TÜRK TARIH KURUMU'NUN GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1981 y~l~~ Ola~an Genel Kurul toplant~s~~ ~~6. IV . 1981
Per~embe günü saat ~~o da Kurum merkezinde yap~ld~.
Kurum üyeleri saat 9,30 da Kurum'un kurucusu Atatürk'ün Amtkabrini
ziyaret ederek sayg~~duru~unda bulundular, bir çelenk koydular ve ~eref defterini
imzalad~lar.
Saat onda Kurum merkezine dönen üyeler Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar. Yoklarna sonunda 24 üyenin haz~r bulundu~u anla~~ld~. Ço~unluk oldu~u
için Ba~kan Ord. Prof. Enver Ziya Karal küçük bir söylevle oturumu açt~. Hastal~klar~~ dolay~s~yla bu toplant~ya kat~lamayan Kurum üyelerinden Ord. Prof. Dr.
~evket Aziz Kansu, Prof. Tayyib Gökbilgin ve Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve Bayan
Fakihe Oymen'e birer geçmi~~olsun telgraf~~çekilmesine karar verildi.
Gündemin dördüncü maddesine geçilerek geçen y~l muhabir üyeli~e seçilen
Alman Arkeoloji Enstitüsü Istanbul ~ubesi Müdürü Prof. Dr. Wolfgang MüllerWiener'i bir sunu~~konu~mas~yla Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Genel Kurul'a
takdim etti. Kendisine üyelik berat~~verildi. Prof. Müller-Wiener k~sa bir konu~ma
ile te~ekkür etti.
Gündemin be~inci maddesine geçildi ve Genel Kurul toplant~s~n~~idare etmek
üzere ba~kanl~~a Prof. Dr. Co~kun Üçok, ikinci ba~kanl~~a Prof. Dr. Ne~et Ça~atay,
yazmanl~klara da Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~ve Prof. Dr. ~erafettin Turan seçildiler.
Prof. Dr. Co~kun Üçok ve yazmanlar yerlerini ald~ktan sonra gündemin
alt~nc~~maddesine geçildi ve seçim yönetmeli~inde yap~lan iki küçük de~i~iklik
hakk~nda Yönetim Kurulu karar~~okundu.
Prof. Dr. Adnan Erzi yeni Yönetim Kurulu seçilmeden bu önergenin görü~ülmesinin usule ve yasalara ayk~r~~oldu~unu söyledi.
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp görü~ülmesini önerdi. Ord. Prof. Enver Ziya Karal
bu önerinin Yönetim Kurulu seçimiyle bir ilgisi bulunmad~~~n~~söyledi.
Prof. Dr. Ya~ar Yücel, usule ayk~r~~oldu~unu, yönetmelikte bu düzeltme yap~lsa
bile, yeni üye seçilemeyece~ini ileri sürdü.
Prof. Dr. Adnan Erzi bu madde düzeltilse bile bu y~l uygulanamayaca~~n~,
Eylül'de ola~anüstü Genel Kurul'un toplanarak bu i~lemi yapm~~~olmas~~gerekti~ini söyledi.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal parasal nedenlerle Eylül'de toplant~~yap~lamad~~~n~, yönetmeli~in bir iç organ oldu~unu, de~i~tirildi~i andan itibaren yürürlü~e girebilece~ini, be~~dakika ara verilerek Dernekler Kanunu'nun incelenmesini
önerdi.
Prof. Dr. Adnan Erzi üye seçimi için baz~~esaslann mevcut oldu~unu, buna
göre önceden adaylar~n bildirilmesi gerekti~ini belirtti.
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Prof. Dr. Afet Inan, Prof. Adnan Erzi'nin Yönetim Kurulu toplant~lar~na
niçin kat~lmad~~~n~, bundan dolay~~Yönetim Kurul~~ndan çekilmi~~say~l~p say~lmad~~un sordu.
Prof. Dr. ~erafettin Turan gündem maddelerinin kendisi için bir sürpriz
oldu~unu, üye önerilerinin kendilerine haber verilmedi~ini, yasalar elverse bile,
yeni esaslarm ayn~~gün uygulanamayaca'~uu ileri sürdü.
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal yeni üyelerin bir sene sonraki toplant~ya kat~laca~~n~, onun için ~imdi seçim yapman~n bir sak~ncas~~olmad~~~n~, yönetmelik de~i~ikli~inin gündemde bulundu~unu söyledi.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~bu maddenin sonra görü~ülmesini önerdi. Bu
öneri oya sunuldu ve alt~nc~~maddenin 13 üncü maddeden sonra görü~ülmesi kabul
edildi.
Gündemin yedinci maddesi uyar~nca Genel Müdür, Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~~raporlar~n~~okudu.
Prof. Dr. ~erafettin Turan, Tevarih-i Al-i Osman' Genel Müdürlü~e teslim
etti~i halde yay~nlanacak yap~tlar aras~na konmam~~~oldu~unu söyledi.
Genel Müdür Ulu~~i~demir rapor bas~ld~ktan sonra yap~t~n Basunevine verildi~ini söyledi.
Rapor hakk~nda ba~ka söz isteyen olmad~~~~için oya kondu ve oybirli~i ile
kabul edilerek Yönetim Kurullar~~ 1980 i~lemlerinden ötürü akland~lar.
Gündemin sekizinci maddesine geçilerek 1981 bütçesini incelemek üzere
Ord. Prof. Re~at Kaynar, Prof. Dr. Ya~ar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim Bütçe
Yarkuruluna seçildiler.
Gündemin dokuzuncu maddesi uyar~nca Yönetim Kurulu seçimine geçildi.
Oylar~n tasnifine Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay ve Prof. Dr.
Ali Sevim memur edildi. Yönetim Kurulu seçimine 23 üye kat~ld~. Gizli yap~lan
seçim sonunda 19 oyla Ord. Prof. Enver Ziya Karal, 17 oyla Prof. Dr. Tahsin
~ozgüç, 15 er oyla Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal,
14 oyla Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, 12 oyla Prof. Dr. Adnan Erzi ve ii oyla Prof.
Dr. Semavi Eyice Yönetim Kurulu üyeli~ine seçildiler. Yedek üyeliklere de 7 oyla
Prof. Dr. Mebrure Tosun ve alt~~ar oyla Prof. Dr. Münir Aktepe ve Prof. Dr. Ya~ar
Yücel'in seçildi~i anla~~ld~.
Gündemin ~~o uncu maddesine geçilerek aç~k oyla yap~lan seçim sonunda
Denetleme Kurulu as~l üyeliklerine Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Prof. Dr. Münir Aktepe
ve Prof. Dr. ~erafettin Turan, yedek üyelildere de Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~,
Prof. Dr. Nimet ozgüç ve Prof. Dr. Ali Sevim seçildi.
Gündemin iz inci maddesine geçildi. Onur Kurulu as~l üyeliklerine Prof.
Tayyib Gökbilgin, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Dr. Hâmit Ko~ay, Ord.
Prof. Dr. Süheyl enver, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~, yedek üyeli~e de Prof. Dr. Jale
Inan seçildi.
Gündemin 12 nci maddesine geçildi ve Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun gizli
oyla seçilmesi önerilerek kabul edildi. Seçim sonunda as~l üyeliklere ald~klar~~oy
s~ras~yla Ord. Prof. Re~at Kaynar, Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Ya~ar Yücel,
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Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~ve Prof. Dr. Co~kun Üçok, yedek üyeliklere de Prof. Dr.
Afif Erzen, Prof. Dr. ~ehabettin Tekinda~, Dr. Hâmit Ko~ay seçildiler.
Gündemin 13 üncü maddesi uyar~nca Kitapl~k Komisyonuna her koldan bir
ki~i olmak üzere Dr. Hâmit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~, Prof. Dr. Adnan
Erzi, yedek üyeliklere de Prof. Dr. Nimet Özgüç, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay, Prof.
Dr. Afif Erzen getirildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan, saat 15,3o da toplan~lmak üzere saat 12,30 da
oturuma ara verildi.
Ö~leden sonra saat 15,30 da oturum ikinci ba~kan Prof. Dr. Ne~et Ça~atay'~n
ba~kanl~~~nda aç~ld~. Toplant~ya 23 üye kat~ld~.
Bütçenin öncelikle görü~ülmesi oya sunuldu ve kabul edildi.
Genel Müdür Bütçe Yarkurulunca kabul edilen 1981 bütçesiyle Kurul raporunu okudu.
Prof. Dr. Ya~ar Yücel söz alarak, personelden ayl~klar~n~n art~r~lmas~~için
dilekçe ald~klar~n~, Bas~mevi i~çilerinin Kurum personelinden daha fazla ücret
ald~klar~n~, mümkün oldu~u takdirde personel ayl~klar~n~n % 50 oran~nda art~r~lmas~n~~ önerdi.
Prof. Dr. Münir Aktepe Kurum personelinin Sosyal Sigortalar haklar~ndan
yararlan~p yararlan~nad~~~n~, asgari ücret yükseltilmi~~oldu~una göre bunun Kurum
memurlar~na yans~y~p yans~mad~~~n~~ sordu.
Genel Müdür Ulu~~i~demir, Bas~mevi'nin toplu sözle~meye ba~l~~ oldu~unu,
kâr sa~lan~nca i~çilerine zam yapabildi~ini, Kurum'un ise, I~~Bankas~'ndan gelecek
paraya ba~l~~oldu~unu, ayr~ca emekli olacaklar~n k~dem tanzimatlann~~ödeyebilmek için yedek fona da para ayr~lmas~~gerekti~ini, Kurum'daki ücretler asgari
ücretin üzerinde oldu~undan, son art~rman~n Kurtun'u etkilemedi~ini, personel
ücretlerinin gider bütçesinin % 50 sinden yukar~~ ç~kar~l~p ç~kar~lamayaca~~na
Genel Kurul'un karar verebilece~ini söyledi.
Prof. Dr. Münir Aktepe bu konuyu Yönetim Kurulu'nun ele almas~n~~istedi.
Prof. Dr. ~erafettin Turan verilecek ödene~in Genel Kurulca saptanmas~~
gerekti~ini söyledi.
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp görevlilerin ayl~klar~n~n art~r~lmas~n~~arzu ettiklerini,
ancak k~dem tazminatlar~n~n nas~l verilece~ini sordu.
Genel Müdür kat say~s~~23'e ç~kar~l~rsa, önemli bir zam yap~lm~~~olaca~~n~~
söyledi. Bu öneri oya konuldu ve kat say~s~n~n 23'e ç~kar~lmas~~ kabul edildi.
Prof. Dr. Semavi Eyice, bu bütçe ile yurt d~~~ndaki kongrelere kat~lma olana~~n~n bulunup bulunmad~~~n~~sordu.
Genel Müdür Ulu~~I~demir, bu y~l IX. Türk Tarih Kongresi toplanaca~~~
için bütçeye 2,5 milyon lira ödenek kondu~unu, d~~ardan geleceklere en az onarbin
lira vermek gerekti~ini, para artarsa, d~~~kongrelere de kat~lma olana~~~bulunaca~~n~~
söyledi.
Prof. Dr. Ya~ar Yücel, her yerde kongre aidat~~al~nd~~~n~, Tarih Kurumu'nun
niçin aidat almad~~~n~~sordu. ~~ oo dolar aidat al~nmas~n~~ önerdi.
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Konu görü~üldü. Türk Tarih Kong'releri milli bir kongre oldu~undan aidat
istenirse, kimsenin kat~lmayaca~~~nedeni ile aidat istenmesi uygun görülmedi.
Sonunda Kongre ödene~ine bir milyon lira daha eklen.mesine, telif haklar~n~n da
% roo art~r~lmas~na karar verildi. Bu art~rmalarla birlikte bütçe tasar~s~~oya kondu
ve bütçe Yarkurulundan gelen biçimde gelir ve gider denk olmak üzere 53. 000 . 000
lira üzerinden oybirli~i ile kabul edildi.
Bundan sonra Seçim Yönetrneli~inde yap~lacak de~i~iklik konusunun görü~ülmesine geçildi. De~i~tirilmesi önerilen ~~inci maddenin e ve f f~kralar~n~n eski biçimi
ile de~i~tirilen biçim okundu.
Prof. Dr. Mebrure Tosun söz alarak seçilecek üyelerde iki nitelik aranmas~~
gerekti~ini, biri Atatürk ilkelerine ba~l~l~k, di~eri akademik yeterlik oldu~unu,
bir y~l önce reddedilen bir aday~n bir y~l sonra nas~l kabul edilece~ini, hiç olmazsa
sunulan raporlarda bir de~i~iklik yap~lmas~n~~istedi.
Konu uzun uzad~ya tart~~~ld~ktan sonra Seçim Yönetmeli~inin birinci maddesinin e ve f bendleri ~u biçimde kabul edildi:
Genel Kurul'da bir üyenin seçilebilmesi için Kurum'a kay~tl~~üye say~s~n~n
yar~dan bir fazlas~run oyunu almas~~gereklidir.
Her ne yolda olursa olsun, bir defadan fazla oylama yap~lamaz.
Bu de~i~iklik kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu'nca as~l ve muhabir
üyelikiere önerilen ki~ilerin adlar~~üyelere da~~t~ld~. Yeni önerilen üyeler hakk~nda
ise Yönetim Kurulu'nun bir karar almas~~için oturuma 5 dakika ara verildi. Yönetim
Kurulu'nun karar~na ba~lanan yeni adaylar da üyelere bildirildi.
Oy ay~rma kurulunun Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr. Ya~ar Yücel ve Prof.
Dr. Ali Sevim'den olu~mas~~kabul edildi. Oylamaya 23 üye kat~ld~~ve yaln~z Askeri
Yarg~tay Ba~kanl~~~ndan emekli Amiral Fahri Çoker 19 oyla as~l üyeli~e seçildi.
Muhabir üyelik için yeterli oy alan olmad~.
Gündemin ~~6 ~nc~~maddesine geçilerek Yönetim Kurulu'ndan, Denetleme
Kurulu'ndan ve Kollar'dan gelen öneriler görü~ülerek ~unlara karar verildi:
Kurum yay~nlar~ndan Üniversitelerin Edebiyat Fakültelerine gönderilmesine devam edilmesine, resmi kurulu~lara % 40 indirimle verilmesine, ~ah~slardan
kimlere verilece~inin Yönetim Kurulu'nca saptanmas~na,
Türk - Polonya Bilimsel Kültür Mübadele anla~mas~~gere~ince bu y~l
Polonya'ya gidecek heyetin Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal, Prof. Dr. Afet man ve Prof. Dr. Ya~ar Yücel'den olu~mas~na,
Kollar'dan gelen önerilerin, Yönetim Kurulu'na verilerek bütçe olanaklar~~
içinde uygular~mas~na,
ç) Denetleme Kurulu'nun Basunevi sermayesini 'o° . 000 . 000 liradan
200 . 000 . 000 liraya ç~kar~lmas~~hakk~ndaki önerisi oybirli~i ile kabul edildi.

Gündemin 17 nci maddesine geçildi ve üyelerden Ord. Prof. Re~at Kaynar,
Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~ ve Prof. Dr. Adnan Erzi'nin imzalar~n~~ ta~~yan önerge
okundu. Bu önergede otel ve yiyecek masraflar~~çok artm~~~oldu~undan yol masraflar~~ d~~~nda gündeliklerin 4000 liraya ç~kar~lmas~~önerilmekte idi. Bu öneri oya
kondu ve kabul edildi.
Belleten C. XLVI2, 23
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Kurumumuzun koruyucu ba~kanl~~~n~~ kabul etmi~~olan Devlet Ba~kan~~ Orgeneral Kenan Evren'e bir te~ekkür mektubu yaz~lmas~na karar verildi.
Prof. Dr. Nimet Ozgüç'ün önerisi üzerine Kurum yay~nlar~na Kurum'un
bir Atatürk vakf~~ oldu~unun yaz~lmas~~uygun görüldü.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir konu olmad~~~ndan, saat 18 de oturuma
son verildi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1980 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurul'un Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1980 çal~~ma y~l~~raporunu sunuyoruz:
BürçE DURUMU
A. GEL ~ RLER
Bölüm

Bütçeye Konan
Lira Kr~.

Sa~lanan
Lira Kr~.

Kurum art~nm~ndan
Atatürk vasiyeti geliri
Üye ödentileri
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler

6 . 000 . 000,23.500 .000,3.00°,3.500.00°,4 . 000 . 000,600 . 000,-

TOPLAM

37. 6o3 .000,—

5.164.395,24 • 5oo • 000,2 . 040,4 • 205.265,2.027 . I 8°,65
937.996,57
36.836.877,22

Gelirin Çe~idi

B. G ~ DERLER
Bölüm
~~~
IV

Bütçeye Konan
Kr~.
Lira

Harcanan
Lira
Kr~.

Görevli giderleri
17.637.504,Yönetim giderleri
2.062 . 000,Bilimsel giderler
15.9°3.496,Yat~r~mlar ve yat~r~mlarla
ilgili giderler
2 . 000 . 000,-

17.418.894,63
3.289.842,72
14.365.328,12

Gelirin Çe~idi

TOPLAM

37.6o3 . 000,-

945 .931,03
36.019.996,05

Bu tablolarda görüldü~ü gibi, Kurumumuzun 1980 y~l~~gelirleri bütçe ile
tasarlanan gelirlerden 766.122 lira 78 kuru~~eksik olmu~tur. Bu eksikli~e Kurum
art~r~m~ndan al~nmas~~gereken 6 . 000 . 000 liran~n al~nmayarak, bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen y~llar Atatürk gelirlerinden kesti~' i, ancak mahkeme
karar~yla bu y~l geri ald~~~m~z 5.164.395 liran~n bu bölüme gelir yaz~lmas~~ ve
Bas~mevi gelirinin tasarlad~~~rn~z düzeye ula~mamas~~neden olmu~tur. Buna kar-
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~~l~k yay~n gelirlerimizde 705.265 lira, türlü gelirlerde de 337.996 lira 57 kuru~~
fazla gelir elde edilmi~tir.
Giderlerimiz ise bütçede öngörülen giderlerden 1.583.003 lira 95 kuru~~eksiktir. Gerçek giderlerimizle gerçek gelirlerimiz aras~ndaki 816.881 lira 17 kuru~~
Kurum art~r~m~na al~nm~~t~r.
YAYIN I~LER~~

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m' bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
— Menakib-ül 2irifin IL cilt 2. bask~~ (Haz~rlayan: PROF. DR. TAHS~N YAZICI).
2 — ÇA~ATAY

ULuçAv: Padi~ahlar~n Kad~nlar~~ ve K~zlar~.

3 — PROF. DR. YA~AR YÜCEL: XIIL - XIV. Yüzy~llarda Kuzey - Bat~~Anadolu
Tarihi. Çoban - O~ullar~ , Candar - O~ullar~~Beylikleri.
4 — Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. y~l~~semineri.
5 — FERIDUN CEMAL ERKIN: D~~i~lerinde 34 y~l. An~ , Yorumlar L Cilt.
6 — Atatürk Kol~ feranslar~~ VIL cilt.

7—

F~RDEVS~-~~RUMI :

Kutb - Nâme: (Haz~rlayan:

IBRAHIM OLGUN Ve ISMET

PARMAKSIZO~LU).
8 — MUSTAFA NUR~~PA~A: Netayic-ül-Vukuat ~l~~- IV. ciltler (Sadele~tiren ve
aç~klamalar~~ekleyen: PROF. DR. NE~ET ÇA~ATAY).

9 — PROF. DR. SUAT S~NANO~LU: Türk Humanizmi.
~ o — ULu'd' I~DEmiR: Atatürk'ün Ya~am~~ I. cilt 188~ -~ 9~ 8.
~~~— Belleten : 173-176.
12 — Belgeler: IX. cilt, say~ : 13.
~u eserlerin bas~m~~ bitmek üzeredir:
~~— PROF. DR .MEBRURE TOSUN Ve PROF. DR. KADR~YE YALVAÇ : Sumer Dili

ve Grameri.
Topkap~~Saray~~Müzelerinin Yunanca Belgeleri.
3 — VIIL Türk Tarih Kongresi, Kongreye sunulan bildiriler IL cilt.
4 — G. OsTR000RsKY: Bizans Devleti Tarihi (Çeviren: PROF. DR. F~KRET
2 — J. LEFORT :

I~ILTAN).
5 — B. MC GOWAN:

Sirem Sanca~~~Mufassal Tahrir Defteri.

6 — KINALIZADE HASAN ÇELEB~ : Tezkiretü'~~&ara IL cilt.
7 — Bi~.AL N. ~im~iR: Atatürk Devriminin D~~~Bas~ndaki Yank~lar~.
Bu y~l

içinde ~u eserlerin bas~mma ba~lanm~~t~r:

— PROF. DR. BAHADIR ALKIM: AiZiePe (1974-'975).
2 — ORD. PROF. DR. SEDAT ALP :

Beitrake zur Erforschung des hethitischen Tempels.

3 — VASFI ~ENSÜZEN: Osmano~ullar~n~n Varl~klart ve ~kinci Abdülhamid'in Emlâki.
4 — Atatürk Konferanslar~~ VIIL cilt.
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TÜRKIYE DI~INDA KATILDI~IMIZ ULUSLARARASI KONGRE,
SEMPOZYUM, KOLOKYUM VE BENZER~~TOPLANTILAR

Genel Kurulurnuzla Yönetim Kurulu'nun ald~klar~~kararlar uyar~nca bu y~l
kat~ld~~~m~z uluslararas~~kongre, sempozyum, kolokyum ve benzeri toplant~lar
~unlard~r:
§ 24-29 Mart 1980 tarihleri aras~nda Bat~~ Berlin'de toplanan Uluslararas~~
XXI. Alman Oryantalistler Kongresine üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim "Selçuklular Zaman~nda Filistin" konulu bir bildiri ile kat~ld~. Arkada~~m~z~n bize
verdi~i rapora göre Kongre, ~~— M~s~r Ara~t~rmalar~, 2 — Eski ~ark, 3 — Tevrat
ve Yahudilik, 4 — H~ristiyan ~ark ve Bizans, 5 — Islami ~ark, 6 — Semitistik,
7 — Hindoloji, 8 — tranistik, 9 — Türk ve Orta Asya Dil ve Kültür Bilimleri,
10 — Do~u Asya Bilimleri, ii —Afrika Bilimleri, 12 — Endonezya ve Pasifik Dilleri,
13 — ~ark Sanat ve Arkeolojisi, 14 — Modern Onasya olmak üzere 14 seksiyon
halinde çal~~malar~n~~ yürütmü~tür. Arkada~~m~z 5. seksiyonda yukar~da ad~~geçen
bildirisini sunmu~tur. Bildiride Selçuklu Imparatorlu~una ba~l~~olarak Filistin'de
kurulan ilk Türkmen Beyli~inin siyasal faaliyetleri yan~nda özellikle verimli Balka
bölgesindeki zirai çal~~malar ve Remle kenti yöresinde ihmale u~ram~~~olan zeytin
ürününün geli~tirilmesi üzerinde ~imdiye kadar pek az bilinen kaynaklara dayan~larak durulmu~, Kudüs Valisi Elcsüko~lu Artuk Bey'in buradaki çal~~malar~~ anlat~lm~~t~r.
1-5 Temmuz ~~g8o tarihleri aras~nda Fransa'n~n Strasbourg kentinde toplanan II. Uluslararas~~ "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi" Kongresi'ne
üyelerimizden Prof. Dr. ~erafettin Turan kat~lm~~t~r. Arkada~~m~z~n bize verdi~i
rapora göre Kongre'nin program~~iki ayr~~ seksiyon halinde dört gün üzerinden
yap~lm~~t~r: Birinci seksiyona "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi" ikinci
seksiyona da "XVIII. Yüzy~l Sonlar~ndan XX. Yüzy~l Ba~lar~na kadar Osmanl~~
Imparatorlu~unda Ekonomi ve Toplum" ad~~verilmi~tir. Kongre'nin aç~l~~~törenine
Paris Büyükelçimiz Hamit Batu ile Strasbourg Ba~konsolosumuz kat~lm~~~ve geçen
y~l yitirdi~imiz üyemiz Ömer Lütfi Barkan, Türkiye ekonomi tarihinin ilk büyük
ara~t~r~c~s~~olarak övgü ve sayg~~ ile an~lm~~t~r. Ayr~ca törenin yap~ld~~~~amfi ile
bildirilerin okundu~u salonlara Barkan'm birer foto~raf~~ as~larak Kongre onun
an~s~na adanm~~t~r. Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n Kongre'nin onur
ba~kan~~olarak kat~lamamas~~üzerine aç~l~~~törenindeki ilk bildiriyi onun yerine
üyelerimizden Prof. Dr. Halil Inalc~k okumu~tur.
Kongre'ye ~~7'si Türk olmak üzere çe~itli ülkelerden 6o bilim adam~~kat~lm~~t~r.
Kongre süresince üç ayr~~ foto~raf sergisi düzenlenmi~tir. Bunlar ~unlard~r:
~~— 1913-1922 Türkiye'sini yans~tan Albert Kahn'~n koleksiyonundan seçmeler.
2 -

Tan~nm~~~foto~rafç~lar~m~zdan Sami Güner'in renkli foto~raflarla Tür-

kiye'si.
3 — Frans~z Paul Veysseyre'in 1974-1977 y~llar~nda çekti~i ~stanbul manzaralar~.
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Strasbourg kongresinin devam~~s~ras~nda üyesi bulundu~umuz Osmanl~~Öncesi
ve Osmanl~~Dönemi Çal~~malar~~Komitesi'nin de toplant~lar~~yap~lm~~t~r. Komite'
nin kurulu~undan ölümüne kadar ba~kanl~~~n~~yapan Prof. Barkan'~n ve ikinci
ba~kanlar~ndan Prof. A. I3ombaci'nin ölümü ve Prof. Claud Cahen'in rahats~zl~~~~
nedeni ile komiteden ayr~lmas~, komite durumunun yeniden ele al~nmas~n~~zorunlu
k~lm~~, yap~lan görü~meler sonunda ii olan üye say~s~~21'e ç~kar~larak komitenin
onur ba~kanl~~~na Ba~kan~m~z Enver Ziya Karal, ba~kanl~~a Robert Mantran,
asba~kanl~~a Bernard Lewis ve ~erafettin Turan, genelsekreterli~e J. Melikoff,
saymanl~~a B. Flemming seçilmi~lerdir. "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi"
kongresinin III. sü Princeton Üniversitesinin iste~i üzerine 1984'te Amerika'da
toplanacakt~r. Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~Komitesi'nin
de III. toplant~s~~1981 A~ustos'unda Madrit'te yap~lacakt~r.
~~Üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Tarihsel Bilimler Kurumu'nun ~~o-17
A~ustos 198o'de Bükre~'te yap~lan XV. kongresine Kurum'un Türkiye Milli Komitesi Ba~kan~~üyelerimizden Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal ile üyelerimizden Prof. Dr.
Ne~et Ça~atay kat~ld~lar.
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal'dan ald~~~m~z raporda, kongrenin Romanya
Devlet Ba~kan~~Çavu~esku'nun bir mesaj~yla aç~ld~~~, Devlet Ba~kan~n~n mesaj~nda
dünyan~n bugünkü durumunda tarihçilere büyük görev dü~tü~ü, insanl~~~n kültür,
bar~~~ve ilerlemesinde tarihin asil misyonunun son derece önem kazand~~~n~n vurguland~~~, arkada~~m~z Prof. Dr. Ne~et Ça~atay'm bildirisinin ilgi ile kar~~land~~~,
K~br~sl~~bir Rurn'~m kongre bildirileri aras~nda bas~lan ve Osmanl~~Imparatorlu~u
hakk~nda son derece ilkel baz~~iddialar~~içeren bildirisine cevap vermek için bildirinin okunaca~~~saatte ilgili seksiyona gitmi~lerse de konferansc~~gelmedi~i için bildirinin okur~mad~~~~belirtilmektedir.
Arkada~~m~z Prof. Dr. Ne~et Ça~atay'dan ald~~~m~z raporda ise, UNESCO'nun
parasal yard~m~yla kongre bildirilerinin daha önce üç cilt halinde bas~larak üyelere
da~~t~ld~~~, 714 sayfa tutan birinci ciltte ana konularla metodolojinin yer ald~~~~
59 bildirinin bulundu~u, 8o6 sayfa tutan ikinci ciltte kronolojik seksiyon ba~l~~~~
alt~nda toplanan bildiriler ~~— Eskiça~: a) Do~u - Bat~~ ili~kileri, b) Uygarl~~k
ve toplum, 2 - Ortaça~: a) Ekonomik ve sosyal de~i~meler, b) Do~u - Bat~~
ili~kileri, 3 — Yeniça~: a) Halklar ve ülkeleraras~~ili~kiler, b) Fikirler ve toplumlar,
c) Ekonomi, 4 — Yakmça~lar: a) Uluslararas~~ili~kiler, b) Iç politika ve ekonomi,
c) Cerniyetler, d) XX. yüzy~l endüstrisinde yöntem ve çal~~ma. 407 sayfa tutan
üçüncü ciltte ise Uluslararas~~Kurulu~lar ba~l~~~~alt~nda ~~— Uluslararas~~Bizans
Ara~t~rmalar~~Kurumu, 2 - Pan Amerikan Tarih ve Co~rafya Enstitüsü,
3 — Uluslararas~~Rönesans Enstitüleri Federasyonu, 4 — Uluslararas~~Ekonomik
Tarih Cemiyeti, 5 — Uluslararas~~Hukuk ve Müesseseler Kurumu gibi bildirilerin
yer ald~~~, bu cildin ikinci bölümünde de Iç Komisyonlar ba~l~~~~alt~nda ~~— Uluslararas~~Mukayeseli Kilise Tarihi Komisyonu, 2 - Uluslararas~~Tarihi Demografi
Komisyonu, 3 — Uluslararas~~Üniversiteler Tarihi Komisyonu, 4 — Uluslararas~~
Diplomatik Komisyonu, 5 — Uluslararas~~Frans~z Ihtilâli Tarihi Komisyonunun
yer ald~~~~belirtilmektedir. Arkada~~m~z "Dokuzuncu Yüzy~lda Orta Do~u'da
Ak~lc~~Dü~ünce Ak~mlar~" ad~n~~ta~~yan ve bildiriler kitab~n~n III. cildinde yer alan
bildirisini 13 A~ustos'ta okumu~tur. Kongreye 2000 civar~nda delege kat~lm~~t~r.
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KONFERANSLAR

Atatürk y~ll~k konferanslar~n~n bu y~lki XIX. dizisinin konular~~Atatürk'ün
do~umunun too. y~l~~nedeni ile Atatürk ve devrimlerine ayr~lm~~t~r. 15 Aral~k
1980 de ba~layan ve ~~4 konferanstan olu~an konferanslar 5 Haziran ~ 981'de sona
erecektir. Konferanslar~n konular~~ve tarihleri ~öyledir:
5 Aral~k 198o Cuma: Prof. Dr. Afet Inan: Atatürk'ün I Kas~m Meclis
Söylevleri.
19 Aral~k 1980 Cuma: Prof. Dr. ~erafettin Turan: Atatürk ve Ulusal Dil.
Ocak

1981 Cuma: Em. Tümg. Muzaffer Erendil: Evrensel Yönüyle
Atatürk.

16 Ocak

1981 Cuma: M. Rauf Inan: Atatürk'ün Devrimci Maarif Vekili
Mustafa Necati.

30 Ocak

1981 Cuma: Prof. Dr. Nejat Göyünç: Sevres'den Lausc~nne'a.

6 ~ubat

1981 Cuma: Prof. Dr. Hamza Ero~lu: Atatürk ve Devletçilik.

2

~ubat

1981 Cuma: Ord. Prof. Re~ at Kaynar: Atatürkçülükte Ça~da~la~man~n Temelleri.

6 Mart

1981 Cuma: Cihat Akçakayal~ o~lu: Atatürk'ün Büyük Söylev'i
Üzerinde Bir inceleme.

20

20

Mart

1981 Cuma: Iffet Aslan: Atatürk'ü Anlamak.

3 Nisan

1981 Cuma: Prof. Dr. Co~ kun Üçok: Ulusal ilk Türk Devletinin Kurulu~u.

17 Nisan

1981 Cuma: Fevziye A. Tansel: Atatürk Hakk~nda ~iirler,
Bunlar~n Tarih ve Edebiyat Bak~m~ndan De~erlendirilmesi.

8 May~s 1981 Cuma:

22

~ smet Parmaks~ zo~lu: Atatürkçülükte Vicdan Özgürlü~ü ve XVII. Yüzy~lda Osmanl~~ ~mparatorlu~unda
Ba~naz Ak~mlar.

May~s 1981 Cuma: Prof. Dr. Ne~ et Ça~atay: Atatürk'ün Dü~ledi~i
Türk Gençli~i.

5 Haziran 1981 Cuma: Prof. Dr. Yahya Akyüz: Türk Kurtulu~~Sava~~~
ve Ö~retmenler.
B~LiMSEL ARA~TIRMALARA YARDIM

~~Ingiltere kitapl~klar~nda ara~t~rmalar yapmak üzere üyelerimizden Prof. Dr.
Ya~ar Yücel'e 46.840 liral~k bir yard~m yap~lm~~t~r.
~~1972 y~l~ndan beri Silifke ve dolaylar~nda topraküstü arkeoloji ara~t~rmalar~~
yapan üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice'ye bu y~l da ayn~~amaçla 30.000
liral~k bir yard~m yap~lm~~t~r.
~~Kurumumuz ad~na yay~mlamay~~tasarlad~~~~"Azinal Tarihi"nin tek nüsha
halinde Istanbul'da Kara Mustafa Pa~a Kitapl~~~nda bulunan yazmas~ndaki Selçuklularla ilgili kay~tlar~, ayr~ca Topkap~~Saray~~Müzesinde bulunan ~bn-i Hamdu'
nun "Havadisü's - sinin" adl~~ eseriyle S~bt b. el - Cevzi'nin "Mir'atü'z - zeman"
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adl~~eserini incelemek üzere Istanbul'a giden üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim'e
15 .000 lira yard~m yap~lm~~t~r.
~~Kurumumuz ad~na haz~rlamakta oldu~u "Türkiye Kaz~lar Tarihi" için
Anadolu kaz~~yerlerinde gerekli incelemeleri yapmak üzere üyelerimizden Dr.
Hâmit Ko~ay'a 15 .000 lira yard~m yap~lm~~ t~r.
YEN~~ÜYELER

19 Nisan ~ 98o'de toplanan Genel Kurulumuz Arjantin'in eski Ankara Büyükelçisi J. G. Blanco Villalta ile Chicago Üniversitesi Hititoloji Profesörü Hans
Gustave Güterbock'u ~eref üyeli~ine; Romanya Bilimler Akademisinden Prof.
Dr. Mihail Gubo~lu, Macar Bilimler Akademisinden Prof. Dr. Georg Hazai,
Amerika'n~n Colombia Üniversitesi profesörlerinden T. Halasi Kun ve Alman
Arkeoloji Enstitüsü Istanbul ~ubesi Müdürü Prof. Dr. W. Müller - Wiener'i muhabir üyeliklere seçmi~tir.
ATATÜRK'ÜN

~~oo. DO~UM YILI ÇALI~MALARI

Kurumumuzun Atatürk'ün ~ oo. do~um y~l~~çal~~malar~, daha önce çizdi~imiz
program çerçevesi içinde sürmektedir. Yay~nlar~m~z aras~nda açt~~~m~z "Atatürk'ün
~ oo. Do~um Y~l~~Yay~nlar~" adl~~XXIII. dizide bu y~l Ulu~~I~demir'in "Atatürk'ün
Ya~am~~I. cilt 1918-1981" adl~~ yap~t~~ile üyelerimizden Prof. Dr. Suat Sinano~lu'
nun "Türk Humanizmi" adl~~ yap~t~~ yay~nlanm~~t~r. Atatürk Konferanslarm~n
5 Aral~k 198o'de ba~layan XIX. dizisinin konular~~tümü ile Atatürk ve devrimlerine
ayr~lm~~t~r. Ayr~ca 19 May~s 198 ~~'de Atatürk ve devrimlerini konu alan bir sempozyum düzenlenecektir. Belleten'in ~~Ocak 1981 say~s~~ Atatürk'ün an~s~na ayr~lm~~~ ve bas~m~~ bitmi~tir.
Atatürk ve devrimleriyle ilgili üç yap~ta elli~er bin lira ödül verilmesi kabul
edilerek yar~~ma ~artlar~~gazetelerle duyurulmu~tu. Bu yar~~maya 5 yap~t kat~lm~~~
ve yap~tlar Seçici Kurul'a verilmi~tir. Ödüle lay~k görülen yap~tlar~n ödülleri
May~s 1981 içinde bir törenle verilecektir.
KONFERANS SALONUMUZDAN YARARLANAN KURUMLARIN
YAPTIKLARI TOPLANTI, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR
~~I 1-15 ~ubat 1980 tarihleri aras~nda Kültür Bakanl~~~'n~n düzenledi~i "Kaz~~
Sonuçlar~~Sempozyumu" Kurumumuzda yap~lm~~t~ r. Türkiye'de 1979 y~l~nda
yerli ve yabanc~~ kaz~~kurullar~n~n yapt~~~~kaz~lar~n sonuçlar~~bu sempozyumda
aç~klanm~~~ve tart~~~lm~~t~r. 1979 y~l~nda Kurumumuzca yap~lan kaz~lar hakk~nda
da bilgi verilen toplant~lar~~ Kültür Bakan~~açm~~~ve 5 gün sür~nü~tür.

§ 19 Mart ~ 98o'de Türkiye Kad~nlar Konseyi'nin düzenledi~i "XVIII. Yüzy~lda Kad~nlarla ~lgili Enteresan Olaylar" konulu konferansa salonumuzu ay~rd~k.
Bu konferans~~ üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver verdi.
~~5 Nisan 198o'de Çankaya Soroptimist Kulübü'nün düzenledi~i "Sakat
Çocuklar~n Topl~~mumuzdaki Yeri Nedir ve Ne Olmal~d~ r?" konulu aç~k oturum
konferans~.
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~~6 ve 8 May~s 198o tarihlerinde Milli Savunma Bakanl~~~~Harita Genel
Müdürlü~ü'nün düzenledi~i Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birli~i XI. Genel
Kurul toplant~s~ .
~~29 May~s 198o'de Milli Savunma Bakanl~~~~Harita Genel Müdürlü~ü'nün
düzenledi~i "Türkiye Ulusal Fotogrametri Birli~i" VII. Kongresi.
~~9 Ekim i98o'de Ankara eniversitesi'yle Italyan Kültür Heyeti'nin düzenledi~i "Türk - italyan Ili~kilerinin ~ lmi Geli~mesi için Ara~t~rma ve Etütler"
konulu konferans.
~~o Kas~m 198o'de Türk Silahl~~ Kuvvetleri Emekli Subaylar~~ Derne~i'nin
düzenledi~i Atatürk'ü Anma Sempozyumu.
§ 17 Kas~m 198o'de Frans~z Kültür Heyeti'nin düzenledi~i "Ça~da~~Frans~z
~iiri" adl~~ konferans.
§ 24-26 Kas~m 1980 tarihleri aras~ nda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'
nun düzenledi~i Güney - Do~u Avrupa'da Ara~t~rma ve E~itim Yenili~i Sempozyumu.
IX. TÜRK TARIH KONGRESI
IX. Türk Tarih Kongresi Atatürk'ün 'o°. do~um y~l~na adanarak 21-25
Eylül 1981 tarihleri aras~nda toplanacakt~ r. Bu kongrede Atatürk ve devrimleri
konusu ile ilgili bildirilere a~~rl~k verilecektir.
UYEL~KLER~NDEN AYRILDI~IMIZ ULUSLARARASI KURUMLAR
Y~ll~k ödentilerinin çok yüksek olmas~~nedeni ile Uluslararas~~Akademik Birlik'ten üyeli~imizin bir süre ertelenmesini Genel Kurulumuzun karar~~ gere~ince
istedik. Fransa Hükümeti Ba~bakanl~~ma ba~l~~ olarak kurulan Il. Dünya Sava~~~
Komitesi ~ekil de~i~tirdi~inden, Genel Kurul karar~~ ile bu komite üyeli~inden de
çekilmi~~bulunuyoruz.
IBN-~~ S~NA'NIN 1000. DO~UM YILI ANMA K~TABI
Büyuk Türk bilgini ~bn-i Sina'n~n '000, do~um y~l~~nedeni ile üyelerimizden
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn sorumlulu~u alt~nda bir anma kitab~n~n ç~kar~lmas~na karar verilmi~tir. Kitap 1981 y~l~nda yay~mlanm~~~olacakt~r.
ORD. PROF. HIKMET BAYUR ANMA K~TABI
19 Nisan 198o'de toplanan Genel Kurulumuz üyelerinden Prof. Dr. Adnan
Erzi'nin sorumlulu~u alt~ nda rahmetli üyemiz Ord. Prof. Hikmet Bayur için bir
anma kitab~~ ç~kar~lmas~na karar vermi~tir.
BINAMIZ A~AHAN MIMARI ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
ismailiye mezhebinin ba~kan~~Kerim A~ahan "A~ahan Mimari Ödülü" ad~~
alt~nda uluslararas~~ bir ödül vakf~~kurmu~tur. Ilk yar~~ma bu y~l yap~lm~~t~r.
Yar~~maya kat~lan zoo projeden 15 tanesi ödüle de~er görülmü~tür; bunlardan
biri de Kurumumuzun binas~d~r. Içlerinde dünyan~n en büyük mimar ve ~ehircilerinin bulundu~u büyük jürinin "Tarihsel Içerikle Uyum Ara~t~rmas~" ba~l~~~~
alt~ndaki karar~~ ~öyledir: "Ça~da~~yap~~teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle
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birle~tiren bir mimari anlat~m biçimine giden yolda olumlu bir a~ama olu~turan
Ankara'daki Türk Tarih Kurumu binas~na verilmesi kararla~t~r~hru~t~r. Binada
belliba~l~~ i~levsel hacirnlerin bir merkezi avlu çevresinde toplanmas~, Osmanl~~
yap~lar~n~n içe dönük ki~ili~ini yans~t~rken, Islami mimarinin bütünlü~ü ilkesi de
parçalar~n bütüne olan ili~kisini belirtmekte bir düzenleme arac~~olarak kullan~lm~~t~r. 1930 lardan bu yana Ankara'da yap~lan binalar~n belirgin ortak özelli~i
olan uluslararas~~üsluba bir tepki olan bu bina, geleneklerden neler ö~renilebilece~inin bir örne~i ve daha geçerli bir mimari diline i~aret eden bir ölçüdür".
19 Eylül 198o'de A~ahan'm imzas~yla Genel Müdürümüz Ulu~~I~demir'e
gelen yaz~da: "Büyük jürinin ödüllendirme~e de~er buldu~u on be~~proje aras~nda
Türk Tarih Kurumu'nun da yer ald~~~n~~size bildirmekten ~eref duyuyorum. Büyük
jüri, her projede bireysel, ya da ortak çabalar~yla ba~ar~ya katk~da bulunan ki~ileri
de belirtmi~~bulunmaktad~r. Bu ki~ilerden biri olman~z dolay~s~yla sizi, Lahor'da
yap~lacak ödül töreninde Türk Tarih Kurumunu temsilen haz~r bulunmaya davet
ediyorum". deniliyordu. Gidi~~- dönü~~uçak ücretiyle, Pakistan'daki oturma giderleri de A~ahan Vakf~'nca kar~~land~~mdan Genel Müdürümüz Ulu~~i~demir ve
binam~z~n mimari Doçent Dr. Turgut Cansever 20 Ekim 1980 Pazartesi günü
Ankara'dan ~stanbura oradan da Pakistan'~n Karachi ~ehrine hareket etmi~lerdir.
Ödül töreni 23 Ekim 1980 günü saat 19,3o'da Lahor'un ünlü Salamar Park~nda yap~lm~~t~ r. Bu park büyük bir alanda ünlü Türk hükümdar~~Cihangir taraf~ndan in~a ettirilmi~tir. Törende Pakistan Devlet Ba~kan~~Ziya ül-Hak ile Kerim
A~ahan, UNESCO Genel Müdürü ve Tokyo'daki Birle~mi~~Milletler Te~kilât~~
Üniversitesi Rektörü bulunmu~tur.
Kurumumuzun binas~~için verilen bronz plaket ile berat Genel Müdürümüzle
binam~z~n mimarma Pakistan Devlet Ba~kan~~ve Kerim A~ahan taraf~ndan verilmi~ tir. Ödül alan 15 projeden üçü Türklere aittir. Turgut Cansever Kurumumuzun
binas~ndan ba~ka, Bodrum'da onard~~~~Ahmet Ertegün kona~~ndan dolay~~da ödül
alm~~t~r. Edirne'deki Rüstempa~a Kervansaray~n~n onar~m~ndan ötürü de Vak~flar
Genel Müdürlü~üne ödül verilmi~tir. Turgut Cansever'e ayr~ca iki ödül için 24 . 000
dolar nakdi ödül verilmi~ tir. Turgut Cansever iki ödül alm~~~tek mimard~r.
ATATÜRK VE TÜRK DEVRIMINI ARA~TIRMA MERKEZI'NIN
1980 YILI ÇALI~MALARI
I - Y~l sonuna kadar i~lemi tamamlanarak sm~fland~r~lan ve dosyalar~na
giren 2634 kupür ile kupür say~s~~67.276 olmu~tur.
2 - Atatürk ve devrimleriyle ilgili 37 tefrika derlenmi~, böylece tefrika say~s~~
679 olmu~tur. Bunlar~n fi~leri yaz~lm~~, tasnifi tamamlanm~~t~r.
3 — 438 makale ve haber fi~i yaz~larak tasnifi yap~lm~~, fi~lerin katolo~a yerle~tirilme i~i tamamlanm~~t~r. Fi~~toplam~~76.247 olmu~tur.
4 — T. B. M. M. Zab~ t Ceridelerinden Türk devrimi ile ilgili olan kanun
metinleri ve görü~meler tespit edilmi~ tir. Kitap haline getirilmek üzere tape edilecektir.
5 — Enver Pa~a Ar~ivi Kütüphaneden al~narak tasnifine ba~lanm~~t~r.
6 — Ord. Prof. Hikmet Bayur'dan gelen kupürlerin tasnifine ba~lanm~~t~r.
7 — Tevfik Pa~a albümü yap~lm~~t~r.
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Aksesyon :
g8o y~l~nda Kitapl~~~m~za 1046 tanesi arma~an 163 tanesi sat~n al~nmak,
223 tanesi de~i~im ve 338 tanesi T. T. K. kanal~~ile olmak üzere toplam ~~77o kitap,
harita, 2 mikrofilm, 1287 gazete, ayr~ca 132 si sat~n alu~mak 782 si arma~an ve
de~i~im olmak üzere 914 tane dergi gelmi~tir.
Kataloglama :
Yukar~da dökümü yap~lan malzemenin kay~t, fi~leme v.b i~lemleri tamamlanarak yerlerine konulmu~tur.
Kitapl~k Deposu:
Bu y~l sonunda kitap varl~~~= 74 .937'ye, dergi varl~~~= 72.766'ya, mikrofilmler ig ~~ 'e varm~~t~r. Ayr~ca periyodik say~m' yap~lm~~t~r.
Ar~iv:
Geçen y~l yap~lm~~~olan foto~raf ar~ivimize bu y~l da merhum Tevfik B~y~kl~o~lu ve Say~n Cemal Arif Alagöz ve Say~n Ulu~~~~demir'in ba~~~lad~~~~foto~raflar
da kat~larak tasnif edilmi~~ve yerlerine konmu~tur.
Müracaat :
Yaz~l~~ve sözlü olarak gelen sorular cevapland~r~lm~~t~r.
Okunan kitaplar:
1980 y~l~~içerisinde Kitapl~~~m~zda 15.331 kitap, 2 .73 ~~dergi, 21 gazete okuyucu
hizmetine sunulmu~tur.
Cilt:
Kitapl~k için 129 tane kitap, dergi ve gazete; resim ar~ivi için 335 tane kutudosya yap~lm~~t~r.
De~i~im:
Bu y~l 54 ü özel, 273 ü ~ah~s ve müessese olmak üzere 327 yerle yay~n de~i~imi
yap~lm~~t~r.
Bedelsiz da~~t~ m:
Kurumumuz taraf~ndan bu y~l yay~nlanan 14 kitap, 3 Belleten, ~~Belgeler'in
34 as~l üye, 28 muhabir üye, ~~~~eref üyesi ve ayr~ca 76 ~ah~s, 30 makam, 48 kurum,
müze ve kitapl~~a bedelsiz da~~t~m~~ yap~lm~~t~r.
Kitap yard~m~~ için Kurumumuza ba~vuran 8 kurulu~a da konular~~ile ilgili
yay~nlarun~zla birlikte depo fazlas~~kitaplar~m~zdan gönderilmi~tir.
Kitapl~k Komisyonu:
Her y~l oldu~u gibi bu y~l da Komisyonumuz gerek görüldükçe toplanm~~,
ilgili i~leri görü~mü~tür.
Say~n Zehra Alagöz ve Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz'ün kitapl~~~m~za arma~an
etti~i kitap ve dergiler gözden geçirilmi~, gerekli olanlar ayr~larak koleksiyonumuza
kat~lm~~t~r.
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Rahmetli üyemiz Yusuf Hikmet Bayur'un Kurumumuza ba~~~lad~~~~128
sand~k kitap, resim ve ar~iv malzemeleri evinden teslim al~narak Kurumumuza
getirilmi~, ay~r~m~na ba~lanm~~t~r. Belli günlere ait ve çe~itli konulara dair makaleleri içeren eski gazeteler Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma Merkezimize verilmi~tir. Bas~ma haz~rlamakta oldu~u yaz~lar ayr~larak düzene konmakta, notlar~~ve
ar~iv malzemesi Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma Merkezine verilmek üzere ayr~lmaktad~r. Rahmetlinin varislerinin ricas~~ve Süleymaniye Kütüphanesinin de
iste~i üzerine Kütüphanelerinde eksik olan TTK yay~nlar~~ ayr~larak üç sand~k
halinde sorumlu ki~ilere teslim edilmek üzere haz~rlanm~~t~r. Teslim al~nan öteki
kitap ve notlar önümüzdeki y~l ele al~nacakt~r.
KAZILAR
Eskiça~~Kolunca verilen kararlar gere~ince bu y~l da Alacahöyük, Perge,
Kültepe - Kani~, Ma~at Höyük, Konya Karahöyük, Bayrakl~ , Erythrai, Çavu~tepe,
Ace~nhöyük ve Ikiztepe'de kaz~lara devam edilmi~tir. Ayr~ca üyelerimizden Prof.
Dr. Afif Erzen, Enez'de yeni bir kaz~ya ba~lam~~t~r. Bu y~lki kaz~lar~m~za Kültür
Bakanl~~~~para yard~m~n~~devam ettirmi~tir. Bakanl~~a huzurunuzda te~ekkürlerimizi sunar~z.
Bu y~lki kaz~lar hakk~nda kaz~~ kurullarmdan ald~~~m~z raporlar~~oldu~u gibi
sunuyoruz:
~~— Alacahük Kaz~s~~ 1980 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu ad~na 1980 mevsiminde yap~ lan Alacahöyük'teki arkeolojik kaz~~çal~~malar~na, Eylül ay~n~n sonu, Ekim ay~n~n tamam~~ve Kas~m aym~n
ilk günlerinde devam edilmi~tir.
Kaz~~Heyeti:
: Dr. Hamit Zübeyir Ko~ay, T. T. Kurumu Üyesi
Ba~kan
: Mahmut Akok, Arkeolog
Ba~kan Yard~mc~s~~
Kültür Bakanl~~~~Temsilcisi : Osman Ünal, Çorum Müzesi Asistan~~
: Ahmet Bekçi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Hesap ~~leri görevlisi
hesap uzman~~
ki~ilerden kurulmu~tur.
Kaz~~Çal~~malar~ :
Alacahöytik'te 1980 kaz~~mevsimi çal~~malar~, 1979 mevsimi kazdarm~n bir
devam~~durumunda sürdürülmü~tür.
Genel plan~n XXV/- XXV/// 5-8 karelerine rastlayan bölümlerde 200 m.
yüzeyli bir alanda, derinli~ine kaz~lar yap~larak, Orta Hitit ve Eski Hitit tabakalar~~
içinde ara~t~rmalarda bulunulmu~tur.
Bir taraftan da genel plan~n XLII I 22-26 karelerine rastlayan ~ oo m. ilk bir
yüzeyde geni~leyerek bir kaz~~daha yap~lm~~t~r. Bu kaz~~yerinde de, Hitit Büyük
Imparatorluk Ça~~~buluntular~~ve geni~~bir dolgu topra~~~ile kar~~la~~lm~~t~r.
Kaz~~çal~~malar~n~n derin tabakalar~~içinde; kemik, ta~~ve madenden yap~lm~~~
arkeolojik küçük eserler elde etti~imiz gibi çe~itli ça~lar~~temsil eden seramik kap
kacaklara da rastlan~lm~~ t~r.
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Bu mevsim Alacahöyük arkeolojik çal~~malar~yla, Türk müzelerine 62 parça
eser kazand~r~lrru~t~r.
Bu eserler usulünce temizlenerek, restore edilerek Alacahöyük Müzesi mesullerine teslim edilmi~lerdir.
Alacahöyük'ün 1980 y~l~~çal~~malar~~aras~nda, bugüne kadar aç~~a ç~kar~lm~~~
eski eser alanlar~n~ n tanzim ve k~smen restore ve temizlenme i~leri de heyetimizce
yap~lm~~t~ r. Yerlerinde korunmalar~~dü~ünülen mimari kal~nt~lardaki küçük çöküntüler onar~lm~~, alanlar~~kaplayan yabani otlar temizlenmi~tir. Höyü~ü çevreleyen
tel örgülü s~n~r hatt~~ yeni ba~ tan gözden geçirilerek bozulan ve da~~lan bölümler
onar~lm~~t~r.
Alacahöyük'te, Orta Anadolu arkeoloji ve tarihine yeni belgeler kazand~racak,
bugüne kadar kaz~lmam~~~çok geni~~alanlar bulunmaktad~r. Gelecek mevsimlerde
bu yerlerdeki çal~~malar~ n verimli olaca~~~kabul edilebilir.
Türk Tarih Kurumu'nun örnek ve ba~ar~l~~bir ara~t~rma yeri olan Alacahöyük,
yeni ve modern bir bina olarak kurulan müze binas~, tanzirr~~edilmi~~geni~~kaz~~
alanlar~~ve restore edilerek kal~c~~duruma getirilen çe~itli ça~'lara ait mimari kal~nt~ lanyla Orta Anadolu'da ya~ayan ve ya~at~ lan bir höyük öreni olmaya narr~zettir.
Yeni müze ve höyü~ün çevresindeki geni~~alanlarda, Alacahöyük'ün mimari
buluntular~ ndan meydana getirilecek aç~k hava te~hir alanlar~~buran~n tarihi
önemini, varl~~~n~~ anlaml~~ k~lacakt~r.
Kaz~~heyetimiz, gelecek senelerin Alacahöyük çal~~malar~n~, bu ümitlerle
ve bu ünlü arkeolojik ara~t~ rma yeri varl~~~ na uygun bir hevesle, yürütmeye kararl~d~r.
DR. HÂM~T ZÜBEY~R KO~AY
Alacahöyük Kaz~~Heyeti Ba~kan~~

Arkeolog MAHMUT AKOK
Alacahöyük Kaz~~Heyeti
Ba~kan Yard~mc~s~~

2 — Perge Kaz~s~~.1980 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~na yürütülen; Uluslararas~~
Side Dostlar~n~ n da parasal yönden destekledi~i 1980 y~l~~Perge Kaz~s~, ~~Eylül'den
8 Ekim'e dek sürmü~tür. Kaz~ da bulunan heykellerin onar~m~~ve foto~raf çekme
i~leri 8 Kas~ m'da son bulmu~tur. Bizlere çal~~ma olanaklar~n~~sa~layan tüm kurulu~lara te~ekkürlerimiz sonsuzdur.
Ba~kanl~~~ mdaki kaz~~ekibi, Ba~kan yard~mc~s~~Dr. Halûk Abbaso~lu, MimarArkeolog Ülkü izmirligil, Mimar Gülsün Saraçlar, Mimar Nur Alt~ny~ld~z, Epigraf
Dr. ~smail Kaygusuz, Arkeolog - Foto~raf Uzman~~Semra Sar~bekiro~lu, ArkeologRestoratör Hüseyin Ak~ ll~, Arkeolog - Desinatör Füsun Arman, Arkeolog Ne~'e
Atik, Arkeoloji ö~rencilerinden Dilek Yarcan, Secda Saltuk, Kerra Yavs~, Feridun
~ahin, Teknik Üniversite Mimarl~k ö~rencisi Eren Acunsal ve Foto~raf Uzman~~
Selâmet Ta~k~ n'dan olu~mu~ tur. Kültür Bakanl~~~~temsilcisi olarak bu çal~~malar~m~ za Antalya Müzesi Nümizmatik Uzman~~Güler Kural kat~lnu~t~r.
1980 y~l~~ çal~~malar~m~z~~I. Kaz~lar, II. Düzenleme, III. Tiyatro Kaz~s~~için
ön haz~rl~k, TV. Epigrafik çal~~malar, V. Mozaik çal~~malar~, VI. Mimarl~k onar~m
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çal~~malar~, VII. Heykel onar~m~ , VITI. Keramik çal~~malar~, IX. Heykeltra~l~k
yay~n~~ haz~rl~klar~, ba~l~klar~~ alt~ nda toplayabiliriz.
I. Kaz ~ lar:
Bu y~l kaz~~çal~~malar~m~z~~ kentin güneybat~s~ ndaki görkemli Hamam yap~s~nda (I) yo~unla~t~rm~~~bulunuyoruz. Hamam~n dört ayr~~mekan~nda (t~r, IV,
V, VII) paralel olarak sürdürdü~' ~in~üz kaz~lar mimarl~k, heykeltra~l~k ve yaz~t
buluntular~~bak~m~ ndan çok verimli oldu.
III No.lu Mekân ~ n Kaz ~ s ~ :
Geçen y~l mekân~n güneyinde bulunan apsisin bat~~bölümünde yapt~~~m~z
sondajda bir havuz saptam~~t~ k. Hypokaust sistemi bulunmayan bu mekan~~frigidarium olarak tan~mlam~~t~k. Bu y~l mekan~n oldukça önemli bir k~sm~n~~kapsayan
havuzun s~n~rlar~~ve kuzey kenar~n~~boylu boyunca izleyen s~~~bir kanal meydana
ç~kar~ld~. Içinden daimi su akt~~'~~ saptanan kanal~ n havuza girmeden önce ayaklar~n y~karunas~ na yarad~~~~anla~~ld~.
Kaz~~s~ras~ nda bulunan do~al büyüklükten küçük genç k~z heykelleri ve parçalar~ , Mousa betimleridir. Bunlardan bir tanesi geçen y~l bulunmu~tu. Bu y~l iki
torso ve üç parça bulundu. Narin vücut yap~lar~, yukardan ku~akl~~giysileri, k~vr~m
sistemi ve duru~~motifleriyle geç hellenistik orijinallerine dayand~klarma ku~ku
yoktur. Mousa'larla birlikte Apollon'a ithaf edilmi~~bir sunak da bulunmu~tur.
Apollon'un burada Mousagetes olarak ibadet gördü~ü anla~~lmaktad~r.
IV. No.lu Mekân ~ n Kaz ~ s ~ :
Geçen y~l bat~~ yar~s~~kaz~lm~~~olan mekan, dört tam iki yar~m sütunla palaestra'n~n güney porti~ine aç~l~ r. Büyük bir havuzu kapsayan mekân~n bu y~l tümü
meydana ç~kar~lm~~t~ r. Havuzun etraf~n~~ çeviren sütun mimarl~~ma ili~kin postament, sütun, sütun ba~ l~klar~~ve saçakl~k parçalar~~bulundu. Postamentler ve ayn~~
düzeye dek duvarlar ve ni~ ler renkli serpantin levhalarla kapl~~ olup zengin sütun
mimarl~~~~ile görkemli görünümlüdür. Havuz taban~~ ve üç ayr~~yerden buraya
inen merdivenler ile suyu bo~altma drenaj deli~i tam durumda meydana ç~kar~ld~.
Bat~da apsis'i izleyen bir kap~ dan girilen, güney - kuzey do~rultusunda uzanan
koridorun içi temizlendi. Bu koridorun güney ucu hamam~n d~~~ na, kuzey ucu
palaestra'n~r~~güney - bat~~kö~esine aç~l~r.
Zengin mimarl~k parçalar~~yan~s~ ra geçen y~l bulunan heykellere ili~kin ve
onlar~~tamamlay~c~~önemli parçalarla birlikte Herakles ve Artemis heykelleri
bulundu. Parçalar~n bir k~sm~~geçen y~l etütlük olarak ayr~lan parçalar~~da de~erlendirmemizi sa~lad~ . Böylece, Genius heykelinin sa~~bilek ve el parças~~ile plinthine
ili~kin parçalar~~birle~tirilerek yap~ t daha tüm görünüm kazand~. Büyük Nemesis'in
uzunluk ölçüsü tutan sol eli ile sa~~eline ili~kin parçalar ve yan~nda duran grifonunun aya~~~eklendi. Asklepios'un sol eli ve bu elinde tuttu~u kitap rulosu parçalar~~
birbirleriyle ve heykelle birle~ ti; son durumu ile figür ku~ kusuz çok daha etkileyicidir. Tamamlay~c~~parçalar aras~nda ku~kusuz en önemlisi Rahibe heykelinin ba~~d~r.
Mermerden i~lenmi~~ba~, kireçta~~ndan torsodaki yuvas~na oturdu. Ayr~ca heykelin yaz~tl~~plinthine ili~kin parçalar da yerlerine yerle~tirilebildi.
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V No.lu Mekân ~ n Kaz ~ s ~ :
Palaestra'n~n güney do~usunda bulunan ve güney porti~ine dört ion sütunu
ile aç~lan bu mekan tümüyle meydana ç~kar~ld~. Do~usundaki kap~~ile Septimius
Severus çe~mesinin arkas~ndaki mekâna ve güneyde bulunan di~er bir kap~~ ile de
d~~ar~~aç~l~r. Do~u ve bat~~duvarlar~~üçer ni~~ile uzuvland~r~lm~~t~r. Mekan~n ortas~nda f~sk~ye tesisat~~ olan bir havuz vard~r. Havuzun kenar~m d~~tan drenaj deli~i
bulunan bir kanal izler. Böylece ta~an sular etrafa ta~madan ak~p gidiyordu.
Kaz~~s~ras~nda bitmemi~~bir kad~n ba~~~ile Hadrian devrine ili~kin sakall~~bir
erkek ba~~~bulundu.
VII No.lu Mekân ~ n Kaz ~ s ~ :
III no.lu meltân~n kuzeyinde yer alan VII no.lu mekan~n kaz~s~na geçen y~l
ba~lanm~~t~. Bu y~l önemli bir bölümü aç~ld~. Kuzeyinde yar~m daire bir apsisi
bulunan mekân~n bat~s~nda VIII ve IX no.lu mekanlar yer al~r. Iç tarafta bat~~
duvar~n~n önünde bir basamakl~~ oturmaya mahsus bir seki uzan~r. Bu seki kuzey
duvar~~önünde, apsisin içinde ve do~u duvar~n~n kuzey bölümünde de devam eder.
Mekân do~uda sütunlarla palaestran~n bat~~ve kuzey portiklerine aç~l~r. Kuzeye
do~ru devam eden sütunlar hem daha küçük hem de ayn~~eksende de~ildir. Bunlar
geç dönem yap~lanyla de~i~ikli~e u~ram~~t~r.
Kaz~~s~ras~nda mimarl~k parçalar~, çe~itli renkte serpantinden kaplama levhalar~, dam örtüsüne ili~kin baz~~damgal~~tu~lalar, çok say~da yaz~t ve yaz~t parçalar~~
ve ilginç heykel ve heykel parçalar~~ele geçti.
Üç Kharitler grubuna ili~kin orta figürle solundaki figüre ili~kin parçalar
bulundu. Geçen y~l bulunan torso ile grup tamamlanm~~t~ r. Figürlerin kompozisyonu zaman~m~za dek korunagelmi~~repliklerden farkl~d~r. Iki yan figürün kollar~,
ortadakinin gö~sü üzerinde birbirini keserek onun kendilerine uzak omuzuna
uzanmay~p kendilerine yak~n omuzlar~n~~tutarlar.
Giyimli kad~n heykeli parças~, giysi biçimi ve k~vr~m sistemiyle Istanbul Müzesinde bulunan Lindos'tan gelme Mousa heykelini an~msat~r.
Geçen y~l bulunan Hermes heykelinin plinthine ili~kin bulunan yaz~tl~~parçalar
yerlerine eklenmi~tir.
Kytharados tipi bir Apollon heykeline ili~kin 38 parça ele geçmi~tir. K~r~k
k~r~~a eklenen parçalar aradaki eksikliklerden dolay~~birbirleriyle birle~emeyen üç
ayr~~parça halinde toparlanabilmi~tir. Buna ra~men heykelin Leptis Magna hamam~nda bulunan Apollon Kytharados tipinde oldu~u saptanm~~t~r. ~imdiye dek
tek replikten tan~nan tipin ikinci örne~ini Perge vermi~~oluyor. Plinthin üzerindeki
yaz~ t ve ele geçen parçalardan heykelin Klaudios Peison isminde bir ki~i taraf~ndan
ithaf edildi~i anla~~l~yor.
41 parça halinde ele geçen kaya üzerinde oturan erkek heykelinin belden
yukar~s~~bulunamad~. Plinth üzerindeki yaz~ttan bu heykelin de ayn~~ki~i taraf~ndan
ithaf edildi~i anla~~l~yor. VII no.lu meltân~n apsise yak~n bat~~duvar~ndaki ni~in
önünde bulunan Herakles ve Hermes heykelleri de plinthleri üzerindeki yaz~tlardan anla~~ld~~~~üzere Klaudios Peison taraf~ndan ithaf edilmi~tir. Herakles heykelinin elimize geçen k~sm~ndan Lysippos'un Herakles Farnese tipindeki yap~t~n~n
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bir kopyas~~oldu~unu saptayabiliyor hem de üstün i~çili~i hakk~nda bir fikir edinebiliyoruz. Hermes heykeli Apollon Centocelle tipindedir. Side repli~inden sonra
ikinci kez tipin Hermes'i betimledi~ini söyleyebiliriz. Aya~mda kanatl~~sandallar~~
elinde ise Kerykeion'u bulunmaktad~r.
Hellenistik bir orijinale dayanan Eros ba~~~oldukça iyi durumda korunagelmi~tir.
Düzenleme Çal ~~ malar ~ :
Düzenleme çal~~malar~m~z bu y~l yaln~z kaz~~alanlar~m~z~~kapsam~~~olup, çok
say~da mimarl~k, yaz~tl~~ sunak ve kaide parçalar~n~n eklenmesi kaz~~süresince
devam etti. IV ve V no.lu mekanlar~n kaz~lar~~tamamland~~~ndan tam bir düzenleme yap~labildi. K~smen kaz~~yap~lm~~~VII no.lu mekanda da olabildi~i kadar
düzenlemeye gidildi.
Tiyatro Kaz ~ s ~~ Için on Haz ~ rl ~ k:
Kentin bat~s~nda kuzey - güney do~rultusunda uzanan Kocabelen'in do~u
yamac~na yaslanan Tiyatro kentin güneybat~s~nda surlar~n d~~~ndad~r.
1965 ve 1966 y~llar~nda Kültür Bakanl~g~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü taraf~ndan oturma basamaklarm~n temizlenmesi ve onar~lmas~na ihale yöntemi
ile ba~lanm~~t~. Bu çal~~malar giderek Skene'nin kaz~s~na da s~çram~~, ancak bilimsel
aç~dan sakmcal~~görüldü~ünden Perge kaz~s~~ ba~kanl~~m~n ba~vurusu üzerine
durdurulmu~tur. Ba~hba~ma uzun süreli büyük bir çal~~may~~gerektiren Perge
Tiyatrosunun kaz~s~m kentin Güney Hamam~~(I) çal~~malar~m~z~~bitirdikten sonra
ele almay~~dü~ünüyoruz. Bu çal~~malara ön haz~rl~k olarak onar~m s~ras~nda meydana ç~kar~lm~~~mimarl~k ve heykeltra~l~k buluntular= saptanmasuu planla.m~~~
ve skene frizinin incelenmesi ile bu i~e ba~lam~~~bulunuyoruz.
Friz levhalar~~üzerinde Dionysos ile ilgili sahneler yer almaktad~r. ~lk levhada
genç nehir tanr~m Kestros ile Perge kentinin personifikasyonu genç diademli kadm
figürü yer al~r. Dionysos'un, babas~~Zeus'un bald~rmdan dünyaya gelmesi; Hermes'in, çocu~u bakmalar~~için Nysa Nymphe'lerine vermesi; Dionysos'un banyosu;
büyüdükten sonra tanr~n~n muzaffer olarak iki di~i aslan~n çekti~i arabada Pan
ve Eroslarm refakatmda gidi~i sahneleri gösterilmi~tir.
Epigrafik Çal ~~ malar:
Yeni ç~kan yaz~tlar~n yan~~s~ra eskiler de incelenmi~, çevrede yap~lan ara~t~rmalarda baz~~ilginç mezar yaz~tlar~~bulunmu~tur.
1974 y~l~~kaz~larmda bir çukurda, imha amac~yla parçalanarak at~ld~klar~~
anla~~lan 850 adet irili ufakl~~yaz~t parças~~bulunmu~tu. Bu y~l bilmece çözer gibi
bu parçalar tasnif edilip, birle~tirildiklerinde üç ayr~~yaz~t levhas~~elde edildi. Bunlardan biri, Bizans Imparatorlarmdan Anastasius'un (491-518) bir buyru~udur.
Ikincisi, gene ayn~~tarihe ait kent kutsal meclisinin bir karar~; üçüncüsü ise 24.
kutsal meclisine sunulan memuriyetler ve onlara ayr~lan gereksinim listesidir. 5.
ve 6. yüzy~l eyalet kentlerinin askeri ve sivil bürokrasisinin tam bir listesini vermesi
bak~m~ndan yaz~t~n önemi büyüktür.
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Mozaik Çal ~~ malar ~ :
Bu y~l agoramn do~u, kuzey ve güney portiklerindeki taban mozaikleri temizlenip etüt edildikten sonra onar~l~p, korunabilmesi için üzerleri 20-25 cm. kal~nl~~~ndaki ince kum tabakas~~ ile örtülmu~tür. Portiklerin mozaikleri genellikle geometrik desenli panolardan olu~maktad~r. Baz~~ yerlerde geç dönemde tamir
gördükleri saptanm~~t~r.
Mimarl ~ k Onar ~ m Çal ~~ malar ~ :
Perge'nin güney - kuzey ve do~u - bat~~yöneltisinde iki ana caddesinin kesi~tikleri ana kav~akta bulunan Demetrios ve Apollonios tak~~kentin tarih bak~m~ndan
en önemli amtlar~ndan biridir. Kaz~~ sonucu taka ait mimarl~k parçalar~n % 8o
oranda bulunmu~~olmas~, yap~~ malzemesinin sa~laml~~'~~ve statik sorunlar~n~n
çözümlenebilir olmas~~ bu görkemli yap~t~n öncelikle ele al~nmas~n~~gerektirmektedir. Tak~n onar~m projesi Mimar - Arkeolog Ülkü izmirligil taraf~ndan, statik
projesi Yüksek Mühendis Mimar Prof. Mtif id Yorulmaz taraf~ndan yap~lm~~~bulunmaktad~r. Malzeme etütleri ise, Maden Fakültesi Mühendislik Jeolojisi ve Kaya
Mekani~i Kürsüsü laboratuvarlar~nda Prof. Dr. Kemal Erguvanl~~ taraf~ndan
yap~lm~~t~r.
Onar~ma haz~rl~k olarak an~t~n yak~n~nda yap~lan beton taban üzerinde yap~lan düzenlemede, her ta~~s~ras~~belli harflerle gösterilmi~~olup, a~a~~dan yukar~ya
do~ru (A, B, C...) ve birbirleriyle olan ba~lant~lar~na göre (B3, Z 14 vs.) numaralanm~~~ve yap~~ s~ras~na göre s~ralanm~~t~r. Onar~m projesinde her ta~~parças~n~n
nereye konulaca~~~belirlenmi~~olmas~na kar~~n Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ünün ~~979'da, ihale sonunda yapt~~~~düzenleme çal~~mas~~kontrol edildi~inde birçok yanl~~l~klar~n yap~lm~~~oldu~u görülmü~tür. Bu basit örnek de ihale
yönteminin sak~ncalar~n~~ortaya koymaktad~r. Perge kaz~s~~1980 y~l~~çal~~malar~m~z
s~rasmda bu parçalar~n düzeltilmesi için bir hayli u~'ra~~ld~. 1/20 ölçekli yap~lm~~~
an~t~n ta~~plan~~üzerinde dö~eme ta~lar~~numaralarum~~ve temel kaz~s~~için kald~r~lmaya haz~r bulunmaktad~r. Onar~mda gerekli Pixi arac~~ da Side Dostlar~~Vakf~~
taraf~ndan sat~n al~nm~~t~r.
Perge ören yerinde arkeolojik kaz~lar ilerledikçe, aç~lan yerleri koruma gere~i
duyulmaktad~r. Burada, ilerdeki y~llarda tek an~tlardan bütüne giden, an~t~n
çevresi ile birlikte dengeli bir bütünlük sa~layan onar~m ve düzenleme program~~
tasarlanmaktad~r.
Heykel Onar ~ m ~ :
Bu y~l yeni heykel buluntular~n~r~~yan~~ s~ra daha önceki y~llarda bulunmu~~
henüz onar~mlar~~yap~lmam~~~yap~tlar da ele al~nm~~t~r.
Bu y~l gerek kaz~~ alan~nda gerekse Müzede çok say~da yaz~t da onar~lm~~t~r.
850 parça aras~ndan meydana getirilen, yükseklikleri 2 m. yi a~an üç yaz~t levhas~n~n
onar~m~~büyük sab~r gerektirdi. Üçer bölüm halinde onar~lm~~~levhalar ileride
çerçeve içine al~narak te~hir edilebilecek duruma getirilmi~tir.
Keramik Çal ~~ malar ~ :
1980 Perge kaz~s~~ s~ras~nda yap~lan keramik çal~~malar~~iki yönde olmu~tur.
. Perge kaz~s~~ s~ras~nda ç~kan keramik çal~~maya haz~r duruma getirilmi~tir.
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2 . 1972-1979 y~llar~~ aras~nda yap~lan Pamphylia Seleukeia's~~ kaz~lar~nda
toplanm~~~olan kerami~in bir sistem çerçevesinde tasnifi ve istatisti~i yap~lm~~t~r.
Kaz~~ s~ras~nda bu a~amaya getirilen çal~~ma, halen sürdürülmekte olup
Seleukeia kerami~inin tipolojisini ortaya ç~karmay~~ amaç edinmi~tir.
IX. Heykeltra ~ l ~ k Yay ~ n ~~ Haz ~ rl ~ klar ~ :
Perge kaz~lar~nda 1953'ten bu yana yüzlerce heykel ve heykel parçalar~~bulunmu~tur. Bunlar, özellikle depodaki parçalar tek tek gözden geçirilerek, birbirleriyle
birle~tirilebilecek parçalar~n bulunup bulunmad~~~~ara~t~r~lm~~t~r. Geçen y~l bulunan genç ba~~n~n, vücuduna (torsosuna) ait bir parça ile pek ufak bir yerinden
tuttu~u saptanarak eklenebilmi~tir. Bu ke~fimiz heykelin tipini saptamam~z~~sa~lam~~t~r. Burada, ya~lanan genç heykelinin bir repli~i ile kar~~la~t~~'~m~zdan ku~ku
yoktur.
Bu çal~~malar~m~= önemli bir sonucu olarak Müzeye kazand~rd~~un~z Tykhe
heykelini gösterebiliriz. önce 1954'te üç parça halinde ele geçmi~~olan torsoyu
aya~a kald~rd~k. Yapt~~~m~z incelemeler sonucu 1953'te bulunmu~, Müzede te~hir
edilmekte olan Tykhe ba~~n~n torso ile ili~kisini saptad~k. Ba~~kaidesinden sökülerek
torsoya oturtuldu~unda k~ r~k - k~r~~a uymas~~vard~~~m~z sonucu kan~tlad~.
JALE INAN
3 — Kültepe - Eski Kani~~Kaz~lar~~1980 Çal~~malar~ :
1980 kaz~~mevsiminde Kani~~kaz~lar~, Ma~at Höyük kaz~lar~nda oldu~u gibi,
çok s~n~rl~~bir imkan içinde sürdürülebildi. Kaz~~ heyeti benden ba~ka, Prof. Dr.
Kutlu Emre, Arkeolog Hamdi Kodan, arkeologlardan E~ref Ilter ve Metin Akyurt,
Foto~raf Salâhattin Oztartan ve mustahz~r Abdürrahim Çulha'dan olu~tu. Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Ismet Ediz temsil etti. Ke~fedilen çivi yaz~l~~tabletler, Ankara Arkeoloji Müzesine, di~erleri Kayseri Müzesine
teslim edildi. Kaz~lar, Anadolu'nun tarih ~~~~~na girmesini sa~layan Kani~'in a~a~~~
~ehrinde, yani Karum alan~nda yürütüldü. .Ödenek yetersizli~i tasarlanan program~n tamamlanmas~na irr~kân vermemi~~olmakla beraber, ça~~n~n ba~~ticaret
merkezi, zengin Kani~~yine hem çivi yaz~l~~ tabletleri, hem de mimarl~k kal~nt~lar~~ve küçük eserleri bak~m~ndan çok ö~retici oldu. II. yap~~kat~, Kani~~Karumu'
nun en parlak ilk dönemi (M. O. 192o-184o) ~iddetli bir yang~nla tahrip edilmi~tir.
U/20-2 ~~karelerinde bu yang~ndan kurtulamayan bir II. yap~~kat~~evi, ar~ivi, tam
plan~~ile aç~~a ç~kar~ld~. Büyük salona ba~l~~iki depo odas~, bir vestibül ve koridoru
ile mutfaktan olu~an evin kal~n s~val~~kerpiç duvarlar~~iki metreden fazla yüksekli~i
korumaktad~r. Taban~~sokak seviyesinden daha derin olan bu eve ta~~basamaklarla
inilmektedir. Çok iyi korunmu~~olan mutfa~~nda f~r~n, at nal~~ ~eklindeki ocak ve
yüksek tand~r kendi yerlerinde kalm~~t~r. Oda tabanlar~~ tazyik edilmi~~toprakt~r.
Küçük depo odalar~ndan birine üstten tahta merdivenle inilmi~~olmal~d~r. Evin,
iki seneden beri derlenen tabletlerden, aç~lm~~~ve aç~lmam~~~zarflardan olu~an
ar~ivi korunmu~tur. Kap~~kenarlar~ndaki a~aç söve milleri, temel üstünde ve duvarlardaki yatay ve dikey kalaslar~n kömürle~mi~~kal~nt~lar~~da yerlerinde kalm~~t~.
Evin, iki katl~, düz daml~~tipik bir Kani~~plan~na göre in~a edildi~i anla~~lmaktad~r.
Bellet~n C. XLVI2, 24
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kata özgü çanak çömle~in çe~itli tipleri bulundu. K~rm~z~, kahverengi, boz ve
devetüyü, perdahl~~olan bu kaplar, daha sonraki iki safhan~n (I a-b) (Ib 1810-1740)
serami~inden ayr~lmaktad~r.
II. yap~~kat~na ait daha küçük, iki odal~, dikdörtgen planl~~ evin taban~, Karum'
un bu kesimdeki meyli gere~i ilk evin seviyesinden bir metre daha yüksektir. Burada
ilgimizi çeken nokta, ev, çevresindeki bütün evleri tahrip eden yang~ndan etkilenmemi~, yani ta~~temel üstünden yükselen kerpiç duvarlar~~ve bina yanmam~~t~r.
Taban~nda, iki kap hariç, küçük esere ve tablete rastlanmam~~~olmas~, bu e~yan~n
ve ar~ivin yang~ndan kurtar~ld~~~n~~ göstermektedir. Daha önceki kaz~larda da,
II. yap~~kat~n~~saran yang~ndan kurtulabilen pek az binaya rastlanm~~t~. Bunlar
da ayn~~ ~ekilde bo~alt~lm~~t~. Buna kom~u olan eve ise, V/2o karelerinde kuzeygüney yönünde devam eden ve taban~~çak~lta~~, at~lm~~~seramik, molozta~~~ve kemik
dolu sokaktan, iki ta~~basamakla inilmektedir. Sokak, kesif yerle~im bölgesindeki
bir mahalleyi (en az 8 evden olu~an) di~er bir mahalleden ay~rmaktad~r. Ib yap~~
kat~nda oldu~u gibi, II. katta da birbirinden yer yer dar, yer yer geni~çe sokaklarla
ayr~lan mahallelerden olu~an bir 2o. yüzy~l ~ehrinin plan~n~~ortaya koyma imkân~~
bulunmaktad~r.
la kat~n~n temelleri çok iri ta~larla in~a edilmi~~büyük bir binas~, alt~ndaki
Ib ve hatta II. kat evlerini tahrip etmi~, temellerini kesik parçalara dönü~türmü~tür. Ta kat~~evinin bir kesimini eski kaz~larda meydana ç~karm~~~olmakla beraber,
henüz tam plan~n~~tespit edemedik. Ib kat~nda oldu~u gibi Ia'da da çok iri ta~larla in~a edilmi~~yap~lar vard~r. Bu bize aç~kça göstermektedir ki Kani~'te iri
ta~larla bina yap~m~, Hitit Imparatorluk Ça~~n~n özelli~i de~ildir. Yerli kökler
derindedir. Yaln~z vurgulamak gerekir ki, Hitit Imparatorluk Ça~~nda, Kani~'tenAssur Ticaret Kolonileri döneminden kesinlikle ayr~lan yeni bir ta~~i~çili~i tekni~i
ilk kez uygulanm~~t~r. Bu Hititlerin, Anadolu mimarl~k tarihine yapt~klar~~önemli
katk~lardan biridir.
Ta kat~~enkaz~~içinde gagas~~ geçen y~l ke~fedilen ve ak~taca~~~büyük bir bo~a
ba~~~ ~eklinde olan iri küpün gövdesi tamamland~. Anadolu'da M. O. II. binde
pi~mi~~topraktan, madenden yap~lan bo~a ba~lar~n~n en büyü~ü olan bu ba~, ça~~n~n
uslubunu temsil etmektedir. Kal~n - k~sa boynu, belirgin gerdan~, yuvarlak a~~z ve
burun delikleri ile belki boynuzlar~n~n k~r~lm~~~olmas~~nedeniyle sakin bir görünümde ~ekillendirilmi~tir. Kab~n ~ekli, ça~~n~n al~~t~~~m~z küp ~ekillerinden farkl~d~r. Dip k~sm~~hamurunun renginde b~rak~lm~~~olmas~na kar~~n, yukar~~k~sm~~astarl~~
ve perdahl~d~ r. Gö~sü, bu ~ekle giren di~er testilerde de oldu~u gibi, "k~ral i~areti"
denilen bir motifle süslüdür. Bu çok sevilen motifi gösteren iri damga mühürlerin
as~llar~n~~ayn~~ yap~~kat~nda bulduk. Ak~tacaklar~~ bo~a ve koç ba~~~biçiminde olan
kaplar~~daha önceleri de ke~fetmi~~olmam~za ra~men, bu kadar irisine ilk kez
raslanmaktad~r. Bu ilginç küp ve ba~l~~bulundu~u evin büyüklü~ü, hem evin, hem
de küpün özel bir evden, özel bir ev e~yas~ndan farkl~~bir fonksiyonu oldu~unu
göstermektedir.
Bu y~l ke~fedilen ve insan biçimli bir içki kab~n~n ba~~n~~olu~turan veya daha
önceki örneklerde oldu~u gibi, bir kaba ba~l~, içi bo~, siyah astarl~, parlak perdahl~~
insan ba~~, ça~~n~n üslubunu temsil eden ender heykelciklerden biridir. Si~kince
yanaklar~, iri - sivrice burnu, badem gözleri, dolgun çenesi, küçük a~z~~ve hafifçe
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gülürnseyen durumu ile Anadolu'da Hitit üslübunun ba~lang~ç dönemini temsil
eden eserler aras~nda yerini almaktad~r. Kani~~kaz~lar~, üstün örnekli mühürleri
d~~~nda, di~er eser türleri ile de Hitit üslübunun do~u~ unu canl~~örneklerle belgelendirmeyi sürdürmektedir.
Karum'un d~~~surunun hemen yan~nda (ona ba~l~~olup olmad~~~, henüz, kaz~larda tespit edilemedi) bir k~sm~~ ~imdiki büyük sulama kanal~n~n suyu içinde,
ölçüleri birbirinden farkl~~ çok ilginç dört oda aç~~a ç~kar~ld~. Bu yap~, iri ve iyi
i~lenmi~~dört kö~e ta~larla muntazam bir ~ekilde örülmü~~ve içleri kal~n bir s~va
ile s~vanm~~t~r. Odalar~n boylar~~ 2.70 x 7.60; 6.6o x 3.30; 6.20 x 3.40 ve 4 x 2.70
m.dir. Kesme ta~larla örülen duvarlar baz~~kesimlerde, 3.63 m. yüksekli~ini korumaktad~r. Do~u yönündeki odaya yulcardan a~a~~ya geni~, ta~~basamaklarla inilmektedir. Bu k~s~ mda ve taban üstünde in-situ durumda Ib küpleri ve odalarda
da irili ufakl~~ t. kat seramik parçalar~~ bulundu. Ince uzun oday~, di~erlerine ba~layan kap~lar ve üzerlerindeki sa~lam lentolar~~ korunmu~tur. Yap~n~n yang~n
geçirdi~ine, taban üstündeki kömürle~mi~~kalas parçalar~~ tan~kl~k etmektedir.
Odalar duvarlardan dü~en kesme ta~larla dolmu~tu. Bu ça~da, Anadolu'da bu tip
bir yap~ya ilk kez rastlanmaktad~r. Duvarlar dik olarak yükselmi~tir; sahte kemer,
sahte kubbe söz konusu de~ildir. Yap~n~n büyük bir mezar an~t~~olabilece~ini
dü~ünemiyoruz; buna ait küçük bir ize rastlanmad~. ~ehir surunun hemen yan~nda
olu~u, ve kuvvetli yap~s~~nedeniyle askeri anlamda bir kule, bir s~~~ nak olabilece~i
ihtimali üstünde duruyoruz.
Bu kez, Ib kat~nda i~leni~~tekni~i Imparatorluk Ça~~~örneklerinden farkl~~
fakat iri ta~larla in~a edilmi~~yeni bir yap~~tipiyle kar~~~kar~~ya bulunmaktay~z.
An~tsal yap~lar~, k~rali belgeleri ile müstahkem, Kani~~sitadelini taçland~ran saraylar~n kar~~s~nda, geni~~Karum'u çeviren surlar~n yan~nda, bu orjinal görünümle
yap~~büyük bir önem kazanmaktad~r.
TAHS~N ÖZ GÜÇ

4 — Ma~at Höyük I Eski Tapigga Kaz~lar~~ 1980 Çal~~malar~ :
~ g8o kaz~~mevsiminde Ma~at Höyük! Eski Tapigga kaz~lar~ na, Kültepe/
Eski Kani~~kaz~lar~nda oldu~u gibi, çok s~n~rl~~ bir imkân içinde devam etmek
zorunda kald~k. Kaz~~heyeti, benden ba~ka, Prof. Dr. Kutlu Emre, Arkeolog Hamdi
Kodan, arkeologlardan Metin Akyurt, E~ref Ilter, Foto~raf Salâhattin Oztartan
ve mustahz~r Abdürrahim Çulha'dan olu~ tu. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Ismet Ediz temsil etti. Meydana ç~kar~ lan yaz~l~~eserler Ankara
Arkeoloji Müzesine, di~erleri Tokat Müzesine teslim edildi. Söze ba~lamadan önce,
ifade edelim ki ~u anda Tokat'ta kayna~~n~~Ma~at Höytik'ten sa~layan bir Arkeoloji
Müzesi do~maktad~r. Hem Tapigga'da, hem de Kani~'te ödenek yetersizli~i tasarlanan program~n uygulanmas~na imkan vermemi~~olmakla beraber, bu iki büyük
~ehirde de tarihi büyük merkezlerin özelli~i, onlara özgü gerçek tekrar etmektedir.
Ma~at Höyük'te sitadel kaz~lar~n~~ tamamlad~k; ve üç terastan olu~an a~a~~~
~ehrin sitadele en yak~n olan ve ona ba~lanan yukar~~teras~n kaz~s~na ba~lad~k.
II. Tudhaliya (M. O. 1410-138o) ile ça~da~~saray, Hititlere / Bo~azköy'e özgü
suni teraslarla geni~letilmi~~olan bir alana, ve Hitit tekni~ine / Hitit mimarl~k
üslübuna göre, yani, düz bir hat üzerinde olmaktan çok, ileri - geri, girintili - ç~k~n-
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t~l~~olarak in~a edilmi~tir. Saray~ n ve avlusunun güney ve bat~~cepheleri, esas giri~i
sonraki büyük yap~ lar taraf~ndan tahrip edilmi~tir. Ayr~ca I. ~uppiluliuma (M. O.
138o-1335) döneminin büyük yap~lar~ , erozyon, Friglerin ve köylünün haz~r ta~a
olan ihtiyac~~ bu tahribat~~ büyük ölçüde art~rm~~ t~r. Bu plandaki bir saray~n iki
yönünün ve giri~inin olmayaca~~~dü~ ünülemez. Geç safha yap~lar~n~ n kald~r~lmas~na
karar verilirse, saray~ n bu yönlerdeki izlerine rastlanabilir; ama henüz izi, büyük
yap~ lara tercihe karar vermedik. Saray~n bu iki yönü, Bo~azköy mabetlerinde de
oldu~u gibi, arazinin durumu gere~i, revaks~z olmal~d~ r. Merkezi geni~~avluya,
ancak, dikdörtgen plarfl~~odalar, dik olarak ba~lanm~~~olmal~d~ r. Bilindi~i gibi,
Bo~azköy'de / Büyükkale ile A~a~~~ve yukar~~ ~ehirlerdeki an~tsal yap~lar, (Büyük
Mabet 1275-125o; di~erleri: 1250- 12oo) yani mabet ve saraylar (Büyükkale saraylar~ : 1250-1200) M. O. 13. yüzy~ la aittir. Büyükkale'de 14. yüzy~ l saray~, ancak,
çok az kal~nt~s~~ile izlenebilmektedir. 15. yüzy~l~n sonuna 14. nün ba~lar~na ait olan
Tapigga saray~ , tipik bir Hitit ~ekli olan bu an~ tsal mimarinin ilk kez nerede ve ne
zaman do~du~unun cevab~n~~ vermi~~bulunmaktad~ r. Saray, bundan sonra bu
mimarl~k türünün ilk sa~lam örne~i olarak tetkik edilecektir. Saray d~~~nda, enkazda
bulunan çivi yaz~l~~Hitit tabletinin eskiden ke~fetti~imiz saray ar~ ivine ait oldu~u,
bu tabletleri yay~na haz~rlamakta olan meslekta~~ m Profesör Sedat Alp taraf~ndan
tespit edilmi~tir.
Sitadelin ve saray avlusunun bat~, güney ve do~u yönlerinin önemli bir bölümüne I. ~uppiluliuma zaman~na ait II. yap~~ kat~n~n büyük binalar~~ in~a edilmi~~
ve bu yönlerde saray, büyük ölçüde, tahribe u~ram~~t~r. Bunlardan bat~ da aa-D/
3-7 karelerine in~a edilmi~~olan "Sunakl~~ bina", tam plan~~ ile, aç~~a ç~kar~ld~.
Anakaya üstüne kurulan bu bina, kayamn ~ ekline, suni terasa, Hititlere özgü bir
mimarl~ k mahareti ile uydurulmu~tur. A~a~~~yukar~~ "L" plan~nda in~a edilmi~~
olan bu bina, saray avlusunun bir kesimini kendi avlusu olarak kullanm~~t~r.
Iki, hatta, kal~ n temellerine göre üç katl~~ olmas~~ muhtemel görülen bu binan~n
bodrum kat~~17 odal~d~ r. Avlunun do~u ve güney yörelerindeki büyük yap~lar da
göz önünde tutulursa, Hitit ça~~nda mimarl~k tarihi bak~m~ndan var olan bir
bo~luk, yani, Bo~azköy'de çok az mimarl~k kal~nt~s~~ile temsil edilen I. ~uppiluliuma
dönemindeki bo~luk doldurulabilmektedir. Saray~n avlusu, II. ve daha sonraki
Hitit katlar~~zaman~ nda bir iskân alan~~olarak seçilmemi~~ve eski gelene~e uyularak
daima ortak bir meydanl~k olarak kalm~~t~ r. Bunun aksine, Frig ça~~nda bu avlu
kesif bir yerle~ im alan~~ haline getirilmi~, yani gelenek tamamen silinmi~tir.
Yukar~~ terasta L-P/6- ~~~~ karelerinde yap~lan kaz~larda sitatelde ve höyü~ün
bat~~ s~rt~nda tespit edilen yap~~ katlar~n~n paralelleri aç~~a ç~kar~ld~. Bu alanda
tetkik edilen 5 Hitit yap~~ kat~n~n tâli safhalar~~oldu~u, binalar~n ufak de~i~ikliklerle
uzunca bir süre kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Hitit ça~~n~n ~~3., 14. ve ~~5. yüzy~llar~na
ait dönemini iki~er safhal~~ I - III. yap~~ katlar~~temsil etmektedir. Bunlardan 15.
yüzy~l~n sonlar~na tarihlenen, yani, sarayla ça~da~~ve iki katl~~ olmas~~gereken ve
~imdilik ~~o odas~~ aç~~a ç~kar~lan kal~n ta~~temAli büyük bina, sitadeldeki parlak
Tapigga döneminin, a~a~~~~ehirde de, ayn~~ ~ekilde sürdürüldü~ünü göstermektedir.
Bu binan~n ikinci safhas~nda, daha sonraki ça~da da kullan~lan taban~~ ta~~dö~eli
büyük avlu in~a edilmi~tir. Ileriki kaz~lar, daha ~imdiden uzunlu~u 35 m.yi geçen
bu avlunun di~er yönlerinde de büyük Hitit yap~lar~n~n varl~~~n~~gösterecektir.
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Bu bina da sarayla birlikte yanm~~, I. ~uppiluliuma zaman~nda tamir edilerek
yeniden kullan~lm~~t~r. Baz~~ipuçlar~na ra~men, binan~n 15. yüzy~l~n hangi döneminde in~a edilmi~~oldu~u henüz, kesinlikle tespit edilemedi. Binan~n ikinci safhas~,
bu bak~mdan, saray avlusunu çeviren II. Hitit kat~~binalar~n~n paralelidir. Avlunun kuzeydo~u yönünde taban~~ ta~~dö~eli, geni~~bir soka~a ba~land~~~~görülmektedir. Bo~azköy'de, Alaca Höyük'te, Kültepe'de oldu~u gibi, Ma~at Höyük'te
de büyük binalar, Hititlere özgü, tabanlar~~ta~~dö~eli üstleri aç~k, geni~~avlulara
aç~lmaktad~r. Avlunun iki kesiminde (N-o/9 ve 0/7 karelerinde) daha do~uda
birle~meleri muhtemel iki kanal meydana ç~kar~ld~. Yap~lar~n kullan~lm~~~sular~n~~
ta~~yan bu kanallar, sitadeldeki saray kanallar~ndan daha küçük olmalar~na ra~men, bütün Hititli örgü tekni~inin özelliklerine sahiptir. Büyük binalar~n temelleri
taraf~ndan çok tahribe u~rat~lan ve 16. yüzy~la kadar yükselen IV. yap~~ kat~n~n
alt~nda, Kani~~ve Acemhöyük yang~nlar~na benzeyen, ~iddetli bir yang~nla tahrip
edilmi~~olan V. yap~~ kat~n~n kerpiç binalar~~ görülmektedir. Biz bu yap~~kat~n~n
hem mimarl~k özelli~i, hem de zengin kal~nt~lar~~bak~m~ndan L-M/13-16 ve Bat~~
çukurunda aç~~a ç~kar~lan binalarla ça~da~l~~~n~~kesinlikle tespit etmi~~bulunuyoruz.
Yang~n çok ~iddetlidir. Ev sahipleri, ancak canlar~n~~ kurtarabilmi~ler; bütün ev
e~yas~~yerinde kalm~~t~r. Ma~at Höyük'ün tarihinde ilk kez bu safhada mimarl~kta
esasl~~ bir de~i~iklik olmu~~ve ta~~temel yerini kal~n kalaslara b~rakm~~ t~r. Ma~at
Höyük yap~lar~nda a~aç kiri~, kalas çok önemli bir yer tutmu~~olmas~na ra~men,
binalar daima ta~~temelli idi. V. katta yap~lar~n daha çok ormanl~k bölge özelli~ine
uydu~u her evde görülebilmektedir. Bu in~a tarz~nda ta~~temel yoktur; onun yerini
tabana uzunlu~una ve travers ~eklinde yat~r~lan kal~n kalaslar alm~~t~r. Kerpiç örgü,
bu kalas temel üstünden yükselmektedir. Bunlar~n yan~nda, yaln~z kal~n kalaslarla
in~a edilmi~~evlerin varl~~~n~~ belgelendiren örnekler vard~r. V. kat~n bütün a~a~~~
~ehire yay~ld~~~~ve ça~da~lar~nda oldu~u gibi, zaman~n~n büyük ~ehirleri aras~nda
yerini ald~~~~görülmektedir. Kerpiç duvarlar~n geni~li~i 50 cm. den fazla de~ildir;
oda tabanlar~~ tazyik edilmi~~toprakt~r. Oda boylar~, genellikle 4 x 5; 3 x 5 m.
ölçüsünde olmal~d~r. Evlerle beraber yanm~~~iri küpler, yerlerinde kalm~~ ; küçük
kaplar, yang~n ve çöküntü nedeniyle odalar~n her yönüne da~~lm~~ ; ocak tabanlar~~
yer yer korunmu~tur. Parlak astarl~, perdahl~~ (k~rm~z~, kahverengi, devetüyü,
boz renkli) fincanlar; k~rm~z~, kahverengi ve devetüyü renginde astarl~~veya boya
banyolu, düz veya halka dipli, k~sa - uzun dik gagal~, tek ve üç kulplu, iri, orta
ve ufak boylu gaga a~~zl~~testiler; kulpsuz meyvelikler; yuvarlak ve yumurta gövdeli,
düz dipli, baz~lar~~kal~n k~rm~z~~~eritlerle nak~~l~~çift kulplu çömlekler; bas~k gövdeli,
k~sa kal~n emzikli, ço~u düz, az~~halka dipli çaydanl~klar; dört kulplu, halka dipli
iri çanaklar; kal~n cidarl~, kaba hamurlu tek gözlü malt~zl~~ tencere, Kani~~Karumu'nda Ib kat~~kaplar~n~n tam paralelidir. ~ri küplerin silindir ~eklindeki dik kulplar~~yerel özellikler göstermektedir. 18. ~~x 6.4 x 4.6 cm. ölçüsündeki ta~~balta
kal~b~, Kültepe ve Acemhöyük Ib tipi baltalar~n~n en güzeli en ince - uzun olan~d~r.
Kal~n z~hl~~ bu balta, di~erlerinden daha geli~mi~tir. Bu bölgenin madencilikte
Eski Tunç Ça~~nda eri~ti~i seviye dü~ünülürse geli~menin anlam~~ve yerli gelene~in
gücü, ustal~k kolay anla~~l~r.
Bu kata ait eski ve yeni buluntular~n hepsi (damga mühürler, tasvirli ta~~kal~plar, ritonlar) Assur Ticaret Kolonileri ça~~nda geli~en ve Karum'da Ib kat~~ile
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(Büyük Hammurabi ça~~) temsil edilen Hitit medeniyetinin Kani~~- Ali~ar - Sorgun
(Köhne) - Karama~ara - Kad~~ehri üstünden Tapigga bölgesine, de~i~iklik göstermeksizin, yay~ld~~~n~, burada da güney bölgeleri ölçüsünde "Büyük ~ehir medeniyeti" halinde temsil edildi~ini göstermektedir. Bu ~ehri Kani~~Karumu'ndan
(Ib den) ay~ ran tek unsur, burada Assur Ticaret Kolonileri ça~~na ait çivi yaz~l~~
tabletlerin, silindir mühürün bulunmam~~~ olmas~d~r. Assur Ticaret Kolonileri
ça~~n~n geç safhas~, birbirinden bu kadar uzak merkezlerde ayn~~üslübu temsil
etmekle kalmam~~~ayn~~ zamanda büyük bir yang~nla sona erdirilmi~tir. Amac~~
maden ticareti olan Assur Ticaret Kolonileri ça~~nda, madenin ve madencili~in
kayna~~~olan Karadeniz bolgesini bir yana b~rakmak ve eri~ilmesi kolay Do~u
Karadeniz bölgesinin iç k~s~mlar~n~, Kani~'te karargâh kurmu~~tüccarlar~n ticaret
alanlar~~ d~~~nda b~rakmalar~na olanak yoktur.
Tapigga ve Zile (Anziliya) bölgesi Güney Kapadokya, Kuzey Kapadokya
ve Iç Karadeniz bölgeleri aras~nda en uygun bir geçi~~/ ara bölgesi durumundad~r.
Ben, bu ça~daki kervan yolunun Orta Ça~larda Deveci da~lar~n~n dar ve yer yer
tehlikeli, fakat k~sa kervan yolundan farkl~~ olaca~~n~~dü~ünemiyorum. Heyetimiz
yapt~~~~ara~t~rmalarda, Ma~at Höyük'le ça~da~~Hitit ~ehirlerinin bu yol boyundaki
dizili~ini (Kad~~ehrine kadar) tespit etmi~tir. Zile - Tokat aras~ndaki Mabein
Hatun Han'dan ba~ka Boztepe ile Kad~~ehri aras~nda iki Selçuklu kervansaray~n~n
harabeleri de bu ara~t~rmalar s~ras~nda bulundu.
V. yap~~kat~n~n alt~nda, yang~nla sona erdirilmi~~olan VI. yap~~ kat~n~n kal~nt~lar~~ vard~r. Bu yang~n kat~, Orta ve Kuzey Anadolu'nun her yerle~im yerinde
görülen ve E. T. Ç. sonunu O. T. Ça~~~ba~~ndan ay~ran yang~nd~r. Bu enkazda
Ali~ar - Kültepe bölgesinden ithal edilmi~~boya ile nak~~l~~ III. Ali~ar grubuna giren
parçalar ve çift kulplu bardaklar, E. T. Ça~~n~n en son safhas~n~~tarihlendirmeye
yard~mc~d~r. Bunlar aras~nda, madeni örnekleri taklit eden omfalos'Iu çanaklar
ve gaga a~~zl~~testiler, fincan ve vazolar en çok kullan~lan kap tipleridir.
imparatorluk ça~~n~n amtsal yap~lar~na öncülük eden Tapigga saray~~ ar~ivi,
Hitit Ça~~n~n karanl~k bir dönemini ayd~nlatma yolundad~r. Böylesine büyük
merkezler, sonuna kadar ara~t~r~lmal~, an~tsal yap~lar~~restore edilmelidir.
Ilk kez bu kaz~ya ba~lama karar~n~~alan ve bunu bilinçli olarak sürdüren Türk
Tarih Kurumu'na, daha sonralar~~ çok mütevazi ölçüler içinde bu kaz~ya yard~m
eden Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'ne te~ekkür ederim. Dil ve TarihCo~rafya Fakültemizin katk~s~~ hiçbir zaman unutulmayacakt~r.
TAI-IS~N OZGÜÇ
5 — Konya Karal~gyük Kaz~s~~1980 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 yürütülmekte
olan Konya Karahöyük kaz~s~na 1980 y~l~nda 12 Haziran tarihinde ba~lanm~~~
ve kaz~~ çal~~malar~~ ~~ o Temmuz'a kadar sürdürülmü~tür.
Ba~kanl~~~m alt~ndaki kaz~~ heyetinde Arkeolog Neriman Tezcan, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistan~~Dr. Burhan Balc~o~lu, Türk Tarih Kurumun'dan Hititolog Sedat Erkut, Japon uyruklu ara~t~rmac~~
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Sachihiro Ohmura, yine Japon uyruklu ara~t~rma ö~rencisi Masako Tanji ile Dil ve
Tarih - Co~rafya Fakültesi ö~rencilerinden Nuri Alptekin, Yalç~n Gönülta~~, Servet
~ahin ve Murat An~l çal~~m~~lard~r.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü 198o kaz~~mevsiminde Konya
Müzesinden Arkeolog Mehmet Turgut temsil etmi~tir.
1980 y~l~nda Karahöyük'te T çukurunun kuzey kesiminde II. katta çal~~~lm~~t~r. 1975 y~l~nda I. katta saptad~~~m~z at nal~~biçimindeki büyük altar~n bulundu~u sahan~n alt~nda II. kata inilmi~tir. Bu alanda I. kat altar~mn bulundu~u
sahan~n hemen alt~nda duvar önünde yine at nal~~biçiminde ve di~er örneklerde
oldu~u gibi konsantrik dairelerle bezenmi~~ve önünde sunak k~sm~~bulunan, oldukça
iyi korunmu~, daha küçük ölçülerde bir altar bulunmu~tur. Altar~n üzerindeki
isler eserin ya ocak olarak kullan~ld~~~~ya da ate~~kültü ile ilgili oldu~unu göstermektedir. Altar~n do~u k~sm~nda hemen altara biti~ik durumda duvara yaslanm~~~
bir malt~z ocak in situ durumda meydana ç~kar~lm~~t~r.
Bu alan~n do~usunda kaz~lan k~s~m herhalde III. kata ait olacakt~r.
Altar~n bulundu~u mahallin güney k~sm~nda, evvelce bulunan I. kat yolunun
alt~nda, yine seramik parçalar~~ile dö~enmi~~II. kata ait bir yol ile III. kata ait bir
yolun kal~nt~lar~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r.
Kazd~~~rn~z alan~n kuzey k~sm~nda meydana ç~kar~lan duvar kal~nt~lar~~alçak
olmakla birlikte temiz bir plan vermektedirler.
1980 kaz~~ y~l~nda elde edilen buluntular aras~nda iyi korunmu~~durumda
bir kolcuklu bronz balta an~lmaya de~er. Tahsisat yetersizli~inden az i~çi çal~~t~r~labilmi~~ve bu durum kaz~~ sonuçlar~n~~etkilemi~tir.
OFtD. PROF. DR. SEDAT ALP

6 — Erythrai Kaz~lar~~1980 Çal~~malar~ :
1980 y~l~nda Temmuz ve A~ustos aylar~~ boyunca a~a~~daki çal~~malar yap~lm~~t~r:
Tiyatro Çal~~malar~~: Prof. Dr. Cevdet Bayburtluo~lu'nun idaresinde Temmuz
ay~~içerisinde sahne bölümünün kaz~lmasma devam edilmi~, ve bat~~yan kap~s~~
ile orkestran~n theatron ile olan s~n~r duvar~~ortaya ç~kar~lm~~, ayr~ca tiyatroya ait
öküz ba~~~girlandlarla süslü kitabeli sunak bulunmu~tur.
Prof. Dr. Ümit Serdaro~lu A~ustos ay~~içinde theatron bölümünün restorasyon
çal~~malar~n~~sürdürmü~tür. Eldeki para yeterli olmad~~~ndan, theatron bölümünün
plana al~nmas~~ i~i ile yetinilmek zorunda kahr~m~~t~r. En eski ,Anadolu tiyatrolar~~
içinde önemli bir yeri olan Erythrai tiyatrosunda bugüne de~in yap~lm~~~çal~~malar
hakk~nda ~ubat ay~~sempozyumunda bir rapor sunulacakt~r.
Akropolis Çal~~malar~ : Akropolis'te Athena tap~na~~~ile ilgili çal~~malara
Ege Üniversitesi asistanlar~ndan Dr. Ömer Ozyi~it'in idaresinde Temmuz ay~~
süresince devam edilmi~tir. Bu y~l Athena temenosunda yap~lan sondajlarla naosun
Geç Geometrik döneme giren kuzey ve do~u podium duvarlar~n~n kal~nt~lar~~ile,
do~u, kuzey ve güney stylobat duvarlar~n~n art~klar~~saptanm~~t~r. Böylece stylobat~n orijinal uzunlu~unun 29.30 m., orijinal geni~li~inin ise 14.15 m. oldu~u
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anla~~lm~~t~r. Ayr~ca, 1978'de 29.60 m. olarak saptanan podium uzunlu~una ek
olarak bu y~l bat~~podiumunun mevcut uzunlu~unun 22.90 m. oldu~u belirlenmi~tir.
Athena tap~na~~~konusundaki kesin sonuçlar 1981 y~l~nda yap~lacak çal~~malarla elde edilecektir.
Cennettepe Villas~~Çal~~malar~ : A~ustos ay~~içinde Asistan Dr. Ömer Ozyi~it'in
idaresinde çal~~~lm~~~ve peristyl planl~~ M. S. 2. yüzy~l Roma villas~n~n M. S. 5.
ve 6. yüzy~llardaki tadilat~~s~ras~nda yap~lm~~~mozaiklerden, eskiden bulduldar~m~za
ek olarak, yenileri gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Güzel korunmu~~olan mozaikler Ephesos
kaz~lar~~uzmanlar~~ olan Scherer ve Willi taraf~ndan restore edilmi~tir. Cennettepe
Villas~ndaki kaz~~ ve restorasyon i~lerine 1981 y~l~nda devam edilecektir.
Odeneklerin azl~~~~nedeni ile bu y~l Bayrakl~'da kaz~~ yap~lmam~~, buna kar~~n
buluntular incelenerek yay~na haz~rl~k i~leri yürütülmü~tür.
ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL

7 — Çavu~tepe Kaz~s~~ 1980 Çal~~malar~ :
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji
Ara~t~rmalar~~ Merkezi", Türk Tarih Kurumu ve Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta olan Çavu~tepe kaz~s~na 21 A~ustos - 4 Eylül 198o tarihleri aras~nda devam edilmi~tir.
Bu y~lki kaz~lar, ba~kanl~~~m alt~ndaki Doç. Dr. Mehmet Ozsait, Doç. Dr.
Veli Sevin, Asistan Dr. Oktay Belli, Mimar Serpil Ozu~urlu, Foto Uzman~~Selamet
Ta~k~n, Arkeolog Fikriye Erzen, Eskiça~~Tarihi Kürsüsü ö~rencilerinden Yavuz
Ozgüldür, Serdar Duruel, Hasan Bahar, ~evket O~uz, Klasik Arkeoloji Kürsüsü
ö~rencilerinden O~uz Tekin'den kurulu bir bilim kurulunca yürütülmü~tür. Kaz~lar~m~za Kültür Bakanl~~~~temsilcisi olarak Mersin Müzesi asistanlar~ndan Hakk~~
Alhan kat~lm~~t~ r.
1980 y~l~~Çavu~tepe kaz~lar~nda ~u noktalarda çal~~~lm~~t~r: ~~— Yukar~~ Kale
Kaya Platformu'nun aç~lmas~, 2 - Yukar~~Kale kuzey sur duvarlar~n~n kaz~lmas~,
3 — Yukar~~ Kale Temenos duvar~n~n kuzey k~sm~n~n kaz~lmas~ , 4 Yukar~~
Kale Tap~na~~'n~n kuzeybat~~sahas~n~n kaz~lmas~, 5 — A~a~~~Kale'de Uçkale
güney k~sm~ndaki y~k~nt~~ tabakas~n~n kald~r~lmas~~ve zeminin meydana ç~kar~lmas~d~r.
— Yukar~~Kale Kaya Plâtformu'nun aç~lmas~.
Yukar~~Kale'deki Kaya Platformu'nun aç~lmas~na, Çavu~tepe kaz~lar~n~n
ilk y~l~nda ba~lanm~~ ; ancak o zamanki ~artlar~n ve mali durumun yetersizli~i dolay~s~~
ile kaz~ya devam edilememi~ti. 1976 y~l~ndan beri Yukar~~ Kale kaz~lar~na h~z
verilmesi ile Platformun aç~lmas~~da ele al~nm~~~ve bu y~lki çal~~malarla son k~sm~~
da kaz~larak, bu geni~~çaptaki an~tsal Kaya Platformu tamamen meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu Platformun her ne kadar Van Kalesi (Tu~pa)'ndeki "Anal~~ K~z" Platformu gibi, dini fonksiyonu oldu~u henüz tespit edilemiyorsa da, A~a~~~Kale'ye
ç~kan rampalar~~ve güney ve kuzey ovalar~ndan geçen yollar~n gözetleme yeri olmas~~
bak~m~ndan stratejik bir önem ta~~m~§ olmal~d~r. Ayr~ca ~imdiye kadar bilinen
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Urartu kalelerinden hiçbirinde bu çapta ve bu tipte bir kaya platformuna rastlanmam~~~olmas~~da dikkat çekicidir.
2 — Yukar~~Kale kuzey sur duvarlar~n~n kaz~lmas~.
Daha önceki y~llarda Kaya Platformundan kuzeye devam eden sur ile kuzey
sur duvar~n~n kesi~ti~i noktadan itibaren, kuzey surlar~~ kaz~lmaya ba~lanm~~,
do~uya do~ru 15 m. uzunlu~unda bir k~s~m Anakaya'ya kadar kaz~lm~~~ ve bir
Bastion.'a var~lm~~t~r. Burada Anakaya'dan mevcut üst seviyeye kadar olan yükseklik 3 m. olup, 4 ta~~s~ras~~ meydana ç~kar~lm~~t~r. Küçük buluntu olarak bol
miktarda Ortaça~~ve az miktarda Urartu seramik parçalar~~ile paslanm~~~bronz
parçalar~~ ve demir cürufuna da rastlan~lm~~t~r. Duvar tekni~i ve stili M. O. 8.
yüzy~l Urartu özelli~ini göstermektedir.
3 — Yukar~~Kale Temenos duvar~n~n kuzey k~sm~n~n kaz~lmas~.
Do~u Temenos duvar~n~n kuzey-do~u kö~esinde bir sondaj yap~lm~~~ve üst
düzeyden 0.30 m. derinlikte, kuzey Temenos duvar~n~~ olu~turan 0.75 x 0.95 m;
0.75 x 0.85 m. ve 0.75 x 0.85 m. boyutlar~nda 3 ta~~blok meydana ç~kar~lm~~t~r.
Kaz~ya devam edildikçe Temenos bloklar~ ndan 0.45 m. uzakl~kta, düzgün i~lenmemi~~ta~lardan olu~an bir duvar s~ras~na ve yine bloklardan 1.10 m. yukar~da
(güney tarafta), bir m~c~r zemine rastlan~lm~~t~r. Bundan sonra do~u Temenos
duvar~n~n kuzey-do~u yönünde, önceki y~llarda aç~lm~~~bulunan X çukurunda
çal~~~lm~~t~r. Burada ortaya ç~kar~lan ta~~temelli yap~, gerek yap~~tekni~i, gerekse
gösterdi~i plan itibariyle daha erken bir döneme ait oldu~u intiba~n~~ verdi~inden,
bu duvar~n devam~n~~ve yap~n~n esas ~eklini tespit için X açmas~n~n ~~ m. bat~s~nda
1.30 x 2.65 m. boyutunda yeni bir sondaj yap~lm~~t~r. Yeni açmada o.10 m. derinlikte, X açmas~ndan uzanan duvar tespit edildi~i gibi, 0.25 m. derinlikte, ~ . duvar~n
altmda 2. bir duvar, yani erken devir evinin esas duvar~~bulunmu~~oldu. Duvar~n
yönünü takip edebilmek için sondaj yerinden ~~m. daha bat~ya do~ru, yine 1.30 x
2.65 m. boyutunda 2. bir sondaj yap~lm~~, burada da 0.35 m. de ta~~temele yine
rastlanm~~~ve kaz~ya devam edildikçe ta~~temelin bir kö~e yapt~~~~görülmü~tür.
0.50 m. derinli~e ula~~ld~~~nda da üstü çamur kapl~~dö~eme topra~~~ile kar~~la~~Lm~~t~r. Çamur zeminle ta~~temelin birle~me ~eklinin aynen Kaya Platformunda oldu~u
gibi kavisli olu~unun tespit edilmi~~olmas~, yap~n~n erken döneme ait olmas~~ihtimalini kuvvetlendirmi~tir. Yap~n~n tam ~eklini tespit edebilmek için temizlik çal~~malar~~yap~l~rken, 0.75 m. derinlikte çamur ve kerpiç bir zemine rastlanm~~~ve baz~~
yerlerinin yumu~akl~~~~dolay~s~yla kademe ~eklinde yap~lan kaz~~sonunda, birbiri
üstünde 5 zemin tespit edilmi~tir ki, bu durum yap~n~ n uzun müddet ve birçok
defa iskân edilmi~~oldu~unu aç~klamaktad~r.
4 — Yukar~~Kale Tap~na~~n~n kuzey-bat~~sahas~n~n kaz~lmas~.
Bu k~s~mda 12 X 8 m. boyutundaki bir tran~ede çal~~malara ba~lan~lm~~t~r.
0.25 m. den itibaren Ortaça~~s~rl~~ve s~rs~z keramik parçalar~~ve kerpiç malzeme
ç~kmaya ba~lam~~t~r. Tran~enin güney-bat~~kesiminde 0.70 m. derinlikte bir çukur
ve içinde yanm~~~tah~l bulunmu~tur. Bunun bir zahire çukuru oldu~u anla~~lm~~t~r.
Tran~enin tap~na~a yak~n olan do~u taraf~ndan 0.15 m. derinlikte üçgenimsi bir
yap~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Tran~enin güney-bat~~kö~esinde, 1.05 m. derinlikte
yanm~~~kerpiç zemine rastlan~lm~~t~r (3 x 2.50 m.), bunun do~usunda mavi fresko
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tabakas~~(o.8 X 0.12 m. boyutunda) bulunmu~tur. Kerpiç zemin üzerinde bol
miktarda okside olmu~~amorf bronz ve demir parçalar~n~n ele geçmesi, burada
bir madenci atölyesinin bulundu~u ihtimalini vermektedir. Fakat madenci potalar~~henüz bulunamam~~t~r.
Tran~enin ortalar~nda bulunan, su ile ilgili bir tesisin oldu~unu zannetti~imiz
yerde, bir saban demiri meydana ç~kar~lm~~t~r ki, bunun sonradan ba~ka bir maksatla da, belki de su tesisat~nda kullan~lm~~~olmas~~ mümkündür. Güney-Do~u
kö~ede, maden parçalar~n~n bulundu~u ve tand~r çukurunt~n meydana ç~kar~ld~~~~
yerde, kerpiç zemine rastlan~lm~~~olup, mevcut yüksekli~i 0.20 m. olan kerpiç bir
duvarla bat~~ve kuzeyde s~n~rland~r~lrm~t~r. Buras~~da tran~enin güney-bat~~kö~esinde ortaya ç~kar~ lan mekânla bir benzerlik göstermektedir. Bu birbirine benzer
iki mekânda çok miktarda maden parçalar~na rastlanmas~, ate~in yand~~~n~~gösteren bir tabakan~n bulunmas~, mekanlar~n madenci f~r~n~~olabilece~i dü~üncesine
bizi sevk ediyor. Bununla beraber, maden parçalar~n~~ihtiva eden bu mekanlar~n
ba~ka sebeple de ~iddetli bir yang~n geçirmi~~olmalar~~da ihtimal dahilindedir.
5 — A~a~~~Kale'de Uçkale güney k~sm~ndaki y~k~nt~~tabakas~n~n kald~r~lmas~~
ve zeminin meydana ç~kar~lmas~.
Bütün kaz~~boyunca, özellikle ö~leden sonralar~~ ~iddetli rüzgar dolay~s~yla
Yukar~~Kale'de çal~~~lamad~~~ndan, A~a~~~Kale'de Uçkale'nin güneyinde kaz~~
sürdürülmü~ tür. Buradaki çal~~malarda Uçkale güney surlar~n~n ön k~s~mlar~~kaz~larak Anakaya veya Urartu zeminine kadar inilmi~, baz~~önemli mimari tespitler
yap~lm~~, sur duvarlar~n~ n yüksekli~i bütünü ile meydana ç~kar~lm~~t~r. Ayr~ca
sur duvarlar~na eklenen mekânlardan baz~lar~~ bo~alt~lm~~t~r. Bundan ba~ka sur
duvar~nm en alttaki, Anakaya'ya oturtulmu~~ilk blok ile Anakaya aras~ndaki k~sma
Urartu harc~~kondu~u tespit edilmi~tir. Bununla sur duvar~n~n su ve nem almas~~
önlenmi~~olmal~d~r.
PROF. DR. AF~F ERZEN

Çavu~tepe Kaz~~Heyeti Ba~kan~~
8 — Acemhöyük Kaz~s~~1980 Çal~~malar~ :
Bu y~l kaz~lar Türk Tarih Kurumu ad~na Haziran ve Temmuz aylar~nda
yap~ld~. Ba~kanl~~~mdaki heyet Dr. Aykut Ç~naro'glu, Dr. Aliye özten, Foto~raf
Salahaddin Oztartan ve Cengiz Erol'dan kurulu idi. Kültür Bakanl~~~n~~Ni~de
Müzesi Müdür Yard~mc~s~~ Erol Faydal~~temsil etti.
Geçen y~ l ileri bir duruma getirilen, iki saray~n çanak çömlek envanterinin
tespiti üzerindeki çal~~malara devam edildi. Ayr~ ca saray~n güneyinde XI. kata
inilen BC/50-5 ~~ oca~~ nda bulunan etütlük malzemenin katlara göre tasnifi tamamland~, yay~na haz~r duruma getirildi.
Kaz~lar höyü~ün bat~~ taraf~ndaki alanda yürütüldü. Bilindi~i gibi Acemhöyük'
ün en önemli topografik özelli~i ortas~n~n alçak ve düz bir platform halinde olmas~,
etraf~nda de~i~ik yüksekliklerde dört tepenin bulunmas~d~ r. Güneye dü~en en yüksek
k~s~mda Sar~kaya-saray~ , kuzeyinde Hatipler-saray~~ortaya ç~kar~lm~~t~r. Üçüncü
yükseklik bat~~taraf~ndad~r. Burada ilk ara~t~rma 1971 y~l~nda yap~lm~~, yanm~~~
bir binan~n kömürle~mi~~a~aç kal~nt~lar~~ele geçirilmi~tir. Binan~n taban~nda ke~-
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fedilmi~~olan, seramik, madenler ve Sar~kaya-saray~nda e~leri bulunan mühür
bask~lar~~ bu yap~n~n da M. O. 18. yüzy~la ait oldu~unu bize ö'~retmi~ti. 1979'da
bu oca~~n kuzeyinde kaz~lara ba~lanm~~, duvar kal~nt~lar~na rastlanmakla beraber,
ta~~temellerin Hellenistik devir insanlar~~taraf~ndan, kendi evlerini yapmak üzere
söküldü~ü, ancak küçük adac~klar~n korunabildi~i görülmü~, taban üstünde bol
miktarda yanm~~~ a~aç kal~nt~lar~na raslanm~~t~. Bu y~l VY/56; TV/55 ve TV/54
te yani, 1979 oca~~n~n kuzeyi, bat~s~~ve güneyinde kaz~~ alan~~geni~letildi ve ilk
olarak Hellenistik devrin, M. O. 18. yüzy~l binas~n~n kuzey k~sm~n~n temellerinden
derlenmi~, çok defa k~r~larak, bazen de eski büyüklü~ünde b~rak~larak denenen
ta~lardan yap~lm~~~evlerinin duvarlar~na rastland~. Güney ve bat~da do~rudan
do~ruya yanm~~~binan~n çok harap enkaz~~ile kar~~la~~ld~. Kerpiç duvarlar~n bir
yere y~~~ld~~~~ve ta~~temellerin büyük k~sm~n~n burada da söküldü~ü anla~~ld~.
Oldukça iyi korunan binan~n güneyde, kal~n direkleri ve hat~llar~~yanm~~~olarak
yatay ve dikey bir biçimde dü~mü~tü. Bunlardan çok budakl~~olan bir dire~'in
dört metre uzunluktaki k~sm~~ölçülebildi. Ah~ap kal~nt~lar aras~nda, az yanm~~,
oldukça iri bir parça Eski Ça~~mimarl~~~~için önemli bir kal~nt~d~r. Ni~de Müzesine
nakletti~imiz bu direk parças~n~n yanlar~~ dilimler halinde yontulmu~tur.
Yaln~z dipleri korunmu~~bina taban~ na gömülü küpler bu binada da erzak
depolar~= varl~~~n~~ belirtmi~tir.
Seramik ve a~~r~aklardan ba~ka, çok sa~lam durumda bulunmu~~olan bir
orak, ayn~~ ça~a ait benzerleri aras~ nda önemli bir yere sahip olacakt~r.
Sar~kaya saray~nda fildi~i eserler aras~nda i~lenmemi~~örnekler bolca ele geçirilmi~~ve bunlar~n Acemhöyük'te fildi~i i~i atölyelerinin varl~~~na i~aret etti~ini,
heykelcilik ve kabartmal~~ plaklar~n Hitit üslubunda olu~umunun anlam~n~~ortaya
ç~kard~~~n~~belirtrni~tik. Bu y~l bat~~binas~n~n taban~~üstünde ke~fedilen di~in kök
taraf~n~n yar~~büytiklü~ündeki iri parça, Anadolu'lu fildi~i eserlerin burada imal
edildi~ine dair çok kuvvetli bir belgedir. Di~~yang~ndan çatlam~~~ve kireçle~mi~tir.
NIMET CIEGüç
9 — ikiztepe Kaz~s~~1980 Çal~~malar~ ;
Türk Tarih Kurumu ad~na, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün,
~stanbul Üniversitesi'nin ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun kat~lmalar~~
ile yap~lmakta olan tkiztepe kaz~s~n~n 5980 dönemi çal~~malar~~ 17 Haziran - 29
A~ustos tarihleri aras~nda geli~tirildi.
Üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~r~~ba~kanl~~~~alt~ndaki Kaz~~Kurulu
Doçent Dr. Önder Bilgi, Handan Alk~m (Koordinatör Arkeolog), Yüksek MimarArkeolog Dr. Günhan Dan~~man, Yüksek Mimar Lâmi Alp Çetfr~sü, Arkeolog
Zeynep Sevim Sar~, Arkeolog Gülsün Umurtak, Foto Uzman~~Mehmet Ali Dö~enci
ve staj gören be~~üniversite ö~rencisinden olu~makta idi. Samsun Müzesi Asistanlanndan Arkeolog Ömer Özden, Kültür Bakanl~~~~temsilcisi olarak görev ald~.
Fizik Doçenti Dr. Yeter Göksu Ogelman, Jeofizik Doçenti Dr. Muzaffer Sanver,
Paleozoolog Mr. Sebastian Payne ile Mr. Michael Grant ve Paleobotanist Mr.
H. Woldring seçkin uzman konuklar~ = olarak bir süre Ikiztepe'de bulundular.
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Kaz~lar, dört yükseltiden (I, II, III, IV) olu~an ve jeofizik verilere göre eskiden hem Karadeniz'in hem de K~z~l~rmak'~n k~y~s~nda oldu~u anla~~lan Ikiztepe
Höyü~ünün yaln~z bir yükseltisinde ( = Ikiztepe I'de) sürdürüldü.
Amaçlar:
~~ — Eski Tunç III ile Eski Hitit ba~lang~c~~ aras~nda yer ald~~~~anla~~lan ve
"Er - Hitit" ya da "Geçi~~- Ça~~" olarak tan~mlanan ve bundan önceki dönemlerde alt~~evreli oldu~u saptanan Kat I'i daha geni~~bir alanda açmak ve onun
alt~ndaki Eski Tunç Ça~~~( = Kat II) yerle~mesinin çe~itli evrelerini açmak.
2 - Nekropol kesimindeki ara~t~rmalara devam etmek.
Bunun için, ~kiztepe I'in kuzey, güney ve bat~~yönlerinde 5 x 5 m. boyutunda
olan 32 grid - karede toplam 800 mylik bir alanda derinle~ildi. Faaliyetimizi
stratigrafik sonuçlar, mimari özellikler, nekropol ve arkeometrik çal~~malar ba~l~klar~~ alt~nda özetleyebiliriz.
Stratigrafik sonuçlar:
Bu dönemde de, Kat Pin ( = "Geçi~~Ça~~n~n") Ikiztepe I'de alt~~evresinin
varl~~~~saptand~.
Kat I'in alt~nda yer yer 0.50-1.00 m. kal~nl~~~nda, yanarak kömürle~mi~~ah~ap
hat~l parçac~ldar~ndan, ~iddetli yang~n sonucu adeta tu~lala~m~~~ pisi parçalar~ndan
ve kültür kalmular~ndan olu~an ve taraf~rn~zca "Kar~~~k Tabaka" olarak adland~r~lan bir moloz birikintisi mevcuttur.
Bu "Kar~~~k Tabakan~n" k~smen içinde k~smen de onun alt~nda büyük bir
mezarl~k kesimi (Nekropol) yer almaktad~r.
Daha derinde Eski Tunç Ça~~~yerle~mesi ( = Kat II) ba~lar. 1980
döneminde
kaz~lan alanlar~n verilerine göre, Kat II, Ikiztepe'de birbirinden farkl~~iki yükselti
olu~turmaktad~r. Bunlardan biri, Höyü~ün merkezinde ve güney - kuzey do~rultusunda e~ilim gösterir. Ikincisinin e~ilimi ise Höyü~ün merkezine do~ru bat~do~u yönündedir. Ça~da~~olduklar~~belirlenen bu iki yükseltide saptanan ve dört
evresi olan bu yerle~meyi Kat Ila olarak tan~mlad~k.
Kuzey-güney do~rultusunda açt~~~m~z derin çukurda ise ( = H Sondaj~),
Kat IIa'n~n alt~nda yer alan, alt~~evresi olan ve yine Eski Tunç karakteri gösteren
yap~~kal~nt~lar~~belirdi. Daha eski oldu~u anla~~lan bu yerle~meyi de Kat Ilb olarak
tammlad~k. Böylece, litiztepe rin formasyommu aç~klay~c~~stratigrafik sonuçlar
bu dönemde elde edilmi~~oldu.
Mimari özellikler:
Ikiztepe'de Kalkolitik Ça~'dan ba~layarak bütün devirler boyunca ah~ap
mimarinin uyguland~~~n~~daha önceki dönemlerde aç~klarn~~t~k. ~~98o'de ise, Ikiztepe I "Er - Hitit" ( = Geçi~~Ça~~) ile Eski Tunç devrinin ah~ap mimarl~k tekni~inde farkl~l~klar saptayabildik, ~öyle ki: Eski Tunç Ça~~~yap~lar~, düzeltilmi~~
bir zemine temelsiz olarak çat~lan bir ah~ap kasnak üzerinde yükselir, duvarlar
yatay vaziyette üst üste konarak ba~lanan tomruklardan olu~maktad~r. Tomruklar~n aras~nda has~l olan bo~luklar çamurla doldurulmakta ve bu ah~ap konstrüksiyon içte ve d~~ta kal~n bir çamur s~va ile ( = pisd) kaplanmaktad~r. Çat~= e~ik
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dam türünde oldu~u ve sazla örtüldü~ü anla~~lmaktad~r. Eski Tunç Ça~~~evlerine
ait yatay ah~ap hat~llar~n kömürle~mi~~kal~n izleri kaz~~alan~n~n dikey kesitlerinde
kolayca farkedilir.
"Geçi~~Ça~~" yap~lar~na gelince: Söz konusu devirde özellikle maden teknolojisi için, dilinmi~~tahtalar ya da ince latalar ev yap~m~nda kullan~lm~~t~r. Birbirine s~k~ca geçirilerek yükseltilen ah~ap duvarlarda art~k kal~n s~vaya gereksinme
duyulmam~~t~r. Bu tür evler yan~p y~k~ld~~~~vakit sadece bast~r~lm~~~toprak siyah
tabanlar~~kalabilmektedir.
~ kiztepe'nin Kalkolitik ve Eski Tunç Ça~~~ah~ap mimarl~~~~Anadolu'da bugüne
kadar aç~~a ç~kar~lan ah~ap min~arl~ktan ayr~cal~k gösterir; baz~~farklar~~olmas~na
ra~men en yak~n benzerine Karata~~- Semayük'ün Eski Tunç devri yap~~kal~nt~larmda rastlan~r. Buna kar~~ n Ikiztepe'nin ah~ap mimarl~k tekni~i Balkanlarda
ve Do~u Avrupa'da ayn~~ça~larda uygulanmakta olan ah~ap mimarl~k tekni~ine
dolayl~~olarak ili~ki gösterir.
III. Nekropol:
Bu dönemde kaz~~alan~m~z~ n 15 grid - karesi içinde 79 mezar aç~~a ç~kar~ld~.
Bunlar genellikle yön birli~i olmayan basit topra~a gömü türündedirler. ~skeletler
s~ rtüstü yatmakta, kollar gövdenin iki yanmda bulunmakta, bacaklar da yan yana
uzat~lnu~~olup, yüz gö~e bakmaktad~r.
~kiztepe rin bat~~yönünde ~~975'te 21 gömüsü olan bir mezarl~k kesimi (Nekropol I) bulmu~ tuk. 1978 ve 1979'da yine ~ kiztepe I'in orta ve kuzey kesiminde
derinle~irken 34 mezar meydana ç~kar~lm~~~ve aradaki 2-2.5 m.'lik kot fark~~ göz
önünde tutularak buras~~"Nekropol II" olarak adland~ r~lm~~t~. 198o dönemi çal~~malar~~bu iki mezarl~k aras~nda geli~tirildi ve ~kiztepe I'in yukar~da aç~klad~~~=
e~ik formasyonu nedeni ile Höyük üzerinde yine e~ik olarak yer alm~~~olan büyük
bir tek Nekropolün varl~~~~saptand~ . Bugünkü durumu ile Nekropol 5 x 5 m. boyutunda 42 grid - kareyi içermektedir. Birkaç nesil boyunca kullan~ld~~~~anla~~lan bu
mezarl~~~n, ~kiztepe rin henüz kaz~lmayan biti~ik ve yak~n grid - karelerine de
yay~ld~~uu ve dolay~s~yla daha geni~~bir sahay~~kaplad~~~n~~varsaymaktay~z.
Bu dönemde ~kiztepe Nekropolünde çok say~ da gömü hediyeleri meydana
ç~kar~ld~. Say~lar~~ alt~m~a yakla~an bu hediyelerin hemen hepsi bronzdan yap~ltru~lard~r; çe~itli silâhlar, süs e~yalar~~v.s.; bunlar~n aras~nda pi~mi~~topraktan
yap~lma üç de kase vard~r. Bu k~sa raporda, ölü hediyelerinin ancak birkaçnu
zikredebilece~iz.
K~lseler : Dipleri düzdür, yukar~ya do~ru düz olarak geni~leyen bedenlidirler. Dudaks~z a~~zlar~nda kar~~l~kl~~olarak üçgenimsi biçimde d~~a do~ru dörder
organik ç~k~nt~~mevcuttur.
Süs e~yalar~~ aras~nda yüzükleri, bilezikleri ve küpeleri sayabiliriz.
Gömü hediyeleri içinde, iki~er iki~er s~rt s~rta ve simetrik durumda dört
spiralden olu~an bir eser türü ilginçtir; bundan üç tane bulundu (Uzunl~~klar~~
6.5, 7.8, 11.5 cm., kalml~k 5, 6 ve 4 mm.). 1975'te yine ~kiztepe rin Nekropol kesiminde bunun benzeri meydana ç~kar~lm~~t~~(Uzunluk 9.5 cm., kal~nl~k 6 mm.).
Bu eserin bronzdan yap~lm~~~en yak~n benzeri, bugünkü bilgimize göre, Aslantepe
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(Malatya) kaz~s~nda bulunmu~tur. Gerek Yak~n - Do~u'da ve Anadolu'da gerekse
Ege Bölgesinde Eski Tunç III'den itibaren örnekler vermeye ba~layan bu motif
hemen daima k~ymetli madenden (alt~n, gümü~) çok ufak boyda (9- ~~o mm.) yap~lm~~~olup süs e~yas~~(gerdanl~k tanesi) olarak kullan~lm~~t~r. Örne~in Alacahöyük
Kral mezarlar~nda, Troya II'de, Tel Brak'ta, Kani~~- Kanunu'nda II. Kat bir
çocuk mezar~ nda, Mari'de, Girit'te ve Miken'de oldu~u gibi. ~ltiztepe'nin dört
spiralden olu~an bu mezar hediyelerinin ise birer süs e~yas~~olmalar~ndan ziyade
birer simge ya da kült e~yas~~olarak tan~ mlanabileceklerini varsaymaktay~z.
d) Gömü hediyesi olarak b~rak~ lan silahlar aras~nda dokuz m~zrak ucu ve
bir kama bulundu.
M~zrak uçlar~ndan sekizinin sö~üt yapra~~~biçiminde bedenleri vard~r; yamuk
kesitlidirler, yass~~s~rtl~, uzun ve k~vr~k sapl~d~ rlar. Bedenlerinde delik yoktur. Bunlardan biri normalin üstünde büyüktür.
M~zrak uçlar~ndan biri ise ötekilerden daha k~sa ve daha kal~n bedenlidir;
uç bitimi sivri olmay~p, yar~may ~eklinde yass~t~lm~~t~ r. Kare kesitli olan k~vr~k
bir sap~~ vard~r; sap m~zra~a bir perçin ile tutturulmu~tur. M~zrak bedeninin her
iki yüzünde iç içe iki daireden olu~an kabartma halinde birer güne~~kursu ve onlar~n
alt~nda yine kabartma halinde cephede tasvir edilmi~~ ~ematik birer insan figürü
yer almaktad~ r. Figürlerin her ikisinin de kollar~~yana aç~lm~~~vaziyettedir; yuvarlak yüzlü ve kabar~k burunludurlar; göz bebekleri kakmad~ r. Kabartmalardan birindeki belirgin gö~üsler ve eteklik bunun di~i oldu~unu belirler. Öteki ise erkeklik uzvu belirtilmi~~bir erkek tasviridir. Bunlar~n bir tanr~~çifti olduklar~n~~varsaymaktay~z.
1975 döneminde yine ayn~~Nekropolde bu m~zrak ucunun t~pk~~bir benzerini
bulmu~tuk. Bunlar~n birer tören m~zrak ucu olduklar~~ a~ikard~r.
~kiztepe'nin bu iki tören m~zrak ucu Anadolu'nun din tarihi için önemli belge
niteli~ini ta~~yan birer ünik eserdir. Böyle bir kabartmal~~m~zrak ucunun, bugünkü
bilgimize göre, tam benzeri yoktur. Teknik ve ~ekil bak~m~ndan de~i~ik olmalar~na
ra~men, Alacahöyük ve Ahlatl~ bel'deki soyut ve ~ematik idolleri and~rmaktad~r.
M~ zrak ucumuzun üstündeki güne~~kurslar~~da yine Alacahöyük'tekilere benzer.
Böylece, bu iki tören m~ zrak ucu, içerdikleri konu bak~m~ ndan Iç Anadolu'nun
Eski Tunç Ça~~~sonlar~nda gözlenebilen dini gelene~in Ikiztepe'de de varl~~~n~~
yans~tmaktad~r.
Ikiztepe Nekropolünün tarihlendirilmesine gelince: Mezar hediyesi olarak
konan çanak - çömlek ve madeni eserler, özellikle m~zrak uçlar~, bu Nekropolün
Eski Tunç III Ça~~na ait oldu~unu belirlemektedir.
IV. Arkeometrik çal ~~ malar:
C 14 yöntemi ile ya~~tayini için Ikiztepe'nin çe~itli kültür katlar~ndan örneklerden yedisi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü ö~retim üyelerinden Prof.
Dr. Mehmet Ergin taraf~ndan de~erlendirildi.
Termolüminesans yöntemi ile ya~~tayini ile ilgili olarak radyasyon profilini sa~lamak amac~yla /kiztepe II'nin Kalkolitik ve Ikiztepe I'in de Eski Tunç III ve
"Geçi~~Ça~~" katlarma dozimetreler (Calcium sulfate, dysprosium oxyde ve Hafniurddan olu~an tabletler) Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü ö~retim üyelerinden
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Doçent Dr. Yeter Göksu Ogelman taraf~ndan yerle~ tirildi. Geçen sene ayn~~amaçla
konan dozimetreler de yerlerinden ç~ kar~ld~. Bunlar~n laboratuvar çal~~malar~~
geli~ tirildi ve Ikiztepe'nin radyasyon profilini aç~ klayan sonuçlara ula~~ld~. Halen
keramik örneklerinin tarihlendirilmelerine ili~kin çal~~malar yürütülmektedir.
~kiztepe çanak - çömle~in kimyasal analizinin yap~lmas~~için hem Ikiztepe'nin
çe~itli kültür katlar~ndan, hem de Ikiztepe'nin yak~n çevresindeki kil yataklar~ndan
al~nm~~~olan örnekler Orta Do~u Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi
ö~retim üyelerinden Doçent Dr. Olcay Birgül taraf~ndan ilgili laboratuvarda de~erlendirildi.
Madeni eserlerimizin kantitagf spektral analizleri Bo~aziçi Üniversitesinden
Doçent Dr. Hâdi Ozbal ve Çukurova Üniversitesinden Dr. ~eref Kunç taraf~ndan
yap~lmaktad~r.
Paleozoolojik incelemeler: ~~ 980 döneminde Ikiztepe I'de Kat I ve Kat Irde
bulunan hayvan kemikleri Paleozoolog Mr. Sebastian Payne taraf~ndan de~erlendirildi. Ayr~ca yüzdürme ve eleme tekni~i ile bal~k ve ku~~kemi~i kal~nt~lar~~
elde edildi.
Paleobotanik ara~t~rmalar: Yine bu dönemde yüzdürme ve eleme yöntemi
ile Ikiztepe I'in çe~itli kültür katlar~ndan yang~n sonucu kömürle~mi~~tah~l, tohurn
ve bitki kal~nt~lar~~topland~. Bundan ba~ka polen örnekleri de al~nd~. Malzeme,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün müsaadesi ile Groningen Üniversitesi Biyoloji - Arkeoloji Laboratuvar~ na gönderildi. Orada tan~nm~~~Paleobotanist
Prof. Dr. W. van Zeist taraf~ ndan incelenecek ve ara~t~rma kaz~~raporumuzda
yay~nlanacakt~r.
Ikiztepe kaz~s~n~n 1980 dönemi çal~~malar~n~ n en önemli sonucu, Karadeniz'in
bu orta kesiminde Eski Tunç III'e ait büyük bir Nekropolün varl~~~n~n saptanmas~~
ve gömü hediyeleri aras~nda bulunan çok say~ daki madeni eserlerin söz konusu
ça~da Anadolu'nun maden endüstrisine olan katk~lar~n~n belirlenmesidir.
U. BAHADIR ALKIM

~ o — Enez Kaz~s~~ 1980 Çal~~malar~ :
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Enstitüsü", Türk Tarih Kurumu ve Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü ad~na, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun da deste~i
ile yap~lmakta olan Enez kaz~s~ na 30 Haziran - 19 Temmuz ~~980 tarihleri aras~nda
devam edilmi~tir. Bu seneki kaz~, ba~kanl~~~m alt~ndaki Doç. Dr. Mehmet Ozsait,
Doç. Dr. Veli Sevin, Asistan Dr. Oktay Belli, Dr. Filolog Ismail Kaygusuz, Uzman
Restoratör Sait Ba~aran, Topograf Adnan ~akar, Doktora ö~rencisi Arkeolog
Y~ld~ray Özkan, Arkeolog Fikriye Erzen, Foto Uzman~~ Selâmet Ta~k~n; Eskiça~~
Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsülerinden ~~o ö~renciden kurulu bir bilim
kurulunca yürütülmü~tür. Kaz~m~za Kültür Bakanl~~~~temsilcisi olarak Edirne
Arkeoloji Müzesi asistanlar~ndan Arkeolog Ülkü Çakan kat~lm~~t~r.
saha

980 y~l~nda Enez kaz~s~na yine Kale içindeki eski kaz~~ yerinde ba~lanm~~~ve
çap~nda geni~letilerek, önceki y~llarda meydana ç~kar~lm~~~bulu-

12 X 12 M.
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nan Anakaya'n~n i~lenmesiyle vücuda getirilen yap~n~n etraf~n~n aç~lmas~~ve böylece esas hüviyetinin tespitiyle, yine geçen y~ l bulunan Anakaya'ya oyulmu~~
mahzen'in geni~~çapta ara~t~r~lmas~~hedef tutulmu~tur.
Ayr~ca bu y~lki çal~~malarda 12 X 12 m.lik sahan~n güney - bat~~kesiminde,
m.lik bir sondaj yap~lm~~~ve kaz~~4.25 m. derinlikteki Anakaya'ya kadar sürdürülerek her 0.25 m.de ele geçen keramik buluntular~~say~~ve kültür devri bak~m~ndan incelenmek suretiyle, Osmanl~~devrinden Grek devrine kadar stratigrafik
bilgiler elde edilmi~tir.
2X2

Bir taraftan Enez Kalesinin ve liman sahas~n~n topografik plan~~ ç~kar~l~rken,
di~er taraftan esas kaz~~alan~nda çal~~malara devam edilerek, Grek devrinde, Anakaya'n~n i~lenmesiyle meydana getirilen binan~n etraf~~ aç~lm~~, temizlenmi~~ve
böylece plan~~meydana ç~km~~t~ r. Bundan sonra, merkezi Anakaya binas~n~n ba~lant~s~~olan mahzen ara~t~nlrm~t~ r. Anakaya'ya oyulmak suretiyle meydana getirilmi~~olan mahzenin giri~~kap~s~~ve merdivenler kaz~lm~~~ve çok ilgi çekici bir ~ekilde
mahzenin güneye ve bat~ya do~ru iki yönde devam etti~i tespit olumnu~tur.
Bu seneki buluntular~n büyük ço~unlu~u mahzenin giri~~yerinde ve mahzenin
muhtelif yerlerindeki dolgu malzemesi içinde ele geçmi~tir. Genel olarak, say~~
bak~m~ndan bol miktarda buluntu elde etti~imiz gibi, tarih bak~m~ndan da çok
de~erli belgeler bulmu~~oluyoruz. Osmanl~~ ve Bizans kerami~indan ba~ka kaz~~
sahas~n~n bat~s~nda, kuzey-bat~~ve güney-do~u yönünde uzanan duvar içinde,
Anakaya'ya oyulan binan~n duvarlar~ndan 3.20 m. yükseklikte bir Bizans alt~n
sikkesi ele geçmi~ tir. Roma, Hellenistik ve Klasik devre kadar ç~kan tam ve k~r~k
amforalar, Hellenistik devre ait heykelcikler, Hellenistik ve Klasik devir vazolar~~
ve keramik parçalar~, muhtelif ~ekil ve boyuttaki a~~r~aklar buluntular aras~ndad~r.
Pek çe~itli ~ekil gösteren çok say~daki amfora tiplerinden ba~ka, en önemli buluntu
Ta~os adas~~ile Enez aras~ndaki ticari ili~kileri belgeleyen yaz~th amfora kulplar~d~r.
Harf ~ekillerinden dolay~~M. O. 5. yüzy~l sonlar~na kadar tarihlenebilen bu yaz~tlardan ve markalardan, hangi Ta~os'lu ~arap firmalar~n~n ve ihracatç~lann~n
Enez'e ihracatta bulunduklar~n~~ aç~k bir ~ekilde ö~renmekteyiz. Ele geçen 2o'den
fazla amfora kulplar~~üzerindeki mühür damgalanndaki yaz~ tlar M. O. 5. yüzy~l
sonundan M. O. 3. yüzy~l sonlar~na kadar uzanan 200 y~ll~k bir ticari hayat~~belgelemekte ve baz~~ ayr~nt~lar~~aç~klamaktad~ r. Bunlardan birisi E. 7.80 ve B. 35.80
envanter no.lu Hellenistik ça~a ait kulplarda, Aristofanes ad~~geçmekte ise de,
bir kulpta "Bereket boynuzu", ötekisinde "Bo~a ba~~" simgesi bulundu~undan,
imalatç~~- ihracatç~lann ayr~~ki~iler oldu~unu aç~klamaktad~r. Yaz~l~~Eskiça~~tarihi
kaynaklar~nda geçmeyen bu hususlar, arkeolojik kaz~lar~n ticaret tarihi için de
de~erli belgeler verebilece~ini göstermektedir.
PROF. DR. AF~F ERZEN

Enez Kaz~s~~Ba~kan~~

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'l\TIN
1980 ÇALI~MA RAPORU
1980 y~l~n~n ilk yar~s~~1979 daki gibi Aksu üretimi ka~~d~n teminindeki s~k~ nt~larla geçti. Bu nedenle de Web Ofset ünitemizin çal~~mamas~~sonucu telefon rehberleri bas~m~~aksam~~~ve 1980 bask~~program~~1981 in 4. ay~na kadar sarkm~~t~r.
Program~n 4 ay aksamas~~ okul kitaplar~~ sezonu olan Haziran - Ekim aylar~nda
okul kitaplar~~ile telefon rehberlerinin çak~~mas~na sebep olmu~, dolay~s~yla da
okul kitab~~bask~~miktar~~eski y~llar~n 6-8 milyon adedine mukabil 700.000 aded
olarak gerçekle~tirilebilmi~tir. Hatta bu miktar~n ~ 5o.000'i 1981 y~l~na sarkm~~t~r.
Bu üretim kay~plar~n~n yan~nda personel giderleri 1979'a nazaran % 133.28,
i~letme giderleri de % 96.08 art~~~göstermi~tir.
Bütün bu olumsuz etmenlere kar~~n Bas~mevi geliri 1979 a oranla % 116.33
art~~~göstermi~~ve bir y~l evvelkinden 9.658.230.20 fazlas~yla 17.913.876.94 TL.
kâr sa~lam~~t~r.
1979 la ~~980'in mukayeseli gelir gider durumunun rakamlarla ifadesi ~öyledir:
Gider
Amortisman ve
ilktesis giderleri
Personel giderleri
I~letme giderleri
Kâr
Toplam

18.786.711,64
9.658.230,20

% 2,66
% 133,28
% 96,08
% 116,98

82.304.499,76 178.052.642,63 95.748.142,87

% I 16,33

4.080.471,99

4.189.110,28

108.638,29

50 .41 5-425,73
19.552.955,30

117.609.988,47
38.339.666,94

6 7. 1 94.562,74

8 .255. 646 ,74

17.913.876,94

1979

1980

Artan Miktar

76.353.958,03
2.131.100,45
3.364.182,32

140.878.113,76
8 .499 .968,o5
9.295.047~
19.379.513,82

64.524. 155,73

178.052.642,63

95.748.142,87

Gelir
Bask~~ i~leri geliri
Repro - Kli~e geliri
K~rp~nt~~ka~~t geliri
Sair gelirler
Toplam

Artan Miktar Art~~~Oran~~

1980

1979

455. 258,96
82.304.499,76

6.368.867,60
5 . 930 .864,68
18.924.254,86

Ana gider bölümlerinin aralar~ndaki da~~l~m ~öyledir:
Gelir

1 979

Amortisman ve
Ilktesis giderleri
Personel giderleri
~~letme giderleri

4.080 • 471,99
50.415.425,73

Toplam

Da~~l~m
Oran~~

Da~~l~m
Oran~~

1980

1 9.552 .955,30

% 5,51
% 68,o8
% 26,41

4.189.110,28
~~17 .609 .988,47
38 .339. 666,94

74- 048 • 853,o2

% ~ oo,00

160.138.765,69

%

2,62

% 73,44
% 23,94
% 100,00
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1980 y~l~nda kar~n bürüt gelire oran~~ise:
17.913.876,94 Tl.
~~o .o6 d~r.
178.056.422,63 Tl. %

Bu oran 1979 oran~n~n ayn~d~r. Ancak 1980 y~l~nda ülkenin içinde bulundu~u
ko~ullar göz önüne al~nd~~~nda bir ba~ar~~olarak nitelendirilebilir.
1981 y~l~na büyük umutla girmekte ve Bas~mevi cirosunun 500.000.000 liraya
yakla~aca~~n~~ kuvvetle tahmin etmekteyiz. 1981 y~l~n~n ilk ekonomik belirtileri
bizde bu kan~y~~kuvvetlendirmektedir.
1981 in yeni bir at~l~m y~l~~ olmas~~dile~imizdir.
TÜRK TAR~H KURUMU BASIMEV~~YÖNETIM KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~H KURUMU GENEL KURULU'NA
Genel Kurul'un bizlere verdi~i denetleme görevimizi 16 Mart 1981 Pazartesi
günü Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevimizde bilânçolar~, defterleri ve belgeleri
incelemek suretiyle yerine getirmi~~bulunuyoruz.
1979 bilânçolannda yaz~l~~de~erlerin 1980 y~l~~hesaplar~na oldu~u gibi geçirildi~ini, 1980 y~l~~ içinde yap~lan harcamalar~n yönetmeliklere ve Yönetim Kurullar~n~n kararlar~na uygun olarak yap~ld~~~n~~gördük.
Gerek Kurum'un, gerekse Bas~mevi'nin defter ve kay~tlar~~ile harcama belgelerinin düzgün ve yasalara uygun tutuldu~unu ve özenle sakland~~~n~, Yüksek
Kurulunuzun onay~na sunulan kesin hesap çizelgeleri ile bilânçolann bu kay~tlara
uygun olarak düzenlendi~ini saptad~k. Bu nedenle kesin hesap, bilânço ve kârzarar hesaplar~n~n onaylanarak Yönetim Kurullar~n~n aklanmalar~n~~onay~n~za
sunanz.
Baz~~eserlerin bask~lar~, yazarlar~n~n zaman~nda provalar~~okuyarak bas~la
vermedikleri için gecikmekte, ba~lanan kur~un nedeni ile öteki i~leri aksatmakta,
verilen avanslar~n mahsubu yap~lamamaktad~r. Bu konunun Genel Kurulca ve
Yönetim Kurullar~nca önemle izlenmesini dileriz.
Bas~mevi'nin i~~hacmi büyümü~, al~nan makinelerin de~eri birkaç misli artarak
varl~~~~500 milyonu a~m~~~oldu~undan, kredi sa~lanmas~nda daha etkin olmas~~
için sermayesinin I oo .000 .0oo liradan 200.000.000 liraya ç~kar~lmas~n~~öneririz.
Bas~mevi'nin 1980 y~l~~ kar~, ödenen yüksek faizler nedeni ile bu y~l tatmin
edici olmamakla birlikte 1981 y~l~nda yüklendi~i i~ler dolay~s~yla kar~n~n iyi bir
düzeyde olaca~~, yeni getirilen makinelerle i~~hacminin artaca~~~ve kalitenin yükselece~i umulmaktad~r.
Sayg~lar~m~zla.
Denetleme Kurulu
FAK~HE OvmEN
(Bulunamad~)

ORD. PROF. RE ~AT KAYNAR
PROF. DR. YA~AR YÜCEL

TÜRK TAR ~ H KURUMU'NUN 198o YIL 1
B ~ LANÇOSU
AKT ~ F

PASIF

a —PARAYA ~L~~K~N DE~ERLER
KASA

409.555,16

BORÇLU BANKALAR
436 326,7o
~~~Bank. 6635 Hes•
435.741,85
Merkez B. 350902010 Hes. 584,85
b—KISA VADEDE PARAYA ÇEVRILEBILIR DE~ERLER
BANKA HISSE SENETLERI

350.000,—

BASIMEVI CAR~~HESABI

21 504 • 393,04

a — ÖZ KAYNAKLAR:
SATILACAK KURUM YAYINLARI
98.250.900,DI~ER VARLIKLAR

8o . 674 690,5;.

b— ~HT~YATLAR
IHT~ YAT FONU

7 .84295:

c—YABANCI KAYNAKLAR
ALACAKLI BANKALAR
~~~ Bank 60600,20184. Hes.

18 • 995 .1543(

d—KANUN/ KES~NT~LER

343•542,7S-

c —UZUN VADEDE PARAYA ÇEVR~LEBILIR DE~ERLER

Gelir Vergisi

992 . 493,67. 754,13.020,-

KITAP ANBARI

67.107 400,-

Mali Denge Vergisi
Damga Resmi

BELLETEN ANBARI

31 . ~43.5c~o,-

Sosyal Sigorta Primleri 270.275,79

BORÇLULAR
Muhtelif

3. 186 .701,43
863 . 676,88
Telif Çeviri Avanslar~~ 85 . 296,33
Kredili Sat~~~
39.281,65
Ilmi Ara.~. ve Konf.
~~3 . 168,46
Bas~lacak Olan Yay~nlar 3.653,—
Pe~in Ödeme
134•157,10

D~~~Kitapç~lar
~ç Kitapç~ lar
Kaz~~ Avanslan

92.600,90 . o4,o6

e —BELLETEN ABONELERt

2 .500,-

f—ALACAKLILAR
Muhtelif
Kitap Sipari~i

986 . 3o 466
705. 762,28

2 7 • 046,95
Telif Tercüme Haklar~~ 232.000,50
D~~~Kitapç~lar
21•491,93
g—BASIMEV~~SERMAYE
TAAHHÜT HESABI
55 . 000 . 000,-

28.163,95
~~.070.600,—
YAYIN GEREÇLER'
It .73~ •537,92
BASIMEV~~SERMAYES~~
oo.000.000,—
Mensuplar Avans~~

d— TA~INMAZ VE TA~INIR DE~ERLER
B~NA
8.779 417979
DEM1RBA~LAR
'o . 67 . 276,79
Kurum
2.047.890,14
Kaz~~
. 150.578,0 ~~
Kütüphane

6.968.808,64

e —EMANETLER

444 .82o,255 260 928,83

255 260 928,83

31 . 12 . 1980
Genel Müdür
ULt~6 ~~DEml~t

Hesap ~~leri Müdürü
MET~N ÇELEB~~

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
~ g 8 o YILI B ~ LANÇOSU

-iKT ~ F

PASIF

SERMAYE TAAHHÜT
HESABI

55.000.000,-

SABIT KIYMETLER

52.456.305,31

Bina
Demirba~lar

SERMAYE

2 .792 . 351 ,54
49. 663.953,77

BA~LANMI~~KIYMETLER 5.177.638,82
Depozitolar
476 .
Akreditifler
2.544.442,29
Gelecek Y~la Sani Gd. .650 .682,8o
IBM Tesis Giderleri
506 341,73

GEÇICI ARACI HESAPLAR

I~LETME KIYMETLERI

629.559,56
38.960.723,29

Ka~~t Ambar~~
. 640 . 093,52
Mürekkep Ambar~~ 5.388.300,Ku ~e Ambar~~
3.46 7. 240,46
Ofset Ambar~~
6 .52 5.534,90
Cilt Ambar~~
8.627.167,77
Plastik Ambar~~
472.749,06
Yedek Parça Ambar~~
62.427,97
Sair Mlz. Ambar~~
777 . 2o9,6 ~~
KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEBILEN KIYMET. 69.276.172,72
Mü~teriler
22. 829. 669,40
Borçlular
45. 841 .91 9,32
Senetler
604.584,—

I00.000.000,-

ödenmi~~Sermaye
45 . 000 . 000,—
ödenmemi~~Sermaye 55 . 000 . 000,—
IHTIYATLAR ve FONLAR 27.162.791,42
Fevkalade ihtiyatlar 7. 782.554,86
K~dem Tazminat F.
094. 242,o8
Yeti~tirme fonu
1.815.392,80
Birikmi~~Amortis.
28. 659 .085,84
UZUN VADEL/ BORÇLAR

2 1.504.393,04

T. Tarih Kurumu
KISA VADELI BORÇLAR
Alacakl~ lar
Kanuni Kesintiler
Bankalar
Emanetler
Senetler

57.447.510,38
17.179.518,28
5 .373 .360,65
28.381.486,32
863 . 145,13
5 . 65o . 000,-

NAZIM HESAPLAR

675.257,-

Teminat Mektuplar ~~
1980 YILI KARI

17.913.876,94

EMRE AMADE KIYMETLER 2.528.172,438
Kasa
29.898,87
Bankalar
2.498.273,21
Töbank
•270.332,91
I~~Bankas~~
840.068,89
Türkbank
351.751,41
Pamukbank
36. I 20,—
NAZIM HESAPLAR
Teminat Mektuplar~~

675.257,-

224.703.828,78

Muhasebeci
MUSTAFA TORUNBALCI

224.703.828,78

Md. Yrd. (Idari)
SONER ZERENLER

TÜRK TAR ~ H KURUMU BASIMEV ~~
198o YILI KAR ve ZARAR TABLOSU

GELIRLEF'-

GIDERLER
AMORTISMANLAR

4.020.329,71

IBM TESIS G~DERLER~~
PERSONEL GIDERLER/
Ücretler
Fazla Mesailer
Yan Odentiler
~kramiyeler
Sosyal Yard~mlar
Sos. Sig. I~ve. His.

168.780,57
117.609.988.47

66.516. 312,59
1.027. 624,56
943. 117,95
28 .946 . 908,47
11.639. 246,77
8.536. 778,13

~~LETME GIDERLERI

MATBAACILIK GEL~RLER~~140.878.11397('
Bask~~ ~~i Gelirleri 124.455.834,16
Envanter Yar~~
Mamul I~çili~i

16.422.279,60

KL~~E GELIRLER/

8.499.968,0.r_

KIRPINTI K A~IT SATI~LA.

9.295.047,-

SA~R GELIRLER

19.379.513,8:

38.339.666,94

I~~k
371 . 600,83
Kuvvet
1 .438. 437,32
Su
466
Is~ tma
1.588 .o67,85
Sigorta
263 .68°,87
Verdi~imiz Faiz
ve Kom.
~~7 . 293 558,59
I~letme Malzeme
5.013 295,83
Tamir Revizyon
2 • 544 .099,36
Gayrimenkul Kira
5.051 . 000,—
IBM Mak. Kiras~~
998 .81°,82
Sair Giderler
3.310 796,47
1980 YILI KARI

17.913.876,94

178.052.642,63

Muhasebeci
MUSTAFA TORUNBALCI

178.052.642,6

Md. Yrd. (idari)
SONER ZERENLER

