Prof. Dr. FikretOzansoy (1913-2006)
Paleontolog

1913'de Ali Hilmi Paşa ve Naciye Hanım'ın oğlu olarak İstanbul'da doğan, Fikret OZANSOY
İstanbuk Işık Lisesi mezunudur.
Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1944 yılında MTA Enstitüsü'nde göreve
başlar.
MTA'da çalışırken devlet bursu ile Paris Sorbone Üniversitesi'nde doktoraya başlayıp 1958 yılında
bilim doktorasını (Sciens Natural) tamamlayarak MTA'ya döner. MTA'daki çalışmalarından sonra
Öğretim Üyesi olarak Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne geçer.
1965 yılında Doç. Dr. Fikret OZANSOY bir dilekçeyle MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü'ne Ulusal
Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulmasını önerir. Bu önerisi kabul görür ve müzenin kuruluş aşamasında
Paleontoloji Bölümü'nün sorumluluğunu üstlenir.
1971 yılında Profesör olan Fikret OZANSOY 1972'de Ege Üniversitesi'nden gelen Doğa Tarihi
Müzesi kurma önerisini kabul ederek MTA ve D:T:C Fakültesi'nden ayrılarak Ege Üniversitesi'ne
geçer. Burada önce Doğa Tarihi Enstitüsü'nü, sonra da Doğa Tarihi Müzesi'ni kurar.
1981 yılında Ege Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Dr. Fikret OZANSOY'un yurt içi ve yurt dışında
çok sayıda yayını bulunmaktadır. Ankara-Kızılcahamam yakınlarındaki Sinantepe'de, Hominoid
evrimine ilişkin Türkiye'deki ilk fosili bulan Fikret Hoca, 1957'de bulduğu bu fosile Ankarapithecus
Meteai adını vermiştir.
Şair-yazar Halit Fahri OZANSOY'un yeğeni olan, Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Fikret
OZANSOY aynı zamanda tiyatro, edebiyat ve müzik alanlarında da çalışmalar yapmıştır.
Türkiye'nin önemli bilim adamlarından, evli ve iki çocuk babası, Paleontolog, Prof. Dr. Fikret
OZANSOY, 28.11.2006'da tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde aramızdan ayrıldı.
Ailesi ve tüm bilim camiasının başı sağolsun.

Metin Şengün'ü Kaybettik
İsmet CENGİZ
JMO Yönetim Kurulu Başkanı

Büyük bir jeoloğu daha kaybettik. MTA'dan ülkemizden bir yıldız daha kaydı. Metin Ağabey'i
kaybettik. Jeolojiye, bilime, topluma adanmış bir yaşamı geride bıraktı. Metin ŞENGÜN, bıraktığı
onlarca bilimsel rapor makale derlemenin yanında sıcak dostluklar, güzel anılar, dostlarıyla
paylaşılmış nice güzel, bazen hüzünlü, duygulu bir yaşamı da geride bıraktı. Etik ve estetik
değerlerden ayrılmadan onurlu bir yaşamın ayak izlerini sürerek aramızdan, 10.10.2006 tarihinde,
ebediyete ayrıldı. Metin Ağabeyi sonsuzluğa uğurlarken sevenleri, dostları, arkadaşları yalnız
bırakmadı.
Metin Ağabey dostlarıyla birlikte JMO lokalinde periyodik olarak bir araya gelir hasbıhal ederdi. Ara
sıra bende o güzel insanlar grubuna katılarak onların dostluklarından, sıcak sohbetlerinden mutlu
olur, sohbetlerine ortak olurdum. Yine böyle bir ortamda özellikle KAF ve MARMARA'nın
depremselliğine ilişkin medyadaki tartışmalardan rahatsız olduğunu, Odamızın bu konuda
duyarlılık göstermesi gerektiğini dile getirerek bana deneyimleri ve birikimlerini yansıttığı bilimsel
bir makaleyi verdi. Bu makaleyi siz değerli meslektaşlarımızın ilgisine sunuyor, Metin ŞENGÜN' ün
anısı önünde saygıyla eğiliyor dostlarına sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.
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