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TÜRK TARIH KURUMUNUN GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun 1978 y~l~~ola~an Genel Kurul toplant~s~~25 Nisan 1978 Sal~~ günü saat ~~o'da Kurum merkezinde yap~ld~.
Kurum üyeleri saat 9,3o'da Kurumun kurucusu Atatürk'ün An~tkabrini
ziyaret ederek sayg~~duru~unda bulundular ve bir çelenk koydular.
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Ord. Prof. Enver Ziya Karal ~eref defterine
~unlar~~yazd~:
"Atatürk !
And~m~z~~tekrarlamak için bir kez daha huzuruna geldik. Ülküne ba~l~~ kalaca~~z, her~eye ra~men seni unutmayaca~~z."
Kurum merkezine dönen üyeler saat ~~ o'da Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar. Yoklanna sonunda 27 üyenin haz~r bulundu~u anla~~ld~~~ndan, Ba~kan Ord.
Prof. Enver Ziya Karal k~sa bir konu~ma ile oturumu açt~.
1977 y~l~~içinde sonsuzlu~a göçen üyelerimizden Ord. Prof. ~smail Hakk~~
Uzunçar~~l~~ile Prof. Dr. Cemal Tukin'in an~lar~~için sayg~~duru~unda bulunuldu.
Diploma alacak üye bulunmad~~~ ndan gündemin 5. maddesine geçilerek
Genel Kurulu idare etmek üzere Ba~kanl~k divan~~seçimi yap~ld~. Genel Kurul
Ba~kanl~~~na Prof. Dr. Co~kun Üçok, ikinci ba~kanl~~a Prof. Dr. Fikret batan,
yazmanl~klara da Prof. Dr. Jale man ve Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~seçildiler.
Oturuma Prof. Dr. C.Üçok'un ba~kanl~~~nda devam edilerek gündemin 6. maddesi uyar~nca Genel Müdür Ulu~~~~demir Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n raporlar~n~~okudu. Söz alan Denetleme Kurulu üyelerinden Ord.
Prof. Re~at Kaynar henüz kapanmam~~~olan telif ve çeviri ücretleri avanslarm~n
bir an önce kapat~lmas~~için yeni Yönetim Kurulu'nun gerekli önlemleri almas~n~~
istedi. Prof. Dr. Münir Aktepe verilen avanslar~n yönetmeli~e uygun olup olmad~~~n~~sordu. Genel Müdür Ulu~~~~demir telif ve çeviri avanslar~n~n Yay~n ve Telif
Haklar~~Yönetmeli~inin 20. maddesine uygun olarak verildi~ini, bütün s~k~nt~n~n kitaplar Bas~mevinde dizildikten sonra düzeltme evresinde ba~lad~~~n~, baz~~
yazarlardan çok geç bas~la al~nd~~~n~, bunun hem maliyeti artt~rd~~~n~, hem de
kitaplarm zaman~nda ç~kmama sonucunu verdi~ini söyledi.
Raporlar oya konarak oybirli~i ile onayland~~ve Yönetim Kurullar~~akland~.
Gündemin 7. maddesine geçilerek 1978 bütçesini incelemek üzere Bayan
Fakihe Öymen, Ord. Prof. Re~at Kaynar ve Prof. Dr. Ali Sevim Bütçe Yarkuruluna
seçildiler.
Gündemin 8. maddesine göre gizli oyla yap~ lan Yönetim Kurulu seçimlerini
ald~klar~~oy s~ras~ na göre Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Tahsin Ozgüç,
Belleten C. XLII, 33
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Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Prof. Dr. Bahad~r Alk~m,
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve Prof. Dr. Mebrure Tosun; yedek üyelikleri de
s~ras~yla Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Afet Inan ve Prof. Dr. Afif Erzen kazand~lar.
Daha sonra gündemin 9-12. maddelerinde belirtilen seçimlere geçilerek:
Denetleme Kurulu as~l üyeliklerine 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 aç~k oyla seçildiler.
Onur Kuruluna Ord. Prof. Ömer Lutfi Barkan, Ord. Prof. Hikmet Bayur,
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Prof. Dr. Tahsin
Yaz~c~ ; yedek üyeliklere Dr. Hâmit Ko~ay ve Prof. Dr. Jale Inan aç~k oyla seçildiler.
Bas~mevi Yönetim Kuruluna ald~klar~~oy s~rasma göre Prof. Dr. Co~kun Üçok,
Ord. Prof. Ömer Lutfi Barkan, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~, Dr. Hamit Ko~ay ve Prof.
Dr. Afif Erzen; yedek üyeliklere Prof. Dr. Adnan Erzi, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~,
Prof. Dr. Ne~et Ça~atay gizli oyla seçildiler.
ç) Kitapl~k Yarkuruluna Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~, Dr. Hâmit Ko~ay,
Prof. Dr. Adnan Erzi; yedek üyeliklere Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Prof. Dr. Nimet
özgüç, Prof. Dr. Afif Erzen gizli oyla seçildiler.
Vakit geç oldu~undan ö~leden sonra saat 15,3o'da toplan~lmak üzere oturuma
son verildi.
Genel Kurul saat ~ 5,3o'da Ba~kan Prof. Dr. Co~kun Üçok'un ba~kanl~~~nda
ikinci oturumunu yapt~.
Gündemin 13. maddesi uyar~nca Yönetim Kurulu taraf~ndan as~l, ~eref ve
muhabir üyelikler için önerilen adaylar~n seçimine geçildi. Oy ayr~m~~Yarkurultma
Prof. Dr. Fikret 's~ kan, Prof. Dr. Mebrure Tosun ve Prof. Dr. Ali Sevim seçildi.
Ilk önce as~l üyelik seçiminin yap~lmas~~ kabul edildi. Adaylar~n adlar~~bas~l~~liste
da~~t~ld~. Oylamaya 28 üye kat~ld~. Ay~r~m sonunda Türkiye Cumhuriyeti Lahey
Büyükelçili~i Müste~ar~~Bay Bilal ~im~ir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Dekan~~Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Klasik Filoloji Kürstisü Ba~kan~~Prof. Dr. Suat Sinano~lu'nun as~l
üyeli~e seçildi~i anla~~ld~.
~eref üyeli~i için önerilen adaylar~n listesi da~~t~ld~. Seçime 26 üye kat~ld~.
Budape~te Üniversitesi Profesörlerinden Türkolog Czegledy Karoly, Macar Bilimler
Akademisi üyesi Türkolog Prof. Dr. Ligeti Lajos, Viyana Üniversitesi Türkoloji
Bölümü Ba~kan~~Prof. Dr. Andreas Tietze ~eref üyeliklerine seçildiler.
Muhabir üyelikler için önerilen adaylar~n listesi da~~t~ld~, seçime 26 üye kat~ld~. California Üniversitesi Türk Tarihi Profesörü Stanford Shaw, Budape~te Üniversitesi Osmanl~~Tarihi bölümü yöneticisi Doçent Dr. Kaldy - Nagy Gyula ve Istanbul Arkeoloji Müzeleri tablet uzmanl~~~ndan emekli Bayan Muazzez Ç~~~
muhabir üyeliklere seçildiler.
Bütçe Yarkurulu raporu gelmi~~oldu~undan rapor, yönetmelik ve bütçe
okunarak Kurumun 1978 y~l~~bütçesi gelir ve gider bölümleri denk olarak 23. 275.5 ~~3
lira üzerinden oybirli~i ile kabul edildi.
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Yönetim Kurulu ile Kollardan gelen öneriler okunarak ~unlara karar verildi:
Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Akademiler Birli~i ikinci yedek üyeli~ine
Prof. Dr. Bahad~r Alk~m seçildi.
Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~IL Dünya Sava~~~Komitesi'nin 1979
y~l~nda Ankara'da bir kollegyum düzenlemesi uygun görüldü.
Türk - Macar Kültürel ve Bilimsel ~~birli~i Anla~mas~~uyar~nca yurdumuza
gelen Macar heyeti ve Macar Tarih Kurumu Ba~kan~n~n Türk Tarih Kurumu ile
Macar Tarih Kurumu'nun birlikte çal~~malar~~için önerdi~i plan~n ço~alt~larak
üyelere gönderilmesine, üyelerin bir hafta içinde verecekleri yan~tlara göre Yönetim
Kurulu'nun gere~ini yapmas~na karar verildi.
ç) Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Tarihsel Bilimler Komitesi'nin be~~y~lda
bir yap~lan kongrelerinden 1990 y~l~na rastlayan~n~n Ankara'da toplanmas~~için
1980 Bükre~~kongresinde giri~imde bulunulmas~na karar verildi.
Eskiça~~Kolunun arkeolojik kaz~lar~n çoklu~u ve Eskiça~~bilimleri üzerinde
yap~lan ara~t~rmalar~n yo~unlu~u nedeni ile Belletenden ayr~~olarak alt~~ayl~k veya
y~ll~k yeni bir derginin ç~kar~lmas~~hakk~ndaki karar~n~n Sonbaharda yap~lacak
ola~anüstü Genel Kurulda görü~ülmesine karar verildi.
Telif Haklar~~Yönetmeli~inin 25. maddesi uyar~nca yazar ve çevirmenlerle
Kurum aras~nda yap~lmas~~gereken sözle~menin Yönetim Kurulunca haz~rlanan
metni okunarak onayland~.
Saray Bosna Bilim ve Sanat Akademisinin 20-30 Ekim 1978 tarihleri aras~nda
Saray Bosna'da "~~878'de Bosna - Hersek'de Avusturya - Macaristan i~galine Kar~~~
Direnme" konusunda düzenleyece~i simpozyuma üyelerimizden Prof. Dr. Bekir
S~tk~~Baykal'~n "Bosna - Hersek Olaylar~~Kar~~s~nda Türkiye" ad~~alt~nda bir bildiri ile kat~lmas~~uygun görüldü.
2 Eylül 1978'de Londra'da toplanacak olan Uluslararas~~Klasik Arkeoloji
Kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ile Prof. Dr. Jale inan'~n
birer bildiri ile kat~lmalar~na karar verildi.
Almanya'n~n Südost Europa Derne~inin. 1978 y~l~nda Münih'de düzenleyece~i "Berlin Kongresinin ~~oo. y~ldönümü münasebetiyle 1878 lerde Güney - Do~u Avrupa" konulu sempozyuma üyelerimizden Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal ile
Prof. Dr. Co~kun Üçok'un birer bildiri ile kat~lmalar~na karar verildi.
1) Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi
Ara~t~rmalar~~Kurumu'nun 18-22 Eylül 1978 tarihleri aras~nda Saray Bosna'da
düzenleyece~i sempozyuma üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lutfi Barkan, Prof.
Tayyib Gökbilgin, Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr. Adnan Erzi'nin kat~lmalar~~
uygun görüldü.
Bu y~l kongrelere gitmek ve bilimsel ara~t~rma yapmak isteyenlerin çoklu~u
nedeni ile bütçe olanaklar~~ve hükümetçe sa~lanacak döviz miktarlar~~gözönüne
al~narak Yönetim Kurulunca kesin karara var~lmas~na karar verildi.
Kollardan gelen kararlar okunarak ~unlara karar verildi:
Antik Side kentinin suyollar~m incelemek üzere Prof. Dr. Jale inan'a
bilimsel ara~t~rmalar diliminden 50.000 liral~k bir ödene~in ayr~lmas~,
Silifke dolaylar~~nda yapaca~~~arkeolojik ara~t~rma ve incelemeler için üyelerimizden Prof. Dr. Semavl Eyice'ye 15.000 liral~k bir ödene~in ayr~lmas~.
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Üye önerileri görü~ülerek ~un.lara karar verildi:
Kurumdan telif hakk~~ kar~~l~~~~veya kongrelere kat~lma nedeni ile al~nan
ve bugüne kadar kapat~lmayan avanslar~n en geç alt~~ay içinde kapat~lmas~~ için
üyelere uyar~da bulunulmas~, kapatmayanlar için yasal önlemlerin al~nmas~.
Ba~bakanl~~~n d~~~münasebetler hakk~ndaki genelgesinin Yönetim Kurulunca yan~tlanmas~.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1977 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1977 çal~~ma y~l~~raporunu sunuyoruz:
BÜTÇE DURUMU

Kurumumuzun 1977 y~l~~gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir.:
A
Bölüm
I
II
III
IV
V
VI

Gelirlerin Çe~idi
Kurum art~r~m~ndan
Atatürk vasiyeti geliri
Üye ödentileri
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
TOPLAM
B.

Bölüm
I
II
III
IV

GELIRLER

Bütçeye Konan
Kr~.
Lira

Sa~lanan
Kr~.
Lira

12 . I 79. ~~oo,—
2.000,700.000,—
2.000.000,300.000,-15.181.101,-

16.232.534,82
2.220,I .027.222,2.000.000,533.166,54
19.795.143,36

GIDERLER

Giderlerin Çe~idi
Görevli giderleri
Yönetim giderleri
Bilimsel giderler
Yat~r~mlar ve yat~r~mla
ilgili giderler
TOPLAM

Bütçeye Konan
Lira
Kr~.
5.995.200,--430.000,—
6.400.000,—

Harcanan
Kr~.
Lira
5.266.015,07
728.915,71
4.627.060,46

2-355.901,—
15. I 8I IO I,-

1.310.777,90
II .932.769,14

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1977 gelirleri bütçede tasarlanan gelirlerden 4.614.042 lira 36 kuru~~fazlad~r. Bu fazlal~~~ n 4,053.437 lira 82
kuru~u Atatürk vasiyeti gelirinden, 220 liras~~üye ödentilerinden, 327.222 liras~~
yay~n sat~~lar~ndan, 233.166 lira 54 kuru~u türlü gelirlerden sa~lanm~~t~r.
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Giderlerimiz ise bütçede öngörülen giderlerden 3.248.331 lira 86 kuru~~eksiktir.
Bu art~ n= 729.184 lira 93 kurusu görevli giderlerinde, 1.772.939 lira 54 kuru~u
bilimsel giderlerde ~~.025.123 lira ~ o kurusu da yat~r~m giderlerinde olmu~tur.
Yönetim giderlerinde ise 298.915 lira 71 kuru~~fazla harcama yap~lm~~t~r.
Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~nda görülen 7.862.374 lira 22
kuru~~Kurumun yedek fonuna al~nm~~ t~r.
YAYIN I~LERI

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
— FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL : Ziya Gökalp Külliyat~~ I ~iirler ve Halk Masallar~~
(2. bask~).
2 — BENEDICT CURIPESCHITZ, Türkçeye çeviren, OZDEM~R NUTKU: rolculuk
Günlügü 1530.
3 — PAUL KNOBLAUCH : Die Hafenanlagen und die Anschliessenden See~nauern von Side.
4 — CEVDET BAYBURTLUO~LU: E~ythrai IL Pi~mi~~Toprak Eserler.
5 — ISMAIL SOYSAL - M~H~N LUGAL (EREN) : Türk incelemeleri Yapan Kurulu~lar.
6 — ~SMA~L HAKKI UZUNÇAR~ILI: Osmanl~~ Tarihi IIL Cilt 2. k~s~m, (2. bask~).
7 — PROF. DR. AFET INAN: Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi.
8 — Atatürk Konferanslar~~VL cilt.
9 — IBRAHIM KUTLUK: Hasan Çelebi Tezkeresi L cilt.
~ o — SABAHATT~N EYÜBO~LU VE AZRA ERHAT : ilesiodos Eseri ve Kaynaklar~ .
ii — ORD. PROF. ENVER Z~YA KARAL : Osmanl~~Tarihi VIL cilt. (2. bask~).
12 — Belleten : 161 — 164.

~u eserlerin bask~lar~~ bitmek üzeredir:
— ORD. PROF. ÖMER LÜTF~~BARKAN: Hiidavendigâr Livas~~Say~m Defteri L cilt.

~ngiliz Belgelerinde Atatürk IIL cilt.
Hatay'~n Kurtulu~u için Harcanan Çabalar.
4 — IBRAHIM ETHEM AKINCI : Demirci Ak~nc~lar~.
2 — B~IAL ~IM~IR:

3—

T AYFUR SÖKMEN:

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~ r:
~~— PROF. DR. AF~F ERZEN: Çavu~tepe L
2 — DR. CO~KUN OZGÜNEL :

Karla Geometrik Sera~ni~i.

3 — ÇA~ATAY ULuçAy: Padi~ahlar~n Kad~nlar~~ve K~zlar~.

4 — VIIL Türk Tarih Kongresi Bildirileri.
5 — G. OSTROGOVSKY, Türkçeye çeviren, PROF. DR. FIKRET I~ILTAN: Bizans

Devleti Tarihi.

6 — ORD. PROF. DR. ~EVKET Aziz KANSU: insanl~~~n Kaynaklar~~ve ilk Uygarl~klar
IL cilt.
7 —BiLAL ~im~iR: Ege Sorunu II. cilt.
8 — The Republic of Turkey 1923 — 1973.
9 — PROF. DR. AFET INAN: Cumhuriyetin 50. fil~~için Köylerimiz.
10 — FiRocvsi: Kutupnâme.
~~~ — MANSUR~~ZADE MUSTAFA, Türkçele~tiren, PROF. DR. NE~ET ÇA~ATAY:
Netayic'ül vukuat.
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Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m= karar verilmi~tir:
~~— PROF. DR. FÜRÜZAN KINAL : Eski Anadolu Tarihi, (2. bask~).
2 — &LAL ~IM~IR: Atatürk'ün Büyük Söyle:d üzerine Belgeler.
3 —ERNEST BARKER, Türkçeye çeviren, Doçent Dr. METE TuNçAY: Bizansta
Toplumsal ve Siyasal Da~ani4.
4 —JACQUES LEFORT : Topkap~~Saray~~Ar~ivlerinin Tunanca Belgeleri, Cem Sultan
Tarihine Katk~. (Frans~zca ve Türkçe).
5 — Atatürk'ün Büyük Nutku'nun 50. y~l~~Sempozyumu Bildirileri.
6 — PROF. DR. TAHSIN C~zoüç: Orta Kuzey Anadolu Ara~t~rmalar: (Türkçe - ~ngilizce).
7 — Doç. DR. KUTLU EMRE : ranarlar Hitit Mezarl~~~~ (Türkçe - ~ngilizce).
TÜRIdYE DI~INDA KATILDIÜIMIZ ULUSLARARASI KONGRE,
SEMPOZYUM, KOLLEGYUM VE BENZERI TOPLANIILAR
Kollarm ve Yönetim Kurulumuzun kararlar~~uyar~nca bu y~l kat~ld~~~m~z
kongre, sempozyum, kollegyurn ve benzeri toplant~lar s~ras~yla ~unlard~r:
~~21-27 May~s 1977 tarihleri aras~nda Atina'da yap~lan Güney - Do~u Avrupa
Ara~t~rmalar~~Kurumu'nun komite toplant~s~na Kurumumuz ad~na Ord. Prof.
Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Afif Erzen ile UNESCO Türkiye Milli Komitesi Ba~kan~~
Prof. Bedrettin Tuncel kat~ld~lar. Kat~lanlar~n yolluk ve gündelikleri Güney - Do~u
Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumu ile Yunanistan Milli Komitesince kar~~lanm~~,
arkada~lar~m~za zorunlu giderleri için ur° dolar kar~~l~~~~döviz verilmi~tir.
Say~n Karal'~~n bize verdi~i rapora göre: Toplant~da 4 konu ele al~nm~~t~r:
~ . 1918 — 1923 y~llar~~aras~nda Balkan Devletleri ile imzalanan bar~~~andla~malaruu kapsayan kitab~n haz~rlanmas~.
1979'da Türkiye'de toplanacak kongrenin program~.
~ki dünya sava~~~aras~nda Balkan memleketlerinde yap~lan e~itim reformlar~~üzerine tebli~ler.
Sofya'da kurulacak dokümantasyon merkezi üzerine resmi olmayan konu~malar.
~~ve 2. konular 23 ve 24 May~sta Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~~n ba~kanl~~~nda yap~lan toplant~larda, 3 ve 4. konular 25 May~sta Amerikan delegesinin ba~kanl~~~nda görü~ülmü~tür.
Andla~malar~~kapsayan kitab~n kronolojik biçimde s~ralanarak her memleketin
raportörti taraf~ndan haz~rlanacak bibliyografyamn, dizinin ve andla~malarm
yay~nland~~~~öteki kaynaklar~n listesinin buna kat~lmas~~uygun görülmü~tür.
1979'da Türkiye'de toplanacak Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~IV.
kongresinin Hamburg'da saptanan baz~~konular~na üyelerimizin kar~~~ ç~kmalar~~
üzerine bunlar de~i~tirihni~~ve kongrenin resmi dilleri aras~na Türkçe de konmu~tur.
~ki dünya sava~~~aras~nda Balkan memleketlerinde yap~lan e~itim reformlar~~
konusunda toplant~ya üç bildiri s~muhnu~tur. Bunlardan ikisini Frans~zlar, birisini
de Kurumumuzun ricas~~üzerine "~ki Cihan Sava~~~Aras~nda Türkiye'de Milli
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E~itim Alan~nda Yap~lan Devrim" konusunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ba~kan~~ Say~n Prof. Bedrettin Tuncel sunmu~tur.
~~Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Akademiler
12-18 Haziran
1977 tarihleri aras~nda Atina'da yap~lan 51. Genel Kurul toplant~s~na yolluk ve
gündelikleri Kurumumuzca ödenmek suretiyle üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal kat~lm~~t~r. Arkada~~m~z Genel Kurul toplant~lar~~ d~~~nda,
— Corpus Vasorum Antiquorum,
2 — Sylloge Nununorun Graecor~un,
3 — Lexicon Iconographicon,
4 — Tabula Imperii Romani komisyonlar~n~n toplant~lar~na da kat~lm~~t~r.
~~'üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Tarihsel Bilimler Komitesi'nin 28-29
Temmuz ~ 977'de Kanarya Adalar~n~ n Puerto de la Cruz kentinde düzenlenen
Genel Kurul toplant~s~na yolluk ve gnndelikleri Kurumumuzca kar~~ lanmak suretiyle üyelerimizden Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal ve Prof. Tayyib Gökbilgin kat~ld~lar.
Say~n Baykal'~n bize verdi~i rapora göre, 198o'de Bükre~'te toplanacak Uluslararas~~Tarihsel Bilimler XV. kongresi için taraf~m~zdan önerilen 4 konudan üçünün
programa al~nd~~~~anla~~lmaktad~r. Bu konular ~unlard~r:
— Hitit feodalizmi ve etkileri.
2 — IX. yüzy~lda Yak~n Do~uda ak~lc~~ dü~ünce ak~mlar~.
3 — Osmanl~larda vak~f müessesesi.
Ayr~ca ana temalar aras~nda bulunan:
— Kültürlerin kar~~la~ma yeri olarak Avrupa.
2 — Toplumda Kad~n.
konular~nda Kurumumuzdan Ko-Raportörler istenmi~tir.
Arkada~~m~z Kurumumuzun uluslararas~~bilim alan~nda büyük itibar~~oldu~unu bu toplant~da gördü~ünü raporunda belirtti~i gibi, 1985'de yap~lacak
XVI. kongreye Almanlar~n ~imdiden talip oldu~unu, 1990 kongresinin Türkiye'de
toplanmas~~için 1980 Bükre~~kongresine bir öneri gönderilmesini de istemektedir.
Bu istek Genel Kurulumuza ayr~ca sunulmu~tur.
~~~srail Hükümetinin davetlisi olarak Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal
ve Genel Müdürümüz Ulu~~~~demir 15-21 Haziran 1977 tarihleri aras~nda ~srail'i
ziyaret ederek Kudüs, Hayfa ve Tel-Aviv Üniversiteleriyle müzelerde ve bilim
kurumlar~nda incelemelerde bulurunu~lard~r. Kendilerine zaruri giderleri için roo
er dolarl~k yard~m yap~lm~~t~r.
~~2 9 A~ustos — 2 Eylül 1977 tarihleri aras~nda D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi
olarak Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof. Re~at
Kaynar ve Genel Müdürümüz Ulu~~~~demir'den olu~an bir kurul K~br~s'~~ziyaret
etmi~tir. Burada Ba~kan~m~ z "Tarihte Akdeniz ve Türkler" konusunda bir konferans
vermi~, ayr~ca K~br~s Radyosunun düzenledi~i "Atatürk ilkeleri" konulu aç~k
oturuma, Prof. Kaynar'la birlikte kat~lm~~t~r.
~~2 7-3 o Eylül 1977 tarihleri aras~nda Moskova'da toplanan "Uluslararas~~
~li~kiler Kongresi" ne Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Hükümetinin davetlisi
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olarak Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal kat~lm~~t~r. Kaf al kongreye "~~9 ~~8 —
1924 Y~llar~~Aras~nda Türk - Sovyet Siyasal ili~kileri" konusunda bir bildiri sunmu~tur. Say~n Karal'~n bize verdi~i rapora göre, kongreye çe~itli memleketlerden
gelen delegelerce 2000'i a~k~n bildiri s~muldu~undan konu~ma süresi ~~o dakika ile
k~s~tlanm~~t~r. Kongre s~ras~nda Moskova'daki gezilerden ba~ka Orta Asya'ya ve
Sibirya'ya geziler düzenlendiginden Ba~kan~m~z Sibirya'ya giderek Brosk ve Iskurt
~ehirleriyle Angora ~rma~~n~~ve Baykal gölünü görme olana~uu elde etmi~tir.
~~3-8 Ekim 1977'de Almanya'n~n Erlangen kentinde toplanan XX. Alman
~arkiyatç~lar Kongresine üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim ile muhabir üyelerimizden Prof. Dr. Ya~ar Yücel kat~lmr~lard~r. Prof. Sevim'in yolluk ve gündelikleri
Kurumumuzca kar~~lanm~~, Prof. Yücel gündeliklerini Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesinden ald~~~ndan kendisine yaln~z yolluk verilmi~tir.
Arkada~lar~m~z~n bize verdikleri raporlara göre: Erlangen Üniversitesinde
düzenlenen kongreye Prof. Dr. Ali Sevim "AziraVnin yitik al Muva.,~1 adl~~yap~tma
ait ~bnü'l Adim'in Selçuklularla ilgili nakilleri" konusunda, Prof. Dr. Ya~ar Yücel de
"Timur'un Iran Egemenli~i" konusunda birer bildiri sunmu~lard~r.
Ayn~~kongreye üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin ~ozgüç, yolluk ve gündeliklerini
Ankara eniversitesinden alarak, Üniversite ve Kurumumuz ad~na kat~lm~~~ve
"Bo~azköy d~~~nda ilk Hitit Ar~ivi" konulu bir bildiri sunmu~, büyük ilgi görmü~tür.
~~12-14 Ekim 1977 tarihleri aras~nda Bükre~'te toplanan Ortaça~~Tarihi
Co~rafyas~~Kollegyumuna Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumu'nun davetlisi olarak üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice kat~lm~~tir. Arkada~~m~z~n bize
verdi~i rapora göre: Kollegyumun amac~n~~Tabula imperii Romani'nin devam~~
olarak Ortaça~~için de bir harita.mn haz~rlanmas~~ te~kil etmi~tir. Kollegyumda
bizden de Türkiye'de Türkçe olarak bas~lm~~~mahalli monografi ve bibliyografilerin
tam bir listesinin haz~rlanmas~~ve Osmanl~~kaynak ve belgelerinde Bizans tarih ve
co~rafyasuu ilgilendiren belgelerin derlenrnesi istenmi~tir.
KONFERANSLAR

Atatürk Y~ll~k Konferanslar~run XVI. dizisi bu y~l 9 Aral~k ~ 977'de ba~layarak
23 Haziran 1978'de sona ermek ve her 15 günde bir verilmek üzere 16 konferanstan
olu~mu~tur. Konferanslarm konular~~ve tarihleri ~öyledir:
9 Aral~k
23 Aral~k
6 Ocak
20

Ocak

3 ~ubat
17 ~ubat

1977 Cuma: Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu: Yass~~
Ilöyük'te K~ral Midas Mezar~n~n Dü~ib~dürdiikleri.
1977 Cuma: Rauf inan: Atatürk'ün Önder Ki~ili~i.
1978 Cuma: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal: Ild~r~~ (Erythrai)
Kaz~lar~.
1978 Cuma: Prof. Nusret H~z~ r: Da~iinii~~Tarihinde Gözden
Kayan Bir Olay.
1978 Cuma: H~ fz~ rrahman Ra~ it Öymen: Osmanl~~impa,
ratorlu~unda Rum Okullar:.
1978 Cuma: Cihat Akçakayal~ o~lu: Atatürk Devriminde Yönkm ve "1919-1938" Döneminde Türkiye'nin Ko~ullar:.
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1978 Cuma: Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver: Anadolu ve Rumeli
Yollar~~Hakk~nda Sin~ c4ye Kadar Ele Al~ nmayan Yerel
Tarih ve Co~rafya Kaynaklar~m~z.
1978 Cuma: Prof. Dr. Afif Erzen: Büyük ~skender ve Dünya
Devleti.
1978 Cuma: Prof. Dr. Kemal Balkan: Urartularin Kökeni ve
Dilleri.
1978 Cuma: Prof. Dr. Jale
"1976-1977" Perge Kaz~lar~ .

28 Nisan

1978 Cuma: Prof. Dr. Afet Inan: Uygarl~k Tarihinden Örnekler,
Piri Reisin Bahriye Kitab~ nda Alanya ve K~br~s.
5 May~s
1978 Cuma: Prof. Dr. Nimet Özgüç: Assur Ticaret Kolonileri
Devrinde E~~Alâmetli Tanr~~ve Tanr~çalar.
12 May~s
1978 Cuma: Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve Ord. Prof. Dr.
Sedat Alp: Ma~at Saray~~ ve Çivi Yaz~l~~Tabletler.
26 May~s
1978 Cuma: Prof. Dr. Ne~ et Ça~atay: Ahilerin Ortaça~~Anadolu Türk Toplumu Üzerinde Oynad~~~~Rol.
9 Haziran
1978 Cuma: Ord. Prof. Re~ at Kaynar: Atatürk Dü~üncelerinin
Günümüzdeki Do~rultular~.
23 Haziran
1978 Cuma: Prof. Tayyib Gökbilgin: XVI. Yüzy~lda Osmanl~ Venedik Ticaret ili~kileri ile ilgili Baz~~Belgeler.
Atatürk Konferanslar~~ d~~~ nda Kurumumuzca düzenlenen öteki konferanslar
da ~unlard~r:
~~3 Mart 1977 Per~embe günü üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice taraf~ndan
"Silifke yak~n~nda Akkale" konulu bir konferans.
~~8 Mart 1977 Sal~~günü Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Wolfgang Müller - Wiener taraf~ndan "Ilkça~~Kentinde Mekan Sorunu: Sokak
ve Meydan" konulu bir konferans.
~~29 Mart 1977 Sal~~ günü Frans~ z Anadolu Tetkikleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Henri Metzger taraf~ ndan, "Utoon de Xanthos'un Yeni Boyutlar~" konulu bir konferans.
~~16 May~s 1977 Pazartesi günü Prof. Dr. K. Otto-Dorn taraf~ndan "Anadolu
Selçuklu Dini Mimarisinde Figürlü Kabartma" konusunda bir konferans.
YURDUMUZDA VE KURUMUMUZDA DÜZENLENEN SEMPOZYUM,
KOLLEGYUM VE BENZER~~TOPLANT1LAR

~~8 Nisan 1977 Cuma günü Kurumumuzda ilgili arkada~lar~m~z~n da kat~lmas~ yla düzenlenen kollegyumda yurdumuzda bulunan Viyana Üniversitesi Tarih
Ara~t~rmalar~~Enstitüsünden Dr. Karl Vocelka'n~n t) Orta ve Bat~~ Avrupa'da yap~lm~~~olan XVI ve XVII. yüzy~l Osmanl~~tarihi ile ilgili son ara~t~ rma sonuçlar~, 2)
Osmanl~~istilas~n~n Avusturya'n~n iç durumlar~na etkisi konular~nda verdi~i bilgiler
tart~~~lm~~t~r.
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~~19-24 Eylül tarihleri aras~ nda Istanbul'da Rasathane kurulmas~n~n 400.
y~ldönümü dolay~s~yla düzenlenen uluslararas~~ "~slamda Rasathaneler" konulu
sempozyuma üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~kat~lm~~t~r. Arkada~~m~z~n
bize verdi~i rapora göre Sempozyum Komitesi arkada ~~m~z' ~eref misafiri sayarak
yolluk ve gündeliklerini ödemi~ tir. Say~n Say~l~~sempozyumda "Günümüz Astronomisi ve Eski Astronomi" ad~yla bir aç~l~~~konu~mas~~yapm~~, ayr~ca "Rasathane
Tarihinde Türk-~slam Dünyas~n~n Yeri" konulu bir bildiri sunmu~tur.
~~Atatürk'ün Büyük Nutkunu 1927 y~l~ nda Cumhuriyet Halk Partisinin II.
Kurultay~nda okumas~n~n 5o. y~ldönümü nedeni ile ~stanbul Üniversitesi Atatürk
Devrimleri Ara~t~ rma Enstitüsü ile birlikte '7-19 Ekim '977 tarihleri aras~nda
Kurumumuzda bir sempozyum düzenlenmi~tir.
Sempozyumun program~~ ~öyle idi:
17 Ekim 1977 Pazartesi saat 9.00
— Türk Tarih Kurumu Ba~kan ~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n aç~~~
söylevi.
2 - Ord. Prof. Hikmet Bayur: Nutkun Haz~rlan~~~Biçimi.
3 — Prof. Dr. Y~ lmaz Altu~: Nutuk'ta Atatürk Devrimleri ile ilgili Konular.
Ö~leden sonra saat 15.00
4—Prof. Dr. Afet Inan: Atatürk'ün Büyük Nutku'nun Müsveddeleri Üzerinde
Arkada~lar~n~n Ele~tirilerini Dinlemesi ve Gençli~e Sesleni~i.
5 —Prof. Dr. Jacob M. Landau: Forgign Policy According to the Nutuk.
18 Ekim 1977 Sal~~saat 9.00
6 — Ord. Prof. Hikmet Bayur: 1927'de Türkiye'nin Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Durumu.
7 — Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil: 1927 Y~l~nda Türkiye.
Ö~leden Sonra saat 15.00
8 — Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak: Nutkun Türkiye'deki Etkileri.
9 —Ismail Arar: Büyük Nutkun Kapsam~, Niteli~i, Amac~.
19 Ekim 1977 Çar~amba saat 9.00
~ o—Ord. Prof. Enver Ziya Karal: Halifeli~in Kald~r~lmas~.
~~~— Prof. Dr. ~ smet Giritli: Nutuk'ta iç ve D~~~Politika.
Ö~leden Sonra saat 15.00
12 - Ceyhun Atuf Kansu: Dram Kayna~~~Olarak Saylev.
13 — Sami Ozerdim: Büyük Nutkun Çe~itli Bas~mlar~~ve Nas~l Bas~lmas~~Gerekti~i
Üzerinde Dü~ünceler.
Sempozyum çok ba~ar~l~~geçmi~, Cumhurba~kan~m~z, Ba~bakan ve Bakanlarla
Parti Genel Ba~kanlar~~Sempozyuma kutlama yaz~lar~~göndermi~lerdir. Sempozyuma
sunulan bildiriler bir kitap halinde bas~lacakt~r. Sempozyum hakk~ ndaki haber
Belletenin Ocak 1978 say~s~na al~nm~~t~r. Sempozyuma K~br~s Türk Tarih Kurumu
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Ba~kan~~Dr. Vehbi Zeki Sertel de Kurumumuzun davetlisi olarak kat~ld~~~~gibi,
sempozyumda bildirisi bulunan bilim adamlar~n~n Ankara'daki oturma giderleri
de Kurumumuzca kar~~lanm~~ t~r.
Sempozyum sonunda misafirler ve sempozyuma kat~lanlar onuruna 17 Ekimde
Kurumumuzda bir kokteyl verilmi~tir.
~~Romanya'n~n ba~uns~zl~~a kavu~~nas~n~n ~oo. y~ldönümü dolay~s~yla TürkRomen Kültür Mübadele Program~~ ça,çevesi içinde ve D~~i~leri Bakanl~~am~z~n
davetlisi olarak Ankara'ya gelen 5 Romen bilgini ile 20-21 Ekim 1977 tarihleri
aras~nda bir sempozyum düzenlenmi~tir. Sempozyuma Romen bilginleri ~u bildirileri sunmu~la~rd~r:
~~— N. S. Stafanescu: Türk - Romen ili~kilerinin niteli~i ve iki ulusun tarihi geli~mesi üzerine etkileri hakk~nda dü~ünceler.
2 - M. C. Golner: Türklerin geymi~lerinin incelenmesinde Romen tarih yazarl~~mtn
katk~lar~.
3 — Mehmet Mustafa: Osmanl~~Vekayindmelerinde ve belgelerinde yank~lanan
Romen ulu.sunun tarihi.
4 — M. P. Cernovodeanu: Türk - Romen ili~kilerinin geli~mesinde önemli bir
etken olan ekonomik al~~-veri~ler.
5 — U. V. Dragut: Türk - Romen kültür ve sanat ili~kilerinin kar~~l~kl~~etkileri.
Sempozyum, Say~n Ord. Prof. Enver Ziya Karar~n ba~kanl~~~nda iki gün
sürmü~, ~stanbuPdan Prof. Dr. Semavi Eyice ile Prof. Tayyib Gökbilgin ve Ankaradaki üyelerimizden konu ile ilgili arkada~lar~m~z kat~lm~~t~r. Sempozyum büyük
bir dostluk havas~~içinde sona ermi~ , Kurumumuzda misafirler ~erefine 20 Ekimde
bir kokteyl düzenlenmi~ tir. Misafirlerimiz ayr~ca D~~i~leri Bakanl~~~n~n davetlisi
olarak Göreme'yi de ziyaret etmi~lerdir.
~~Türk - Macar Kültür Mübadele program~~çerçevesi içinde memleketiraize
gelen Macar Tarih Kurumu üye ve uzmanlar~ndan olu~an 5 ki~ilik Macar bilim
adamlar~yla 19 Aral~k 1977 günü Kurumumuzda bir sempozyum düzenlendi. Macar
Büyük elçili~inden bize verilen programa göre heyet ~u konular üzerinde kar~~l~kl~~
bir görü~me önermekte idi.
r. Macaristan Tarihi Bilimler Kurumu'nun yap~s~, amac~~ ve çal~~malar~~
hakk~nda bilgi verilecek, buna kar~~l~k Türk Tarih Kurumu yetkilileri Türk Tarih
Kurumu'nu tamtacaklard~r.
Son y~llardaki Türk - Macar ili~kilerinin anahatlar~, Macaristan'da Türkiye
ile ilgili olarak yap~lan ara~t~rma çal~~malar~~ve bunlarla ilgili yay~nlar üzerinde
durulacak, mü~terek ara~t~rma çal~~malar~n~n olanak ve alanlar~~üzerinde fikir
al~~veri~i yap~lacakt~~r.
Uluslararas~~ i~birli~i planlar~~ üzerinde Macaristan Tarihi Bilimler Kurumu'nun uluslararas~~ili~kileri konusunda bilgi verilecek, 20. yüzy~l dünya tarihi ve
Türk Imparatorlu~u üzerindeki ara~t~rmalar hakk~nda aç~klamada bul~mulacak
ve birlikte çal~~ma olanaklar~~ara~t~r~lacakt~r.
Heyet, okul tarih kitaplar~n~n gözden geçirilmesi ve kar~~la~ t~nlmas~~ile ilgili
çal~~malar~n durumu hakk~nda bilgi alacak, çal~~malar~n geli~mesine katk~da bulunacakt~r.
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5. ~ki Kurum aras~ndaki i~birli~inin yollar~, araçlar~~ve kapsam~~üzerinde
fikir al~~veri~i yap~lacakt~r.
Heyetin bu program~na kar~~l~k olarak Kurumumuzdan Genel Müdür Ulu~~
I~demir, üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay, Prof. Tayyib Gökbilgin, Ord. Prof.
Hikmet Bayur, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal ve Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n yan~t
vermeleri Yönetim Kurulumuzda kararla~arak konulara s~ras~yla bu arkada~lar~m~z
yan~t vermi~lerdir.
Sempozyuma Say~n Ord. Prof. Enver Ziya Karal ba~kanl~k etmi~tir. Büyük
bir dostluk ve i~birli~i havas~~içinde geçen toplant~dan sonra heyet onuruna Kurumumuz taraf~ndan Kristal lokantas~nda bir ak~am yeme~i verilmi~tir.
KONFERANS SALONUMUZDAN YARARLANAN KURULU~LARIN
YAPTIKLARI TOPLANT1, KONFERANS VE SEMPOZYUMLAR
§ 22 ~ubat 1977'de Türk -Japon Kad~nlar~~Dostluk Derne~i taraf~ndan Japonya'y~~tan~tma toplant~s~.
~~22 ~ubat 1977'de tran Büyükelçili~i taraf~ndan "Pehlevi Hanedan~= 50.
Kurulu~~Y~l~" toplant~s~. Bu toplant~da Ba~kan~m~z da Türkiye - Iran aras~ndaki
tarihsel ili~kilerin ba~l~ca özellikleri konusunda konu~~nu~tur.
26 ~ubat 1977'de Halkevlerinin kurulu~~y~ldönümü toplant~s~.
~~5 Mart 1977'de Dil Kurumu'nun "özle~tirme an~lar~" konulu aç~k oturumu.
~~12 Mart 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Tiyatro" konulu aç~k oturumu.
19 Mart 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Yarg~~ dili" konulu aç~k oturumu.
§ 26 Mart 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Yaz~m ve yaz~n sorunlar~m~z"
konulu aç~k oturumu.
2 Nisan 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Çocuk yaz~n~" konulu aç~k oturumu.
~~9 Nisan 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Söyle~i" konulu aç~k oturumu.
~~16 Nisan 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Ozan ve ozanc~l~k" konulu aç~k
oturumu.
§ 30 Nisan 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Dilde do~ru - yanl~~" konulu
aç~k oturumu.

§ 7 May~s 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Yaban ve romanda gerçekçilik"
konulu aç~k oturumu.
•
g May~s 1977'de Romanya'n~n ba~~ms~zl~~a kavu~mas~n~n ~ oo. y~ldönümü
dolay~s~yla Romanya Büyükelçili~inin "Tarih boyunca Türk - Romen ili~kileri"
adl~~foto~raf sergisi.
~~14 May~s 1977'de Türk Dil Kurumu'nun "Ataç üzerine" konulu aç~k oturumu.
§ 23-25 May~s 1977 tarihleri aras~nda Klasik Ça~~Ara~t~rmalar~~Kurumu'nun
"Klasik dü~ünce ve Türkiye" konulu sempozyumu.
~~28 May~s 1977'de Türkiye Muharipler Derne~i'nin "Atatürk'ün Kastamonu
gezisi" konulu konferans~.
11 Haziran 1977'de Türkiye Muharipler Derne~inin "Atatürk Devrimi ve
Atatürk düzeni" konulu konferans~.
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~~15 Haziran 1977'de Ankara Üniversitesi Rektörlü~ünün "Atina Agoras~ndaki
ta~~nabilir antik mabetler" konulu konferans~.
~~24-26 Ekim 1977 tarihleri aras~nda Felsefe Kurumu'nun "Özgürlük sorunu
ve Türkiye" konulu IV. semineri.
ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERIMIZ

Kurumumuz bu y~l da iki de~erli üyesini yitirmek mutsuzlu~una u~ram~~t~r.
6 A~ustos 1977'de uzun süredir rahats~z bulunan Prof. Dr. Cemal Tukin ya~am~na gözlerini kapad~~~~gibi, 6 Ekim 1977'de de büyük tarihçimiz ve kurucu üyemiz
Ordinaryus Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, her gün düzenli olarak çal~~t~~~~Topkap~~
Saray~~Müzesi Ar~ivinden ak~am evine dönerken yolda geçirdi~i bir kalp krizi sonucu
aram~zdan ayr~hru~t~r. Her iki arkada~~m~z~n an~lar~~önünde sayg~~ ile e~iliriz.
BILIMSEL ARA~TIRMALARA YARDIM
MaIlaNgat Çay~~üzerinde yap~lan Oymap~nar Baraj~n~n sular~~alt~nda kalacak

olan antik Side suyollar~n~n hidrolik sisteminin incelenmesi, suyolu boyunca Side'ye
kadar kotlar~n alu~mas~~suretiyle su ekiminin saptanmas~~amac~yla yap~lacak ara~t~rmalar için üyeleri~nizden Prof. Dr. Jale ~nan'a 30.000 liral~k yard~m yap~lm~~t~r.
Arkada~~m~z raporunu vermi~tir.
~~Haz~rlamakta oldu~u "Osmanl~~Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ça~lannda
kaz~lar tarihi" adl~~eserine malzeme toplamak üzere ar~ivlerde ve kaz~~yerlerinde
yapaca~~~ara~t~rmalar için üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay'a 7000 liral~k yard~m
yap~lm~~t~r. Arkada~~m~z raporunu Kurtun'a vermi~tir.
Üyelerimizden Prof. Dr. Semayi Eyice'ye Silifke ve dolaylar~nda arkeoloji
ve sanat tarihi bak~m~ndan yapaca~~~ara~t~rmalar için 15.000 liral~k bir yard~m
yap~lm~~t~r. Arkada~~m~z~n bu ara~t~rmalar hakk~nda verdi~i rapor 165 say~l~~Belleten'de yay~nlanacakt~r.
KURUMUMUZA YAPILAN ZIYARETLER

~~Paris'te VI. Sorbon Üniversitesi Stratejiler ve Anla~mazl~klar Ara~t~rma
Merkezi Müdürü Prof. Jean-Paul Charnay'~n Kurumumuz üyeleriyle tan~~mak istedi~inin Frans~z Büyükelçili~inden bildirilmesi üzerine ~~~~Nisan 1977'de Kurumumuzu ziyaret eden Frans~z bilim adam~~genellikle ~slam tarihi üzerinde Ba~kan~m~z
ve arkada~~m~z Prof. Dr. Ne~et Ça~atay ile görü~mü~lerdir.
~~Hatay'~n Türkiye'ye kat~lmas~~konusunda bir kitap haz~rlamakta olan Frans~z
uyruklu emekli general - yazar Alber Merglen'in Hükümetimizin davetlisi olarak
12-18 Nisan 1977 tarihleri aras~nda Ankara ve Istanbul'u ziyaret edece~i, bu s~rada
Kurumumuz ve Ba~kammula görü~mek istedi~i, Ankara'daki geziler için kendisine
bir mihmandar verilmesi D~~i~leri Bakanl~~~ndan istenmi~~oldu~undan, Say~n
General 13 Nisan 1977'de Kurumumuzu ziyaret ederek Ba~kan~m~zla görü~mü~,
kendisine mihmandar tayin edilen görevlilerimizden Yasemin Göko~lu ile de müzeleri ve Ogilst mabedini gezmi~tir. Ba~kan~m~z kendisine Hatay'~n Türkiye'ye
kat~lmas~~konusunda geni~~bilgi vermi~tir. General 19 Nisan 1977'de bize yazd~~~~
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mektupta "~imdi benim Iskenderun Sanca~~~üzerindeki görü~üm art~k kesindir.
Bir yandan Türkiye do~ru ve tam hak sahibidir, öte yandan Fransa ~ 939'daki
davran~~~~ile do~ru yolda yürümü~tür" demektedir. Mektubun bir örne~i Koruyucu
Ba~kan~m~z Say~n Cumhurba~kan~na sunulmu~tur.
ANITKAB~R SALONLARINDA KURUM YAYINLARININ TE~HIR~~

An~tkabir'in özel bir bölümünde Kurumumuz yay~nlar~n~n te~hir edilmesinin
An~tkabir Derne~i Ba~kanl~~~ nca istenmesi üzerine taraf~m~zdan yapt~r~lan özel
vitrinler içinde, Kurumumuzun bütün yay~nlar~n~n An~tkabir'in sol kö~esine dü~en
salonlarda te~hirine ba~lanm~~t~r.
BA~~~LAR
~~Halkevleri Genel Merkezinin ç~kard~~~~200.000 e~ya piyangosu biletleri
Bas~mevimizde Halkevlerine bir ba~~~~olarak paras~z bas~ld~.
~~K~br~s Türk Tarih Kurumu'nun haz~rlad~~~~"15 Temmuz Yunan Darbesinin
Sebepleri ve Enosis" adl~~eser bu karde~~Kurum'a bir yard~m olmak üzere Kurumumuzca bast~r~lmaktad~r.
ATATÜRK VE TÜRK DEVRIMI ARA~TIRMA
MERKEZ ~'N~N ÇALI~MALARI
I - Y~l sonuna kadar i~lemi tamamlanarak, s~n~fland~r~l~p, dosyalar~na giren
küpür say~s~~62877 dir.
2 - Atatürk ve Devrimleri ile ilgili 15 tefrika derlenmi~ , böylece tefrika say~s~~
600'e ula~m~~t~r. Bunlar~n fi~leri yaz~lm~~, tasnifi yap~lm~~t~r.
3 — 225 makale ve haber fi~i yaz~larak, tasnifi yap~lm~~, fi~lerin katalo~a
yerle~tirme i~i tamamlanm~~t~r. Fi~lerin toplam~~72651 dir.
4 — Cami Baykurt'un "Son Osmanl~~Afrika's~nda Çöl Hayat~" adl~~eseri yeni
yaz~ya çevrilerek, yay~ma haz~rlanm~~t~r.
5 — Yakup Kadri Karaosmano~lu'na ait belgeler rahrnetlinin e~inden al~nm~~t~r.
6 — Sadrazam Tevfik Pa~a ve o~lu Ismail Hakk~~ Okday'a ait ar~iv ve baz~~
kitaplar teslim al~nm~~t~r.
7 — Atatürk ve Devrimleri ile ilgili 207 kitap daha derlenerek say~lar~~3669'a
ç~kar~lm~~t~r.
K~TAPLIK ÇALI~MALARI

Kitapl~~~m~z~n 1977 y~l~~ çal~~malar~~ da ~öyle özetlenebilir:
Teknik Hizmetler:
Bu y~l içerisinde kitapl~~~m~za 727'si sat~n al~nmak, 287'si de~i~im, ~~~ 6o'~~
ba~~~, 64.'ü Kurum yolu ile olmak üzere 2238 kitap, ~~o7 harita, 942 gazete, 37
yazma, 3 fotokopi, 2 mikrofilm gelmi~tir.
Ayr~ca 1821'i ba~~~~ve de~i~im, 200'Ü sat~n al~nmak suretiyle 2021 dergi
koleksiyonumuza kat~lm~~t~r.
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Kataloglama :
Yukarda belirtilen bütün yap~tlar~n kay~t, fi~leme gibi i~lemleri tamamlanm~~t~r.
Kitap Varl~~~m~z :
Bu y~l sonunda kitap say~m= 70790'a, dergiler 68776'ya, yazmalar 863'e,
fotokopiler 167'ye, mikrofilmler 179'a ula~m~~t~ r.
Okuma ~~leri:
1977 y~l~~içinde 16817 kitap, 4552 dergi, 230 gazete, 13 harita okuyucu salonunda okunmu~tur. 66o kitap da d~~ar~~verilmi~tir.
Ayr~ca yaz~l~~ve sözlü olarak gelen sorular yamtland~r~lm~~t~r.
Cilt :
Bu y~l kitapl~k için 434 kitap, dergi, gazete, 29 fotokopi ciltlenmi~, 15 fi~~kutusu
yap~lm~~t~r.
De~i~im:
Bu y~l 5o'si özel olmak üzere 259 ~ah~s ve müessese ile yay~n de~i~imi yap~lm~~t~r.
Paras~z Da~~t~m:
Bu y~l Kurumumuzca yay~nlanm~~~olan ~~~~ yeni kitap ve 3 Belleten, 35 as~l,
22 muhabir, 13 ~eref üyesi ile 82 ~ah~s, 31 makam, 75 kurum, müze ve kitapl~klara
paras~z olarak gönderilmi~tir.
Kitapl~k Komisyonu:
Kitapl~k Komisyonumuz bu y~l da gereksinme duyuldukça toplanm~~, ilgili
i~leri görü~mü~tür. Bu y~l içerisinde Komisyonumuzca al~nmas~~kararla~t~r~lan
I. Ü. Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden rahmetli Prof. Muhammed Tanci'nin
koleksiyonu Istanbul'dan getirtilmi~, ancak depomuzda uygun yer olmad~~~ndan
gerekli i~lemleri yap~lamam~~t~r.
KAZILAR
Eskiça~~Kolunca verilen kararlara uyularak bu y~l da Alacahöyük, Perge,
Kültepe - Kani~, Ma~athöyük, Konya Karahöyük, Erythrai, Çavu~tepe, Toprakkale, Acem Höyük, Ikiztepe kaz~lat ~na devam edilmi~, Cyelerimizden Ord. Prof.
~evket Aziz Kamu Marmara ve Trakya bölgelerinde 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:
— Alacal~öyük'te 1977 Y~l~~Çal~~malar~ :
Alacahöyük'te 1977 mevsimi arkeolojik kaz~lar~~ temmuz ve eylül aylar~~
içinde sürekli elli gün içinde devam etmi~tir.
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Çal~~malar için gerekli ödene~i Türk Tarih Kurumu ile, Kültür Bakanl~~~~
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü sa~lam~~~oldu~undan, 1977 mevsimi
kaz~s~~da mü~terek olarak sürdürülmü~tür.
Kaz~~Heyeti Ba~kan~, Dr. Hâmit Zübeyr Ko~ay olmak üzere, Arkeolog Mimar
Mahmut Akok, Kültür Bakanl~~~~Temsilcisi, Çorum Müzesi Asistan~~Ahmet Bal,
muhasip ve mutemet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi hesap uzman~~Ahmet Bekçi'
den ibarettir.
Kaz~lar; 1976 y~l~ ndan beri devam eden ve höyü~ün k~smen kuzey ve güney
yönlerine dü~en bölümlerde geni~leme veya derinle~mek yoluyla sürdürülmektedir.
Kuzey yönündeki kaz~lar, bu alan~n do~usunda derinle~mek, bu k~s~mda da
geni~letmek suretiyle yürütülmü~tür.
Do~u yöndeki derinleme kaz~s~nda, her yönde Hitit Büyük Imparatorluk ça~~~
ile alakal~~ve resmi kurulu~ta bir binay~~tan~klayan mimarisinin parçalar~na rastlan~lm~~t~r. Bu ça~a ait di~er maddi kültür bilgileri toplanarak üzerlerinde gerekli
etüt ve çal~~malar yap~lm~~t~r.
Kuzey yöndeki kaz~n~n, bat~~tarafmdaki kaz~lara geni~leme suretiyle devam
edildi. Höyü~ün bu yerinde üst tabakalarda Frig ça~~n~n kesif buluntusu, daha
evvelki kanlarla da görülmü~~oldu~undan, bu geni~leme alan~nda da, Frig ça~~~
yerle~mesinin daha geni~~ölçüde bulunmas~~ümit edilmekte idi. 1977 mevsimi kanlar~yla ancak bu tabaka= üst seviyesine ula~~lm~~~olundu. Gelecek mevsimlerde
daha derinlere inerek Frig ça~~~tabakasm~~bütün varl~~~yla inceleme olana~~~sa~lanabilecektir.
Güney yönündeki çal~~malar~; Alacahöyü~ün genel plan~n~n XL, XLII; 60,62
kareleri içine rastlayan bu bölümde, etraf~nda 196.1-66 ve 1976 y~ llar~nda kaz~lar
yap~larak, Eski Hitit ça~~~tabakalarma ula~~lm~~t~r. Birbirinden ayr~~iki bölüm
halinde duran iki sondaj yerini, birle~ tirmek amac~yla, 250 m2lik alanda yeni bir
sondaj yap~lmas~~uygun bulunarak, onlarla birle~ecek bir tabakaya kadar derinle~ildi.
Sundu~umuz plan~n incelenmesinden de anla~~laca~~~üzere bu kaz~~sahas~nda
da, yan~ndaki mimari kal~nt~lara kolayca ba'~lanabilen yap~~parçalar~~ele geçti.
Evvelce iki ayr~~sondaj yeri durumunda kaz~ lan alanlardaki mimari buluntular
1977 y~l~~buluntulanyla birle~tirildikten sonra da görülüp anla~~ld~~ma göre; Höyü~ün bu bölümünde Eski Hitit ça~~n~n, özel yap~larmdan meydana gelen bir ikamet
mahalli yer almaktad~r. Bu yap~lar, kaz~~alamm~z~n kuzey ucundan geçen geni~~ve
do~u - bat~~yönüne uzanan bir soka~~n güney kenar~na dizili ve yap~~~k nizamda
kurulmu~~bina nralar~ndan ibarettirler.
Bu güney kaz~~alan~nda elde edilen Eski Hitit ça~~~mimarisi, yan yana kurulmu~~çok bölmeli evlerin zemin katlar~n~n temel ve beden k~surilar~ndan parçalar
oldu~undan, bu binalara ait i~likler mahiyetinde yerler ihtiva etmekte idiler. Birçoklar~/Ida kilerler ile f~r~n evlerini görmek ve tespit olana~~~sa~land~.
Yap~lar~n büyük bir k~sm~n~n temelleri muntazam ve iri ölçüde ta~larla örülmü~lerdi. Oda bölmelerinin taban dö~emeleri sertle~tirilmi~~toprak olmakla beraber
ocak ba~lar~~ve bir k~s~m sekiler, ta~~örmeli ve dö~emeli idiler.
Temel duvarlar~~geni~likleri, (6o) cm'den a~a~~~olmamak üzere 70-80 cm'ye
ç~kanlar' da vard~.
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Güney yönü kaz~s~~kültür tabakas~~içinden ve bilhassa, bölme tabakalar~~
seviyesinden, etütlük ve müzelik bütün küçük malzeme dikkatle toplanarak üzerlerinde gerekli incelemeler yap~ld~. Müzede muhafazalar~~gerekli parçalar, kaz~~
müzesi elemanlarma usulünce teslim olundu.
Alacahöyük kaz~~ i~leri çal~~malar~~program~nda, Höyükte evvelce kaz~larak
meydana ç~kar~lm~~~ve yerinde muhafazalar~~gerekli mimarinin ve ören alanlar~n~n
onar~m, bak~m ve tanzimi i~leri de bulundu~undan, alanlar~n temizli~e ve onaruna
muhtaç olan ku~mlarmm tekrar elden geçirilmesi ve ziyaretçiler için ören yeri gezme
yol ve geçitlerinin düzenlenmesi de yeni ba~tan elden geçirilmi~~bulunmaktad~r.
T. T. Kurumu Üyesi ve
Alacahöyük Kaz~~Kurulu
Ba~kan~~
DR. HalutT ZÜBEYR KO~AY

Arkeolog Mimar
Alacahöyük Kaz~~Kurulu ~kinci
Ba~kan~~
MAHMUT AROK

2 — Perge Kaz~s~~1977 Çal~~malar~ :

Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~na yürütülen Perge
kaz~s~, 1977 y~l~nda haz~rl~k ve kapan~~~çal~~malar~~d~~~nda 14 Eylülden 25 Ekime
dek sürdürüldü. Ba~kanl~~~mda yap~lan kaz~ya, Doç. Dr. Somay Onurkan, Ba~kan
yard~mc~s~~olarak Asistan Dr. Halük Abbaso~lu, Arkeolog-Mimar Ülkü izmirligil,
Topo~raf Adnan ~akar, Asistan Ahmet Vedat Çelgin, Epigraf Ismail Kaygusuz,
Arkeolog Füsun Arman, Arkeolog Semra Sar~bekiro~lu, Arkeolog-Restoratör Sait
Ba~aran, Sekreter Münire Ergin, Arkeoloji ö~rencilerinden Hüseyin Ak~ll~, Nurhan
Ozgenler, Ay~e Tunçay, Mihriban Ozba~aran ve Nezih Ba~gelen kat~ld~lar. Kültür
Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Antalya Müzesi Asistan~~
Altay Kirac~o~lu taraf~ndan temsil edildi.
Geç dönem kap~s~~ile yuvarlak kuleli Hellenistik dönem kap~s~~aras~ndaki
alan~n güney bat~s~ndaki F4 çe~mesinin kaz~s~~bu y~l da sürdürülerek tamamland~.
1968 y~l~nda meydana ç~kar~lm~~~olan F2 çe~mesi ile bu çe~menin aras~ndaki mimarl~k ba~lant~~saptand~. Iki çe~menin birbirine bakan yan cepheleri aras~nda 12.73 m.
uzunlu~unda bir duvar bulunmakta ve onun ortas~nda 3.47 m. geni~li~inde, söveleri
zengin bezemeli bir kap~~arkadaki alanla irtibat~~sa~lamaktad~r. Di~er bir kap~~
F4 çe~mesinin kuzey dar cephesini izlemekte ve arkadaki bir alana aç~lmaktad~r.
Bu arada F2 çe~mesinin güneye bakan yan cephesi aç~ld~~ve bu cepheye ili~kin
zengin bezemeli mimarl~k parçalar~~bulundu. Bu arada kabartmal~~kesik al~nl~k ve
Nike bezemeli konsol parças~~say~lma~a de~er. F2 çe~mesinin havuzuna biti~ik alçak
tonozlu mekân~n da mahiyeti kesin olarak saptand~. Bunun Artemis kültü ile ilgili
bir ma~ara kült mahalli olmay~p, arkaya geçit veren bir giri~~mel~ân~~ oldu~u
anla~~ld~. F4 çe~mesinin de dar cephesini süsleyen sütun mimarl~~n~a ili~kin parçalar~~bulundu. Bu çe~menin arkas~n~n aç~lmas~~ile suyu çe~meye ula~t~ran künkler
saptanarak su da~~l~m~~hakk~nda bir fikir edinildi.
Sütunlu ana caddenin kaz~s~: Geçen y~l ula~t~~~= 103 no.lu postamentin
önünden ba~layarak sürdürdü~ümüz çal~~malar sonucu 128 no.lu postamente
var~ld~. Süt~mlu cadde porti~inin 84 no.lu postamentinden itibaren geri çekilerek
B~lld~e C. XLII, 34
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devam eden bölümünün 115. postament hizas~nda son bularak gene normal
durumunu izledi~i görüldü. Bu bölüm ba~lang~c~nda oldu~u gibi, burada da ana
caddeye dikey aç~lan bir ara sokak ( J ~~o) ile s~n~rlanmaktad~r. Porti~in buradaki
kö~esini olu~turan duvarlar~na ili~kin mermer kaplamalar iyi korunagelmi~tir.
Büyük mermer levhalarla aralar~nda mermer çubuklardan olu~an z~rhlar~~bulunan
bu kaplamalar, nefis i~çili~i ile dikkati çeker. Bu kaplamalar~n korunmas~~için
gerekli tedbirler al~nd~. Nem almamas~~ için, 45 no.lu dükkan~n içinde bu duvar~n
arkas~~ ~~ m. geni~li~inde tabana dek inilerek bo~alt~ld~. Yan soka~a ( J ~~o) bakan
kaplamal~~duvar~n arkas~~ da tamamen aç~ld~. Caddenin geçen y~l b~rak~lan yerden
itibaren kanal dahil 12 m. lik bir bölümü tamamen aç~ld~, daha sonra kanal yan~~
b~rak~larak yaln~z postamentlerin 2 m. önü ana kav~a~a dek kaz~ld~. Sütunlu caddenin bu bölümünde ç~kan mimarl~k parçalar~~bir hayli y~pranm~~~durumdad~r.
Porti~e ili~kin 93-1o3 no.lu postamentler aras~nda, k~smen iyi durumda korunagelmi~~mozayikler meydana ç~kar~ld~. Bunlar aras~nda dükkanlar~n kap~lar~~önünde
yuvarlak ve dörtgen panolar, zengin çerçeve bezemeleri ve yaz~tlar~~ ile dikkati
çekerler.
Kaz~~ s~ras~nda ortaya ç~kan küçük buluntular aras~nda, hemen hemen tam
durumda ele geçen bronz terazi, bronz a~~zl~klar, pi~mi~~toprak ve camdan koku
~i~eleri, bronz sikkeler say~lma~a de~er. Büyük buluntulardan Nike torsosu ile üzerinde Dionysos kabartmas~~bulunan paye önem ta~~r.
III. Ana kav~aktaki çal~~malar: Tak~n (D2) do~u cephesi önünde do~u-bat~~
yönünde uzanan caddenin do~u bölümünde 8 m. lik bir bölümü aç~ld~. Bu caddenin
güney porti~ine, seviye fark~~nedeniyle kav~aktan inen 4.20 m. geni~li~inde 5 basamakl~~merdiven meydana ç~kar~ld~. Portik içinde bir kuyu ve porti~e ili~kin 4 adet
posta~nent, sutun gövdeleri, ba~l~k ve ar~itrav parçalar~~ bulundu. Caddenin kuzey
taraf~nda kanal içinde tam durumda mermerden bir Satyr ba~~~ele geçirildi.
IV. Sütunlu ana caddenin akropol ete~indeki an~tsal çe~menin önünden ba~layarak güneye do~ru sürdürülen kaz~ya da devam edildi. Bu arada kanal içinde
geç antik döneme ili~kin, iyi durumda korunmu~~bir kad~n portre ba~~~bulundu.
V. Topo~rafya çal~~malar~ : Bu y~lki çal~~malar~m~z yaln~z sur içine münhas~r
kalmay~p, sur d~~~nda da surdürülmu~tür.
. Kentin kuzeybat~~ ve güneybat~s~nda yer alan iki büyük yap~~kompleksi
durumundaki hamamlar~n~n (I, Ii) planlar~~ç~kar~lm~~~ve vaziyet plan~~içine i~lenmi~tir. Bu arada güneybat~~hamam~nda ( I ) gerekli sondajlar yap~l~rken, sandal
ba~layan Hermes heykeli bulundu.
Kent suru d~~~nda kalan tiyatronun detayl~~ölçüleri al~narak plan~~çizildi ve
kent sur d~~~~plan~~ içine yerle~tirildi.
Kent suru d~~~nda kalan ikinci büyük yap~y~~olu~turan stadyumun da ölçüleri
al~narak kentin sur d~~~~plan~~içine yerle~tirildi.
Ana sütunlu caddenin sur d~~~ndaki uzant~s~n~~saptamak amac~yla baz~~
sondajlar yapmak zorunda kald~k. Ancak bu alandaki pamuk tarlalar~~nedeniyle
bu çal~~malar~m~z~~istedi~imiz ~ekilde surcluremedik.
VI. Epigrafya çal~~malar~ : Önceki ve yeni kaz~larda bulunmu~~yaz~tlarm bir
ar~ivini meydana getirmek amac~yla ba~lad~~~m~z çal~~malar sonucu 75 yaz~t~n
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estampaj, foto~raf, ölçüleri al~nd~, trase ve transkripsiyonlan yap~larak numaraland~.
Bu y~l bulunan 15 yaz~ttan ço~u, önemli ve tarihçe bilinen ki~ilerin isimlerini ta~~malar~~bak~m~ndan önemlidir. Bu arada 1976 y~l~~F4 çe~mesinin kaz~s~~ s~ras~nda
bulunan Lâtince yaz~t~~büyük çapta tamamlayabilen bir parças~n~n, 1968 y~l~nda
kaz~lan F2 çe~mesinin önünde taban kaplamalar~~aras~nda bulunmas~, bu y~lki
epigrafya çal~~malar~n~n önemli sonuçlar~ndan birini olu~turmaktad~r.
VII. Mozayik çal~~malar~ :
~~Agoran~n do~u porti'~inde oldukça iyi durumda korunagelmi~~taban mozayi~i tamamen aç~larak temizlenip onar~ld~ktan sonra çizimleri yap~ld~~ve resimleri
çekildi.
2. Bu y~l ana sütunlu caddenin porti~inde 93 ve 104 no.lu postarnentler aras~nda
meydana ç~kan mozayikler de temizlenip onar~ld~ktan sonra çizimleri yap~ld~~ve
foto~raflar~~çekildi. Kaz~~sonunda bu mozayiklerin korunmas~~için üzerleri kum
tabakas~~ile örtüldü.
VIII. Keramik çal~~malar~ : Parçalar~n tasnifine devam edildi~i gibi, bu y~l
kaplar~n onar~mlar~~da ele al~nd~.
IX. Heykeltra~l~k çal~~malar~ : Heykeltra~l~k yap~tlar~n nihai yay~n~~için depodaki fragmanlar üzerinde yo~un çal~~malar yap~ld~.
X. Ören yerinde kaz~s~~yap~lm~~~ an~tlar~n düzenlenmesi: Bu çal~~malar~m~z
nihai yay~nlar için zorunludur. Ayr~ca ören yerinde kaz~s~~yap~lm~~~an~tlar~~ta~~y~~~n'
halinden kurtararak onlar~~belirgin bir duruma getirmek ve ayn~~zamanda ziyaretçilere de bu an~tlar~n tümü hakk~nda bir fikir edinme olana~~~sa~lamak bak~m~ndan
bu tür çal~~malar yararl~d~r. Di~er yandan, mimarl~k parçalar~n~n orijinal duruma
getirilmeleri, korunmalar~~aç~s~ndan da büyük bir önem ta~~maktad~r. Ayn~~zamanda
bu çal~~malar~m~z, ileride herhangi bir an~t~n onar~lmas~~dü~ünüldü~ünde yap~lacak
onarun~n ön haz~rl~klar~n~~olu~turmaktad~r. Bu çal~~malar~m~z, kendi küçük vinçimizin yan~s~ra DS~~ve YSE Antalya Bölge Müdürlüklerinden temin etti~imiz daha
güçlü vinçlerle gerçekle~tirilebilmi~tir. Bu kurulu~lara te~ekkürü bir borç biliriz.
. Geç dönem kap~s~n~n iç tarafa bakan cephesini süsleyen tak~n (D) tüm
mimarl~k parçalar~~gözden geçirilerek tasnif edildi ve amt~n önünde bunlar~n düzenlemesi yap~ld~.
F4 çe~mesinin parçalar~~yerin müsait olmas~~nedeniyle yap~n~n arkas~ndaki
geni~~alana ta~~nd~~ve tüm cephe orijinal ~ekline uygun olarak yere serilmi~~durumda
düzenlendi. Bu arada eklenebilen parçalar yap~~t~r~larak da~~lmalar~~önlendi.
~ki ana caddede bu y~l kaz~s~~yap~lan bölünderde ufalanm~~~durumda ele
geçen mimarl~k parçalar~~eklenerek k~smen tümlendi ve böylece parçalar~n düzenlenmesi yap~labildi.
XI. Heykeltra~l~k buluntular: Bu y~lki çal~~malar~m~z heykeltra~l~~k yap~t
buluntusu aç~s~ndan da verimli oldu. Bunlar aras~nda en önemlileri olarak a~a~~daki
parçalar~~sayabiliriz:
~ . Nike torsosu: Ana sütunlu caddenin geriye çekilen portik bölümünün kuzey
kö~esinde bulundu. De~i~ik bir Nike tipi canland~rmas~~ve iyi i~çili~i bak~m~ndan
önem ta~~r.
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Satyr ba~~ : Ana kav~akta, do~u-bat~~caddesinin tak~n do~u cephesi yak~n~nda,
caddenin kuzey taraf~nda kanal içinde bulundu. Geç antik döneme tarihlenen
bu yap~t, kaba i~çili~ine ra~men, devrinin üslübunu iyi yans~tan bir örnektir.
Kad~n portre ba~~: Ana sütunlu caddenin kuzey bölümünde, kav~a~a yak~n
kanal içinde bulundu. Geç antik döneme tarihlenen bu ba~, hem üslübunun en iyi
örneklerinden birini vermesi hem de bu döneme ili~kin Perge'de pek az örneklere
rastlarunas~~nedenleriyle önemlidir. Ba~~n korunma durumu ve i~çili~i de iyidir.
Sandal ba~layan Hermes heykeli: Güneybat~~hamarrunda ( I ) yap~lan
sondajlar s~ras~nda bulundu. Bu y~lki çal~~malar~m~= en önemli heykeltra~l~k
buluntusu olarak nitelendirebildi~imiz bu heykel, gerek iyi korunabilmi~~durumu,
gerekse birinci s~n~f i~çili~i ile Perge'nin ~aheserlerinden birini olu~turmaktad~r.
Ayn~~zamanda, M. O. 4. yüzy~l~n ünlü heykeltra~lar~ndan Lysippos'un bir yap~t~n~~
zamanun~za dek gelmi~~kopyalar~~aras~nda en iyi bir ~ekilde yans~tmas~~bak~m~ndan
da heykelimiz büyük bir önem ta~~maktad~r.
PROF. DR. JALE ~NAN

3 — Side'nin Antik Suyollan Ara~t~rmalar~ :
Antalya bölgesinde Manavgat çay~~üzerinde yap~lmakta olan Oymap~nar
Baraj~~alan~~içinde kalan antik Side suyollarm~r~~3-4 km. lik ilk bölümünün baraj
sular~~alt~nda kalmadan tesbiti amac~yla 1975 y~l~nda ba~layan çal~~malar~m~z~~bu
y~l da Türk Tarih Kurumu ad~na sürdürmü~~bulunuyoruz. Ba~kanl~~undaki ara~t~rma ekibi, Mimar - Arkeolog Ülkü ~zmirligil, Topo~raf Adnan ~akar, Antalya
Müzesi Asistanlar~ndan ~smail Akan Atila, arkeoloji ö~rencilerinden Nurhan Özgenler ve Hüseyin Ak~ll~'dan olu~mu~tur.
Bu y~l Haziran - Temmuz ve Ekim - Kas~m aylar~nda yap~lan ara~t~rmalarda
Side suyollarmm önemli bir bölümü sonuçlanm~~~bulunmaktad~r.
. Baraj alan~~içindeki antik suyollaruun tüm ölçü ve ara~t~rmas~~tamamlanm~~t~r.
2. Baraj alan~~d~~~nda kalan Sar~lar ve Homa köyleri aras~nda yer alan tonoz,
kayaya oyulma tüneller ve su kemerleri gibi çe~itli yap~~sistemlerinden olu~an suyollar~n~n takeometrik ölçümünün tamamlanmas~yla tüm Side suyollarmm 1/5000
ölçekli topo~rafik haritalar üzerinde tesbiti i~lemi tamamlanm~~~olmaktad~r.
Ancak, 1977 y~l~nda yap~lmas~~gereken i~lerden suyollarmm hidrolik sisteminin
incelenmesi ve kaynaktan Side'ye kadar taban kodlar~~ al~narak e~im profilinin
saptanmas~~için giri~ilen sondajlar tamaralarunasru~t~r. Homa köyü yak~nlar~nda
I~r~çlar mahallesi s~n~rlar~~içinde yap~lan 3 sondaj sonuçlannu~~olmakla beraber,
bu tüm suyollar~n~n nivelman~~için yeterli de~ildir.
PROF. DR. JALE ~NAN

— Kültepe - Kani~'te 1977 Y~l~~Çal~~malar~ :
Kültepe - Kani~~kaz~lar~~ ba~kanl~~unda Doç. Dr. Kutlu Emre, Dr. Hayat
Erkanal, Arkeolog Hamdi Kodan, Desinatör Cengiz Erol ve Foto~raf Selahattin
Oztartan'dan olu~an heyet taraf~ndan yürütüldü. Eski Eserler ve Müzeler Genel
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Müdürlü~ünü Arkeolog Hayri Ozeski temsil etti. ~ki ö~rencimiz de bu kaz~lara
kat~larak tecrübelerini art~rd~lar.
Tepe'de saray~n do~u yönünü çeviren geni~~surun güneye do~ru devam~~
izlendi. Saray~n, ayn~~zamanda, d~~~duvar~n~~olu~turan bu surun, saray~n güneyinde
bir k~sm~n~~ aç~~a ç~kard~~~= sura ba~lant~s~ m saptamak üzere, kaz~lar~~iki yönde
ilerlettik. Sarayla beraber, Büyük Hamn~urabi zaman~nda yak~l~p tahrip edilen bu
geni~~ihata duvar~, çok büyük bloklarla in~a edilmi~tir. Hellenistik ça~da, daralt~lmak suretiyle, yeniden kullan~lm~~~olan bu d~~~duvar, as~l tahribe, bu sonraki kullan~l~~~~s~ras~nda maruz kalm~~t~ r. Bu seneki kaz~lar da saray~n Eski Tunç Ça~~~enkaz~~
üstüne kuruldu~unu ve tepenin, yani as~ l sitadelin daha o zaman yüksek höyük
~eklini ald~~~n~~ispata yarayan belgeleri ortaya koymu~ tur. Saray~n bir k~sm~~1925
kaz~lar~nda tahrip edilmemi~~olsa idi, M. O. 19. yüzy~ la ait bir Anadolu saray~n~~
bütün detaylar~~ile ortaya koymak mümkün olacakt~. Buna ra~men, saray~~büyük
ölçüde aç~~a ç~karabilme olana~~, ve özellikle K~ran vesikalar~n~n ke~fi, ilk Anadolu
saray~n~n hem mimarl~k özelli~ini, hem de organizasyonunu ayd~ nlatmam~z~, büyük
ölçüde sa~lad~. Böylece, Orta Anadolu ile Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya
aras~ndaki bo~lu~u doldurma imkan~~ elde edildi. Bu sadece mimari verilerle sa~lanmad~. Anadolu'nun bu ça~da kültür tarihi bak~m~ ndan önemi ve durumu da
çivi yaz~l~~tabletler, silindir ve damga mühür bask~lar~~ve tasvirli sanat yap~tlarmu~~
ke~fi ile de do~ruland~.
Karum alan~ nda I a, I b ve II kat yap~lar~~ bir arada incelendi. I a ve I b katlar~n~n kar~~l~kl~~ durumu, baz~~k~s~mlarda aralar~ndaki y~~~nt~~ ve bilhassa I a mezarlar~n~n I b evleri içine aç~lm~~~olmas~, sa~lam kal~nt~lar~~nedeni ile, çok ö~retici
oldu. Karum'un baz~~ k~s~mlar~ nda I b evleri, tamir ve tadil ile I a insanlar~~ taraf~ndan kullan~lm~~ ; baz~~ k~s~mlar~ nda da I b evlerinin enkaz~~ üstüne, I a insanlar~~
yeni evlerini in~a etmi~lerdir. Fakat bu seneki kaz~ lar~n ayd~nl~~~ nda da kesinlikle
belirtmek gerekir ki, I a ~ehri I b'ye bak~nca çok küçük bir ~ehir görünümünde idi.
I a kat~n~ n iki ta~~sanduka mezar~, soyulmu~~olmas~na ra~men, ölü hediyeleri
bak~m~ ndan çok zengin idi. Tunç, kur~un ve pi~mi~~toprak kaplar~n ço~u e~siz idi.
I b kat~~evlerinde, çok iyi korunmu~~durumda tabletler ke~fettik. Bunlar, Büyük
Hammurabi ile ça~da~~belgelerdir. 2-3 odal~~evler mütevazi görünümde olmalar~na
ra~men, belgelerin çe~itlili~i dikkati~mizi çekn~ektedir.
~iddetli bir yang~n geçiren II kat evlerinde, küçük e~ya, daha önceleri de
Oldu~u gibi, in situ durumda elimize geçti. Ritonlar, nak~~l~~vazolar, ayna gibi
parlak testiler, yeni örnekleri temsil etmektedir. Bu kaz~lara 1948 y~l~nda ba~land~ ;
buna ra~men, her sene yeni, de~i~ ik eserler bulunmaktad~ r. Bunun nedenlerini,
Kani~'in Eski Dünya'n~n en zengin bir ticaret merkezi olmas~nda, Suriye - Kuzey
Mezopotamya ile kurdu~u s~k~~ ticari ili~ kilerde ve bunun neticesi olarak siyasi
organizasyonunun sa~laml~~~ nda aramal~d~r.
TAHSIN OZGÜÇ

5 — Ma~at Höyük'te ~gn Çal~~malar~ :
1977 mevsimi Ma~at Höyük kaz~lar~, benden ba~ ka Doç. Dr. Kutlu Emre,
Mimar - Arkeolog Mahmut Akok, Dr. Hayat Erkanal, Arkeolog Hamdi Kodan,
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Desinatör Cengiz Erol, Foto~raf Selahattin C~ztartan'dan olu~an heyet taraf~ndan
yürütüldü. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Hayri C~zeski
temsil etti. Ayr~ca, ö~renciler de görgü ve bilgilerini art~rmak üzere, bu çal~~malara
kat~ld~.
Bo~azköy - Hattu~a d~~~ndaki bu ilk Hitit ar~ivinin ve bu plan~~ile ilk Hitit
Saray~n~n 40 odas~~aç~~a ç~kar~ld~. Bunlar~n ço~u bodrum, az~~zemin kat~~odalar~d~r.
Iki yöndeki direkli galeri ve ortadaki avlunun büyük bir k~sm~~aç~ld~. Çivi yaz~l~~
tabletlerin yard~m~~ile kesin olarak tarihlenebilen bu saray, bu ~ekliyle Hitit ülkesinde (Bo~azköy dahil) ilk örne~i temsil etmektedir. Bu sene B-F/3-4-5 ve F-H/8-7
plankarelerinde ve çe~itli yap~lar üstünde çal~~~ld~.
Kuzeyde saray~n bodrum kat~~odalar~, içlerindeki ambarlar~, çok sa~lam
durumda ke~fedildi. Kerpiç duvarlar~n korunan yüksekli~i 2,5 metredir. Bu yönde
galerinin direk temellerinin tamam~~meydana ç~kar~ld~. Saraya giri~in güneydo~'uda,
G-H/9- ~~o plankarelerinde olmas~~gerekir. Yaln~z, bu yöndeki iri ve i~lenmi~~ta~lar~n
önemli bir k~sm~, köylüler taraf~ndan sökülmü~e benziyor. Kal~nt~lar, saray avlusun~m güney yönünün de revakla çevrili oldu~u gerçe~ini ortaya koymaktad~r.
Saray, ta~~ve kerpiç i~çili~i, plandaki düzenlili~i, ölçülerdeki titiz uygulama bak~m~ndan, Hitit mimarl~~uun arutsal bir örne~ini ortaya koymaktad~r. Bol miktarda
kullan~lan kiri~~ve dikmelerin tanzimi, s~va ve badanan~n inceli~i, erzak ve tah~l
küplerinin tertibi ve üzerlerine içindekilerin türü ile alabildi~i miktar~n yaz~lm~~~
olmas~~hem in~aat tekni~i, hem de depolarm muhtevas~~hakk~ndaki bilgimizi çok
art~rd~.
Ka~kal~lar s~n~r~ndaki bu merkezin saray~, bölgenin siyasal, yönetsel, ekonomik
ve askeri bak~mdan mihrak~ru te~kil etmi~~olmal~d~r. Burada oturan Bey, do~rudan
do~ruya Bo~azköy'deki Büyük Kralla =habere etmekte, Ma~at Höyük'te Büyük
Kral~~temsil etmektedir. Tabletleri yay~na haz~rlamakta olan meslekda~~m Ord.
Prof. Dr. Sedat Alp, yak~nda, Ma~at Höyük'ün eski ad~n~~aç~klama imkan~n~~bulacakt~ r. Bu kaz~~mevsiminde de saray odalar~nda tablet ve hiyeroglif i~aretli bulleler ke~folundu.
B-E/3-5 plankarelerinde ke~folunan ve saray~n enkaz~~üstüne kurulmu~~olan ve
II. Hitit yap~~kat~l~r temsil eden büyük bina, mühür bask~s~na göre, Büyük Hitit
Kral~~ ~uppiluli~~ma (M. O. 1380-1335) zaraaruna aittir. Buluntularma göre resmi
bir yap~y~~temsil eden bu bina, saray~n M. 0 ~ 400 y~llar~nda, ~uppiluliuma'n~n
babas~~Tudhaliya zaman~nda yak~ld~~ktan hemen sonra, onun yerine geçmek üzere
in~a edilmi~~olmal~d~r. Bilindi~i gibi, bu binada da çok önemli mühür bask~lar~~
yan~nda "Büyük Kral Tabarna'n~n Ta~~Mühürü" yand~~bir bulle de ke~fedilmi~ti.
Binan~n bütün odalar~, henüz, aç~~a ç~kar~lamad~.
Demir Devrinin son yap~~kat~na ait mütevazi evlerde M. 0. 6. yüzy~la tarihlenen ve etkisini Orta Anadolu içlerine kadar geni~leten boya ile nak~~l~~bir seramik
türünün çok güzel örnekleri bulunmu~tur. Kar~~~k yarat~klardan, aca ip hayvanlardan
olu~an bu tasvir sanat~~Kuzey Anadolu'ya özgüdür.
Ma~at Höyük kaz~lar~~tarihe yapt~~~~katk~lar~n d~~~nda, Ankara ve Tokat
Müzelerinin koleksiyonlar~m zenginle~tirmede önemli bir paym sahibi oldu.
TAHSiN OZGÜÇ
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6 — Konya Karahi~y~2~ünde 1977 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 Karahöyük Kaz~s~~1977 y~l~nda, ii Haziran ile 12 A~ustos 1977 tarihleri aras~nda sürdürülmü~tür.
Ba~kanl~~~m alt~nda yürütülen kaz~da Arkeolog Neriman Tezcan, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistan~~Burhan Balc~o~lu,
Hititolog Sedat Erkut, ayn~~Fakülte ö~rencilerinden Zerrin Demir, Nihal Kavakl~lar, ~ule Mühür ve Japon uyruklu ara~t~rma ö~rencisi Sac.hiro Ohmura ile Foto~rafç~~Mehmet Ali Dö~enci çal~~m~~lard~r.
1977 y~l~nda Karahöyük'te yaln~z I. tabakada çal~~~lm~~t~r. Höyü~ün güneybat~s~nda aç~lan V ç~~kurunda temiz planlar veren bir alan ara~t~r~lm~~~ve iki sokak
aras~nda kalan birkaç odal~~özel konutlar meydana ç~kar~lm~~t~r. Kerpiç duvarlar~n
büyük k~sm~~iyi korunmu~~durumda ele geçmi~tir. Bu alanda bulunan ve dikkati
çeken küçük buluntular aras~nda kemikten ve üzerinde süsler bulunan ve mobilya
parçalar~~oldu~u san~lan eserler an~labilir. Ayr~ca beyaz mermerden bir oyun
tahtas~~ile yine mermerden kay~k biçimli bir ritüel kab~n bir parças~~bulunmu~tur.
Bu buluntu bizi 1975 y~l~nda daha iyi korunmu~~bir örne~i ele geçmi~~olan bu gibi
ritüel kaplar~n ithal malzemesi olmay~p, Karahöytik'te meydana getirilmi~~olduklar~n~~dü~ünmemize neden olmaktad~r.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
7 — Ethrai'da 1977 Çal~~malar~ :
Erythrai'da kaz~~26 Haziranda ba~lam~~~30 A~ustosta sona erdirilmi~tir.
Bu y~l kaz~lara Ya~ar Holding E~itim Vakf~~büyük ölçüde yard~mda bulundu~undan ilk kez olarak çal~~malar~~üç ay boyunca sürdürmek olana~~~elde edilmi~tir.
Bu y~l çal~~malar~na idarem alt~nda a~a~~daki uzman, uzman yard~mc~lar~~ve
ö~renciler kat~lm~~lard~r: Prof. Dr. Cevdet Bayburtluo~lu, Devlet temsilcisi Istanbul
Arkeoloji Müzeleri Arkeologlarmdan Alpay Pasinli, Ankara Üniversitesi Arkeoloji
Asistanlarmdan Dr. Orhan Bingöl, Izmir Üniversitesi Arkeoloji Asistanlar~ndan Ömer
Özyi~it, Türk Tarih Kurumu Arkeolog Asistanlarmdan Meral Manyas, Istanbul
Arkeoloji Müzeleri Heykeltra~' Nejat Ozatay, Türk Tarih Kurumu Foto~rafças~~
Mehmet Ali Dö~enci, Mimar Mustafa Uz, Arkeolog I~~k Bingöl, Arkeolog Sevinç
Pasinli (Istanbul Arkeoloji Müzeleri), Mimar stajyeri Merdan Özdemir, Ya~ar
Holding temsilcisi Ahmet Gül, arkeoloji ö~rencileri Sevil Jane Mac Leod, Suzan
Özgürel ve Dilek Erker.
Daha önceki y~llarda Akropol'de gün ~~~~~na ç~kar~lmaya ba~lanm~~~olan ev
tamam~na yak~n olarak kaz~lm~~t~r. Duvarlar~n~n baz~~bölümleri yerli kayadan
olu~an bu ev megaron biçimli olup M. Ö. 7. yüzy~lda yap~lm~~t~r.
Bu yaz, geç Hellenistik seramik veren oldukça iyi korunmu~~bir villa büyük
ölçüde ortaya ç~kar~lm~~t~r. Peristyl biçimli bu evin düzgün dö~eme ta~lanyla kapl~~
olan avlusunda bir sarruç bulunmaktad~r. Dört büyük odas~n~n biri mozaik tabanl~~
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idi. Henüz kaz~lmam~~~olan do~u yönünde yatak odalar~n~n yer ald~~~n~~ dü~ünmekteyiz.
Güzel bir teras duvar~~ile desteklenen bir düzlük üzerinde klasik ça~da yap~lm~~~olmak gereken iki megarondan birisinin üç odas~ , ötekinin de iki odas~~gün
~~~~~na ç~kart~lm~~t~r. Bu biti~ik megaronlar hakk~nda kesin bilgi ancak gelecek y~l
do~uda kalan yap~lar ortaya ç~kar~ld~ktan sonra elde edilmi~~olacakt~r.
Ayn~~teras duvar~n~n destekledi~i düzlü~ün bat~~kesiminde geç Hellenistik
döneme ait yap~lar~n baz~~bölümleri ortaya konmu~, burada ayr~ca ikinci Pompeii
stilinde duvar resimlerinden parçalar elde edilmi~tir. Duvar resimleri boya ve alç~~
kabartmalarla yap~lm~~~olup dönemin mimarl~k eserlerini taklit etmektedirler.
Kabartma mimari tezyinat, daha önce Kr~idos kaz~lar~nda elde edilmi~~olmakla
birlikte Erythrai'daki örnekler büyük önem göstermektedirler.
Ayn~~düzlü~ün Roma Ça~~na ait bir bölümünde 13 gümü~~paradan olu~an
küçük bir koleksiyon bulunmu~tur. Koleksiyonda alt~~Roma imparatoru ile baz~~
imparator e~lerinin güzel korunmu~~paralar~~yer almaktad~r.
Çal~~malar s~ras~nda bir heroon olmas~~muhtemel olan tap~nak biçimli bir
yap~n~n tamam~~ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Ortaya ç~kar~lan önemli yap~lardan birisini de Roma dönemine giren büyük
bir villa olu~turmaktad~r. Hellenistik bir yap~~üzerinde in~a edilmi~~olan bu evin
ilk safhas~~ M. S. 2. yüzy~la, son önemli safhas~~ise M. S. 3. yüzy~la aittir.
Burada bulunan mozaikler oldukça iyi korunmu~tur.
1978 y~l~nda yukarda and~~~m~z çal~~ma kesimlerinde kaz~lara devam edilecektir.
Bayrakl~~kaz~larma ödeneklerin yeterli olmamas~ndan ötürü ancak küçük
ölçüde devam edilmi~~ve 4. yüzy~la ait evlerin bulundu~u kesimde çal~~~lm~~t~r.
Bayrakl~'da bu yaz ayr~ca, iki ay boyunca buluntular üzerinde çal~~~lm~~t~r.
1978 y~l~nda Bayrakh'da daha elveri~li olanaklarla çal~~mak ümidini beslemekteyiz.
Bayrakl~~ve Erythrai Kaz~lar~~Kurul Ba~kan~~
ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL

8 — Çavu~tepe'de 1977 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~
Merkezi ad~na ve ayr~ca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun da maddi
yard~mlar~~ile yürütülen Çavu~tepe kaz~s~, 1977 y~l~nda temmuz ba~~ndan a~ustos'un ilk haftas~na kadar devam etmi~tir.
Çavu~tepe kaz~s~, Prof. Dr. Af if Erzen'in ba~kanl~~~nda, Prof. Dr. Adnan
Pekman, Doç. Dr. Ali M. Dinçol, Dr. Veli Sevin, Dr. Oktay Belli, Dr. Altan A.
Çilingiro~lu, Arkeolog - Desinatör Akif Dâi, Konservatör - Arkeolog Sait Ba~aran,
Foto~raf uzman~~Selâmet Ta~k~n, Mimar Serpil ozu~urlu, Eski C~na.sya Dilleri
ve Kültürleri Kürsüsü ile Klasik Arkeoloji Kürsüsü ö~rencilerinden Osman Erkurt,
Erdal Gökçe, Emel Yücelen, Ha~im Y~ld~z ve Bakanl~k temsilcisi Arkeolog Ali
onder'den kurulu bir heyet taraf~ndan yürütülmü~tür.
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Çavu~ tepe'de 1977 kaz~~döneminde, geçen y~ l ba~lanan ve a~a~~da gösterilen
yerlerde çal~~malar sürdürülmü~ tür:
I. Yukar~~ Kale:
I — Platform Alan~~

2 - Tap~nak Alan~~

3 — Tap~ nak Avlusu, Temenos Do~u Duvar~~
II. A~ a~~~Kale:
~~— Uç Kale Güney Sur Trasesi

2 - Potern

I. Yukar~~ Kale:
1976 kaz~~döneminde yo~un bir çal~~ma ile ara~t~r~lan Yukar~~Kale'de 1977'de
ba~l~ca 3 alanda yap~ lan kaz~ lar, ilginç sonuçlar vermi~tir.
~~— Platform Alan ~ : Yukar~~Kale'nin bat~~ kesiminde bulunan bu alan
bütünüyle, ana-kayan~ n i~lenerek, düzle~ tirilmesiyle olu~ turulmu~~olup, Urartu
kaya mimarisinin orijinal bulu~lar~ ndan birini te~ kil etmektedir. Buradaki ana-kayan~n i~leni~ i, fonksiyonel bak~ mdan iki amaca yöneliktir:
Platformun do~u kesimindeki kaya masifi —Yukar~~Kale'yi bat~dan s~n~rlayan— bir sur trasesi (= Kurtin +Bastion) ~eklinde i~lenmi~tir. Ana-kayadan büyük
ölçüde yararlan~ larak meydana getirilen bu tahkimat sisteminin benzer uygulamas~~
Van Kalesinde de görülür. Ancak orada kaya masifinin güney ve kuzeye do~ru
tabii bir ~ekilde alçalmas~, sur kesiminin bütünüyle ana-kayadan i~lenmesine imkân
vermemi~ tir. Bu yüzden, güney ve kuzey kesimine kademeli temel yuvalar~~ aç~lm~~~
ve bunlar~ n üzerine klasik yöntemle (=örme ta~~+kerpiç beden) in~a edilen sur trasesi
yükseltilerek, tamamlanm~~t~r.
Sözü geçen platform ise bir "mahmuz" ~eklinde bat~ya do~ru uzanmakta
ve takriben 35.00 m. (-= kuzey—güney) X 20.00 m'lik (=do~u - bat~ ) bir alan~~olu~turmaktad~ r. Bu platform bat~ya do~ru alçalan s~ rt üzerindeki "Tahkimli rol"
ile, A~a~~~Çavu~ tepe Kalesi'nin kuzeyindeki, "Wte Rampalar"~n birle~ti~i "Giri~~
Alan~"na ba~lanmaktad~ r. Platform, ba~~nt~l~~olan tahkimat sistemini, yukar~da sözünü etti~imiz tahkimli yolu, giri~~alan~n~~ve çifte rampalar~~kontrol alt~ nda tutmakta
ve Yukar~~Kale'nin, bat~~tahkimat sisteminin bir kilit noktas~ n~~ te~kil etmektedir.
Platformun kuzey kesimi, bu y~lki çal~~ malarla tamamiyle ortaya ç~kar~lm~~t~r.
Önümüzdeki sezonlarda yap~lacak çal~~ malarla da, güney kesimi temizlenerek,
ara~t~r~lacakt~ r. Özellikle bu kesimin, Yukar~~ Kale'nin "Giri~~Problemi"ne ~~~k tutaca~~ m ümit ediyoruz.

2 - Tap~ nak Alan~ : Geçen y~lki ara~t~rmam~zda, Cella'n~n güney - bat~~
rizaliti önünde in-situ olarak bulmu~~oldu~umuz, yuvarlak ta~~sütun kaidesinden
dolay~, tap~na~~~çevreleyen bir galerinin varl~~~ n~~dü~ünmü~ tük. Bu itibarla 1977
kaz~~döneminde Cella'n~n "Bat~" ve "Kuzey" kesimlerinde olmak üzere, iki alanda
çal~~malar~m~z~~ yo~unla~t~rd~k.
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Kuzey Kesimi Ara~t~rmalar~ : Yukar~~Kale'nin hemen her taraf~nda oldu~u
gibi, Cella'n~n kuzeyinde de yo~un olarak "Orta Ça ~"a ait yap~lar~n kal~nt~lar~~
mevcuttur. Ayn~~zamanda Cella'n~n kuzey duvarlarmdan da yararlarularak (ocak
ta~lar~~1-çamur'dan) ilkel bir ~ekilde in~a edilen konut duvarlar~, belirli bir plan
vermekten uzakt~r. Kaz~lan sahada Orta Ça~'a ait çok say~da (strh-s~rs~z) keramik
parçalar~~ve tand~rlar bulunmu~tur. Mevcut toprak düzeyinin ~~.00 m. alt~nda,
ayn~~ça~a ait oldu~u tahmin edilen ve ince kum ta~lar~ndan olu~mu~~bir dö~emeye
rastlarulm~~t~r. Bu dö~emenin alt~nda ise, 0.20 m. kalml~~~nda, yo~un bir "Tang~n
Tabakas~" mevcuttur; bu tabaka çok büyük bir ihtimalle, Çavu~tepe Kalesi'nin
ve dolay~s~yla Yukar~~Kale'nin y~k~l~~~ve tahribi ile ba~u~t~l~d~r. Çünkü bu tahrip
tabakas~n~n hemen alt~nda, Urartu devrine ait orijinal kal~nt~lar mevcuttur; zemin
klasik yöntemdeki Urartu blokaj~~ile düzle~tirilmi~~ve bunun üzeri de yass~~ve büyük
sal ta~lar~~ile dö~enerek, tap~nak avlusunun sath~~meydana getirilmi~tir.
Bat~~Kesimi Ara~t~rmalar~ : Yukar~da de~indi~irniz, Orta Ça~'a ait yap~~kompleksi, bu kesimde de tap~nak alan~n~n tahribine sebep olmu~ tur. Bu kompleksin konut duvarlar~nda kullan~lan ta~lar, Yukar~~Kale'nin Urartu ça~~na aittir; tap~nak
avlusunun zemin blokaj~na ve Yukar~~Kale'yi çevreleyen tahkimat sisteminin arka
dolgu malzemesine ait olan bu ta~lar, "Dev~irme Malzeme" olarak ikinci kez kullan~lm~~~ve orijinal Urartu kal~nt~larm~ n tahribine yol açm~~t~r. Bu tabakamn alt~nda,
C,ella'nm güney-bat~~rizaliti önünde, geçen y~l ortaya ç~kar~lan ta~~sütun kaidesinin
4.50 m. kuzeyinde (Cella'n~n kuzey-bat~~rizaliti önünde) ve bunun 8.6o m. bat~s~nda
iki sütun kaidesi daha in-situ olarak bulunmu~tur. Bunlar, mevcut toprak düzeyinden
ortalama 1.00 m. derinlikte ele geçirilmi~~olup, o.8o m. çapmdad~rlar ve kum ta~~ndan yap~lm~~t~r. Bu kesimde, tap~nak arka avlusunun zemini "mic~r xmühre" den
olu~an tipik dolgu tabakas~~üzerine oturmaktad~r; zeminin üzeri -kuzey kesimde
oldu~u gibi- yass~~ve büyük sal ta~lar~~ile, düzgün bir ~ekilde kaplanm~~t~r. Böylece
tapmak avlusunun dö~emesi hakk~nda kesin bir bilgiye sahip olmaktay~z. Ancak,
bu dö~eme de, yukar~da de~indi~imiz Ortaça~~tahribat~na sahne olmu~tur. Ayr~ca,
burada tespit etti~imiz ikinci önemli nokta da ~udur; avlunun kuzey, bat~~ve do~u
kesimlerinin sütunlu bir galeri taraf~ ndan, üç yönden çevrili oldu~unu kesinlikle
anlamaktay~z. Önümüzdeki kaz~~dönemlerinde yap~lacak çal~~malarla, tap~nak
avlusunun kuzey ve bat~~s~n~rlar~n~~bütünüyle ortaya ç~karaca~~rn~z~~ümit ediyoruz.
3 — Tap~ nak Avlusu, Temenos Do~ u Duvar~ : Bu alanda geçen y~lda
oldu~u gibi, yo~un bir ~ekilde çal~~~lm~~~ve önemli sonuçlara var~lm~~t~r; tap~nak
avlus~um, do~u yönde s~n~rlayan an~tsal "Te~nenos" duvarmda bir "Geçit reri" ile
avluya geçildi~i tespit edilmi~tir. Bu giri~~ ~ .~~o m. geni~li~inde olup, do~u-bat~~
ekseni hemen hemen tap~na~~n güney fasad~na paralellik göstermektedir. Ancak,
bu kesimin mimari detaylar~, çal~~malar sona erdirildi~inde ayr~nt~lar~~ile ortaya
ç~kabilecektir. Çünkü, a~~r tahrip ve y~k~nt~~tabakas~~bu kesimin önemini vurgulamakta, fakat kesin bir sonuca var~ln~as~n~~güçle~tirmektedir.
II. A~a~~~Kale:
— Uç Kale Güney Sur Trasesi: Uç Kale'nin güney cephesinde boydan
boya detay çal~~malar~~yap~lm~~~ve bu alan~~kapl~yan y~k~nt~~kerpiç tabakas~~bütünüyle kald~r~ larak, ana-kaya üzerine oturan surun alt s~ra ta~~dizileri de ortaya
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ç~kar~lm~~t~r. Gerek ana-kaya~~~n temel seviyesindeki i~leni~i ve temel ta~lar~n~n
ana-kayaya intibak~, gerekse monumental duvar i~çili~inin ayrmt~lar~, bu çal~~malarla kesinlikle aç~kl~~a kavu~mu~tur. Ayr~ca bu kesimde ele geçirilen bir ta~~silindirdamga mühürü, boy/lindan iskit at-ko~um elemarn ve birinci kalite Urartu kerami~i
orijinal buluntular~~olu~turmaktad~r.
2 — Po tern : Geçen dönemlerden beri devam eden ara~t~rmalar bu y~l da
sürdürülmü~tür. Bundan önceki raporlar~mnda sözünü etti~imiz özellikler aynen
devam etmektedir.
Tabana, ana-kayaya i~lenen düzgün ve e~it boyutlu basamaklar, poternin
ç~k~~~kesimine, yani ova seviyesine do~ru, kademeli olarak inmektedir.
Bu merdivenlerin üzerini kapatan kal~n moloz, yang~n, daha genel bir
deyimle -Çavu~tepe kalesinin y~k~l~~un belgeleyen- "Tahrip Tabakas~" içinde, insan
iskeletleri ve bunlar~n üzerinde bulunan z~rh pullar~, saç tokalar~, fibulalar, gümü~~
ve bronz yüzükler, bilezikler ve ayr~ca 2 bask~-mühür, diki~~i~nesi, Iskit ok uçlar~~
ve tipik Urartu keramik parçalar~~gibi buluntular ele geçirilmi~tir.
Istilac~lar taraf~ndan öldürülen kale sakinlerinin -hiç olmazsa bir k~sm~n~nbu kaya yar~nt~s~~içine at~ld~klar~, iskeletlerin pozisyonundan ve kerniklerin aras~nda
ele geçirilen ok uçlar~ndan aç~kça anla~~lmaktad~r. "Potern" ad~n~~verdi~imiz bu
montunental kaya yar~nt~sm~n esas fonksiyonu, ancak bu alan bütünüyle aç~ld~~~nda
belli olacakt~r.

Van - Çavu~tepe Kaz~~Kurulu
Ba~kan~~
PROF. DR. AF~F ERZEN

g — Toprakkale'de 1977 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Ara~t~rmalar~~
Merkezi ad~na ve ayr~ca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun da maddi
destekleriyle yürütülen Toprakkale kaz~s~, 1977 y~l~nda, a~ustos ay~~içinde Çavu~tepe
kaz~s~m müteakip devam ettirilmi~tir.
Toprakkale kaz~s~, Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda, Prof. Dr. Adnan
Pekman, Dr. Oktay Belli, Dr. Altan A. Çilingiro~lu, Foto~raf Uzman~~Selâmet
Ta~k~n, Eski Onasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü ile Klasik Arkeoloji Kürsüsü
ö~rencilerinden Osman Erkurt, Erdal Gökçe, Emel Yücelen ve Bakanl~k temsilcisi
Arkeolog Ali Onder'den kurulu bir heyet taraf~ndan yürütülmü~tür.
Toprakkale'de 1977 kaz~~döneminde, geçen y~l ba~lanan ve a~a~~da gösterilen
ba~l~ca 2 alanda, çal~~malar sürdürülmü~tür.
— "Ha Idi Tap~ na~~"n~n Kuzey-Do~usundaki Alan: Geçen y~l bulunan
ilginç kaya mimarisi hakk~ndaki bilgilerimizi geni~letmek amac~~ile, bu kesimi
kaplayan -yakla~~k olarak 2.00 m. kalml~~~ndaki- y~k~nt~~tabakas~, kuzey-güney
do~rultusunda açt~~~m~z 3.000 m.'lik bir kesit yard~m~yla ara~t~r~lnu~t~r. Kesitten
edindi~imiz verileni ~u ~ekilde özetleyebiliriz:
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Mevcut toprak düzeyinden, ortalama olarak 1.20 m. derinlikte, kül ve kömürden olu~an ve kesit boyunca uzanan yo~un bir "rang~n Tabakas~" tespit edilmi~tir. Bu yang~n tabakas~, çok büyük bir ihtimalle, Toprakkale'nin tahribi ve
y~k~l~~~~ ile ba~~nt~ l~~olmal~d~r.
Bu tabakan~n alt~nda, belirli bir plan verrniyen mimari kal~ nt~lar~n izleri
mevcuttur. Özellikle, ana-kayan~n düzeltilmesi sonucunda meydana getirilen
zemin üzerindeki, konut giri~lerine ve kap~lara ait mil yataklar~~dikkati çekmektedir.
Bu zeminin do~rultusundaki dü~ük ve çukur seviyeler, küçük ocak ta~lar~~ve m~c~rla
doldurularak blokaj yap~lm~~~ve böylece, istenilen düz yüzey meydana getirilmi~tir.
Özellikle, yukar~da de~indi~imiz yang~n tabakas~~ içinde ele geçirilen çok
say~daki amorf demir, m~zrak ve ok uçlar~, Toprakkale'nin bir "Istila" sonucunda
y~k~ld~~~n~~ aç~kça belgelemektedir. Gelecek y~l bu alandaki çal~~malar geni~letilerek,
sözünü etti~imiz mimari izlerin plan üzerine geçirilmesi sa~lanacakt~r.
2 — S arn~ç (?): Arkeoloji literatüründe "sarn~ç" olarak adland~r~lan ve anakayan~n içine oyularak meydana getirilmi~~bu büyük mekanda, bu y~lda da çal~~malara devam edildi. Alt bölümünde yer alan, 3.40 m. x 7.60 m. boyutlar~nda
ve bir "havuz" görünümünde olan tabandaki oyuntu alan~~ tamamiyle temizlendi.
Ancak, bu havuz, ana-kaya içinde o.6o m.lik bir derinlik göstermektedir. Bu derinlikte bir sarn~ç "haznesi" dü~ünülemez. Havuz yahut Hazne denilen k~sm~~küçük
ocak ta~lar~~ile doldurulmu~~olup, bunlar d~~ar~~ at~l~nca içerdeki rutubetin de
kesildi~i ve herhangi bir su kayna~~n~n söz konusu olam~yaca'~~~kesinlikle anla~~lm~~t~r. Ayr~ca bu büyük mekân~n güney yüzünde muhtelif yerlerde d~~a aç~lm~~~
menfezlerin iç kenarlar~nda söve yerleri mevcuttur ki, bu durum menfez veya
pencerelerin içerden gerekti~inde kapat~ld~~~n~~ aç~klamaktad~r. Böyle olmakla beraber, gerek havuzun ve gerekse mekân~n ta~~ i~çili~i, buran~n tamamlanmadan
terkedildi~ini kan~tlayabilecek izler göstermektedir. Özellikle içerde anakayadan
yontularak yar~m b~rak~lm~~~yumrular~n olmas~, bu tezimizi destekleyen canl~~
delilleri olu~turmaktad~r. Ayr~ca bunun tart~~mas~, haz~rlad~~~m~z raporda ayr~nt~l~~
bir ~ekilde belirtilecektir.
Tabanda demir parçalar~, mermi kovanlar~~ gibi buluntular~n ele geçmesi de,
buran~n muhtelif zamanlarda çe~itli maksatlarla kullan~lm~~~oldu~unu göstermektedir.
Van — Toprakkale Kaz~~Kurulu
Ba~kan~~
PROF. DR. AF~F ERZEN
10

— AcemWik'te 1977 Çal~~malar~ :

Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Kültür Bakanl~~~~ad~na yap~lan
Acemhöyük kaz~lar~, 1977 haziran ve temmuz aylar~nda yürütüldü. Ba~kanl~~undaki Heyet, Dr. Aykut C~naro~lu, Dr. U~ur Silistreli, Arkeolog Aliye Ozten,
Desinatör Cengiz Erol, Restoratör ~smail Fidan'dan kurulu idi. Kültür Bakanl~~~~
temsilcili~i görevini Denizay Altay yerine getirdi. Arkeoloji ö~rencilerinden Hürmüz Sayl~man, Hakk~~ ~nal ve Tomrul Aytemiz sonuna kadar kaz~ya kat~ld~lar.
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Kaz~lar iki alanda yap~ld~ :
~ . Kuzey-bat~~çukuru. 1976 y~l~nda kaz~s~na ba~lan~p III. kata eri~ilen ocak
do~uya do~ru geni~letilerek, ~ 965'den önce kazm~~~oldu~umuz çukurla birle~tirildi. Yeni eklenen k~s~mda da III. kata kadar inildi. Böylece daha eski katlar~n
ara~t~r~lmas~~için geni~~bir alan kazan~lm~~~oldu.
kat iki safhal~d~ r. Ilk safha satha çok yak~n oldu~u için tahribe u~ram~~,
ancak ocaklar ve silolar korunmu~tur. Ikinci safhan~n evleri, II. katta yap~l~p bu
katta da kullan~lm~~~olan soka~~n iki taraf~na in~a edilmi~tir. Bu evlerin duvarlar~~
veya odalar~ n bir k~sm~~aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Çukurun kuzey kenar~ndaki mutfa~~n
taban~n~n alt~nda, kerpiç dö~eruni~~bir zemine yat~r~lm~~~iki bebek iskeletine raslanm~~t~r. Ba~~ba~a gömülmü~~bebeklerin birinin ayaklar~~kuzey-bat~ya di~erinin
güney-do~uya yönelik idi. Tabanda ö~ütme ta~lar~, havan elleri, yar~ya kadar
gömülmü~~su küpü yerli yerinde idi.
Çukurun güneyinde bulunan oca~~n içinde biley ta~lar~~ ve yak~n~ndaki silonun kenar~ndan çok say~da pi~memi~~kil tezgâh a~~rl~klar~, di~er odalarda tabaklar, çanaklar, yonca a~~zl~~testiler ve kur~un halkalar ele geçirildi.
kat yap~lar~ , birincide oldu~u gibi, III. kat~n yanm~~~binalar~ndan sökülen
ta~~ve cüruflarla in~a edilmi~tir. Tek s~ra ta~~temel üzerine kerpiç olarak yükselen
duvarlar siyah idi. 1976 y~l~nda kaz~s~na ba~lanan ve tamam~~ bu y~l aç~~a ç~kar~lan
odan~n güney kö~esinde bir ocak, k~r~k çanaklar aras~nda mühürlü bir kulp parças~,
ve bir tabak bulundu. Bu katta ele geçirilen e~yalar, riton parças~, fincan, yeni bir
tipi temsil eden iri bir gaga a~~zl~~testi, testiler, hayvan figürinleri, fildi~i a~~r~ak,
helezon ba~l~~i~ne, gümü~~i~ne, ok ucu, çengel, kur~un ve hematit daralar ve kur~un
halkalardan olu~maktad~r.
yap~~kat~~soka~~n ve II. kat~n evlerinin alt~nda kald~~~ndan dar bir alanda
ara~t~r~labildi. Çukurun güneyinde duvarlar~~bir s~ra ta~~temel üzerine 45 x 30 X 20
boyutunda kerpiçle örülü, kap~~aral~~~~güneydo~u yönünde bir oda aç~~a ç~kar~ld~.
Oda içinde kur~un halkalar, a~~r~aklar, ve kemikten bir sap bulundu.
2. BB/50-5x çukuru. Sar~kaya Saray~n~n güneyine rashyan alanda, daha eski
katlar~~ara~t~rmak maksad~yla kazmakta oldu~umuz yerde bu y~ l üç kat daha derine
inilmi~tir. III. bin y~l Acemhöyü~ünün incelenmesi, ve ~ehrin stratigrafisinin tayini
bak~m~ndan çok önemli olan çukur, do~uya do~ru geni~letilecektir. Bu y~l V. katta
bir oda, VI. katta birbirine ba~lant~lar~~belli olm~yan üç oda, ve bir mutfakl~~ bir
ev, VIII, katta kesik duvarlara rasland~. Her katta Eski Tunç ça~~n~n ince ve kaba
tek renkli düz ve yivli serami~i ile boyal~~serami~i ele geçirildi.
Sat~htan itibaren saraya kadar olan katlar da hesaplan~rsa, bu alanda X.
kata inilmi~~olmaktad~r. Saray~n baz~~k~s~mlar~~üstündeki Hellenistik devre ait kat
bu say~n~n d~~~ndad~r.
Acemhöyük Kaz~~ Kurulu Ba~kan~~
N~MET OZGÜÇ
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— 1977 Dönemi ikiztepe Kaz~s~~ve Samsun Bölgesi Ara~t~rmalar~ :

üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Doçent Dr.
Önder Bilgi, Handan Alk~m (Koordinatör), Yk, Mimar Arkeolog Dr. Günhan
Dan~~man, Sarpol Ba~ar ~zgiz (Arkeolog -Desinatör), Sümer Atasoy (Arkeolog,
Bakanl~k temsilcisi), H. Becker (Münih LJniversitesinden misafir üye), Asl~han Yener
(Arkeolog), Zeynep Sar~~(Arkeolog), Sait Ba~aran (Uzman Restoratör), Cenk Alpak,
Suat Kongaz, Sabri K~z~ltan, Gülsün Umurtak, Vuslat Ünal, Ali R~za Tavakkull,
Christopher Hulin (Liverpool Cniversitesinden) ve Gülcan Atasoy'dan olu~an bir
kurul taraf~ndan Kurumumuz ad~na - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve ~stanbul üniversitesinin de kat~lmas~yla - hem Bafra - ikiztepe kar~s~na, hem
de Samsun bölgesindeki topraküstü ara~t~rmalar~na 6 Temmuz 12 Eylül 1977
tarihleri aras~nda devam edildi ve ayr~ca Ikiztepe'nin kültür katlaruu arkeomanyetik yöntemle tarihlendirebilmek için gereken ilk çal~~malara ba~land~.
A. ikiztepe'deki Kaz~ lar:
Dört do~al yükselti üzerinde olu~an bu Höyü~ün (Ikiztepe I, II, III, IV) dört
yükseltisinde de kaz~lar geli~tirildi.
lkiztepe I' de : Çal~~malar Dr. Önder Bilgi'nin gözetimi alt~nda yap~ld~.
Amaçlar: 1974'de saptanm~~~olan Kat I'deki (= "Geçi~~Ça~~" -= "Er - Hitit Ça~~")'n~n
alt~~evresinin varl~~~n~n do~rulanmas~, "Geçi~~Ça~~" yerle~mesinin yay~l~~~~ve "Geçi~~
Ça~~n~n" hemen alt~ndaki Eski Tunç devri ile olan ba~~nt~s~mn aç~klanmas~.
Ikiztepe I'in tepe kesiminin hemen kuzeyinde ve kuzey do~rultusunda 5 x 5 m.
boyutunda ~~o grid-karesinden olu~an 250 m2 lik bir alan aç~ld~. Bu grid karelerinin
üçünde 1974'de (A = Sondan), birinde de 1975 ve 1976'da (A' -= Sondaj~) çal~~~lm~~t~. 1977'de ise hem adlar~n~~zikretti~imiz kareler hem de bunlara ilaveten alt~~
kare kaz~ld~~(= H - Sondaj~).
Daha geni~~bir sahada ayr~nt~l~~ olarak çal~~abilmek için 1974 ve 1975 dönemlerine ait grid-karelerinin aralar~ndaki birer metre geni~li~inde olan ay~r~c~~dilimler
kald~ r~ld~~ve yeniden aç~lan grid karelerinde kuzey-güney do~rultusunda ay~r~c~~
dilimler b~rak~lmad~, böylece ~~ o x 25 m. boyutunda bir alan elde edildi.
Derinle~me s~ras~nda 1974'de Kat re ait saptanm~~~olan alt~~evrenin varl~~~~
do~ruland~~ ve Kat II ile Kat I'in ba~lant~~durumu gözlemlenebildi.
Kat I'in evrelerinde bulanan keramik, bundan önceki dönemlerde de oldu~u
gibi, Bo~azköy - Büyükkale kuzey-bat~~yamaç kar~s~n~n 8 b, 8 c, 8 d ve özellikle
9. kat~nda, yine Büyükkale'nin IV. ve özellikle V. kat~nda, Kane~~Kârumu'nun
IV., III. ve II. katlar~nda meydana ç~km~~~olan çanak-çömle~e form ve yap~l~~~
bak~m~ndan dikkat çekici bir benzerlik göstermektedir. Ikiztepe I, Kat I'in hemen
bütün evrelerinde Eski Tunç Hire ait kap parçalar~na da rastlanm~~~olmas~,
Eski Tunç III gelene~inin bir müddet daha devam edegeldi~ini ya da "Geçi~~Ça~~"
kerami~inin sahibi olan kavrnin Eski Tunç III kerami~inin sahibi olan kavim ile
belirli bir süre daha birlikte ya~am~~~olduklar~n~~olas~~ k~lmaktad~r.
"Geçi~~Ça~~" küçük buluntular~run baz~lar~~ ~unlard~r: Çok say~da pi~mi~~topraktan yap~lan tezgâh a~~rl~~~, sade ve üzeri oyuk bezekli a~~r~aklar; bronzdan
ba~s~z ve ba~l~~ i~neler, ok uçlar~, saplay~c~~bir silah (sava~~baltas~); kemik b~zlar;
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üzerinde geometrik oyuk bezek bulunan bir damga mühür (k~r~k, pi~mi~~topraktan),
bir hayvan figlirini parças~~ve bir perdah ta~~.
H - Sondajmda Kat I'in alt~ndaki Kat II'ye (= Eski Tunç Ça~~na) ula~~ld~~~~
vakit daha fazla derinle~ilmedi~i ve kaz~~durduruldu~u için, Kat Irnin evreleri
bu dönemde aç~klanamad~. Bununla birlikte ad~~geçen ça~~n sonlar~na ait keramik
türünün çe~itli parçalar~n~n bulundu~unu belirtmek isteriz; söz konusu çanakçömlek gerek form ve gerek hamur bak~m~ndan Orta Anadolu'nun kendisi ile
ça~da~~kerami~ine benzerlik göstermektedir. Küçük buluntulara gelince, bunlar
aras~nda pi~mi~~topraktan yap~lm~~~bir figürini özellikle zikretmek isteriz: Kum
saati biçiminde soyut-~ematik bir kad~n idolü (yük. 4.5 cm., kahnl~k 1.7 cin., geni~lik
4.5 cm., ba~~için haz~rlanan çukurcu~un çap~~o.8 cm.,) ba~~~geçme, ba~~maalesef
bulunamad~, ön yüzünde küresel kabartma halinde sadece iki gö~üs i~lenmi~. Güney-bat~~Anadolu'da Genç Neolitik ça~da Hac~lar'~n VI. kat~nda (örne~in kr~.
J. Mellaart: Excavations at Hac~lar ~~, Edinburgh ~ 97o, Lev. CLX, f ve res. 233,
s~ra ~, s~ra 6), Balkanlar'da Romanya'da Gumelnitsa'da (örne~in kr~. H. M üll er Karpe: Handbuch der Vorgeschichte II, Text, s. 470, No. 194 ve Tafeln, Lev. 165, L ~ )
pi~mi~~topraktan yap~lma örneklerine rastlanan, nerede bulundu~u bilinmeyen
ta~tan yap~lma örnekleri de olan (bk. Art and Culture of the Cyclades (yay~nlayan:
J. Thimme), Karlsruhe 1977, S. 576 ve s. 4o9'daki No. 578, 579), alabasterden
yap~lma benzeri ise Tepe Hisar III C. kat~nda meydana ç~kar~lm~~~olan (kr~. E. F.
Schmidt: Excavations at Tepe Hissar Damghan, Philadelphia 1937, s. 191 ve Lev.
s. 192, res. 14)) ~kiztepe'de bulunmu~~olmas~~üzerinde durXLVII. H 3500
rultnas~~gereken bir önem ta~~maktad~r. Buradaki k~sa raporumuzda konuyu ayr~nt~lar~~ile ele almak olanak d~~~d~r.
2 - ~kiztepe IV'de (~-Sondajt) :
~kiztepe I'in ete'~'inden ku~~uç~~mu 70 m. kadar kuzey-bat~da bulunan ve bu
günkü ova düzeyine göre yüksekli~i 16 m. olan bu yükseltinin kültürel niteli~ini saptamak amac~yla 5 x 5 m. boyutunda bir deneme kaz~sma giri~ildi. Yüzeyde, Eski
Tunç II-III'e ait bir miktar kap parçalar~~bulundu. Ancak bir az daha derinle~ince
ana topra~a ula~~ld~. ~~m. daha derinle~ildi ve ham topra~~n devam etti~i görüldü~ü için kaz~ya son verildi. Yüzeydeki keramik k~r~klar~n~n, yandaki di~er iki
yükseltiden sürüklenerek buraya geldi~i anla~~lmaktad~r.

3 — ikiztepe III'de (1 - Sondajt) :
~kiztepe IV'ün ku~~uç~~mu ~~o m. kadar kuzey-do~usunda ve ~kiztepe II'nin
de yakla~~k olarak 55 m. kuzey-kuzeybat~s~ nda bulunan bu yükseltinin güney-bat~~
kesiminde stratigrafik durumun aç~klanmas~~için 5 x 5 m. boyutunda iki gridkaresinden olu~an 50 m2'lik bir alanda deneme kaz~s~na giri~ildi. Gerek do~al ve
gerek çift sürme sonucu olu~an a~~nmadan etkilenen ~kiztepe III'ün üst yüzeyinde
çanak çömlek parçalar~~aras~nda "Geçi~~Ça~~na" ait, çarkta yaEski Tunç
p~lm~~~ve dibi ip ile kesilmi~~bir kase de bulundu. Buna göre, üst evrenin - t~pk~~
~kiztepe I'de oldu~u gibi - Eski Tunç II-III ile birlikte görülen "Geçi~~Ça~~na"
en geç evresine maledilme olas~l~~~~
ait evrelerden birine ya da Eski Tunç
dü~ünülebilir; ancak erozyonun ne dereceye kadar y~k~c~~oldu~u bilinemedi~i için
bu konuda kesin bir yarg~ya ula.~~larn~yaca~~n~n da belirtilmesi gerekir.
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üstteki bu evrenin hemen alt~nda, birbirinden yang~nla ayr~lan üç evre saptand~~ve 8.49 m. de ana topra~a eri~ildi (En üstteki kaz~~ ba~lang~ç alan~n~n kotu.
12.30 m.). Bu üç evrenin hepsinde Eski Tunç II-III Ça~~n~n kaba ve özensiz kerami~i meydana ç~kar~ld~. Küçük buluntular~ n baz~lar~ : Pi~mi~~topraktan yap~lma
çok say~da tezgâh a~~rl~ klar~~ ve sapan taneleri, a~~r~aklar; kemik b~zlan; çakmak
ta~~ ndan birkaç alet; boynuzdan bir çekiç ve çe~itli bronz eserler (i~ne, balta, halka
v.b.).
Bulunan özensiz kaplar ve di~er eserler burada mütevazi bir yerle~menin
ya~am~~~oldu~una tan~kl~k etmektedir.
4 — ikiztepe II'de (B - Sondaj!):
Gerek Eski Tunç I'in en eski evresini ve gerek onun alt~ ndaki kültürel durumu
ayr~nt~l~~olarak aç~klamak amac~yla Handan Alk~m'~n yönetimi alt~nda, hem ~~976'da
aç~lm~~~olan grid-karelerinin 7'sinde hem de bunlara güney yönde yeniden eklenen
4 grid karesinde olmak üzere toplam~~275 m2'ye ula~an bir kesimde çal~~~ld~. Geçen
y~lda oldu~u gibi, bu dönemde de karelerin kuzey-güney do~rultusunda ~~ m.
kal~nl~~~ndaki ay~r~c~~ dilimler muhafaza edildi ve fakat do~u-bat~~do~rultusunda
ay~r~c~~ dilim b~rak~lmad~ , böylece alan~n bat~~kesiminde 5 x 35 m. ve onun do~u
biti~i~inde de 5 X 20 m. boyutunda iki kaz~~ alan~~seçildi. Sonuçlar~~ ~öyle s~ralayabiliriz:
Kat II, evre 6 :
Grid-karelerinin 8'inde bu evrenin genellikle bast~r~lm~~~topraktan yap~lma
tabanlar~~saptand~. Tabanlar~n üzerinde kal~n pi36 parçalar~ n~n, baz~lar~ n~n üzerinde de - dikeç alt~~ vazifesini gördü~ü anla~~lan - yass~ca ta~lar~n bulunmas~~ ve
tran~e kenarlar~ndaki kesitlerde de dikey olarak inen a~aç dikeç izlerinin meydana
ç~kmas~~ ah~ap mirnarl~~~n uyguland~~~n~~ kan~tlamaktad~r.
Bu evrenin elle yap~lm~~~kerami~inde "bitki ve mineral katk~l~" (= hamur 4)
ve de~i~ik bir tür olarak ortaya ç~kan "s~rf mineral katk~l~" (= hamur 7) olmak
üzere iki tür hamur kullan~lm~~t~ r. 1974 döneminde dar bir alanda derinle~ilip
Kat II, evre 6'ya inildi~i vakit yine ayni çe~it çanak-çömle~e rastlanm~~t~. Bu kat
II, evre 6'da hem Eski Tunç I'in ba~~ na ait kera~ni~in hem de tamamiyle de~i~ik
hamur ve formlardaki kap parçalar~n~n bir arada bulunu~u, söz konusu evrenin Kalkolitikten Eski Tunç ça~~na geçi~~devresini simgeledi~ini olas~~ k~lmaktad~r. Küçük
buluntulardan baz~lar~ : Çakmakta~~ndan ve obsidiandan b~çak k~r~klar~; kemik
a~~r~ak, ve b~z; boynuzdan çekiç ve bronzdan çe~itli eserler (i~ne, bilezik parças~~
v.b.), pi~mi~~topraktan sapan taneleri ve tezgâh a~~rl~klar~.
Kat III ve evreleri:
Söz konusu kata ait 7 evre saptand~.
Kat III, evre ~ : Kat II, evre 6'n~n alt~nda kuzey-güney do~rultusunda
dört grid-karesinden olu~an 4 X 20 m. boyutundaki alanda büyük bir ah~ap yap~n~ n kal~nt~lar~~ meydana ç~kar~ ld~ . Bir kaç mekândan olu~an bu binan~n ~iddetli
bir yang~n geçirdi~ i görüldü. Taban üstüne belirli aral~klarla yass~ca ta~lar~n konulmas~, bunlar~n üzerine yatay a~aç hat~llar~n~n yerle~tirilmesi, yatay hat~llar~n dikey
hat~llarla çatk~lanmas~~ve gerekti~inde topra~a çak~lan a~aç dikeçlerin de kullan~l-
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mas~~yöntemi ile bu yap~n~n in~a edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Gerçekten kaz~~
s~ras~nda in situ olarak buldu~umuz yass~~temel ta~lar~, kömürle~mi~, bazen de çürümü~~yatay ve dikey hat~llar ve yer yer 1.25 — 1.40 m. uzunlukta olup toprak içine
çak~lan dikey dikeç izleri böyle bir tekni~in uyguland~~~n~~kan~tlamaktad~r.
Kat III, evre ~~'de aç~~a ç~kar~lan kerami~in hemen hepsi "mineral katk~l~d~r"
(= hamur 7), ancak çok az say~da "bitki ve mineral katk~l~" hamurla (= hamur 4)
yap~lm~~~kaplara da rastlanm~~t~r. Gerek stratigrafik durum ve gerek kerarni~in
de~i~mesi nedeni ile Kat II, evre 6'n~n alt~ndaki bu kültürü Kalkolitik olarak niteledik. Küçük buluntulardan baz~lar~: Çakmakta~~ndan özenle yap~lm~~~ b~çaklar,
bir kaç obsidian alet; pi~mi~~topraktan halkalar, say~lar~~158'e ula~an sapan taneleri,
.a~~rl~klar; bir bronz bilezik parças~~v.b. Bunlar aras~nda pi~mi~~topraktan yap~lma
bir figürini özellikle belirtmek isteriz: Figürinin yüksekli~i 7 cm., kal~nl~~~~ ~~cm.
kalça kesiminde geni~li~i 2.5 cm.dir, sivri ve arkaya yat~k ba~~~vard~r, boynu uzundur,
gözleri birer küçük oyuk ile gösterilmi~tir. Burnu sivri ve kabartma halindedir,
el ve ayaklar belirlenmemi~tir, boynundan karn~n üst kesimine kadar kabartma
halindeki dört s~ra ~erit bezekler vücudu sararak çevrelemektedir, bunlar~n en altta
olan~~yaln~z vücudun ön taraf~nda her iki yan~ndan a~a~~ya do~ru be~inci bir kabartma ~eridi halinde sarkarak bir kavis olu~turmaktad~r, ~eritlerin hepsinin üzerinde
bezekleme amac~yla yap~lm~~~çukurcuklar vard~r. Bu eser, Eski Anadolu'nun idol
repertuvar~mn al~~~lmam~~~örne~ini temsil etmekte ve yine ayr~nt~l~~bir ara~t~rma
konusunu olu~turmaktad~r.
Kat III, evre ~ 'deki büyük binan~n kuzey kesimi, dikeçler üstünde ve kal~nl~~~~
2 m.ye ula~an bir kum birikintisi üzerinde in~a edilmi~tir. Bir ta~k~n sonucu olu~tu~u
anla~~lan bu kum birikintisinin içinde çok say~da büyükba~~hayvan kemikleri, yine
çok say~da keramik parçalar~, küçük buluntular (sileks ve obsidian aletler, kemik
b~zlar, bronz eserler, pi~mi~~topraktan sapan taneleri v.b.) aç~~a ç~kar~lm~~t~r.
Kat III, evre 2: Kaz~~alan~n~n güneyinde bu evreye ait yanm~~~bir ah~ap
yap~~kahnt~s~~ve ona ait taban buluntu. Çanak-çömle~in tümü mineral katk~l~d~r.
~ki sileks, bir kuvarts ve bir obsidian alet ufak buluntular arasmdad~r.
Kat III, evre 3: Kaz~~alan~n~n en kuzeyinde ve en güneyinde yer alan iki
grid-karesinde saptand~; bunlara ait yang~n geçirmi~~birer ah~ap yap~~kalmt~s~na
da rastland~. Keramik tamamiyle mineral katk~l~d~r. Küçük buluntular: Pi~mi~~
topraktan bir kaç sapan tanesi, dört bronz i~ne, boynuzdan bir çekiç.
Kat III, evre 4: Kaz~~alan~n~n en kuzeyindeki grid-karesinde Kat III,
evre 3'ün alt~nda bir yang~n molozu kald~r~ld~ktan sonra Kat III, evre 4'e ait bir
mekan kahr~t~s~~ve onun bast~r~ lnu~~toprak taban~~meydana ç~kar~ld~. Bu evrenin
kaplan~= hepsi yine mineral katk~l~~ hamurla haz~rlanm~~t~r. Özenle yap~lm~~~ ta~~
bir baltay~~küçük buluntu olarak zikretmek isteriz.
Kat III, evre 5: Kat III, evre 4'ün alt~ndad~r. Yang~n geçirerek harap
olmu~~bir mekânm y~ku~t~s~~saptand~. Keramik tamamen mineral katk~l~d~r. Ufak
buluntular: Çakmakta~~ndan aletler, kemik b~zlar, bronzdan bir i~ne (k~r~k),
bronzdan bir bal~k oltan i~nesi.
Kat III, evre 6: Bir önceki evrenin hemen alt~nda yer almaktad~r. Bu evreye
ait yine yang~ndan etkilenmi~~bir mekânm y~k~nt~s~, devrik pisi parçalar~~ve kal~n
BdIeten C. XLII, itT
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siyah taban~~ aç~~a ç~kar~ld~. Kaplar~n hepsi yine mineral katk~l~~hamurdand~r.
Pi~mi~~topraktan sapan taneleri, bir kemik i~ne, özenli i~çilikte bir sileks b~çak,
k~r~k birkaç obsidian alet, bronz bir i~ne (k~r~k) ve bronz bir boncuk ufak buluntular
aras~ndad~r.
Kat III, evre 7: Bir öncekinin alt~nda olan bu evrede yine yanm~~~bir mekâna, bunun kal~n dö~emesine ve pisi k~r~klar~na rastland~. Kerami~in ayni surette
mineral katk~l~~oldu~u görüldü. Ufak buluntular~ : Pi~mi~~topraktan sapan taneleri,
bir kemik b~z ve küçük ~ekilsiz bronz parçalar~.
Kat III, evre 7'nin y~k~nt~lar~~kald~r~ld~ktan sonra derinle~ildi ve 12.50 m.'de
ana topra~a ula~~ld~~(Ikiztepe II'nin bu günkü ova düzeyine göre yüksekli~i, 22.54 m.)
Kalkolitik olarak niteledi~imiz Kat III'ün bütün evrelerinin kerami~i yukar~da da belirtti~imiz gibi, gerek form ve gerek hamur bak~m~ndan de~i~ik bir tür
gösterir; bu hamur (hamur 7) s~ rf mineral katk~l~d~r, özenle haz~rlanm~~t~r; iyi
pi~irilmi~tir, ço~unlu~unun d~~~~ perdahl~d~ r, rengi genellikle siyah~mtrak gridir,
k~rrruz~mtrak kahverenginde olanlar~~ da vard~r. Kat II'de rastlanan bezeklerden
hiç biri Kat III çanak-çömle~inde görülmez, kaplar genellikle bezeksizdir, ancak
baz~lar~n~ n üzerinde ince band rölyeflerinden olu~an bezekler vard~r; bu rölyef
bezekleri ço~unlukla kavis biçiminde düzenleruni~~olup kavsin hemen kar~~~ortas~nda gözü and~ran ufak bir kabar~kl~k bulunmaktad~r (insan çehresi?). Keramik
parçalar~ndan birinin a~z~n~n d~~~yüzeyinde ise birbirine paralel belirli uzunlukta
dikey rölyef bezekleri mevcuttur. Bundan ba~ka Kat III kerami~inde, bu k~sa
raporumuzda ayr~nt~lar~na girme olana~~n~~bulamad~~uruz de~i~ik ve ilginç bir kulp
türü de ortaya ç~km~~t~r. Böylece, lkiztepe II'nin Kat III Kalkolitik çanak-çömle~i
Eski Anadolu keramografyas~na ~~~k tutan katk~lar sa~lamaktad~r.
Arkeomanyetik yöntemle ya~~tayini çal~~ malar~.
Bu konu ile ilgili olarak ilk haz~rl~klar misafir üyelerimizden Jeofizik uzman~~
Helmut Becker taraf~ndan yürütüldü ve incelemeleri geli~tirebilmek amac~yla
gereken miktarda örnekler mahallinde al~nd~.
Samsun Bölgesinde Topraküstü Incelemeleri:
1977 döneminde Sarnsun'un yak~n dolaylar~~ ara~t~r~ld~. Sarnsun'un ku~~uçumu
to km. kuzey-bat~s~nda ve Karadeniz'in 2 km. kadar güneyinde Kümbet Tepe
adl~~bir höyük yerle~mesi bulduk; toplanan çanak-çömlek parçalar~na göre bunun
Eski Tunç, "Geçi~~Ça~~" ("Er - Hitit"), Demir Ça~~, Hellenistik - Roma ve Islami
devirlere ait oldu~u anla~~ld~.
Yine Samsun'un ku~~uçumu 20 km. kadar güney-güneydo~usunda ve bugünkü
Çay~rkent buca~~n~n da 7 km. güney-güneydo~usunda Dikmen tepe ad~n~~ ta~~yan
ba~ ka bir höyük bulduk ve üzerinden Eski Tunç, Frig (?) ve Hellenistik devre ait
keramik parçalar~~toplad~ k.
Bu suretle, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976 ve 1977'de San~st~n'un bugünkü il
s~n~rlar~~içinde Kurulumuzca bulunan ve arkeoloji literatüründe adlar~na rastlanm~yan eski yerle~melerin say~s~~59'a yakla~n-~~~~oldu.
Gelecek dönemlerde Samsun Bölgesinde geli~tirece~imiz topraküstü ara~t~rmalar~n ve lkiztepe'de daha geni~~çapta sürdürmeyi öngördü~ümüz kaz~lar~n
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Karadeniz'in bu orta kesiminin gerek iç Anadolu ve Bat~~ile olan ili~kilerini ve gerek
Kalkolitik, Eski Tunç ve "Geçi~" ça~larmdaki önemini aç~klayan belgeler vererek
çe~itli sorunlar~n aydu~lanmas~na katk~da bulunmaya devam edece~ini ummaktay~z.
U. BAHADIR ALKIM
12 -Marmara

ve Trakya Törelerinde ~gn Çal~~ma/ar~ :

Türk Tarih Kurumu ad~na 1977 yaz mevsiminde Marmara ve Trakya bölgesinde yapt~~~m~z istik~âf gezilerimiz k~sa süreli olmu~tur:
Istanbul bo~az~n~n Anadolu yakas~nda ve Marmara k~y~s~nda kentle~me
d~~~~kalm~~~alanlarla, Trakya bölgesinde Edirne'ye kadar gidi~~yönünde Tekirda~,
Malkara, Ke~an, Uzun.köpr~i çevreleriyle Edirne'den Istanbul'a kadar Havza,
Babaeski, Lüleburgaz, Çorlu çevreleri gözden geçirilmi~tir. ~stanbul Bo~az~~ve
Marmara bölgesinde oldu~u gibi, Trakya bölgesinde de önceki istik~aflarnruzda
uygulad~~~m~z ~ekilde tarih öncesi yerle~me ve kal~nt~lar için "ipucu" verebilecek
sekiler, ma~aralar, kaya s~~~naklar~, kum ocaklar~... saptanmaya çal~~~~lm~~t~r. Bu
arada Uzunköprü Ilçesine ad~n~~vermi~~olan ve Sultan Murad II. taraf~ndan Ergene nehri üzerinde yapt~r~lm~~~(1426 — 1+43) ünlü Uzunköprü'nün üzerinden
Ke~an yönünden Edime'ye giderken Ergeneye bakan sa~~taraf~ndaki duvar~nda
uca do~ru bir fil kabartmas~~ilgimizi çekti. Bu husustaki ara~t~rmalar~rr~~s~ras~nda
in~aatmdan beri yüzy~llar boyunca bir çok tarih yazarlaruu, sanat tarihçilerini
ilgilendiren bu görkemli köprünün tarihi ve mimari özellikleri ve ayn~~zamanda
bu fil ve di~er ku~, arslan, hayvan kabartmalar', köprü korkuluklar~~üzerindeki
yuvarlak ta~lar hakk~ndaki ayr~nt~l~~bilgileri E. 'I ümgeneral Cevdet Çulpan'~n,
Kurumumuz taraf~ndan 1975 y~l~nda yay~nlanan de~erli yap~t~~"Türk Ta~~Köprüleri"nde saptad~m. (Bak~n~z, Cevdet Çulpan - Türk Ta~~Köprüleri. Ortaça~dan
Osmanl~~devri sonuna kadar) T. T. Kurumu yay~n~~VI. dizi, say~~'6. S. 98-105).
Ankara '975).
Edirne Müzesini bu defaki ziyaretimde Edirne'nin do~usundaki Sabuncu
ba~lar~~olarak an~lan semte 1959 y~l~~Edirne çevresi ara~t~rmalar~nda meydana
ç~kard~~~n~~üçüncü zaman~n son devrine (Pliosen) ait omurgal~~fosillere (genç ve
ya~l~~hortumlular, Hipparion'lar, Rhinoceros ...) ait defan ve di~lerle, etraf kemiklerini içeren Paleontolojik malzemenin düzenli ve bilimsel biçimde sergilenmek
için çal~~~ld~~'~m müze yetkililerinden ö~renmi~~oldum. Ankara'ya dönü~ümde M. T.
A. Enstitüsü Jeoloji D. Ba~kanl~~~~Omurgal~lar~~Servisi ~efi Say~n Dr. Ibrahim
Tekkaya ile yapt~~~m temasda Edirne Paleontolojik buluntular~na ait yaymlar~m~z~~
gördükten sonra önem verdiklerinden Edirne çevresindeki bu fosilli yataklarda
sistemli bir ara~t~rma planlad~klar~n~, Edirne Müzesi ile de temasa geçeceklerini
ifade etti.
Lala Pa~a Ilçesi çevresinde bu mevsimde kaz~~yapmay~~tasarlad~~~m~z baz~~
dolmenler üzerinde çal~~mak olas~l~~~n~~bulamad~k. Ancak Edime'nin tarih öncesi
ilk yerle~me yeri olarak saptad~~un~z Tunca'mn eski sekileri üzerindeki Çardakalt~~
istasyonunu'', ilgililerin hinunetiyle yeni ara~t~ rmalara imkân verilmek üzere çöplük
olmaktan kurtuldu~'unu da belirtmeliyim.
ORD. PROF. DR. ~EVKET Aziz KoNsu

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVPNIN
1977 YILI ÇALI~MA RAPORU
1977 y~l~~maalesef Bas~mevimizin 1955 y~l~ndan beri ilk defa bilançosunu
zararla kapatt~~~~bir y~l olmu~tur.
Bunun tek nedeni 8 A~ustos 1977 ile 1 Kas~m 1977 tarihleri aras~ndaki D~SK'e
ba~l~~Bas~n-I~~Sendikas~n~n grevidir. 85 gün süren bu grev dönemi 1977 ~stanbul
Telefon Rehberinin bas~m~n~n yap~laca~~~aylard~. ~ayet grev olmasa idi takriben
12.000.000 TL.s~~tutacak olan ~stanbul Telefon Rehberi bas~lm~~~olacak ve 1977
y~l~~ciromuz 28.340.451 lira yerine 40.000.000 liraya ula~m~~~olacakt~. Fason olarak
yani malzemesi PTT'ce verilen bu i~den ba~ka, bu süre içerisinde ba~ka bir i~~yap~lmasayd~~bile bilançomuz zararla kapanmayacak, asgari 5.000.000 liran~n üzerinde
bir kâr sa~lanm~~~olacakt~.
Geçen y~la nazaran gider bölümlerinin durumu ~öyledir:

1976
Amortisman ve
~lktesis giderleri
Personel giderleri
~~letme giderleri
Kâr - Zarar

1 977

3.809.3 ~~7,69
~~7.346.288,17

1 9 135-934,55

7.414.472,89
3.43 il .533,43

—4-477.626,85

2 .954.599,46

6.249.917,81

Artan
veya eksilen
Miktar

Artan
veya eksilen
Oran

— 854.718,23
~~.789.645,62
—1.164.555,o8
—7.909.16o,28

%- 22,43
%
10,31
%- 15,70
%-~ 30,40

Amortisman, ~~letme giderleri ve kârdaki eksili~~grev nedeniyle eksik üretim
yapmaktan ileri gelmi~, personel giderlerindeki art~~~da yeni toplu sözle~menin
getirdi~i yükümlülü~ün sonuçundan do~n~u~tur.
Iki y~ll~k ana gider bölümlerinin kendi aralar~ndaki da~~l~m oranlar~~ise ~öyledir :
Da~~l~m
Da~~l~m
Oran~~
1976
1977
Oran~~
Amortisman ve
Ilktesis giderleri
Personel giderleri
~~letme giderleri
Toplam

3.8o9.317,69
7.346.288, ~~7
7.414.472,89
28.570.078,75

% 13,33
% 60,72

1 9.135-934,55

2.954.59946

% 25,95
% oo,00

6.249.917,81

% 10,43
% 67,52
% 22,05

28.340.451,82

% 100,00

Personel giderlerindeki % 6,8 oran~ndaki art~~~yukar~da bildirilen nedenlere
dayanmaktad~r. 1978 y~l~nda bu oran~n yine % 6o a dü~ece~ine, Bas~mevinin veriminin artaca~~na ve geçmi~~y~llardaki kâr düzeyine ç~kanlaca~~na inanmaktay~z.
TÜRK TAR~H KURUMU BASIMEV~~YÖNETIM KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~ H KURUMU GENEL KURULUNA
Genel Kurulunuzca bizlere verilen denetleme görevimizi 2 Mart 1978'de
Türk Tarih Kurumu ile Bas~ mevinde bilançolar~, defterleri, gider belgelerini incelemek ve görevlilerden gerekli bilgileri almak suretiyle yerine getirdik.
1976 y~l~~ bilançolar~nda yaz~ l~~ de~erlerin 1977 y~l~~hesaplar~na oldu~u gibi
devrolundu~unu, 1977 y~l~~ içinde yap~ lan harcamalar~n yönetmeliklere uygun
biçimde yap~ld~~~n~~gördük.
Gerek Kurumun, gerekse Basunevinin defter ve kay~tlarlyla, harcama belgelerinin düzgün tutuldu~unu ve özenle sakland~~~n~ , Yüksek Kurulunuzun onay~na
sunulan kesin hesap çizelgeleriyle bilançolar~n bu kay~tlara uygun olarak düzenlendi~ini saptad~k. Bu nedenle kesin hesap, bilanço ve kâr-zarar hesaplar~n~n onaylanarak Yönetim Kurullar~n~n aklanmas~n~~ yüksek onay~n~za sunar~z.
Geçen y~lki raporumuzda da belirtti~imiz gibi, telif ve tercüme kar~~l~~~~olarak
al~ nan avanslardan bir bölümünün halâ kapat~ lrnad~~~m, hatta bu avanslardan
bir ki~ i üzerinde dört yüz küsur bin liraya varan avans bakiyesi bulundu~unu gördük. Ayr~ca kongrelere gidilmi~, bilimsel ara~t~rmalar yap~lm~~~olmas~na ra~men,
rapor verilmedi~i için al~nan avanslar~n kapat~lmad~g~n~~ da saptad~k. Kurum
yöneticilerimizi ve görevlileri a~~ r duruma dü~ürecek bu gibi davran~~lardan üyelerimizin sak~ nmalarnu, bunun gibi tonlarca metalin ba~l~~ kald~~~~baz~~kitaplara
bas~la verilemedi~i için Bas~mevini çok zor duruma dü~ üren üyelerimizin de bir
an önce bas~la vermek suretiyle hem Bas~mevini ferahlatmalar~n~, hem de avanslar~ n' kapatmak suretiyle kendilerini borçlu durumdan kurtarmalar~n~~önemle
öneririz.
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YILI
T1L1RK TARIH KURUMU'NUN 1977
BILANÇOSU
PASIF

AKT ~ F
A—PARAYA ILI~KIN DE~ERLER
34.770,10

KASA

2.693 . 86o,8o
BANKALAR
2.679.374,33 ~~~Bank. 6635 Hes.
14.486,47 Merkez B. 350902010 Hes.

B— KISA VADEDE PARAYA ÇEVRILEB~LIR DE~ERLER
BANKA HISSE SENETLERI 350.000,—
BASIMEV~~CAR~~HESABI

1.412. 870,59

C—UZUN VADEDE PARAYA ÇEVRILEBILIR DE~ERLER
KITAP AMBARI

23.893•560,—

BELLETEN AMBARI

12.249.800,—

1 .354.364,79
BORÇLULAR
108.291,31 Muhtelif
747.387,33 Telif-Tercüme Avans~~
47.615,1 5 Kredili Kitap Sat~~lar~~
75.699,— Ilmi Ara~t~rma ve Konf.
3.653,— Bas~lmakta Olan Yay~nlar
69. 633, ~~3 Pe~in Ödeme

A — ÖZ KAYNAKLAR:
SATILACAK KURUM YAYINLAR!
36.143.360,DI~ER VARLIKLAR
~HT~YATLAR
~HTIYAT FONU
YABANCI KAYNAKLAR

49 348.582,04
2.728.630,90

BANKALAR

903.022,54
903.022,54 ~~~Bank. 20184 Hes.
KANUN/ KES~NT~LER
290. 417,24
~~56. ~~61,— G. Vergisi
16.789,— M. Denge Vergisi
2.748,— Damga Resmi
~~ 14.719,24 S. Sigorta Primleri
BELLETEN ABONELERI
14.675,43.296,81
ALACAKLILAR
1.647,54 Türlü
2.841,49 Kit. Sipari~i
34. 1 90,03 Telif ve Çev. Ücrt.
4.438,0 ~~ D~~~Kitapç~lar
179,74 Kaz~~

18.680,— D~~~Kitapç~lar
65.474,06 ~ç Kitapç~lw
49.531,81 Kaz~~ Avanslar~~
168.400,— Mensuplar Avans~~
YAYIN GEREÇLERI
BASIMEV~~SERMAYESI

2.432

485,75

30.000.000,—

D — TA~INMAZ VE TA~INIR DE~ERLER
BINA
DEMIRBA~LAR
~~.5°2.931,64 Kurum
587.914,26 Kaz~~
4.180.0°8,81 Kitapl~ k

8 .779.417,79

6.270.854,71

89.471 .984,53
31. 12.

Genel Müdür
ULU~~I~DEM~R

89.471.984,53
1977
Hesap ~~leri Müdürü
METIN ÇELEB~~

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1 977

YILI B ~ LANÇOSU
PASIF

AKTIF
46.039.516,98
. 15 . 899,0o
44.887.617,98

SABIT KIYMETLER
Bina
Demirba~lar

BA~LANMI~~KIYMETLER
2.152.869,84
Depozitolar
43. 732,00
Ilk Tesis Masraflar~~
661 • 908,54
Tasarruf Bonolar~~
2 .930,00
Akreditifler
573 .465,93
Gelecek Y~la San i Gider. 870 .833,37
GEÇIG/ ARACI HESAPLAR

748.204,72

~~LETME KIYMETLER/
6.663.564,91
Ka~~t Ambar~~
944. 699,2 7
Mürekkep Ambar~~
321. 720,74
Ku ~e Ambar~~
~~.274 . 686,5o
Ofset Ambar~~
1.149.087,65
Cilt Ambar~~
2.081.685,22
Plastik Ambar~~
479.011,53
Yedek Parça Ambar~~
73.947,62
Emanet Ambar~~
20 . 340,00
Sair Ambar~~
318.386,38
KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEBILEN KIYMET. 10.012.003,60
Mü~teriler
3 • 976 .474,01
T. T. Kurumu 2 .336. 460,20
PTT Gn. Md.
623.320,62
Ziraat Bankas~~
422.591,35
Sair
594- 101,84
Borçlular
3•538 • 533,14
Y. Seçim K.
~~.398 .000,00
PTT Gn. Md. 1 . 000 .000,00
Sair
~~.140.533,14
Senetler
2.496.996,45
EMRE AMADE KIYMETLER 1 .547.318,66
Kasa
1.333,14
Bankalar
I. 545.985,52
Ö~retmenler Ban. 822.837,83
I~~Bankas~~
60 .892,51
Garanti Bankas~~
3 ~~2 .174,62
T. T. Bankas~~
350 .080,56
NAZIM HESAPLAR
6.746.616,75
Teminat Mektuplar~~
1977 YILI ZARARI
4.477.626,75

78.387.722,3 I

Muhasebeci
SONER ZERENLER

30.000.000,00

SERMAYE
Ödenmi~~Sermaye

30 . 000 . 000,00

IHTIYATLAR ve FONLAR 20.638.484,08
Fevkalade Ihtiyatlar 2.030 .06°,55
K~dem Tazminat F.

417.238,o°

Yeti~tirme fonu

752 . 755,75

Birikmi~~Amortis.

1 7. 438 429)78

UZUN VADELI BORÇLAR

3.108.019,59

Türk Tarih Kurumu 1.412.870,59
~~bank 20184 Hes. 903 .022,54
Avans Hesab~~

509.848,05

Ankara Gümrük Md. i . 695 .149,o0
KISA VADELI BORÇLAR

17.891.671,89

Alacakl~lar

2.287.671,01

Kanuni K esintiler

2.152.264,19

Emanetler
Bankalar
Senetler
KAR~~IL IKLAR
NAZI M HESAPLAR

232 .772,51
13.084.375,38
134.588,8°
2.930,00
6.746.616,75

Teminat Mektuplar~~

78.387.722,31
Md. Yrd.
(idari)
TARIK GÜNER

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV ~~
1977 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU
GEL ~ RLER

G/DERLER
AMORT~SMANLAR

2.639.906,40

~~LETME GELIRLERI

21 .539.471,49

~ LK TESIS GIDERLERI

314.693,06

Bask~~ ~~i Gelirleri 19. 283 . 989,79

PERSONEL GIDERLERI

1 9.135.934-55

En. Yar~~Mamul ~~. 2.255.481,70

I 2 .966.028,99
Ücretler
Fazla Mesailer
999.475,49
166.199,60
Yan odentiler
Ikramiyeler
1.614.074,58
Sosyal Yard~mlar ~~. 581 .939, t 7
Sos. Sig. I~ve. His. 1.8013.216,72
I~LETME GIDERLER/

6.249.917,81

KL~~E GELIRLERI

1 .041 .756,59

KIRPINTI K A~IT SATI~LA.

684.069,95

SA/R GELIRLER

597.526,94

ZARAR

4.477.626,85

I~~k
44- 848,41
236.604,59
Kuvvet
Su
95.392,70
Is~ tma
100 • 855,46
218.268,51
Sigorta
Verdi~imiz Faizler 2.465.665,83
~~letme Malzeme
841.044,97
Tamir Revizyon
583.928,97
750 . 000,00
Gayr~menkul Kira
IBNI Mak. Kiras~~
~~letme Hissesi
2 73 • 487,2o
639.821,15
Sair Giderler

28.340.451,82

Muhasebeci
SONER ZERENLER

28.340.451,82

Md. Yrd.
(idari)
TARIK GÜNER

