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ketime kar~~, devaml~~kitap ve bilim de~i~ imi ve Alman bilim adamlar~na ~ eref verici konferans davetleri ile ispat etmi~tir.
Ben ~ahsen ~ u hususu da ilave etmek istiyorum : Türk Tarih
Kurumu ile olan i~birli~ine çok önem veriyoruz; çünkü kendi millet
ve memleketinin bütün tarihini, yaln~z bir nesil zarf~ nda, tenkitli bir
~ekilde ayd~ nlatarak yeniden canland~rd~. Türk Tarih Kurumu'nun
büyük kurtar~c~~ve devrimci Atatürk taraf~ ndan bizzat kurulan
önemli bir Türk bilim kurumu oldu~unu biliyoruz. ~undan emin
olunuz ki, Kurumunuz Türk milletine kar~~~üzerine alm~~~oldu~u
büyük vazifeyi yerine getirirken Alman bilim dünyas~n~n en iyi dilekleri sizinle beraber olacakt~r."
Türk Tarih Kurumu Ba~ kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Kültür Ata~esi'ne ~u sözlerle te~ekkür etmi~tir :
"Say~n Kültür Ata~esi,
Türk-Alman kültür ili~ kilerinin yeni bir örne~ine ~ahit oluyoruz.
Size, say~n Kültür Ate~esi, ~ahs~m, arkada~lar~ m ve Kurumumuz
ad~na en içten te~ ekkürlerimizi sunmakla mutluluk duymaktay~m.
Hediye etti~iniz bu önemli eserler kitapl~~~m~zda de~erli bir arma~an
olarak kalacaklard~r.
ISTANBUL ARKEOLOJI MÜZESI'NDE ~~TEMMUZ 1969
TARIHINE KADAR YAPILAN TABLET ÇALI~MALARI
4 Haziran - 4 Temmuz 1969 tarihleri aras~nda Brüksel'de toplanan Asur Bilimleri Kongresine Istanbul Arkeoloji Müzeleri tablet
uzman~~ say~n Bayan Muazzez Ç~~'~ n müzedeki tablet çal~~malar~~
hakk~nda sundu~u bildiride verilen bilgilerin özeti ~öyledir :
Genel Çal~~malar:
~~— Istanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan tabletlerin numaralanmas~~ve son tanzimi bu sene tamamlanm~~t~r. Kolleksiyonumuzda 73 bin numaray~~ihtiva eden tablet mevcuttur. Ayr~ca ~~o bin
parça k~r~kl~klar~~ve bozukluklar~~ dolay~siyle numaralanmam~~t~r.
Bugün istenen her tableti, hattâ muayyen mevzudaki her tableti
hemen bulmak mümkündür. Ar~ ivin tasnif ve tanziminde Prof.
Kraus bize rehberlik etmi~tir.
2 - Laga~~tabletlerinden 6 bin, Asur kolleksiyonundan 2 bin
tablet hariç bütün tabletler konserve edilmi~tir. Kalan tabletler de
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2 sene içinde konservelenecektir. Konservasyondan önce bütün tabletlerin foto~raflar~~çekildi~inden bu i~~yava~~ilerlemektedir.
2 a — 35 bin tabletin envanteri tamamlanm~~t~r.
3 — Eski ~ark Bölümü'nde bulunan bütün kitabeli eserlerin
ve kitabelerin ne~redildikleri yerler tespit edilmi~tir. Bu suretle müzede
mevcut kitabelerin ne~redilen veya edilmeyenleri meydana ç~km~~t~r.
4 — Kolleksiyonda mevcut bütün tabletlerin kopya veya katalog
halinde ne~redilenleri daha önce tespit edilmi~ti. Bu sene ise metinlerin
tek tek i~lendi~i yerler tespit edilme~e çal~~~lm~~t~r. Bu çal~~malarda
Prof. Borger'in "Handbuch der Keilschriftliteratur" adl~~kitab~ndan
çok faydalan~lm~~t~r. Böylece Sippar, Ki~, Nippur, Laga~, Bo~azköy,
Kani~, ~uruppak kolleksiyonlar~na ait tabletlerin ne~redildikleri yerleri gösteren listeler yap~lm~~t~r.
Ne~riyat yerlerinin tespit edilmesi en güç olan tabletler Asur
tabletleridir. Bilindi~i üzere hafriyattan sonraki maceralar~~dolay~s~~ile
bu tabletlerin bir k~sm~~ da~~lm~~t~~ ve bir ço~unun nerede olduklar~~
tam bilinmiyordu. Tabletlerin bir k~sm~~ hafriyat foto~raflar~ndan
hafriyat numaralar~na göre ne~redilmi~lerdi. Kolleksiyonun büyük
bir k~sm~~konular~na göre tasnif edilmi~~ve hafriyat numaralar~~ ile
müze numaralar~n~~ gösterir listeler yap~lm~~t~r. Böylece hafriyat
numaralar~~kaybolanlar~~konular~na göre ara~t~ rarak hangi tablet
oldu~unu bulabiliyoruz. Tabii ki bu i~~çok uzun oluyor. Fakat bu
suretle bir çok tablet tespit edilmi~tir. Asur tabletlerine ait ne~riyatlardan bir Asur hafriyat numaras~~görünce, evvela listelerle, sonra
foto~raflarla, en sonda da tabletlerle kar~~la~t~r~p hangi tablet oldu~unu meydana ç~karabiliyoruz.
Bu husustaki bütün çal~~malar tamamland~~~~zaman bunlar
katalog halinde ne~redileceklerdir.
Ferdi Çal~~malar:
Ferdi çal~~malar iki istikamette ilerlemektedir : I. Nippur ve
Laga~~kolleksiyonlar~na ait Yeni Sumer devri tabletleri, 2. Asur tabletleri (bunlar~n içinde Kültepe tabletleri de dahil).
Ar~ivimizde 30 bine yak~n Yeni Sumer devri tableti vard~r.
Bunlardan bilhassa Nippur ve Laga~~kolleksiyonlar~~ile me~gulüz.
Nippur Kolleksiyonu :
Hatice K~z~lyay ile mü~tereken haz~rlay~p Türk Tarih Kurumu
taraf~ndan ne~redilen Yeni Sumer devri hukuki ve idari belgelerine
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ait ikinci cildin haz~rlanmas~~ bu sene ön plana al~nm~~~bulunuyor.
Bir çok tabletlerin transkripsiyonlar~n~~haz~rlad~m ve ön çal~~malar~n
bir k~sm~n~~tamamlad~m. Ne~redilecek tabletler 2 cilt te~kil edecek
kadar çoktur. Ikinci cilde hukuki tabletlerin geri kalan k~sm~~tarla,
kuma~~ve i~ çilerle ilgili tabletleri toplu bir halde almak"' planlad~m.
Bunlar, son zamanlardaki bu konularla ilgili çal~~ malara önemli bir
kaynak te~kil edeceklerdir.
Ne~riyat Çal~~malar~ :
Prof. Kramer'in önderli~i alt~nda Hatice K~z~lyay ile birlikte
yapm~~~oldu~umuz 6o6 Sumer edebi tablet ve parçalar~n~n kopyalar~~
ve Prof. Kramer taraf~ndan yaz~lm~~~giri~~ve katalog k~sm~n~~ihtiva
eden Istanbul Sumer Edebi Metinleri'nin birinci cildinin T.T.K.
taraf~ndan bas~lmas~~bitmek üzeredir.
Ikinci cilt ise yaln~z Prof. Kramer'e ait olup, bu cildin de gelecek
seneye bask~ya verilebilece~ini söyliyebilirim.
Bu ne~riyatla birlikte ~imdiye kadar metin ne~riyat~~olarak 2 cilt
Bo~azköy, ~~cilt Eski Babil hukuki, ~~cilt Yeni Sumer hukuki ve idari,
~~cilt Eski Babil devri iki okul kitab~, ~~cilt Puzri~dagan, ~~cilt Sumer
edebi olmak üzre 9 cilt kitap ve yerli yabanc~~mecmualarda bir hayli
makale ne~retmi~~oluyoruz.
Bütün bu ne~riyatlarla 3 binden fazla tablet ilim alemine sunulmu~tur.
VAN - TIRI~IN YAYLASINDA BULUNAN YENI
KAYA RESIMLERI
Van - Hakkâri s~n~r~~üzerindeki Tiri~in yaylas~nda bulunan
tarihöncesi ça~lara ait kaya resimleri ile 1944 y~l~ndan beri ilgilenen
Istanbul Da~c~l~k Kulübü Ba~kan~~Say~n Muvaffak Uyan~k 1967 ve
1968 y~llar~nda tespit etti~i resimleri çe~itli dergi ve gazetelerde yay~nlam~~t~r. Bay Muvaffak Uyan~k 1969 y~l~~A~ustosunda üçüncü defa
ayn~~bölgeye giderek ara~t~rmalar yapm~~~ve yeni kaya resimleri bularak bunlar~n el ile yapt~~~~kopyelerini bize göndermi~tir. Yurdumuzun
tarihöncesi ça~lar~n~~inceleyecek olanlar için önemli bulunan bu resimleri yay~nl~yoruz.

