VAN - HAKKARI SINIRINDA T~R~~~ N YAYLASINDA
BULUNAN KAYA RESIMLERI HAKKINDA
KOLLOQUIUM
Sunan: MUVAFFAK UYANIK
Pedagoji Cemiyeti ve Da~c~ l~k
Ihtisas Kulübü Ba~kan~~
Evvelce 1956, 58 y~llar~nda Hal~kâri Sat da~lar~~Gevaruk vadisi içinde buldu~umuz kaya resimleri hakk~nda (1, 2) 1958'de Ankara Üniversitesinde yap~lan
Kolloquium'dan sonra, Istanbul Üniversitesinde bu ikincisi ile, bu alanda çal~~an
ilim adamlar~m~za kar~~~te~ekkür borcum artm~~t~ r. Sözüme ba~larken bu borcu
burada eda etmek isterim.
Tiri~in kaya resimlerinin bulu~~tarihçesi
Bulu~lar~n tarihçelerinin belirtilmesini faydal~~ görüyorum. 1944 y~l~nda Van
çevresi Okullar~n~~ tefti~~ederken Bölgenin Tarihi kal~nt~lar~~ ile de ilgilenmi~~ve
bu maksatla her gitti~im yerde ilgililerden ve halktan bilgiler toplam~~t~m. Van Edremit e~raf~ndan Salih Bayramo~lu bana Tiri~in yaylas~~kaya resimleri hakk~nda
ilk bilgiyi vermi~tir. Toplad~~~m bilgileri ve ~ahsen tesbit ettiklerimi t8.XI .1944
tarihli bir raporla Bakanl~~a bildirdim. Müteakip y~llarda ve bilhassa Dil - Tarih
ve Co~rafya Fakültesinde Ö~retim Görevlisi olarak çal~~t~~~m s~ rada bu kaya resimleri hakk~nda ilgililerin daima dikkatini çektim. Resimlerin yüksek rak~ml~, da~l~ k
bir arazide bulunmas~~ ara~t~rma arzular~na engel olmu~tur diye dü~ünüyorum.
Sonradan ö~rendim ki: 1937 y~l~nda Van - Çatak ilcesi - Narl~dere buca~~~
Müdürü Halil Ozdündar'~n te~viki ile o y~llarda Van Milli E~itim Md. bulunan
rahmetli Mustafa Noyan, bu kaya resimlerinin mevcudiyetini telle Bakanl~~a
bildirmi~~ve Bakanl~ktan telle buraya uçak inip inemiyece~i, ta~lar~n naklinin kabil
olup olmad~~~~sorularak al~nan cevap üzerine, bir i~lem yap~ lmaktan vazgeçilerek
bu ihbar unutulmu~tur.
Gezici Ba~ö~retmen Mevlüt Okuyar da Bölgedeki çal~~malar~~ s~ ras~nda bu
resimlerden haberdar olmu~~ve 1966 y~l~nda Van Milli E~itim Md. Faysal Duruöz
ve o~lu Kurtcebe ile birlikte Tiri~in Yaylas~na giderek her iki yerde (Kahn-~~Melikân ve Taht-1 Melik mevkilerindeki) resimleri görmü~ler ve bu resimleri çizerek
Türk Tarih Kurumu'na bildirmi~lerdir. Ö~retmen Mevlüt Okuyar bu kaya resimlerinin çok arkas~na dü~mü~~ve Tarih Kurumu taraf~ndan baz~~kimselerin vazifelendirilmesini de temin etmi~~ise de Tiri~in yaylas~~incelemesi yap~ lamam~~t~r.
1967 y~l~nda Van'a giderek Tiri~in'deki bu kaya resimleri görme~e karar verdim.
Say~n Prof. Halet Çambel'in lütufkâr yard~mlar~~ile mezuniyet ö~rencisi Mehmet
Ozdo~an'~n bu seyahate kat~lmas~~temin edilmi~tir. Kendisinden bu seyahatim miiddetince çok faydaland~m, ald~~~m~z sonuçlar~n de~erlendirilmesinde yard~mlar~n~~
gördüm.
&nden C. XXXII, 7
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Biz Van'da Tiri~in yaylas~na gitmek üzere haz~rl~k yaparken bu maksatla
Van'a gelmi~~bir Italyan da Tiri~in yaylas~na gitme~e haz~rlan~yordu, bu zat~n
yaylaya ç~k~p ç~kmad~~~n~~ ö~renemedik.
Seyahatimizden avdet ettikten sonra bu çevreye bir geziye ç~kan da~c~~arkada~~m Ressam ve Foto~rafc~~Ersin Alok'tan Tiri~in yaylas~na da u~ramas~n~~rica ettim.
Ersin Alok, fena hava ~artlar~na ra~men Tiri~in yaylas~na ç~km~~~ve son derece de~erli
siyah-beyaz ve renkli resimler çekerek ve ayr~ca buldu~u yeni resimleri de tesbit
ederek, yerli halkle görü~üp de~erli bilgiler toplam~~t~r. Kendisine huzurunuzda
bilhassa te~ekkür ederim.
Çevrenin önemi:
Tilkitepe kültürü ile Tel Halaf aras~nda uzanan sahada benzer kültürlerin
bulunmas~~ ihtimaline Say~n Prof. Arif Müfit Mansel çok zaman evvel Van Üniversite haftas~nda i~aret etmi~ti. Bu tarihten sonra 1956 ve 58'de Gevaruk kaya resimleri bulunmu~~ve bu buluntuya çok yak~n bir mevkide Güneyde ~anidar ma~aras~nda Ralph Solecki'nin bulu~u da, münasebetler halkas~na önemli bir k~ymet eklemi~tir.
Tiri~in yaylas~nda buldu~umuz kaya resimleri bölgenin önemini daha da art~ rm~~~oluyor. Hakikatte bu konuda söylenecek daha ba~ka yerler de vard~ r: Kars'ta
Prof. K~l~ç Kökten taraf~ndan incelenen (Kars yak~nlar~nda Çam~~l~~köyünde)
kaya resimleri ile güneyde ~~ rnak yak~n~nda Cudi da~~~üzerinde bulundu~u bilinen
kaya resimleri de bu grupa kat~labilir.
Burada çal~~acaklara yüzlerce ma~aran~n incelenmesi gibi çok zahmetli bir
i~~de dü~mektedir. Bilinen baz~~höyüklerin ara~t~r~lmas~, kaya resimlerini yapanlar~n
iskan yerlerinin tesbit edilerek buralarda çal~~~lmas~~ birçok bulu~lara imkân verecektir kan~s~nday~m.
Tarihi ça~larda Hakkari - Van da~l~k arazisinin içine k~smen girebilen Asurlar~n buzullardan ve karl~~ da~lardan söz açmann~~olmas~ndan anla~~l~yor ki bu
giri~ler (3) büyük sular~n açt~~~~vadileri takip ~eklinde olmu~, da~l~k arazinin
merkez bölgesine nüfuz etmemi~tir. Böylece buralarda ya~ayan hayvanc~l~k ve avc~l~k ile geçinen halk, uzun zaman bu kültürü muhafaza edebilmi~tir diye dü~ünebiliriz. Kaya resimlerinin zaman~n~~saptamakta bu dü~ünce bize yard~mc~~olacakt~ r.
Tiri~in yaylas~na hareketimiz ve ilk buluntular:
24 A~ustos 1967 günü Milli E~itim Müdürü'nün cipi ile Gürp~nar - Mervane
köyüne hareket ettik. Burada hayvanlar~n haz~rlanmas~n~~beklerken Van Ili Encümen âzas~~Tayyar Erta~'a ait evin d~var~nda kullan~lm~~~bir mezar ta~~~dikkatimizi
çekti : Bu ta~~n c~varda kayal~k bir bölgeden al~nd~~~~ve daha sert bir ta~la üzerindeki
resimler ve i~aretlerin kaz~narak sonradan mezar ta~~~olarak kullan~ld~~~~ve daha
sonralar~~da yerinden sökülerek binan~n temeline yerle~tirilmi~~olabilece~ini dü~ünüyorum. Ta~~n üzerinde derin çizilmi~~eski figürlerin izleri kalm~~t~r ve sil~inti izleri
de bariz ~ekilde bellidir. Esasen mezarlar~n' böyle a~~r ta~larla korumak çevrenin
âdetidir, uzaktan getirilen a~~r ta~lar, bir zenginlik ve ölüye sayg~~ alâmetidir. Çevrede
bu çe~it mezarl~klara çok rastlad~k.
Binan~n bat~~yüzünde I.6o m. boy ve 30 cm. enindeki gri ve sert bir ta~~üzerinde
rastlad~~~m~z abstre resimlerden baz~lar~~Gevaruk vadisi kayaalt~~mevkiinde buldu~umuz resimlere benzemektedir. Bu ta~~n da da~dan getirilerek burada kullan~l-
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d~~~n~~ tahmin ediyorum. Ta~lar~n arka yüzlerinin görülebilmesi için yerlerinden
sökülmeleri ve Van Müzesine nakilleri bina sahibinin muvafakat~na ba~l~d~r. Ta~lar~n men~ei hakk~nda Tayyar Erta~'a yazd~~~m mektuba cevap alamad~m, israrl~~
takiplerim de bir sonuç vermemi~tir. Bu bulu~, bölgedeki köy evleri d~varlar~~ile
mezarlar~n ara~t~r~lmas~~lüzumuna bizi uyard~.
•
• •

• •

Mervane

•
Gevaruk

•
Mervane

Gevaruk

Çad~rlar~miz~~Mervane'den birkaç saat mesafede (Kân-~~bihi~t) zomas~nda kurduk. Her gün gezilerimize buradan ç~kmam~z zahmetli olmu~~ve zasnan~m~z~~ daraltm~~t~r. ~nceleme için Tiri~in yaylas~nda çad~r kurmal~~ve burada zaman harcanarak
rahat çal~~~lmal~d~r. Yol : Çatak - Narl~~- ElekAn üzerinden olmal~d~r. Ersin Alok bu
yolu takip etmi~~ve k~sa zamanda yaylaya varm~~t~ r.
rol üzerinde ta~~ocaklar~ :
Tiri~in yaylas~n~~ ararken, yar~~yolda (Ser-i gri tiri~ini = Tiri~in tepesi ba~~)
da~~n~n ete~inde eski bir ta~~oca~~na rastlad~~~m~z' tahmin ediyoruz. Burada,
yontulmu~~olmas~~zehab~n~~ veren yüzlerce muntazam ta~~vard~r. Urartu'lar~n ve
sonralar~~ çevre halk~n~n ta~~ihtiyac~n~~ buralardan sa~lad~klar~~ dü~ünülebilir.
Dev evleri (Dirhe)leri :
Tiri~in yolu üzerinde ve daha sonra Beyti~ebab'a gitmek üzere Fara~in (Ferahne~in) yaylas~na girdi~imizde yüzlerce Dirhe'ye (Dev evlerine) rastlad~k. Bunlar
üçü, dördü birarada, birbirini koruyabilecek bir ok at~m~~mesafede, daima yol
güzergâh~nda ve görüntülü mevkilerde, harcs~z olarak büyük kayalarla yap~lm~~~
ziklopik binalard~r. Bu yap~lar~n yaylaya getirilen sürüleri ve yayla emniyetini
korumak için in~a edilmi~~küçük müstahkem kuleler olmas~~tahmin edilebilir. Bu
kulelerden Hakkari'nin yak~n tarihinde de söz edilmi~tir. Dirhelere Hakkari Beyti~ebap bölgesinde, Gürp~nar- Hakkari da~~yolu üzerinde, Tav~antepe yan~nda, Bezirgân
çay~r~nda da çokca rastlan~r. Dev evlerinin bir harita üzerinde yerlerinin tesbit edilerek incelenmesini önemli görüyorum. Dev evlerinin kurulu~u, Asur sald~ r~lar~na
kar~~~haber alma kuleleri (Derbent - Dideban) olarak ta tahmin edilebilir. Böylece
asurlar~n bilinmeyen istilâ yollar~~ ö~renilmi~~olur.
Tiri~in kaya resimleri:
Tiri~in (Tir-i ~in = Ye~ilok) yaylas~~3000 m. nin biraz üzerinde tepelerle çevrili,
geni~~bir yaylakt~ r. Yaylan~n güney ve bat~ya bakan daha yüksekçe k~sm~~(Kahn-~~
Melikân = Melikler çe~mesi) veya Çatak Tiri~ini diye adland~ r~lmaktad~r. Kuzeye
bakan biraz daha alçak k~sm~~ ise (Taht-~~Melik) veya Cürp~nar Tiri~ini deniyor.
Buralara Elekân ve çevresi köylüleri ile Avan köylüleri yaylak edinmi~lerdir. Hemen
kaya resimlerinin civar~n çad~ rlar~n~~ kuruyorlar. Çatak Tiri~inindeki resimler
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daha büyük ve ayr~~karakterdedirler. Tahminen 2850 m. civar~nda belli bir kaya
grubu üzerine çizilmi~lerdir. Burada resim yap~lan kayalar 2 - 2,5 m. geni~li~indedir.
Kayalar, siyaha çalar koyu kahverengi sert ta~lard~r. Kayan~n iç k~sm~n~n rengi
koyu gridir ve tetkik edilince parlak zerreler görülmektedir.
Resimlerin yap~l~~~~ (Vurgu resmi olarak) tan~mlanabilir. Baz~~ resimler çok
silinmi~~vaziyette idiler. Bunlar~n daha eski olmalar~~tahmin edilir.
Resimleri Gevaruk resimleri ile kar~~la~t~rd~~~m~zda :
Tiri~ in Resimleri daha realist, sanatkârane ve daha büyük olarak çizilmi~lerdir.
Tesbit etti~imiz hayvanlar: "Geyik, da~~keçisi, bizon ve ceylând~ r." Birkaç
yerde köpek ve tilki olduklar~n~~tahmin etti~imiz hayvan resimleri de bulunmu~tur.
Insan figürlerine pek az rastlanm~~t~ r. Gevaruk resimlerinde görülen hayvanlar~~sopalarla tuzaklara k~~ lama sahneleri hiç yoktur. Herhangi bir tuzak resmine
de rastlamad~k. Yaln~z bir kaya üstünde en eski silik resimlerden bir s~~~r veya
manda resmi üzerinde tuzaklar üzerine konan dallar~~sembolize eden bir çerçeveye
(Boynuzlar ve bir el i~aretine) rastlanm~~t~ r.
Burada Gevaruk resimlerinde olmayan cin figürlerine rastlanm~~t~ r. Bunlar
hareket halindedirler (Bir bizonu k~~lamakta veya bir hayvan~~zaptetmektedirler,
bir atk~ya sar~lm~~~di~er bir cin figürü de ko~ar vaziyettedir). At resmine (M~zrakl~~
süvari) Taht~~ Melik'te rastlanm~~t~ r.
Resimlerin iki ayr~~stilde olduklar~~hemen dikkati çekiyor. Büyük, realist
resimler, daha sembolik küçük resimler vard~ r. Bunlar Çatal Tiri~ini resimleri
içinde oldu~u gibi daha ziyade Gürp~nar tiri~inindedirler. Taht~~ Melik (Gürp~nar
tiri~ini) Kuzeye do~ru bir ini~in yan~ndad~ r. Burada bir çe~menin ad~~ (Kahn-~~
hun = Kan çe~mesi) dir. Buras~~cenketme~e müsait bir düzlük oldu~undan yerli
a~iretler, Nasturiler ve di~er halk~n burada çat~~t~klan anla~~l~yor. Yaylada ye~il
uclu oklar da bulunuyormu~ ; böylece Tiri~in - ye~ilok yaylas~~ diye adland~r~lm~~~
olmas~~ da aç~klanm~~~oluyor.
Taht~~- Melik'teki resimler bir dere yata~~na y~~~lm~~~ayn~~cins kayalar üzerindedirler. Buradaki resimlerin stilleri icab~~ daha muahhar zamana ait olmalar~~icap
eder.
Resim materyal~~iki ki~ inin zaptetmesine imkan vermeyecek zenginlikte oldu~undan en önemlilerini ve görebildiklerimizi kaydedip foto~raflar~n ~~ alarak as~l
çal~~malar~m~z~~ bu y~la b~ rakt~k.
Dikkati çeken baz~~resimler:
Di~erlerine nazaran çok silik bir durumda olan ve üst üste çizildikleri hissini
veren birkç resim dikkatimizi çekti. Bunlardan biri üstü tuzak çerçeveli, boynuz
ve el i~aretli s~~~r veya manda resmidir. Bu resim sa~a do~ru bir geyik ba~~~~eklinde
devam etmektedir. Böylece iki ba~l~~bir hayvan gibi görünür.
Di~er bir resim de bir kayan~n iki ayr~~sath~~üzerine çizilmi~~olan bir geyik
resmidir. Geyi~in k~smen ba~~~ve tamamen boynuzlar~~kayan~n di~er bir yüzeyindedir. Resmi yapan bir yüzeyi ta~~nca di~er yüzeyde çal~~mas~na devam etmi~tir.
Dikkate de~er buldu~um silik resimlerden biri de Ersin Alok'un Elekân
köyü mezarl~~~nda buldu~u büyük ta~~n üzerindeki geriye eyik geni~~boynuzlu
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bir hayvan~n (muhtemelen Auerohse veya bir antilop) bir tuzak dal~~üzerine atlamas~n~~tasvir etmektedir. Bu resmin yan~nda ayn~~ büyüklükte bir geyik resmi de
çizilmi~tir. Bu resim de ko~ar haldedir
Bu çevredeki resimleri ço~unun hareket halinde olmalar~~özelli~ini te~kil ediyor.
Bu kayada gördü~üm hayvan~~(Muhtemelen antilop) Necef çölünde E. Anati taraf~ndan bulunan bir resme çok benzetiyorum.(4)
Ek ara~t~rma:

Evvelce bu bölgede dola~m~~~olan kimselerde Çatak - Van - Narl~dere'de tan~~t~klar~mala devaml~~muhabere halindeyiz. Bu çevredeki baz~~köylerin mezarl~klar~nda ve ev duvarlar~nda kaya resimleri bulundu~u haberlerini tahkik ediyoruz. Ayr~ca bizden sonra buraya giden k~ymetli arkada~~m Ersin Alok ta soru~turmalar
yaparak de~erli haberler getirmi~tir. Bunlardan biri çevredeki baz~~ ma~aralarda
daha büyük çapta ba~ka resimlerin mevcut oldu~u haberidir. Bu ihbarlar~~gelecek
y~l yerlerinde tahkik edece~iz.
Beyti~ebap'ta :

Tiri~in yaylas~ndan Fera~in üzerinden Beyti~ebab'a vard~k. Burada Beyti~ebap
zomas~~üzerinde bir ma~araya da girerek inceleme yapt~k. Burada bir~ey bulunamad~.
Seyahat arkada~~m Mehmet ~ozdo~an Beyti~ebap yol in~aat~~kesitinde küpler
ve eski evlerin bakiyelerini inceledi.
31. g. 1967 tarihinde Beyti~ebap ilcesinin Hamam köyüne giderek burada
kükürtlü bir kapl~can~n arkas~ndaki kayal~k içinde bulundu~unu ö~rendi~imiz
iskeletleri görmek istedik. Halk bu iskeletleri evliyadan saymaktad~r. Kayal~k içine
çok dar bir geçitten girilmektedir. Yak~n zamanda buraya s~~~narak muhtemelen
donup kalm~~~iki insana ait olan kemikleri inceledik. Ma~aran~n geçidi üzerinde
ayr~~ bir ta~a oyulmu~~sembolik bir ay~~ resmi dikkatimizi çekti :

r-~)

1. 9. 1967 günü Sak köyüne geldik ve ertesi !Onu
Mezraa köyüne geçerek buradan bir k~lavuz al~p
köyün do~usundaki (Gri Hazine = Hazine tepesi)
ne ç~kt~k. Burada bir boyun noktas~nda 2.60 m.
boy ve 1.25 m. eninde büyük bir ta~~n saklanm~~~
bir hazineye alamet oldu~una itikat edilmektedir.
Hazine ta~~~üzerinde muhtelif devirlere ait birçok
resimler vard~r. Bunlar aras~nda Hakkâri'de Kazan kulpu denilen ve kiliselere i~aret olarak
gösterilen ~ekiller de vard~r.

Hazine kayas~~üzerindeki resimler: "Kazas~~kulplar~, terazi, domuz, bir kilise
yap~s~n~n çizgileri, insan, a~aç figürleri, hayvan ba~l~~bir insan figürü." Bu kazan
kulplar~~Helios tanr~s~n~n monogram~na da benzemektedir(). Bu ta~~üzerinde birçok
nesillerin ve bu meyanda çocuklar~n resimler yapt~klar~~anla~~l~yor. Bunlar aras~nda:
Hayvan ba~l~~ve vurgu tekni~i ile yap~lm~~~bir insan figürü en eskisi gibi görünüyor:
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(Pi~tazire) mevkiinde olan bu ta~~n civar~nda
ba~ka resimli veya yaz~l~~ bir ta~~yoktur.
A~luca ma~arasz :

Evvelce ismi geçen Van - Edremit e~raf~ndan rahmetli Salih Bayramo~lu'ndan Çatak civar~nda A~luca ma~aras~nda resimler bulundu~unu
da not etmi~tim.
Bu ma~araya gitmek üzere gece saat üçte
Çatak'tan hareket ettik ve 14 saatlik bir kat~r
,
yolculu~undan sonra bir da~~s~ rt~na yaslanm~~~
kim
olan ma~araya vard~k. Ma~arada koyunlar bar~nmakta idi. Bir me~'alenin yard~m~~ile ma~aray~~dola~t~k ise de bir~eyler göremedik.
D~varlardan s~zan sular da görü~ü gücle~tiriyordu. Ma~arada koyunlar~n~~ bar~nd~ranlar ise bu incelemeden memnun görünmüyorlard~. Bu incelemeyi bol ~~~k alt~nda
ve daha uzun zaman harc~yarak tekrarlamak laz~md~r. Ma~ara incelemesi için
techizatl~~ olmad~~~m~z~~da hesaba katmally~z.
Resimlerin zaman tayini:
Buldu~umuz resimleri tafsilat ta vererek Prof. Kurt Bittel, Prof. Herber Kuhn
ve Emmanuel G. Anati'ye gönderdim. Bunlardan yaln ~z zaman tayini hususunda
Prof. Dr. K. Bittel cevaba yana~m~~t~ r. Say~n profesör Anadolu'da birçok örneklerinden ve bu meyanda Çavdarhisa.r (Aizani) harabesi üzerinde görülen resimlerden bahsederek bu resimlerin eski olabilece~ini, fakat gene de muhakkak eski
olmalar~~iddia edilemiyece~ini hakl~~olarak ileri sürmü~tür.
Bu çevrede mezar ta~lar~nda, kale d~varlar~nda, bazen ev d~varlar~nda rastlad~~~m resimleri k~yaslay~nca say~n Prof. K. Bittel'e hak vermemek mümkün de~ildir.
Kald~~ki bura halk~~ve hele da~lar~n s~n~rlar~~ aras~nda birbirine dü~man ya~ay~p
izole olmu~~topluluklarda ya~ant~~Neolitik ça~~~devam ettirmi~tir. Fakat, daha mülây~m bir ifade ile denilebilir ki : resimler aras~nda eskiler ve yeniler de vard~ r. Bu
kayalarda birçok devirlerde birçok nesiller çal~~m~~lard~r. Buralarda nesilleri uzun
zamandan beri tükenmi~~olan bizon gibi hayvanlara ait olan resimlerin en eskileri
s~ ras~na konabilece~i söylenebilir.
Resimlerin mi~*naland~r~lmasz :
Resimlerin manaland~ r~lmas~~ konusunda hala baz~~ topluluklarda ya~ayan
eski inanç ve adetlerin incelenmesinden faydalan~lmal~d~ r. Böylece Yezidiler, Zazalar ve buran~n eski sakinleri Nasturiler ile Çukurca, Ba~kale ve ~inak'ta kalm~~~birkaç
Yahudi ailesinin inanç ve adetlerinden faydalan~labilir.
Ayr~ca ~amanizm de ciddi surette incelenmelidir (6, 7, 8).
Resimlerin halk sanatlar~nda nas~l devam etti~i (Çömçe süslemelerinde, kilimlerde ve çömlek mühürlerinde, ta~ç~~ i~aretlerinde v.s.) de ara~t~r~ lmal~d~r (e).
Korunma:
Bu kaya resimlerine mahalli halk sayg~~gösteriyorlar, bozmuyorlar ve ilaveler
yapm~yorlar. As~l tehlike yollar~n aç~lmas~~ ve yay~m neticesi buralara gelecek
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turistlerin müdahalelerindedir. Bunun için bu yerlerin ~imdiden korunma sahas~~
olarak tan~nmas~~ve Hakkâri, Cilo ve Sat da~lar~n~ n bir Milli Park rejimi içinde
te~kilâtlan~ p korunmas~d~ r. Bu konuda teklifimiz üzerine çal~~malar ba~lam~~t~r. Bu
çal~~malara ~ahsen ben de kat~l~yorum.
Tay~n~ :
Bu kaya resimleri hakk~ nda Türkçe - Ingilizce olarak bir k~sa bildiri Belleten'in
bu son say~s~nda ç~kacakt~r. Ayr~ca Italya'da Centro Camuno di Studi Prehistorici
Martta ç~kacak Vol~nne II için resimli bir haber yay~nlayacakt~r. May~s say~s~~içinde
uzunca bir yaz~~haz~rl~yorum. Resimlerle da~c~ lar da ilgilenmi~lerdir. Böylece Münich'te ç~kan Alpinism adl~~ dergi (Prehistoria ve Alpinism) adl~~ bir yaz~ya talip
olmu~tur. Ayr~ca Polonya'da Taternik adl~~ da~c~l~ k dergisi de gene Mart say~s~nda
bir haber ve resimler yay~nlayacakt~r.
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BÜYÜK KAYBIMIZ
Kurumumuzun eski Ba~kanlar~ ndan büyük fikir ve kültür
adam~~Hasan Cemil Çambel, g. XII. 1967 de Istanbul'da hayata gözlerini kapam~~~bulunmaktad~ r. Türk Tarih Kurumunun
kurucu üyelerinden olan ve Kurumun kurulu~~y~llar~ nda büyük eme~i geçen Hasan Cemil Çambel'in hayat~~hakk~nda
gelecek say~ lar~m~zda bir yaz~~bulacaks~n~z. üyelerimize, ailesine ve bütün dostlar~na ba~sa~l~~~~dileriz.

