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TÜRK TARIH KURUMU GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1976y~l~~ola~an Genel Kurul toplant~s~~23 Nisan 1976
Cuma günü saat ~~o'da Kurum merkezinde yap~ld~.
Saat 9,3o'da üyeler Atatürk'ün An~t-Kabrini ziyaret ederek sayg~~ duru~unda
bulundular ve bir çelenk koydular. Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal
An~t-Kabirdeki deftere ~unlar~~yazd~ :
"Atatürk!
Kurmu~~oldu~un Türk Tarih Kurumunun üyeleri bir defa daha senin ülküne
ve ilkelerine ba~l~~kald~~~m~z~~tekrarlamak için huzuruna geldik. Clkün ve ilkelerin
ya~ayacakt~r".
Kurum merkezine dönen üyeler saat ~~o'da Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar.
Ba~kan Ord. Prof. Enver Ziya Karal ço~unlu~un bulundu~unu söyleyerek
k~sa bir konu~ma ile Genel Kurul toplant~s~n~~açt~.
Bir ameliyat geçirmi~~olmas~~ dolay~siyle bu toplant~ya kat~lam~yaca~~m bildiren Ord. Prof. Besim Darkot'un yaz~s~~okundu: Kendisine bir sa~l~k dile~i telgraf~~
çekilmesine karar verildi.
Geçen y~lki toplant~da ~eref üyeli~ine seçilmi~~olan ~smail Hakk~~Okday'dan
gelen ve ya~l~l~~~, sa~l~k durumu nedeni ile üyelik berat~n~~almak üzere yap~lan ça~r~ya uyam~yaca~'~n~~bildiren yaz~~ okundu: Sa~l~k dile~i telgraf~~çekilmesine ve berat~n~n münasip bir vas~ta ile kendisine gönderilmesine karar verildi.
Yine sa~l~k nedenleri dolay~siyle bu toplant~ya kat~lamayan Prof. Abdülkadir
~nan'la Prof. Dr. Cemal Tukin'e de birer telgraf çekilmesine karar verildi.
Ba~kan, bu y~l 88 inci ya~~n~~bitirecek olan kurucu üyelerimizden Ord. Prof.
~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~ için ç~kar~lan arma~an kitab~~k~sa ve manal~~bir konu~madan sonra Say~n Uzunçar~~ll'ya alk~~lar aras~nda sundu.
Gündemin 4 üncü maddesine geçilerek geçen y~l as~l üyeli~e seçilen Prof. Dr.
Jale ~nan'a üyelik berat~~verildi. Daha sonra Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Prof.
Jale inan'~n bilimsel yönünü belirten k~sa bir konu~ma yapt~. Prof. Jale ~nan da
Roma portre sanat~~konulu projeksiyonlu bir bildiri sundu.
Gündemin 5 inci maddesi uyar~nca ba~kanl~k divan~n~n seçimine geçildi. Ba~kanl~~a Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, ~kinci Ba~kanl~~a Prof. Dr. Co~kun
-üçok, Yazmanl~klara da Prof. Dr. Ali Sevim ve Prof. Dr. Cengiz Orhonlu seçildiler.
Ba~kan Ord. Prof. ~evket Aziz Kansu ba~kanl~k yerine geçti.
Gündemin 6 nc~~maddesi gere~ince Genel Müdür Ulu~~~~demir Yönetim,
Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n raporlar~m okudu: Söz alan Ord.
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Prof. Re~at Kaynar Bas~mevinin biran önce anonim ~irket haline getirilmesinde
yarar gördü~ünü söyledi, Ord. Prof. Hikmet Bayur buna kat~ld~. Sonunda Yönetim
Kurulunun bu konu üzerinde önemle durarak gelecek toplant~ya kadar bir sonuca
ba~lanmas~na karar verildi. Rapor üzerinde aç~klama isteyenlere Genel Müdür
gerekli aç~klamalar~~yapt~ktan sonra raporlar oya kondu ve oybirli~i ile kabul edilerek Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~~1975 i~lemlerinden dolay~~
akland~lar.
Gündemin yedinci maddesine geçilerek 1976 bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere
Bayan Fakihe Öymen, Ord. Prof. Re~at Kaynar ve Prof. Dr. Ali Sevim Bütçe Yarkuruluna seçildiler.
Gündemin sekizinci maddesi uyar~nca Tüzü~ün 19 uncu, ~ç Tüzü~ün 33 üncü
ve Bas~mevi Yönetmeli~inin 4 üncü maddesinin de~i~tirilmesi konusu ele al~nd~. Bu
madde de~i~iklilderiyle Bas~mevi Yönetim Kuruluna Genel Kurulca üç üye yerine
be~~üye seçilmesi istenmekte idi. Konu görü~üldü. Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun
7 üyeden olu~mas~~oya konarak kabul edildi.
Gündemin 9, ~~o, ~ l, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine geçildi ve gizli oyla yap~lan
seçim sonunda Yönetim Kuruluna, ald~klar~~oy s~ras~na göre Ord. Prof. Enver Ziya
Karal, Prof. Dr. Tahsin C~zgüç, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Adnan Erzi,
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Semavi Eyice,
yedek üyeldilere Prof. Dr. Bahad~r Alk~m, Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr.
Münir Aktepe seçildiler.
Öteki seçimler aç~k oyla yap~ld~~ve
Denetleme Kuruluna Prof. Dr. Lütfi Güçer, Ord. Prof. Re~at Kaynar,
Bayan Fakiha Öymen; yedek üyeliklere Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Prof. Dr. Ali
Sevim ve Prof. Dr. Nimet C~zgüç;
Onur Kuruluna Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Ord. Prof. Hikmet
Bayur, Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. Süheyl "Onver, Prof.
Dr. Tahsin Yaz~c~ ; yedek üyeliklere Prof. Dr. Fikret I~~ltan ve Prof. Dr. Münir
Aktepe;
Bas~mevi Yönetim Kuruluna, Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof.
Dr. Adnan Erzi, Dr. Hamit Ko~ay, Prof. Dr. Co~kun Üçok, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~,
yedek üyeliklere Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu ve Prof. Dr. Afif
Erzen;
ç) Kitapl~k Komisyonuna Prof. Dr. Adnan Erzi, Dr. Hamit Ko~ay, Ord.
Prof. Dr. Ayd~n Say~l~; yedek üyeliklere Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Prof. Dr. Ali
Sevim ve Prof. Dr. Halil Inalc~k;
Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezi Yönetim Kuruluna
Prof. Dr. Afet Inan, Ord. Prof. Hikmet Bayur, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Ord.
Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Genel
Müdür Ulu~~~~demir seçildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan saat 15,30 da toplandmak üzere oturuma son verildi.
Ikinci oturuma saat 15,30 da Prof. Dr. Co~kun Uçok'un ba~kanl~~~nda ba~land~.
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Gündemin 15 nci maddesine geçilerek as~l üyeli~e aday gösterilen muhabir
üyelerimizden Prof. Dr. Nejat Göyünç'ün raporunu Prof. Tayyib Gökbilgin okudu
ve aday~n bilimsel niteli~ini aç~klad~.
Söz alan Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~evvelce as~l üyeli~e önerilenlerin eserlerinin Ankara ve istar~bul'da te~hir edildi~ini, isteyenlerin bunlar~~görerek bir fikir
edindi~ini, bu usulün yeniden uygulanmas~n~~istedi. Genel Müdür Ulu~~I~demir
Seçim Yönetmeli~inin as~l üye seçimiyle ilgili maddesini okuyarak eser te~hiri konusunun Yönetmeli~e girmedi~ini hat~rlatt~. Prof. Dr. Münir Aktepe önerinin usule
uygun oldu~unu söyledi. Ord. Prof. Re~at Kaynar Atatürk ilkelerine ba~hl~~~n
yaln~z sözle de~il, yapaca~~~yay~nlarla da belirlenmesi gerekti~ini ileri sürdü. Uzun
konu~malar sonucunda bundan sonra adaylar~n adlariyle yay~nlar~n~~gösteren bir
genelgenin Genel Kurul'dan be~~ay önce üyelere gönderilmesine karar verildi.
Oylamaya geçildi. Gizli oyla yap~lan seçime 31 üye kat~ld~. Prof. Nejat Göyünç
18 olumlu oy alabildi~inden seçimi kazanamad~.
Daha sonra muhabir üyeli~e aday gösterilen Büyükelçi Ismail Soysal, D~~i~leri
Bakanl~~~~ ~ube Müdürlerinden Bilâl ~im~ir, Federal Almanya D~~i~leri Bakanl~~~ndan Büyükelçi Dr. Ekkehard Eickhoff, Doçent Dr. Erdo~an Merçil, Doçent Dr.
Hakk~~Dursun Y~ld~z, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
Hikmet Gürçay, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Yard~mc~s~~Burhan Tezcan'~n raporlar~~okundu: Rapor sahipleri adaylar~n nitelikleri hakk~nda aç~klama yapt~lar. Gizli oyla yap~lan seçimde Bilâl ~im~ir 28, Ismail Soysal
26, Dr. Eickhoff 26, Doçent Erdo~an Merçil 2 ~~oy alarak muhabir üyeli~e seçildiler.
Öteki adaylar yeterli oyu sa~layamad~klar~ndan seçilemediler.
Gündemin 16 nc~~maddesine geçilerek Bütçe Yarkurulu raporu ve Bütçe Yönetmeli~i okundu. Bu raporlarda Kurumun 1976 y~l~~bütçesinin gelir ve giderleri
denk olmak üzere 10.259.599 lira üzerinden ba~land~~~, kat say~s~n~n 13'den ~ 4'e
ç~kar~lmasiyle görevlilere % 7,7 oran~nda bir zam yap~ld~~~, hayat pahal~l~~~n~n
daha büyük olmas~~nedeniyle yaln~z bu y~la mahsus olmak ve müktesep hak te~kil
etmemek ko~ulu ile ve eskiden beri kongre y~llar~nda uygulanan birer ayl~k tutar~ndaki ikramiyenin bütçe art~r~mlar~ndan ödenmek üzere görevlilere verilmesinin
uygun olaca~~~belirtilmekte idi. Raporlar üzerinde herhangi bir ele~tiri olmad~~~ndan oya kondu ve 1976 bütçesi ve ekleri oybirli~i ile onayland~.
Gündemin ~~7 nci maddesine geçilerek Yönetim Kurulundan gelen öneriler
okunarak ~unlara karar verildi:
Ar~iv Kanununun bir an önce ç~kar~lmas~~ve ar~ivde çal~~acaklara
kolayl~k gösterilmesi için gerekli makamlara yaz~lmas~.
13-19 Eylül 1976 tarihleri aras~nda Nice'de toplanacak olan IX. Uluslararas~~ Prehistorya ve Pretohistorya Kongresine Dr. Hâmit Ko~ay'~n kat~larak
"Do~u Anadolu'da Eski Tunç Ça~~" konusunda bir bildiri sunmas~.
1981 de Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~unun so. y~ldönümünde
aram~zdan ayr~lm~~~olan üyelerimizin törenle an~lmas~.
ç) Kurumumuzun üyesi bulundu~u uluslararas~~ kurumlarla ili~kilerini
düzenlemek üzere Yönetim Kurulunca haz~rlanan 9 maddelik Yönetmelik a~a~~Bellelen C. XL, 44
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daki biçimde kabul edildi ve bu kurulu~lar~n Yönetim Kurullar~na da a~a~~daki
üyeler seçildi:
Madde ~~— Türk Tarih Kurumu'nun üyesi bulundu~u uluslararas~~kurumlarla olan ili~kiler bu yönetmeli~e göre yürütülür.
Madde 2 - Kurumun üyesi bulundu~u her kurulu~~için Türk Tarih Kurumu
Genel Kurulunca üçer ki~ilik birer komite seçilir.
Madde 3 — Komiteler aralar~nda bir ba~kan, bir genel sekreter seçerler.
Madde 4 — Kurulu~larla olan haberle~meler komite ba~kanlar~, ba~kan~n
bulunmad~~~~hallerde genel sekreterler taraf~ndan yürütülür.
Madde 5 — Komitelerin dosyalar~~Genel Müdürlük bilimsel yard~mc~l~~~nda
saklan~r.
Madde 6 — Bütün yaz~~malardan Genel Müdürlük haberdar edilir.
Madde 7 — Komiteler kurulu~larla olan ili~kilerde muhabir üyelere de görev
vermeye önem verirler.
Madde 8 — Bilimsel ve parasal sorumlulu~u gerektiren hallerde komiteler
konuyu Yönetim Kuruluna bildirerek onay~n~~ al~rlar.
Madde 9 — Uluslararas~~kurulu~lar~n düzenledi~i kongre, simpozyum ve
Yönetim Kurulu toplant~lar~~gibi toplant~lara kat~lmak gerekti~inde içtüzük hükümlerine uyulur.
Uluslararas~~Tarih Bilimleri Komitesi
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal
Prof. Tayyib Gökbilgin
Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~
Uluslararas~~Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Komitesi
Prof. Ne~et Ça~atay
Prof. Dr. Afif Erzen
Prof. Dr. Semavl Eyice
Prof. Dr. Cengiz Orhonlu
Uluslararas~~Akademiler Birli~i Komitesi
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
Prof. Dr. Fikret I~~ltan
Uluslararas~~ ~kinci Dünya Sava~~~Tarihi Komitesi
Ord. Prof. Enver Ziya Karal
Amiral Fahri Çoker
Büyükelçi ~smail Soysal
Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rma Komitesi
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan
Prof. Dr. Adnan Erzi
Prof. Dr. ~erafettin Turan
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Yeni seçilen as~ l üyelere istekleri halinde alanlariyle ilgili yay~nlar~n
verilmesi.
Eskiça~~Kolundan gelen öneriler görü~ülerek ~unlara karar verildi.
7 - 12 Eylül 1976 tarihleri aras~nda Münih'de toplanacak "han
Sanat~~ve Arkeolojisi" kongresine Istanbul Üniversitesi ad~na kat~lacak olan Prof.
Dr. Afif Erzen'e Münih'deki Eskiça~~Tarihi, Epigrafisi ve onasya Arkeolojisi Enstitülerinde bilimsel ara~t~rma yapmak üzere ~~o gün için gündelik ödenmesi.
7 - 12 Eylül 1976 tarihleri aras~nda Münih'de toplanacak olan Uluslararas~~"Iran Sanat~~ve Arkeolojisi" kongresine "Urartu, Helen ve Etrüsk Dünyas~" konulu bildirisi ile Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n kat~lmas~.
31 May~s - 3 Haziran 1976 tarihleri aras~nda Istanbul'da toplanacak
olan II. Rakoczi Ferenc ve Macar Mültecileri Simpozyumuna Dr. Hâmit Ko~ay'~n
kat~lmas~.
Ortaça~~Kolundan gelen öneriler okunarak ~unlara karar verildi:
Anadolu Selçuklu Devletinin tarihi co~rafyas~n~~saptamak için Prof.
Dr. Fikret I~~ltan'~n ba~kanl~~~nda Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~~ve Prof. Dr.
Semavi Eyice'den kurulu bir yarkurulun i~e ba~lamas~~ve ilk çal~~malar için yarkurul emrine ~~o.000 liral~k bir ödene~in ayr~lmas~,
Silifke ve çevresinde tarihsel ara~t~rmalar yapacak olan Prof. Dr.
Semavi Eyice'ye bilimsel ara~t~rmalar bölümünden 12.500 liral~k bir ödene~in
ayr~lmas~.
5 - ~~o Eylül 1976 tarihleri aras~nda Hamburg'da toplanacak olan
"Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Ara~t~rmalar~" simpozyumuna Prof.
Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, ve Prof. Dr. Ali Sevim'in birer bildiri
ile kat~lmas~.
ç) Hamburg ve Tubingen Üniversiteleri kitapl~klar~nda kataloglara geçmemi~~Türk tarihi ile ilgili Türkçe, Arapça ve Farsca eserleri saptamak üzere Prof.
Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~, Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Prof. Dr. Fikret I~~ltan ve Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~'~n görevlendirilmesi
ve kendilerine 20 ~er günlük d~~~gündelik ödenmesi. Ancak Hamburg'daki toplant~ya kat~lanlara yolluk verilmemesi.
Yer~kl~~Kolundan gelen öneriler okunarak ~unlara karar verildi:
Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat adl~~eserinin 2. ve 3. ciltleri için malzeme toplamak üzere Ord. Prof. Re~at Kaynar'~n bir ay süre ile Paris ve Londra'da
ara~t~rma yapmas~.
5 - ~ o Eylül 1976 tarihleri aras~nda Hamburg'da toplanacak olan Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Ara~t~rmalar~~simpozyumuna Ord. Prof. Ömer
Lütfi Barkan, Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. ~erafettin Turan ve Prof. Dr. Cengiz
Orhonlu'nun kat~lmas~.
g - ~~~~Ekim 1976 tarihleri aras~nda Bulgar Tarih Kurumu'nun Varna'da yapaca~~~toplant~ya Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal'~n kat~lmas~.
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ç) Y~lmaz oztuna taraf~ndan Frans~zca olarak haz~rlanan ve Bas~n-Yay~n
Genel Müdürlü~ünce yay~nlanan "Küçük Türkiye Tarihi" nde fahi~~hatalar bulunmas~~ dolay~siyle konunun Genel Kurul'da görü~ülmesi, Prof. Dr. Afet inan'~n
önerisi üzerine uygun görüldü.
Son madde üzerinde Genel Kurulda görü~me aç~ld~. Kitab~~görenler derhal
göze batan hatalar~~ve kitab~n yaz~l~~~nda uygulanan genci yöntemi belirttiler.
Sonuç olarak kitaptaki hatalar~~ve zihniyeti belirten bir raporun haz~rlanarak Ba~bakanl~~a ve Bas~n-Yay~n Genel Müdürlü~üne gönderilmesine karar verildi. Kitab~~
okuyarak bir rapor haz~rlamay~~ Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~~üzerine ald~.
Üye önerileri olmad~~~ndan saat 20'de ba~kan oturuma son verdi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULUNUN
1975 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1975 çal~~ma y~l~~raporunu sunuyoruz.
BÜTÇE DURUMU

Kurumumuzun 1975 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
G EL ~ RLER
Bütçeye Konan
Bölüm

Il
IV
VI

Lira

Gelirin Çe~idi

Kurum art~r~m~ndan
Atatürk vasiyeti geliri
"üye ödentileri
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
TOPLAM

Kr~.

Sa~lanan

Lira

Kr~.

245.000,

6.110.463,54
~~ .80°,489 .477,40
2 • 246 • 376,77
2 . 646 747,28

8.693.477,--

II • 494 • 864,99

500.000,-2 • 246 .376,-

GIDERLER
Bütçeye konan
Bölüm

~~~
~li
IV

Lira

Giderlerin çe~idi

Görevli giderleri
idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~m ve yat~r~mla
ilgili giderler
TOPLAM

Kr~.

Harcanan

Lira

Kr~.

565.000,-3.519.437,—

3.277.330,02
425.064,53
2.890.828,68

I . 138 . 000,-

554.926,51

8 .693.477,—

7.148.149,74

HABERLER

693

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1975 gelirleri bütçede tasarlanan gelirlerden 2.801.387 lira 99 kuru~~fazlad~r. Bunun 410.463 lira 54 kurusu
Atatürk vasiyeti gelirlerinden, 2.401.747 lira 28 kurusu türlü gelirden sa~lanm~~t~r.
Türlü gelirlerdeki bu art~~, Bas~mevi arsas~n~n sat~~~ndan meydana gelmi~tir. Üye
ödentileri bölümünde 300, yay~ n sat~~lar~nda 10.522 lira 6o kuru~, faiz ve temettülerde 4.172 lira 51 kuru~~olmak üzere toplam 14.996 lira ~ l kuru~luk bir gelir eksikli~i olmu~tur.
Giderlerimiz ise butçede öngörülen giderlerden 1.545.327 lira 26 kuru~~eksiktir.
Bu art~m~ n 193.709 lira 98 kurusu görevli giderlerinden, 139.935 lira 47 kurusu
idari giderlerden, 628.608 lira 32 kurusu bilimsel giderlerden, 583.073 lira 49 kurusu
yat~r~mlar ve yat~r~ mla ilgili giderlerden sa~lanm~~t~r.
Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~ nda görülen 4.346.715 lira 25
kuru~~fazlal~k Kurum art~r~nuna al~nm~~t~r.
YAYI N I~~LER~~

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m' bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r :
— RUDOLF NAUMANN, (Türkçeye çeviren BERAL MADRA) : Eski Anadolu Mimarl~~~.
Side'nin Roma Devri Heykeltra~l~~~ .
3 — JALE ~~NAN : Roman Sculpture in Side.
4— U. BAHADIR ALKIM: Yesemek Ta~oca~~~ve Heykel Atölyesinde Yap~lan Kaz~~ve
Ara~t~rmalar.
5 — CEVDET CULP AN : Türk Ta~köprüleri.
6 — MEBRURE TOSUN ve KADRIYE YALvAç: Sumer, Babil, Assur Kanunlar~~ve
Ammi-~aduga Ferman~.
7 — AFET ~~NAN : Life and Works of Piri Reis, the oldest Map of America.
8 — Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~'ya Arma~an.
g — Cumhuriyetin 5o. Y~ldönümü Semineri.
10 —W HEYD , (Türkçeye çeviren ENVER Z~YA KARAL ) : Yak~n Do~u Ticaret
Tarihi.
~ l — ~5MA~L HAKKI UzuNçAa~~u: Osmanl~~ Tarihi II. cilt, 3. bask~.
1 2 — Bi LAL N. ~im~iR: Ingiliz Belgelerinde Atatürk II. cilt.
~~3 — ULU~~~~DEmiR : Heyeti Temsiliye Tutanaklar~.
14 — YAHYA AKYÜZ : Türk Kurtulu~~Sava~~~ve Frans~z Kamuoyu.
2 — JALE ~~NAN :

15

— Atatürk'ün Özdeyi~leri.

~~6 — Atatürk Konferanslar~~ V. cilt (1971 - 1972).
~~7 — Belleten 153 - 156.
~u eserlerin bask~lar~~bitmek üzeredir:
— SABAHAT ATLAN : 1947 - 1967 Y~llar~~Side Kaz~lar~~ S~ras~ nda Elde Edilen Sikkeler.
2 — ÖMÜR BAKIRER :

Anadolu Mihraplar~n~n Geli~mesi.
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3 — SÜHEYL eNVER: Istanbul'un Mutlu Askerleri ve ~ehit Olanlar.
4— AL~~SEVIM: Bugyetü't-taleb fi Tarih-i Haleb.
— ERDO~AN MERÇIL: Fars Atabeyleri, Salgurlar.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r:
— Menak~bül Ârifin I. Cilt, 2. bask~.
2 — M. Ç~~~— N. KRAMER: Sumer Edebi Tablet ve Parçalar~~ IL
3 —VEYSEL DONBAZ : Ninurta-tukulti - Assur Devrine ait Orta-Asur Idari Belgeleri.
4 — ISMAIL HAKKI UZLINÇAR~ILI: Osmanl~~ Tarihi III. Cilt, 2. bask~.
5 — ENVER ZIYA KARAL : Osmanl~~ Tarihi VI. Cilt, 2. bask~.
6 — Ft~AT BAYRAMO~LU: Hac~~Bayram-1 Veli, Soyu ve Vakf~.
7 — B~LAL N. Sim~iR: Ingiliz Belgelerinde Atatürk, III. cilt.
8 — ~BRAHIM KUTLUK: Hasan Çelebi Tezkiresi.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~lmas~na karar verilmi~tir:

— GEORGES Po~ssoN (Çeviren S. A. KANsu): Avrupa'n~n ~skân Tarihi: Bugünkü
Durum, Kaynaklar ve Evrim. 2. bask~.
2 — A. ALFöLDI: Altay ve Hint-Avrupa Kavimleri Aras~ndaki ili~kiler.
3 — BAHADIR ALKIM: ~kiztepe Kaz~lar~~L Önrapor (Türkçe ve yabanc~~ dilde).
4 — BAHADIR ALKIM: Samsun Bölgesinde 1971, 1972 ve 1973 y~llar~nda yap~lan Arkeolojik Ara~t~rmalar (Türkçe ve yabanc~~dilde).
5 — EKREM AKURGAL: Ancient Civilizations and Ruins of Turkey (Halk için tarih
yay~nlar~~ aras~nda IV. bask~).
6 — SABAHATTIN EYÜPO~LU VE AZRA ERHAT : Theogonia ve i~ler ve Günler (Halk
için tarih yay~nlar~~aras~nda).
7 — YA~AR YÜCEL: X/V ve XV. Tüzy~l Kuzey-Bat~~ Anadolu Tarihi (Çobano~ullar~,
Çandarl~lar).
8 — TAYYIB GöKBILG~N: Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda III. Ahmet Devri ve Siyaseti.
ULLISLARARASI KONGRELER VE TOPLANTILAR
Genel Kurulun 26 Nisan 1975 toplant~s~ nda verilen, ayr~ca Yönetim Kurulunca al~nan kararlar uyar~nca bu y~l uluslararas~~2 kongre ile bir toplant~ya kat~lm~~~bulunuyoruz. Bunlar s~ras~yle ~unlard~r:
~~22-29 A~ustos 1975'te San Francisco'da toplanan Uluslararas~~ XIV. Tarihi
Bilimler Kongresi'ne üyelerimizden Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Bekir
S~tk~~Baykal, Prof. Tayyib Gökbilgin kat~ld~ lar. Prof. Baykal'la Prof. Gökbilgin'e
yolluklar~~Kurumumuzca verildi. Prof. Karal Amerikan Tarih Kurumu'nun davetlisi olarak ve yollu~u bu Kurumca ödenmek suretiyle Kongreye kat~ld~ . Kurum
yaln~z Kongre süresince Karal'a gündelik ödedi.
Prof. Karal'~n bize verdi~i rapora göre, Kongreye 6o ülkeden ~ 600 kadar
delege kat~lm~~t~r. Türkiye be~~delege ile temsil edilmistir. Bunlar~n hepsi de Kuru-
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mumuzun asil veya muhabir üyesidir. Bu Kongrede belirli konular i~lendi~inden
ve bu konular daha önce Komitece onayland~~~ndan Kongreye ancak 74 tebli~~
sunulmu~tur. Türkiye'ye ayr~ lan ve "La Politique Ottoman devant la Rgorme"
ad~n~~ta~~yan bildiri Prof. Tayyib Gökbilgin taraf~ndan okunmu~tur.
Kongre d~~~ nda, bizim de üyesi bulundu~umuz "Uluslararas~~Ikinci Dünya
Sava~~~Kurumu" ile "Uluslararas~~Güney-Do~u Avrupa Incelemeleri Kurumu"nun
toplant~lar~~da bu münasebetle San Francisco'da yap~lm~~t~r. Bu toplant~larda okunan bildiriler dolay~s~yle Karal üç konu~ma yaparak Türkiye'nin Atatürk devrinden
bu yana uygulad~~~~bar~~ç~~ve insanc~l politikas~n~~ aç~klam~~t~r.
Delegelerimiz ~ 98o'de toplanacak olan XV. Tarihi Bilimler Kongresi'nin
Türkiye'de olmas~n~~önermi~lerse de daha önce Romenler talip oldu~undan buna
olanak sa~lanamam~~ , ancak icra Komitesinin 1976 da yap~ lacak toplant~s~n~n
Türkiye'de olmas~~Komite Ba~kanl~~~nca kabul edilmi~tir. Bu toplant~~1976 Eylükulun ilk yar~s~nda Ankara'da olacakt~r.
Prof. Karal Ikinci Cihan Sava~~~Kurumu Türkiye Milli Komitesinin bir an
önce örgütlenmesini, Kurumumuz ile D~~i~leri ve Turizm Bakanl~klar~~aras~nda,
Uluslararas~~Bilimsel Kongrelerin Türkiye' de düzenlenmesini sa~lamak için, i~birli~i yap~lmas~n~~önermektedir.
§ 21-27 Eylül ~~975'te Budape~te'de toplanan "Uluslararas~~V. Türk Sanat
Tarihi Kongresi" ne Genel Kurulca üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice ile
Prof. Dr. Cengiz Orhonlu'nun kat~lmas~~kabul edilmi~~ise de Prof. Eyice mazeretinden dolay~~kat~lamam~~, yaln~z Prof. Orhonlu yolluk ve gündelikleri Kurumca
ödenmek suretiyle bu Kongreye kat~lm~~t~r.
Arkada~~m~z~n bize verdi~i rapora göre: Kongreye 90 bildiri sunulmu~tur.
Kongreye kat~lanlar~n say~s~~ da 170 kadard~r. Arkada~~m~z Kongrede "~ehir Mimarlar~" ba~l~kl~~bildirisini okumu~ tur. Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi ad~na
Kongreye kat~lan üyelerimizden Prof. Dr. Ne~et Ça~atay "Sivrihisar'da Mülk
Köyündeki bir Selçuk Mescidi", Hacettepe Üniversitesi ad~na kat~lan Muhabir
"Oyelerimizden Prof. Dr. Nejat Göyünç "XVII. Yüzy~lda bir Osmanl~~Kervansaray~" hakk~nda birer bildiri sunmu~lard~r. Kongreye ayr~ ca Macar Kültür Bakanl~~~n~ n davetlisi olarak üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin de kat~lm~~t~r.
Arkada~~m~z, Macarlar~ n Türk eserlerini onararak birer müze halinde muhafaza ettiklerini, bu arada onar~ larak müze haline getirilen Peç ~ehrindeki Yakoval~~
Hasan Pasa Camii'nin aç~l~~~töreninin de Kongre münasebetiyle yap~ld~~~n~~raporunda bildirmi~tir. Bu rapor 156 say~l~~Belleten'de yay~nlanm~~t~r.
~~Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Akademiler Birli~inin 15-21 Haziran
1975'te Münih'te yapt~~~~y~ll~k toplant~s~na Kurumumuz ad~na üyelerimizden Ord.
Prof. Dr. Sedat Alp kat~ld~. Arkada~~m~z~n verdi~i rapora göre: Toplant~ya 27
ülkenin akademileri delegeleriyle kat~lm~~, baz~~ülkeler de gözlemci göndermi~lerdir. Toplant~da, üzerinde çal~~~lan projeler hakk~nda bilgi verilmi~~ve komisyon
seçimleri yap~lm~~t~ r. Ord. Prof. Sedat Alp, Tabula Imperii Romani ve Dictionnaires
Assyriens Komisyonlar~na asil üye seçilmi~tir. Tabula Imperii Romani'nin Konya
ve Ankara paftalar~n~n haz~r oldu~u ve bunun Kurumumuzca bas~lmas~~vadini
memnunlukla kar~~lad~klar~n~, bu projenin raportörlü~iinü yapan M. Ward Perkins
delegemize bildirmi~tir.
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Ayn~~ haritan~n ~stanbul ve Trakya paftalan için de çal~~malar~n sürdürüldü~ü
ifade edilmi~tir. Prof. Alp'in raporu 156 say~l~~Belleten'de yay~nlanm~~t~r.
Bunlardan ba~ka 10-14 Temmuz 1975'te Çanakkale'de D~~i~leri Bakanl~~~nca
düzenlenen "Türkiye'nin Uluslararas~~ Alanda Tan~t~lmas~" Simpozyumuna Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal kat~ld~~~~gibi, Sovyet Bilimler Akademisinin
250. kurulu~~y~ldönümü törenlerine de Prof. Karal Sovyetler Birli~inin davetlisi
olarak kat~lm~~~ve Akademi Ba~kan~na Kurumumuz yay~nlar~ndan baz~~eserleri
sunmu~tur.
KONFERANSLAR
Atatürk Y~ ll~k Konferanslar~n~n XIV. dizisi bu y~l ~~9 Aral~k ~~975'te ba~layarak
I ~~ Haziran ~~976'da sona ermek ve her 15 günde bir verilmek üzere 14 konferanstan
olu~mu~tur. Konferanslar~n konular~~ ve tarihleri ~öyledir:
19 Aral~k 1975 Cuma: Ord. Prof. Dr. ~ evket Aziz Kansu: Atatürk ve Cumhuriyet Devrinde Türk Antropolojisi.
26 Aral~k 1975 Cuma: M. Rauf man: Atatürk'ün Halkç~l~k tilküsü ve Halkevleri.
1976 Cuma: Prof. Dr. Co~ kun Üçok: Hukuk Devriminin Nedenleri.
9 Ocak
23 Ocak
1976 Cuma: ~ brahim Olgun: Türkiye'de Laikli~i Gerektiren Nedenler.
6 ~ubat 1976 Cuma: Prof. Dr. ~ ehabettin Tekinda ~: IL Bayezid'in Ölümü
Sorunu.
20 ~ubat 1976 Cuma: Prof. Tayyib Gökbilgin: Osmanl~~Devletinde Macar
Mültecileri ve Rc'~köczi Frencz
1976 Cuma: Doç. Dr. Abdurrahman Çayc~ : Sömürgecilik Kar~~5 Mart
s~nda Türk Sahra Politikas~.
19 Mart
1976 Cuma: Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver: Selçuk Kelâm-~~Kadimlerinde Süsleme Kaynaklar~.
2 Nisan 1976 Cuma: Prof. Dr. Semavi Eyice: Ayasofya'da Sultan Mustqfa
ve Sultan Ibrahim Türbesi Olan Yap~.
~ 6 Nisan 1976 Cuma: Doç. Dr. Muzaffer Ar~ kan: Osmanl~larda Yaya ve
Müsellem Te~kilât~.
7 May~s 1976 Cuma: Prof. Dr. Jale Inan: 1974 ve 1975 Y~llar~nda Perge'de
Yap~lan Kaz~ , Onar~ m ve Ara~t~rmalar.
2 1 May~s 1976 Cuma: Raci Temizer: Ilg~n-Yalburt Yqvlas~~ Kaz~lar~.
4 Haziran 1976 Cuma: Prof. Dr. Halil Sahillio~lu: XV. Yüzy~l Sonunda
Bursa'da Köle Dokumac~lar.
~ l Haziran 1976 Cuma: Cihat Akçakayal~ o~lu: Kurtulu~~Sava~~n~n Yüksek
Askeri Yönetimi.
Ayr~ca Torino Teknik Üniversitesi ö~retim üyelerinden, Pamukkale (Hierapolis) Kaz~~Heyeti Ba~kan~~Paolo Verzone 7 Nisan 1975'te Kurumumuzda "Pamukkale Kaz~lar~nda Yeni Ke~ifler" konusunda bir konferans verdi~i gibi, Bochum
Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Bernard Andreae de 13 May~s ~~975'te
Kurumumuzda "Roma Sanat~n~n Olu~umunda Bergama'n~n Önemi" konusunda
bir konferans vermi~tir.
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YENI ÜYELER

Genel Kurulumuzun geçen y~lki toplant~s~nda Kurumumuzun as~l üyeli~ine
muhabir üyelerimizden, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Ba~kan~~Prof. Dr. Jale Inan, ~eref üyeli~ine, babas~~ Sadrâzam Tevfik Pa~a'dan
kalan belgeleri Kurumumuza ba~~~lam~~~olan Say~n Ismail Hakk~~Okday, Muhabir
üyeli~ine de Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü Ö~retim üyelerinden Prof. Dr. Muhibbe Darga seçilmi~lerdir.
Yeni arkada~lar~m~z~~ aram~zda görmekle sevinç duymaktay~z.
SATIN ALINAN AR~~V VE BELGELER

Sadrâzam Cevat Pa~a'n~ n gayet güzel ciltlenmi~~ ~~ defterden ibaret Irade-i
Seniye suretleri ile Girit, M~s~ r ve Ermeni meselelerine ait dosyalar~~5000 lira bedelle varislerinden sat~n al~nm~~t~r.
VIII. TÜRK TARIH KONGRESI

Geçen y~ lki Genel Kurulda 1976 Eylülünde toplanmas~~kararla~an VIII.
Türk Tarih Kongresinin Ankara'da ~~ 5 Ekim 1976 tarihleri aras~nda toplanmas~n~~
Yönetim Kurulumuz uygun bulmu~~ve Kongrenin, Genelsekreterimiz Ord. Prof.
Dr. Sedat Alp'in ba~kanl~~~ nda VII. Türk Tarih Kongresini düzenleyen heyetçe
düzenlenmesine ve bu heyete üyelerimizden Prof. Dr. Bahad~r Alk~m'~n da kat~lmas~na karar vermi~tir. Kongreye yerli ve yabanc~~ 750 ki~i ça~r~lm~~~ve birinci
sirküler 5 ~ubat 1976 tarihinde gönderilmi~tir.
BILIMSEL ARA~TIRMALARA YARDIM

Eskiça~~Kolunun önerisi ve geçen Genel Kurulumuzun onay~~ile 1975 y~l~~
içinde iki üyemize bilimsel çal~~malar~~için yard~m yap~lm~~t~r.
Alman Üniversitelerinde konferanslar vermek üzere Federal Almanya'ya
ça~~r~ lan Genel Sekreterimiz Ord. Prof. Dr. Sedat Alp'e konferanslar~n bitiminden
sonra iki hafta daha kalarak haz~rlamakta oldu~u Karahöyük kaz~~raporu için
kitapl~klarda ara~t~ rmalar yapmak üzere 7000 lira ödenek verilmi~tir.
Haziran 1975'te bir konferans vermek üzere Avusturya Bilimler Akademisince ça~~r~ lan üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a Münih müzelerinde
inceleme yapmak üzere on günlük d~~~gündeli~i verilmi~tir.
AVRUPA K~TAPLIKLARINDA KATALOGLARA GEÇMEMI~~YAZMA ESERLERIN
INCELENMESI

Ortaça~~Kolunun karar~~ve Genel Kurulumuzun onay~~ile 1974 y~l~nda oldu~u
gibi 1975 y~l~nda da Avrupa'n~n çe~itli kitapl~klar~nda kataloglara geçmemi~~yazma
eserlerin incelenmesi ve saptanmas~~amac~yle üyelerimizden Prof. Dr. Adnan Erzi,
Prof. Dr. Ali Sevim ve Muhabir üyelerimizden Prof. Dr. Ya~ar Yücel'e bütçenin
bilimsel ara~t~ rmalar bölümünden 81.426 lira ödenek verilmi~tir.
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CUMHURIYET HALK PARTISININ AÇTI~I DAVA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün vasiyetnamesinin amac~ na uygun
biçimde gerçelde~ tirilip gerçekle~tirilmedi~~ini saptamak için Ankara X. Asliye
Hukuk Mahkemesinde Türkiye ~~~Bankas~ , Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu aleyhine açt~~~~dava aleyhimize karara ba~lanm~~~ise de, her üç kurulu~~
davay~~temyiz etmi~tir. Yarg~ tay'da 23 Aral~ k 1975'te müdafaa yap~lm~~, Yarg~tay
karar~~esastan bozmu~tur.
GENEL KURULUN OLA~ANÜSTÜ TOPLANTISI

Kollar~ n Ankara'da yapt~ klar~~Sonbahar toplant~s~ ndan faydalan~larak geçen
Genel Kurulda görü~ülemeyen Bas~ mevi, Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~ rma
Merkezi ve -Üye Seçim Yönetmelikleri ile Telif Haklar~~Yönetmeli~inin barem
maddesini görü~ mek üzere Genel Kurulumuz 6 Aral~ k 1975'te ola~anüstü bir
toplant~~ yaparak dört yönetmeli~i de görü~mü~~ve karara ba~lam~~ t~r.
ATATÜRK VE TÜRK DEVRIMI ARA~TIRMA MERKEZININ ÇALI~ MALARI

Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~ rma Merkezinin 1975 y~l~~içindeki çal~~malar~~
~öylece özetlenebilir:
~ ) 1975 y~l~ nda Atatürk ve Türk Devrimi ile ilgili 117 yeni eser daha derlenerek kitap say~s~~3162'ye yükseltilmi~ tir.
Haber ve makale fi~lerinin say~s~~ 61.235'i bulmu~tur. Geçen y~l bu say~~
59.342 idi.
1975 sonuna kadar i~lemi tamamlanarak s~ n~fland~r~ lan ve dosyalar~na
giren kupür say~s~~59.673'tür. Geçen y~l bu say~~58.048 idi.
Atatürk ve Türk Devrimi ile ilgili tefrikalar~n say~s~~555'e yükselmi~tir.
Geçen y~l bu say~~523 idi.
Atatürk ve Türk Devrimi ile ilgili çe~itli dergilerde ç~km~~~323 makale ve
ara~ t~rman~n fi~leri ç~kar~larak s~n~fland~rdm~~t~r.
Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ve Prof. Dr. Afet Inan çe~itli gazete
ve dergileri Merkeze ba~~~lam~~lard~r.
Atatürk, Türk Devrimi ve Hatay konusunda bu günleri ya~am~~~9 ki~inin
an~lar~~banda al~nm~~~ve bunlar daha sonra makine ile yaz~larak dosyalar~na konmu~tur.
Ferit Celâ1 Güven, ~smail Hakk~~Okday, Tayfur Sökmen, Murat Sökmen,
~ükrü Sökrnensüer ve Ulu~~~~demir'in arma~an etti~i Atatürk, Türk Devrimi ve
Hatay ile ilgili çe~itli belgeler dosyaya konmu~, ayr~ca ~smet ~nönü'ye ait 191 belge
elde edilmi~tir.
Merkez görevlilerinden Ar~~ ~nan'~n derledi~i "Atatürk'ün Ozdeyi~leri"
yay~nlanm~~t~r.
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K~TAPLIK ÇALI~MALARI

Kitapl~~~m~z~n 1975 y~l~~içindeki geli~mesi ~öyle olmu~tur:
Sa~lanan kitap ve dergiler:
Y~l içinde Kitapl~~~m~za 1262'si sat~n al~nmak, 548'i arma~an, 265'i de~i~im,
42'si Türk Tarih Kurumu yay~n~~olmak üzere toplam 2117 kitap ile 465'i sat~n
al~nmak, 1420'si arma~an ve de~i~im olmak üzere 1885 dergi, 1847 gazete, 49
yazma, 15 fotokopi, 4 mikrofilm girmi~~ve bunlar~n fi~leri ve demirba~~kay~tlar~~
tamamlanm~~t~r.
Katalogla~na :
Rahmetli ba~kanlar~m~zdan Tevfik B~y~kl~o~lu varislerinin arma~an~~ olan
ar~iv malzemesinin envanteri yap~larak dosyalar~na konmu~tur.
üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver'in arma~an~~olan ar~iv malzemesinin listesi ve fi~leri ç~kar~larak s~n~fland~r~lmasma ba~lanm~~t~r.
Kitap deposu:
1975 sonunda kitap varl~~~m~z 66.69o'l kitap, 65.162'si dergi, 824'11 yazma,
140'1 fotokopi, 176's~~mikrofilm olmak üzere 132.995'e yilkselmi~tir.
Cilt i~i:
Y~l içinde 251 kitap ve dergi ciltlenmi~tir.
De~i~im:
D~~~ülkelerdeki bilim kurumlar~~ve bilim adamlanyle yap~lan Kurum yay~nlar~~de~i~imi bu y~l 244'e yükselmi~tir.
Paras~z yay~n da~~t~m~~ve kitap yard~m~ :
Bu y~l yay~nlanan 16 kitap, 4 Belleten; 37 as~l, 19 muhabir ve 13 ~eref üyesi
ile 71 müze ve bilimsel kurum kitapl~klarma, 37 makama, 74 çe~itli bilim adam~~
ile ki~ilere paras~z olarak verilmi~, 4 kitapl~~a kitap yard~m~~yap~lm~~t~r.
Kitapl~k Komisyonu:
Kitapl~k Komisyonu gereksinme oldukça toplanarak Kitapl~~a al~nacak kitaplar~~seçmi~, Kitapl~kla ilgili konular~~karara ba~lam~~t~r.
P~RI REIS ANITI, K~TAPLI~I VE

Filmi

üyelerimizden Prof. Dr. Afet Inan'~n Kurun~umuzca yay~nlanm~~~olan "Piri
Reisin Hayat~~ve Eserleri" adl~~ kitab~n~n sonunda arkada~~m~z, Piri Reisin do~um
yeri olan Gelibolu'da bir an~t yap~lmas~n~, bir kitapl~~k kurulmas~n~~ve bir filminin
düzenlenmesini önermi~ti. Sevinçle haber ald~~~m~za göre Gelibolu Turizm ve
Tan~tma Derne~i bu öneriyi benimseyerek bir an~t yapt~rm~~~ve ~~Temmuz 1975
günü bu an~t törenle aç~lm~~t~r. Kitapl~k ~imdilik Turizm ve Tan~tma Derne~i
binas~ndad~r. Türkiye Turizm ve Otomobil Kulübü de bir Piri Reis filminin yap~m~~için giri~imlere ba~lam~~t~r.
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Eskiça~~Kolunca verilen kararlar uyar~nca bu y~l da Alacahöyük, Perge, Kültepe, Ma~athöyük, Konya Karahöyü~ü, Bayrakl~, Erythrai, Van-Çavu~tepe, Van
Kalesi, Acernhöyük, Ni~de'nin Tepeba~lar Höyü~ti, Samsun Bölgesi ve ~kiztepe'de
kaz~lara devam edilmi~, Bat~~Anadolu'da arkeolojik ara~t~rmalar yap~lm~~t~r.
Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü bu y~l da kaz~lar~m~za yard~mlar~n~~esirgememi~tir. Bakanl~~~n yak~n ilgisine huzurunuzda te~ekkür ederiz.
Bu y~lki kaz~lar hakk~nda kaz~~ kurullar~~ba~kanlar~ndan ald~~~m~z raporlar~~
oldu~u gibi sunuyoruz:
— 1975 Alacahöyük Kaz~lar~ :
Alacahöyük 1975 arkeolojik kaz~~çal~~malar~na 6 Eylül 1975 ile 20 Ekim 1975
günleri içinde devam edilmi~tir.
Kaz~~heyeti de 1974 mevsimindeki ki~ilerden meydana gelmi~tir.
Yaln~z, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü temsilcisi olarak kaz~~heyetine, Kastamonu Müzesi Asistan~~Arkeolog Mustafa Yüksek de kat~lm~~t~r.
Kaz~~ve Restorasyon Çal~~malar~ :
Alacahöyük'te 1968 mevsiminden beri sürdürülen arkeolojik kaz~larda, kaz~~
heyetince teklif edilen program uyar~nca, yerinde kalma ve korunmalar~na gerek
duyulan mimari buluntular~n restore edilmesi de kabul edildi~inden, son sekiz
mevsim sürdürülen çal~~malar s~ras~nda, 1938 y~l~ndan beri aç~~a ç~kar~lm~~~ve kaz~~
mevsimlerinde durumlar~~kesin tespit edilmi~~olan mimari kal~nt~lardan, da~~lmaya yüz tutan parçalar düzenlenerek geni~~ölçüde restore edildiler.
Yeni mevsim kaz~lanyle aç~~a ç~kar~lan mimari kal~nt~lar~n da birçoklar~,
ayn~~ yolla restore edilme~e devam edildi.
1975 y~l~~ çal~~malar~~biri höyü~ün kuzeyinde, di~eri de bat~s~nda olmak üzere
iki ayr~~bölümde sürdürüldü.
Kuzey yöndeki kaz~ : 1974 mevsimi, bu yönde aç~lan kaz~~yerinin güney
ucundan ba~layarak bat~ya uzanan ~~ o x 50 m. yüzölçümünde bir yarma içinde
yap~ld~. Bu alan~n her taraf~nda ortalama 2 m. derinli~e inilerek, Frig ça~~~yerle~mesi yap~~ kal~nt~lar~~bütün sondaj alan~nda aç~kl~kla tespit edildi.
Bu alanda do~u ucunda ve Frig ça~~~yap~~ temelinin alt~nda, Hitit ça~~~yap~lar~n~n duvarlar~ndan, üst k~s~mlarda görülme~e ba~land~. Bu kaz~~yerinde bulunan Frig ça~~~yap~~kal~nt~lar~~tek tabakay~~temsil ediyorlard~. Do~u-bat~~yönünde,
yan yana s~ralanm~~~meskenlerin ta~~temelleri, evlerin ön ve iç sofalar~ndaki kald~r~m dö~emeli bölmeler aç~kl~kla gözüküyorlard~.
Frig meskenlerinin bölmelerini meydana getiren ta~~temellerin 50 cm. yi a~mayan ince duvardan olu~mas~, duvar üst k~s~mlar~n~n sade bu düzeyde ve a~aç
çatk~l~~kerpiç ile örülmü~~olacaklar~na i~aret ediyorlard~.
Daha alt katlarda görülen Hitit ça~~~duvarlar~~ise, çok iri ta~larla örülmü~~
ve geni~~ölçüde idiler. Bu duvarlar~n temel oldu~u yap~lar, önemli tesislere i~aret
eden kal~nt~lar biçiminde görülüyordu.
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Kuzey yöndeki bu kaz~da bütün varl~~lyle aç~lan Frig sahas~~ içinde, ça~~n~n
çe~itli arkeolojik küçük eserlerine rastlanm~~t~r; bunlar usulünce envanter edilerek,
Alacahöyük müzesinde muhafaza edilmek üzere, yetkililere teslim olunmu~tur.
On yedi müzelik küçük eser aras~nda yedi tanesi seramikten kap kaçak olup,
be~~tanesi madeni ve be~~tanesi de ta~tan yap~lm~~~aletlerdir.
Bat~~yöndeki kaz~~ve ara~t~rma yeri, Alacahöyük'te, Büyük Hitit Imparatorluk
Ça~~~~ehir müdafaa tesisinden — bat~~kap~s~~denilebilecek olan — poternli kap~n~n
güney kanad~n~n üstüne rastlamaktad~r.
Alacahöyük kaz~s~~genel plan~n~n XVI - XVIII/50-52 kareleri içine dü~en bu
alan~n derinliklerinde, poternli kap~y~~koruyan sa~~burcunda bulunabilece~i tahmin edilmi~~ve Alacahöyük kaz~s~~1963-1967 çal~~malar~~ve ke~iflerine ait ilk rapor
yay~n~ndaki lev. LXXXVI'da bulunan mimari planda da i~aret edilmi~ti.
Bu kez üstünde olan tap~naklar geni~~ölçüde kald~r~larak, her tarafta, burcun
kal~n temel dizileri görülmü~tür. Bu temel duvarlar~ndan, höyü~ün d~~~ na yani
bat~~yönüne dü~enlerin üst k~s~mlar~, geni~~ölçüde ta~lar~~ al~nmak suretiyle tahrip
edilmi~lerdir. Bat~~yönde yürütülen kaz~lar tamamen mimari buluntulara yönelik
olmakla, çal~~malar özel bir metot içinde yürütüldüler.
Bulunan temel duvar~~ çatk~lar~nda uygun düzeltme restorasyonuna geçilerek,
poternli kap~n~n sa~~kanat burcunu te~kil eden duvarlar hemen bir buçuk metre
yükseltildiler.
Bu yeni restorasyon çal~~malanyle Alacahöyük'ün, Hitit Büyük Imparatorluk
ça~~ndaki ~ehir surunun poternli kap~~diye tan~t~lan bat~~kap~s~, tüm varl~~lyle
yerinde tekrar ya~at~lm~~~olmaktad~r.
1975 kaz~~mevsimi Alacahöyük'ün tanzim ve restorasyon çal~~malar~~aras~nda,
eski buluntular~n bozulan parçalar~n~n onar~mlar~~yap~ld~~~~gibi, geçen sene sirkülasyon program~na al~nan, kaz~~alanlar~n~n yüksek bir yerden rahat, toplu ve
geni~~ölçüde görülmesini teminen (geçici de olsa), bir a~aç çak~l~~kulenin yap~lmas~n~~ planlanm~~t~. Bu defa projesine göre bu tesis çat~larak, ikmal edilmi~~bulunmaktad~r. Bu kulenin etraf~~görme sahanh~~~yerden dokuz metre yukarda olup,
en az on ki~i bu yerden kaz~~ alanlar~n~~ve höyü~ün çevresini rahatça görebilmektedir.
Alacahöyük kaz~~ sitesi, yeni kurulmakta olan aç~k ve kapal~~müze tesisleri,
tanzimli ve restore edilmi~~ören yeriyle, Orta Anadolu tarih ve arkeolojisinde tuttu~u önemli yerini uzun zamanlar ya~atacak hamleli çabalar içindedir.
Höyükte bugüne kadar kaz~lmayan yerlerin üzerinde yeniden yap~lacak arkeolojik ara~t~rmalara devam edilmesi programlanm~~~ oldu~undan, gelecek çal~~malar~n verimli sonuçlar~~ da yeni hamlelere olumlu yönde katk~l~~olabilecektir.
Bir ba~ka yönden, Alacahöyük kaz~~sitesinde turistik anlamlarda da düzenlemeler
yap~lmas~~ ve bu yoldaki tesislerin de kurulmas~yle yerli ve yabanc~~ziyaretçilerin
ilgisini üzerine daha kuvvetli çekece~i bir gerçektir.
DR. HÂM~T ZÜBEYR KO~AY
Alacahöyük Kaz~~Kurulu Ba~kan~~
ve Türk Tarih Kurumu üyesi

MAHMUT AKOK
Arkeolog mimar
Alacahöyük kaz~s~~üyesi
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Perge Kaz~s~~1975 Çal~~malar~ :

Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~na yürütülen 1975 y~l~~
Perge Kaz~s~~ ~~Eylül'den ~~o Ekim'e dek sürmü~tür. Ba~kanl~~~mda yap~lan kaz~ya
Doç. Dr. Somay Onurkan, ba~kan yard~mc~s~~olarak Asistan Hala Abbaso~lu,
Arkeolog-Mimar Ülkü limirligil, Topograf Adnan ~akar, Arkeolog-Desinatör
Akif Dâi, Foto~raf Uzman~~Arkeolog Aziz Albek, Sanat Tarihçisi Zafer Erta~,
Sekreter Münire Ergin, Arkeolog Füsun Arman, Arkeolog Ak~n Aksoy, arkeoloji
ö~rencilerinden Laik Alt~n~nakas, Akif Gaffaro~lu, Rabia Ozsan, Ali Ceylan kat~lnu~lard~r. Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Amasya
Müzesi Asistanlar~ndan Ay~e Lapac~~taraf~ndan temsil edilmi~tir.
I. Geç Dönem kap~s~~ile yuvarlak kuleli Hellenistik Dönem kap~s~~aras~ndaki avluda
yap~lan kaz~~ve ara~t~rmalarda be~~amaç güdülmü~tür :
1968 ve 1969 y~llar~nda yap~lan kaz~lar sonunda avlunun s~n~rlar~n~n
önemli bir bölümü saptarun~~t~~(A. M. Mansel, Ausgrabungen in Pamphylien 19571972, A. A. 1975, 6, res. 14). Avlunun bat~~ve do~u yanlar~nda yakla~~k olarak
tüm uzunluklar~n~n üçte birini olu~turan bölümlerinin s~n~rlar~~bilinmiyordu. Ayr~ca güney s~n~r~n~n yar~ya yak~n do~u bölümü de kesin de~ildi. Kaz~~sonucunda
önceki planda noktalarla gösterilen bu s~n~rlar~~kesinle~tirmek mümkün oldu ve
avlunun ~~Roo ölçekli plan~~da haz~rland~.
Daha önceki kaz~lar~n ortaya koydu~u gibi bu avlunun bat~~yan~, yuvarlak
kuleden ba~layarak üç ni~li bir duvar, propylon, gene üç ni~li bir duvar ve Septi~nius Severus çe~mesi gibi görkemli an~tlarla süslüdür. Henüz aç~lmam~~~üçte
bir bölümünde de bu tür an~tlar beklenebilirdi. Bu amaçla giri~ti~imiz kaz~lar
henüz sona ermemi~~olmakla beraber, avlunun güneybat~~kö~esine yak~n bölümünde zengin mimarl~k bezeklerini kapsayan ve önünde Septimius Severus çe~mesininkine benzeyen yalak ve kanallar~n bulunmas~ndan anla~~ld~~ma göre
ikinci bir çe~me yap~s~n~~saptanu~~bulunuyoruz.
Avlunun do~usunda yer alan ilk H~ristiyanl~k Dönemi bazilikas~~ile avlu
aras~ndaki mimarl~k ili~kinin saptanmas~ : Kaz~~sonucu, bazilikanm temenos'unun
üç kap~~ile avluya aç~ld~~~~saptanm~~t~r.
Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü taraf~ndan
onar~m i~lemlerine giri~ilmi~~olan an~tlarla ilgili çal~~malar:
Onar~mlar~~istenen Geç Dönem kap~s~~ve propylon yap~lar~nda tüm parçalar~~elde etmek arnaciyle kaz~lar yap~ld~. Bu parçalar onar~m aç~s~ndan incelendi.
Birbirleri ile do~rudan do~ruya birle~enler yan yana getirildi, ayr~ca ayn~~tür mimarl~k parçalar~~da gurupland~rdarak bir düzenleme yap~ld~.
Alman Arkeologlarmdan H. Lauter, Perge'nin Hellenistik Dönem güney
kap~s~~hakk~nda yay~nlad~~~~makalesinde (Das hellenistische Südtor von Perge,
Bonner Jahrbücher 172, 1972, ~~vdd.) kulelerle avlunun ayr~~döneme ili~kin oldu~unu saptam~~~ve avlunun eski ~eklinin yuvarlak olmas~~olas~l~~~~üzerinde durmu~tur. A. Akarca, Roma Ça~~nda yap~lan de~i~iklik s~ras~nda avlunun dörtte
birinin kesildi~ini ve esas ~eklinin oval oldu~unu kabul etmektedir (Yunan Ar-
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keolojisinin Ana Çizgileri I. ~ehir ve Savunmas~, Ankara 1972, s. 159). Bu problemin çözümlenmesi için önce topografik ara~t~ rmalarda bulunuldu. Al~nan prizmatik ölçüler kulelerin ekseni ile avlu ekseninin birbirlerine dikey dü~medi~ini
ortaya koydu. Ayn~~ ~ekilde al~nan ölçüler kulelerle arkas~ ndaki caddenin de eksenlerinin birbirini tutmad~~~m gösterdi. Bu ara~t~ rmalar her ne kadar kulelerle avlu
ve zaten bilinen kulelerle sütunlu cadde aras~ndaki zaman farklarnu kan~tlay~c~~
nitelikte iseler de, kesin sonuçlara var~ labilmesi için baz~~sondajlarm da yap~lmas~~
gerekmektedir.
Agoran~n kuzeyinden geçen caddede yap~lan kaz~ :
Bu caddenin yakla~~k olarak 30 metrelik bir bölümü aç~lm~~~ve oldukça iyi
durumda ele geçirilen mimarl~k parçalar~~düzenlenmi~tir. Caddenin geni~li~i 5.20
m. dir ve yaln~z agora taraf~nda portik bulunmakta, kar~~~taraf~nda ise yaya kald~r~m~~yer almaktad~r. Agoran~n kuzey - güney ekseni üzerindeki kuzey kap~s~n~n
iki yan~ndaki dükkanlarla bunlar~~bir atlayarak izleyen dükkanlar~n kap~lar~~bu
caddeye aç~lmakta ve arkalar~~agoran~n porti~ine kapal~~bulunmaktad~r. Caddenin
porti~ine ili~kin postamentler ve üzerlerindeki Attik - bn düzenindeki kaideleri
in situ bulunmu~lard~ r. Sütunlar ve bn düzenindeki ba~l~klar~~k~smen tüm, k~smen de fragman halinde ele geçmi~tir. "Uç sütun üzerinde geç dönemde çizilerek
yap~lm~~~resimler bulunmaktad~ r. Bunlar agonistik oyunlar~~yücelttiklerinden,
ortada üzerinde dünyaya aç~ k Augustia Olympia (oyunlar~), Kapitolia'ya denk
Takitius Metropolitus (oyunlar~) gibi yaz~tlar~~kapsayan agonistik taç ile yanlar~ nda Eros ya da Nike betimleri gösterirler.
Sütunlu ana caddede yap~lan kaz~lar:
Perge'nin belkemi~ini olu~turan 470 m. uzunlu~undaki sütunlu ana cadde,
agora'n~n kuzeybat~~kö~esinden ba~layarak akropol ete~indeki nymphaeum'a dek
uzan~r. 1956, 1957 ve 1967 y~llar~nda yap~lan kaz~lar sonucu caddenin ~ 6o metrelik bir bölümü aç~lm~~t~. Bu y~l kal~nd~~~~yerden ba~layarak 95 metrelik bir bölümünü daha açm~~~bulunuyoruz. Caddenin 220 nci metresinde porti~in 6.50 m.
geri çekilerek 76.45 m. devam etti~i saptand~. Sutunlu caddenin kar~~~taraf~~da ayn~~
durumu göstermektedir. Böylece ana caddenin bu bölümünde geni~leyerek bir
meydan haline dönü~tü~ü anla~~lm~~t~r. Porti~in sütun mimarl~~~na ili~kin bir
hayli sütun, ba~l~klar, arkhitrav, friz ve saçakl~k parçalar~~ele geçirilmi~tir. Sütun •
postamentleri ve saçakl~klar kireç ta~~ndan yap~lm~~t~r. Sütunlarda Prokonnessos
mermeri kullan~lm~~t~r. Porti~in geri çekildi~'i yerde oldukça iyi durumda mermerden diademli güzel bir Artemis ba~~~bulunmu~tur.
Topografik çal~~malar:
Bu y~ l özellikle kentin yol sistemi üzerinde çal~~~ld~. Ana caddeye paralel,
palaistra önünden ba~lay~p bazilikan~n önünden geçerek uzanan ikinci bir sütunlu
cadde saptand~. Bu caddenin geni~li~i palaistra ile bazilika aras~ nda 9 m. olup,
daha sonra 7.50 m. ye dü~ mektedir. Ana caddeyi dikey kesen ve agora'mn kuzeyinden geçen caddeye paralel 6 ara sokak saptanm~~t~r. Bunlar~n geni~li~i 3.755.20 m. aras~nda de~i~mektedir.
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Perge agora'sm~n onar~m~ :

1974 kaz~s~~ s~ras~nda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile i~birli~i
yaparak Perge agora's~n~n onar~m~~kararla~t~r~ld~. Onar~m projesi Perge kaz~s~~
mimari Arkeolog-Mimar Ülkü Izmirligil taraf~ndan haz~rland~. 1975 y~l~~ Mart
ay~nda agora'mn onar~m~na ba~land~. Do~u ve kuzey portiklerinin sütunlar~ndan
bir k~sm~~tüm, baz~lar~~da fragman halinde aya~a kald~r~ld~. Baz~lar~n~n ba~l~klar~~
da üzerine konabildi. Ancak eksik olan postament ve kaideler betondan dökülerek
tamamland~. Bu portiklere aç~lan dükkanlardan baz~lar~n~n kap~~söveleri lentolar~~
ile birlikte aya~a kald~r~ld~, y~k~lm~~~ortostatlar da yerlerine yerle~tirildi. Agoran~n kuzey ve do~u giri~lerinin sütunlar~~ da aya~a kald~r~ld~. Portiklerin kuzeydo~u kö~esine rastlayan saçakl~k parçalar~n~~ da aya~a kald~rmak amaciyle,
eksik arkhitrav parças~~ölçü ve detay oranlar~na sad~k kal~narak betondan döküldü.
Bu parça kö~e ve iki yan~ndaki sütunlar~n üzerine yerle~tirildikten sonra üstüne
bombeli friz parçalar~~ oturtuldu. Bu onar~m i~lerine vinçini göndermekle büyük
katk~da bulunmu~~olan Antalya Bölgesi Devlet Su I~lerine te~ekkürlerimiz sonsuzdur. Onar~mda istenen temiz ve itinal~~ i~çili~in sa~lanmam~~~oldu~unu üzülerek belirtmek gerekir. Böylece bir kez daha bu gibi onar~mlar~n ihale usulü ile
yapt~r~lmas~n~n sak~ncal~~oldu~u ortaya ç~km~~t~r.
Prof. Dr. Naz~m Terzio~lu'nun kaz~m~za arma~an etti~i prefabrike kaz~~evinin
kurulmas~ :
Böyle bir evin yap~laca~~~yerin seçimi gerçekten önemlidir. En ba~ta ören
yerinin görünümünü hiç bir ~ekilde etkilememesi ve özellikle ileride yap~lacak
kaz~lar~~da engellememesi gerekiyordu. Ayr~ca alanda çal~~malar~m~z s~ras~nda
kolayl~kla ula~abilece~imiz bir yerde olmal~yd~. Di~er taraftan bunalt~c~~ s~caklar~n da göz önünde tutulmas~~ve havadar bir mevki bulunmas~~gerekiyordu. Bu
taban tabana z~t görünen ko~ullara uygun bir yer bulunmu~~ve kaz~~evi antik kentin d~~~nda, Geç Dönem kap~s~n~n do~usunda sur duvar~n~n kenar~nda kurulmu~tur.
Bu ev ku~kusuz bundan böyle alan çal~~malar~m~z~~kolayla~t~racak ve daha verimli
olmas~n~~sa~layacakt~r. Bu nedenle kaz~~ekibi ad~na bize bu evi arma~an etmi~~
olan Prof. Dr. Naz~m Terzio~lu'na sonsuz te~ekkürlerimizi sunmak isterim.
Topograf Adnan ~akar ve Mimar-Arkeolog Ülkü Izmirligil kentin vaziyet plan~~üzerine çal~~malar~n~~geli~tirmi~lerdir. Prof. Dr. Jale Inan heykeltra~l~k buluntular~~üzerine çal~~malar~n~~sürdürmu~tür. Prof. G. Bean Perge yaz~tlar~~
üzerine çal~~malarda bulunmu~tur. Arkeolog Füsun Arman kav~aktaki tâk~n uzun
yaz~t~na ili~kin parçalar~~birle~tirerek, Arkeolog Ak~n Aksoy üç ayr~~yaz~ta ili~kin
bir arada bulunmu~~yüzlerce yaz~t parças~n~~seçerek ve birle~tirerek bu hususta
önemli önçal~~malar~~yapm~~lard~r. Doç. Dr. Somay Onurkan damgal~~tu~lalar,
Asistan Halük Abbaso~lu da Perge'de bulunan soffitler üzerine çal~~malar~n~~sürdürmü~lerdir. Gözlemciler taraf~ndan kaz~~s~ras~nda toplanan 2229 adet keramik
parças~~buluntu yerlerine göre sand~klanarak incelenmek üzere depolanm~~t~r.
Side'nin antik su yollar~n~n incelenmesi:
Romahlar zaman~nda Side'nin su ihtiyac~~Manavgat ~rma~~n~n ç~kt~~~~yerden
arazinin durumundan azami yararlanarak yap~ lan 30 kilometrelik su yollar~~ile
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sa~lanm~~t~. Arazinin durumuna göre üstleri düz atk~l~~veya tonozlu yeralt~, ya da
kayalar~~yontarak elde edilen kanallar~ , vadileri a~an akuadülderi, yer yer havaland~rma bacalar~ , temizleme dip savak deli~i ve drenajlarla mücehhez bu su yollar~, su mühendisli~i, teknik ve mimarl~k aç~s~ndan e~ine az rastlanan bir mükemmel tesistir. Devlet Su ~~ leri yedi senedir bu mevkide Oyma P~nar Baraj~~ proje
çal~~malar~n~~ yürütmektedir. Önümüzdeki baharda antik su yollar~n~n bir bölümünün su alt~nda kalaca~~n~~ haber al~ nca derhal arkeoloji aç~s~ ndan tespiti için
harekete geçtik. Devlet Su i~lerine, özellikle Yük. Müh. Aykut Sava~er'e hem
bizi durumdan vaktinde haberdar ettikleri, hem de sekiz on ki~ilik bir topograf
ekibi ile çal~~malar~m~z~~destekledikleri için te~ekkürlerimiz sonsuzdur. Topograf
Adnan ~akar ve Mimar-Arkeolog "Ülkü ~zmirligil 15 günlük yo~un bir çal~~ma
sonucu su yollar~n~ n 3-5 km. lik bir bölümünün plan~n~~ç~kararak tüm ayr~nt~lar~ na
var~ncaya dek tespitini yaprm~lard~r. Bu çal~~ malara gönüllü olarak kat~ lan Antalya Bölge Müzesi asistanlarmdan Ismail Akan Atilâ'ya da ayr~ca te~ekkür etmek
isterim.
PROF. DR. JALE ~NAN

3 — 1975 Küllepe Kaz~lar~ :
TTK, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na yürütülen KültepeKani~~Kaz~lar~na 1975 y~l~n~n yaz aylar~ nda devam edilmi~tir. Kaz~~heyeti, kaz~~
direktörünün ba~kanl~~~ nda, Doç. Dr. Kutlu Emre, Mimar-Desinatör Cengiz
Erol, Arkeolog Y~ld~r~ m Kaya, Foto~raf uzman~~ Salâhattin Oztartan ve Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü temsilcisi Arkeolog Hamdi Kodan'dan
kurulu idi. Mustahz~r görevini, Ankara Arkeoloji Müzesinden Fethi Ünlü Müze'de
görmü~tür.
Kültepe kaz~lar~ na 1948 y~l~ ndan beri devam edilmi~~olmas~na ra~men, her
kaz~~ mevsiminde yeni yaz~l~~belgelerin ve mimarl~k an~tlar= ortaya ç~kar~ld~~ma tan~k oluyoruz. Kaz~lar~n a~~rl~~~ , elimizdeki çal~~ma program~na göre, Tepe'de toplanm~~tir. ~ki ayr~~yap~~kat~na ait olan ve üst üste in~a edilmi~~olan ikinci
saray~n do~u cephesinin büyük bir kesimi aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Bu yönde de bat~~
yönünde oldu~u gibi, eski saray~~çevreleyen sitadel surunun do~u-bat~~yönündeki
devam~~görülmektedir. Çok iri andezit bloklarla örülen bu surun ~iddetli bir yang~na maruz kald~~~~görülmektedir. Geni~~duvar~n iç ve d~~~yüzlerine yerle~tirilen
iri ve ço~u düzenli olan ta~~bloklar~n aras~~iri moloz ta~lar~~ile doldurulmu~tur.
Eski saray~~çevreleyen bu sur parças~n~n Karum'un II kat~~ ile ça~da~~oldu~unu
tabletler de do~rulam~~t~. Yeni bulunan seramik ve di~er küçük e~ya türleri, bu
tespiti kesin hale getirmi~~durumdad~r. Bunun üstünden Kani~ 'in sonuncu geç
saray~n~n do~u cephesini te~ kil eden oda ve salonlar yükselmektedir. Burada da
saray~n d~~~duvar~, ça~~n ölçülü ve düzenli yap~~ tekni~ine ahenkli bir biçimde,
kuzey-bat~~istikametinde devam etmektedir. Bu yönde de, henüz giri~i tespit edemedik. In~a tarz~, saray~n di~er k~s~mlar~ndaki in~a tarz~ndan farks~zd~r. Böylece,
sitadelin yüksekli~ini bu iki saray~n sa~lad~~~~görülmektedir. Son saray düzlü~e
kurulmam~~t~r; eski saray~n üstündeki yüksekli~i kaplam~~t~r. Yeni saray~n acele
ve hemen in~as~~nedeniyle, eski saray~ n enkaz~, tümü ile kald~rdrr~anu~, altta kalBellden C, XL. 45
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m~~t~ r. Bununla yeni saray~n, Höyü~ün di~er k~s~mlar~ndaki binalara bak~nca,
en az~ ndan iki metre daha yüksek durumda görüldü~ünü anl~yoruz. B. Hrozny'nin
mühim bir k~sm~n~~tahribine ra~men saray, ça~~n~ n monumental bir yap~s~~olarak
ayakta durmaktad~r. Saray, ça~d~~~~Eski K. Suriye ve Mezopotamya saraylar~~
kar~~s~ nda, Anadolu'nun özelli~ini, beylerin ne tür yap~ larda beyliklerini idare
ettiklerini, detaylar~~ile gözlerimizin önüne sermektedir.
Karum'da, yani a~a~~~~ehirde, merkezi ve kuzey kesiminde çal~~~ld~. I b kat~n~n düzenli sokaklar~, yass~~ve çok iri ta~larla dö~eli yeni meydanl~~~~ve ona aç~lan
ol3-4 odal~~ I b evlerinin bir k~sm~~tetkik edildi. Bunlarda tabletlerin bulunmu~~
mas~, I b kat~ na ait tablet koleksiyonumuzun miktar~n~~esasl~~ ~ekilde art~rm~~t~r.
Böylece, Kani~'in I b kat~ na ait tablet say~s~~ça~da~~Ali~ar ve Bo~azköy tabletlerinin toplam~n~ n iki kat~n~~ a~m~~t~r. Bununla Assur Ticaret Kolonilerinin geç safhas~n~n ayd~nlanmas~ na en büyük yard~ m Kani~ 'ten gelmektedir. Karum'un kuzey
kesiminde II. yap~~kat~n~n tahrip edilmi~~bir ar~ ivindeki tabletlerin çok iyi korundu~unu saptad~k. Evlerde, mezarlarda buldu~umuz her çe~ it eser ve ölü hediyeleri Kültepe'deki yerel müzede, Kayseri ve Ankara Arkeoloji Müzelerinde sergi lenmektedir.
TAHSIN (:)ZGÜÇ

4 — 1975 Ma~at Kaz~lan:
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na
Ba~kanl~~~ mdaki Kültepe Kaz~~Heyeti taraf~ ndan yürütülen Ma~at Höyük kaz~n~n
lar~n~ n üçüncü çal~~ma mevsimi de tamamlanm~~t~r. Ma~at Höyük Kaz~lar~
önemini, ke~iflerin anlam~n~~son Genel Kurul toplant~s~nda aç~klad~~~ m için, kaz~~
~~kat~~
sonuçlar~n~~ k~saca sunma~a çal~~aca~~ m. Burada sonuncu medeniyet üç yap
na
aittir.
Frigler,
Flöyük'ün
tahkimi
daha
kolay
olan
en
ile temsil edilen Frig ça~~
~n'
mütevazi
küçük
binalar
te
n
yap~lar~
lerdir.
Bu
ça~~
yerle~mi~
yüksek k~sm~na
kil eder. Bu küçük evler 2-3-4 odal~d~r. 'Üçüncü kat~n derin temelleri, özellikle,
geni~~ve derin çöp çukurlar~, Hitit yap~lar~~için çok tahrip edici olmu~tur. Frig
katlar~n~n baz~~ k~s~mlarda kal~nl~~~~3 metreyi a~maktad~r. Tek renkli ve boya ile
nak~~l~~seramik, Orta Anadolu'da iyi bilinen seramik türünün ayn~d~r. Eski, Orta
ve Geç üslüba giren seramik hem ~ekil, hem de motifleri yönünden çok çe~itlidir.
~ld~z
Son yap~~kat~~Güney Pontos'a has seramik türüne sahiptir. Bunlar bol bitki, y
rlar.
Son
kat
6.
~maktad~
ve kar~~~ k yarat~klarla ku~~ve hayvan resimlerinden olu
özelliklerine
Mit
~lar~~
la
aittir.
Bu
katta
bulunan
madeni
eserlerin
baz
ve 5. yüzy~
sahiptir.
II. Medeniyet kat~, iki yap~~kat~~ile temsil edilen Hititlere aittir. /Iki 15. yüztahrip edily~ldan daha eski de~ildir. Her iki yap~~kat~~da ~iddetli birer yang~nla
mi~lerdir.
Sonuncu Hitit kat~~üç önemli yap~~ile temsil edilmektedir. Ilki tepenin kuzeyaç~~a
bat~~mail sath~na in~a edilmi~~olup, 400 m2 lik bir alan~~kaplayan ~~~~odas~~
ç~kar~lm~~t~ r. Ta~~duvarlar taban seviyesinden 1.5 m. yükselmekte, kerpiç örgü
ondan sonra ba~lamaktad~r. Duvarlarda bol miktarda a~aç kullan~lm~~t~r. Odalar~n duvarlar~, itinal~~bir ~ekilde, kal~n s~val~d~r. Odalardan birinin ortas~ndaki
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sunak kaidesi iyi korunmu~tur. Bu odada üçgen biçimli siyah, k~rm~z~, beyaz, kahverengi ta~lar~~ bulundu. Dolorit, serpantin, kireçta~~~ve tüften yap~lm~~~renkli ta~lar~n bir yüzü parlak perdahl~d~r. Hepsi tam ortalar~ndan delik olup, boylar~~ çe~itlidir. Taban mozaik de~ildir. Suna~~n, veya duvar~n bir k~sm~n~n süslenmesinde
kullan~lm~~~olmal~d~rlar. Bunlar üniktir ve bu ça~da ilk defa kullan~lmaktad~r.
Bu binada imparatorluk Ça~~~stilinde hiyeroglifli bulleler bulundu. Bir bask~da:
(NA4K) I~IB ta- ba - ar - na - LU - GAL. CAL" kitabesi, yani büyük Kral Tabarna'n~n mührü ibaresi korunmu~tur. Bu "Tabarna-Kaiser" mühür, içinde bulundu~u evden daha eskidir; bask~~uzun süre binada saklanm~~~olmal~d~r.
Tepenin do~usuna kurulan bu kat~n ikinci binas~~yan yana dizilmi~~üç odadan
ibarettir. Bu odalarda bol miktarda sa~lam kaplara, ithal edilmi~~Miken kaplar~na
ve ayr~ca Hitit hiyeroglifli bullelere rastlanm~~t~r. Esasen Ma~at'daki bullelerin
tümü hiyerogliflidir.
Ma~at'~n en önemli safhas~n~~ II. Hitit yap~~kat~~temsil eder. Büyük bir yap~n~n
75 x 35 m. ölçüsündeki bir k~sm~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r. 28 odadan 26's~~ bodrum kat~na aittir. Hitit mimarisinin bütün teknik inceliklerine göre in~a edilmi~tir. Kal~n
ta~~temeller üstünden yükselen kerpiç duvarlarda, s~k bir tarzda tertiplenen a~aç
dikmelerin yeri ve bazen a~aç dire~in kendisi korunmu~tur. S~val~~duvarlar krem,
aç~k pembe, k~ rm~z~ya çalan beyazla badanal~d~r. Bina ~iddetli bir yang~nla tahrip
edilmi~, kireç ta~~~erimi~ ; her taraf~~kömür ve tu~lala~m~~~kerpiç enkaz~~kaplam~~t~r.
Odalar~n baz~lar~~ iri küplerle dolu idi. Bunlar~~görünce Bo~azköy depolar~n~~ hat~rlamamak mümkün de~ildi. Odalardan birinde 20 tablet, birkaç tane de bulle
bulundu. Biti~i~indeki ikinci odada ve yine çok yanm~~~kerpiç enkaz~~içinde 8o
tablet ke~fedildi. Tabletlerin baz~lar~~çok yanm~~, curuf haline gelmi~, birbirine
kaynam~~t~r. Tabletlerin yan~nda, baz~lar~n~n alt~nda yanm~~~ a~aç ve kömür parçalar~na göre, üst kattaki raflardan dü~mü~~olduklar~~anla~~lmaktad~r. Bunlar,
Bo~azköy d~~~nda, ilk defa ke~fedilmi~~olan bir Hitit ar~ivini temsil etmektedir.
Do~uya bakan bu odalar~n bat~s~ndaki üstü aç~k avlu ile odalar aras~nda, avluya
aç~k, üstü kapal~~bir galeri çok iyi korunmu~tur. Bu Büyük Kale'deki avlu da, I,
II, IV, V. Bo~azköy mabetlerinde ve Alacahöyük mabedindeki galerilerin tam
e~idir. Ma~at'taki ta~~direklerin z~vana delikli kaideleri binaya büyük bir görünü~~
kazand~rmaktad~r. Böylece, Bo~azköy d~~~nda Ga~ga bölgesinde bir Hitit saray~~
ke~fedilmi~~oluyor. Çünkü ar~ivine ve plan~na göre bu büyük yap~~saraydan ba~ka
bir anlam ta~~yamaz. Kan~mca bu bina, Bo~azköy'den önce, Ga~ga'lar taraf~ndan
yak~lm~~~olmal~d~r. Mektuplar, özellikle iki tablet üstüne bas~lm~~~Tuthaliya III'e
ait mühür, saray~n M. Ö. ~~ 400 y~llar~na ait oldu~unu belgelendirir durumdad~r.
Sonuncu kat~n kimler taraf~ndan yak~ld~~~m bilmiyoruz. Bu ~ehri de yine Ga~ga'lar
Muwattali (1305 - 1282) zaman~ndaki sava~lar s~ ras~nda yakm~~~olabilirler. Mamafih, kaz~lar~n devam etmekte oldu~u unutulmamal~d~r. Böylesine verimli bir
kaz~da, bir çe~it problemlerin çözümü gecikmez ve bizleri sab~rs~zl~~a al~~t~rmaz.
TAHSIN OZGÜÇ

5 — 1975 Karahöyük Kaz~s~~Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Ankara Cniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
ve Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta
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olan Konya Karahöyük kaz~s~~1975 y~l~nda 8 A~ustos 1975 ile 22 Eylül 1975 tarihleri aras~nda sürdürülmü~tür.
Ba~kanl~~~m alt~nda yürütülmekte olan kaz~ da Arkeolog Neriman Tezcan,
Hititolog Burhan Balc~o~lu ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ö~rencilerinden
Meral Karasu, Cem Karasu, Sedat Erkut, Erdal I~~ k, Kemal Yüksel ve Japon
uyruklu Sachiro Ohmura çal~~m~~lard~r.
Kaz~m~ zda Eski Eserler ve Müzeler Genel M~ldürlu~ünü komiser olarak Konya Müzesinden Arkeolog Bay Salih Y~ld~z temsil etmi~tir.
Karahöyuk kaz~lar~ nda yetenekli bir mustahz~ r olarak yeti~mi~~olan ve Karahöyük eserlerinin restorasyonuna büyük hizmetleri geçmi~~olan Bay Osman Karakaya kaz~~ çal~~malar~~ ba~lamadan k~sa bir süre önce vefat etmi~~oldu~undan
ekibimizde önceden kestirilmesi olana~~~bulunmayan bir bo~luk meydana gelmi~tir.
Duruma bir çare olarak kaz~da daha önce restorasyon i~lerinde çal~~m~~~olan i~çilerle birlikte Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinden Bay Ali Erdem ile Türk Tarih
Kurumundan Bay Hasan Gtiven'den faydalan~lm~st~ r. Bay Hasan Güven k~sa zamanda restorasyon i~lerinde ba~ar~l~~ olmu~tur.
Yükselen i~çi ücretleri kar~~s~nda mali olanaklar~m~z s~n~rl~~kalm~~~oldu~undan
1975 y~l~ nda Karahöyük'te yaln~ z bir alanda çal~~~ labilmi~ tir. Evvelce köyhinun
ta~~aramak maksadiyle baz~~ k~s~mlar~n~~tahrip etti~i Höyu~ün kuzey bat~s~ndaki
T çukurundaki 1973 - 1974 y~llar~nda çal~~m~~~ve I. kata ait önemli bir yap~n~n
büyük k~s~ mlar~~ile söz konusu yap~y~~güney ve bat~~ k~s~mlar~ nda çevreleyen caddeleri meydana ç~karm~~t~k. 1975 y~l~nda baz~~ k~s~mlar~ nda geni~li~i 3 metreyi
geçen bat~ daki caddeyi kuzey do~rultusunda izledik ve kuzey do~u k~sm~ nda 1974 1973 y~llar~ nda meydana ç~ kard~~~m~z yap~n~n devam~~ oldu~u izlenimini veren
bir yap~~plan~~elde ettik. I. kata ait olan bu yap~~iki saf hal~d~ r. Ustteki geç safhas~n~~
yaln~z bir k~sm~ nda saptayabildik. Bu k~s~ mda üst safhada önceki y~llara ait kaz~larda güzel örneklerini meydana ç~kard~~~m~ z at nal~~ biçimindeki ocak ya da altarlar~n ~ imdiye kadar ele geçen en büyük örne~ini bulduk. Altar~ n önündeki sunak k~sm~~yekpare ta~tan i~lenmi~~ve iyi korunmu~~durumda ele geçmi~ tir. Altar~n
at nal~~biçiminde ve konsantrik dairelerle bezenmi~~yüksek k~sm~~fragman halinde
bulunmu~ tur. Eserin di~er örneklerden daha büyük olu~u, buran~ n umuml maksatlar için kullan~lm~~~olan bir yap~n~ n kilit salonu oldu~u izlemini uyand~rmaktad~ r. Bu mahalde mermerden kay~ k biçiminde bir libasyon kab~n~n bulunmas~~
da bu görü~ ü desteklemektedir. Yan~ k izleri gösteren ve birkaç parçadan yap~~t~r~lm~s ve noksan k~s~mlar~~restore edilmi~~olan bu kab~ n bir yan~ nda plastik bir
biçimde i~lenmi~~bir pars~n ba~~~bulunmaktad~ r. Alt k~s~mda y~rt~c~~hayvan~n pençeleri kab~ n kenarlar~n~~tutmakta idi. Hayvan~ n vücudu pul ~eklinde konsantrik
dairelerle bezenmi~ tir. Bu eser Eski Anadolu arkeolojisinin ünik buluntular~~aras~nda yer alacakt~ r. Eserin ba~ar~l~~restorasyonunu ö~rencilerimizden Sedat Erkut'un çal~~malar~ na borçluyuz. Ayn~~yerdeki önemli buluntular aras~nda bronztan kurs biçiminde, bir yüzünde dokuzlu bir helezon deseni bulunan bir damga
mührn ile bir kap kapatmas~~ (?) üzerinde yüksek kaliteli bir damga muhrünün
üç bask~s~~bulunmaktad~ r. Kurs biçimindeki mühürde görulen desene benzer örnekler evvelce "Konya Civar~ nda Karahöyuk'te Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri" adl~~eserimizde No. 225 ile devam~nda yay~nlanm~~t~r. 1975 y~l~nda burada
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bulunan di~er mühür bask~lar~ n~n ise birer duplikat~~ veya paraleli ayn~~ eserde
o8 ve ~~o9 numaralar alt~nda yay~nlanm~~t~r. Bu eserlerin 1975 y~l~nda kaz~lan bu
yap~da bulunmas~, söz konusu yap~n~n da 1953 y~l~nda L çukurunda bulunan saray gibi genel amaçlara hizmet etmi~~olan bir yap~~ oldu~u hususundaki görü~e
yeni bir destek kazand~rmaktad~r.
1975 y~l~n~n önemli buluntular~~aras~nda, ayn~~yap~n~n ikinci seviyesinde meydana ç~kar~lan çok iyi korunmu~~bo~a boynu biçiminde bir libasyon kab~~ile maalesef yaln~z fragmenter halde ele geçmi~~olan ve üzerinde kar~~l~kl~~iki sfenksi gösteren kay~k biçiminde rituel kap an~lmaya de~er. Birinci eser Karahöyük'de evvelce bulunmu~~olan koç boynu biçimindeki libasyon kab~~ ile ayn~~ gruba aittir.
Kay~k biçimindeki sonuncu kapta kabartma halindeki kar~~l~kl~~sfenkslerden yaln~z birinin d~~a bakan ba~~~korunmu~tur. Fevkalade ba~ar~l~~ bir biçimde i~lenmi~~
olan bu ba~, Eski Anadolu küçük plastik eserler sanat~n~n Koloni ya da Erken Hitit ça~~nda eri~ti~i yüksek düzeyi göstermesi bak~m~ndan önemli oldu~u gibi, eser
evvelce Karahöyuk'te bulunmu~~olan ve büyük k~sm~~ bir sfenksi tasvir eden kur~un figürin ile birlikte Eski Anadolu'da sfenks konusu üzerindeki ara~t~rmalara
katk~da bulunacak durumdad~r.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
6 — Bayrakl~~ve Eryllzrai Kaz~lar~~1975 Çal~~malar~ :
Bayrakl~~ kaz~lar~na 1975 y~l~nda 24 Temmuz - 15 Eylül tarihleri aras~nda
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve DTC Fakültesi ad~na devam edilmi~tir.
1974 y~l~~çal~~malar~~ s~ras~nda dördüncü ve be~inci yüzy~l katlar~~ kald~r~lm~~~
ve alt~nc~~yüzy~l katlar~na inilmi~~birçok yerlerde de yedinci yüzy~l katlar~na ula~~lm~~t~r.
Kaz~~ s~ras~nda bol miktarda seramik ve bronz eserler elde edilmi~tir. Bu y~l
özellikle Klazomen türü vazolardan büyü say~da örnekler gün ~~~~~ na ç~kar~lm~~t~r.
Bunlar aras~nda dans eden kad~nlarla süslü bir krater, ayr~ca bir hayat a~ac~n~n
iki yan~nda yer alan iki insan figürlü krater an~lmaya de~erdir. 7. yüzy~la ula~~lan
katlarda da bol say~da Korinth ve Oryantalizan seramik elde edilmi~tir.
Kaz~~ ba~kan~, Bayrakl~'da 15 Eylül - 30 Ekim tarihleri aras~nda buluntular
üzerinde çal~~arak nihai raporun eksiklerini tamamlam~~t~r. Hükümet temsilcili~ini Arkeolog Ömer Ozyi~it yapm~~t~r.
Erythrai'da TTK Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve DTC Fakültesi ad~na Haziran ve Temmuz aylar~nda çal~~~lm~~~olup Akropol üzerinde
arkaik ça~a ait kal~nt~lar~n aranmas~na devam edilmi~~bu arada 6. yüzy~la ait
evler gün ~~~~~na ç~ kar~lm~~t~r. Hükümet temsilcili~ini Arkeolog Ömer özyi~it
yapm~~t~r.
Bayrakl~~ ve Erythrai
Kaz~lar~~ Ba~kan~~
ORD. PROF. DR. EKREM AKERGAL
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7 — Çavu~tepe Kaz~s~~1975 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi "Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~Merkezi" ad~na yürütülen Çavu~tepe kaz~s~~1975 y~l~nda
Temmuz ortas~ndan A~ustos ortas~na kadar devam etmi~tir.
Çavu~tepe kaz~s~, üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda, Dr.
M. Taner Tarhan, Dr. Mehmet Ozsait, Dr. Veli Sevin, Doktorant Oktay Belli,
Doktorant Nesrin özsait Mimar Orhan Ak, Foto~raf uzman~~ Selamet Ta~k~n,
Kamp Müdiresi Aysel Tarhan ve Müze Temsilcisi Filolog Ersin Kavakl~'dan kurulu bir heyet taraf~ndan yürütülmü~, heyete kaz~n~n son haftas~nda Filolog Dr.
Ali M. Dinçol da kat~lm~~t~r.
1975 kaz~~sezonunda çal~~malar ba~l~ca üç ana kesimde yo~unla~t~r~lm~~~ve
önemli sonuçlar elde edilmi~tir:
I. Uçkale ile Çifte rampalar aras~ndaki saha (Uçkale önü)
Uçkale önü mimari kompleksi
Do~u kap~s~~
II. Pithoslu mekânlar (I-II).
III. Pithoslu mekânlar ile Uçkale aras~ndaki alanda yap~lan sondajlar.
Bunlardan ayr~~olarak, do~u rampas~~ istinat duvarlar~~ önünde ve "Yukar~~
Kale" bat~~surlar~nda küçük çapta ara~t~rmalar yap~lm~~, ayr~ca "Yukar~~Kale"de
gelecek y~llarda ba~layacak kaz~lara bir ön haz~rl~k olmak üzere, gerekli plan çal~~malar~~tamamlanm~~t~r.
I. Uçkale ile Çifte Rampalar aras~ndaki saha ( Uçkale önü) :
A) Uçkale önü mimari kompleksi: 1975 sezonunda bu kesimde giri~ilen yo~un çal~~malar sonucunda, Uçkale önü ad~~ verilen geni~çe bir bölümün kaz~s~~ tamamen sonuçland~r~lm~~t~r. Bu kaz~lar sonucunda, Uçkale önü iskan alan~nda 3
tabaka= varl~~~~ortaya ç~kar~lm~~~olup, bunlar:
~ . tabaka: Ortaça~~Nekropolü
tabaka: Urartu sonras~~ iskân~~
tabaka: Ur ar tu ça~~~iskân~ na aittir. Ayr~ca en alttaki 3. tabakan~n
da iki evre gösterdi~i kesinlikle tespit edilmi~tir.
Ortaça~~Nekropolu: Çavu~tepe Uçkale önü 1974 y~l~~ çal~~malar~~ s~ras~nda bu kesimin, özellikle do~u bölümünde küçük bir nekropol bulunmu~tu 1.
Say~lar~~ bu y~l aç~lanlarla 5o'yi a~an mezarlardaki ölülerin ba~lar~~bat~, ayaklar~~
ise do~uya bakmaktad~r. Mezarlar~n ço~unlu~u "basit ta~~sand~k mezar", az say~dakiler ise "basit toprak mezar" tipindedir. Mezarlara ölü hediyesi b~rak~ld~~~n~~
gösteren hiç bir buluntuya rastlanmam~~t~r. Çavu~tepe nekropolu bu durumuyle
Tepecik (Elaz~~) höyu~ünde bulunan nekropolün bir benzeri olup, Ortaça~a aittir 2.

2

A. Erzen, Belleten, 155 (1975) s. 558.
M. Esin, Keban Projesi (1969) s. ~ og, Lev. 83, Res. - 3.

HABERLER

7 ~~t

Urartu sonras~~ iskân~~(M. CO. VI. yüzy~l~n sonuna kadar): 1968 y~l~nda
bu kesimde yap~lan çal~~malar sonucunda, Uçkale önü kaz~~alan~n~n, k.alenin bir
istilâ neticesinde tahribinden hemen sonra, ilkel ~artlarla yeniden bir yerle~meye
sahne oldu~unu tespit et~ni~tik. Urartu sonras~na aidiyeti kesin olan bu tabakay~~
karakterize eden yap~lara, yaln~zca Uçkale önünde de~il, "A~a~~~Kale" surlar~~
içinde kalan iskan sahas~nda da, genellikle yang~n tabakalar~~üzerinde rastlanm~~t~r.
Ustteki Ortaça~~mezarlar~~taraf~ndan esasl~~bir ~ekilde tahrip edilmi~~olan
bu tabaka yap~lar~n~n aç~k planlar~n~~elde etmek imkan~na sahip olamad~k. Yap~lar~n temelleri gayet zay~f olup, aralar~~çamur-harç ile takviye edilen moloz ta~lardan meydana getirihni~tir. Birbirine biti~ik ve düzensiz bir plan gösteren bu
yap~lar~n, sal ta~larla kaplanm~~~küçük birer avluya sahip olduklar~, odalarda ocak
ve tand~rlar~n yer ald~~~, tabanlar~n s~k~~t~r~lm~~~topraktan meydana geldi~i anla~~lm~~t~r...
Bu katta küçük buluntu olarak yaln~zca çok kaba, k~smen çark ve k~smen
elle ~ekillendirilmi~ , isli siyah ve kiremit renginde kaba mutfak kaplar' ele geçirilmi~~olup, parlak k~rm~z~~astarl~, tipik Urartu keramik parçalar~na hiç rastlanmam~~t~r.
Urartu ça~~~iskâ n~~(M. O. VII. yüzy~l): Önceki raporlar~m~zda da bekuzey ve güneyden bir duvarla s~n~rlanan bu yap~~toplulu~u,
lirtti~imiz
"Çifte Rampalar"~n birle~ti~i "Do~u Kap~s~"na kadar devam etmektedir.
Kompleksi kuzeyden sm~rlayan ana duvar, (IX) ve (X) no. lu mekanlar~n
hizas~na kadar, aynen bir sur duvar~~görünümünde olup, yer yer 3.00 m. - 3.50 m.
geni~lik, 0.50 m. derinli~inde bastiyonlara sahip bulunmaktad~r. Ancak, kurtin
kesimleri, Urartu tal~kimat mimarisinde kar~~la~~ld~~~~gibi, düzgün arahklar göstermezler. (XI) no. lu mekândan itibaren, do~uya uzanan kuzey duvar~, gerek
i~çilik ve gerekse boyutlar bak~m~ndan de~i~ik özellikler ta~~maktad~r. Güney
duvar~~da ayn~~~ekilde, farkl~~iki teknikle in~a edilmi~tir; ancak burada bastiyonlar
yoktur.
Bat~dan do~uya do~ru 13 mekândan meydana gelen bu yap~lar toplulu~undan
(I) ve (II) no.lu mekânlar 1968 döneminde, (ili) no.lu mekan ise 1972 döneminde
meydana ç~kar~lm~~t~. 1975 döneminde giri~ilen yo~un çal~~malar sonucunda,
do~uya do~ru ~~o mekan daha aç~~a ç~kar~larak "Uçkale önü kompleksi"nin kaz~s~~
tamamlanm~~~bulunmaktad~r.
Buna göre (III-V) ve (XI) no.lu mekânlar, dikdörtgen planl~~birer büyük
salon görünümünü ta~~maktad~rlar; (III) no. lu mekan, yakla~~k olarak 14..00 m.
x 9.00 m., (V) no. lu mekan 16.50 m. x 9.00 m., (XI) no. lu mekan ise 19.50 m. x
9.00 m. boyutlarmdad~r. (ii!) ve (V) no.lu mekanlar~n çat~lar~m, dikdörtgen kerpiç payeler, (XI) no.lu mek.ân~nkini ise ta~tan kaidelere basan direkler ta~~maktad~r. (II) (9.00 m. x 4.50 m.), (IV) (9.00 m. x 3.50 m.) ve (VI) (8.50 m. x 2.00
m.) no.lu mekânlar, boyutlar~ndan da anla~~laca~~~gibi, birer ara geçit yap~s~~niteli~ini ta~~maktad~rlar. (VII) (7.1 o m. x 4.50 m.) (VIII) (8.30 m. x 3.00 m.),
8
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(IX) (4.20 m. x 4.50 m.) ve (X) (3.00 m. x 3.00 m.) no.lu mekanlar~n yer ald~~~~saha esasl~~bir tadilât~n izlerini yans~tmaktad~r. Bundan sonra gelen (XI) (2o. ~~o
m. x 9.60 m. x 9.10 m. x 9.4o m)., (XII) (9.00 m. x 7.70 m. x 7.40 m.) ve
(XIII) (7.70 m. x 7.50 m.. x 3.30 m.) no.lu mekanlar~n gerek malzeme ve gerekse teknik yönden, kalenin Urartu ça~~ndaki son mimari geli~im evresine ait
olduklar~~aç~k bir ~ekilde izlenebilmektedir.
Uçkale önü sahas~n~n en do~u ucunda yer alan ve (XI) no.lu "Direkli Salon"a
biti~ik olarak in~a edilmi~~bulunan (XII) ve (XIII) no.lu mekanlar~n, kalenin
Do~u Kap~s~~ile ilgili olduklar~~ aç~kt~r.
B) Do~u Kap~s~ : Bu y~l, "Çifte Rampalar"~n birle~ti~i alanda yap~lan çal~~malarla, kalenin M. O. VII, yüzy~la ait oldu~u anla~~lan ana giri~~kap~s~n~~ortaya
ç~kartm~~~bulunmaktay~z. "A~a~~~Kale"nin en do~u uç kesiminde yer almas~~nedeniyle buras~~ "Do~u Kap~s~" olarak adland~r~lm~~t~r. 3.80 m. geni~li~indeki kap~n~n bat~~kesimini (XIII) no.lu mekâmn güney duvar~n~n do~uya do~ru 0.40 m.lik
bir ç~k~nt~s~~meydana getirmekte, ayn~~mekâmn 4.60 m.lik do~u duvar~~ise kap~~
ön avlusunu bat~dan s~n~rlamaktad~r. Yukar~da sözü edilen (XIII) no.lu mekâmn
bir kule görevini gördü~ü kuvvetle muhtemeldir. ~ehir kap~s~n~n do~u kesimini
ise, 1973 sezonunda ortaya ç~kar~lm~~~ve Yukar~~Kale'ye kadar uzanan "tahkimli"
yolun" 1. ~~o m. kal~nl~~~ndaki kuzey duvar~n~n bat~~ucu meydana getirmektedir.
Bu kesimde anakayan~n bir hayli yüksek olmas~~nedeniyle, anakayadan i~lenen
temel, duvar geni~li~inde yontularak yükseltilmi~tir. Kap~n~n do~u duvar~n~n
güney iç kesiminde in situ durumda, büyükçe boyutlu, kalker ta~~ndan söve mili
yata~~~tespit edilmi~tir. Kuzey (ön) ve güney (iç) avlularda yap~lan kaz~larla, zeminin tamamiyle salta~lariyle kapland~~~~anla~~lm~~t~r.
Çavu~tepe kalesindeki son Urartu mimari evresine aidiyeti kesin olan bu geç
devir giri~~kap~s~n~n, plan bak~m~ndan Urartu kap~~mimarisine büyük bir yenilik
getirdi~i ~üphesizdir.
II - Pithoslu ~nekanlar ( I-II) : Geçen y~lki raporumuzda, mimari ayr~nt~lar~~ ve
fonksiyonu hakk~nda, ana hatlariyle aç~klamas~n~~yapt~~~m~z bu mekânlardan I
no. lu olan~n~n kaz~s~~sona erdirilmi~~ve yap~~tümüyle meydana ç~kar~lm~~t~r.
Bu y~lki çal~~malar~m~z s~ras~nda çok ilginç bir durumla kar~~la~~lm~~t~r; 29
no. lu pithosun içinde toplam, olarak 21 adet birinci s~n~f, parlak k~rm~z~~astarl~~
kap ele geçirilmi~tir. Bunlar 5 adet ayakl~~kase ve 16 adet çe~itli boyda yonca a~~zl~~
testiden meydana gelmektedir. Testilerin kulplar~~ alt~nda, pi~imden sonra kap
yüzeyine kaz~narak i~lenmi~~"ölçü i~aretleri", Urartular~n kulland~~~~ölçü sistemine
yeni boyutlar kazand~racak niteliktedir. Benzer buluntu toplulu~una KarmirBlur'da da rastlanm~~t~r. Ayr~ca geçen sezonda oldu~u gibi, hemen her pithosun
içinde k~r~k parçalar üzerinde Urartu çivi yaz~l~~ ve k~smen piktografik ~ekilleri
havi 32 adet pithos parças~~ele geçirilmi~tir. Geçen sezon bulunan yaz~l~~pithos
parçalar~n~n tümü kaz~m~z filolo~u Dr. Ali M. Dinçol taraf~ndan yak~nda yay~nlanacakt~r. Bu arada, baz~~pithoslar~n içinde ele geçirilen kömürle~mi~~zahire kal~nt~lar~~ve kendirden örme ince halat parçalar~, usulüne uygun bir ~ekilde toplanarak,
incelenmek üzere Merkezimiz laboratuvar~nda muhafaza alt~na al~nm~~lard~r.
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I no. lu meldn~ n bat~s~ndaki II no. lu pithoslu mekan da ayn~~ölçüleri göstermekte olup (22.75 m. x 6.90 m.), gelecek sezon yap~lacak çal~~mayla tamamen
aç~lm~~~olacakt~r.
III - Pithoslu ~nekânlar ile Uçkale aras~ ndaki alanda yap~lan sondajlar : 1975 kaz~~
döneminde yo~un çal~~ malara sahne olan bu kesim, A~a~~~Kale surlar~~içinde kalan
tek ara~t~r~lmanu~~sahay~~meydana getirmekteydi. Bu geni~~alan, A~a~~~Kalenin
do~u bölümünü tamamen kaplamaktad~r. Bu alanda, üçü tepenin orta k~sm~nda ve
Uçkale'nin yakla~~ k olarak ~~o m. bat~s~ndan itibaren ba~layan, biri ve güney yamaçta olmak üzere 3.00 x 5.00 m. boyutlar~nda dört sondaj çukuru aç~ld~.
no.lu sondaj: Uçkalenin bat~~bitim noktas~nda ~~o m. bat~da yapt~~~m~z ilk
sondajda, 2.30 m. derinlikte, s~k~~t~r~lm~~~topraktan meydana gelen bir zemine
inilmekle beraber, sondaj çukurunun kuzey ve güney yüzlerini do~u-bat~~yönünde
kateden, kuzeydeki 0.20 m., güneydeki ise o., o m. yüksekli~inde, basit ta~~duvarlardan ba~ ka hiç bir mimari kal~nt~~izine rastlanmad~. Ayn~~sondajda, her biri 1.50
m. ile 1.6o m. aras~ndaki derinlikierde bulunan üç kaptan ba~ka bir küçük buluntu
da ele geçirilmemi~tir.
2 no.lu sondaj: ~~no lu. sondaj çukurunun aks~nda, 2.00 m. bat~s~nda açt~~~m~z
ikinci çukurda ise, 2.20 m. derinlikte, gayet özenli bir ~ekilde düzeltilmi~~anakayadan
bir zemine rastlanm~~t~r. Çukurun bat~~yüzünü kuzey-güney yönünde kateden ve
mevcut kal~nl~~~~1.00 m.yi bulan anakaya üzerine oturtulmu~~bir duvar ortaya
ç~kar~lm~~~olup, yüksekli~i 1.20 m.ye ula~maktad~r. Duvar~n 0.70 m. do~usunda ve
bu duvara paralel olarak sondaj çukurunu kuzey-güney yönde kesen o.6o m. kal~nl~~~nda ve 0.40 m. yüksekli~inde ikinci bir duvar daha tespit edilmi~tir. Ancak bu
ikinci duvar yakla~~k olarak 0.10 m. kal~nl~~~ nda bir kül-kömür tabakas~~üzerine
in~a edilmi~tir. Sondaj çukurunun kuzeydo~u kö~esinde 900 lik bir aç~yle do~uya
dönen bu duvar~n, kalenin hangi iskan evresine ait oldu~unu söylemek kamm~ zca
biraz erkendir. Sondaj çukurunda, küçük buluntu olarak kemik, at ko~um aksanu,
bazalt tabak ve keramiklerin yan~ nda bir bronz kemer, üzerindeki hayvan motifleri yönünden, Urartu sanat~n~n ünik örneklerinden birini meydana getirmektedir.
3 no.lu sondaj: 2 no.lu sondaj~n yakla~~k olarak 20 m. bat~s~nda açt~~~m~ z üçüncü
sondajda 1.1 o m. derinlikte, düzeltilmi~~anakayadan bir zemine ula~~lnu~t~r. Tran~enin ortas~nda do~u-bat~~yönünde uzanan 1.50 m. kal~nl~k ve o.8o m. yükRekli~inde ta~tan duvar 2 no.lu sondaj çukurunda tespit edilen kal~n duvar~n özelliklerini
ta~~maktad~r.
Bu sondajlar~n tümü, kalenin ara~t~r~lmam~~~olan bu kesiminde de büyük bir
mimari kompleksin varl~~~n~~ ~imdiden kan~tlam~~~durumdad~r.
no.lu sondaj: A~a~~~Kale do~u bölümünün güney yamac~nda yap~lan sondajda ise 1.8o m. derinlikte, moloz ta~lardan meydana getirilmi~~bir blokaj ortaya
ç~kar~lm~~~olup, tran~enin yakla~~k olarak ortas~ndan ba~layarak, do~uya do~ru
devam eden blokajdan 0.75 m. yükseklikte bir kademe tespit edilmi~tir. Kademenin
ön k~sm~~moloz ta~lardan kuru duvar seklinde örülü olup, üzeri ise yass~~salta~larla
kaplanm~~t~r.
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Bu y~l yap~lan kaz~larla, M. O. VIII, yüzy~l~n ortalar~nda Sarduri II taraf~ndan
kurulmu~~oldu~u bilinen Çavu~tepe kalesinin, M. O. VII, yüzy~lda da büyük bir
geli~meye sahne oldu~u ve bu parlak ya~ant~s~n~~M. O. VII, yüzy~l~n sonuna, yani
krall~~~n y~k~l~~~ na de~in sürdürdü~ü aç~kça anla~~lm~~~bulunmaktad~r.
PROF. DR. AF~F ERZEN
Çavu~tepe Kaz~~ Heyeti Ba~kan~~
8 — Van Kalesi Kaz~s~~1975 Çal~~malar~ :
Yukar~da belirtilen kurumlar ad~na, ba~kanl~~~m alt~nda ayn~~ekiple yürütülen Van Kalesi kaz~lar~~A~ostos ortas~ndan Eylül ba~~na kadar devam etmi~tir.
Kaz~lara Müze temsilcisi olarak Arkeolog Zeki Güven kat~lm~~t~r.
Van Kalesinde 1975 kaz~~döneminde, sitadelin güney alt kesiminde, literatürde
"Kurucular" ve "Menua" mezarlar~~ olarak tan~mlanan mezarlar~n önündeki
geni~~alanda çal~~~lm~~t~r. Güney k~sm~~ Ortaça~a ait kerpiç surlar ile s~ n~rlanan
bu kesim, büyük bir an~tsal platformdur. Urartu kaya mimarl~~~n~n en büyük
uygulamalar~ndan birini meydana getiren bu mezar an~tlar~mn içi 1972 sezonunda
temizlenmi~~ve mezar odalar~n~n giri~leri önünde sondajlar yap~lm~~t~. Bu sezon da,
yukar~da sözü edilen platformu kapatan, yakla~~k olarak 2.50 m. k.al~nl~~~ndaki
moloz y~~~n~mn çok büyük bir kesimi temizlenmi~~bulunmaktad~r. Anakayamn
düzeltilmesiyle meydana getirilmi~~olan bu an~tsal platform, ait oldu~u yüzy~l~n
görkemi ile de uygun bir görünüm arzetmektedir. Platform, mezarlar~n cephesini
meydana getiren duvarlar~n alt taraf~nda bir sedir ~eklinde yükselmektedir. Ayn~~
duruma, sitadelin kuzeydo~u ucunda yer alan ve yaz~tlanyle Sarduri II (M. O.
764-735) ça~~na tarihlenen ve halk aras~nda Anal~k~z ya da Hazine Kap~s~~ diye adland~r~ lan kaya platformunda da rastlanmaktad~r. Mezar cephelerini çevreleyen bu
sedirlerin (bank) dinsel törenlerle ilgili bir fonksiyonu olsa gerektir. Ancak bu fonksiyonun yan~nda, kaya kitlesinin çok ustaca ~ekillendirilmesi, Urartu fasat mimarisinin bu en an~tsal yap~t~na büyük bir hareket sa~lamaktad~r.
Ayr~ca bu sezon, Prof. Dr. Afif Erzen'in yönetiminde, Istanbul eniversitesi
Edebiyat Fakültesi "Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~Merkezi" ve
Alman Devlet Arkeolojisi Enstitüsü'nün ortakla~a yapt~klar~~bir çal~~ma ile, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl~~~, Elektrik Etüd Idaresi Geo-Foto ~ubesi mensuplar~ndan, emekli Harita Müh. Haydar Bora ba~kanl~~~nda, Harita Müh. Ilhan Da~l~,
Yersel Fotogrametri uzman~~Erhan Alpan, Nirengi ve Topografya teknisyeni Adnan
Da~l~, Harita teknisyeni Nevzat Yalç~nkaya ve Serhat Güner'den kurulu bir ekip,
Van Kalesinin yersel fotogrametrik yöntemle topografik plan~n~~ ç~karm~~lard~r*.
Türkiye'de, arkeoloji alan~nda, tamamen bir Türk ekibince, bu kadar geni~~
çapl~~bir yersel fotogrametri çal~~mas~~ilk kez Van kalesinde uygulanm~~~ve ba~ar~yle sonuçland~r~lm~~t~r.
* Bu projenin gerçekle~mesinde büyük yard~mlar~~dokunan Kültür Bakanl~~~~
Müste~ar~~Prof. Dr. Emin Bilgiç'e, Harita Genel Müdürlü~ü yetkililerine ve yukarda geçen ekip üyelerine, ayr~ca ki~isel çabalanyle projeye büyük katk~larda
bulunan Harita Müh. Say~n Haydar Bora'ya te~ekkürü zevkli bir görev sayar~m.
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1972-1973 y~llar~nda Alman Devlet Arkeoloji Enstitüsü ve Karlsruhe Geodezi
Enstitüsü'nün Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile ortakla~a yapt~klar~~
fotogrametri çal~~malar~ndan sonra, bir Türk ekibinin, Alman Devlet Arkeoloji
Enstitüsü'nün maddi ve teknik yard~mlanyle bu i~i ba~arm~~~bulunmas~~ayr~~bir
önem ta~~maktad~r. Yurdumuzdaki bu gibi kurulu~larla kurulacak bir koordinasyon
ile yap~lacak ortak çal~~malar, Türk arkeolojisinin daha sa~lam temeller üzerine
oturmasma büyük katk~da bulunacakt~r.
PROF. DR. AFIF ERZEN

Van Kalesi Kaz~~Heyeti Ba~kan~~
9 — 1975 Acemhöyük ve Tepeba~lar~~ Kaz~lar~ :
1975 yaz aylar~nda Acemhöyük ve Tepeba~larmda T. T. K. ile Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Ankara Üniversitesi ad~na, Dr. Aykut Ç~na.ro~lu,
Dr. Arma~an Erkanal, Asistan U~ur Silistreli, Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Foto~raf Salâhaddin oztartan, Restoratör Saadet Dinçer'den kurulu heyet, ba~kanl~~~mda kaz~lar~~yürütmü~tür. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü temsilcisi olarak Erol Faydal~~vazife gördü.
Acemhöyük Kaz~lar~ :
Bu mevsim Hatipler-Tepesindeki resmi yap~n~n kaz~s~na devam edilmi~~ve
Sar~kaya Saray~n~n güneydo~usuna rastlayan ete~inde, o bölgenin iskan durumunu
anlamak amac~yla çal~~ma alan~~geni~letilmi~tir.
Hatipler-Tepesinde, resmi yap~n~n bat~, do~u ve güney k~s~mlar~nda geni~~
ölçüde çal~~~lm~~t~r. Bat~~yönünde evvelce toprak almak maksad~yle büyük tahribata
u~ram~~~olan k~s~mda, binadan kalabilen izleri bulmak gayesi ile kaz~~ve temizlik
yap~lm~~, duvar ve temel izlerine ve büyük bir kap~ya ait olmas~~gereken itina ile
oyulmu~~bir söve ta~~na rastlanm~~t~r. Ayr~ca burada, bat~~ d~~~duvar~n~n istikameti
de tespit edilmi~tir.
Çabamn büyü~ü kuzeydo~u kanad~nda yo~unla~t~r~lm~~t~r. Burada geçen
mevsim izlerine rastlad~~~m~z duvar parçalar~n~n ait oldu~u odalar aç~~a ç~kar~lm~~,
cephe k~sm~ndaki kerpiç kaidelerin alt~~ adet de~il, dokuz olmas~~gerekti~i anla~~lm~~t~r. Odalar~n duvarlar~n~n s~valar~~sa~lam bir ~ekilde korunmu~, iki odan~n ta~~
temellerinde rastlanan söve ta~lar~~ile kap~~ yerleri belli olmu~tur. Bina bu istikamette höyü~ün merkezine do~ru geni~lemektedir. Böylece köylüler taraf~ndan,
vaktiyle bol miktarda ç~kart~lan kömürle~mi~~kalaslar~n bulundu~u yere do~ru
yakla~~lmakta, oras~n~n da bu binaya veya ba~ka bir resmi yap~ya ait oldu~u anla~~lmaktad~r.
Acemhöyük'un ikinci saray~~ oldu~una ~üphe etmedi~imiz bu momunantel
yap~n~n oda say~s~~yetmi~~alt~y~~bulmu~tur. Bu miktara üst kat odalar~~dahil de~ildir.
Bu ölçüleri ile Hatipler-Tepesindeki saray~n Anadolu'nun M. O. 18. yüzy~lda en
büyük birkaç yap~s~ndan biri oldu~una ~üphe yoktur.
Hatipler-Tepesi saray~nda, Sar~kaya saray~n~n aksine, bir iç avluya rastlanmam~~t~r. Elimizdeki zemin kat~n~n, 6 küp deposunun da tan~ kl~k etti~i gibi, depo
olarak kullan~ld~~~, üst kat~n ise ikamete tahsis edildi~i daha iyi anla~~lmaktad~r.
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Küplerin korundu~u bölmeler d~~~ nda kalan odalardan derlenip, tasnif edilen
çanak çömlek parçalar~n~n yard~m~~ ile Hatipler-Tepesi saray~n~n envanterini sa~lamaya çal~~maktay~z.
Acemhöytik'ün, ~ehrin en parlak devresinde ve Kültepe'de oldu~u gibi, büyük
k~sm~n~n resmi yap~lara ayr~ld~~~, halk~n a~a~~~ ~ehirde oturdu~u, bu y~lki ara~t~rmalarla daha iyi ö~renilmi~tir.
Sar~kaya saray~n~~ çevreleyen galerinin direk kaidelerinin onar~ m~na bu y~l
da devam edilmi~tir. Ancak ta~~kaideler onar~ld~ktan ve aralar~ndaki uzakl~k belirtildikten sonra plan~n~~çizmek mümkün olacakt~r.
A~a~~~~ehir kaz~s~, Sar~kaya saray~n~n Melendiz çay~na, yani güneydo~usuna
bakan k~sm~nda yap~lm~~t~r. Saray~n taban~~esas al~nmak üzere, daha derine do~ru
iki yap~~ kat~~üzerinde çal~~~lm~~t~r. Her iki kat~n da Assur Ticaret Kolonileri devrine
ait oldu~u anla~~lm~~t~ r. Bulunan kerpiç evlerin küçük odalara sahip oldu~u görülmu~, derlenen çanak çömlek tasnif edilerek, önümüzdeki mevsim geni~~ölçüde
devam edecek kaz~ya zemin haz~rlanm~~t~r.
Tepeba~lar~~ Kaz~s~~
Geçen sene aç~lan orta çukurun derinle~tirilmesine devam edilmi~, Demir
Devrinin geç ve orta safhalar~~ ara~t~r~lm~~t~r. Her iki safhada da Gordion ve ~ç
Anadolu Demir Devri ~ehirleri ile olan ili~kiler ö~renilmi~tin Ba~~halk~n~n, kaz~lar
ba~lamadan önce, höyü~ün kuzeybat~s~nda açt~klar~~alanda, höyü~ün taban~na
kadar olan k~sm~~ ara~t~ r~lm~~~ve Tepeba~lan höyti~ünün ilk iskan~mn Demir Devri
oldu~u anla~~lm~~t~r.
Güneybat~~ k~sm~nda, tepenin en yüksek noktas~na bak~nca 4 m. kadar a~a~~da,
sat~htan izleri belli olan surlar~n ara~t~r~lmas~na ba~land~. Zamanla bir hayli ta~~
çekilmesine ra~men, kalenin çok iri ta~larla in~a edildi~i anla~~ld~. D~~~yüzeyden
korunan bir s~ra ta~~aç~~a ç~kar~ld~. Bizansl~lar, küçük bir hücre haline getirdikleri
bölmeyi s~vam~~~ve badanalam~~lard~r. Kale kaz~s~~ esnas~nda bulunan seramik,
M. O. 8. yüzy~la ait olup, Demir Devrinin karakteristik örnekleridir. Höyü~ün
do~u k~sm~nda ayn~~ yüzy~la ait seramik de a~a~~~yukar~~ surlar ayn~~ derinlikten
ç~kar~lmaktad~r.
Bu y~l cami onar~m~~ s~ras~nda Ni~de'de ke~fedilmi~~olan bir stel büyük önemi
haizdir. Ta~~n~n cinsinin Demir Devri Kalesindekilerin ayn~~ olu~una, Ni~deye yak~nl~~~na ve üzerindeki tasvir ve hitabenin 8. yüzy~la ait olmas~~sebebiyle, Tepeba~lar~ndan ç~km~~~olmas~~gereken stelin kitabesi Say~n Prof. Dr. Mustafa Kalaç
taraf~ndan yay~nlanacakt~r. Bize verdi~i bilgiye nazaran an~t, Warpalawa~'~n o~lu
taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r. ezerinde Geç Hitit Devrinin birçok stellerinde görülen
Tarhunza tasviri vard~r. Bir elinde y~ld~r~m, di~erinde balta tutan tanr~, bu bölgede yap~lan di~er an~tlarda (ivriz, Anbarderesi, Ke~lik Yaylas~) oldu~u gibi üzüm
ve bu~day ba~a~~~ile de ilgili gösterilmi~tir. Çok iyi okunan sa~lam durumdaki
kitabesi sebebiyle kolayca tarihlenen an~t, Geç Hitit Devrinin, en güçlü Assur
tesiri gösteren gurubunun tarihlenmesinde büyük yararlar sa~layacakt~r.
N~MET ÖZ GÜÇ
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— 1975 Samsun Bölgesi Ara~t~rmalar~~ve !kinci Dönem ~kiztepe Kaz~s~~

Cyelerimizden Prof. Dr. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Handan Alk~m,
Dr. Önder Bilgi, Dr. J. Yakar, Dr. Ali M. Dinçol, Mühendis - Mimar Z. Dicleli,
Sarpol Ba~ar ~zgiz (Desinatör - Arkeolog), Arkeolog Nihat Sümer (Bakanl~k Temsilcisi), Aziz Albek (Foto Uzman~), A. Aytemur (Restoratör), M. A. I~~n, Ya~ar
Y~ld~z, Zeynep Sar~, ~ lksen Ba~aran, Nurullah Ayd~n ve Sabri K~z~ltan'dan olu~an
bir kurul taraf~ndan Kurumumuz ad~na — Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve ~stanbul Üniversitesinin kat~lmasiyle — hem 1974'te ba~lat~lan ~kiztepe
kaz~s~na, hem de Samsun bölgesindeki topraküstü ara~t~rmalar~na 12 Temmuz22 Eylül 1975 tarihleri aras~nda devam edildi.
A. ikiztepe'deki Kaz~~
Do~al dört yükselti üzerinde olu~an ~kiztepe Höyü~undeki ikinci dönem
çal~~ma plan~m~z ~u idi: Gerek ~kiztepe I'de ve gerek ~kiztepe I ile ~ kiztepe II
aras~nda yer alan boyun noktas~nda Eski Bronz III ile Erken Hitit ça~~~aras~ndaki
"Ara Devrin" (= Ubergangsperiode) yerle~mesinin yay~l~~~ alan~n~~ saptamak ve
onun alt~ndaki Eski Bronz Ça~~~yerle~mesinin son evresine rastlad~ktan sonra daha
fazla derinle~memek. Bu amaçla dört sondaj yeri seçildi: F. G, D ve A'.
I) F-Sondaj ~~ (~kiztepe I ile ~kiztepe II aras~ndaki boyun noktas~nda): ~kiztepe I'e daha yak~n olan bu kesimde 5 x 5 m. boyutundaki gridlerden olu~an
bir alan aç~ld~. Yuzy~llar~n erozyonu ve çift sürme nedeni ile özellikle
275 m2
~kiztepe I'in kuzey yamac~ndan kay~p akan topra~~n birikmesiyle olu~an kal~n bir
moloz tabakas~n~n içinde hem "Ara Devir" hem de Eski Bronz Ça~~~çanak - çömlek
parçalar~~kar~~~ k bir durumda bulundu. Moloz y~~~n~mn alt~nda, gridlerin ikisinde
yang~n geçirmis "Ara Devir" yerle~mesinin bast~r~lm~~~topraktan yap~lma dü~emesinin kal~nt~lar~na rastland~~ve pis6 parçalar~~ve çok say~da "Ara Devir" keramik
parçalar~~meydana ç~kar~ld~. F-Sondaj~n~n kuzey ucunda daha derinde Eski Bronz
ça~~na ait yine toprak dö~eme taban~, bir f~r~n kal~nt~s~, ayn~~ça~~n çanak-çömlek
parçalar~~ ve pi~mi~~topraktan yap~lma iki figürin parças~~bulundu; bu figürinlerin
benzerlerinin ~imdiye kadar Orta Anadolu'da görülmemesi ve fakat Bat~~Anadolu'da ve Balkanlar'da benzerlerine rastlan~lm~~~olmas~~çok ilginçtir.
G-S o n d aj I: ~kiztepe I'in hemen kuzey ete~inde ve F - Sondaj~n~n 30 m.
güney do~usunda 2 gridden olu~an 50 m2 'lik bir alanda aç~ld~. Gridlerden birinde,
moloz birikintisinin alt~nda bast~r~lm~~~topraktan yap~lma yang~n geçirmi~~"Ara
Devir" dö~emesi aç~~a ç~kar~ld~ ; dö~emenin hemen alt~nda yine "Ara Devir" ça~~na
ait pi~mi~~topraktan iki ufak küp içinde iki küçük çocuk gömüsü bulundu (Küp
Mezar I ve Küp Mezar 2). Tipik "Ara Devir" çanak-çömlek kal~nt~lar~, pi~mi~~
topraktan bir geyik ritonu parças~~ bir kad~n (Tanr~ça?) figurini parças~~ bu kat~n
ilginç buluntular~~aras~ndad~r. Kömürle~mi~~hat~l kal~nt~lar~~ ve yanm~~~ pis6 parçalar~~ ah~ap in~aya kan~tl~k etmektedir. Daha fazla derinle~ilmedi.
Böylece, F ve G - Sondajlar~, boyun noktas~nda "Ara Devire" veya Erken Hitit
ça~~na ait yerle~melerin varl~~~n~~göstermi~~oldu.
D-S o nd aj I: ~kiztepe I'in tepesinde ve 1974 döneminde aç~lm~~~olan
A - Sondaj~n~n hemen bat~~ biti~i~inde 5 x 5 m.lik 12 gritten olu~an 300 m2'lik
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bir alanda geli~tirildi. Burada ilk kültür tabakas~~olarak "Ara Devire" veya Erken
Hitit Ça~~na ait kata rastlanmad~; bunun nedenini, tepe üzerindeki etkili erozyonda
ve çift sürme s~ras~nda has~l olan toprak kaymas~nda araman~n yerinde olaca~~~kan~s~nday~z. Bu nedenle ilk kazma vuruldu~unda do~rudan do~ruya Eski Bronz
Ça~~n~n son evresine ait bast~r~lm~~~topraktan yap~lma dö~eme yer yer aç~ld~.
Alan~n do~u kesiminde ise basit topra~a gömü türünde 17 iskelet bulundu. Bunlar~n
üçünde ölü hediyesi olarak m~zrak ucu (bronzdan), birinde z~pk~n (bronzdan), birinde de küpe (bronzdan) vard~. M~zrak uçlar~~gerek ~ekil ve gerek nitelik bak~m~ndan Orta Bronz devrinin tipik örneklerini temsil ettiklerinden, bu gömulerin
"Ara Devire" veya Eski Hitit Ça~~na ait olduklar~~ anla~~lmaktad~r. Yine ayn~~
kesimde ve biraz daha derinde muhtemelen Eski Bronz III'e ait (?) iki basit
"topra~a gömüye" daha rastland~.
D - Sondaj~mn ufak buluntular~~ aras~nda çe~itli sileks aletleri, bronz i~neleri,
spiral k~vr~ml~~bronzdan bir süs e~yas~n~, çe~itli kemik eserlerini (spatula, b~z, i~ne
vs.) ve sap k~sm~~her iki yandan spiral k~vr~m yapan ilginç bir bronz hançeri özellikle
zikretmek isteriz ; bu sonuncusunun benzerine Balkanlarda rastlan~lm~~~olmas~~yine
üzerinde durulacak bir husustur.
A' -Sondaj I: Ikiztepe I'in tepesinden itibaren do~u yamac~~ do~rultusunda
5 x 5 m. boyutunda 14 gridden olu~an 350 m2'lik bir alan~~kapsayan bu kesimde
hem "Ara Devir" hem de Eski Bronz Ça~~na ait keramik parçalar~~ile küçük buluntular~n (çok miktarda ba~l~~ i~neler, bir bilezik, hepsi bronzdan) ve pis6 kal~nt~lar~n~n kar~~~k bir surette bulunmas~~dikkatimizi çekti. Ancak alan~n güneyindeki
gridlerden birinde "Ara Devir" dö~emesinin taban~~ve bu tabana gömülerek oturtulmu~~olan k~r~k üç pitos in situ olarak meydana ç~kar~ld~. Biraz daha derine inildi~i
vakit lkiztepe I'in tepe yüksekli~ine nazaran 3.62 m. derinlikte yine moloz y~~~n~~
içinde Hellenistik devre ait bir keramik parças~na rastlanmas~, bu kesimin sonraki
bir ça~da herhangi bir nedenle kar~~t~r~lm~~~olabilece~i ~üphesini uyand~rd~. Durumun ayd~nlat~lmas~~için ayn~~kesimde derinle~ildi~i vakit düzenli kesme ta~tan
yap~lma dromoslu an~tsal bir mezar binas~~aç~~a ç~kar~ld~. Daha o devirde soyulmu~~
oldu~u ve tahrip gördü~ü anla~~lan bu mezar binas~n~n, bu dönemde ancak iki
basamakla inilen dromos'u (uzunlu~u: 7.90 m.) ve tonosla örtülü ön-odas~~(boyutu:
2.40 X 3.40 m.) aç~labildi ve esas mezar odas~n~n kaz~lmas~, mevsimin bitmesi
nedeni ile gelecek y~la b~rak~ld~. Dromos içinde Hellenistik ça~a ait k~rm~z~~ renkte
bir vazo parças~~ve dromosa inen ikinci basama~m önünde de kral Lysimachos'a
ait alt~n bir sikke mezar binas~n~n tarihlendirilmesine ~~~k tutmaktad~r. Sikkenin bir
yüzünde krali portre vard~r. Öteki yüzünde de taht üzerinde oturan Tanr~ça Atena'n~n tasviri görülür. Atena'mn sa~~eli üzerindeki Nike tasvirci~inin alt~nda AN
(=Anchiale) monogram~, taht~n~n alt~nda ise BY (=Byzantion) monogram~~bulunmakta, ayr~ca Atena'n~n iki yan~nda BAEIAME ve AYEIMAXOY lejand~~ yer
almaktad~r. Bu duruma göre, alt~n sikkenin Lysimachos'un ölümünden sonra
Byzantion ~ehrinin Anchiale ~ehri ile birlik kurmas~ndan sonra Byzantion'da
bas~ld~~~~ve M. O. 28 ~~ 'den sonraki bir tarihe aidiyeti saptanmaktad~r (yakla~~k
olarak M. O. III, yüzy~l~n ilk çeyre~i). Böylece Hellenistik mezar an~t~~ in~a edilirken bir yarma aç~lm~~~ve Ikiztepe I'in bu do~u kesimi haliyle tahrip edilmi~tir.
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- Sondaj~n~n kazd~~~m~z en do~ru gridine gelince: en üst yüzeyde erozyon
nedeniyle yamaçtan uçtu~u anla~~lan Eski Hitit seviyesinin alt~nda 2 m. den fazla
ve en alttakinde bir ocak yeri ile ah~ap in~aya ait dikeç delikleri ve pisi kal~nt~lar~~
bulundu; bu da, Hellenistik mezar binas~~in~a edildi~i zaman bu kesimin tahrip
edilmemi~~oldu~unu göstermektedir.
B. Samsun Bölgesinde Topraküstü incelemeleri
1975 döneminde, Samsun'a ba~l~~Çar~amba ve Terme ilçelerinin yak~n ve uzak
dolaylar~~ara.~ t~r~ld~. Çar~amba'n~n 3 km. güneyinde Beyyenice köyünün yan~nda ve
Ye~il~rmak'~n bat~~ yakas~na bakan do~al bir yükseklik üzerine Tepecik ve Kilise
Tepe adl~~iki Höyük yerle~mesi bulundu; toplanan çanak-çömlek parçalar~na göre,
bunlar~n her ikisinin de Eski Bronz Ça~~na ait olduklar~~anla~~ld~. Yine Çar~amba'n~n 24 km. güneyinde, darla~an Ye~il~rmak vadisinin do~usunda ve Ayvac~k
buca~~= kar~~~yakas~nda Tümbü Tepe adl~~bir Höyük yerle~mesi saptand~~(Eski
Bronz Ça~~).
Gelecek dönemlerde Samsun bölgesinde geli~tirece~imiz topraküstü ara~t~rmalar~n ve Ikiztepe'de daha geni~~çapta sürdürmeyi öngördü~ümüz kaz~lar~n
Karadeniz'in bu orta kesiminin gerek Iç Anadolu, Bat~~ Anadolu ve Balkanlarla
olan ili~kilerini ve gerek Erken Hitit evresinden hemen önceki "Ara Devir" sorununu
aç~ klayan belgeler vererek çe~itli konular~n ayd~nlat~lmas~na katk~da bulunmaya
devam edece~ini ummaktay~z.
U. BAHADIR ALKIM

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVPN~N
1975 YILI ÇALI~MA RAPORU
Bas~mevimiz için 1975 y~l~~ büyük bir ba~ar~~dönemi olmu~tur. Bu y~l~ n I~çilik
Geliri (Bürüt Gelir eksi I~~Giderleri) 1974'de nazaran % 116,81 fazlas~yla 1974
deki 18.113.220,22 TL. dan 39.272.034,05 TL. ya ula~m~~t~r. B~IT~~~~ Gelir ise
51.120.832.85 TL. olmu~tur.
Bu gelirden elde edilen kâr da 1974 den % 356,85 fazlas~yla 13.601.731.30
TL.ya ç~ km~~t~r. Bu denli bir ba~ar~ya neden, muhakkak ki y~l içinde projelendirilip.
7 ay gibi k~sa bir süre de 25.687.938, ~~o TL. l~k bir yat~ r~m~n gerçekle~tirilebilmesidir.
1975 de yap~lan Demirba~~yat~r~m~n~n 1974 mevcutlar~na oran~~ % 149,63 olup,
Demirba~~de~erlerimizin toplam~~42.856.001,55 TL.'ya ula~m~~t~r.
Bas~mevimizin son alt~~y~ll~k sermaye ve i~çilik gelirinin art~~~~ ~öyledir:
YIL

SERMAYE

ENDEKS

1970
1971

5 . 000 . 000,6 . 000 . 000,6 .5oo . 000,7 . 000 . 000,~ o . 000 . 000,~ o . 000 . 000,-

100,00
~~20,00
130,00
140,00
200,00
200,00

1 972
1973
1 974
1975

I~Ç~ L~K GELIRI

ENDEXS

7.1513.897,07
8.676.369,82
11.809.719,10
14.078.032,52
18.113.220,22
39.272. 034,05

~~oo,00
121,33
165,15
196,87
253,30
549,19

Bu tabloya göre son be~~y~l~n geli~im oranlar~~ da ~öyledir:
Y~~,

SERMAYE GEL~~~M~~

1971
1972

2 1,33
36,11
19,21
28,66
116,81

20,00
8,33
7,69
42,86

1 973
1 974

~~Ç~L~K GEL~R~~GEL~~~M~~

1 975

Görüldü~ü gibi I~çilik Gelirinin geli~imi son be~~y~l içinde 5,5 misline ç~km~~,
y~llar aras~ndaki oran da, bu y~la kadar % 19,21 - % 36,1 ~~iken son y~lda % 116,81
gibi önemli bir art~~~kaydetmi~tir:
Geçen y~la nazaran gider bölümlerimizin oranlar~~ ~öyledir:

1 974

Amortisman ve
Ilk Tesis Giderleri
Personel Giderleri ve
K~dem Tazminatlar~~
I~letme Giderleri
Kâr
Toplam

1975

Artan
Miktar

Art~~~
Oran~~

~~. 528 . 116,43

3 . 760 . 056,27

2 . 2 I 3 . 939,24

% 146,04

9.814.075,44
3.791.832,52
2.979.195,83

~~5.681.62 ,00
6.228.625,48
13.601.731,30

5.867.545,56
2.436.792,96
10.622 .535,47

%
%

18.113.220,22

39.272.043,05

21.158.813,83

59,79
64,26
% 356,56
% 116,81
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Amortismanlardaki % 146,06 art~~, y~l içinde yap~lan yat~r~m nedeniyledir.
Personel Giderlerindeki % 59,79 art~~, yat~r~mlar dolay~siyle artan personel
say~s~ndan, y~l içinde Toplu Sözle~me ile yap~lan ve % 4o'a yakla~an ücret zamlar~ndan ve K~dem Tazminatlar~n~n yasayla 30 güne ç~kar~lmas~ndan ileri gelmi~tir.
I~letme Giderlerindeki % 64,26 art~~, yap~lan yat~r~m sonucu artan kapasitenin gere~i i~letme malzemesi ve elektrik fiyatlar~n~n art~~~ndand~r.
% 356,56 oran~ndaki kar art~~~~ise, keza yat~r~m nedeniyle artan i~~kapasitesinin rasyonel bir ~ekilde de~erlendirilmesinin sonucudur ve sevindiricidir.
Ba~l~ca giderlerimizin mukayeseli da~~l~m oran~~ ise ~öyledir:
1 974

Amortisman ve Ilk
Tesis Giderleri
1.528,116,43
Personel Giderleri ve
K~dem Tazminatlar~~ 9.8 ~~4.0 75.44
I~letme Giderleri
3.791.832,52
Toplam

~~5. 34.o24,39

Da~~l~m
Oran~~

1975

Da~~l~m
Oran~~

Fark

~~o, ~~o

3.760.056,27

14,65

-F 4,55

64,85
25,05
100,00

~~5.68 ~~.62 ~~,00
6.228.625,48
25.670.302,75

6 ~~,o9

— 3,76

24,26
100,00

— 0,79

Giderler aras~nda % 3,76 ila - 4,55 gibi çok az bir farkl~l~ k gösteren dengeli
gider da~~l~m~~görülmektedir.
Kar~n Bürüt gelire oran~ :
13.601.731,3o
% 26,60 d~r. Bu oran da memnuniyet vericidir.
51. 2o.832,85
Geçen y~lki raporumuzun sonunda "önümüzdeki y~l bu y~ldan çok daha mükemmel bir bilanço ile huzurunuza gelece~imize yürekten inanmaktay~z" demi~tik.
Bunu gerçekle~tirmi~~olman~n mutlulu~unu duymaktay~z.
Önümüzdeki y~l~n da çok ba~ar~l~~olaca~~na ~imdiden inanmaktay~z.
TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV~~YÖNET~M KURULU

Benden C. XL, 46

DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRK TARIH KURUMU GENEL KURULUNA

~~ — Türk Tarih Kurumu ile Kurum Bas~mevinin 1975 y~l~~ gelir ve giderleriyle bilânçolar~~Kurulumuzca incelenmi~, 1974 y~l~~ bilançolar~ndan yaz~l~~ de~erlerin 1975 y~l~~ hesaplar~na devrolundu~u, y~l içindeki harcama ve i~lemlerin
Tüzük ve Yönetmeliklerle Yönetim Kurulu kararlar~na uygun olarak yürütüldü~ü
saptanm~~t~r.
2 - Kurum ve Bas~mevine ait defter ve kay~tlar~n çok düzenli tutuldu~u, 1975
bilançolarlyle kâr ve zarar çizelgelerinin bu kay~t ve belgelere dayand~~~~görülmü~tür.

3 — 1975 y~l~n~~tatmin edici bir karla kapatan Bas~mevi, gerek çal~~t~rd~~~~
i~çi say~s~~ve gerekse i~~hacmi bak~m~ndan devaml~~geli~me halinde oldu~undan
Genel Kurulumuzun geçen y~l verdi~i karara uyularak en k~sa zamanda bir anonim
~irket statüsü içine al~nmas~nda fayda görmekteyiz.
4 — Bilânçolar ile kâr ve zarar çizelgesini Yüksek Kurulunuzun onay~na sayg~~
ile sunar~z.
4. III. 1976

PROF DR. LÜTFÜ GÜÇER

FAK~HE ÖYMEN

T. T. K. 'üyesi

T. T. K. Üyesi
SEZA~~AKIN

Türkiye ~~~ Bankas~~
Muhasebe Müdür
Yard~mc~s~~

ORD. PROF. RE~AT KAYNAK
T. T. K. Üyesi

TÜRK TAR/H KURUMU'NUN 1975 YILI
B ~ LANÇOSU
PAS/F

.KT ~ F

- PARAYA IL/~KIN DE~ERLER
ASA
132 • 199,77
390 . 878,z z
-3ANKALAR
382.780,73 I~~Bank. 6635 Hes.
8.097,38 Merkez B. 3509020 ~~o
3- KISA VADEDE PARAYA ÇEVRILE-3ILIR DE~ERLER
-3ANKA H~SSE SENETLERI 350 . 000,094 oo6,13
-3ASIMEV~~CARI HESABI
3 - UZUN VADEDE PARAYA ÇEVRILE3ILIR DE~ERLER
(ITAP AMBAR I
z z . 323.204-3ELLETEN AMBARI
3. '43. 500,-30RÇLULAR
z 034. 492,47
~~~~. 525,79 Muhtelif
6~~5 . 821,438 Telif-Tercüme Avans~~
33 . 552, ~~ 5 Kredili Kitap Sat~~lar~~
42 . 579,55 ~lmi Ara~t~rma ve Konf.
3- 653,- Bas~lmakta Olan Yay~nlar
27.141,97 Pe~in Ödeme
~~6 . <339,75 D~~~Kitapç~lar
60 .566,o6 Iç Kitapç~lar
28 . 579,12 Kaz~~ Avanslar~~
84 o8o,- Mensuplar Avans~~
4,- Kongre ve Sergiler
9 .o5o,- Ciltlenmekte Olanlar
900,- Cilt Malzemesi

A - ÖZ KAYNAKLAR:
31 . 729 . zo6,7o
GENEL VARLIKLAR
SATILACAK KURUM YAYINLARI
14 • 466 . 7o~,B - YABANCI KAYNAKLAR
3. ~~~8. 7go,or
BANKALAR
Bank.
20184
Hes.
995 • 953,88 I~~
2.122.836,13 ~~~ Bank. 82555 Hes.

KANUN/ KESINTILER
47 • 87 ,62 S. Sigorta Primleri
. 787,76 G. Vergisi
4 • 632,66 M. Denge Vergisi
ALACAKLILAR
44 • 487,14 Muhtelif
49 • 012,47 D~~~Kitapç~lar
BELLETEN ABONELERI
BASIMEVI SERMAYE ARTIRMA TAAHHÜT HESABI

104.292,04

93•499,61

2 . 900,20 . 000 . 000,-

YAYIN VE FOTO GEREÇLER/ 795.905,65
790 • 143,43 Yay~n Gereçleri

~~. 732, ~~8 Foto
"
4 o3o,- Ciltleme "

113ASIMEV~~SERMAYES/
30 . 000 . 000,- TA~INMAZ VE TA~INIR DE~ERLER
IB~NA
8. 7 242,79
IDEM/RBA~LAR
4 • 380 • 384,49

1.267. 255,9 I Kurum
2 .9~ o . 177,57 Kitapl~~k
202 . 95 ~~,o ~~ Kaz~~

TAKIM AVADANLIK

'53.478,99
. 515 . 289,36

. 515 . 289,36

31. 12. 1975
Genel Müdür
ULU~~~~
~DEM1R

Muhasebe Müdürü Y.
MaTiN ÇELEB~~

TÜRK TAR/H KURUMU BASIMEV/
1975
YILI B ~ LANÇOSU
AKT ~ F

PASIF

SERMAYE TAAHÜT HESABI 20.000.000,00

SERMAYE

SABIT KIYMETLER
43.933.020,55
Bina
077.019,00
Demirba~lar
42.856.001,55
BA~LANMI~~KIYMETLER 2.262.213,56
Depozitola
41.665,00
~ lk Tesis Masraflar~~ ~~. 089.932,5 ~~
Tasarruf Bonolar~~
6. 53o,00
Akreditif ler
1 39.038,49
Gelecek Y~la San i Gider. 985 .047,56
GEÇIC~~ARACI HESAPLAR
122.701,72
~~LETME KIYMETLER~~
4.685.576,24
Ka~~t Ambar~~
489.128,21
Mürekkep Ambar~~
88 .995,79
Kli~e Ambar~~
235.259,26
Ofset Ambar~~
1.187.093,63
Cilt Ambar~~
1 .894.913,96
Plastik Ambar~~
485.624,67
Yedek Parça Ambar~~
79.146, ~~8
Emanet Ambar~~
20 . 340,00
Sair Ambar~~
205 . 0 74,54
KISA VADEDE PARAYA
ÇEVR~LEB~ LEN KIYMET. 18.566.573,24
Mü~teriler
1.500.676,67
T. Tarih Kurumu 772.888,25
Sair
727.788,42
Borçlular
17.001.124,87
M. E. B. Devlet
Kitaplar~~
15.51 I • 474,20
PTT Gn. Md. 868 .037,59
Sair
621.613,08
Senetler
64.771,70
EMRE AMADE KIYMETLER 1.644.285,82
Kasa
36.970,08
Bankalar
~~.607.315,74
Ö~retmenler Ban. ~~.370.167,05
I~~Bankas~~
189.883,73
Garanti Bankas~~
47.264,96
NAZIM HESAPLAR
6.893.288,71
Teminat Mektuplar~~

ÖDENMI~~SERMAYE ~~o . 000 . 000,00

98.1°7.659.84

30.000.000,00

ÖDENMEM~~~SER.

20.000.000,00

~HT~YATLAR ve FONLAR 11.775.996,53
Yeti~t~rme fonu

447. 775,04
~~.328.221,49

Birikmi~~Amortis.

UZUN VADELI BORÇLAR
14.472.575,13
Türk Tarih Kurumu 9 . 094 oo6 ~~3
i~bank 20184 Hes. 995.953,88
~~bank 82555 Hes. 2.122 836,13
Avans Hesab~~

5.975.216, ~~2

Ankara Gümrük Md. 5. 378 .569,00
KISA VADEL~~BORÇLAR

21.357.538,17

Alacakl~ lar

232.998,49

Kanuni Kesintiler

573.703,93
173. ~~74,5o

Emanetler
Bankalar
Senetler
KAR~ILIKLAR
NAZIM HESAPLAR

20. 047.661,25
330. 000,00
6.530,00
6.893 . 288,71

Teminat Mektuplar~~
KAR - ZARAR HESABI

13.601.731,30

1975 Y~ l~~ Kar~~

98.107.859,84

Muhasebeci

Md. Ydm.
(Idari)

SONER ZERENLER

TARIK GÜNER

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV ~~
1975 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU
/DERLER

GEL ~ RLER

AMORT~SMANLAR
3.485.635,64
~LK TESIS GIDERLERI
274.420,63
ÖDENEN KIDEM TAZ.
582.255,64
PERSONEL GIDERLERI
15.4399.365,36
Ücretler
9.165 - 2 47,68
Fazla Mesailer
082 295,22
Yan Odentiler
85. 880,63
tkramiyeler
1.952. 106,o ~~
Sosyal Yard~mlar 1. 2 19 . 2 71,73
Sos. Sig. I~ve. His. 1.594. 564,09
~~LETME GIDERLERI
6.228.625,48
I~~k
98. ~~ 07,46
Kuvvet
377 - 486,54
Su
94 • 619,80
Is~ tma
254 • 334,04
Sigorta
91.682,73
Verdi~imiz Faizler 2 . 52o . 749,61
Malzeme
882.446,61
Tamir Revizyon
494.816,18
Gayr~menkul Kira 641 .96 1,63
IBM Mak. Kiras~~
~~letme Hissesi
1 46 .1 49,24
Vak~flara Ba~~~lar
52. 000,00
Sair Giderler
574. 271,64
~~~GIDERLERI
11.848.798,80
Malzeme
. 264 . 246,86
IBM Kiras~~
584 . 551,94
KAR

~~LETME GEL~RLER~~

48.727.468,52

Bask~~ I~i Gelirleri 47 . 706 366,g6
Kli~e ~~i Gelirleri
IBM Gelirleri

338 . 35,36
23.825,90

Yar~~ Mamul ~~~En. 659. 140,30
KIRPINTI K A~IT SATI~LA. 2.076.492,68
KIRPINTI PLASTIK SATI~LA. 93.731,00
SA/R GEL~RLER

223.140,65

13.601.731,30

51.120.832,85

Muhasebeci
SONER ZERENLER

51.120.832,85

Md. Yrd.
(~dar~)
TARIK GÜNER

