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Sumer özdeyi~i
MUAZZEZ ÇI~~
Ulusumuzu topra~ma, ba~~ms~zl~~~na kavu~turmak, ülkemizi
asr~n uygarl~~~na ula~t~rmak için ç~kmaz sokakta yol, karanl~klarda
~~~k bulan Atam~z, ulusumuzun meçhuller içinde kalm~~~en eski
tarihini, dilini, uygarl~~~n~~ortaya ç~karmak için de yollar bulmaya,
~~~k tutmaya çal~~m~~t~r. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun son zamanlar~na
kadar Türk tarihi yaln~z Osmanl~~devrine inhisar ettiriliyor, o da
ancak Osmanl~~tarihinin çok k~s~tl~~bir bölümünü kaps~yordu. Avrupa
tarihlerinde ise Türkler hakk~nda çok az, o da yanl~~hklarla dolu
bilgi veriliyor ve Türkler ancak "barbar" olarak vas~fland~nhyordu.
Aziz Atam~z, bilhassa Kurtulu~~Sava~~~sonunda milletimizde
uyanan benlik ve birlik duygusunu perçinlemek için onun yarat~c~~
kabiliyetini, deha ve seciyesini, uygarl~~~n~~ortaya ç~karmak ve yabanc~lar taraf~ndan tak~lan "barbar Türkler" s~fat~n~n yanl~~~oldu~unu
hem dünyaya hem de milletimize göstermek amac~ndayd~. Böylece
yeni yeti~en Türk çocu~u kendini, atalar~n~n yüksek uygarl~~~n!,
di~er milletler aras~ndaki yerini tan~yacak, o da bunlara lay~k olmak
çabas~yla memleketini daha uygar hale getirecek ve dünya milletlerine
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eskisi gibi ~erefli hizmetler yapmaya devam edecekti. ~~te O, bu sebeple
Türk tarihi ve bilhassa tarih ö~renimi ile çok ilgilenmekte ve tarihin
objektif olarak ara~t~r~lmas~n~~öngörmekteydi.
Türk tarihi nas~l ara~t~r~lacakt~, hangi belgelere dayan~lacakt~?
Tarihi devirlerde Türklerin Orta Asya'dan devaml~~olarak bat~ya
do~ru, bilhassa Anadolu'ya alanlar yapt~~~~biliniyordu. Neden daha
çok eski devirlerde bu ak~nlar yap~lm~~~olmas~nd~? Fakat bunu kan~tlamak için yaz~l~~ve sanat eserleri gibi birçok belgelere ihtiyaç vard~.
Anadolu'muzda t. 0. 1800 y~llar~ndan 1200 y~llar~na kadar olan
zaman~~ayd~nlatacak Hitit Devrine ait yaz~l~~belgeler 1906-1911
y~llar~~aras~nda Bo~azköy'de yap~lan kaz~larda bulunmu~~ve 1915
tarihinde bu yaz~~ile yaz~lan dil çözülmü~tü. Acaba bu belgelerin
sahiplerinin anavatan~~neresiydi, uygarl~klar~~ne durumdayd~, gerek
kendi zamanlar~nda gerekse daha önceki devirlerde ya~am~~~di~er
Anadolu milletlerinin dili ve uygarl~klar~~hakk~nda bize bilgi verebiliyorlar m~yd~, bunlar~n en eski Türklerle bir ili~kisi var m~yd~?
Bütün bu sorular~n ara~t~r~lmas~, hem de kendi milletimiz tarafindan
ara~t~r~lmas~~gerekliydi.
Bu sorulara cevap verecek ilk çal~~malar~~Fransa'da bir mecmga
yay~nlamaya ba~lam~~t~. Aziz Atam~z i~te ilk defa Bo~azköy'de bulunmu~~bu belgelere, dolay~s~yla Çiviyaz~li belgelere olan ilgisini 1931
y~l~nda Revue Hittite et Asiatique isimli bu mecmuay~~yüksek himayelerine almak suretiyle göstermi~~oluyordu.
Resim I.
Atatürk'ün Özel Külüphanesi'nin Katalo~u, Ba~bakanl~k Kültür Müste~arl~~~, Cumhuriyetin 50. y~ldönümü Yay~nlar~~ 16, Ankara 1973, s. 527-536,
Eskiça~~Dünya Tarihi bölümünde yaz~l~~Roma, Çin, Filistin, Suriye
ve Genel Eskiça~~ile ilgili kitaplar, Aziz Atam~z~n yukar~da de~indi~imiz sorulara cevap bulabilmek için ne kadar geni~~bir çal~~ma
yapt~~~n~~kan~tlamaktad~r.
Atatürk bu kitaplarm birço~una notlar yazm~~, önemli buldu~u
sat~rlar~n altlar~n~, sayfalarm kenarlar~n~~çizmi~tir. Böyle bir kitab~n
notlu sayfas~~aç~k olarak An~tkabir Müzesi'nde te~hir edilmektedir.
Resim 2.
Bu kitab~n "Lenormant, Prof. Francois, Histoire Ancienne de l'ori ent
jusqu' aux guerres midiques ~ .t. q. d. Paris 1881" ~ oo. sayfas~ndan
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itibaren sayfalar çizilmi~~ve notlanm~~t~r (say~n müze görevlilerinin
verdi~i bilgiye ve katalo~a göre). Resimli ve üzerinde Atatürk'ün
elyaz~s~~ile "çok mühim" yaz~lm~~~olan bu sayfada : "Kalde'de (Mezopotamya) Sumer ve Akad yaz~~sistemini ilk icat edenlerin ve o zamanlarda çok ileride olan madencili~in anavatamn~~bulmak için Tevrat'~n
yarat~l~~~bölümünde Babil kulesini yapanlara izlettirdi~i göç yollar~n~~
yeniden ele almak gerekmektedir. Sinear'a (Mezopotamya) do~udan
gelen bu yol, Çiviyaz~l~~metinlerde ve Kalde ananelerinde pek büyük
rol oynayan ve daha evvelki kitab~m~ zda insan neslinin orijini ve
tanr~lar~n topland~~~~yer olarak uzun uzun anlatt~~~m~z kuzeydo~u
da~~na ula~~r" denmektedir.
Atatürk'ün kütüphanesinde olan bu ve buna benzer kitaplar,
O'nun ortaya koydu~u "Asya'dan göç" tezinin herhangi bir hissi
veya sadece milli duygulara de~il, geni~~bir etüt sonucu ilmi temellere
dayanmakta oldu~unu göstermektedir.
Ayn~~zamanda bu kitaplar, O'nun Mezopotamya'da bulunan
di~er Çiviyaz~l~~belgelerle de yak~ndan ilgilendi~ini ispatlamaktad~r.
Bu yaz~l~~kil parçalar~~da belki en eski Türklerle ilgili bilgiler verebilirdi. Hele do~udan geldikleri söylenen ve dilleri yap~~bak~m~ndan
Türk diline çok benzeyen Sumerler acaba en eski Türklerin bir boyu
olabilir miydi?
Anadolu'muzun ortas~ nda, Anadolu'nun hemen hemen I. O.
2000 y~llar~na kadar varan tarihini ve ya~ant~s~n~~aç~klayacak binlerce çiviyaz~l~~belge Bo~azköy ve Kültepe mevkilerinde yap~lan
kaz~larda gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~ . Daha binlercesi de toprak alt~nda
bulunuyor ve yap~lacak kaz~lar~~bekliyordu. Di~er taraftan ~stanbul
Arkeoloji Müzeleri'nin depolar~ nda I. Dünya Sava~~'ndan çok önce
Mezopotamya'dan gelen Çiviyaz~l~~tabletler de kendilerini konu~turacak uzmanlar istiyordu.
Buna kar~~l~k 1931 y~l~na kadar okul kitaplar~nda ne Hititlerin
tarihinden, ne Kültepe'de ya~am~~~olan Asur ticaret kolonilerinin
varl~~~ndan, ne de Sumer milletinin ad~ ndan haber vard~. Oysa ki,
d~~~dünyada memleketimiz topraklar~ndan ç~kar~l~p bir taraftan
idari makamlar~n bilgisizli~i, di~er taraftan kazarlar~n aç~kgözlülü~ü
yüzünden kendi memleketlerine götürülen veya kaç~r~lan Çiviyaz~l~~
belgeler üzerinde yo~un bir çal~~ma yap~lm~~, dilleri çözülmü~,
gramerleri, sözlükleri yaz~lm~~ , milletleri ile ilgili birçok tarihi olay-
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lar~~meydana ç~kar~lm~~, hatta hukuki ve edebi eserleri bile etüt
edilmi~ti.
Memleketimizde bu konular ancak Atatürk'ün direktifleriyle
23 . IV .193° tarihinde kurulan Türk Ocaklar~~Merkez Heyeti'ne
ba~l~~"Türk Ocaklar~~Tarihi Tetkik Heyeti"nin ilk çal~~ma semeresi
olan "Türk Tarihinin Ana Hatlar~" isimli eserde yer ald~. Türk
Ocaklar~'mn kapanmas~~sonucu bu heyetin ~~5 . IV . 193 ~~'de Atatürk'ün
himayesinde yerini alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih
Kurumu)'nin meydana getirdi~i dört ciltlik lise tarih kitaplar~nda
bu konular ikinci defa anlat~ld~. 1932'de toplanan ilk Türk Tarih
Kongresi'nde yine Çiviyaz~l~~belgelerden ve bunlar~~yazan ri-filletlerden
söz edildi. Fakat bunlar kendi uzmanlar~m~z taraf~ndan yaz~lm~~~
etütler de~il, ba~ka milletlerin yapt~~~~çal~~malardan aktar~lm~~~
bilgilerdi. 1933 y~l~nda ilk defa ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesin'de Çiviyaz~lar~~ile ilgili bir kürsü aç~ld~~ve nihayet 1935 y~l~nda
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi, yukar~da tan~mlamaya çal~~t~~~m~z amac~~yerine getirebilecek uzmanlar yeti~tirmek üzere, aziz Atam~z tarafindan kuruldu ve d~~~ülkelerden getirilen uzman bilginlerle kadroland~.
Bu fakülte ile art~k Türk tarihi en eski devirlerden itibaren
kendi dilimizle yaz~lm~~~kaynaklar yan~nda Türk yurduna, Türk
diline ve tarihine uzak veya yak~n ili~kisi olan veya olabilece~i dü~ünülen Çin, Hind, Iran, Arap, Rus, Macar gibi halen varolan milletlerin; Hitit, Akat, Sumer, eski Latin ve Yunan gibi geçmi~te ya~am~~~
milletlerin dilleri ile yaz~lm~~~kaynaklardan, ayr~ca Ingilizce, Almanca,
Frans~zca dillerinde yaz~lm~~~Türklerle ilgili ara~t~rmalardan tetkik
edilme imkân~~sa~lanacak, di~er taraftan antropoloji, Arkeoloji ve
co~rafya ilimleri ile bu bilgiler tamamlanacakt~. Türk Tarih ve Dil
Kurumlar~~da ba~~ms~z olarak bu çal~~malara her bak~mdan yard~mc~~
olacakt~. Ne yaz~ k ki, bugüne kadar eski Türk tarihi ile ilgili belirli
bir konu veya bir devir bütün bu kaynaklardan toplu olarak yararlanmak suretiyle bir ekip taraf~ndan i~lenmemi~~ve plânlanmam~~t~r.
Bu kaynaklardan en eskisi Sumer dilinde olanlard~~ve Istanbul
Arkeoloji Müzeleri'nde onbinlercesi el sürülmemi~~durumda bulunuyordu.
Bu arada Atatürk'ün Sumerlere özel bir önem verdi~ini tan~mlayan bir hat~ray~~yazmadan geçemeyece~im: Bütün dünyada Sumer
ve Akat dillerini kapsayan ilme "Assyriology" denildi~i halde Dil
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ve Tarih - Co~rafya Fakültesi'nde bu ~ubenin ad~~"Sumeroloji"dir.
Zaman zaman bunun neden bizde de~i~tirilmi~~oldu~unu dü~ünür
dururdum. Bir gün say~ n Hocam Prof. Dr. H. G. Güterbock ile
konu~malanm~zda bu konu aç~ld~. Hocam "bilmiyormusunuz,
bu ismi bizzat Atatürk vermi~ti; O, "Assyriology" isminin daha
çok Sami milletleri ifade etmesinden ho~lanmad~~~~için bölümün
ad~n~n "Sumeroloji" olmas~n~~istemi~ti", diyerek bu durumu aç~~a
ç~kartm~~~ve Atam~z~n bu ilim dal~n~n ismini de~i~tirecek kadar
Sumergerle ilgilendi~ini kan~tlam~~t~r.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi'nin kurulmas~~
ile memleketimizde bulunan Çiviyaz~l~~belgeler için büyük ufuklar
aç~lm~~t~. 1937 y~l~nda yaln~z bunlar üzerinde çal~~mak için Almanya'
dan ça~~nlan Dr. F. R. Kraus Istanbul Arkeoloji Müzesine atanm~~,
kil tabletlerin konservasyonu için müzede bir laboratuvar kurulmu~~
ve konservasyon tekni~ini ö~renmesi için kimyager Nurettin Akbulut
Almanya'ya gönderilmi~ti. Gerçi 1911-1918, 1924-1925, 1932-1935
y~llar~~aras~nda Eski ~ark Eserleri Müzesi'nde eserlerin tasnif ve tanzimi
için çal~~an ve sonradan atanan Prof. E. Unger Çiviyaz~l~~belgelerle de
me~gul olmu~~ise de bu me~guliyet tabletlerin çok az bir k~sm~n~~
kapsam~~t~r. Tabletlerin sistematik bir ~ekilde ele al~nmas~~1937
y~l~ndan itibaren olmu~tur. 1940 y~l~nda Fakültenin ilk mezunlar~~
olarak Hatice K~z~lyay ile birlikte bu göreve atanmam~zla çah~malar daha da yo~unla~t~. Ancak araya giren II. Dünya Sava~~'n~n
meydana getirdi~i pasif korunma tedbirleri, mali imkâns~zl~klar
çal~~malar~~büyük çapta k~s~tlad~. Buna ra~men y~lmadan i~e devam
edildi. Dr. F. R Kraus'un 1950 y~l~nda ayr~lmas~ndan sonra bu görev
tamamiyle bizlere kald~. 1962 y~l~ndan itibaren ise yeni ku~aktan
Fatma Y~ld~z, Veysel Donbaz ve Mustafa Eren bu göreve atand~lar.
Çiviyaz~l~~belgeler üzerindeki çal~~malar nelerdi? Bu çal~~malarda
bizi Atam~z~n amac~na götürecek ne gibi i~ler yap~lm~~t~r?
Bu amaca ula~mak için elimizde bulunan ve o zamana kadar
hiçbir i~leme tabi tutulmayan Çiviyaz~l~~belgeler üzerinde iki yolda
çal~~mak gerekiyordu. Birincisi, bu belgelerin devirlerini, konular~n~,
yaz~ld~klan dilleri bilmek, buna göre onlar~~ ay~rmak, bu gruplar~~
tespit edebilmek için hepsini numaralamak ve bunlar~~muntazam bir
~ekilde yerle~tirmek, katalog ve envanterlerini yapmak. Fakat bunlar~~yapabilmek için de önce binlerce y~l toprak alt~nda, elli y~ldan
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fazla bir zaman da müze depolannda bekleyen kil üzerine yaz~lm~~~
bu belgelerin korunmas~, okunakh bir hale getirilebilmesi için üzerlerinde toplanan toz ve çamur tabakalar~n~ n temizlenmesi ve f~r~nda
pi~irilmesi gerekliydi ki, bu amaçla yukar~da belirtti~imiz laboratuvar kurulmu~, uzman da yeti~tirilmi~ti. Ikincisi, bu belgelerin önemli
olanlarm~n, bilhassa amac~m~za yarayacak olanlann~n yarnlyd~.
Yay~n i~i de iki türlü olabiliyordu: ~ . Bir devri veya o devir içinde
muayyen konulan kapsayan tabletlerin toplu olarak kopya ve transkripsiyon halinde yay~nlanmas~ ; 2. Bu guruplar içinde tarih, dil,
sosyal, ekonomik yönden derin bir ara~t~rma yap~l~p sonuçlar~n~n
yay~nlanmas~.
Müzede bulunan malzemenin bollu~u, bunlar~n kopya halinde
yay~nlanarak, yukar~da aç~klad~~~m~z dallarda çal~~an bilginlere
sunulmas~n~~zorunlu k~lmaktad~ r. Zira bir müzede bu kadar alanda
çah~acak uzman elemanlar için pek geni~~bir kadro gerekir ki, bu
da hemen hemen imkâns~zd~r.
Yap~lan çal~~malara giri~meden önce bu belgelerin geli~~tarihlerine ve daha önceki durumlar~na k~saca bir göz atal~m:
Çiviyaz~l~~tabletler ilk olarak çok miktarda Musul'da Frans~z
konsolosu bulunan E. Botta'mn 1843'te yapt~~~~kaz~lardan ç~kmaya
ba~lam~~, onu, Ingiliz seyyah~~ve diplomat~~olan Layard'~n Koyuncuk'ta yapt~~~~kaz~lardan ç~kan tabletler takip etmi~tir. O zamanlar
bu topraklar Osmanl~~Imparatorlu~u'nun elindeydi. Fakat ç~kan
bütün tabletler d~~~ülkelere, bilhassa Ingiltere'ye ak~yordu. Zira
bunlar~~götürmek isteyenler için 185o y~llar~ nda Meclis-i Hassa-i
Vükelâ bir karar alm~~t~ : "Saye-i ~ahanede böyle ta~lar memleketimizde lâyuatt~r (pek çoktur), onlar~n hepsini götürsünler, yaln~z
alt~na, gümü~e dair bir ~ey varsa al~koyal~m". I~te bu dü~ünce
sonucu binlerce Çiviyaz~l~~tablet British Museum'a malolmu~, orada
dili ve yaz~lar~~çözülmü~, okunmu~~ve bunlar sayesinde 1855 y~llar~nda yepyeni bir ilim dal~~olan "Assyriology" do~mu~tu. Bize bu
kaz~lardan tesadüfen geldi~ini kuvvetle tahmin etti~imiz bir tek tablet vard~r. Onu da belki kaz~~civar~nda bir subay bulmu~tu. Çünkü
tabletin korundu~u kutudaki etikete göre askeri levaz~m ambanna
gönderilmi~, oradan Maarif Nezareti ambanna gelmi~, oradan da
I Birinci Türk Tarih Tetkik Cemiyeti Kongresi ilmi notlar~, 1932, s. 182,
Halil Ethem Bey'in sözleri.
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her nas~lsa Topkap~~Saray~~Mukaddes Emanetler hazinesine al~narak
"Peygamberimizin teyemmüm ta~~" kimli~i alt~nda korunmu~tur 2 .
Gönül isterdi ki, di~er tabletler de ayn~~dü~ünce ile memleketimizde
ahkonsun. Daha sonraki kaz~larda da ayn~~karar~n uyguland~~~n~,
müzeden komiser olarak Irak'taki kaz~lara gönderilen merhum
Bedri Bey'in notlar~ndan ö~reniyoruz. Onun yazd~~~na göre, zaman~n
padi~ah~~bir fermanla 40 bin tableti Ingilizlere hediye etmi~, onlar
da buna kar~~l~k yay~nlanm~~~ve birer özde~i bulunan iki silindir ~eklindeki kil kitabeyi gümü~~kutular içinde padi~aha takdim etmi~ler.
Bu iki silindir üzerinde hâlâ British Museum'un numaralar~~oldu~u
halde ar~ivde bulunmaktaysa da maalesef gümü~~kutular elimize
geçmedi. Di~er eserler gibi tabletlerin de d~~~ülkelere akmas~, merhum
Osman Hamdi Bey'in gayretleri ile 1883 y~l~nda bir müzeler nizamnamesinin ç~kmas~ na kadar devam etti. Bu nizamnamaye göre Osmanl~~Imparatorlu~u topraklar~nda ç~kan eserlerin yar~s~~Asar-~~
Atika (Arkeoloji Müzeleri) müzesine verilecek, di~er yar~s~~da kazarlar~n mal~~olacakt~. Bu da o zaman için büyük bir ba~anyd~. Zira
devletin bütçesi zay~flam~~, nereden para temin edece~ini bilmeyen
iktidar, ç~kan bütün eserlerin kazarlar tarafindan sat~n al~nmas~n~~
istiyordu 3 ; kazalar ise, kaz~~için bile para bulmakta güçlük çekiyorlard~.
8 Bk. Benno Landsberger, Brief des Bischofs von Esagila an König Asarhaddon,
Amsterdam 1965.
8 1885 y~llar~nda Philadelphia Üniversite Müzesi ad~na Irak'ta kaz~lar yapmak
isteyen ve ba~lar~nda J. Peters bulunan bir heyet sadrazam Kamil Pa~a'ya ba~~
vuruyorlar. Kamil Pa~a kaz~dan ç~kan parçalar~~sat~n alabileceklerini, hatta müzede
sat~l~k parçalar oldu~unu söylüyor ve onlar~~zaman~n Maarif Naz~r~~(Milli E~itim
Bakan~) olan Münif Pa~a'ya gönderiyor. O da onlar~~Asar-1 Atika Müzeleri (Arkeoloji Müzeleri) Müdürü Osman Hamdi Bey'e yolluyor. Osman Hamdi Bey
kendilerine müzede sat~l~k bir ~ey olmad~~~n~, ancak yeni ç~kan eserlerin bir k~sm~n~~
paras~z alabilecekletini (1883 nizamnamesine göre ç~kan eserlerin yar~s~~kazarlara
veriliyordu), fakat yaz~l~~objelerin d~~ar~~gitmesine izin verilemeyece~ini söylüyor
(Buna ra~men bunlar~n Nippur harabelerinde yapt~klar~~kaz~dan ç~kan tabletlerin
yar~s~~Philadelphia Üniversite Müzesine gitmi~tir). JoHN DUNNET PETERS, Nippur
or Exploration and Adventures on the Euphrates Vol. I, New York and London 1897,
s. 22 v.d. buna ait sat~rlar ~öyledir: "and he (Kamil Pa~a) s41, that, when we had
once found the antiq~~ities, there would be no difficulty in buying them, as the
museum did not really want them. He also said that there were objects in the
museum which the authorities would be glad to sell them". Daha sonra Osman
Hamdi Bey'in cevab~n~~ yaz~yor: "Hamdy told me when 1 ventured to criticise
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1883 nizamnamesinin ilk ürünü Ba~dad civar~ndaki Niffer (eski
ad~~Nippur) höyü~ünde 1887'de yap~lan kaz~lardan ç~kan tabletler
olmu~tur. Bunlar~n yar~s~~ ~stanbul Arkeoloji Müzelerine, di~er yar~s~~
da Philadelphia Üniversite müzesine mal edilmi~ti. Bunu takiben
1912 y~l~ na kadar Mezopotamya'n~n ~~o çe~itli ~ehir kahnt~s~nda
yap~lan kaz~lardan müzeye binlerce tablet gelmi~tir. Yaln~z bu arada
~unu belirtmek de yerinde olur; 1903 y~l~nda nizamnameye yap~lan
yeni bir de~i~iklikle bütün kaz~lardan ç~kan eserler yaln~z Türk devletinin mal~~say~lm~~~ve böylece payla~ma da sona ermi~ti. 1906 - 1911
y~llar~~aras~nda Bo~azköy, 1925 y~l~nda Kültepe'de yap~lan kaz~larda
bulunmu~~olan tabletlerle birlikte 12 eski ~ehir harebesinden ç~kan
tabletler müzede toplanm~~~oldu. Bunlar 1924y~l~na kadar Çinili Kö~k
ile Arkeoloji Müzeleri'nin Klasik Eserler Bölümü'nün depolar~nda
kaz~lardan geldikleri ~ekilde saklan~yordu. 191 7 y~l~nda Sanayii Nefise
mektebi binas~~Eski ~ark Eserleri malzemesinin te~hiri ve korunmas~~
için müzeye verildi. Bu eserlerin müzede te~hirini yapmak için de
Dr. E. Unger uzman olarak 1924 y~l~nda atand~. O y~l k~sa bir süre
müzede kalan E. Unger 1931 y~l~nda tekrar gelerek 1935 y~l~na
kadar çal~~t~ . Böylece bu binan~n alt~nda depo olarak ayr~lan çok
az bir yere, te~ hire giremeyecek eserlerle tabletler adeta üst üste
denecek ~ekilde yerle~tirilmi~ti. Öyle ki, tabletlerin bir k~sm~~ hala
sand~klar içinde, di~er k~sm~~da dolaplarda yine üst üste bulunuyordu.
1937 y~l~ nda Dr. F. R. Kraus geldi~i zaman, kaz~lardan ç~kan eserlerin konulmu~~oldu~u tavana kadar yükselen raflarla dolu bir odada tabletler için ayr~lm~~~küçücük bir bölüm vard~. Çok defa raflarda
kaz~lardan ç~km~~~kafataslar~n~~pençereden gören müze ziyaretçileri
"buras~~morgmu~" derlerdi. 1950 y~l~nda arkeolojik eserlerin biraz
derlenip toparlanmas~~ ile odada çal~~mak için bir k~s~m yer daha
aç~ld~. Halbuki tabletleri lüzumlu i~lemlere tabi tutabilmek için
onlar~~koyacak kutular, dolaplar, dolaplar~~yerle~tirecek odalar gereksome details of the law, that he had made the law, and that it was he who admistered it. He denied that it was anything to be sold in the museum. When told
what the grand vizir had said on the object, and spoke rather disrespectfully of
his Higness's knowledge of antiquities. He said furthermore that the museum would
not seli to us part of the objects found, although it might give them, inscribed
objects, however, they could not afford to let go". Kitapta bundan sonra Osman
Hamdi Bey'in geni~~biyografisi verilerek, ne denli kuvvetli olan bir ~ah~stan bu
kaz~~iznini koparabildikleri belirtilmektedir.

OV~YAZILI BELGELER

9

liydi. ~~te bütün bunlar~ n tamamlanabilmesi ancak 1968 y~l~na kadar
devam etti. Bu zaman içinde tabletlerin konservasyonlar~~yapt~r~l~yor, devirlerine, konular~ na göre tasnif ediliyor, numaralamyor,
kutulara konularak dolaplara yerle~ tiriliyor, kataloglar~, envanterleri yap~l~ yordu. Ancak 1972 y~l~~sonunda tablet ve parçalar~n say~s~n~n 84 bin oldu~u tespit edilebildi. Fakat bu rakam~n ~~o bini ya
çok küçük veya yaz~lar~~okunamayacak kadar bozuk oldu~undan
numaralanmadan say~ lmak suretiyle ayr~lm~~, geriye kalan 74 bin
tablet numaralanm~~ , devirlerine, konular~ na göre tasnif edilmi~~bir
halde kendilerine mahsus dolaplar ve odalar içinde korunmaktad~rlar.
Elde mevcut veya imkân oran~ nda temin edilebilen literatürden
tabletlerin yay~n yerleri tespit edilmi~ tir ki, bu da ayn~~tabletlerin
yeniden yay~nlanmas~~gibi bir yanl~~l~~a dü~ülmesini önleyecek, ayr~ca
kaç tabletin yay~nland~~~n~~meydana ç~karacakt~ . Tabletlerin kutular~~
içine numaralar~n~, varsa eski kaz~~numaralar~n~, yay~nlanm~~larsa
yay~ n yerlerini gösteren etiketler konmu~ tur. Dolaplar~ n üzerine hangi
koleksiyon ve hangi numaral~~tabletlerin bu dolapta bulundu~unu
bildiren etiketler vard~r. Ayr~ ca her koleksiyon için bir dosya aç~lm~~,
o koleksiyona ait tabletlerin eski ve yeni numaralar~n~, yay~n yerlerini
gösteren listeler ile o koleksiyona ait i~ lemler yaz~lm~~~ve yaz~lmaktad~r.
Konservasyonu yap~lmam~~~7 bine yak~n tablet vard~r ki, buna
sebep zaman zaman konservasyon yapacak uzmanlar~n görevlerinden
ayr~ larak yenisinin gelmesi, böylece i~ lerin aksamas~d~ r. Mamafih
bunun da k~sa zamanda tamamlanaca~~~ümit edilmektedir. Son y~llarda tabletler laboratuvara gitmeden önce foto~raflar~~çektirilmeye
ba~lanm~~t~ r. Konservasyonda tabletlerin numaralar~~silindi~i için
foto~raflarla kar~~la~t~ rmak suretiyle geriye al~ nan tabletlerin numaralar~mn tespiti çok kolay olmaktad~ r. Daha önceleri böyle bir imkân
olmad~~~ ndan laboratuvara giden her tabletin krokisi yap~l~yor ve
onlar~~tan~ mlayacak özellikleri yaz~ llyordn ki, bu da çok zaman kayb~ na
sebep oluyordu.
Envanter i~ine gelince: Baz~~koleksiyonlar~n bir k~sm~~kazarlar
taraf~ndan vaktiyle Frans~ zca olarak envanter defterine kaydedilmi~se de, ya çok basit ~ ekilde veya yüzer, ikiyüzer adetlik gruplar
halinde toptan yaz~lm~~ lard~ . Bu yüzden bütün tabletlerin envanterleri yeniden ele al~nm~~, ~~2 koleksiyondan Bo~azköy, Nippur, uruppak, Kanig, Sippar, Adab, Uruk, Siliuklagan, Umma olmak üzere
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g koleksiyon tamamiyle, Ki, Laga koleksiyonlar~~ k~smen olmak
üzere hemen hemen 45 bin tabletin envanteri bitirilmi~tir.
Bu i~lemler yap~l~rken kaz~~esnas~nda numara alm~~~tabletlerden
birço~unun numaralar~~silinmi~~veya tabletler parçalan~p, parçalar
birbirinden ayr~lm~~~bir halde bulunmu~tur. Silinmi~~olan numaralar~n tespiti, ayr~lm~~~parçalar~n bir araya getirilmesi ancak, varsa
kaz~~foto~raflar~~ile veya yay~nlar~~ile kar~~la~t~rmak suretiyle yap~labilmi~tir ki, bu da büyük çal~~malara yol açm~~t~r.
Bütün bu çal~~malar sonucu, bir "Çiviyaz~l~~Belgeler Ar~ivi"
vücut bulmu~, Atam~z~n amac~na yard~m için çal~~acaklara gerekli
kaynaklar bütün ayr~nt~lar~~ile haz~rlanm~~, istenen konular hemen
bulunacak duruma getirilmi~tir.
Bu amaca yard~m edecek ikinci i~lemin, metinlerin yay~nlanmas~~
oldu~unu söylemi~tik. Kaz~~nizamnamesine göre tabletlerin yay~n
hakk~~kazarlara verilmi~ti. Öyle oldu~u halde bu kadar çok tabletten
ancak 7 bin kadar~~k~smen katalog, k~smen de kopya halinde 1914
y~l~ndan önce yay~nlanm~~, gerisi oldu~u gibi durmaktayd~. Müzemizin ilk Çiviyaz~l~~belgelerle ilgili yay~n~~Kültepe (Kanide bulunup
sat~n alma veya musadere yolu ile müzeye gelen 171 adet Eski Asur
ticaret kolonisine ait tabletlerden
kopyalar~d~r 4. B. Hrozn'y
nin yönetimi alt~nda 1925 y~l~nda yap~lan kaz~dan ç~kan tabletlerin
yay~n hakk~~kazarlara aitti. Ancak ~imdiye kadar Hrozn'y taraf~ndan
211 adet 5, L. Matou'g tarafindan 353 adet tablet yay~nlanm~~ °, 41
tablet 7 de yak~n bir zamanda yay~nlanacakt~r. Kaz~dan bu yana
25 y~ldan fazla bir zaman geçti~i için yay~n hakk~~da böylece bize
kalmaktad~r.
Müzemizde uzman olarak çal~~an E. Unger taraf~ndan yaz~lm~~,
tabletlerle ilgili birkaç makale hariç, 1943 y~l~na kadar müzede
tabletlerle ilgili bir yay~n yap~lmam~~t~r. Müzenin resmi görevlisi
olmamakla beraber Philadelphia Üniversite müzesinden Prof. Dr.
S. N. Kramer 1937 y~l~nda gelerek Sumer edeb~l metinlerinden 167
adedini kopya ederek Türkçe ve Ingilizce bir aç~klama ile Amerika'da
4 J. Lewy, Die altassyrischen Texte vom Kültepe bei Kaisarije (Keilschrifttexten in den Antiken - Museen zu Stambul), Konstantinopel 1926.
B. Hrozny, Inscriptions Cun6formes du Kult ~p Vol. I, Praha 1952.
L. Matouk Inscriptions Cun6formes du Ku1tp Vol. II, Prague 1962.
7 Bu tabletler Veysel Donbaz taraf~ndan "Istanbul Arkeoloji Müzelerinde
Bulunan Kültepe Tabletleri" ba~l~~~~alt~nda yak~n bir gelecekte yay~nlanacakt~r.
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yaymlam~~t~r g. Bu yay~n bilhassa ar~ivde bulunan Sumer edebi
eserlerinden bir k~sm~n~~ aç~~a ç~karmas~~bak~m~ndan önemlidir.
940 y~l~ndan sonra art~k bir yay~n program~n~n haz~rlanmas~~
gerekliydi. Haz~rlanan plana göre önce Hitit tabletlerinden yay~nlanmam~~~olanlar~~ele al~narak 323 adet tablet üç cilt halinde yay~nland~~9.
Yay~nda ikinci ad~m Sumerce yaz~lm~~~belgeler üzerinde oldu.
Sumerlerin din ve kültür merkezi olan Nippur ~ehrinden ç~km~~~
belgeler bu hususta en iyi malzemelerden birini te~kil ediyordu.
Bilhassa Eskibabil ve Yenisumer devri belgeleri çok yönlüydü. Bu
devirde Babil hanedan~mn eline geçmi~~di~er ~ehirlerde belgeler hemen
hemen yaln~z Akatça yaz~ld~~~~halde Nippur'da, yukar~da aç~klad~~~= sebepten dolay~, hala Sumerce yaz~lmakta devam ediyordu. Bu
devre ait 176 adet sat~n alma, satma, borç al~p verme, evlenme,
bo~anma, miras taksimi gibi her çe~it hukuki i~lemleri kapsayan
tabletler kopya ve katalog halinde yay~nlandli°. Eskibabil devrindeki
8 S. N. Kramer, ~stanbul Eski - ~ark Müzesindeki Nippur'da Bulunmu~~
Sumer Edebi Metinleri - Sumerian Literary Texts from Nippur in the Museum
of Ancient Orient at Istanbul, AASOR XXIII (1944).
9 H. K~z~lyay (Bozkurt), M. Ç~~, H. G. Güterbock, ~stanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bo~azköy Tabletlerinden Seçme Metinler - Bo~azköy - Tafeln im
Archaologischen Museum zu Istanbul, I (1944.), II, (1947), III (1954).
". Mustafa Eren taraf~ndan haz~rlanan küçük fakat birçok tamamlamalara
yarayacak metin parçalar~n~~kapsayan bir cilt T. Tarih Kurumu'na bas~lmak üzere
sunulmu~tur. Bu da yay~nlan~nca ~stanbul Arkeoloji Müzesinde ne~redilmi~~Hitit
tableti kalmayacakt~r.
Bu yaymlanan ve yay~nlanacak olan tabletler Bo~azköy'de 1906-1912 y~llar~~
aras~nda yap~lan kaz~lardan ç~km~~~olup, her nas~lsa kazarlar taraf~ndan ne~redilmemi~~tabletlerdir. Bu kaz~lardan ç~kan onbin adede yak~n tablet o zamanki hükümetin müsaadesi ile, temizlenmek ve ne~redilmek üzere Berlin'e götürülmü~~ve
Cumhuriyet'in ilâmndan sonra müze müdürlü~ünün yapt~~~~çe~itli ba~vurular
sonucu, küçük bir k~sm~~1934 y~l~na kadar parti parti iade edilmi~tir. 1940 senesinden sonra yeniden bu tabletler istenmi~, harp içinde birkaç parti halinde bir
miktar daha gönderilmi~tir. Sava~~sonu Berlin'in ikiye ayr~lmas~, tabletlerin Do~u
Berlin'de bulunmas~~nedeni ile geri kalanlar bir daha getirilememi~tir, çe~itli yollardan yap~lan ba~vurulardan da henüz bir sonuç al~namam~~t~r.
Almanlar taraf~ndan 1931 y~lmdan sonra tekrar ba~lanan kaz~larda bulunan
tabletler, Anadolu Uygarl~klar~~Müzesine verilmi~~olup, Almanya'daki Hitit tabletleri eski ne~riyat serisinde devaml~~olarak ne~redilmektedir.
lo M. Ç~~, H. K~z~lyay (Bozkurt), F. R. Kraus, Eski Babil Zaman~na ait
Nippur Hukuki Vesikalar~~- Altbablonische Rechtsurukunden aus Nippur, ~stanbul
1952.
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bütün idari i~lemleri kapsayan ve içlerinde çok önemli konular bulunan tabletlerin transkripsiyonlar~~yap~ld~. Bu belgelere dayanarak
Dr. F. R. Kraus, Nippur ve Isin ~ehirleri aras~ndaki her türlü ili~kiyi
ortaya koyan bir eser haz~rlad~~n. Sumer okullar~nda okutulan iki
kitap derlendi 12 ve ~ah~s isimleri listelerine yeni ilâveler yap~ld~~13.
Çe~itli devirlere ait yeni tarih formlar~n~~kapsayan tabletler aç~~a
ç~ kar~ld~~14. Bir taraftan Sumer edebi tabletlerinin kopyalar~~ yap~l~rken 15, di~er taraftan Yenisumer devri hukuki metinlerinin kopya11 F. R. Kraus, Nippur und Isin nach altbabylonische Rechtsurukunden,
JCS III (1951).
12 M. Ç~~, H. K~z~lyay, Eski Babil Zaman~na ait Nippur Men~eli ~ki Okul
Kitab~~- Zwei altbabylonische Schulbücher aus Nippur, Ankara 1959.
13 Muazzez Ç~~, Hatice K~z~lyay, Additions to Series B and C of Personal
Names from Old Babylonian Nippur, Studies in Honor of Benno Landsberger on
his Seventy-fifth Birthday April 21, 1965, Chicago 1965, s. 41-62.
14 a. Muazzez Ç~~, Hatice K~z~lyay, Eskibabil Devrine ait Yeni Tarihleri Ihtiva
Eden veya Formulleri Eski Tarihlere Varyant Te~kil Eden Be~~Tablet - Fünf Tontafeln mit neuen Daten auf der altbabylonischen Periode bzw. Varianten bereits
Bekannter alter Datenformeln, Belleten XXVI / ~~o , (1962), s. 1-44.
14 b. M. Ç~~, New Date Formulas from the Tablet Collection of the Istanbul
Archaeological Museums, Kramer Anniversary Volume, Alter Orient und altes
Testement Band 25 (1976), s. 75-82.
14 a. Muazzez Ç~~, Hatice K~z~lyay, Sumer Edebi Tablet ve Parçalar~~ I Sumerian Literary Tablets and Fragments in the Archaological Museum of Istanbul, Ankara 1969.
Muazzez Ç~~, Hatice K~z~lyay, Samuel Noah Kramer, Sumer Edebiyat~na
ait Yeni Parçalar - New Sumerian Literary Fragments, TAD VIII /2 ( 1959), 3-4,
XII levha.
S. N. Kramer - Hatice K~z~lyay - Muzzez Ç~~, Be~~Yeni Sumer Edebi
Metni - Five New Sumerian Literary Texts, Belleten Cilt XVI, Say~~63.
Samuel Noah Kramer, ~stanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Sumer
Edebi Tablet ve Parçalar~~— Sumerian Literary Tablets and Fragments in the Archaeological Museum of Istanbul — II, Ankara 1976.
M. Ç~~~— S. N. Kramer, ideal Bir Sumer Annesi — The Ideal Mother:
A Sumerian Portait, Belleten Cilt: XL, 159 (1976), s• 403-421.
Fatma Y~ld~z, A Tablet of codex Ur-Nammu from Sippar, Orientalia Vol.
50/ ~ , 1981.
Bugüne kadar yap~lan kaz~larda bulunmu~~olan Sumer edebiyat~na ait tabletlerin hemen hemen üçte biri ~stanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunmaktad~r. 14.00
adedi kapsayan bu tabletler üzerindeki son çal~~malarla en önemli k~sm~n~n yay~n~~
tamamlanm~~~say~labilir. Geriye kalan ve ço~unlu~u küçük parçalardan olu~an
bütün edebl tabletlerin transkripsiyonlar~, D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetiyle iki ay
için gelen Prof. S. N. Kramer taraf~ndan yap~lm~~~ve kopya edeceklere arma~an

Ç V~YAZ I L I BELGELER

13

lar~na ba~land~. Bu arada Yenisumer devrinin hayvanc~l~ k merkezi
ve hayvan panay~r~~halinde olan Siliuklagan'dan ç~ kma metinler ve
ayn~~devre ait Laga§ koleksiyonunda yeni bulunan hukuki belgeler
üzerinde çal~~~ld~~ve hepsi sonunda birer kitap veya makale halinde
yay~nland~lar 16 . Ayr~ca ar~ivde yap~lan i~ler hakk~nda çe~itli kongrelerde bildiriler sunuldu ", ve yaz~lar yaz~ld~~18. Bunlara ilave olarak
olarak b~rak~lm~~t~ r. Bu tabletlerin yay~nlanmas~~ile Sumer dili, deyimleri ve dü~ünü~ü hakk~nda yeni kaynaklar ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Bunlar aras~nda yak~n zamana
kadar bilinmeyen edebi kompozisyonlar~n yaz~ld~~~~tabletlerle, daha önce bilinen
kompozisyonlar~n k~r~k k~s~mlar~n~~tamamlamaya yarayan ve yarayacak olan parçalar vard~r. Bu kompozisyonlar~n bir k~sm~~Tevrat yolu ile zaman~m~za kadar
gelmi~tir. Bunlardan ayr~~ olarak Anadolu efsanelerinde ve hatta atasözlerinde
Sumer edebiyat~n~n izlerini bulmak mümkündür. Bu bak~mdan memleketimizde
Sumer edebi metinleri üzerinde plânl~~ve derinli~ine bir çal~~ma gerekti~i kan~s~nday~m.
16 a. M. Ç~~, H. K~z~lyay, Yenisumer Ça~~ na ait Nippur Hukuki ve idari
Belgeleri I - Neusumerische Rechts-und Verwaltungsurkunden aus Nippur I,
Ankara 1965.
M. Ç~~, H. K~z~ lyay, Istanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Yeni Sumer
Ça~~na ait Nippur Hukuki Vesikalar~ na Umumi Bak~~~- A General Survey of
Legal Documents from Nippur, Belonging to the New Sumerian Period, Istanbul
Arkeoloji Müzeleri Y~ll~~~~No. ~~o ( 96o), S. 60-63, ~~34-136.
M. Ç~~, H. K~z~lyay, A. Salonen, Istanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan
Puzri'§ - Dagan Metinleri — Die Puzri - Dagan - Texte der Istanbuler Archaologischen Museen, Helsinki 1954.
M. Ç~~, H. K~z~ lyay, Die Arbeiten an den Keilschriftlichen Urkunden im
Archaologischen Museum zu Istanbul, Zu Memoriam Eckhard Unger, Baden
Baden 1972, s. 261-269.
M. Ç~~, Neuere Studien über die Keilschriftlichen Documente an der
Tontafelsammlung des Archaologischen Museums zu Istanbul, Festschrift Heinrich
Otten, Wiesbaden 1973, S. 47-51.
H. K~z~lyay, M. Ç~~, Two Sumerian Verbs Meaning "Take Delivery",
Anadolu Ara~t~rmalar~, Cilt II, Say~~ 1-2 (1965), S. 287-289.
1957. Münih Orientalistler Kongresi.
1967. Ann Arbor Orientalistler Kongresi.
Chicago Assyriology Kongresi.
1969. Brüksel Assyriology Kongresi.
1956. Türk Tarih Kongresi.
1961. Türk Tarih Kongresi.
1970. Türk Tarih Kongresi.
17

18 a. Muazzez Ç~~, Hatice K~z~ lyay, Asur Koleksiyonu Üzerindeki Çal~~malar — Studies on the Assur Collection, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Y~ll~~~~No.

11-12 (1964), S. 81-83, 185-187.
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memleketimizde bu konulara kar~~~halk~n ilgisini çekmek amac~~ile
çe~itli mecmualara yaz~lar yaz~ld~~19 . Konularla ilgilenen gazetelere
yazmalar~~için her türlü kolayl~ k gösterildi.
Bu yay~nlar~ n bir k~sm~~ ar~ive çal~~ mak üzere gelen bilginlerden
yararlanmak suretiyle sürdürülmü~, böylece belgelerin bir an önce
aç~~a ç~kmas~~ sa~lanm~~t~r, denebilir.
1962 y~l~ nda yeni elemanlar~ n çal~~malara kat~lmalar~~ile bir i~~
bölümü yap~larak yay~n i~ inin üç yönde yürümesi öngörüldü: I.
Yay~nlanmam~~~Sumer edebi metinlerinin kopya halinde üçüncü
cilt olarak yay~n~, 2. Sumer idari ve iktisadi metinleri ile 3. Akat
dilinde yaz~lm~~~metinlerin kopya halinde yay~n~. Böylece bir taraftan Sumer edebi metinleri kopya edilirken, di~er taraftan Lag'tan
Muazzez Ç~~, Hatice K~z~lyay, 1951-1952 Y~l~~içinde Çivi Yaz~l~~ Tablet
Ar~ivindeki Ilmi Faaliyet — Activity in the Department of Cuneiform Tablets in
1951 and 1952, ~stanbul Arkeoloji Müzeleri Y~ll~~~~No. 6, s. 46-50, ~~oo-1 o4.
Tablet Ar~ ivinde Bulunan Laga"S Koleksiyonu Üzerinde Çal~~malar — Etucl
de la Collection Lagash dans les Archives de Tablettes, ~stanbul Arkeoloji Müzeleri
Y~ll~~~~No. 9 (196o), s. 31-35, 82-85.
Muazzez Ç~~, Tablet Ar~ivindeki Son Çal~~ malar — Neuere Arbeiten an der
Tontafelsammlung des Archaologischen Museums zu Istanbul, Istanbul Arkeoloji
Müzeleri Y~ll~~~~No. 15-16 (1969), S. 213-216, 2 I 7-220.
M. Ç~~, ~stanbul Çiviyaz~l~~ Tablet Ar~ ivinin 1950 senesinden itibaren ilme
sa~lad~~~~ve sa~layaca~~~faydalar. V. T. T. Kongresi (Tebli~ler) T. T. K. Bas~mevi
S. ~~o9- ~~~~7.
Ankara 1960,
19 a. Muazzez Ç~~, Dünyan~n En Eski Atasözleri, Tarih - Co~rafya Dünyas~~
I/2 (1959), S. 148-150.
Muazzez Ç~~, Dünyada ilk Rü~ vet Hadisesi ve Sumer Mektepleri ~ , Yeni
Tarih Dünyas~~ I/ ~~-2 (1953), S. 37-40; 64-65.
Muazzez Ç~~, En Eski Yaz~ lar, Singer'den Sesler, Mart - Nisan 1969, S.
8- ~~~~.
Muazzez Ç~~, ~nsanl~k Tarihinde Devletleraras~~ilk Antla~man~ n Hikâyesi,
Tarih - Co~rafya Dünyas~~ I / ~~ (1959), S. 32-33.
Muazzez Ç~~, Tarihte en Eski Gümrük Kaçakç~l~~~, Kültepe Kaz~lar~n~n
Ö~retti~i bir Gerçek, Hayat Tarih Mecmuas~~I/6 (1965), s. ?.
Muazzez Ç~~, Irak Tarihine ait ilk Ara~t~rmalar, Yeni Tarih Dünyas~,
~rak Nashas~, Cilt III, s. 28.
Hatice K~z~lyay, Be~eriyet Tarihinde ilk Vergi Islahat~, Tarih - Co~rafya
Dünyas~~II/7 (1959), S. 36-38.
Hatice K~z~lyay, Hitit Imparatorlu~u Nas~ l Meydana Ç~kt~ ?, Tarih - Co~rafya Dünyas~~I/1 ( 1959), s. 61-64.

GIV~YAZILI BELGELER

15

ç~km~~~yolluk belgelerinden bir grup i~lenmekte 20. Nippur Yenisumer devri metinlerine ait ikinci cilt haz~ rlanmakta, sat~n ve hediye
yolu ile müzeye girmi~~olan Kültepe tabletleri kopya edilmektedir.
Bu arada bir Kültepe tableti içindeki ay ismi dolay~s~yla i~lenerek
yay~nlanm~~t~r 21. Ayr~ ca Orta Asur devrine ait idari konulu bir
gurup tabletin kopyalar~~Türk Tarih Kurumu tarafindan yay~nlanm~~t~r 22 .
Haz~rlanan kitaplardan ve yaz~lardan bir k~sm~n~n yay~n~m üzerine almakla Türk Tarih Kurumu'nun da Çiviyaz~l~~belgelerin aç~~a
ç~kmas~~hususundaki büyük yard~m~n~~burada ~ükranla belirtmek
isterim.
Bütün gayretlere ra~men 1940 y~l~ndan sonra ancak 3 bin kadar
tablet yay~nlanabilmi~tir. Asl~nda yap~lan di~er i~ler aras~nda bu
pek küçümsenecek bir miktar olmamakla beraber tablet toplam~na
k~yaslayacak olursak ilerdeki ku~aklar~~ daha ne kadar çok i~in bekledi~i aç~~a ç~km~~~olur 23.
Çiviyaz~l~~belgeler üzerindeki uzun bir zaman~~kapsayan çal~~malar~~böylece pek k~sa olarak özetledikten sonra, Aziz Atam~z~n
açt~~~~yolda, tuttu~u ~~~ kla onun amac~na ula~mak isteyenlere elimizden geldi~i kadar yard~mc~~olmaya çal~~t~~~m~z~, bizden sonraki ku~aklara her türlü ara~t~rma için haz~r bir ar~iv b~ rakt~~~m~z~~ dü~ünerek
huzur içinde bulunuyorum.
2° Fatma Y~ld~z, LagaS'tan Ç~km~~~Ulakyollu~u Belgeleri Aras~ndan Yeni
bir Metin Grubu — A New Group Messenger Texts from Lagash, ~stanbul Arkeoloji
Müzeleri Y~ll~~~, No. 15-16 (1969) s. 231-234, 235-238.
21 Veysel Donbaz, The Old Assyrian Month Name Kanwarta, JCS XXIV/

1-2 (1971), S. 24-28.
22 Veysel Donbaz, Ninurta-Tukulti-Assur Zaman~na Ait Orta Asur idari
Belgeleri, Ankara 1976.
Bu yaz~~ yay~na girinceye kadar Veysel Donbaz taraf~ndan oldukça yekün
tutan yay~nlanm~~~makaleleri maalesef buraya alamad~m.
23 ~stanbul Arkeoloji Müzelerinde bu çal~~malar yap~l~rken, T. Tarih Kurumu'nun deste~i ile 1948 y~l~nda ba~lay~p her sene devam eden Kültepe'deki kaz~larda bulunmu~~binlerce tablet Ankara Anadolu Uygarl~klar~~Müzesinde toplanm~~~
ve toplanmaktad~ r. t. Ö. ikibin y~llar~ndaki Anadolu kültür tarihine büyük katk~larda bulunabilecek bu tabletlerin, bu saban~n dünyaca ünlü uzmanlar~n~~kapsayan Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin Sumeroloji bölümü ile Müze aras~nda
büyük ve güçlü bir ekip kurulup yay~nlanmalar~~ mümkün iken "ne yerim ne de
yediririm" dü~üncesi ile tekele al~n~p bütün çal~~acaklara da kapal~~tutulmas~, bu
alanda memleketimiz için büyül bir kay~p olmaktad~r, bunu burada belirtme~i
bir borç biliyorum.

