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TÜRK TARIH KURUMU GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun 1977 y~l~~ola~an Genel Kurulu toplant~s~~29 Nisan 1977 Cuma günü saat 10,15 de Kurum merkezinde yap~ ld~.
Kurum üyeleri saat 9,30 da Atatürk'ün An~t Kabrini ziyaret ederek sayg~~duru~unda bulundular ve bir çelenk koydular.
Kurum merkezine dönen üyeler saat 10,15 de Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar. Yoklama sonunda 29 üyenin haz~r bulundu~u anla~~ld~~~ndan Ba~kan Ord.
Prof. Enver Ziya Karal'~n k~sa aç~~~konu~mas~ndan sonra bu y~l sonsuzlu~a göçen
asil üyelerden Prof. Abdülkadir man ve Prof. Dr. Cengiz Orhonlu'nun an~lar~~
için sayg~~ duru~unda bulunuldu.
Rahats~zl~~~ndan dolay~~toplant~ya kat~lamayan Prof. Dr. Cemal Tukin'e Genel
Kurulun sa~l~ k dileklerini bildiren bir telgraf çekilmesine karar verildi.
Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Evvelki y~l Kurum asil üyeli~ine
seçilen ve geçirdi~i bir ameliyat dolay~siyle geçen y~lki Genel Kurula kat~lamayan
Ord. Prof. Dr. Besim Darkot'u Ba~kan Genel Kurul'a tan~tt~. Prof. Darkot'un
üyelik berat~~Ord. Prof. ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~taraf~ndan verildi. Prof. Darkot
geler~e~e uyarak "Son yüz y~l içinde Türkiye'de nüfus hareketleri" konulu bildirisini
okudu.
Geçen Genel Kurul'da muhabir üyeli~e seçilen Buenos Aires Büyükelçisi
Say~n Ismail Soysal'~n mazeret yaz~s~~okundu: Berat~n~n kendisine gönderilmesine
karar verildi.
Yine geçen y~l muhabir üyeli~e seçilen Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaça~~Tarihi Kürsüsü Doçentlerinden Dr. Erdo~an Merçil'den gelen ve
Alman Hükümetinin davetlisi olarak üç ay için Hamburg'da bulunaca~~ndan Genel
Kurul'a kat~l~p berat~n~~alma olana~~ndan yoksun kalaca~~na dair bulunan yaz~~
okundu: Berat~mn gelecek y~lki toplant~da verilmesine karar verildi.
Yine geçen y~l muhabir üyeli~e seçilen D~~i~leri Bakanl~~~~~ube Müdürlerinden
Bik~l ~im~ir'in üyelik berat~~Ord. Prof. Hikmet Bayur taraf~ndan kendisine sunuldu.
Bilal ~im~ir k~sa bir konu~ma ile te~ekkürlerini bildirdi.
Daha sonra doksan ya~~na gelmi~~olan Kurumun kurucu üyelerinden Ord.
Prof. tsmail Hakk~~Uzunçar~~l~'ya ba~kan bu günün bir an~s~~ve Kurumun ~ükran
borcu olmak üzere bir gümü~~tabak sundu. Taba~~n içinde ~unlar yaz~l~~idi:
"Çal~~kanl~~~~ve devrimcili~i ile genç ku~a~a örnek olan büyük tarihçimiz ve
Türk Tarih Kurumunun kurucu üyesi Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~'ya doksan~nc~~ do~um y~l~~için Türk Tarih Kurumu bu arma~an~~sayg~~ve sevgi ile sunar".
Çok duygulanan Prof. Uzunçar~~l~~göz ya~lar~n~~tutamad~~ve içli bir sesle Kururn'a
te~ekkür etti.
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Gündemin 5 inci maddesine geçilerek Genel Kurul Ba~kanl~~~na Ord. Prof.
Dr. ~evket Aziz Kansu, ikinci ba~kanl~~a Ord. Prof. Re~at Kaynar, yazmanl~klara
da Prof. Dr. Bahad~r Alk~na ve Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~oybirli~i ile seçildiler.
Birinci ba~kanl~~a seçilen Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ve yazmanlar
yerlerini ald~lar.
Gündemin 6 nc~~ maddesi uyar~nca Genel Müdür Ulu~~i~demir Yönetim,
Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n raporlar~n~~okudu: Ba~kan söz isteyenlere s~rasiyle söz verdi. Prof. Dr. ~erafettin Turan çal~~malar~ndan dolay~~Yönetim
Kuruluna te~ekkür ettikten sonra Kurum yay~nlar~n~n bask~~ i~lerinin gecikti~ini,
VIII. Türk Tarih Kongresine sunulan bildirilerin bir elemeye tabi tutulmarn~~~
oldu~unu, bundan sonraki kongrelere sunulacak bildirilerin kaliteli olmas~~için böyle
bir demenin zorunlu oldu~unu, Atatürk ve Devrimleri hakk~nda son zamanlarda
T R T ve Kültür Bakanl~~~~yay~nlariyle okul kitaplar~ndaki olumsuz tutuma kar~~~
Kurumun aktif bir rol almas~~gerekti~ini söyledi ve T R T'nin I~demir'in konu~mas~~hakk~nda Kuruma yazd~~~~yaz~ya cevap verilmemesini ele~tirdi.
Genel Müdür Ulu~~/~clemir söz alarak Kurum yay~nlar~n~n gecikmesine en
büyük nedenin yazarlar~n bask~~ provalar~n~~ aylarca yanlar~nda tutmalar~, provalara geni~~ölçüde ilâveler yapmalar~~oldu~unu, Ayasofya'n~n ibadete aç~laca~~~hakk~nda Kültür Bakan~'n~n yapt~~~~demeç üzerine Koruyucu Ba~kan~m~z Say~n Cumhurba~kan~na bir yaz~~yaz~ld~~~n~, Atatürk hakk~nda T R T'de yap~lan yay~nlar~~
T R T Dan~~ma Kurulunda a~~r bir dille ele~tirdi~ini söyledi.
Kurum ve Kongre Genelsekreteri Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, kongreye kat~lmak
isteyen baz~~ki~ilerin geri çevrildi~ini, bundan sonraki kongrelere kat~lacaklar hakk~nda arkada~lar~m~z~n Yürütme Komitesini uyar~rlarsa daha iyi olaca~~n~, birkaç
bildirinin kalitesi dü~ük olmas~na kar~~n kongrenin ba~ar~l~~geçti~ini, yabanc~~delegelerin bunu sözle ve yaz~~ile belirttiklerini, ayr~ca genç bilim adamlanm~z~n çok
güzel bildirilerle kongreye kat~ld~klar~n~~söyledi.
Ord. Prof. Hikmet Bayur : T R T deki yanl~~~yay~nlara Kurumun bas~n yoluyla
bilimsel kar~~l~k vermesini önerdi.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal: "Bir Atatürk kanunu vard~r. Savc~lann Atatürk
aleyhindeki her çe~it yay~n hakk~nda bu kanuna dayanarak kovu~turma açmas~~
gerekir. Kurumumuz ilk defa böyle bir durumla kar~~~kar~~ya bulunuyor. Partiler,
Atatürk devrimleri ve ilkeleri kar~~s~nda bir kaos içindedirler. T R T deki bir davete
kat~larak fikirlerimi aç~klad~m. Tasvip etmedikleri için yay~nlamad~lar. Kurumun
birinci görevi ara~t~rma yapmakt~r. Tek bir üyenin yaz~s~~ile bu sorunlar~n çözülmesi olanaks~zd~r. Okul kitaplar~~için gerekli giri~imlerde bulunulmu~tur" dedi.
Ord. Prof. Hikmet Bayur: "Maksad~m~~belki anlatamad~m. Yaz~~gönderilirse
bunlar~~basacak gazete bulunur. Böyle bir yaz~~savc~lar~~da ikaz eder." dedi.
Prof. Dr. Ne~et Ça~atay "Milli E~itim ve Kültür Bakanl~klar~~yay~nlar~n~n
hepsine cevap verilmesi mümkün de~ildir. Bunlara en iyi bir cevab~n Türk Tarihinin Ana Hatlar~~kitab~n~n bir an önce ç~kar~lmas~~olacakt~r." dedi.
Ulu~~I~demir her yaz~n~n gazetelerde oldu~u gibi bas~lmad~~uu, Atatürk'ün
ölüm y~ldönümü dolay~siyle bir gazetede ç~kan yaz~ya a~~r bir cevap verdi~ini,
yaz~s~n~n gazete taraf~ndan de~i~tirilerek on gün sonra yay~nland~~~n~, Ana Hatlar~~
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kitab~n~n Atatürk'ün ~ oo. do~um y~l~na kadar bas~lmas~n~ n Genel Kurulumuzca
kabul edildi~ini söyledi.
Ord. Prof. Re~at Kaynar: "Kurumu gündelik politikaya sokmarnak gerekir.
Kurum davran~~lar~nda bilimsel kalmal~d~ r. T R T'ye cevap verilmemesi bir ihmalkârl~kt~r. Mahkemelerde Kurumumuzun büyük bir prestiji vard~r. Adliyede
Kurumumuz bir bilim kurumu olarak itibar görmektedir. Lâtife U~akl~gil'in tereke
davas~nda bu meydana ç~km~~t~r. Ancak Kurum bilirki~ ilik yapmamal~, bilirki~i
teklif etmelidir. Bas~mevinin birkaç ay i~siz kalmas~~tehlikeli olabilir. Onun için
bir an önce Anonim ~irket haline getirilmelidir." dedi.
Ulu~~I~demir Bas~mevi için telâ~a dü~ülmemesini, bu y~l l~âr etmese bile,
zarar da etmeyece~ini, Bas~mevi'nin bo~~kalmas~n~n Milli E~itim Bakanl~~~n~n
taahhüdünü zaman~nda yerine getirmemi~~olmas~ndan ileri geldi~ini, telefon rehberlerinin y~lda yirmi milyonluk bir gelir sa~lad~~~n~~söyledi.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal Bas~ mevi'nin her zaman kar etmesinin söz konusu
olam~yaca~~n~, Bas~mevinin telefon rehberleri bas~m~nda dünyada 12 nci oldu~unu,
Anonim ~irket haline gelmesi için gerekli giri~imlerde bulunduklar~ n~~söyledi.
Ord. Prof. Ayd~n Say~l~ : "Bas~mevi Anonim ~irket olsa da Kurumun bu ~irkette söz sahibi olmas~~gerekir. Kur~un azl~~~~yüzünden baz~~kitaplar~n bask~s~~ gecikmektedir. Provalar için yazarlara belirli süre tan~ runal~. Daha fazla kur~un al~nmal~d~r." dedi.
Prof. Afet man baz~~avans hesaplar~n~n bir an önce kapat~lmas~n~~önerdi.
Daha sonra raporlar oya kondu. Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme
Kurulu raporlar~~oybirli~i ile kabul edilerek Kurullar akland~.
Gündemin 7 nci maddesine geçilerek 1977 y~l~~bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere
Bayan Fakihe Öymen, Ord. Prof. Re~at Kaynar ve Prof. Dr. Ali Sevim bütçe Yarkuruluna seçildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan saat 15,30 da toplan~lrnak üzere saat 13,25 de oturuma son verildi.
Ikinci oturum saat 15,30 da Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun ba~kanl~~~nda aç~ld~.
Kurumun 1977 y~l~~bütçesi Bütçe Yarkurulundan gelmi~~oldu~undan, bütçenin
görü~ülmesi öne al~nd~. Genel Müdür 1977 bütçe tasar~s~~ile bütçe yönetmeli~ini
okudu. Söz alan olmad~~~ndan oya konarak oybirli~i ile kabul edildi.
Gündemin 8-13 üncü maddeleriyle yap~lmas~~gereken seçimlere geçildi.
Oy ay~rma Yarkuruluna Prof. Tayyib Gökbilgin, Prof. Dr. Jale Inan, ve Prof.
Dr. Fikret I~~ltan seçildiler.
Gizli oyla yap~lan seçim sonunda Yönetim Kuruluna, ald~klar~~ oy s~rasiyle
Prof. Dr. Tahsin Ozguç, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp,
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Prof. Dr. Adnan Erzi, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
ve Prof. Dr. Bahad~r Alk~m, yedek üyeliklere de ald~klar~~oy s~ras~na göre Prof.
Dr. Mebrure Tosun, Prof. Dr. Semavi Eyice ve Ord. Prof. Re~at Kaynar seçildiler.
Öteki seçimlerin aç~k oyla yap~lmas~~ karara ba~land~~ ve s~rasiyle:
a) Denetleme Kuruluna Bayan Fakihe Öymen, Ord. Prof. Re~at Kaynar,
Prof. Dr. ~erafettin Turan, yedek üyeliklere Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~, Ord. Prof.
Dr. Ayd~n Say~l~~ve Prof. Dr. Ne~et Ça~atay;
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Onur Kuruluna Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Ord. Prof. Hikmet Bayur,
Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Tahsin
Yaz~c~, yedek üyeliklere Dr. Hâmit Ko~ay ve Prof. Dr. Jale Inan;
Bas~mevi Yönetim Kuruluna: Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr.
Adnan Erzi, Dr. Hâmit Ko~ay, Prof. Dr. Co~kun Üçok, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~,
yedek üyeliklere Ord. Prof. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Ali Sevim ve Prof. Dr. Ne~et
Ça~atay;
ç) Kitapl~ k Komisyonuna Dr. Hâmit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~,
Prof. Dr. Adnan Erzi, yedek üyeliklere Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Prof. Dr. Ali Sevim,
Prof. Dr. Halil inalc~k seçildiler.
Gündemin 13 üncü maddesi uyar~nca Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma
Merkezi için 7 ki~ilik bir Yönetim Kurulu seçilmesi gerekiyordu. Genel Kurulun
6 Aral~k 1975 tarihli ola~anüstü Genel Kurulunda kabul edilen Merkez Yönetmeli~inin üçüncü maddesinde: "Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi Yönetim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Genel Kurulunca seçilen yedi üyeden olu~ur.
Bu Kurul kendi içinden bir üyeyi Ba~kan seçer." denilmekte idi. Maddede "Her
y~l seçilir" hükmünün bulunmamas~~seçimin yap~l~p yap~lam~yaca~~~konusunda
tart~~ma aç~lmas~na neden oldu.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal bütün üyelerin bu merkezin do~al üyesi oldu~unu ve herkesin toplant~lara kat~labilece~ini söyledi.
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp bu maddenin gündemden ç~kar~lmas~n~~ önerdi.
Prof. Dr. ~erafettin Turan gündemde böyle bir madde bulundu~una göre
seçimin yap~lmas~~gerekti~ini söyledi.
Genel Müdür Ulu~~i~demir bu maddenin geçen y~lki gündemde de oldu~unu
söyledi.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal Ara~t~rma Merkezinin bir özellik ta~~d~~~n~~söyleyerek Kollar d~~~nda devrim üzerine ara~t~rma yapacak bir Enstitü için oylama
yap~lmas~~ biraz ters dü~üyor. Merkezin devaml~l~~~~için zorunlu olarak 7 ki~i seçilmi~tir dedi.
Ulu~~i~demir herkesi toplamaya olanak olmad~~~ndan ancak yedi ki~iye ça~r~~
yap~ld~~~n~~söyledi.
Prof. Dr. Afet Inan Yönetmelikte her y~l seçim yap~l~r diye bir kay~t yoktur dedi.
Ulu~~I~demir Yönetmeli~in 3. maddesine "Be~~y~l için seçilen 7 üyeden olu~ur"
kayd~~konulursa, sorunun çözülece~ini söyledi.
Sonunda Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezi Yönetim Kurulunun
yedi üyesinin oldu~u gibi kalmas~na, Yönetmeli~in incelenerek gelecek Genel Kurul'a yeni bir tasar~n~n getirilmesine karar verildi.
Gündemin 14 üncü maddesine geçilerek Yönetim Kurulundan gelen üyelik
önerileri okundu: Buna göre muhabir üyeliklere Büyük Millet Meclisi Eski Ba~kan
Yard~mc~lar~ndan, Eski Milli E~itim ve Devlet Bakan~~Say~n Ismail Arar'la, Osmanl~Macar ili~kileri üzerindeki çal~~malariyle tan~nan Macar bilim adamlar~ndan Doçent Dr. Kaldy-Nagy, ~eref üyeliklerine de Macar bilim adamlar~ndan Prof. Dr.
Ligeti Lajos ve Prof. Dr. Czegledy Karoly önerilmekte idi.
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Prof. Dr. Fikret 's~kan söz alarak bundan önceki Genel Kurulda üyelik önerilerinin daha önce üyelere bildirilmesine karar verildi~ini, bu karara uyt~lmas~n~~
istedi. Konu üzerinde yap~lan konu~malardan sonra üyelik önerilerinin üyelerin
bilimsel nitelikleriyle birlikte Genel Kuruldan 6 ay önce üyelere bildirilmesine karar
verildi.
Daha sonra Yönetim Kurulu ile Kollardan ve üyelerden gelen öneriler görü~ülerek ~unlara karar verildi:
Denetleme Kurulu'nun 1976 çal~~ma raporunda üyelerin ald~klar~~avanslardan baz~lar~n~n uzun süreden beri kapat~lmad~~~na ili~kin kayd~~gözönünde tutularak bu hesaplar~n kapat~lmas~~ i~leminin yeni seçilen Yönetim Kurulu taraf~ndan
tamamlanmas~na ve sonucunun gelecek Genel Kurul toplant~s~na getirilmesine.
Telif Haklar~~Yönetmeli~i'nin 13 ncü ve 28 nc~~maddelerinde de~i~iklik
yap~lmas~na ili~kin Yönetim Kurulu önerisi okundu. Birkaç sözcü~ün de~i~tirilmesi
suretiyle Yönetim Kurulundan geldi~i ~ekilde kabul edilmesine, ancak dizinin de
telif olarak de~erlendirilmesine oybirli~i ile karar verildi.
Atatürk'ün manevi k~z~~ Ülkü Çukurluo~lu'nun dilekçesi okundu. Ayn~~
konu üzerinde daha önce müracaat etmi~~olan Sabiha Gökçen'in davas~~devam
etti~i gözönünde tutularak Ülkü Çukurluo~lu'na da —usulüne göre— red cevab~n~n
verilmesine oybirli~i ile karar verildi.
ç) ~lmi Ara~t~rmalar ve kongreler için Kollardan gelen ve ödenek tahsisine
konu olan önerilerin, ilgili Yönetmeli~in ko~ullar~~yerine getirilmesi, Yönetim
Kurulu ile ilgili Kol Ba~kan~n~n temas kurmas~~ve ilmi sorumlulu~u kabul etmesi
~artiyle ~imdilik kabul edilmesine oybirli~i ile karar verildi.
Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Daimi Komitesinde Kurumumuz üyeli~inin devam etmesine Milli Komitede her koldan bir üyenin bulunmas~na oybirli~i ile karar verildi. Afif Erzen, Ne~et Ça~atay, ~erafettin Turan ve Afet ~nan
oybirli~i ile Milli Komite Üyeli~ine seçildiler.
Türk Tarih Kurumu'na d~~ardan gelen eser ve ara~t~rmalar~n yay~nlanmas~na ili~kin kararlar~n uygulanmas~nda Atatürk'ün 1935 y~l~nda verdi~i programa
göre hareket edilmesine ve bu programa yap~lacak ilâvelere ili~kin olarak Yönetim
Kurulu'nun ad~~geçen program~~ ço~alt~p üyelere göndermesine, gelecek Genel
Kurul toplant~s~nda da konunun sonuçland~r~lmas~na,
Ortaça~~Kolu'nur~~yaz~tlara ili~kin korpus karar~~onayland~.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir konu kalmad~~~ndan Ba~kan saat 20,30 da
oturuma son verdi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1976 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurul'un Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1976 çal~~ma y~l~~raporunu sunuyoruz.
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Kurulumuzun 1976 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
A. GELIRLER

Bütçeye Konan
Bölüm
I
II
I II
IV

V
VI

Gelirlerin Çe~idi

Lira

Kurum art~r~m~ ndan
Atatürk vasiyeti geliri
eye Odentileri
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
TOPLAM

Kr~.

6. 200 . 000,—

Sa~lanan
Lira

Kr~.

11.097.563,38

2 • 220,—

1 . 680,—

500.000,—
3.307.378,—
250. 000,—

698.456,35
6. ~~7 ~~. 725,43
581.856,45

10 259 . 599,—

18.551.281,61

B. GIDERLER

Bütçeye konan
Böl~i~n

I
II
III
IV

Giderlerin Çe~idi

Lira

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

Kr~.

Harcanan
Lira

Kr~.

3.959.120,—
768 .479,—
4 .625 .000,—

3 . 964 . 556,25
580 . 2 55,42
3.965.304,24

907.000„----

408.654,78

10 . 259 . 599,—

8.918.770,69

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1976 gelirleri, bütçede tasarlanan gelirlerden 8.291.682 lira 61 kuru~~fazlad~r. Bu fazlal~~~n 4.897.563 lira 38
kuru~u Atatürk vasiyeti gelirinden, 198.456 lira 35 kuru~u yay~n sat~~lar~ndan,
2.864.347 lira 43 kuru~u Bas~mevi gelirinden, 331.856 lira 45 kuru~u da turlu gelirlerden elde edilmi~tir. Üye ödentilerinde ise 540 lira gelir eksikli~i vard~r.
Giderlerimiz bütçede öngörülen giderlerden 1.340.828 lira 31 kuru~~eksik
olmu~tur. Bu art~r~m~n 188.223 lira 58 kuru~u yönetim giderlerinden, 659.695 lira
76 kuru~u bilimsel giderlerden, 498.343 lira 22 kuru~u yat~r~m giderlerinden sa~lanm~~t~r. Görevli giderlerinde ise 5.436 lira 25 kuru~~fazla harcama olmu~tur.
Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~ nda görülen 9.632.510 lira 92
kuru~~fazlal~k Kurumun art~rma fonuna al~nm~~t~r.
YAYIN I~LERI

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
~~ Nas~mü's-StLaut (MAT~tAxç~): Beyan-: Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han. (Onsöz, Giri~, Çeviriyaz~, Notlar ve Dizinler ile yay~na haz~rlayan
(HüsEY1N YURDAYDIN)
2 — ~AMS AL-DIN AHMED AL-AFLA.KI AL-cARIFI : Men Jk~b

Gözden geçirilmi~~2. bask~. (Yay~nlayan TAHSIN YAZICI)

AP~rr~fin I. cilt.
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3 — SABAHAT ATLAN : 1947-1967 Y~llar~~ Side Kaz~lar~~ S~ras~nda Elde Edilen Sikkekr.

4 — SAMUEL Nom~~ KRAMER : Istanbul Arkeoloji Müzesinde Bulunan Sumer Edebi
Tablet ve Parçalar~. (Ingilizce ve Türkçe).
5 — ÖMÜR BAKIRER : XIIL ve XIV. Yüzy~llarda Anadolu Mihraplar~.
6 — VEYSEL DoNsAz: Ninurta — Tukulti— Assur Zaman~ na ait Asur idari Belgeleri.
(Türkçe ve Ingilizce).
7 — SÜHEYL eNVER : Istanbul'un Mutlu Askerleri ve ~ehit Olanlar.
8 — YUSUF AxçuRA: Uç Tarz-~~Siyaset.
9 — AFET ~NAN : Aperçu Gb~ dral sur l'histoire 6conomique l'Empire Turc-Ottoman
(2. bask~)

~~o — ENVER ZIYA KARAL : Osmanl~~Tarihi IV. cilt. Islahat Ferman~~Devri, 1856-

1861. 2. bask~.
ii — B~LAL N. ~im~iR :

Ege Sorunu. (Belgeler) L cilt.

12 — SEHA L. MERAY : Lozan'~ n Bir Öncüsü, Prof. Ahmed Selâhattin Bey.
13 — ULU~~~~DEM~R : Y~llar~n Içinden. (Makaleler, An~ lar, Incelemeler).
14 — KAM~£L AL-DIN ~BN AL-'AD~M: Bu~yat at-Talab fi Törlh Ilalab. Geni~~bir

aç~klama ile yay~nlayan AL~~SEV~M.
15 — ERDO~AN MERçiL:

Fars Atabegleri, Salgurlar.

16 — Belleten : 157 - 16o.
~u eserlerin bask~lar~~bitmek üzeredir:
~~— ARIF MÜF~D MANSEL : Side, 1947-1966 Y~llar~~ Kaz~lar~~ ve Ara~t~rmalar~n~n

Sonuçlar~.
2 — PAUL KNOBLAUCH :

Side'nin Liman Tesisleri ve Bunlara Ba~l~~Deniz Surlar~~

(Almanca).
3 — I. SOYSAL VE M~H~N EREN: Türk Incelemeleri rapa~n Kurulu~lar.

4 — HAL~L ~NALCIK VE MEVLUT O~UZ : Gazavat-~~Sultan Murat Han.
5 — KINALI ZADE HASAN ÇELEB~ : Tezkeretü~Aera.
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lannu~t~r.
— FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL : Ziya Gökalp Külliyat~~ L ~iirler ve Halk Masal-

lar~. 2. bask~.
2 — BENEDICT CURIPESCHITZ :

Günlük, (Türkçeye çeviren ÖZDEMIR Nunco).
El-Evamirü'l-Alâiyye

3 —NECATI LUGAL VE ADNAN ERZ~~:
(Ele~tirmeli 2. bask~).

4 —Bilim, Kültür ve Ö~retim Dili Olarak Türkçe.
5 — TAYFUR SÖKMEN : Hatay'~n Kurtulu~u Için Harcanan Çabalar.
6 — ~BRAH~M ETMEM AKINCI : Demirci Ak~nc~lar~.
7 — AFET ~NAN : Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi.
8 — Atatürk Konferanslar~~ VI, (1973 - 1974) .
9 — SABAHATTIN EYÜBO~LU VE AZRA ERHAT

Hesiodos, Eseri ve Kaynaklar~.
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I O — MANSUR~~ZADE MUSTAFA : Netayictilv~tkuat (Bugünkü Türkçeye çeviren
PROF. DR. NE~ET ÇA~ATAY) .
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~lmas~na karar verilmi~tir:
~~— GORDON CHILDE (Türkçeye çeviren ~EVKET Aziz KANsu): Do~unun Prehistoryas~. 2. bask~.
2 — Behiç Erkin'in An~lar~~
3 — ORD. PROF. DR. SEDAT ALP : Hitit Tap~na~~n~ n Ara~t~r~lmas~na Katk~ lar
(Türkçe ve Almanca).
4 — ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL : Eryrhrai ve Bayrakl~~ Kaz~~Raporlar?.
5 — PROF. DR. SEMAV~~EY~CE : Kâ~~thane-Sâdâbat-Ça~layan.
6 — FERNAND LEQUENNE : Galatlar.
7 — ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL : Ancient Civilizations and Ruins of Turkey.
ULUSLARARASI KONGRE, S~ MPOZYUM KOLLOKYUM VE
KOMITE TOPLANTILARI
Genel Kurul'un 23 Nisan 1976 tarihli toplant~s~nda verilen ve ayr~ca yönetmelik gere~ince Yönetim Kurulunca al~nan kararlarla bu y~ l uluslararas~~6 kongre,
simpozyum, kollokyum ve komite toplant~s~na kat~lm~~~bulunuyoruz. Bunlar s~rasiyle
~unlard~r:
~~Uluslararas~~Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Kurumunun 22-27 Mart
~ 976'da Hamburg'da düzenledi~i komite toplant~s~ na üyelerimizden Ord. Prof.
Enver Ziya Karal ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal kat~lm~~lard~r. Bulgarlar~n Türk
yönetiminden kurtulmalar~n~n ~ oo. y~ ldönümünün bir törenle kutlanmas~~ konusu
üyelerimizin kar~~~ç~kmalar~~üzerine programdan ç~kar~lm~~~ve bunun yerine üyelerimizin önerisiyle Nasreddin Hoca'n~ n Balkanlarda Etkisi konusu programa
al~nm~~, ayr~ca ~~979'da yap~ lacak toplant~ da Atatürk konusunun ele al~nmas~~ kararla~t~r~lm~~t~ r. Üyelerimiz bu toplant ~ya Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Kurumunun davetlisi olarak kat~ld~klar~ ndan kendilerine yaln~z be~er günlük gündelik
verilmi~tir
~~31 May~s - 3 Haziran 1976 tarihleri aras~nda Istanbul'da toplanan "II.
Racoczi Ferenc ve Macar Mültecileri" simpozyumuna Kurumumuz ad~na üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay kat~lm~~~ve simpozyuma "Türkiye'de Macar ve Macar
O~ullar~na ait yer adlar~" konusunda bir bildiri sunmu~tur.
~~Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~Kurumunun
5-1 o Eylül 1976 tarihlerinde Hamburg'da düzenledi~i simpozyuma yolluklar~~
Kurumumuzca ödenmek suretiyle üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan,
Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay ve Prof.
Dr. Ali Sevim kat~lm~~lard ~ r. Üyelerimizden Prof. Dr. ~erafettin Turan'~n bize
verdi~i rapora göre Kurum'un 1974 Eylül'unde Napoli'de yapt~~~~toplant~da çe~itli
kaynak guruplar~na ve bunlar~n sistemli ~ekilde yay~nlanmalar~~sorununa yönelik
ana konular saptam~~~olmas~na kar~~n bu defaki toplant~da baz~~ kongrelerde oldu~u
gibi serbest bildirilere yer verilmi~ tir. Bu kongreye çe~ itli ülkelerden 64 bilim adam~~
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kat~lm~~~ve 26 bildiri sunulmu~tur. Simpozyumda genellikle Türkçe ön plana almm~~t~r. eyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim'in bize verdi~i rapora göre kendisi Simpozyw~r~'a Kemalettin ~bnü'l Adhn'in Bugyetü't taleb fi Tarih-i Haleb adl~~eserinin
kaynaklar~~hakk~nda bir bildiri sundu~u gibi, yine üyelerimizden Prof Dr. Ne~et
Ça~atay "Osmanhlarda Maden I~letmecili~inin Sava~~Malzemesi Bak~m~ndan
Önemi" konusunda bir bildiri okumu~tur. Simpozyumun aç~l~~~konu~mas~n~~üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan yapm~~t~r.
~~7-12 Eylül 1976 tarihlerinde Münih'de toplanan Iran Sanat ve Arkeolojisi
Kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal kat~lm~~~ve arkada~~m~z
kongreye "Urartu, Helen ve Etrüsk Dünyas~" konulu bir bildiri sunmu~tur.
~~13-18 Eylül 1976 tarihlerinde Fransa'n~n Nice ~ehrinde toplanan Uluslararas~~IX. Prehistorik ve Protohistorik Bilimler Kongresine üyelerimizden Dr. Himit
Ko~ay kat~lm~~~ve "Do~u Anadolu Eski Tunç Ça~lar' Kültürleri ve Bunun Yay~l~~~"
konulu bir bildiri sunmu~tur. Arkada~~m~z bize verdi~i raporda kongre dolay~siyle
yap~lan gezilerin en ilginç olan~mn Nice ~ehrinin do~u ucundaki bir sahilde kurulan
ve zamanun~zdan 400.000 y~l önce fil avc~l~~~~yapan insanlar~n b~rakt~klar~~eserleri
kapsayan "Terra Amete" aç~k hava müzesi oldu~unu belirtmektedir.
1-7 Kas~m 1976 tarihlerinde Bükre~'te UNESCO'nun himayesinde toplanan
Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kuru~nunun Yak~nça~~Komisyonu Kollokyumuna üyelerimizden Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan,
Prof. Dr. Afet Inan ve muhabir üyelerimizden Bilâ1 N. ~im~ir kat~lm~~lard~r. Arkada~lar~m~z~n yolluklar~~Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumunca verilmi~,
Kurumumuz kendilerine zorunlu giderler için 95 ~er dolar döviz kar~~l~~~n~~ödemi~tir.
Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n bu toplant~~hakk~nda bize verdi~i
rapora göre, Yeniça~~Komisyonu bu komisyonun ba~kan~~olan Ord. Prof. Enver Ziya
Karar~n ba~kanl~~~nda 2 Kas~m'da toplanm~~t~r. Bu toplant~~bir aç~~~niteli~inde
olmu~tur. Karal yapt~~~~konu~mada delegeleri selamlam~~, ba~ar~~dilekleriyle, toplant~y~~düzenleyenlere te~ekkür etmi~tir. Ayn~~gün ikinci oturumda bildirilerin
okunmasma ba~lanm~~t~r. Ilk bildiri Türkiye'den bu Kolloky~m~'a kat~lan Ankara
Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin taraf~ndan "1923 - 1933 Y~llar~~Aras~nda
Türkiye'de Toprak Düzeni" konusunda olmu~tur. 3 Kas~m toplant~s~nda da üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan "1923 - 1933 Y~llar~~aras~nda Türkiye'de
Tar~m Reformu üzerine Genel Dü~ünceler" konulu bir bildiri sunmu~tur. 4 Kas~m
günü Bra~ov gezisine ayr~lm~~, 5 Kas~m'da da 1919 - 1923 y~llar~~aras~ndaki diplomatik ve politik belgelerin yay~nlanmas~~konusu üzerinde bildiriler dinlenmi~tir.
Burada muhabir üyelerimizden Bilâ1 ~im~ir bir bildiri sunmu~tur. Toplant~lar
sonunda 1919 - 1923 y~llar~~aras~nda Güney - Do~u Avrupa memleketlerini ilgilendiren bar~~~andla~malar~~ile bu andla~malarla ilgili diplomatik belgelerin iki
cilt halinde bast~r~lmas~~karara ba'~lanm~~t~r. Arkada~~m~z toplant~lar~n çok yararl~~
oldu~unu, özellikle Türk delegelerinin tar~msal konularla belgelerin yay~nlanmas~~
konusundaki bildirilerinin ilgi ile kar~~land~~~n~~raporunda belirtmektedir.
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KONFERANSLAR

Atatürk y~ll~k konferanslarm~n XV. dizisi bu y~l 24 Aral~k 1976'da ba~layarak
17 Haziran 1977'de sona ermek ve her 15 günde bir verilmek üzere 13 konferanstan
olu~mu~tur. Konferanslar~n konular~~ ve tarihleri ~öyledir:
24 Aral~k 1976 Cuma: Bilâ1 N. ~ im~ ir: Cumhuriyetin ilâm.
7 Ocak 1977 Cuma: Prof. Dr. Tahsin Özgüç: Eski Önasya'n~n Büyük Merkezi
Kültepe-Kani~'te Teni Ke~ifler.
21

Ocak 1977 Cuma: Ord. Prof. Dr. ~ evket Aziz Kansu: Türkiye Trakyas~nda Eski Traklartn Baz~~Kültür Kal~nt~lar~.

4 ~ubat 1977 Cuma: Rauf Inan: Ziya Gökalp ve Atatürk'te Ulusal E~itim.
18 ~ubat 1977 Cuma: Prof. Nusret H~ z~ r: Semiotik Bak~m~ndan Tarih Bilimi.
4 Mart 1977 Cuma: H~ fz~ rrahman Ra~ it Öymen: Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti Döneminde Milli E~itim Durumu.

18 Mart 1977 Cuma: ~ brahim Artuk: Sultan Abdülmecid Zaman~nda Sikke
Reformu.

~~ Nisan 1977 Cuma: Ord. Prof. Dr. Süheyl Onver: Tarihte Türk Büyükleri
Resimlerinin Kaynaklar~.

15 Nisan 1977 Cuma: Ismet Parmaks~ zo~lu: Türk Egemenli~i Döneminde
Ba~dad'~n Topografyas~.
29

Nisan 1977 Cuma: Prof. Dr. Mebrure Tosun: Sumer Yaz~l~~Metinlerinden
Örnekler.

13 May~s 1977 Cuma: Prof. Dr. Afet ~ nan: Birinci ve ~kinci Sanayi Planlar,
(1933- 1936).

3 Haziran1977 Cuma: Prof. Dr. U. Bahad~ r Alk~ m: Samsun Bölgesinde Geli~tirilmekte Olan Kaz~~ve Ara~t~rmalar.

17 Haziran1977 Cuma: Prof. Dr. Nejat Göyünç: An~larla Atatürk
Atatürk konferanslar~~ d~~~nda Kurumumuzca düzenlenen öteki konferanslar
~unlard~r:
§ 24 Mart 1976 Çar~amba günü Catania Üniversitesi ö~retim üyelerinden
Prof. Sebastiana Lagona taraf~ndan Anadolu ve Roma konulu Türkçe bir konferans.
§ 6 Nisan 1976'da Topakl~~ Kaz~lar~~ üyesi Dr. Maria Trojani taraf~ndan
Topakl~~ Kaz~lar~~ hakk~nda Türkçe bir konferans.
§ 9 Nisan 1976'da Prof. Nusret H~z~r taraf~ndan "Ünlü ~ngiliz Tarih Felsefecisi
Arnold J. Toynbee hakk~nda bir konferans.
~~1 2 Nisan 1976'da Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü Birinci Müdürü Prof.
W. Strocka taraf~ndan Efes Kütüphanesi Restorasyonu Çal~~malar~~ konusunda Türkçe
bir konferans.
§ ~talya'da Lucania bölgesi eski eserleri müdürü Prof. Dinu Adamesteanu
taraf~ndan 2 1 Nisan 1976 da La Photographie a&ienne et l'Arch6logie konusunda, 26
Nisan 1976'da da La Prisence de Colons de l'Asie Mineure dans la Lucanie konulu Frans~zca birer konferans.
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VIII. TÜRK TARIH KONGRESI

VIII. Türk Tarih Kongresi ~~~~-15 Ekim 1976 tarihlerinde Ankara'da toplanm~~t~r. Kongreye 82 si yabanc~~olmak üzere 246 delege kat~lm~~t~r. Ankara d~~~ndan
kat~lan delegelere yolluk ve oturma giderleri olarak 2500 er lira ödenmi~tir. Be~~
seksiyon halinde çal~~an kongreye 314 bildiri önerilmi~~ise de bunlardan gelmeyenler
olmu~~ve sonuç olarak kongreye 263 bildiri sunulmu~tur.
ii Ekim 1976 Pazartesi günü saat 9'da kongre üyeleri Atatürk'ün An~t - Kabrini ziyaret ederek sayg~~ duru~unda bulunmu~lard~r. Saat ~ o,30'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi büyük salonunda Istiklal mar~~~ve Johannes
Brahms'~n akademik tören üvertüründen sonra Cumhurba~kan~~ Say~n Fahri Koruturk'un bir konu~mas~~ile kongre aç~lm~~t~r. Cumhurba~kan~ndan sonra Kurum
ve Kongre Ba~kan~~Ord. Prof. Enver Ziya Karal kongrelerimiz ve Kurum çal~~malar~~hakk~nda bir konu~ma yapm~~, daha sonra Genel Müdurümüz Ulu~~~~demir
Kurum'un VII. Kongre'den bu yana be~~y~ll~k çal~~malar~n~~özetleyen raporunu
okurnu~tur. Fakülte holünde aç~lan Kurum yay~nlar~~sergisinin gezilmesiyle ö~leden
önceki aç~l~~~töreni sona ermi~tir.
Ayn~~gün saat 14,3o'dan ba~layarak 5 gün sabah ve ö~leden sonra seksiyon
çal~~malar~~ sürmü~tür.
13 Ekim Çar~amba günü saat 18'3o-2o'3o aras~nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi tören salonunda Say~n D~~i~leri Bakan~~ve Bayan Ihsan Sabri Ça~layangil
kongre üyeleri onuruna bir kabul resmi düzenledi~i gibi, 15 Ekim Cuma günü de
Kurum binas~nda Kurumumuz taraf~ndan bir kokteyl verilmi~tir.
16 Ekim 1976 Cumartesi günü Acem Höyük'ü ve Sultan Han~n~~görmek
üzere düzenlenen geziye kongre üyelerinden 85 ki~i kat~lm~~t~r.
Kongreye kat~lan yabanc~~ve yerli delegeler kongrenin duzeninden ve gördükleri
iyi kabulden son derece memnun kald~klar~n~, gerek sözlü ve gerekse yaz~l~~olarak
Kurum'a bildirmi~lerdir.
Kongreye sunulan bildirilerden gelenlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r. Bildirilerin
resimleriyle birlikte üç cilt tutaca~~n~~sanmaktay~z.
Kongrenin bütün harcamalar~~570.419 lira tutmu~tur. Bunun 307.500 liras~~
Ankara d~~~ndan bir bildiri ile kongreye kat~lan yerli ve yabanc~~163 delegeye ödenen
yolluklard~r.
ANMA TÖRENLERI

Kurumumuzun eski ba~kanlar~ndan, Türk dü~ün adam~~Yusuf Akçura'nm
!o°. do~um y~l~~dolay~siyle 25 Haziran 1976 Cuma günü Kurumumuzda bir anma
töreni duzenlenmi~~ve bu törende Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ve Dr. Hâmit Ko~ay birer konu~ma
yapm~~lard~r.
SALONUMUZDAN FAYDALANAN KURULU~LAR1N YAPTIKLARI
TOPLANTI, KONFERANS, SIMPOZYUM VE SEMINERLER
~~15-16 Ocak 1976 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesince düzenlenen Yabanc~~Dillerin Türk Diline Çevrilmesi Sin~pozyu.mu.
Benden C. XLI, 39
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~~24 Ocak 1976'da Ankara Mimarlar Odas~~Genel Kurul toplant~s~.

§ 2-4 ~ubat 1976 tarihlerinde Türk Klasik Ça~~Ara~t~rmalar~~Kurumunca
düzenlenen Ça~da~~Uygarl~k ve Klasik Kültür konulu simpozyum.
~~o ~ubat 1976'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca düzenlenen Tarih
Boyunca Türkiye-Polonya Kültür ili~kileri konferans~.
§ 16 ~ubat 1976'da Türk-Japon Kad~nlar~~ Dostluk ve Kültür Derne~ince
düzenlenen XV///. ve XIX. yüzy~llarda Türk Tasuir Sanat~~ konferans~.
§ 21 ~ubat 1976'da Halkevleri Genel Merkezince düzenlenen Halkevlerinin
44. kurulu~~y~l~~toplant~s~.
~~13 Mart 1976'da Tüm Ö~retim Üyeleri Derne~i'nin birinci genel kurul
toplant~s~.
~~9 Nisan ~~976'da Siyasi Ilimler Türk Derne~ince düzenlenen Kanun-i Esasinin
~oo. y~l~~ konferans~.
~~13 Nisan 1976'da Tiyatro Ara~t~rmalar~~Enstitüsünce düzenlenen Tiyatro
Ö~retimi ve E~iti~ni Simpozyumu.
~~27 Nisan 1976'da Türk-Hindistan Dostluk Kurumu'nun toplant~s~.
~~20 May~s 1976'da Türkiye - Hindistan Kültür Derne~ince düzenlenen Hind
Tiyatrosu ve Dans~~ve Bunlar~n Asya Ülkelerine Etkisi konulu konferans.
~~20 Haziran 1976'da Manevi Cihazlanma Derne~ince düzenlenen Atatürk'ten
An~lar konulu konferans.
~~23 Haziran 1976'da Orta Do~u Teknik Üniversitesince düzenlenen Fotogrametrinin Mimariye Uygulanmas~~ konulu konferans.
~~24 Ekim 1976'da Manevi Cihazlanma Derne~ince düzenlenen Din, Dil,
Sanat ve Kültür konulu konferans.
§ 11-12 Ekim 1976 tarihlerinde Ankara Üniversitesince düzenlenen Yüksek
ö~retimde ingilizce konulu seminer.
YENI ÜYELER
23 Nisan ~~976'da toplanan Genel Kurulca Kurumumuzun muhabir üyeliklerine
Büyükelçi Ismail Soysal, D~~i~leri Bakanl~~~~Daire Ba~kan yard~mc~lar~ndan Bilâ1
N. ~im~ir, Federal Almanya Cumhurba~kanl~~~~Müste~ar~~Dr. Ekkehard Eickhoff,
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Dr. Erdo~an Merçil seçihni~lerdir. Yeni arkada~lar~m~za ba~ar~lar dileriz.
ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERIMIZ
Bu y~l içinde iki as~l üyemizle bir ~eref üyemizi kaybetmek bahts~zl~~~na u~rad~k.
12 Haziran 1976'da as~l üyemiz Prof. Dr. Cengiz Orhonlu çok genç ya~~nda aram~zdan ayr~ld~~~~gibi, ~~ Ekim 1976'da da as~l üyemiz Prof. Abdülkadir Inan'~~
kaybettik.
~eref üyelerinden Macar Bilimler Akademisi üyesi büyük Türk dostu ve büyük
Türkolog Prof. Guyula N6nethde 14 Aral~k 1976'da Budape~te'de hayata gözlerini
kapad~. An~lar~~önünde sayg~~ ile e~iliriz.
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BILIMSEL ARA~T~RMALARA YARDIM

§ Üyelerimizden Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~~haz~rlamakta oldu~u "Karaman O~ullar~" adl~~esere malzeme toplamak üzere Ortaça~~Kolunca önerilen ve
Genel Kurulca onaylanan ~~o.000 liral~k yard~m ödene~inden yararlanarak Konya,
Karaman, Silifke, Mut ve Kayseri kitapl~klar~ nda yazmalar üzerinde incelemeler
yapm~~~ve bu ara~t~rmalar~~için harcad~~~~7.900 liray~~bu y~l içinde kapatm~~t~r.
§ Üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice'ye Silifke dolaylarmda Myriokephalon
sava~~alan~nda incelemeler yapmak üzere Ortaça~~Kolunun karar~~ve Genel Kurulun onay~~ile ~~2.5oo lira bilimsel ara~t~rma yard~m~~yap~lm~~t~r. Her iki arkada~~m~zda ara~t~rmalann~n sonuçlar~n~~birer raporla Kurumumuza vermi~lerdir.
§ 7-12 Eylül 1976'da Münih'te toplanan Iran Sanat ve Arkeolojisi Kongresine
yollu~unu ~stanbul Cniversitesinden alarak kat~lan üyelerimizden Prof. Dr. Afif
Erzen'e Münih'te Eskiça~~Tarihi, Epigrafisi ve Onasya Arkeolojisi Enstitüsünde
ara~t~rma yapmak üzere 3760 lira yard~m yap~lm~~t~r.
AVRUPA K~TAPLIKLARINDA KATALOGLARA GEÇMEMI~~
YAZMALARIN INCELENMESI

Orta ve Yeniça~~Kollar~m~z~n önerisi ve Genel Kurul'un onay~~ile bu y~l da
Avrupa kitapl~klar~nda kataloglara geçmemi~~yazmalar~~saptamak amac~yla görevlendirilen üyelerimi~den Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Tahsin
Yaz~c~~ve muhabir uye~niz Prof. Dr. Ya~ar Ydcel'e bu amaçla toplam olarak 58.852
lira yolluk ödenmi~tir.
KURUMUMUZA YAPILAN MAL BA~I~LARI

§ ~stanbul'da, Suadiye'de oturan baktriyoloji uzman~~Dr. ~evket Özbek ve
e~i Suadiye'de sahibi bulunduklar~~bir apartman kat~n~~Kurumumuza ba~~~lamak
istemi~ler, istek taraf~m~zdan olumlu kar~~lan~nca Istanbul Üçüncü Noterli~ince
chizenler~mi~~bir vasiyetname ile ölüme ba~l~~olarak apartman kat~n~~Kurumumuza
ba~~~lanu~lard~r.
§ ~zmir Ö~retmenleri Kooperatifi Çe~me'de yapt~rmakta olduklar~~tatil sitesinin yan~nda, orada Kurumumuzun bir kaz~~yapmas~~nedeni ile kaz~evi ile bir müze
binas~~yapt~rmay~~ve bunlar~n tapular~n~~Kurumumuz ad~na sicile geçirmeyi önermi~ler, bu öneri te~ekkürle kabul edilmi~tir.
TÜRK-ISLAM DEVRI YAZITLARININ
YAYINLANMASI ÇALI~MALARI

Türk-~slâna devri yaz~tlar~~üzerindeki çal~~malar~~ile tan~nan Fransa'n~n Provence Üniversitesi Profesörlerinden Robert Mantran Kurumumuz kitapl~~u~daki
Türk-islâm devri yaz~ tlaruu incelemek, bunlarla birlikte yurt içindeki ve d~~~ndaki
Türk-Islâm devri yaz~tlar~m bir Corpus halinde yay~nlanmas~~için bir proje haz~rlamak üzere Ankara'ya ça~~r~lrru~t~ r. Prof. 17-24 Ekim 1976 tarihleri aras~nda
kitapl~~~m~zdaki yaz~t estampajlar~n~~incelemi~~ve Fransa'ya döndükten sonra
bunlar~n yay~nlanmas~n~~sa~layacak bir projeyi haz~rlayarak Kurumumuza göndermi~ tir. Proje incelenmek üzere Orta ve Yeniça~~Kollar~na verilmi~tir.
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KURUMUMUZA YAPILAN ZIYARETLER VE ULUSLARARASI
KURUMLARIN TOPLANTILARI

§ 23 Ocak 1976'da D~~i~leri Bakanl~~~~Akademisi ö~rencileriyle Bakanl~k ileri
gelenlerinden 25 ki~ilik bir grup Kurumumuzu ziyaret ederek çal~~malar~m~z
hakk~nda bilgi alm~~lard~r
~~24 ~ubat ~~976'da Yugoslavya D~~i~leri Bakan~n~n e~i, D~~i~leri Bakanl~~~~
görevlileriyle birlikte Kurumumuzu ziyaret ederek çal~~malar~m~z hakk~nda bilgi
alm~~t~r.
~~16 Mart 1976'da ayn~~ zamanda bir tarih profesörü olan ve bu tarihte Arjantin'in Ankara Büyükelçisi bulunan Ispanyolca "Atatürk, Yeni Türkiye'nin
Kurucusu" adl~~eserin yazar~~Jorge, G. Blanco Villalta Kurumumuzu ziyaret
etmi~tir.
~~D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi olarak yurdumuzu ziyaret eden Bulgaristan
Ba~bakan~~T. Jivkov'un k~z~~ve Bulgaristan Kültür Bakan~~Ludmilla Jivkov D~~i~leri
Bakanl~~~~görevlileriyle birlikte 4 Haziran ~~976'da Kurumumuzu ziyaret ederek
Kurumumuzun kurulu~u ve çal~~malar~~hakk~nda bilgi alm~~t~r.
~~D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi olarak memleketimize gelen ~eref üyelerimizden Prof. Dr. Bernard Lewis onuruna 4 Haziran ~ 976'da Kurumumuzda çayl~~
bir toplant~~ yap~lm~~t~r. Toplant~da Kurum üyeleriyle D~~i~leri Bakanl~~~~yüksek
görevlilerinden baz~lar~~ haz~r bulunmu~~ve çe~itli konular üzerinde görü~meler
yap~lm~~t~r.
~~Hükümetin davetlisi olarak Ankara'ya gelen ve Atatürk hakk~nda bir eserin
yazar~~olan M~s~r'da Dar-el Maarif Yay~nevi Müdürü Hilmi Murad 6 Eylül 1976'da
Kurumumuzu ziyaret ederek çal~~malar~m~z hakk~nda bilgi alm~~t~r.
~~üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Tarih Bilimleri Komitesinin (CISH) 13
ki~ilik Yönetim Kurulu Kurumumuzun davetlisi olarak 6-9 Eylül 1976 tarihleri
aras~nda Ankara'ya gelmi~~ve 6-7 Eylül tarihlerinde Kurumumuzun toplant~~salonunda Büro toplant~lar~n~~yapm~~t~ r. Büro 6 Eylül 1976 Pazartesi günü saat ~~o'da
toplanm~~, ayn~~gece ~ereflerine Kurumumuz taraf~ndan Kent otelinde bir ak~am
yeme~i verilmi~tir. Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal Büro toplant~s~nda
k~sa bir konu~ma yaparak misafirlerimize ho~~geldiniz demi~~ve Türkiye'de toplanrnaya karar verdikleri için te~ekkür etmi~tir. Daha sonra Kurumumuzun asba~kanlar~ndan Komitenin Türkiye Milli Komitesi Ba~kan~~Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal
bu toplant~n~n Türk Tarih Kurumu için ta~~d~~~~önem üzerinde durarak Büro çal~~malar~na ba~ar~lar dilemi~tir.
Tarih Bilimleri Komitesi Yönetim Kurulu Ba~kan~~Prof. Dr. Karl Dietrich
Erdmann ise aç~l~~~konu~mas~nda Türk Tarih Kurumuna hararetle te~ekkür ettikten
sonra Büronun çal~~malar~~ hakk~nda Frans~zca, Ingilizce ve Almanca geni~~bilgi
vermi~tir. Aç~l~~~törenitden sonra Büro kendi üyeleriyle toplant~s~n~~sürdürmü~tür.
Yol ve otel giderleri kendileri taraf~ndan ödenen Büro üyelerinden lo ki~inin 8 ve 9
Eylül otel giderleri ile Göreme ve Hac~bekta~~Müzesini görmeleri için Kurumumuzca
düzenlenen gezinin giderleri Kurunnunuzca ödenmi~tir. Misafirlerimiz gördülderi
iyi kabulden ve geziden son derece memnun kalm~~lar ve Kurumumuza defalarca
te~ekkür etmi~lerdir.
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~~Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Ikinci Dünya Sava~~~Komitesinin 6 üyeden olu~an Yönetim Kurulu, D~~i~leri Bakanl~~~m~z~n davetlisi olarak, 12 Eylül
1976'da Ankara'ya gelmi~~ve 14 Eylül 1976 Sal~~ günü Kurumumuzun toplant~~
salonunda Yönetim Kurulu toplant~lar~n~~yapm~~t~r.
13 Eylül Pazartesi günü Kurumumuzu ziyaret ederek bilgi alan Yönetim
Kurulu üyelerine ö~leden sonra Kurumumuz taraf~ndan Anadolu Uygarl~klar~~
Müzesi ile Kale gezdirilmi~, saat 18'de de ormrlar~na bir çay verilmi~tir.
14. Eylül Sal~~günü yap~lan Yönetim Kurulu toplant~s~nda Ba~kan Henri Michel
Ba~kan~m~z Enver Ziya Karal'a gösterilen kolayl~k ve iyi kabulden dolay~~ te~ekkür
etmi~tir. Ba~kan~m~z buna cevap vererek bu toplant~n~n Kurumumuzda yap~lmas~ndan duydu~umuz sevinci belirtmi~tir.
Yönetim Kurulu onuruna Sovyet Büyükelçili~inde bir yemek verildi~i gibi,
Frans~z Büyükelçili~inde de bir kokteyl verilmi~, misafirler 16 Eylül Cuma günü
Ankara'dan çok iyi izlenimlerle ayr~lm~~lard~r. Komitenin yol giderleri kendileri
taraf~ndan, Ankara'daki otel ve yemek giderleri de D~~i~leri Bakanl~~~nca ödenmi~tir.
~~16 Kas~m 1976'da Milli Güvenlik Akademisi ö~renci ve ö~retmenleri komutanlar~~General Sedat ~ lhan'~n ba~kanl~~~nda Kurumumuzu ziyaret etmi~lerdir.
Kendilerine istekleri üzerine Kurumumuzun kurulu~~ve çal~~ma yöntemleri hakk~nda
bilgi verilmi~, sorular~~kar~~lanm~~~ve birer yay~n katalo~u ile "Cumhuriyetin Ellinci
Y~l~nda Türk Tarih Kurumu" adl~~ yap~t~m~z arma~an edilmi~tir.
~~D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi olarak ve Arjantin'de Türk kültürünü tan~tmak amac~yla ilgili temaslar yapmak üzere yurdumuza gelen Arjantin'in Salvador Üniversitesi profesörlerinden Ismail Quilles 6 ve ~~o Aral~k 1976 günleri
Kurumumuzu ziyaret etmi~tir. Profesöre D~~i~leri Bakanl~~~n~n iste~i üzerine görevlilerimizden Yasemin Göko~lu mihmandarl~k ederek Ankara'da görülme~e
de~er tarihsel yap~tlarla müzeler gezdirilmi~tir.
~~D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi olarak yurdumuza gelen Ispanya'n~n Madrid
Otonarn Üniversitesi Do~u ve Afrika Dilleri Enstitüsü Genelsekreteri Prof. ,Jos
Barral 14 Aral~k 1976 günü Kurumumuzu ziyaret ederek çal~~malar~m~z hakk~nda
bilgi alm~~, Bakanl~~~n iste~i ile Kurum görevlilerinden Yasemin Göko~lu mihmandar verilmi~, Ankara ve Istanbul'da görülme~e de~er tarihsel eserlerle müzeleri
gezmi~tir. Profesörün Ankara'daki giderleri Kurumumuzca Istanbul'daki giderleri
de Bakanl~kca kar~~lanm~~t~r.
ATATÜRK VE TÜRK DEVRIMI ARA~TIRMA MERKEZI
ÇALI~MALARI

Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezinin 1976 y~l~~çal~~malar~n~~ ~öYlece özetleyebiliriz:
I) 1976 y~l~nda Atatürk ve Türk Devrimi ile ilgili 300 yap~t daha derlenerek
kitap say~s~~3.462'ye ç~kar~lm~~t~r.
2) 1976 y~l~~sonuna kadar i~lemi tamamlanarak s~n~fland~r~lan ve dosyalarma
giren kupür say~s~~ 61.752 yi bulmu~tur. Geçen y~l bu say~~59.673 idi.
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3) Bu y~l yeniden Atatürk ve Türk Devrimi ile ilgili 30 tefrika derlenerek
tefrika say~s~~585'e yükseltilmi~tir.
4) Y~l içinde çe~itli dergilerden 75 makale daha derlenerek makale say~s~~
398'i bulmu~tur.
5) Y~l sonuna kadar 11.191 haber ve makale fi~lenerek s~n~fland~r~lm~~~ ve
dosyalar~na konmu~tur, Böylece haber ve makale fi~lerinin say~s~~72.426'ya ç~km~~t~r.
6) Ba~~~~ve sat~n al~nma yoluyla bu y~l merkeze ~u belgeler sa~lanm~~t~r:
Cevat Aç~kal~n'~n an~lar~.
Cami Baykurd'un "Son Osmanl~~Afrikas~nda Çöl Hayat~" adl~~ an~lar~ .
Cami Baykurd'un iki defter içinde an~lar~~ve Piyer Loti'nin bir mektubu
ve baz~~belgeler.
ç) Bayan ~clâ1 Dan~~mend'in elinde bulunan Sadrazam Tevfik Pa~a
ar~ivine ait 31 Mart Vakas~yle ilgili belgeler ve iki ciltlik Memleket Gazetesi koleksiyonu onbin liraya sat~n al~nm~~t~r.
Bayan Benal Ar~man'dan iki ciltlik Hizmet Gazetesi koleksiyonu ve
babas~na ait baz~~mektup ve foto~raflar.
Rahmetli ~ükrü Kaya'n~n Özel Kalem Müdürü Bay Nevzat Saner'den
baz~~belgeler.
Bayan Saadet Suncan'dan baz~~belgeler.
7) eyelerimizden Bayan Fakihe Oymen'le Prof. Hikmet Bayur'un an~lar~~
banda al~nm~~t~r.
8) 1896 - 1938 y~llar~na ait Kastamonu Gazetesinin koleksiyonu sat~n al~nm~~t~r.
K~TAPLIK ÇALI~MALARI

Kitapl~~~m~z~n 1976 y~l~~içindeki çal~~malar~~ ~öyledir:
Sa~lanan Kitap ve Dergiler:
Y~l içinde 1062 si arma~an, 2 15 i de~i~im, 547 si sat~n al~nmak, 38'i de Kurum
yay~nlar~ndan olmak üzere toplam 1862 cilt kitap ile 1176 s~~arma~an ve de~i~im,
414 ü sat~n al~nmak suretiyle 1590 dergi, 1848 gazete, 2 yazma, 24 fotokopi ve
bir mikrofilm sa~lanm~~~ve bunlar~n fi~leri, demirba~~kay~tlar~~yap~larak okuyucular~n yarar~na sunulmu~tur.
Ar~iv ~~leri:
Süheyl "Onver ar~ivinin s~n~fland~r~lmas~~tamamlanm~~~Tevfik B~y~ko~lu ar~ivinin dizini fi~lenmi~, Enver Pa~a ar~ivinin s~n~fland~r~lmas~na ba~lanm~~t~r.
Kitap Varl~~~rn~z:
1976 sonunda Kitapl~~~m~zdaki kitap say~s~~68.552'ye, dergi say~s~~66.755'e,
yazma say~s~~826'ya, fotokopi say~s~~ 164'e, mikrofilm say~s~~177'ye yükselmi~tir.
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Y~l içinde Kitapl~~~m~ zda 18.693 kitap, 5127 dergi, 442 gazete koleksiyonu
olmak üzere 24.262 yap~t okunmu~tur.
Cilt ~~i:
Y~ l içinde 1578 kitap, dergi ve harita ciltlenmi~tir.
De~i~im:
Kurum yay~nlariyle de~i~im yapt~~~m~z d~~~ülkelerdeki bilim kurumlariyle
bilim adamlar~n~n say~s~~254'e yükselmi~tir. Geçen y~l bu say~~244. idi.
Paras~z Yay~n Da~~t~m~~ ve Kitap Yard~m~ :
Bu y~l Kurumca yay~ nlanan kitap ve Belletenlerimiz 36 as~l, 23 muhabir, 4
~eref üyemizle 75 müze ve bilim kurumu kitapl~ klarma, 34 makama ve 8o ki~iye
paras~z olarak verilmi~tir. Böylece paras~z da~~t~m say~m~z 262'ye yükselmi~tir.
Kitapl~k Komisyonu:
Kitapl~ k Komisyonu gereksinme duyuldukça toplanarak al~nacak kitaplar
hakk~nda gerekli kararlar~~alm~~t~r.
KAZILAR
Eskiça~~Kolunca verilen kararlara uyularak bu y~l da, Alacahöyük, Perge,
Kültepe, Ma~at Höyük, Konya Karahöyü~ü, Bayrakl~, Erythrai, Çavu~tepe, Toprak
Kale, Acemhöyük, Tepeba~lar, ~ kiztepe kaz~lar~na devam edilmi~, üyelerimizden
Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu Trakya ve Marmara bölgesinde prehistorik
ara~t~rmalar yapm~~t~r.
Bu y~lki kaz~lar hakk~nda kaz~~ kurullar~~ ba~kanlar~ndan ald~~~m~z raporlar~~
oldu~u gibi sunuyoruz:
I — Alacahöyük'te 1976 Kaz~~Çal~~malar~ :
Alacahöyük'te 1976 mevsimi kaz~~ çal~~malar~~1. g. 1976 gününden 5. ~~o. 1976
gününe de~in aral~ks~z olarak sürdürühr~ü~tür.
Kaz~~Heyeti:
Dr. Hâmit Zübeyr Ko~ay'~n ba~kanl~~~ nda Arkeolog Mimar Mahmut Akok,
Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü Mümessili, Arkeolog
Mustafa Yüksek, Foto uzman~~Selahattin Oztartan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
hesap uzman~~Ahmet Bekçi ve Restoratör Süleyman Yalç~ n'dan kurulmu~tu.
Kaz~~heyetine, 12. 9. 1976 gününden sonra K~br~s Federe Devleti Eski Eserler
ve Müzeler Müdürlü~ünden Arkeolog Tuncer Ba~~~ gan ve Sanat Tarihçisi Hüseyin
Ayg~n adl~~eleman da kat~larak, kaz~lar~n yararl~~ yürümesinde yard~mlar~~oldu.
Alacahöyük'te 1976 mevsimi çal~~malar~, kaz~lar, restorasyon ve alanlar~n
tanzimi i~i olarak programland~~~ na göre yürütülmü~tür.
Kaz~lar:
Heyetimiz Alacahöyükteki kaz~~ çal~~ma ve ara~t~rmalar~n~, bugüne kadar
kaz~hr~am~~~alanlarda devam etme~i progra~r~lam~~~oldu~undan, kaz~lar bu mevsim
iki ayr~~alanda sürdürülmü~ tür. Bunlardan biri kuzey yönde ve 1973-75 y~llar~nda
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kaz~lan alan~n güney ve bat~~ yönünde XXXII/42-44 ve XXIX-XXX /42-44
kareleri içinde geni~lemek ve belirgin bir seviyeye kadar derinle~mek suretiyle
devam edilmi~tir. Bu kaz~~ alanlar~n~n her taraf~ndan Firig Ça~~~yerle~mesi mimari
kal~nt~lar~~kat~na ula~~lm~~~ve elde edilen her çe~it arkeolojik kültür malzemesi
bilimsel metot ve görü~~ile gerekli de~erlendirmeye tabi tutulmu~tur.
~kinci bölüm kaz~~yeri de, 1966 y~l~nda kaz~lan XXXII/58, XXXIV/6o,
XXXVI/62 karelerine rastlayan alan ile, ~~973-74 y~llar~nda kaz~lan ve XL-XLII /5864 kareleri içinde bulunan alanlar~n aras~na rastlamakta ve XL/6o-62 karesi içinde
bulunmaktad~r.
Bu kaz~~âlemindeki derinle~melerde, Hitit Yap~~katlarma ula~~lnu~~ve elde
edilen arkeolojik maddi kültür belgeleri bilimsel yönden heyetimizce gerekli de..
~erlendirmeye tabi k~l~nm~~t~r.
Restorasyon ve Alan Tanzim
1976 y~l~~çal~~ma mevsiminde restorasyon i~leri de, iki ayr~~bölümde sürdürülmü~tür. Bir k~s~m restorasyon i~leri; Hitit Büyük imparatorluk ça~~, Büyük
Mabet - Saray~~ do~u - kuzey yönünde ve Aditon bölmelerine yak~n k~s~mlarda,
temel s~ralar~na evvelce rastlanan duvarlar~n ihyas~~ ~eklinde yap~ld~~~~gibi, k~smen
y~k~lan duvarlar~n onar~m~~da, ele al~nm~~t~r.
~kinci restorasyon çal~~malar~~da, Hitit Ça~~~~ehir surlar~ndan olan, Poternli
Kap~~ad~yla tan~lan, Tarihi ~ehrin Bat~~kap~s~~kal~nt~lar~~üzerinde yürütülmü~tür.
~ehir kap~s~~giri~~ve geçitlerini koruyan, sand~k duvar çatk~l~~kal~n ve geni~~iki burçdan bat~~yöne dü~en parças~~üzerinde yeniden baz~~yükseltmeler yap~lm~~~ve kap~~
ve geçitlerine ait çatk~~duvarlar~~asil bünyesine yak~n biçimde k~smen ihya edilerek,
anlaml~~duruma getirilmi~tir.
Höyi~kte Arkeolojik Alanlar~n Tanzimi
1935 y~l~ndan beri devam eden kaz~lanyle Alacahöyük'te aç~kl~~a kavu~turulan
arkeolojik geçerler aras~nda, bilhassa yerinde ya~at~lan çe~itli tarihi ça~lara ait
mimari kal~nt~lar, Orta Anadolu'nun bu tarih varl~~~n~~yerinde görmek ve tan~mak
isteyenlerce höyük, belli bir ziyaret yeri durumuna girmi~tir.
Bu ilgiyi anlaml~~ k~lmak ve ziyareti kolayla~t~rmak amaciyle, çal~~malar~m~z
s~ras~nda, kaz~~alanlar~n~n temizlenme ve tanzimine önem verildi~i gibi, kaz~~yer ve
katlaruu i~aretleyen aç~klay~c~~yeni levhalar konuldu. Gezi yol ve geçitleri düzenlendi.
Höyü~ün orta k~sm~na rastlayan bir alana, kaz~~alanlar~n~~toplu görmek ve
geni~~bir görü~le foto~raflar çekmek üzere 8.50 metre yükseklikte, geni~~bir gezinti
yeri olan a~açtan ve geçici olarak bir kule de yap~ld~~ve i~letmeye aç~ld~.
Dr. 1-1WM~T ZÜBEYR KO~AY
2 - Perge Kaz~s~~1976

ARKEOLOG MAHMUT AKOK

Çal~~malar~ :

Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~na yürütülen 1976 y~l~~
Perge Kaz~s~, 13 Eylül'den 21 Ekim'e dek sürmü~tür. Türkiye Turing ve Otomobil
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Kurumu ile Uluslararas~~Side Dostlar~~Vakf~~da maddi olanaklarla kaz~lan destek
lemi~lerdir. Ba~kanl~g~mda yap~lan kaz~ ya Doç. Dr. Somay Onurkan, Ba~kan
Yard~mc~s~~olarak Asistan Halak Abbaso~lu, Arkeolog - Mimar Ülkü Izmirligil,
Topograf Adnan ~akar, Foto~raf uzman~~Aziz Albek, Asistan Ahmet Vedat Çelgin,
Sekreter Münire Ergin, Arkeolog Füsun Arman, Arkeolog Ak~n Aksoy, Arkeolog
Semra Sar~bekiro~lu, Arkeolog - Restoratör Sait Ba~aran, Arkeoloji ö~rencilerinden
Mustafa Baysal, Celal Kolay, Esrâ Nev~ ehirli Nurhan Ozgenler, A. Sevin Vallon,
Ha~im Y~ld~z kat~lm~~lard~r. Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Antalya Müzesi Asistanlaru~dan Ismail Akan Atilla taraf~ndan temsil
edilmi~tir.
Geç Dönem Kap~s~~ile yuvarlak kuleli Hellenistik Dönem Kap~s~~aras~ndaki
alan~n güneybat~s~nda geçen y~l kaz~s~na ba~lanan Nymphaeum'da (F4) çal~~malar
sürdürülmü~tür.
Kaz~~sonunda yap~n~n plan~~ elde edilmi~tir. D~~tan d~~a uzunlu~u 22.68 m.,
geni~li~i 3.90 m. ve derinli~i 0.78 m. olan büyük havuzun arkas~nda iki katl~~bir
sutün mimarl~~~, düzenli büyük kireçta~~~bloklarla harçs~z olarak örülmü~~çe~me
duvar~n~n önünde yükselmektedir. A~a~~da duvarda dört dikdörtgen bir de yar~m
daire ~eklinde, içinden sular~n akt~g~~ ni~ler bulunmaktad~r. ~ki katl~~sütun mimarl~k~~
hemen yan~ nda bulunan daha önce meydana ç~kar~lm~~~olan Septimius Severus
çe~mesininkine (F 2) benzer. Bu iki yap~n~n fasadlar~~birbirinin bak~~~~~~~eklindedir.
Hatta k~r~k al~nl~~~ n kabartma süsleri de birbirine çok benzer. Öne ç~kan al~nl~k
kö~elerinin cephelerinde istridye kabu~undan borazan çalan sakall~~ Tritonlar,
iç tarafa bakan k~sunlannda Helios ve Selene, al~nl~~u~~sa~~yar~s~nda Aphrodite
rahibesi, Dionysos (bu figür Septi~nius Severus çe~mesinde yoktur), Aphrodite ve
Eros, sol yar~s~ nda Artemis, üç Kharitler ve bir Eros betimlenmi~tir. Iki çe~menin
baglant~s~n~~ancak gelecek y~l yap~lacak kaz~lar aç~~klayacakt~r.
Antika kaçakç~lar~n~n daha kaz~~s~ras~nda kabartma figürlerin ba~lar~n~~kaç~rma
te~ebbüsleri bizi al~nl~k kabartmalar~n~~derhal Antalya Müzesine nakletme~e zorlad~.
Müzenin aç~k hava seksiyonunda al~nl~~~~yeniden kurduk.
Sütunlu ana caddenin ( J) Kaz~s~ : Geçen y~l u~ra~t~~~m~z 88 inci postamentten ba~l~yarak bu y~ l portikten 18 m. daha açarak 103 ücü postamente ula~t~k,
yolun da go metrelik bir k~sm~~ile ortadaki kanal~n 18 metrelik bir k~sm~~aç~ld~.
Bu bölümde moloz y~~~n~n~n bir hayli yüksek olmas~~çal~~malar~n süratli ilerlemesini
engelledi.
Geçen y~l kaz~s~na ba~lad~~~m~z agora'n~n kuzeyindeki caddenin (J2)
kaz~s~na devam edildi. Geçen y~l var~lan 7 nci sütun postamentden ba~l~yarak caddenin 27 metrelik bir bölümü aç~ larak 18 nci sütun postamentine ula~~ld~ . AttikaIon düzenindeki sütun kaideleri in situ ve ço~unlukla çok iyi durumda bulundu.
Üç sütun gövdesi üzerinde çizilerek yap~lm~~~spor sahneleri ve yaz~lar bulunmaktad~r.
Heykeltra~l~k buluntular~~ aras~nda Nymphaeurn'da (F4) bulunmu~~ç~plak bir erkek torsosu, Nike heykeline ili~kin gövdenin üst k~sm~, sütunlu cadde ( J)
hemen hemen tam bir ~ekilde ele geçmi~~olan Arten-~is ba~~~zikre de~er. Ayr~ca
sütunlu caddede küçük buluntu özellikle sikke ve metal kap parçalar~~ve keramik
de çok zengindir.
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Topografik Çal~~malar:

~~ . Kentin yol sistemi ara~t~rmalar~na devam edildi. Sütunlu ana caddenin
bat~s~nda kalan kent bölümünün sokaklar~~ve parselleri saptand~.
2. Surlar üzerinde çal~~~ld~. Kentin geni~lemesi ile ilgili olarak Hellenistik
sur duvar~n~n bir bölümü ortadan kald~r~lm~~t~. Bu y~l yap~lan sondajlarla eski
surun bu bölümünü saptamak mümkün oldu.
Kaz~~sonunda Nyphaeum (F4) ve sütunlu caddelerde ( J ve J2) düzenlemeler yap~ld~. Kaz~~s~ras~nda k~r~k k~n~a eklenebilen mimarl~k parçalar~~da~~lmalar~~ve kaybolrnalar~~önlenmek amac~yle yap~~t~r~larak onar~ld~.
Prof. Dr. JALE INAN
3 — Kültepe Kaz~lar~~1976 rapor:
Bu seneki Kültepe - Kani§ kaz~lar~n', Ba~kanl~~~mda Doç. Dr. Kutlu Emre,
arkeolog Dr. Hayat Erkanal, arkeolog Hamdi Kodan, temsilci arkeolog Hayri
Özeski, desinatör Cengiz Erol, foto~raf Selahattin öztartan, restoratör A. Çulha'dan
olan heyet yürüttü. Eski önasya ülkelerinin parlak merkezlerinden biri olan Kultepe - Kani~~Anadolu'nun eski dünyan~n uygar ülkeleri aras~nda yerini ald~~~n~~
kan~tlayan müstesna ~ehirlerden biri olma vasf~n~~bugün de korumaktad~r.
Çal~~ma plan~m~za göre, kaz~lar~n a~~rl~k noktas~~Tepe, özellikle, sitadeldeki
merkezi saray te~kil ediyordu. Bu amtsal yap~n~n do~u yönündeki d~~~duvar~~ve iç
bölümleri üstünde çal~~~ld~. Bu kesimde, tahribat~n fazlal~~~na ra~men, plan tesbitinde güçlük çekilmedi. Sitadelin bu yüksek k~sm~nda Demir Ça~~~ve Eski Tunç
Ça~~~yap~~katlar~~çok yüksekte korunmu~ tur. E. T. Ç.'~n~n son ve orta safhalar~~
saray~n in~as~~ s~ras~nda kald~r~lm~~, ancak, eski safha yap~lar~~yerinde kalm~~t~r.
Bu yap~lar~n teknik ve boyutlar~~sitadelin bu ça~da da, di~er k~s~mlarda oldu~u
gibi, büyük yap~larla kapl~~oldu~unu göstermektedir. Bu yap~lar saray~n taban~~
için sa~lam bir zemin meydana getirmi~lerdir. I. ~amsi - Adad ile ça~da~~olan bu
saray, Anadolu beylerinin de Eski Babil modas~na uygun an~tsal saraylarda oturduklann~~ispatlamaktad~r. Saray, henüz, kaz~s~~tamamlanmam~~~olmas~na ra~men,
13.000 m2lik bir alan~~kaplamaktad~r. Alacahöyük mabedinin 5.000 m2lik bir alana
oturdu~u dü~ünülürse, aradaki ölçü fark~~kendili~inden ortaya ç~kar.
Demir Devrinin eski üslûbuna giren ve stilize a~aç ve geyik motifleri ile suslenen Kraterlerin ilginç örnekleri bulundu.
Kan~m alan~n~n kuzey kesiminde, Adad - zululi ve Lakipum ar~ivlerinin
güneybat~s~nda, Ib ve II yap~~katlar~nda çal~~~ld~. Ib kat~nm özel bir evinde iyi
korunmu~~f~r~n, ocak, silo ve kilere rastland~. Bu ev II yap~~kat~n~~tahrip etmi~~
olmas~na ra~men, II kat~n büyük evlerini tamami ile dü~ürememi~, esasl~~k~s~mlar= günümüze intikaline mani olamam~~t~r. Bu binalarm enkaz~nda çivi yaz~l~~
tabletlere, silindir mühür bask~l~~zarf parçalar~na ve di~er küçük eserlere, bol miktarda rastlanm~~t~r. Kültepe, bu çivi yaz~l~~belgeleri ile, bugün de Anadolu'nun
çivi yaz~l~~ar~ ivlerini saklayan üç büyük merkezden biri olma vasf~n~~korumaktad~r.
Bunun Eski Anadolu tarihini ve onun Eski önasya ülkeleri aras~ndaki mevkiini
ö~retme bak~m~ndan sahip oldu~u hazinenin anlam~, ancak, bu belgeler yay~nland~ktan sonra anla~~labilir.
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Arkeoloji eserlerine gelince, onlar~n da Anadolu sanat~n~n fecrini te~kil etti~ini
ispatl~yan yüzlerce örne~i, Devlet Müzelerinin vitrin ve depolar= doldurmaktad~r.
Kaz~lar, uygulanmakta olan projeye göre 1977 y~l~nda da sürdürülecektir.
TAHSiN OZGÜÇ

4 — Ma~at Kaz~lar~~1976 Raporu:
Bu seneki Ma~at Kaz~lar~, ba~kanl~~~mda Doç. Dr. Kutlu Emre, Dr. Hayat
Erkanal, arkeolog H. Kodan, temsilci H. ~ozeski, desinatör C. Erol, foto~raf S.
Oztartan ve restoratör A. Çulha'dan olu~an kaz~~heyeti taraf~ndan yürütüldü.
Çal~~ma program~na göre, kaz~lar~n mihrak~m yine saray te~kil etmi~tir. M. O.
1400 y~llar~na ait olan ve ~iddetli bir yang~nla tahrip olunan saray~n güneye bakan
k~sm~nda sütunlu galerinin yeni direk ta~lar~, sa~lam durumda, ve in-situ olarak
elimize geçti. Saray avlusunun do~u yönünden ba~ka, kuzeye bakan k~sm~nda da
ta~~direkli ikinci bir galerinin varl~~~~görüldü. Böylece, Bo~azköy rnabetlerinin
paralelini Ma~at'da da görmek mümkün oldu. Saray~n kuzey cephesinden Höyük'ün
merkezine do~ru yap~lan kaz~larda, çe~itli boyutlarda yeni odalar aç~~a ç~kar~ld~.
Ara duvarlar~~çok ince olan ve yan - yana dizilen bu odalar~n belirli e~yan~n saklar~masma yarad~~~ndan ~üphe edilemez. Buradaki duvarlar~n yüksekli~i 3 m.'yi
bulmaktad~r. Bu odalarda da Hititçe tablet bulunmu~tur.
Saray~n üstünde ve onu yer - yer tahrip eden iki Hitit yap~~kat~~mevcuttur.
Bunlardan eski olan= büyük bir yap~ya ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Sonuncu kat~~
mütevazi ikametgahlar olu~turmaktad~r. Bunlarda bulunan seramik ve kol biçimli
kap; Hitit Imparatorluk ça~~~repertuvar~~için ö~retici örneklerdir. Hem sarayda, hem
de bu yap~larda yaln~z hiyeroglifli bulleler bulunmu~ tur. Bunlar aras~nda en önemlisi son yap~~kat~nda bulunmu~~olan Büyük Kral ~uppiluliuma'nm mühür bask~s~d~r.
Çok büyük olan bu bina da yak~lm~~~olup, do~rudan do~ruya, saray~n üstüne kurulmu~tur. Görülüyor ki Ma~at, Bo~azköy d~~~nda ikinci Hitit ar~ivinin bulundu~u
bir merkezdir. Bu ke~if Hititologlar~n y~llardanberi beklediklerini gerçekle~tirmi~~
bulunmaktad~r. Mektuplar~n ço~u Bo~azköy'de oturan Büyük K~ral taraf~ndan
gönderilmi~~veya ona yaz~lm~~t~ r. iki merkez aras~nda kuvvetli ve tarihi anlam~~
büyük bir trafik vard~r. Biz bu saray~n Tuthaliya zaman~nda, Hattu~a~'dan önce
Ga~galar taraf~ndan tahrip edilmi~~oldu~una inan~yoruz. Bu belgelerin Hitit tarihinin bir bölümünün aydmlanmasma katk~larda bulunaca~mm anla~~lm~~~olmas~~
önemli bir kazançt~r. Bütün bunlar~n yan~nda, gözden uzak tutul~namas~~gereken en önemli
nokta, Hattu~a~~d~~~nda da bir Hitit ar~ivinin uzmanlar~m~z taraf~ndan ke~fedilmi~~olmas~d~r.
Son senelerde, italyanlar Suriye'de büyük ke~iflerde bulundular, adeta bir ç~~~r
açt~lar. Ma~at'da Anadolu tarihi ve filolojisi için anlam~~ve de~eri küçtimsenemiyecek vesikalar~~ortaya koyarken,' Bo~azköyü de yaln~zl~ktan kurtard~. Çivi yaz~l~~
tabletlerden ve hiyerogflifli bullalardan olu~an bu zengin koleksiyon, meslekda~un
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp taraf~ndan yay~nlanacakt~r
Üç yap~~kat~~halinde kar~~m~za ç~kan Demir Devrinin ta~~temelli, 3-4 odal~~
küçük evleri, Anadolu'daki ça~da~larm~n teknik ve plan~ndad~r. Son yap~~ kan~m
boya ile nak~~l~~serami~ini karakterlendiren insan ve hayvan kar~~~m~~yarat~klar,
Kuzey Anadolu'ya has olup, Ali~ar, Kültepe ve Bo~azköy gibi merkezlerin seramik
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repertuvarma da etkili olmu~tur. Eski yap~~katlarma ait olan seramik Orta Anadolu'da bilinenlerden farkl~~de~ildir.
1976 y~l~nda Ma~at kaz~lar~, yani, ar~ivli saray~n aç~~a ç~kar~lmas~, yaln~z
Türk Tarih Kurumu'nun ay~rd~~~~ödenekle mümkün olmu~tur.
Bu büyük tarihi merkezin kaz~s~na 1977 y~l~nda da devam edilecektir.
TAHSIN OZGÜÇ

5 — Konya Karahe!yü~ü 1976 Çal~~malar::
Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
ve Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta
olan Konya Karahöyük kaz~s~~1976 y~l~nda 8 Haziran 1976 ile 27 Temmuz 1976
tarihleri aras~nda sürdürülmü~tür.
Ba~kanl~~~rn alt~nda yürütülmekte olan kaz~da Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Doçenti Dr. Ya~ar Co~kun, Arkeolog Neriman Tezcan, Türk Tarih
Kurumundan Hititolog Burhan Balc~o~lu ve Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
ö~rencilerinden Sedat Erkut, Erdal I~~k, Cem Karasu ve Japon uyruklu ara~t~rma
ö~rencisi Sachiro Ohmura çal~~nu~lard~r. Ayr~ca Türk Tarih Kurumu'ndan Bay
Hasan Güven yap~~t~r~lan kaplar~n alç~~ile tamamlanmasmda faydal~~olmu~tur.
Kaz~m~zda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü komiser olarak
Konya Müzesinden Arkeolog Bay Osman Etmi~ler temsil etmi~tir.
Her y~l artmaya devam eden i~çi ücretleri 1976 daki çali~malarnruz~n s~n~rl~~
kalmas~nda etkili olmu~tur. 1976 y~l~nda Karahöyük'te Höyü~ün kuzey bat~~ k~sm~nda U çukurunda kaz~~yap~lm~~t~r. Taraf~m~zdan Höyü~ün bu k~sm~n~n kaz~~
için seçilmesinin nedeni daha önceki y~llarda T çukurunda yapt~~~m~z kaz~larda
meydana ç~kard~~muz büyük yap~n~n bat~s~ndaki caddenin bu do~rultuda devam
etmesi idi. Baz~~k~s~mlar~nda eni 3 metreyi geçen bu caddeyi 1976 y~l~nda T çukurunda k~sa bir süre sonradan açt~~~m~z U çukuru do~rultusunda izledik. Fakat
maalesef cadde k~sa bir süre sonra kesildi. °nemli bir yap~~do~rultusunda devam
etti~ini dü~ündü~ümüz bu caddeyi U çukurunda bulmaya çal~~t~~isek de bunda
ba~ar~l~~olamad~k. 1976 y~l~nda I. katm~~kazd~~~m~z U çukurunda kuzey - bat~~
ile güney-do~u do~rultusunda devam etmesi gereken ve henüz meydana ç~karamad~~un~z iki paralel cadde ya da sokak aras~nda özel yap~lara rastlad~k. Bu alanda
20 kadar oda meydana ç~kard~k. S~rt s~rta in~a edilmi~~ve ço~u kez birkaçar odadan
olu~an bu yap~lar özel ikametgâh olarak kullan~lm~~lard~r.
Çukurun kuzey bat~~ k~sm~nda meydana ç~kard~~~= bir odan~n içinde elde
edilen buluntulara göre bir madeni aletler i~leme atelyesi oldu~u anla~~lmaktad~r.
Aletler aras~nda kesme, delme ve saplanaaya yaranu~~olan aletler önemli bir yer
almaktad~r. Karahöyük'te ~imdiye kadar hiç bir yerde bu kadar çok say~da madeni
alete bir arada rastlamad~k.
1976 y~l~nda U çukurunda elde etti~imiz di~er önemli buluntular aras~nda
bir kap kapatmas~~üzerine bas~lm~~~olan dikdörtgen biçiminde bir damga mührünCu~~
bask~s~~arulabilir. Mühür alan~nda ikili bir helozon motifi üzerinde çift ba~l~~bir kartal
görülmektedir. Kartal~n saçlar~~ile ikili helezonun iki ucu ba~lant~l~d~r. Mührün
orijinali Karahöyük Gliptik sanat~n~n önemli eserlerinden biri idi.
SEDAT ALP
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6 — 1976 Bayrakl: ve Erythrai Kaz~lar~ :
Bayrakl~~kaz~lar~~1976 y~l~~Temmuz ve A~ustos aylar~~boyunca Türk Tarih
Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ve DTC Fakültesi ad~na
sürdürülmü~, 28 Eylül - 8 Ekim tarihleri aras~nda da buluntular üzerinde çal~~~lnu~t~r.
Bu y~l be~inci yüzy~l katlar~~kald~r~larak 6. yüzy~l kat~na inilmi~, tap~na~~n
güney bat~s~nda 4. ve 5. yüzy~l yolunun iki taraf~ndaki alanlar da ara~t~rma alan~~
içine al~nm~~~ve burada dördüncü yüzy~l evlerinin gün ~~~~~na ç~kar~lmas~na ba~lannu~t~r.
1977 y~l~nda, bir y~l önce yeniden aç~lm~~~alanlar içinde a~a~~lara do~ru inilmeye
devam edilecek ayr~ca 2 ay süre ile buluntular üzerinde çal~~~lacakt~r.
Buluntular aras~nda bol miktarda 6. yüzy~l siyah figürlü vazolar ve oryantalizan seramik elde edilmi~tir.
Kültür Bakanl~~~n~n ödenekleri k~smas~~sonucu olarak Erythrai çal~~malar~na
1976 y~l~nda ara vermek zorunlu~unda kal~nm~~t~r.
ORD. PROF. DR. EKREM

AKURGAL

7 — Çavu~tepe Kaz~s~~1976 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~
Merkezi ad~na yürütülen Çavu~tepe kaz~s~~1976 y~l~nda Temmuz ba~~ndan, A~ustosun ilk haftas~na de~in devam etmi~tir.
Çavu~tepe kaz~s~, Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda, Prof. Dr. Adnan
Pekman, Dr. Mehmet Ozsait, Dr. Veli Sevin, Dr. M. Ali Dinçol, Doktorant Oktay
Belli, konservatör - arkeolog Sait Ba~aran, desinatör Sava~~Harmankaya, harita
mühendisi Selahattin özülker, Doktorant ~smail Kaygusuz, Eski On Asya Kültürleri Kürsüsü ö~rencisi Osman Erkurt ve Kültür Bakanl~~~~temsilcisi filolog
Ersin Kavakl~ 'dan meydana gelen bir bilim kurulu taraf~ndan yürütülmü~tür.
Çavu~tepe'de 1976 kaz~~döneminde a~a~~daki alanlarda kaz~~ve sondajlar
yap~lm~~~ve çok önemli sonuçlara var~lm~~t~r:
Potern (?)
Büyük Erzak Deposu (Pithoslu mekanlar)
Büyük Erzak Deposu ile Uçkale Aras~ndaki Sondajlar
Yukar~~Kale
I. Potern (?): Kalenin kuzey-bat~~eteklerinde, saray~n kuzey kesiminde yer
alan büyük kaya yar~nt~s~mn fonksiyonunu meydana ç~karmak üzere ara~t~rmaya
giri~ildi. Kaya yar~nt~s~nm düzgün bir i~çilik gösteren bat~~ uç kesiminde 6.50 m
derinli~e inilmi~~ve geçen kaz~~dönemlerinde saptanm~~~olan kaya basamaklar~n~n
do~uya do~ru düzenli bir ~ekilde indi~i görülmü~tür. Aç~lan dar bir alanda, önceki
raporlarun~zda sözünü etti~imiz istilâ tabakas~~ tüm ayr~nt~lanyle ortaya ç~kar~lm~~t~r.
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1I. Büyük Erzak Deposu: Kalenin yakla~~ k olarak orta k~sm~ nda yer alan depo
binas~ ndaki çal~~malar sonuçland~r~ lm~~t~ r. Urartu kalelerinde ~imdiye
de~in meydana ç~kar~ lm~~~depolar~ n en büyüklerinden biri olan mekân~n boyutlar~~
23.50 X 16.00 m.'dir. M. Ö. 7. yüzy~ ldaki tadilâttan sonra, araya I.50 m kal~nl~~~nda, ta~~
temelli bir duvar çekilerek 23.00 x 700 m ölçülerinde iki mekânda bölüntnü~tür.
Tüm pithos say~s~~ise ~ oo'ü bulmaktad~r.
Büyük Erzak Deposu ile Uçkale aras~ndaki Sondajlar : Çavu~ tepe'nin fazla ara~t~r~lrnam~~~bu kesiminde bu y~ l üç sondaj daha yap~lm~~ t~r. Kaz~
lar sonucunda, bu
alanda birbirleriyle ba~~nt~l~~ çe~itli yap~~komplekslerinin varl~~~~saptanm~~t~r
ki,
bunlar muhtemelen kale içi atelyelerin büyük bir bölümünü meydana getirmektedir. Bizi bu kan~ya götüren neden, mekânlar içinde elde etti~imiz buluntu
topluluklar~d~ r (a~~r~ aklar, kemik dokuma aletleri, i~neler ve bizler).
Yukar~~ Kale: A~a~~~kalenin do~usunda yer alan, tahkimli bir yol ve boyunla
uçkale önü M. Ö. 7. yüzy~l yap~lar~na ba~lanm~~~bulunan yukar~~kale, bu dönem
esasl~~ bir ~ekilde ele al~nm~~~ve kuzeyden güneye do~ru 4.00 x 4.00 m boyutlar~
nda
7 sondaj çukuru aç~lm~~t~ r. Bu sondajlar~ n tümünde Urartu kat~n~n üstünde, Ortaça~'~n sonlar~ na ait oldu~u anla~~ lan bir yerle~meyi gösteren, basit ta~~
duyarl~~
kal~nt~ lar saptanm~~t~r. Ayr~ca kalenin orta k~sm~ na rastlayan alanda ise, d
~~tan
12.5o x 12.50 m. içten ise 4.50 x 4.50 m. boyutlar~nda, 3.50 m kal~ nl~ 'g~ndaki
duvarlara sahip, kare planl~~ tipik bir Urartu tap~nak cella's~~ ortaya ç~kar~lm~~ t~r.
A~a~~~kaledeki ~rmus'ini tap~na~~~ithaf yaz~t~ nda, ayr~ca bir Haldi kutsal yerinden
söz edildi~ine göre, bu cella'n~n tanr~~Haldi'ye ait olmas~~çok muhtemeldir.
Bunlardan ba~ka, Çavu~ tepe Uçkale önü kaz~~alan~ndaki M. O. 7. yüzy~ l
Urartu mimarisinin yay~ n çal~~malanyle ilgili olarak, bu kesimin çe~itli yerlerinde
küçük çapta ara~t~ rma sondaj lar~~ yap~lm~~t~r.
Ayr~ ca, konservatör - arkeolog Sait Ba~aran, a~a~~~keladeki irmulini tap~na~~n~n
eksik bazalt bloklar~n~~ asl~ na uygun bir biçimde tamamlayarak, ileriki y~llarda
yap~m~~planlanan restorasyon yönünde önemli say~labilecek bir ad~m~n at~lmas~n~~
sa~lam~~t~r.
PROF. DR. AF~F ERZEN
8 — Toprakkale 1976 Çal~~malar~ :
On be~~y~ll~k bir aradan sonra, 1976 y~l~~ A~ustos ay~~içinde Toprakkale'de
yeniden kaz~~ve ara~t~rmalara ba~lan~lm~~t~r. Kaz~ lar Türk Tarih Kurumu, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ Merkezi ad~na yürütülmü~tür.
Bilim kurulu, Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda, Prof. Dr. Adnan Pekman,
Dr. Mehmet Ozsait, Dr. Veli Sevin, Doktorant Oktay Belli, konservatör - arkeolog
Sait Ba~aran, harita mühendisi Selâhattin e~ zülker, Doktorant ~smail Kaygusuz,
Eski On Asya Kültürleri kürsüsü ö~rencisi Osman Erkut ve Kültür Bakanl~~~~temsilcisi filolog Ersin Kavakl~'dan meydana gelmekteydi.
Bu y~ l Toprakkale'de bir taraftan haz~ rl~k çal~~malar~m~ z sürdürülmü~, öte
taraftan da baz~~sondajlar yap~ lm~~t~r.
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Haz~rl~k çal~~mas~~olarak Captain Emilius Clayton taraf~ndan yap~lm~~~olan
çok ~ematik kroki yetersiz görüldü~ü için, harita mühendisi Selahattin özülker'e
kalenin yeni bir topografik plan~~yapt~r~lm~~~ve önceki kaz~larda saptanm~~~olan mimarl~k eserleri bu plan üzerine geçirilmi~tir. Ayr~ca, içine basamakl~~bir yol ile
inilebilen ve sarmç olarak nitelendirilen, kayaya oyulmu~~yap~n~n plan~~yapt~r~larak
ilginç sonuçlar al~nm~~t~r. Bundan ba~ka, bizden önceki haf irlerin ilgisini çekmemi~~
olan Haldi tap~na~~n~n kuzey - do~usundaki tepecikte kaz~ya ba~lanm~~~ve çok
ilgi çekici bir kaya mimarisi (büyük bir teras, anakayaya oyulmu~~mekânlar) meydana ç~kar~lm~~t~r.
Gelecek y~l bu kaz~~devam ettirilecek ve ayr~ca saray olarak tan~mlanan büyük
kerpiç kitlenin kesin bir ~ekilde aç~klarunas~na çal~~~lacakt~r.
PROF. DR. AF~F ERZEN

9 — 1976 y~l~~Acemhöyük Kaz~lar~~:
Acemhöyük kaz~lanna 1976 y~l~nda da Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na
devam edilmi~tir. Ba~kanl~~~mdaki heyet, Dr. Aykut C~naro~lu, Dr. U~ur Silistreli,
Kültür Bakanl~~~~Temsilcisi Arkeolog Erol Faydal~, Desinatör Cengiz Erol, Foto~raf
Salahattin oztartan, Restoratör Ismail Fidan'dan kurulu idi. Hürmüz ~ayl~man,
Fatma Karacao~lu ve Hakk~~Inal stajyer ö~renci olarak kaz~ya kat~ld~lar.
Bu y~l kaz~~üç alanda yürütüldü.
~~. Hatipler Tepesindeki saray~n temizlik i~lerine devam edildi ve her odan~n
serami~i tasnif edilerek çizim i~leri tamamland~.
2. Kuzey - bat~~ oca~~nda, sat~hta görülen yanm~~~kerpiç kal~nt~lar~n~n ait
oldu~u binay~~aç~~a ç~karmak maksadiyle yeni bir oca~~n kaz~s~na ba~land~. Sat~htan itibaren 30 cm. derinlikten ba~lamak üzere üç yap~~kat~~incelendi. Birinci kat~n
k~smen korunmu~~duvarlar~n~n ta~~temellerinde daha eski yap~lardan derleruni~~
ta~lar kullan~lm~~t~r. Bu yap~lara ba~l~~ seramik, Acemhöyük'ün Assur Ticaret
Kolonileri devrine aittir.

~kinci kat~n binalar~~ da toplama ta~lar, yanm~~~binalardan al~nm~~~cüruflar
ve kerpiçlerle in~a edilmi~tir. Bu tür yap~lardan birinin duvarlar~~yüksek korunmu~~
iç-içe iki odal~~ k~sm~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r.
Üçüncü kat, iki geç kat~n yap~lar~~için sökülmü~~olan ta~lar~~ve cüruflar~~sebebiyle tahrip olmu~, kalan duvar~n karakterine ve geçirdi~i ~iddetli yang~na göre,
saraylarla ça~da~~olan~d~r. Bu ta~~temele bak~nca 20 cm. yükseklikteki tabanda,
kül içinde, çok zedelenmi~~durumda olmas~na ra~men restore edebildi~imiz bir
fildi~i kutu bulunmu~tur. Onasya fildi~i sanat~nda e~i bulunm~yan bu önemli eser,
yekpare bir parçadan oyulmu~tur, Gövdesi küb ~eklindedir. Dört yüzünün etraf~~
alt~n çerçeveli bak~r çiviler ve yüzleri ortadan ikiye bölen çivi ba~lar~~büyüklü~ünde
lapis lazuli kurslar ve demir çivilerle, ve bunlarla ayr~lan alanlar, kabartmalarla
bezelidir. Kabartmalar, k~rala hediye takdimi sahneleri ve hayvanlar~n avlanmalar~~
gibi konular~~ihtiva eder. Tasvirler kuvvetli Suriyeli stil özellikleri yan~nda, baz~~
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Anadolulu unsurlara da sahiptir. Bu bak~mdan eserin Güney - do~u Anadolu'daki
bir yerden Acemhöyük'e gönderilmi~~olmas~~mümkündür.
3. Sar~kaya saray~n~n güneyinde BB/5o plankaresine rastlayan ocakta, geçen
y~l ba~l~yan tabaka kanuna devam edildi. Geçen y~l bu ocakta, saray taban~n~n
alt~nda olmak üzere, iki yap~~kat~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r. III. yap~~kat~~bir f~r~n taban~~
ile temsil edilmektedir. Dördüncü kat iyi korunmu~tur. Ele geçirilen iki evin duvarlar~~ta~~temelsiz olarak kerpiçten yap~lm~~t~r. Bir duvarda korunan izlere göre,
yatay bir hat~l~n temel vazifesini gördü~ü anla~~lrru~t~r. Evlerden biri iki oda ve
bir f~rml~~mutfaktan, di~eri bir oda ve mutfaktan ibarettir. Seramik IV. katla
Eski Tunç ça~~na eri~ildi~ini göstermektedir.
NIMET OZGÜÇ

~o —1976 y~l~~Tepeba~lart Kaz~lar~ :
Türk Tarih Kurumu ad~na Acemhöyük Kaz~~heyeti ile yürüttü~ümüz Tepeba~lar~nda, üç alanda çal~~~lm~~t~r.
I. Kale. Geçen y~l kaz~sma ba~lad~~~m~z kaleyi, höyü~ün çevresinde takip
etme~e çal~~t~k. Fakat her tarafta, tahrip sebebiyle, da~~n~k ve tek iri bloklera rastlad~k. Plan ç~karma~a yetecek bir örgü ve birbiriyle ilgili kal~nt~~ele geçiremedik.
Kalenin mesçide bakan k~sm~nda buldu~umuz bir örne~e göre, in~aat~nda kabartma= steller kullan~lm~~t~r. Kale bloklar~n~n çevresinde M. O. 8. yüzy~la ait Demir
Devri serami~i boldur. Stelin kullan~ld~~~~yerde rastlanan az miktarda Eski Tunç
Ça~~~serami~i, höyükte bu ça~~n varl~~~na tan~kl~k etmektedir.
Orta çukur. Helenistik devre ait evler kald~r~lm~~, Dördüncü katta az miktarda derine inilmi~tir. Bu kat yap~lar~n~n helenistik devir insanlar~~taraf~ndan
tahrip edildi~i görülrnü~tür. Ele geçen seramik Demir Devrinin geç safhasma aittir.
Höyü~ün kenar~nda H-I/5-6 plankaresine rastl~yan yamaçtaki düzlükte
ilk kat olarak Demir Devrinin geç safhas~~bulunmu~tur. Bu katta çok tahrip edilmi~~
yap~larda bulunan seramik çok çe~itli olup, birden fazla renkle boyal~d~r. Daha
altta incelerune~e ba~lanan kat~n, serarni~e göre, M. O. 8. yüzy~la ait oldu~u saptarmu~t~r
NiMET

OZGÜÇ

~~~—1976 r~l~~ikiztepe Kaz~s~ :
eyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alkun'm ba~kanl~~~~alt~nda Handan Alkun
(Koordinatör) Dr. Önder Bilgi, Mühendis - Mimar Bilge Dicleli, Serpil Ba~ar
izgiz (Arkeolog - Desinatör), Sümer Atasoy (Arkeolog, Bakanl~k Temsilcisi), Zeynep
Sar~, Cenk Alpak (Restoratör), Sabri K~z~ltan (Desinatör yard~mc~s~), S. Eyyûb
Aksu, Revka Makmal (Tell Aviv Universitesinden misafir üye), Suat Kongaz,
liksen Ba~aran ve V~~slat Ünardan olu~an bir kurul taraf~ndan Kurumumuz ad~na
-Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve Istanbul Üniversitesinin de
kat~lmasiyle- 1974'de ba~lat~lan Ikiztepe Kaz~s~na 14 Temmuz-22 Eylül 1376
tarihleri aras~nda devam edildi. Bu üçüncü dönemde, dört yiikseltiden olu~an
~kiztepe Höyü~ünün iki kesiminde (liciztepe I ve Ikiztepe II'de) kaz~lar geli~tirildi.
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1) Ikiztepe I'de (=A, Sondaj~):
t975'de k~smen aç~lm~~~olan kesimde 5 x 5 m. den olu~an sekiz grid - karesinde
Dr. Önder Bilgi'nin gözetimi alt~nda iki amaçla çal~~~ld~ : Kat I'de Eski Tunç III
ile Eski Hitit aras~ndaki "Geçi~~Ça~~"n~~ daha geni~~alanda ayr~nt~lar~~ile saptamak
ve dromoslu mezar binas~n~n tamam~n~~açmak.
a) "Geçi~~Ça~~"n~ n ara~ t~ r~ lmas~ : 1.974'de söz konusu grid-karelerinin
birinde derinle~ildi~i vakit "Geçi~~Ça~~"n~n alt~~evresi ay~ rdedilebilmi~ti. Bu dönemde, grid-karelerinin aras~ndaki ay~r~c~~dilimlerin de kald~r~lmas~~suretiyle olu~turulan 20 x ~~o m. boyutunda geni~çe bir alanda ortalama 2.00-2.50 m. bir derinlik
içinde ayni Ça~~n üç evresi saptand~. Çift sürme ve erozyon etkisi ile yer yer bozulmu~~ufak ta~~dö~emeli bir taban~~ olan Kat I - Birinci evrede bol say~da bu Ça~a
ait keramik parçalar~na, yan~k a~aç hat~l ve pisi kal~nt~lar~na rastland~. In situ olarak
meydana ç~kar~lan incecik mineral katk~l~, çok iyi perdahl~, k~rm~z~~renkte kesik
gaga a~~zl~~bir testicik bu evrenin en ilginç buluntusudur. Pi~mi~~topraktan yap~lma
bir kaç a~~r~ak, tezgah a~~rl~klar~, kemikten iki delici ve bir bronz i~ne ufak buluntular aras~r~dad~r. Kat I - ikinci Evrede yine yer yer tahribe u~rayan bast~r~lm~~~topraktan yap~lma bir taban kal~nt~s~~görüldü. Yan~k hat~l ve pisi parçalar~~yap~~tekni~inin ah~ap oldu~una tan~kl~k etmektedir. Bu evrenin kuzey - do~u kesiminde
3.00 x 3.20 m.'lik bir alanda in situ olarak içi kömürle~mi~~tah~lla dolu gaga a~~zl~~
büyük boy kulplu bir testinin bir mekan içinde yer ald~~~n~~olas~~saymak yerinde
olur. Güneyde bir, bat~da ise üç olmak üzere çömlek içinde dört çocuk mezar~~
yine yerli yerinde meydana ç~kar~ld~, bat~dakilerden birinde ölü hediyesi olarak
alt~n kaplama ba~l~~bir tunç i~ne parças~n~, alt~n bir küpe veya bilezik parças~n~~
ve tunç bir halkay~~özellikle zikretmek isteriz. Kat I'in bu üçüncü evresinde çok
say~da ve itinal~~ i~çilikte "Er-Hitit" ( ="Geçi~~Ça~~") kerami~ine gerek tüm örnekler ve gerek k~r~k kal~nt~lar halinde rastland~ : Oval gövdeli çaydanl~klar, kadeh
parçalar~, gaga a~~zl~~orta boy pitoslar, kaseler v.s. Pi~mi~~topraktan bir hayvan
figürini parças~, iyi kalitede üzeri oyuk-çizgi bezekli a~~r~aklar, tezgah a~~rl~klar~,
ken-~ikten delici ve b~zlar, kur~undan ufak bir tekerlek (dört ispitli, çap~~5.5 cm.),
bir kaç bronz i~ne ve çakmak ta~~ndan trapezoid kesitli k~r~k bir b~çak küçük buluntular aras~ndad~r. Kat I - Üçüncü Evreye ait 2.5 m. uzunlu~undaki pisi bir duvar
kal~nt~s~~alan~n güney-do~usunda meydana ç~kar~ld~~(kotu: 27.05-26.60 m. aras~nda),
ancak dö~eme harap oldu~u için niteli~ine ili~kin ayr~nt~l~~bilgi edinilemedi, bununla
birlikte 1974'de ayn~~alan~n bir grid karesi içinde (D 3/IV ~ ) ayn~~kota sahip
üçüncü evrenin ah~ap ve pisi'den yap~lma bir duvar~n~n ve bast~r~lm~~~topraktan
dö~emesinin bulunmu~~olmas~, bu dönemde saptanan üçüncü evre taban~n~n da
ayn~~türde olmas~n~~olas~~k~lmaktad~r. Bundan ba~ka ayn~~evrede yine bu dönemde
yerli yerinde aç~~a ç~kar~lan dip k~sm~~topra~a gömülü 6 pitos, dö~eme düzeyinin
izlenmesine ayr~ca yard~mc~~olmaktad~r. Kerami~in hemen hepsi "Er-Hitit" türündedir: Duda~~~d~~a dönük kaseler, ba~ka kase tipleri, kapaklar, v.s. Pismi~~topraktan bir hayvan figürini parças~, iyi kaliteli ve oyuk-çizgi bezekli a~~r~aklar, tezgah
a~~rl~klar~, say~lar~~on bire ula~an ufak bronz eserler (ba~l~~ i~ne, i~ne, yüzük, b~çak
v.s.), kernikten delici ve b~z, çakmak ta~~ndan b~çaklar (k~r~k) küçük buluntular~~
olu~turmaktad~r.
Belleten C. XLI, 40
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Ikiztepe I'de Kat I'in bu üç evresinde de meydana ç~kan keramik gerek hamur
ve gerek tip bak~m~ndan Kane~~- Karumu'nun IV., III., II. ve Ib. Bo~azköyA~a~~~ ~ehrin 4. ve 5., Büyükkale'nin IV. ve özellikle V. ve yine Büyükkale'nin
kuzey-bat~~ yamac~n~n 8b, 8c, 8d ve özellikle 9. kat~nda bulunmu~~olanlara dikkat
çekecek bir benzerlik göstermektedir. Bu keramik çarkta yap~lm~~t~r. çok iyi pi~irilmi~tir, mineral katk~l~d~r, genellikle k~rm~z~~ve k~rm~zuntrak kahve rengindedir,
baz~lar~~iyi perdahlanrru~t~r ve büyük bir özenle imal edilmi~tir. Ancak pek az~n~n
hamuru bitki ve deniz hayvan~~ kabu~u katk~l~d~r. Bu "Er-Hitit" çanak-çömle~inin
yan~~ba~~nda Eski Tunç III'e ait bir kaç tüm kab~n ve keramik parçalar~n~n da
bulunmu~~olmas~, Eski Tunç III gelene~inin bir süre daha devam etti~ini ya da
"Er-Hitit" Ça~~~kerami~inin sahibi olan kavimle Eski Tunç III kerami~i sahibi
kav~nin belirli bir süre daha birlikte ya~ad~klar~n~~ olas~l~~göstermektedir.
A, Sondaj~nda daha derine inilmedi.
b) Dromoslu mezar binas~ n~ n kaz~ s~ : 1975'de, dromosu ve ön-odas~~
aç~lm~~~olan ve dromos dö~emesinin üzerinde bulunan Kral Lysimachos'un alt~n
bir sikkesine göre, 'ad~~geçen Kral~n ölümünden (M. O. 281) sonra in~a edildi~i
anla~~lan bu an~tsal mezar~n, ön odaya nazaran daha küçük boyutlu ikinci odas~~
da (arka oda) meydana ç~kar~ld~. Mezar binas~~"Er-Hitit" ve Eski Tunç katlar~~
yar~larak, ba~ka bir deyimle tahrip edilerek, do~u-bat~~do~rultusunda kaz~lan derin
bir çukur içine dayal~~ olarak in~a edilmi~tir. Arka odan~n bat~~duvar~n~n kuzeybat~~kö~esindeki üst ta~lar~~ in situ olan iki "Er-Hitit" Ça~~~pitosuna dayanm~~~ve
hattâ ta~lardan biri, pitoslardan birinin içine kadar uzanrm~t~r. Bu Hellenistik mezar~n ikinci odas~n~n da eskiden soyuldu~u görüldü. Pi~mi~~topraktan yap~lma bir
lahde ait oldu~u anla~~lan bir kaç büyücek parça ve yine bir kaç Hellenistik Ça~~
Keramik k~r~klar~~ yegane buluntular aras~ndad~r.
II. Ikiztepe II'de (=B Sondaj!):
1974'de Ikiztepe II'nin tepe kesiminde 5 x 5 m. den olu~an 9 grid-karesi aç~lmaya ba~lanm~~, bugünkü toprak yüzeyinin hemen alt~ndaki y~k~nt~~molozu içinde
Eski Tunç III-II keramik parçalar~na rastlanm~~~ve /kiztepe I'de "Geçi~~Ça~~n~n"
en eski evresinin alt~nda görülen Eski Tunç kültürü için uygulanan "Kat II" deyimi buras~~için de kullan~lm~~t~r. Yine 1974'de Ikiztepe II'de kaz~lan grid-karelerinden birinde dar bir alanda alt~~mimarl~k evresi saptanm~~, bunlardan ikisinde
Eski Tunç III-II ve ötekilerinde de Eski Tunç I kerami~i meydana ç~kar~lm~~t~.
Bu dönemde Eski Tunç I kültürünü daha geni~~alanda incelemek amaciyle
Handan Alk~m'~n gözetimi alt~nda hem 1974'de aç~lm~~~olan 9 grid-karesinde
hem de bunlara yeniden eklenen 4 grid-karesinde kaz~lar derinli~ine geli~tirildi.
Bunun için de, karelerin do~u-bat~~do~rultusundaki ~~m. kal~nl~~~nda olan ay~r~c~~
dilimler kald~r~ld~~ve fakat kuzey-güney do~rultusundaki ay~r~c~~dilimler muhafaza
edildi. Kaz~lar~n sonucunu ~öyle s~ralayabiliriz:
— 1974'de saptanan 6 mimarl~k evresinin varl~~~~bütün karelerde görüldü
ve böylece alt~~tane 20 m. uzunlu~unda kuzey-güney dikey kesitini ve üç tane de
her biri 4'er m. geni~li~inde do~u - bat~~dikey kesitini çizme olana~~~sa~land~.
2 - Evrelerdeki dö~emelerin bir k~sm~n~n bast~r~lm~~~topraktan, çamurla
kar~~~k çak~l ta~~ndan, baz~lar~n~n da çannurdan yap~ld~~~~görüldü.
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3 — Baz~~evrelerin tabanlar~~üzerinde her hangi bir makam s~n~rlay~c~~dikeç
deliklerinin görülmemesi, buna kar~~n yass~~ ta~lara ve yanm~~~ a~aç bat~l ve pis6
parçalar~na rastlanmas~, ~kiztepe II'nin Eski Tunç Ça~~ndaki yap~~ tekni~ine tan~kl~k eden belgeler vermi~tir, ~öyle ki: Düzle~tirilmi~~toprak zemin üzerine belirli
aral~klarla yass~ca ta~lar dizilmekte, bunlar~n üzerine yatay hat~llar konulmakta,
bu hat~llar birbirine istenilen mekân~n büyüklü~üne göre tutturulmakta, dikey
hat~llarla ayr~ca çat~lmakta, gerekti~inde topra~a çak~lan a~aç dikeçlerle takviye
edilmekte, aralar~~dallarla örülmekte ve her iki taraftan üzerlerine kal~n çamur s~va
( =pisd) vurulmakta idi. Söz konusu in~a tekni~inin ~kiztepe I'in "Er-Hitit" evrelerinde de uyguland~~~~anla~~lmaktad~r. Ayni sistemin, az da olsa, bu gün dahi
gerek ~kiztepe yöresindeki baz~~köylerde ve gerek Sarnsun'un ormanl~k köylerinde
görmek mümkündür. Bu suretle, gerek bundan önceki iki dönemde ve gerek bu
dönemde elde edilen verilere göre ~ kiztepe'de iki tür ah~ap in~a sistemi saptanm~~~oldu: Topra~a çak~lan dikeçler kullan~larak yap~lan ev tipi ve yatay ta~lar
üzerinde muhkem a~aç hat~llarla kurulan temelsiz ev tipi.
4 — Keramik: 1974'de bulunanlar~n ayn~d~r. Elle yap~lm~~t~r. Bitki katk~l~,
içi ve d~~~~siyah, veya d~~~~siyah içi k~rm~z~~veya kahverengi, ço~unlu~u perdahl~,
içi ve d~~~~beyaz ince ~erit bezekli, d~~~ nda oyuk-çizgi bezekler (baz~lar~nda beyaz
er~krüstasyon) olan kâse ve çömleklere ait bol say~ da parçalar ve bir kaç da tümlenebilen ayni tür kap meydana ç~kar~ld~. Bunlar~n form ve bezekleri Büyük Güllücek türü ad~~alt~nda tan~nan kaplara büyük bir benzerlik gösterir; ayr~ca yine
Büyük Güllücek kaplar~ nda görülen bezeklere ve "Karanovo tipi kulp" olarak
bilinen kulplara da ~kiztepe II'nin söz konusu çanak-çömle~inde bol miktarda
rastlanmaktad~r. Bu çe~it kulplardan baz~~örnekleri Samsun bölgesinde yapt~~~m~z
ara~t~rmalar s~ras~nda bir kaç Hüyük'de topraküstü buluntusu olarak bulmu~tuk.
Bilindi~i üzere, bu kulplar Kavak'da, Tekkeköy'de, Alaca Hüyük'de ve Yaz~r
Hüyük'de de örnekler vermi~tir.
5 — ~kiztepe II'nin II. kat~mn be~inci evresinde dahi bronz buluntulara
rastlanm~~~olmas~, hem söz konusu evrenin hem de saptanan Büyük Güllücek buluntular~n~n Eski Tunç I Ça~~na ait yak~n benzerli~i oldu~unu kan~tlamaktad~r.
6 — Ufak buluntular aras~nda çakmak ta~~ndan orak-b~çaklar~, kaz~y~c~lan,
pi~mi~~topraktan a~~r~aklar~, tezgah a~~rl~klann~~çe~itli kemik aletleri, pi~mi~~topraktan sapan ta~lar~n~, bir bronz i~neyi ve bir bronz delici veya keskiyi özellikle
zikretmek isteriz.
Çal~~ma süresi bitti~inden ~kiztepe II'de derin katlara inilmesi gelecek döneme b~rak~ld~.
Böylece, ~kiztepe'de geli~tirilmekte olan kaz~lar, henüz ana topra~a inilmemi~~
olmas~na ra~men, Eski Tunç Devri ba~lar~ndan Orta Tunç Ça~~n~n ilk evrelerine
kadar kültür süreklili~inin varl~~~n~~göstermi~, ayr~ca Samsun bölgesinin gerek
Anadolu ile ve gerek Balkanlarla olan ili~kilerine ~~~k tutan katk~larda bulunmu~tur.
U. BAHADIR ALKIM
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Marmara ve Trakya Bölgesinde Tarih Öncesi Ara~t~rmalar:

Türk Tarih Kurumu ad~na 1976 yaz mevsiminde Marmara ve Trakya bölgesindeki istik~âf gezilerirniz ve k~smi sondaj lar~m~z on y~la yak~n (1965) bir aradan
sonra ayn~~bölgelerin Küçük Çekmece, Kilyos dolaylar~, Silivri, Sarköy, Ergene
havzas~, Edirne, Göksu vadisi, Uzunçay~r vadisi, Iznik Gölü çevresi, Yalova dolaylar~, Bursa, Izmit Körfezi çevresi gibi çe~itli yörelerinde yap~lm~~t~r. 1976 istik~âf
gezilerimizin baz~~ilginç gözlemlerini Türk Tarih Kurumu Atatürk y~ll~k konferanslar~~XV. dizisinde 21 Ocak 1977 tarihinde "Türkiye Trakyasu~da Eski Traklar~n baz~~Kültür Kal~nt~lar~" konulu konferansunda aç~klam~~t~m.
Bu bölgelerin Tarih Öncesi iskan ve Kültür tarihi ile ilgili çal~~malar~m~z
esnas~nda Sarköy yöresinde isakl~~köyünde saptad~~~m~z ve Irakl~~kulübesi ad~n~~
verdi~im (Resim ~ ) çitten yap~lm~~, içi siyah yuvarlak tabanl~, konik saz daml~~
köy kulübesiyle bugün Trakya topraklar~nda eski Traklar~n maddi kültür yap~~
geleneklerinin devam etti~ini (arta kalma) göstermi~tim. Gerçekten Rahmetli
Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel "Trakyan~n Kültür ve Tarihi adl~" de~erli
yap~tmda (1938) eski Traklar~n evleri hakk~nda bize ~u bilgileri vermektedir:
"... Kulübeler çitten yuvarlak olarak yap~lm~~~olup üzerileri mahruti bir
çat~~ile örtülmü~tür. Trak köy evlerinin ekserisi çit ve çamurdan, bunlarm damlar~~
ise samandan yap~lm~~t~ .... sayfa 5"
~~te resim ~~de görülen Isakl~~"Trak" Kulübe'si bu tarife tamamen uymaktad~r.
Bu bir kültür devaml~l~~~~ve arta kalma olay~d~r. Di~er taraftan Trakyada ~imdi
çok nadir görülen bu tip çit kulübeler eski Türklerin çad~r biçimlerini hat~rlatmaktad~r. Ünlü bilgin, Kurumumuzun Onur Üyelerinden müteveffa Prof. A.
Gabrielle Anadolu'daki döner kümbet ad~~verilen türbelerin biçimini eski Türk çad~rlarmm ta~tan yap~lm~~~örnekleri olarak kabul ediyordu. Biz de Trakya'da saptad~~un~z çitten kulübeleri Orta Asya'dan kaynak alan bu yap~~tipinin ah~ap örne~i
kabul edebiliriz. Bu tipik örne~in yan~~ s~ra Ke~an - Malkara yöresinde tesbit etti~im ikinci bir çitten yap~lm~~~köy kulübesini de eklemek istiyorum (Resim 2).
Yine bu yörede (Sarköy) Gölcük köyü yak~n~ndaki bir tepecikte (Höyük?) düzeyde
buldu~um keramik a~~r~ak ilgimizi çekmi~tir.
Edirne yöresindeki Lalapa~a megalit an~tlar (dolmenler ve menhirler) bak~mmdan Hac~dani~ment - Vaysal sahas~~gezilmi~tir. Bu seferki istik~âf gezimizde
Lalapa.~a ilçesinin kuzeyinde Ta~l~kyan~~ mevkiindeki dolmende bir test sondaj~~
yap~lnu~d~r. Dolmenin dolma tabakas~nm ~~o santimlik derinli~inde sert ta~tan
bir pic (kazma?) meydana ç~kar~lm~~t~r. Ancak aç~kta ve ba~ka dohnenler gibi
evvelce kar~~t~r~lm~~~olan bu ta~hkyam dolmenin birkaç metre bat~s~nda yüzeyde
yaln~z üst ta~~kapa~~~görülen, (Resim 3) gövdesi büyük bir olas~l~kla sel sularm~n
ta~~d~~~~kum ve çak~llarla gömülü duran ve bu nedenle do~al olarak mühürlenmi~~
dolmende 1977 yaz mevsiminde bir kaz~~yap~lmas~n~~uygun görüyorum. Böylelikle
mezar olarak in~a edilmi~~tarih öncesi an~tlardan bu dolmenden kom~umuz Bulgaristandaki dolmenlerden elde edilmi~~olanlar gibi mezar e~yalar~~ve baz~~arkeolojik piyeslerin ç~kar~lmas~~olas~d~r. Bu suretle Türkiye Trakyasuadaki megalit
an~tlar~n gerçek ya~lar~~da ayd~nl~& kavu~acakt~r.
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Daha önceki y~llarda (1959) Edirne'nin 5 kilometre kuzey bat~s~nda Eski
Jandarma Okulu (daha eski tarihlerde Asker Hastanesi) binasmm arkas~nda Saray
P~nar ~osesinin sa~~taraf~nda Çardakalt~~mevkiinde, Tunca nehrinin üst sekisinde
o tarihte kum ve çak~l oca~~~olarak kullan~lan yerde saptad~~~~m ve Çardakalt~~
Tarih öncesi (Post - kalkolitik - Eski Tunç) istasyonu ad~n~~verdi~im yere 1976
y~l~nda Edirne Müzesi yöneticileri ile tekrar gitti~imizde Edi~rne'nin bugüne kadar
bilinen tek Prehistorik yerle~me yeri olan istasyon= tahripten korunmas~~için çok
önceleri yapt~~~m~z uyar~lara ra~men, ~imdi Edirne Belediyesinin çöplü~ü olarak
kullan~ld~~~n~~üzülerek saptad~k. Pis kokular~~ve çöp art~klar~~aras~ndan yine baz~~
Prehistorik keramik parçalar~n~~toplayarak Müzeye döndük. Bu hususta Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve ayr~ca Edirne Milletvekili Say~n Ilhami
Ertem'in ilgilenmelerini diledirn. Bu dile~irni tekrarl~yorum
Ergene havzas~nda Büyük Kar~~t~ran köyündeki mezar tepede bit Höyük (?)
ara~t~rmas~~yerinde olacakt~r.
Silivri Yöresindeki Kanall~~(K~nal~) köprü 1976 ziyaretimizde Küçük tepenin
topra~~= sürülmesi ve ya~mur sular~~nedeni ile meydana ç~km~~~baz~~keramik
piyesler bu mevkiin Tarih öncesi (düz?) bir yerle~me yeri olas~l~~~n~~art~k kesinle~tirmi~tir. Yar~mburgaz ma~ras~~1976 istik~âfma gelince en son 1965 y~l~nda rahmetli Prof. Dr. K~l~ç Kökten'le Kurum ad~na ve Istanbul Arkeoloji Müzelerinin
de yard~m~yla (Müze Müdürü Say~n Necati Dolunay) yapt~~~m~z kaz~larda ünlü
ma~ran~n alt ve üst galerilerinde i~aretledi~imiz parsellerin ve açt~~~m~z test çukurlar~= tahrip edilmedi~ini gördük. Yaln~zca ma~ramn dolma ön platformu ~ose
geni~letilmesinden dolay~~daralm~~t~r. Ma~ranm yakla~~k 250 metre güneyinde ve
~ose üzerindeki "Tuna Suyu" kayna~~~son y~llarda Avc~lar Belediyesi taraf~ndan
oraya su nakli için muhafaza alt~na al~nm~~~ve kayna~a bir pompalama istasyonu
ile yönetici binas~~ve lojmanm yap~lm~~~olmas~~ma~ran~n korunmas~n~~sa~layan
bir neden olmu~tur. Ma~ran~n tekrar sistemli bir ~ekilde ara~t~r~lmas~~gereklidir.
Son olarak ~u dileklerimi tekrarlamak istiyorum: Çardakalt~~Tarih öncesi
istasyommun çöplük olmaktan kurtar~lmann~, Edirne yöresinden Lalapa~a ilçesine
girerken saptad~~~m~z çap~~küçük bir dolmenin Edirne Arkeoloji Müzesinin bahçesine naklinin Bat~daki örnekleri gibi çok yerinde olaca~~n~~önerirken, Müze
Yöneticilerinin de ayn~~isteklerine tamamen kat~ld~~~m~~da belirtmeliyin~. Ayr~ca
~arköy yöresindeki eski Trak Köy Kulübelerinin son temsilcilerinden Isakl~~Kulübesinin de Edirne ya da Tekirda~~Müzesine naklinin çok yerinde olaca~~~kan~s~nday~m.
Bu k~sa önraporumda bir noktaya da de~inmek istiyorum: 1959 y~l~ndan
beri Marmara ve Türkiye Trakyas~~Tarih Öncesi Ara~t~rmalar~m~z esnas~nda
ortaya ç~kard~~~m~z ve yaymlad~~un~z Paleontolojik, Prehistorik türden malzemeyi
ilgili Müzelere teslim etmi~~ohnam~za ra~men bu piyeslerin Edime'ye ait baz~~
fosiller d~~~nda ne Edirne, ne Iznik ve ne de Istanbul Müzelerinde sergilerunedilderini
gördüm. Halbuki bu müzelerimizin kendi çevrelerinde bulunmu~~bu malzemeyi
kendi müzelerinde de~erlendirmelerinde yöresel ve turistik fayda vard~r.
Edirne ve yöresindeki ara~t~rmalar= s~ras~nda ilgilerini esirgemeyen, gezilerime kat~lan Edirne Müzesi Müdürü Say~n Ayfer Turanl~'ya Arkeoloji Asistan~~
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Say~n Ülkü Çakan'a ve Etnografya Asistan~~ Say~n Neriman Köylü'ye, Ankara'ya
dönü~ümde yukarda i~aret etti~im konulardaki önerilerimi anlay~~la kabul eden
Kültür Bakanl~~~~Say~n Müste~ar~~Prof. Dr. Emin Bilgiç'e, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürü Say~n Hikmet Gürçay'a, Edirne için ricalarum sempatiyle kar~~layan
Edirne Milletvekili Say~n Ilhâmi Ertem'e te~ekkür ediyorum.
~EVKET Aziz Kfio~su: Edirne'nin Lalapa~a - Büyünlü Dolmenleri Hakk~nda ilk Not.
Note Prdliminaire sur les Dolmen de Lalapa~a - Bilyünlü a Edirne. Belleten. No. 107
C. XXVII. 1963. s. 491-497+6 R.
~EVKET Aziz KANSU : Edirne'de Bulunan Dolmenler Dikilita~lar hakk~nda yeni gözlemler.
Belleten Cilt XXXIII Say~~ 132, S. 577-79+18 R. Ekim 1969.
~EVKET Aziz KANSU : Edirne'nin Tarih öncesine ait ara~t~rmalar. Edirne'nin 600. Fetih
T~ldönümü Arma~an Kitab~. 1965 s. 13-19+16 R.
~EVKET Aziz KANSU : Edirne'nin Lalapa~a çevresindeki Kalkansö~üt, Vaysal, Karagöl
Dolmenleri. Belleten Cilt XXXV Say~~ 137, S. 123-26+16 R. Ocak 1971.
~EVKET Aziz KANSU : "Bitinya"da Prehistorya Ara~t~rmalar~. Atatürk Konferanslar!
II. 1970. s. 111-118+33 R.
~EVKET Aziz KANSU : rar~mburgaz ( Küçükçekmece - ~stanbul) Ma~ras~nda Türk Tarih
Kurumu ad~na yap~lan Prehisto~ya Ara~t~rmalar~~ve Tuzla Kalkoliti~inde Teni Gözlemler. VII. Türk Tarih Kongresi (1970) 1972. S. 22-32+58 R.
DRD. PROF. DR. ~EVKET

Aziz

KANSU

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN
1976 YILI ÇALISMA RAPORU
1976 Y~l~nda Bas~~nevimiz, programlanan üretim amac~na ula~amam~~t~r.
Artan i~çi ve i~letme giderlerine kar~~~i~letme gelirlerimizde önemli bir gerileme
olmu~tur.
Bunun tek nedeni Milli E~itim Bakanl~~~~Devlet Kitaplar~~Döner Sermayesi
Müdürlü~üne 26. 1. 1976 tarihli Protokolla ayr~lan Web - Ofset kapasitemiz, 6 ay
i~~verilmedi~inden, bo~~bekletilmi~~ve sonunda da 6.685.000 TL.l~k eksik i~~almabilmi~tir.
Bu miktar i~~için her türlü i~çi masraf~~yap~lm~~~oldu~undan, kâr~m~z bu oranda
azalm~~t~r.
Ayr~ca, 1975 y~l~ndan bu y~la kalan 15.511.474 TL.l~k alaca~~m~z da Devlet
Kitaplar~'ndan Temmuz ay~ na kadar tahsil edilmemi~~dolay~siyle bankalara fazladan 1,5 milyon liraya yak~n gereksiz faiz ödenilmek zorunda kal~nm~~t~r.
Protokoltin eksiksiz i~ lemesi ve alaca~un~z~n zaman~nda tahsili olana~~~bulunsayd~, bu y~lki kâr~m~z geçen y~lki düzeyde olacakt~.
Bu aksakl~klara kar~~~1976 y~l~nda elde edilen kâr 1975 y~l~~ d~~~nda Bas~mevimiz'in geçmi~~y~llara oranla en yüksek bir kâr oldu~u gözden uzak tutulmamal~d~r.
Son 6 y~l~n kâr durumlar~~ ~öyledir:
1 971
1972
1 973
1 974
1975
1976

1.296.116,28 TL.
1.310.939,49 TL.
1.757.695,62 TL.
2.979.195,83 TL.
3.601.731,30 TL.
3431-533,43 TL.

Geçen y~ la oranla gider bölümlerinin durumu ~öyledir:

1975
Amortisman ve ~lk
3 . 76o.o56,27
Tesis Giderleri
Personel Giderleri 15 . 681 . 62 ~~,00
6.228.625,48
~~letme Giderleri
13.601.731,30
Kâr

1976

Artan veya
Eksilen
Miktar

3 . 8o9 . 3 ~~7,69
49. 261,48
1.664.667,17
17.346.288,17
~~. 185 . 847,21
7-414.472,89
10.170.197,87
3 • 431 • 533,43

Art~~~veya
Eksili~~
Oran~~
1,31
%
10,62
%
%
1 9,04
% -296,37

Amortismanlarda % 1,31 art~~, y~l içindeki yeni demirba~~al~rlar~ndan do~mu~tur. Personel giderlerindeki % ~ o,62 art~~~toplu sözle~menin ikinci y~l zam-
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lar~ndan ileri gelmektedir. I~letme giderlerindeki °it, 19,o4 art~~~yukar~da da de~indi~imiz gibi alacaklar~m~z~n zaman~ nda tahsil edilmemesinden bankalara ödenen
faiz nedeniyle do~nau~ tur. Kârdaki % 296,37 oran~ ndaki azal~~~ise yukar~da belirtti~imiz i~~ba~~t~m~z~ n tek yönlü yerine getirilmemesinin sonucudur.
Ana gider bölümlerinin iki y~ll~k da~~l~m oranlar~~ise ~öyledir:
1975
Amortisman ve
3 .76o .o56,27
Ilk Tesis Giderleri
Personel Giderleri 15 . 681 . 621,00
6.228.625,48
I~letme Giderleri
Toplam

25.670.302,75

Da~~l~m
Oran~~

1976

Da~~l~m
Oran~~

14,65
61,09
24,28
100

3.809.31 7,69
~~7 . 346 . 288,17
7 • 414 • 472,89
28 .570 .078,75

13,33
60,72
25,95
100

Fark

-1,32
—0,37

+ 1,69

0,37 gibi
Ana giderlerin 1975 - 1976 da~~l~mlar~~ aras~ndaki fark~n - 1,69,
unu
göstermektedir.
gider
dengesinin
korundu~
küçük rakamlar olmas~~
Kar~n brüt gelire oran~~ ise :

3431 .533,43
32.001.612,18

— % 10,72 dir.

Bu oran geçmi~~y~llarda görmeye al~~~k oldu~umuz % 20 - 25 kar oran~n~n
alt~ndad~r. Nedeni ise yukar~da aç~klanm~~t~ r.
TÜRK TARill KURUMU BASIMEV~~YöNET~M KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~H KURUMU GENEL KURULUNA

Genel Kurulumuzca bizlere verilen denetleme görevimizi 18 ~ubat 1977'de
Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevi'nde bilânçolar~, defterleri, gider belgelerini
incelemek ve görevlilerden gerekli bilgileri almak suretiyle yerine getirdik.
1975 y~l~~bilânçolar~nda yaz~l~~ de~erlerin 1976 y~l~~hesaplar~na oldu~u gibi
devrolundu~unu, 1976 y~l~~içinde yap~lan harcamalar~n Yönetmeliklere uygun
olarak yap~ld~~~n~~memnunlukla gördük.
Gerek Kurumun gerekse Bas~mevinin defter ve kay~tlariyle harcama belgelerinin çok düzgün tutuldu~unu ve özenle sakland~~~n~ , Yüksek Kurulumuzun onay~na sunulan kesin hesap cetvelleriyle bilânçolarm bu kay~ tlara uygun olarak düzenlendi~ini saptad~ k. Bu nedenle kesin hesap, bilânço ve kâr - zarar hesaplar~n~n onaylanarak, Yönetim Kurullar~n~n aklanmas~n~~yüksek tasvibinize sunar~z.
Ancak gerek telif haklar~~ için, gerekse ba~ka nedenlerle üyelerin ald~klar~~
avanslardan baz~lar~n~n uzun süredenberi kapat~lmad~~~~dikkatimizi çekti~inden,
bu hesaplar~n en k~sa sürede kapat~lmas~~için Yönetim Kuruluna direktif verilmesini
Genel Kuruldan dileriz.
DENETLEME KURULU
FAK~HE ÖYMEN

ORD. PROF. RE~AT KAYNAR
PROF. DR. LÜTFÜ GÜÇER

TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1976 YILI
BILANÇOSU
PAS/F

AKTIF
A—PARAYA IL/~K~N DE~ERLER
195.0'9,36

KASA

BANKALAR
839 • 439,61
812.892,92 I~~Bank. 6635 Hes.
26.546,69 Merkez B. 350902010
B— KISA VADEDE PARAYA ÇEVRILEBILIR DE~ERLER
BANKA HISSE SENETLERI 350.000,—
7.358.277,23

BASIMEV~~CARI HESABI

C—UZUN VADEDE PARAYA ÇEVRILEBILIR DE~ERLER
KITAP AMBARI
BELLETEN AMBARI

6 . 233 . 7oo,—

BORÇLULAR
1.253.582,40
149 . 814,— Muhtelif
627.423,08 Telif-Tercüme Avans~~
54•314,80 Kredili Kitap Sat~~lar~~
76.785,— ~lmi Ara~t~rma ve Konf.
3.653,— Bas~lmakta Olan Yay~nlar
25 . 87o,37 Pe~in Ödeme
24. 748,50 D~~~Kitapç~lar
66 . 946,81 ~ç Kitapç~lar
6o.386,84 Kaz~~ Avanslar~~
~~63 . 640,— Mensuplar Avans~~
YAYIN VE FOTO GEREÇ.
BASIMEVI SERMAYESI

A— ÖZ KAYNAKLAR:
26.832 .911,44
GENEL VARLIKLAR
SATILACAK KURUM YAYIN56.953.932,-LARI
B—YABANCI KAYNAKLAR
BANKALAR
3.149. 638,55
890.834,01 ~~~Bank. 20184 Hes.
2 . 258 . 804,54 I~~Bank. 82555 Hes.
BASIMEVI SERMAYE ARI0 . 000 . 000,TIRMA TAAHHÜT HESABI
116 .990,29
KANUN/ KESINTILER
58. 92 I ,— G. Vergisi
5.056,— M. Denge Vergisi
1.132,60 Damga Resmi
51.880,69 S. Sigorta Primleri
45.082,90
ALACAKLILAR
39.320,52 Muhtelif
5.762,38 D~~~Kitapç~lar
6 .725,BELLETEN ABONELERI
C— ~HTIYATLAR
~HTIYAT FONU

~ 4.6o3. ~ 78,32

~~. o ~~8 . 713,3o
30.000.000,—

D — TA~INMAZ VE TA~INIR DE~ERLER
BINA
DEMIRBA~LAR
. 389 . ~~81,64 Kurum
403.485,06 Kaz~~
3.167.410,1 Kitapl~ k

8 .779.417,79
4.960.076,81

7 . 7o8 . 458,5o

71.708.458,50

31. 12. 1976
Genel Müdür
ULU~~I~DEM~R

Hesap ~~leri Müdürü
METIN ÇELEBI

TURK TARIH KURUMU BASIMEVI
1976

YILI

BILANÇOSU
PASIF

AKTIF

30.000.000,00

SERMAYE TAAHOT HESABI 10.000.000,00

SERMAYE

SABIT KIYMETLER
44.829.896,93
1.151.899,00
Bina
Demirba~lar
43. 677.997,93
2.148.927,08
BA~LANMI~~KIYMETLER
43 .732,00
Depozitolar
976 . 6o ,6o
Ilk Tesis Masraflar~~
5 .o3o,00
Tasarruf Bonolar~~
602.730,
Akreditifler
Gelecek Y~la Sani Gider. 520 .833,37
GEÇIC/ ARACI HESAPLAR
105-347,97
I~LETME KIYMETLER/
6.254.256,46
533 . 692,24
Ka~~t Ambar~~
M~irekkep Ambar~~
211.259,49
730 . 68o,99
K li~e Ambar~~
~~.054.184,35
Ofset Ambar~~
1.634 . 486,85
Cilt Ambar~~
. 783.199,91
Plastik Ambar~~
74.363,69
Yedek Parça Ambar~~
Emanet Ambar~~
20 . 340,00
Sair Ambar~~
212 . 048,94
KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEBILEN KIYMET.
22.476.092,14
Mü~teriler
4.555. 673,58
T. T. Kurumu ~~.896.4°5,59
Ziraat Bankas~~ ~~.429 .425,5o
PTT Gn. Md.
665.143,46
Diyanet I~l. B~k. 341 . 1 78,38
O. D. T. Ü.
92 .o3o,93
Sair
1 31 .489,72
Borçlular
15.319.754,56
M. E. B. Devlet
Kitaplar~~
7. 148.31 7,90
PTT Gn. Md. 5 . 76 .32o,00
Y. Seçim K.
.o39 45,00
Sair
~~.955.971,66
Senetler
2 . 600.664,00
EMRE AMADE KIYMETLER 310.058,62
Kasa
43.448,28
Bankalar
266.610,34
Ö~retmenler Ban.
174.223,76
I~~Bankas~~
36.073,63
Garanti Bankas~~
13.389,80
T. T. Bankas~~
42 .923,1 5
N 'AZIM HESAPLAR
8.798.449,85
Teminat Mektuplar~~

ÖDENM/5 SERMAYE 20 . 000 . 000,00

94.923.029,05

Muhasebeci
SONER ZERENLER

ÖDENMEMI~~SER.

I O . 000 . 000,00

~HTIYATLAR ve FONLAR
Fevkalade Ihtiyatlar

19.767.872,91

3 . o85 . 862,7 ~~

K~dem Tazminat F.

809. 785,24

fonu

.062. 547,58

Birikmi~~Amortis.

4 . 8o9 . 677,38

Yeti~tirme

UZUN VADELI BORÇLAR
Türk Tarih Kurumu
I~ bank 20184 Hes.

10.30.673,23

7.358 . 277,23
890 . 834,o ~~

I~bank 82555 Hes. 2 . 258 . 804,54
Avans Hesab~~

4. 2°8.638,68

Ankara Gümrük Md. 3. o38 . 396,00
KISA VADELI BORÇLAR

22.523.469,63

Alacakl~ lar

883.087,45

Kanuni K esintiler

052 . 690,94

Emanetler
Bankalar
Senetler
KAR~ILIKLAR
NAZIM HESAPLAR

73. 304,48
20 . 266 . 886,76
247. 5oo,00
5.030,00
8.798.449,85

Teminat Mektuplar ~~
KAR - ZARAR HESABI

3.431.533,43

1976 Y~ l~~ Kar~~

94.923.029,05
Md. Yrd.
(idari)
TARIK GÜNER

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV ~~
1976 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU
G/DERLER
AMORTISMANLAR

GELIRLER

3.494.624,63

ILK TES~S GIDERLERI

314.693,06

PERSONEL GIDERLERI

17.346.288,17

11.164.310,06
Ücretler
Fazla Mesailer
643.294,13
Yan Odentiler
136.221,92
/kramiyeler
1.894.675,41
Sosyal Yard~ mlar I • 557. 366,84
Sos. Sig. I~ve. His. I . 95o . 4 ~~9,81
~~LETME GIDERLERI

7.414472,89

I~~k
54.533,23
2 Il og3,79
Kuvvet
91.188,40
Su
Is~ tma
230.121,00
Sigorta
21 9.335,91
Verdi~imiz Faizler 3 709 • 674,0 1
~~letme Malzeme
843.523,44
Tamir Revizyon
528.350,36
Gayrimenkul Kira 750. 000,00
IBM Mak. Kiras~~
~~letme Hissesi
181.253,86
Sair Giderler
595.397,99
KAR

~~LETME GELIRLERI

30.164.943,63

Bask~~ ~~i Gelirleri 27. 162.309,63
En. Yar~~Mamul ~~. 3.002.634,00
KL~~E GELIRLER/

606 . 285,52

KIRPINTI K A~IT SATI~LA. 1.023387,40
IBM GELIRLERI

109.307,10

SAIR GELIRLER

97.888,53

3.431 .533,43

32.001.612,18

Muhasebeci
SONER ZERENLER

32.001.612,18

Md. Yrd.
(idari)
TARIK GÜNER

