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KURUMUMUZUN ASL~~ÜYELI~INE SEÇILEN PROF.
DR. NIMET OZGliÇ HAKKINDA PROF. DR. U.
BAHADIR ALKIM'IN 14 NISAN 1971 TARIHLI
GENEL KURULDA OKUNAN TAKDIM KONU~MASI
Say~n Ba~kan, Türk Tarih Kurumu'nun say~n üyeleri!
Kurumumuzun asil üyeleri aras~na kat~lan Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi Protohistorya ve Eski Onasya Arkeolojisi Profesörü say~n Dr.
Nimet e~zgüç hakk~nda takdim konu~mas~~görevinin ~ahs~ma verilmi~~olmas~ndan
dolay~~onur ve k~vanç duymaktarm.
Sahas~n~n tan~nm~~~simalar~ndan biri olan Prof. Nimet Ozgüç, Dil ve TarihCo~rafya Fakültesini bitirdikten sonra 194.o'da ayni Fakültenin Ilmi Yard~mc~l~~~na
atanm~~, 1943'de doktoras~n~~vermi~, 1949'da Doçent olmu~~ve 1958 y~l~nda da
Profesörlü~e yükselmi~tir.
Sahas~na ili~kin ara~t~rma ve yay~nlar~~Prof. Nimet Ozgüç'ün yurt d~~~nda da
yak~n ilgi görmesini sa~lam~~ , kendisi Alman Arkeoloji Enstitüsünün Muhabir
Üyeli~ine seçilmi~, Misafir Profesör olarak Bat~~Almanya'n~n Saarbrücken Üniversitesinde dersler vermi~~ve kendisine tahsis edilen burstan faydalanarak Amerika'n~n
Princeton ~ehrindeki "The Institute for Advanced Study" adl~~bilimsel kurumda
bir y~l ara~t~rma yapm~~~ve mesleki konferanslar vermi~tir. Bilindi~i üzere, "The
Institute for Advanced Study" ancak ihtisaslannda söz sahibi bilginlerin ara~t~rma
ve mesleki kollokyumlann~~yapt~klar~~akademik bir müessesedir.
Prof. Nimet Ozg-üç'ün e~itim faaliyetinin yan~ba~~nda kaz~~ve bilimsel incelemeleri hcpimizce malümdur. Kendisi 1940 y~l~ndan beri Türk Tarih Kurumu
ad~na yap~lan Tek(k)ekely, Kavak (Kaledoru~u), Dündartepe, Elbistan yan~ndaki
Karahöyük, Kültepe ve Alt~ntepe kaz~lar~nda faal üye olarak çal~~m~~~ve bu kaz~larla ilgili yay~nlara i~tirak etmi~tir. Bayan Ozgüç 1963 y~l~ndan beri de Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na Aksaray
yak~n~ndaki Acem Höyük kaz~s~n~~yonetmekteclir. Çok ba~ar~l~~olan Acem Höyük
kaz~lar~~Eski Anadolu arkeolojisine büyük katk~da bulunmu~~ve problematik olan
baz~~arkeolojik ve ikonografik sorunlar~n çözülmesini mümkün k~lm~~t~r.
Prof. Nimet özgiiç'ün bu güne kadar Türkçe ve yabanc~~clillerde yurt içinde
ve yurt d~~~nda yapt~~~~yay~nlar~~uluslararas~~bir yank~= uyanmas~na vesile te~kil
etmi~tir. Kendisinin kabar~k bir yekün tutan etild ve kitaplar~n~~huzurunuzda
tahlil etmeye vakit ve imkan bulunmad~~~ndan Kurumumuz taraf~ndan yay~nlanan
iki eserini müsaadenizle sizlere hat~rlatmaya çal~~aca~~m:
Bunlardan birincisi: "Kültepe mühür bask~lannda Anadolu grubu, Ankara
1965"dir. Eski Anadolu sijillografyas~nda otoritelerden biri olan Bayan Ozgüç bu
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eserinde Anadolu grubunun üslüp özelliklerini tahlili ve tenkidi bir surette incelemekte ve söz konusu olan M.ö. II. biny~l~n~ n ilk çcyreginde Anadolu gliptiginin
gerçek hüviyctini aç~klamaktad~ r. Mühür bask~lar~ndaki çe~itli sahneleri (sava~,
mitoloji, dua, av, ritüel v.s.) bütün ayr~nt ~lar~~ile gözden geçirmekte, kült e~yas~~
ve Tanr~~ sembollerini sistemli bir ~ekilde tetkik ederek Hitit sanat~n~n ba~lang~ç
safhas~n~~ ayd~nlatmaktad~ r. Eserdc yerli ve yabanc~~ tanr~lar~n ba~ar~~ile tan~mlanm~~~olmas~~ yaln~z Anadolu'nun de~il, ayni zamanda Yak~n-Do~u'nun din tarihi
için de ayr~~ bir önem ta~~ maktad~ r.
Ikinci eseri ise, "Kültepe Ib kat~~ mühürleri ve mühür bask~lar~, Ankara 1968"dir. Prof. Nimet Ozgüç bu ara~t~rmas~ nda söz konusu tabakan~ n mühürlerini ve
mühür bask~lar~n~~ Eski onasya gliptigi ile tenkidi bir metodla kar~~la~t~ rm~~~ve
Kültepe'nin bu alandaki yerini ve de~erini isabetli bir surette tespit etmeye muvaffak olmu~tur.
Kurumumuz asit üyesi olmad~~~~halde y~llardan beri Kurumumuzun ilmi
faaliyetinde ~evkle ve feragatic çal~~makta olan ve sahas~nda de~erli bir bilgin
niteli~ini temsil eden Prof. Dr. Nimet Ozgüç'ün Türk Tarih Kurumu'nun asli
üyeli~ine seçilmi~~olmas~n~~ takdirle kar~~lar, kendisinin ba~ar~lar~n~ n bundan sonra
da devam etmesini içten dilerim.

