Bilimler Akademisi ad~na kat~lm~~~ve bu vesile ile
Bo~azköy'deki Ni~anta~~kaya yaz~t~~üzerinde bulunan Hitit hiyeroglif
yaz~t~ n~~ ve Yaz~l~kaya kabartmalar~ n~n lejandlar~m mahallinde etrafl~~ bir surette incelemi~tir.
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine 1934 y~l~nda Dr.
Bossert Profesör olarak al~nm~~~ve kendisine — o zamanlar kurulan,
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fakat kurulu~undan bir müddet sonra kürsü haline getirilen — "Türk
Arkeoloji Enstitüsü" Müdürlü~ü verilmi~tir.
Prof. Bossert, i942'den ii Eylül 1959'a kadar Istanbul Üniversitesinde "Eski On Asya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü" ba~kan~~olarak vazife görmü~tür.
1947 y~l~nda kendisinin Türk tabüyetine girmi~~oldu~unu bu
vesile ile aynca hat~rlatal~m.
ii Eylül 1959 tarihinde 70 ya~~n~~bitirmi~~olmas~~dolay~siyle
Prof. H. Th. Bossert emekliye aynlmi~t~ r. Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, bu k~ymetli Hocas~ na, emekliye ayr~lmas~ ndan sonra
da ö~rencilerine faydah olma imkân~n~~vermi~~ve Prof. Bossert, vefat
tarihi olan 5 ~ubat i gür 'e kadar ö~retime kat~lm~~t~r.
Prof. Bossert çok cepheli bir bilgindi. Kendisinin, muhtelif dillerde —kitap halinde yay~nlad~~~ — 34 eseri ve ~~o6 makale ve etüdü
vard~r; ayr~ ca 13 muhtelif ilmi dergi ve külliyat~~ nâ~ir s~fatiyle yapmlam~~t~r.1
Merhumun ilim tarihine geçen en büyük ba~ar~s~~ve milletleraras~~ ~öhreti, Hitit hiyerogliflerini çözmek olmu~tur. Bilindi~i üzere,
Hitit hiyeroglif sistemi, anahtanna Karatepe'de kavu~tu. Karatepe,
Adana binin Kadirli Ilçesinin 22 km. kadar güney-do~usunda Ceyhan nehrinin bat~~k~y~s~nda müstahkem bir Geç-Hitit kalesidir. Burada 1947 y~hnda, Fenike ve Hitit hiyeroglif yaz~lariyle tertip edilmi~~
olup metin bak~m~ndan esas itibariyle birbirinin ayn~, bazalt ortostadar, mimari skülptürler, kaideler ve k~smen kabartmalar üzerine
hakkedilrni~~çift-dilli yaz~tlar bulunmu~tur. Türk Tarih Kurumu, Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve Istanbul Üniversitesi ad~na
yap~lm~~~olan bu kaz~ mn ilmi ba~kan~~olan Prof. Bossert, bilinen Fenike dilinin yard~m~~ile bilinmiyen, yahut pek az bilinen Hitit hiyeroglif yaz~s~n~~ba~ar~~ile okumu~tur. T~pk~~Frans~z bilgini Jean François Champollion'un Rozet Ta~~n~n yard~m~~ile M~s~ r hiyerogliflerini
1822'de çözmü~~olmas~~gibi.
Prof. Bossert'in 70. do~um günü vesilesiyle Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi bir müddet önce bir "Arma~an" yay~ nlamaya
karar vermi~~bulunmaktad~ r. Bu Arma~an'a, Türk ve yabanc~~55 bilBu satularm yazar~ , yak~nda yay~mlanacak olan "Bossert Anma Kitab~"nda,
merhumun bir bibliyografyasuu vermeye çal~~acakt~r.
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gin etüd yollam~~t~r. Ne yaz~k ki kendisi bu eseri göremeden aram~zdan ayr~ld~. Art~k "Arma~an" 'in ad~~"Anma Kitab~" (= In Memoriam Bossert) olacak: Ac~m~z büyüktür.
Prof. Bossert irade sahibi, mü~ küllerle u~ra~mas~m bilen, çok
mütehammil bir bilgin ve büyük bir ara~t~r~c~~idi. Eski Anadolu Arkeolojisi, bir çok eserlerini onun verimli gezilerine borçludur.
Prof. Bossert'i, eserlerinden faydaland~kça, yeti~tirmi~~oldu~u
Profesör ö~rencilerini, Doçent ö~rencilerini aram~zda gördükçe sayg~~
ile, minnetle ve ~ükranla anaca~~z.
Ölümü Eski Anadolu filolojisi için büyük kay~pt~r.
Merhum Hocamn manevi huzurunda sayg~~ ile e~ilmeyi bir
ödev biliyorum.
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