HABERLER
TÜRK TARIH KURUMU ADINA YAPILAN ARA~TIRMA
VE KAZILAR
1946 y~l~~Tarihöncesi ara~t~rmalar~~
Tarih Kurumu, Anadolu'nun en eski tarihini ayd~ nlatmak amac~~ ile, üyeleT ürk
rinden Ord. Prof. ~evket Aziz Kansu'nun ba~kanl~~~~alt~ nda bir hey'et te~kil
ederek 1938 y~ l~ ndanberi sistemli ara~t~ rmalara ba~lam~~t~ . 1916 y~ l~ nda ayn~~ hey'et
üyelerinden Asistan K~ l~ ç Kökten ve iki arkada~~~81 gün süren bir ara~t~ rma
yapm~~lard~ r. Bay K~ l~ ç Kökten'in bize verdi~i ilk k~ sa raporu yay~ nl~ yoruz :
Antalya çevresi
Anadolu Prehistoryas~ nda önemli yeri olan ve verimi münaka~al~~ bulunan
Gurma ma~aralar~ , Prehistoryay~~ ilgilendirecek bir belge vermedi. Bu ma~aralarda kar~~~ k olarak Bak~ r ve Grek - Roma ça~lar~ na ait çatlak çömleklerle,
keçi, domuz ve s~~~ r kemikleriyle di~lerinden, bir de kireç ta~~ ndan yap~ lm~~~
kabartma, küçük bir insan ba~~ ndan ba~ka bir ~ey ele geçiremedik. Köye yak~ n
« Kiiçûkdak ard~~ » ad~~ verilen büyiicek ve tabii bir kaya alt~~ s~ k~ na~~~önünde
açt~~~ m~ z deney çukurlar~ ndan da bir ~ey ç~ karamad~ k. Dipsiz-ine giderken çam
ormanlar~~ içinde gördü~ümüz tabii kayalara i~lenik, oldukça yüksek yerde ve
aç~ kta duran, üzerleri keçi, çiçek kabartmalarla süslü lhitler mütehass~ slar~~
taraf ~ ndan i~lenmeke de~er.
~ehrin kuzey-bat~ s~ nda ve Alcsu'yun bat~~ kenar~ ndaki sekiler üzerinde
kurulmu~~olan Ömer Efendi çifti~i ( Dumanl~~ köy çevresi 1 ara~t~ rmalar~ m~ z da
Prehistoryay~~ ayd~ nlatacak bir eser vermedi. Ancak, kurumu~~bir göle ( Kuvaz
gölü ) yak~ n bulunan ve yükseklikleri 2-3 metreyi geçmiyen tepeciklerden kaz~!dik' takdirde iyi sonuçlar al~ nabilir.
Antalya'n~ n kuzey-bat~ s~ nda Burdur - Antalya yoluna yak~ n bulunan
Yakca köyünde «Karain» ma~aras~ nda kaz~~ ile meydana ç~ kar~ lan sileksten yap~ lm~~~Musteriyen uçlar bölge Prehistoryas~ n~~ yeniden ayd~ nlatm~~~bulunmaktad~ r. Yakca köyü çevresinde yeniden tesbit etti~imiz «Bozhöyük» te buluntular~m~ z aras~ ndadir.
Diyarbak~r çevresi
Diyarbak~ r'da ~ehir içi ve yak~ n çevresini ; Bismil, Silvan, Ergani ilçeleri
dolaylar~ n~~ ara~t~ rd~ k. Yeniden birçok höyükler tesbit ettik. ~ehirde lçkale'nin
kuruldu~u tepe bir höyûktür. Tilalo (Tilali) höyü~iinden Balc~ rçak~ na ait püslciirük külteden yap~ lm~~~ortas~~ çevre yivli, büyük bir balta veya gürzü ele geçirdik, bir örne~ini evvelce Kars'ta bulmu~tum.
Boll~oton C. X 1. F. 11
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Geyik istasyonu ile HiIr köyü aras~ ndaki düzlüklerde, Hilar'~ n tabii kayaalt~~ s~~~naklar~~ önünde toplad~~~ m~ z Levalvazo-Musteriyen tipli sileks aletler.
Anadolu'nun di~er bölgelerinde bulunmu~~olan ayn~~ ça~~aletlerine çok benzerler. Bak~ rça~~~çanak çömlekleri bölge Protohistoryas~ n~~ aç~ klayan ilk belgeler
oldu. Eti çanak çamleklerine yak ~ nl~ k gösteren çanak çömlekler de kayde de~er
vesikalard~ r.
Urfa çevresi
Urfa'ya Siverek üzerinden girdik. Siverek ilçesi içindeki höyükte bir gün
çal~~t~ k. Diyarbak~ r'da kkale höyü~ünde oldu~u gibi üzerinde kale vard~ . Bak~ rça~~ n~ n siyah ve tek renkli çanak çömleklerini kolayl ~ kla toplad~ k. Ayn~~ katlardan ç~ kar~ lan bazalttan yap~ lm~~~cilal~~ bir el çekici ve baltas~~ vesikalar~ m~ z
aras~ ndad~ r. Renkli çanak çömlek parçalar~ n~ n gittikçe artt~~~~görülmü~tür. Höyük kasaban~ n toprakç~ lar~~ taraf ~ ndan korkunç bir ~ekilde ve devaml~~ olarak
da~~t~ lmakta ve ç~ kar~ lan topraklar büyük üzerinde elendikten sonra evlerin
damlar~ na çekilmektedir.
Bozova ilçesi yan~ nda Gölba~~~denilen yerde sileksten yap~ lm~~~Levalvazo Musteriyen yonga aletler ve Mikokiyen (üst a~elleen) baltac~ klar bulduk. F~ rat
kenar~ ndaki tabii ve yapma ma~aralar~~ ineeledik ve ilçe çevresinde birçok büyükler tesbit ettik. Bak~ r, Hitit, Grek-Roma ça~lar~ n' aç~ klayan vesikalar kasa..
baya yak~ n höyü~ün üzerinden toplanm~~t~ r.
Urfa'n~ n 15 km. güney-do~usunda bulunan Sultantepe höyü ~ünde yapt~~~ m~ z ara~t~ rmalar da daha çok verimli olmu~ tur. Ufak bir ara~t~ rma ile birçok
devirlerin varl ~~~ n~~ aç~ kl~ yan belgeler ele geçirdik. Bak~ r, Grek-Roma eserlerinin yan~ nda iki türlü, çok renkli çanak çömlek dikkati çekmekte ve ço~unluk
kazanmaktad~ r. Bu renklilerden bir k~ sm~ n~ n M. ö. 7 - 8. yüzy~ llara tarihlenmesi,
daha kaba ve tek renkli olanlar~~~~~~~ da ~üphe ile Tel-Halaf serami~i olaca~~~ihtiyatla kaydedilebilir. Çok çe~itli Çanak çömlek örnekleriyle kar~~ la~maktay~ z, bu büyük alanda bilhassa bu serami~e dayanarak devir tayininde
kesin hükümler veremiyece~imizi itiraf etmek daha derin ve dikkatli kaz ~ lar
yaparak al~ nacak neticeleri beklemek zorunday~ z.
Ayn~~ höyükten ç~ kar~ lm~~~olan, pi~mi~~topraktan yap~ lm~~~bir tablet, ufak
ve kabartma bir insan heykelci~i, ayr~ ca bir idol en de~erli vesikalar~ m~ z olmu~ tur. Tablet tercüme edilmek üzere Ord. Prof. Landsberger'e verilmi~tir. Say~ n
profesör, bu küçük raporuma koymak için istedi~im bilgiyi, çok k~ sa bir zamanda bana anlatt~ . Vermi~~olduklar~~ bilgiye göre : bu tablet muahhar Asur devrine aittir. Koyun, üzüm ve ~ arap vergilerinin derhal tahsil edilip gönderilmesi
isteniyor.
Ova ortas~ ndaki Haran buca~~ n~ n bulundu~u yerde ara~t~ r~ lma~a de~er
y~ k~ k kale duvarlar~ , bu duvarlar içindeki büyük, bina, cami, kilise kal ~ nt~ 'ariyle
Haran Güney-Do~u Anadolu'nun en büyük harabe yeridir.
Urfa çevresinde tesbit etmi~~oldu~um 100 adet büyük, bölgenin Anadolu
s~ n~ rlar~~ içinde nekadar önemli bir yer oldu~unu kolayca aç~ klar.
Birecik buca~~~çevresindeki ara~t~ rmalar~ m~z da faydal~~ oldu. Surtepe - ve
Tilvez höyükleri aras~ ndaki sekiler üzerinde toplad~~~ m~ z Klaktoniyen ve Leval-
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vazo - Musteriyen aletler, 1894 y~ l~ nda ayn~~ çevrede ara~t~ rmalar yapan J. E.
Gautier'in buldu~u Altpaleolitik buluntular~~teyid etmi~~olmakla da dekerlenir.

Gaziantep çevresi
Burada yaln~ z, Dülük ve Metmenge köylerinde çal~~t~ k. Dülük'te çok tipik
ve elimizde bulunan Paleolitik aletlerin hepsinden daha büyük ve daha üstün
i~çililc gösteren ~elleen elbaltalar~ , Klaktoniyen yongalar toplad~ k. Bu yeni bulu~lar~ m~ zla Dr. Muine Atasayan'~ n ~üphe ile kar~~ lad~~~~1938 Dülük Klaktoniyea
buluntular~~ teyid edilmi~~bulunmaktad~ r.
Metmenge köyünde toplad~ k~ m~ z A~lleen aletler de kayde de~er. Dülük.
Metmenge köyleri çevrelerinde ve Narl ~~ ovas~ nda buldu~umuz höyükler de
oldukça fazlad~ r.
1946 y~ l ~~ ara~t~ rmalar~ miz~~ bu k~ sa raporda mümkün mertebe aç~ klamaka
çal~~t~ k. Daha esasl~~ bilgiyi haz~ rlamakta oldu~um 1946 y~ l ~~ raporunda teferruatiyle aç~ klamaka çal~~aca~~ m.
Asistan
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Alacahöplik ve Demirciçe~me kaz~lar~~
Kurumum uzun 1935 'denberi yürüttü~ü Alacahöyük kaz~ lar~ na bu y~ l da devam
edilmi~tir. Dr. Hamit Ko~ay.~ n ba~kanl~~~ nda, Arkeolog Mahmut Akok,Baha
Bediz ve Arkeoloji talebelerinden Arman Kansu'dan kurulan heyete, bu sat~ rlar~~
yazan da kat~ lm~~t~ r. Bu kaz~~ mevsiminde üç ayr~~ ocakta ve iki kültür kat~ nda
çal~~~ lm~~t~ r. Ortadaki büyük yarmada eski kaz~ larda görülen büyük yap~ n~ n
önemli birk~ sm~~ aç~ lm ~~~ve bu suretle höyükteki dört monümental binadan
birisinin daha yap~~ özelli~i ve plân~~ incelenmi~tir. M.
1400- 1200.e tarihlenen
bu bina, Bokazköy'deki Yeni Hitit ça~~n ~ n büyük yap~ lar~ n' and~ ran bir karaktere sahiptir. Ünlü mezarlar~ n bulundu~u büyük çukurun bat~ s~ ndaki ocakta ve
eskiden aç~ klanan Orta Hitit ça~~ n~ n tek ve çift odal~~ evlerinin alt~ nda, Orta
Hititin ilk safhas~ na ve Eski Hitit devrine ait yap~~ kal~ nt~ lar~ , eski caddenin
alt~ nda kalan ikincisi ve bilhassa dikdörtgen pl£nl~ , iyi örülü kuyular aç~ klanm~~t~ r. Bu devre tarihlenen ve çe~itli tiplere giren testi, tabak ve meyveliklerden ba~ka ; içindeki bak~ r izi bugün dahi korunan pota, üstüne bir arslan
yüzünün kabart~ ld~ k~~ görülen çanak, mühürlerin (?) yap~ ld~~~~ta~a ait bir atölye
art~ k', su mermerinden yap~ lm~~~kap parçalar~~ ve bilhassa Troia eserlerine ba~l~ l~ k gösteren gri renkli Minyas çanaklariyle,
kulplu kadehlerinin, ayr~ ca
çarkta yap~ lm~~~boyal~~ Eski Hitit kapkacak~ n~ n yan~ nda görülen üçüncü Ali~ar
renklilerinin, Anadolu kronolojisini ve ilk medeniyetlerinin yay ~ l~~~ n ~~ ayd~ nlatma
bak~ m~ ndan büyük önemi vard~ r.
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Yeni Hitit ça~~ na ait olan büyük tap~ na~~ n odalar~~ içinde yap~ lan kaz~ da bu
tap~ na~~ n alt~ nda da hiç olmazsa daha iki yap~~ kat~ n~ n varl~~~~giirülmü~~ve bunlar~ n da küçük buluntular~ na ve geri kalan plan karelerdeki kaz~~ sonuçlar~ na göre,
Orta ve Eski Hitit ça~~ na tarihlendikleri ve burada da Balorça~~ n~ n yang~ n
geçirmi~~son yap~~ kat~~ üstüne kurulduklar~~ anla~~ lm~~t~ r.
Çukur bat~ s~ ndaki yarma ile, büyük tap~ na~~ n kuzeyindeki alanc~ kda da
Bak~ rça~~~kültürü incelenmi~tir. ~ lk kaz~ larda da ayd~ nlat~ ld~~~~gibi, Ba~~ rça~~ n~ n
son yap~~ kat~ n~~ büyük bir yang~ n sona erdirmi~tir. Bu kat~ n küçük buluntular ~~
ye hususiyle boyal~~ çanak çömle~i, Ali~ar'daki birinci kültür kat~ n~ n son safhasiyle ça~da~~oldu~unu ayd~ nlatmaktad~ r. Bunun alt~ nda üç odas~~ yanyana dizilmi~~bir evin temel ta~lar~~ ve bunlar~ n üstündeki kerpiç dizileri sa~lam durumda
ele geçirilmi~tir. Ortadaki odada y~~~ n halinde yan~ k bo~day, kenardakinde de
burçak taneleri bulunmu~tur. Vaktinden evvel do~mu~~bir çocu~un içinde oturulan odan~ n taban~~ alt~ na, yani pek eski bir Anadolu gelene~ine ba~l ~~ kal~ narak,
ya~~ yanlar~ n yan~ na gömüldü~ü tesbit edilmi~tir.
Ayn~~ heyet, geyik üstünde duran bir Hitit tanr~~ kabartmas~ n~ n buluntu yeri
olarak tan~ nan Demirciçe~me'de (Yeniköy) de ara~t~ rmalar yapm~~t~ r. Buras~ ,
iskilip'ten Sungurlu ve Alaca'ya giden da~~yolunun üstünde bulunan Misferovac~~~'n~ n üç kilometre bat~ s~ nda ve «Demirciçe~me» denilen platodad~ r. Orta K~ z~ l~ rmak bölgesinin Karadeniz m~ ntakas~ na geçi~ini sa~layan bu ormanl~ k bölgedeki
«Demirciçe~me» kalesi, tabiattan müstahkem bir yere kurulmu~tur. Burada çok k ~ sa
süren kaz~~ sonunda, Eski ve Yeni Hitit ça~~ n~ n kasa tertibine göre yap~ lan ~ehir
surlar~~ tipinde, kuleli b~ r kalenin önemli bir k~ sm~~ aç~~a ç~ kar~ lm~~t~ r. ~ri ve
düzensiz ta~larla yap~ lan bu kale, M. ö. birinci binin ilk yar~ s~ na ait olup, Friklere
ait malzeme veren bir yerle~me yerini çevrelemektedir. Buna göre, Demireiçe~me
kalesi, merkezi Hitit devletinin parçalanmas~ ndan sonra Orta Anadolu'da hüküm
süren derebeylerin, küçük devletlerin hükümet merkezi ödevini gören tabiattan
müstahkem yerlerdeki Göllüda~. Kerkenescla~~ve Pazarl~~ tipinde bir yerle~me
yeridir. Yaln~ z burada Yeni Hitit sanat~ na ait en tipik bir kabartman~ n bulunmas~ ,
ayr~ ca kalenin de eski sisteme göre kurulmas~~ ; Demirciçegme'nin birinci bin
y~ l~ ndan önce de iskan edilmi~~oldu~unu göstermektedir. Kalenin tamamen aç~ lmas~~ ve içindeki evlerin kaz~ lmas~~ önümüzdeki y~ llara b~ rak~ lm~~t~ r.
TAHSIN elZGOÇ

Sivas ve Maltepe kaz~lar~~
ivas kalesine dikilecek an~ t~ n yerini haz~ rlamak maksadiyle yap~ lan toprak

Stesviyesini ve istinat duvarlariyle tepeye ç~ kan yollar~ n ingss~ n~~ takip eden
T. T. K., Sivas vilayetinia de yard~ m~ yle ~ehir içindeki Topraktepe'de 23
a~ustosta ba~layan ve a~a~~~- yukar~~ bir ay süren bir kaz~~
yapm~~t~ r.
Taraf ~ m~ zdan yürütülen bu kaz~ , Sivas'~ n gerçekten Akropolis'i olan bugünkü « Topraktepede » ve üç muhtelif yerde yap~ lm~~t~ r.
Evliya Çelebi'nin « Bu kale cümle ~ehre havaledir. Pa~a Kalesinden alidir » ~eklinde
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tarif etti~i bu kale içindeki kaz~~ ve ara~t~ rmalar~ n sonucu, eski ve yeni ne~riyat~ n Sivas ~ehri hakk~ nda verdi~i de~erli bilgilerle de do ~rulanmaktad~ r. Kaz~ ya
ba~ lanmadan önce, tepenin 2.5 metre yüksekli~ indeki bir k~ sm~~ kald~r~ lm~~~bulunmakta idi. Kald~ r~ lan ve ba~ka yere götürülen bu toprak içindeki küçük
e~yadan Osmanl~ lara ait olanlar~ n~ n seçilmesinde güçlük çekilmemi~, ayr~ ca tesviye esnas~ nda ç~ kar~ lan ve alt~~ yüzü de iyi yontulan iri kireç ta~~~bloklar~ n~ n
küçük, özel evlerden ziyade, monümental yap~ lara aidiyeti tesbit edilmi~tir. Kalenin ortas~ nda ve en büyük yap~ n~ n kurulmas~ na uygun olan bir yerinde aç~ lan
yarmada, iyi i~ lenen ve birbirine üstün bir teknikle birle~en ta~lar~ n sa~lad~~~~büyük binan~ n bugüne kadar korunan temellerinden bir parças ~~ aç~~a
ç~kar~ lm~~t~ r. iyice aç~ klanan dikdörtgen biçimindeki odan~ n taban~~ ta~la dö~eliydi. Buna birle~en ikinci oda ile bu grupa paralel giden ayn ~~ özellikteki ikinci
binan~ n temelleri, yarman~ n henüz kaz~ lm~ yan k~ sm~ na do~ ru gidiyordu. Odan ~ n
taban~ nda ve duvarlar~~ aras~ ndaki y ~ k~ nt~ larda, günlük i~lerde, evlerde kullan ~lan e~ya kal~ nt~ lar~ na raslanmam~~~bulunmas~~ ve hele duvarlar~ n kal~ nl~~~~; bu
binalar~ n resmi, büyük yap~ lara aidiyetini belirtmektedir. Sivas'taki Selçuklu
medreselerinin, cami ve ~ifâiyelerinin tekni~inde yap~ lan bu binalar ~ n ayn~~ ça~a
aidiyetini, yap~ n ~ n bölme duvarlar~~ üstünde ve in situ durumunda bulunan ikinci
Rükneddin Süleyman ~ah'~ n (H. 592-600) elinde üç çatall ~~ bir m~ zra~~~tutan süvarili sikkesi ve tan~ amlanam~ yan kitabeli eksik çini parçalar~~ da do~rulam~~t ~ r.
Bugün Topraktepe'de çok harap bir durumda bulunan kalenin, Pa ~a Kalenine bakan dik cephesindeki temel kal ~ nt~ lar~~ da tetkik edilmi~tir. Buradaki temel izlerine göre, kulelerin taksimi, biçimleri, birbirlerine olan münasebeti ve
s~ rt~ n durumuna uyan kö~ eleri, Selçuklulara has bir yap~~ tarz~~ göstermektedir.
Temellerin görülebilen her taraf ~ ndaki ta~~tekni~ inde bir birlik vard~ r. Yontma
ta~lar~ n arkas~ na horasanla itinal~~ bir surette yerle~tirilen ufak ta~ lar, Anadolu'da Selçuklulara aidiyetinden ~üphe edilmeyen kalelerdekilerin ayn ~ d~ r. Yaln~ z
daha iyi korunan ve oldukça fazla bir yüksekli~e sahip bulunan parçalar~ n yukar~~
k~ s~ mlar~ n~ n incelenmesi, bunlar~ n Selçuklu eserleri olmad~~~ n~ , Osmanl~ lar zaman~ ndaki tâmirlere aidiyetini aç~ kça göstermektedir. Buna göre, Osmanl ~ lar
zaman~ nda muhtelif tamirler geçiren Topraktepe kalesi, tipik bir Selçuklu eseridir. içerdeki büyük yap~~ ile, kale ça~da~t~ r. Bu kalede, Roma ve Bizans tekni~ine
tan~ kl~ k eden en küçük bir ize dahi raslanmam ~~ t ~ r.
Selçuklu yap~ lar~ n~ n alt~ nda 1.5 metre kal~ nl~~~nd‘ dolma bir kat vard~ r.
Bu katta yerle~meye tan~ kl~ k eden eser bulunmam~~ t~ r. Her üç yarmada da
görülen bu ham toprak tabakas~ n~ n alt~ nda kal~ nl~~~~iki metreyi a~an Hitit
yerle~mesine raslanm~~t~ r. Bu, Topraktepe'nin M. ö. ikinci binin ba~lang~ c~ ndan
beri iskan edildi~ini kesin olarak aç~ klam~~t~ r. Bu kültür, te~ekkülü çak~ ll~~ olan
ana toprak üstüne kurulmu~tur. Topraktepe'de Roma-Bizans ça ~~ na ait en küçük
bir kal~ nt~ ya dahi raslan~ lmam~~~olmas~ , eski Sebasteia'n~ n Topraktepe'ye
kuralmad~~~ n~~ göstermi~tir. Buna göre, klasik ~ehrin ya a~a~~~iç kalede veya
Sivas'tan ba~ka bir yerde aranmas~~ gerekmektedir. Biz Sivas'ta Roma-Bizans
eserlerinin bulunmay~~~ n~ , bu ~ehrin sonraki ça~larda da devaml~~ surette
iskan edilmi~~olmas~ yle ayd~ nlatma= do~ru olmad~~~n~~ dü~ünüyoruz. Eski
Sebasteia'n~ n bugünkü Sivas oldu~u hakk~ ndaki görü~lerin çok yay~ ld~~~~
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bilinmekle beraber, bu meseleyi hal yoluna girebilmek için A ~a~~~içkalede de
derin sondajlar yapma~~~tasarlam~~~bulunuyoruz. Ayr ~ ca bugünkü Sivas'ta,
önemli olmas~~ gereken Sebasteia'ya ait anma~a de~er eserlerin dahi bulunmam~~~olmas~ , bu husustaki ~iiphemizi artt~ rmaktad~ r. Esas itibariyle Topraktepe tabiidir. Hititler tabiattan miistahkem olan bu alandan istifade etmesini
bilmi~ler, Selçuklular da bu tecrübeden en geni~~ölçüde ve tipik askerlik
yap~ lar~ n~~ kurmakla faydalanm~~lard~ r. Bu bak~ mdan Sivas kalesi arkeologlar~ n
anlad~~~~anlamda ve iddia edildi~i gibi, sun'i bir höyük de~ildir. Buras~~ her
~ eyden önce tabiattan müstahkem bir kalkar kitlesinden ibaret tepetlir.
Maltepe höyü~ii Sivas'~ n be~~kilometre bat~ s~ ndaki Kelh~ d~ k köyü yan~ ndad~ r. Yüksekli~i 18, boyu da 90 X 50 metre ölçüsünde olup, bir de alt ~ehriTerrace'i vard~ r. As~ l tepede aç~ lan ocaklarda, Hitit'lerden önceki Bak~ rça~~~
kültürünün son ve orta safhas~ na tarihlenen ~ivli bir ~ehir suriyle, 2 - 3 odal~~
özel evleri ve bilhassa iç Anadolu'da geç Bak ~ rça ~~ n~ n ve bunun, takip eden
medeniyete geçi~ini sa~l~ yan « intikal ça~~~» n~ n güzel desenli kaplariyle e~~ve
ça~da~~olan maddi kültür izlerinin çe~itli örnekleri bulunmu~tur. Alt ~ehir bu
medeniyetin yaln~ z ilk safhas~ nda iskan edilmi~~ve tepedeki ~ehir surunun kurulmasiyle birlikte terkedilmi~ tir, M. ö. 2600-2000 y ~ l~~ aras~ na tarihlenen ve
Anadolu'nun ilk madenler ça~~ n] temsil eden bu medeniyet, Orta ve Bat ~~ Anadolu'daki çagda~lar~n~ n e~i olmakla beraber, bu bölgeye has mahalli özelliklere de sahiptir. Bu ça~dan sonra iskan edilmiyen Maltepe, yerini Sivas içindeki Topraktepe'ye b~ rakm~~ t~ r.
TAHSIN C>ZGÜÇ

1946 Perge kaz~s~~
amfilya'n~ n en önemli ~ehirlerinden Perge'nin nekropolünde yapt ~~~ m~ z ara~t~ rpmalar,
1 - 16 ekim 1946 tarihine kadar sürmii~tür. Kaz~~ heyeti ba~kanl~ k~ m alt~ nda arkeoloji asistan~~ bayan Dr. J. inan ve fahri asistan bayan A. Akarca'dan
müte~ ekkildi. Aksu Köy Enstitüsüne 1940'da nakledilmi~~ olan Eros ve Nike tasvirlerini muhtevi ~ayan~~ dikkat bir lâhdin bulunmu~~oldu~u Perge'nin bat~~ nekropoliinde yap~ lan ara~t~ rmalar bu mevkide ~ehrin bat~~ kap~ s~ndan ba~l~ yarak
bat~~ istikametinde uzanan bir mezarl~ k caddesinin mevcudiyetini göstermi~, bu
eaddenin kenar~ nda aç~ lan 55 m. uzunlu~unda, 250 m. geni~li~inde bir tran~e,
hazan 3 m. ye kadar derinle~tirilme;c suretiyle 30 adet lahdin meydana ç ~ kmas~ n~~
sa~lam~~t~ r. Bundan ba~ka caddenin üzerindeki yamaçta 3, ~ehir surlar~ n~n dokusunda ise 2 lhid meydana ç~ kar~ lm~~, böylece bu ara~t~ rmalar~ m~ zda 35 parçal~ k önemli bir lahid kolleksiyonu elde edilmi~tir K~ sa taraflar~~ caddeye miiteveccih olmak üzere yanyana dizilmi~~ve üzerleri Perge akropolünden inen sellerin getirdi~i topraklarla pek erken örtüldü~ünden iyi muhafaza edilmi~~olan
bu lahidlerden baz~ lar~ n~ n üzerinde girland, medüs ba~lar~ , ku~lar, Eros ve Psyche'den müte~ekkil gruplar, yahut tiyatro maskeleri göze çarpmakta, bunlar ve
kabartma tasvir ihtiva etmixen di~er lahidler ise ekserisi güzel harflerle yaz~ l-
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m~~~kitabelere sahip bulunmaktad~ rlar. Bu kitabeler Perge'de ya~am~~~zengin
aileler, bunlar~ n akrabal~ klar~~ hakk~ nda bize canl~~ bir fikir vermekte, s~ k s~ k
raslanan «Marcus Aurelius• adlar~~ bütün bu grupun M. s. 212 senesinde ne~rolunan «Gonstitutio Antoniniana» da~~~ sonra, yani M. s. 3 üncü yüzy~ l~ n ilk yar~ s~ nda yap~ lm~~~oldu~unu göstermektedir. Baz~ lar~~ oldukça uzun, hatta manzum
olan bu Icitabeler bu lahidlerin yabanc~ lar taraf ~ ndan aç~ lmas~ n~~ ve kullan~ lmas~ n~~ önlemek gayesini güden vasiyetnameler ~eklini almakta, varisler taraf ~ ndan
nazar' itibare al~ nmas~~ gereken birçok hiikümler ihtiva etmekte ve bu hükümleri
yerine getirmiyenler için muhtelif cezalar tesbit etmektedirler. Bundan ba~ka bu
zengin epigrafik malzeme gerek kelime hazinesi, gerek gramer ve sentaks bak~ mlar~ ndan mütehass~ slar~ n ilgilerini çekebilecelc bir durumdad~ r. Bu lahidlerden bilhassa önemli buldu~umuz be~~parçan~ n Antalya Müzesine nakli sa~lanm~~t ~ r.
Bu esas kaz~ n~ n yan~ nda heyetimiz Perge civar~ nda bulundu~u anla~~ lan,
fakat yeri bugüne kadar tesbit edilememi~~olan me~hur Artemis Pergaia mabedini bulmak için gerek Perge akropolünde, gerek Aksu Köy Enstitüsünün kar~~s~ ndaki Eylik tepede sondajlar yapm~~, mabedi bulamamakla beraber baz~~ önemli
topografik sonuçlar elde etmi~tir.
Mahdud vas~ talarla k~ sa bir zaman içinde yap~ lan bu kaz~ , Antalya bölgesinde yap~ lm~~~ilk metodik ara~t~ rma olup bütün bu hayalinin toprak alt~ nda ne
kadar büyük hazineler ihtiva etti~ini göstermi~~oldu~undan dolay~~ da, 'metni bir
ehemmiyet ta~~ maktad~ r. Gerek bu ara~t~ rmalar~ , gerek Antalya Miizesinde
yapt~~~~tetkikleri « Antalya bölgesinde ara~t~ rmalar » adl~~ bir makale serisi ~eklinde •Belleten , de ne~redecek olan heyetimiz bu kaz~ y~~ mümkün k~ lan Tarih
Kurumuna te~ekkiirlerini sunmak' bir vecibe sayar.
ARIF MANSEL

Küçükçekmece yak~n~ ndaki Regium ~ehri nekropollinde
1946 y~l~~sonbahar~nda yap~lan ara~t~rma
iiçükçekmece yak~ n ~ ndaki Regium ~ehri nekropolûnde ara~t~ rma yap~ lmak üze-

K re Tarih Kurumunca verilen tahsisat ile 9 - 10 - 1946'dan 25 - 10 - 1946'ya kadar
günde ortalama 7 amele çal~~t~ rmak suretiyle ara~t~ rma yap~ ld~ .
Bu ara~t~ rma sonunda evvelce o civara yap~ lacak evler için ta~~ç~ kar~ l~ rken
raslanan hipojenin tam plan~~ elde edilmi~~ve bu m~ ntakan~ n Tarih Kurumu taraf ~ ndan hafredilmi~~olan Regium ~ehrinin nekropolü oldu~u kesin olarak anla~~ lm~~t~ r.
Meydana ç~ kar~ lan hipoje iki in~a devri gösteren bir binad~ r. Bu binada
ilk önce üzeri tonoz örtülü dik dörtgen biçimli ve yan duvarlar~ nda dört adet ni,
ihtiva eden bir oda yap~ ld~~~~anla~~ l~ yor. Bu odan~ n dö~emesi alt~ nda birbirine
e~it büyüklükte ayr~ ca dört mezar bulunmaktad~ r. Bina ciyarda ç~ kmakta olan
kireçta~~~ile yap~ lm~~t~ r. Duvarlar kiremit rengi sert bir s~ va ile örtülüdür. Kap~ s~~ do~u tarafta bulunmaktad~ r. Bu binaya sonradan bir methal k~ sm~~ eklen-
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mi~tir. Bu n~ ethal dört kademelik bir merdiven ihtiva etmektedir, bu me.diven
ile hipoje kap~ s~~ aras~ nda ufak bir sahanl~ k mevcuttur. Bu methali~~~ duvarlar~ na
d~~~tarafta temas eder vaziyette yap~ lm~~, ayr~ ca iki mezara daha tesadüf edilmi~tir. Bu mezarlar ve methal kaba bir i~ çilik göstermektedirler ve ayn~~ zamanda yap~ lm~~~olmalar~~ gerekmektedir.
Parsellere ayr~ lm~~~ve hemen ev yap~ lma~a ba~ lanm~~~olan bu m~ ntakada
bir an önce ara~t~ rma yap~ lmas~~ sayan' arzudur. Burada bulunan ve ~stanbul
Müzesinde muhafaza edilmekte olan Roma ça ~~ na ait mezar ta~lar~~ ile yukar~ da
anlat~ lan hipoje mevkiin önemini göstermektedir. Burada ve harp dolay ~ siyle
kaz~ lmas~~ durdurulmu~~olan Regium ~ehrinde kaz~ ya devam edilmesini temenni
ederiz.
AZiZ OGAN

YABANCI HEY'ETLERIN GEZI VE KAZILARI
Dr. Haspels'in gezileri
stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin eski okutmanlar~ ndan ve ~imdi
I Amsterdam Üniversitesi Ord. Profesörü C. H. Haspels haz ~ rlamakta oldu~u
Frig Arkeolojisi • hakk~ ndaki el kitab~ n~~ tamamlamak için, Eski~ehir, Afyon
ve Kütahya illerinde bir tetkik gezisi yapm~~ t~ r. Arkeoloji asistan~~ Dr. Hâlet
çamberin de i~tirak etti~i bu gezi a~a~~~- yukar~~ elli gün sürmü~~ve bölgenin
tabii yollar~ , Friglerin büyük an~ tlar] incelenmi~tir. Bilhassa bugüne kadar
Frig ve hele daha önceki ça~lar bak~ m~ ndan gere~i kadar ara~t~ r~ lmam~~~bulunan Porsuk vadisi, Kütahya ve Tav~anl~~ çevresinin incelenmesi, bak~~~ m~ z~~
üstüne çekmi~tir. Midas ~ehrindeki ba~ar~ l~~ kaz~ lar~~ ile tan~ nan Dr. Haspels'in
ba~kanl~~~ ndaki hey'etin yay~ ml ~ yaca~~~rapor, son y~ llarda çe~itli çal~~malarla
ayd~ n bir duruma giren Frig arkeolojisinin önemli bir safhas~ n~~ te~kil edecektir.
TAHSIN (DZGOÇ

Yilmliktepe kaz~lar~~
<Neilaon Expedition nun Ba~kan~~ Profesör J. Garstang, 1937/38 - 1938 / 39
y~ llar~ nda idare etti~i Yümüktepe kaz~ lar~ n' (Mersin yan~ nda) 1946/47 y~l~ n~ n k~~~mevsiminde de devam ettirmi~tir. Anadolu plâtosunun Çukurova'ya, buras~ n~ n da Kuzey Suriye ve Yukar~~ Mezopotamya'ya olan ba~~~hakk~ nda de~erli
belgelerin aç~~a ç~ kar~ ld~~~n~~ gördü~ümüz Yümüktepe'de derin ocaklar aç~ lm~~~
ve muhtelif tüli seviyelere ayr~ lan birçok kültür kat~~ tesbit edilmi~tir. Ingiliz
bilginlerinin ilk raporlar~ na göre, bu kültür katlar~ n~~ ~u ~ekilde hülâsa
edebiliriz :
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I - II inci yap~~ kat~~ M. s. 8-14 üncü yüzy~ la ait olup, küçük buluntulariyle
tarihlenmi~tir.
III - IV öncü yap~~ kat~~ çok safhal~ chr. Burada Submiken (?), Protogeometrik, Geometrik, Korint ve Do~u Yunan çanak çömle~iyle ~arkkari üslöptaki
örneklerin ve hatta Arkaik ça~~ boyal ~ lar~ n~ n varl~~~ , bu demir devrinin M. ö.
1000 - 500 y~ l~ na aidiyetinden ~üphe ettirmemektedir.
V - VII inci yap~~ kat~~ Büyük Hitit devletiyle (1450-1200) ça~da~t~ r. Kasa
tertibine göre yap~ lan kalesi, Ali~ar-Bo~azköy ve Demirciçe~ me tipindedir. Bu
üç kata teklif edilen tarihi, çanak çömlek de do~rulam~~t~ r.
VIII-XI inci yap~~ kat~~ Orta ve Geç Tunç ça~~ na telcâbül etmekte olup,
Çukurova'ya has mahalli bir özelli~ e sahiptir. Hâfir buna •Cilician Hittite Period.
(1900 - 1450) ad~ n~~ vermi~tir. Burada Hititlerinkine benzeyen tunçtan harp aletleri bulunmu~tur.
XII inci kat, buluntular~ n~ n yap~ l~~~~bak~ m~ ndan en çok önemli olan~ d~ r.
~ lk Tunç veya Bak~ rça~~ na tekâbül eden bu katta, Troia ve Kusura'dalci benzerlerine göre, M. ö. üçüncü binin ikinci yar~ s~ na tarihlenen kap kacak bulunmu~tur. Hâfirin bu kata teklif etti~i tarih çok fazlad~ r. Bunun Gözlükule ( Tarsus )
de de pareleli vard~ r.
XIII-XV incinin Kalkoliti~in orta safhas~ na paralel gitti~i bildirilmekte ve
El-Ubeyd-Uruk çanak çömle~ini ok~ayan kaplar~ n varl~~~~yaz~ lmakta ise de;
bunu yeni kaz~ lar~ n daha iyi ayd~ nlataca~~ n~~ umuyoruz. Bu safha Yümüktepe'de
henüz gere~i kadar incelenmemi~tir.
XVI ~ r~ c~~ kat, mütekamil Tel-Halar~ n ça~cla~~d~ r. Bunda hem ~ehir suru,
hem de ev olarak kullan~ lan dört kö~eli kerpiç yap~ l~ r, tam planlariyle aç~ klanm~~t~ r. Bu katta mahalli bir özellik gösteren ve üstünlü~ü kuran kap kaca~~ n
yan~ nda gerçek Tel-Halaf boyal~ lar~~ da vard~ r.
Tel-Halaf kat~ n~ , biçimleri do~udakilerle do~rudan do~ruya miinasebete
getirilemeyen Protokalkolitik denilen bir kat takip etmektedir.
Yümüktepe'nin ilk kültürü ana toprak üstüne kurulan ve iki safhaya
ayr~ lan Neolitiktir. Çanak çömle~i siyah, gri ve kahve rengi boya astarl~~ olup,
çizgi ve kertiklerle siislüdür. Mersin Neoliti~ini bilhassa siyah opsidiyenden
yap~ lan mütekâmil ta~~endüstri ile, porselen gibi ince sert kaplar nitelendirir.
Yümüktepe'nin ilk kültürü bütün Anadolu'nun ve hatta Kuzey Suriye ile
Yukar~~ Mezopotamya'daki Neolitik istasyonlar~ n hem en eskisini, hem de en
zenginini temsil etmektedir. Yümüktepe'nin son raporu henüz tamamlanmam~~~
olmakla beraber, ilk, fakat al~~t~ klar~ m~ zdan çok mufassal olan kaz~~ ve gezi
raporlar' J. Garstang ve arkada~lar~~ taraf ~ ndan (Liv. Ann. XXIV-XXVI s. 52
v. d., 71 v. d., 51 v. d: ve AjA 47. s. 5. v. d.) dergilerinde yayl ~nlanm~~t~ r
TAHSIN OZGOÇ

1 Biz 1946-47 kanal~n yerinde takip etmek imkIn~n~~ bulduk. Ayr~ca Prof. Garatang'da Ankara'da yeni buluntular~~ hakk~nda bir konferans vermi~tir. Bu bak~ mdan Belleten'in 42 inci say~s~nda
ayn~~konuya yeniden temas edecelimizi umuyoruz.
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Arslantepe kaz~lar~~
s Etudes Hittites et Asianiques ad~ na, Frans~ z bilginlerinden Louis
Societe
Delaporte 1932-1933, 1938 ve 1939 y~ l~ nda Eski Malatya yak~ n~ ndaki Arslande

tepe'yi kazm~~t~ . Dört mevsim devam ettirilen kaz~ lara ait büyük raporun yaln~ z
birinci cildi (Malatya, Fouilles de la Mission Archeologique Française. Arslantepe.
Fasc. 1 : La Porte des Lions, Paris 1940) ve ad~ ndan da anla~~ laca~~~üzere,
arslanl~~ kap~~ ve daha önceden bulunan kabartmalarla, höyü~ün topografyas~~
ya y~ mlanm~~t~ r. As~ l kaz~~ sonuçlar~, yani arslanl~~ kap~ n~ n ait bulundu~u saray
ve di~er yap~~ kal~~~ t~ lariyle, Anadolu'nun bu bölgesinde önemli bir yer tuttu~u
anla~~ lan çanak çömle~ i, sadece k~ sa-ön raporlar halinde i~lenmi~tir. L. Dela..
porte'un beklenmedik ölümü, ilk raporlar~ n yay~ mlanmas~ n~~ güçIe~tirmi~~olmakla
beraber, Frans~ zlar~ n 1946 y~ l ~~ agustosunda ünlü Ras-~amra (Ugarit) hâfiri C.
Schaeffer'in ba~kanl~~~ ndaki yeni bir heyetle Arslantepe kaz~ lar~ na yeniden
ba~lam~~~bulunmalar~ , ilk kaz~ larda saklanan sonuçlar~ n da i~lenmesine devam
edilece~ini göstermektedir. Arslantepe'de birbirine paralel olarak aç~ lan uzun
yarmalarda raslanan ve muhtelif ça~lara tarihlenen ve ev planlar~~ da aç~ klanabilen yap~~ katlar~ n~ n ; Anadolu plâtosunda M. 5. üçüncü bin y~~ na ait olan tek
renkli ve elde yap~ lm~~~çanak çömle~e yak~ nl~ k gösteren kaplar~ n, teknik, biçim
ve desenlerine göre tasnif edilebilen boyal~~ kap kacag~ n, eski buluntular~~ tarihlendirmesi bak~ m~ ndan önemi büyüktür. Ayr~ ca bu y~ l arslanl~~ kap~ n~ n alt~ nda
daha eski olan bir ~ehir kap~ s~~ ke~fedilmi~tir. Burada Hitit çanak çömle~i denilen belgelerin yoklu~u?, tek renkli ve boyal~ lar~ n bollu~u, yap~~ planlar~ n~ n
basitligi, Doku ve iç Anadolu'nun güneydoguya olan ba~lar~~ üstüne ayd~ nlat~ c~~
~~~ klar serpeme~e yar~ yacakt~ r. Bu bak~ mdan 1947 y~ l~ nda da devam ettirilmesi
kararla~t~ r~ lan Arslantepe kaz~ lar~ na gösterdigirsiz ilgi eksilmiyecektir.
TAHS~N ÖZGOÇ

Alalah kaz~lar~~
Woolley, British Museum ad~ na 1936 - 1939 y~ llar~ nda idare etti~i Alalah
( bugünkü Tel - Açana ) kaz~ lar~ na 1946 y~ l~ n~ n k~~~mevsiminde de devam
etmi~tir. Bu kaz~~ sonuçlar~ na göre, Antakya'n~ n 25 kilometrP do~usundaki eski
Alalah, Yamhad k~ rall~ g~ na ba~l~~ Mulci~~ülkesinin ba~kentidir. Usta hafirinin
en ince bir sezi~le ona ay~ rd~ g~~ yap~~ katlar~~ M. ö. 2000-1200 y~ l~ na tarihlenm ektedir. Bu çagclaki Amik Ovas~ n~ n arkeolojisini ve tarihini ayd~ nlatan Alalah
kaz~ lar~ , hem metod, hem de verim bak~ m~ ndan üstün bir ba~ar~ n~ n örne~i olmu~tur. Alalah'da Hamurabi'den ~uppiluliuma'ya kadar devam eden uzun devrede
kesiksiz bir tekâmülü gösteren sarayda kesin bir devaml~ l~~~ n varl~~~~anla~~ lm~~t~ r.
Yedinci kattaki ilk sarayda Halep prensi ve Yahmad k~ ral~~ Hamurabi'ye ait
yaz~ l ~~ belgeler bulunmu~tur. Büyük Hamurabi'nin çagcla~~~olan Küçük Hamurabi'nin devrini, boyal~~ kap kacaktaki ~erit aralar~ n~~ dolduran hayvan ve hele
ördek resimleriyle tan~ nan ve arkeolojide Habur çanak çömle~i ad~~ verilen
kaplar karakterlendirir. Habur kaplar~~ 6 - 7 inci yap~~ kat~ nda hakim ,
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be~incide az , dördüncüde hiç yoktur. Dördüncü yap~~ kat~~ üç tali seviyeye ayr~ lm~~~olup, bunda büyük Mitani devleti zaman ~ na ait olan tabletlerden pek çok bulunmu~tur. Bn tabletlerin okunmas~ , Alalah'in onbe~inci
yüzy~ lda Mitani k~ ral~~ ~au~~atar'~ n devletine ba ~l~~ kalan bir Hurri ~ehri
oldu~unu ve ayn~~ zamanda oradaki küçük bir k~ rall~~~ n ba~kenti bulundu~unu
ii~retmi~tir. Alalah k~ ral~~ Nikmehad'~ n ar~ivi 4 e kat~ nda bulunmu~~ve bu saray ~ n yang~ n~ ndan kurtar~ lm~~t~ r. Nikmehad, ~au~~atar'~ n ça~cla~~ d~ r. Suppiluliuma
bu ~ehri ondördüncü yüzy~ l~ n ilk yar~ s~ nda zabtetmi~tir.
Yunanistan ve Bat~~ Anadolu'da « Minyas çanak çömle~i» denilen kap nevi,
ilk defa alt~ nc~ da göriilmü~~ve be~inci katta artm~~t~ r. 2-4 öncü yap~~ kat~ n',
daha öncekilerde bulunanlardan ayr~ lan Hurri veya buluntu yerine göre Nuzi
çanak çömle~i denilen kap kacak nitelendirir. Bu, çanak çömle~in dördüncü
kattan itibaren ve birdenbire de~i~ti~ini belirtmektedir. Bu de~i~ikli~in yeni
bir medeniyetle ilgili bulundu~u anla~~ lmaktad~ r. Alalah'ta Mitani tesirinin alt~ nc~~ yap~~ kat~ nda ba~lad~~~ n~~ ve be~inci katta da devam etti~ini ; ilkel üslaptaki
Mitani silindir miihürlerinin kullan~ lm~~~olmas~~ belgelendirmektedir.
Ikinci katla, mabedi Hititlere aittir. Bunda bir Hitit tableti de bulunmu~tur. Bu kat~ n kült e~yas~~ kuyulara gömülmü~~durumda bulunmu~tur. ikinci ve
üçüncü katta motifleri bak~ m~ ndan Girid'e, biçimleri bak~ m ~ ndan da Hurri kap
kaca~~ na yak~ nl~ k gösteren eserler elde edilmi~tir. Ayr~ ca dördüncü yap~~kat~ na
ait olan bir evde de, Girid'de bulunanlara benzeyen freskler'e rastlanm ~~t~ r.
Bundan ba~ka, bu bölgenin di~er merkezlerindeki buluatularla da do~ruland~~~~
gibi, burada Mykenai ve K~ br~ s men~eli eserler de aç~~a ç~kar~ lm ~~t~ r.
Alalah kaz~ lar~~ aç~~a ç~ kard~~~~küçük buluntular~ ndan ba~ka, muhtelif yap~~
katlar~ na ait olan monümental kal~ nt~ lar~ , yani, merdivenli saraylar', mabedi,
~ehir suru, her iki taraf~ na evlerin yap~ ld~~~~anla~~ lan düzenli caddesi, büyük
mabedin kap~ s~ ndaki arslan heykelleri, insan kabartmalar', kabartmal~~ sunaklar'
sütun biçimindeki lambalar~ , Hitit tarz~ ndaki ortostatlar~ , çivi yaz~ l~~ kireçta~~~
heykeli ve idolleri ile ün kazanm~~t~ r.
L. Woolley, ikinci dünya sava~~ ndan önceki kaz~ lar~ n~ n sonucunu ilk raporlar halinde ve kusursuz plânlariyle (The Antiquaries Journal. cilt XVII-X1X
1 v. d.) dergisinde, Londra gazetelerinde bildirmi~~ve geçen y~ l~ n ba~lang~ c~ nda
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde de son kaz~ lar~~ hakk~ nda etrafl~~ ve çok
istifadeli bir konferans vermi~tir. Sidney Smith'e kesin tarihler teklif ettirtecek
kadar ayd~ n bir kronoloji ak~~~~gösteren Alalah'~ n e~ine ba~ka bir yerde raslanmam~~t~ r. Ayr~ ca Alalah'~ n eski Do~u, M~ s~ r ve Akdeniz kültürleri aras~ ndaki
ba~a ait yukarda an~ lan ip uçlar~ n ~~ da vermesi, an~ lma~a de~er bir önemdedir. Sir
L. Woolley kaz~ s~ na önümüzdeki y~ llarda da devam edece~ini bildirmi~tir 1.
TAHSIN ~oZGOÇ

1 Gerçekten büyük hafir kaz~s~na bu y~ lda devam etmektedir. Ayr~ ca bu mevsimin çal~~malar~ na biz de i~tirak etmek ~erefine eri~ini* bulunuyoruz. Yine çok senin eserlerin aç~~a
ç~kmas~ n~~ sa~l~ yan yeni k~z~ n~ n sonuçlar~ n~~ Belleten'in 42 inci say~ s~ nda %e deha etrafl ~~ bir surette
bildirme~e çal~~aca~~z.

