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TÜRK TARIH KURUMU GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun ~~982 y~l~~ola~an Genel Kurul toplant~s~~ 16 Nisan
1982 Cuma günü saat ~ o'da Kurum merkezinde yap~ld~.
Kurum üyeleri saat 9,30'da Kurum'un kurucusu Atatürk'ün An~tkabri'ni
ziyaret ederek sayg~~ duru~ unda bulundular ve bir çelenk koyarak ~eref defterini
imzalad~lar.
Saat ~~o'da Kurum merkezine dönen üyeler Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar.
Yoklama sonunda 27 üyenin haz~ r bulundu~u anla~~ld~~~ndan Asba~kan Prof. Dr.
Bekir S~tk~~Baykal oturumu açt~.
Kurum'un 1981 y~l~ nda yitirdi~i as~ l üyelerinden Prof. Dr. Bahad~r Alk~m,
Prof. Tayyib Gökbilgin ve Ba~ kan Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n an~s~na iki dakikal~k sayg~~ duru~unda bulunuldu.
Daha sonra geçen y~ l Kurum'un as~l üyeli~ine seçilen Askeri Yarg~tay Ba~kanl~~~~ve Cumhurba~kanl~~~~Ba~kanl~k Mü~avirli~inden emekli Hakim Amiral
Fahri Çoker'i Asba~ kan Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal bir konu~ ma ile Kurul'a takdim etti. Amiral Fahri Çoker te~ekkürlerini bildirdikten sonra k~sa bir bildiri sundu
ve Atatürk and~n~~imzalad~ . Kendisine üyelik berat~~sunuldu.
Toplant~ya kat~lm~~~olan rahmetli ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n
e~i Fatma Karal da e~inin ölümü dolay~s~ yla Kurum üyelerinden ald~~~~ba~sa~l~~~~
yaz~lar~ ndan ve gösterilen büyük ilgiden dolay~~ te~ekkür etti. Prof. Dr. Adnan Erzi
söz alarak Say~ n Fatma Karal'~ n bu toplant~ya kat~lmakla ac~lar~m~z~~azaltt~~~n~~
ve bize ~eref verdi~ini bildirdi.
Daha sonra gündemin be~inci maddesine geçilerek Genel Kurul oturumlar~n~~
idare etmek üzere Ba~kanl~~a Amiral Fahri Çoker, ikinci ba~kanl~~a Prof. Dr.
Afif Erzen, yazmanl~ klara da Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~ve Bay Bi1â1 ~im~ir seçildiler.
Ba~ kan Amiral Fahri Çoker ve yazmanlar yerlerini ald~ktan sonra gündemin
alt~nc~~maddesi uyar~ nca Genel Müdür Ulu~~i~demir Yönetim, Bas~mevi Yönetim
Kurullann~ n 1981 çal~~ma y~l~~ raporlanyla Denetleme Kurulu raporunu okumak
üzere söz istedi. Baz~~üyeler raporlar daha önce da~~lt~ld~~~~için okunmamas~n~~
istediler. Görü~ meler sonunda her y~l oldu~u gibi kaz~~ raporlar~~ d~~~ndaki bölümlerin okunmas~~ kabul edildi.
Ba~kan raporlar hakk~ nda söz isteyenlere söz verdi.
Prof. Dr. Münir Aktepe, yap~lan yay~n ve kitap ba~~~lanna kar~~l~ k üyelere
verilmek üzere kitap gelip gelmedi~ini, yeni yap~lacak Bas~mevi binas~n~n Bas~mevi'nin tümünü içine al~ p almayaca~~m sordu. Genel Müdür Ulu~~t~demir, ba~~~lara kar~~l~k kitapl~~~m~ za kitap geldi~ini, Bas~mevi binas~ n~n ilk defa yap~lacak
bölümlerine Siteler'de kira ile tutulan binalardaki makinalar~n, daha sonra da Kurum binas~~ yan~ ndaki bölümde bulunan makinalar~n ta~~naca'~~n~~söyledi.
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Prof. Dr. Tahsin C~ zgüç söz alarak, Atatürk'ün ~~ oo. do~um y~l~~ nedeni ile
Amerika'n~ n Washington ve New York ~ehirlerinde Atatürk ve arkeoloji konusunda
konferanslar verdi~ini, bu konferanslar~n büyük ilgi gördü~ünü, yolluklar~n~n
D~~i~leri Bakanl~~~~ile Türk - Amerikan Derne~ince kar~~land~~~ n~~ söyledi.
Prof. Dr. ~erafettin Turan, raporda önemli çal~~malar yan~ nda salonumuzdan
yararlanan kurumlar~ n yer almas~ n~n ve üyelere yap~lan ilmi ara~t~rma yard~mlar~~
miktarlar~n~ n yaz~lmas~ mn dogru bulunmad~~~n~, bas~lan kitaplar~n say~ca az oldu~unu, 38 kadar kitab~n s~ ra bekledi~ini, Dokuzuncu Türk Tarih Kongresi'ne
her ba~vuran~ n bildirisinin al~nd~~~n~ , bunlar~n birçoklar~n~n eski bilgilerin tekrar~ndan ibaret oldu~unu, bildirilerin bir seçime tabi tutulmas~~gerekti~ini, Belgeler
Dergisinin düzenli olarak ç~kmad~~~n~~ söyledi. Söz alan Ulu~~I~demir, yay~nlar~n
bask~~ i~lerinin gecikmesindeki nedenin yazarlar~ n provalar~~ geç okumalar~ ndan ileri
geldi~ini, Belgeler Dergisinin bir yaz~~ kurulu oldu~unu, Belleten'in düzenli ç~ kmas~n~n bir yaz~~ kurulunun olmamas~ ndan ileri geldi~ini, halen Bas~mevi'nde
26 kitab~n bas~lmakta oldu~unu, bask~~giderlerinin kesin hesapta az görünmesinin,
tamamlanmayan kitaplar için Bas~ mevi'nin fatura kesmemesinden ileri geldi~ini
söyledi.
Uyelerden Bill ~im~ir gazetelerde Kurum hakk~ nda ç~ kan dedikodular hakk~nda bilgi istedi.
Genel Müdür Ulu~~I~demir, Milliyet'in aktüalite ekinde ç~kan as~ls~z yaz~lar
~ahs~n~~ilgilendirdi~i için bir tekzip gönderdi~ini söyledi.
Prof. Re~at Kaynar, Kurum'da yap~lan tefti~ in nedenini, Devlet Ba~kanl~~~~
Mali Mü~avirinin ça~~ r~s~na Ba~kan~ n neye gitmedi~ini sordu ve Kurum'u Ba~kan'~n temsil etmesi gerekti~ini söyledi. Asba~ kan Prof. Dr. Bekir S~ tk~~ Baykal,
ça~r~dan haberdar oldu~unu, fakat Genel Müdürü ~ahsen çag~rd~klar~~ için kendisinin kat~lmad~~~ n~, tefti~in normal oldu~unu, Kurum'un her zaman tefti~~edildi~ini
söyledi.
Genel Müdür Ulu~~igdemir, söz alarak toplant~ya ~ahsen ça~~r~ ld~~~n~, Ba~kan~~haberdar etti~ini, bu toplant~ da Türkiye ~~~Bankas~'n~n sermaye art~rmas~~
nedeni ile rüçhan haklar~~konusunun konu~uldu~u ve Devlet Ba~kanl~~~~Genel
Sekreterli~inin bu konuda Kurum lehine baz~~kararlar verdi~ini, bu kararlara göre
Kurum'un verece~i cevab~n Yönetim Kurulu'nca uygun görüldü~ünü, konunun
Genel Kurul'a da getirildi~ini söyledi.
Prof. Dr. Adnan Erzi, kitap fiyatlar~n~n çok fazla oldu~unu, bunlar~n ne zaman
artt~r~ld~~~n~~sordu. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun karar~yla yap~ld~~~ n~~
söyledi.
Rapor hakk~nda ba~ ka söz alan olmad~~~~için Ba~ kan, Yönetim ve Bas~mevi
Yönetim Kurullar~n~n raporlar~n~~oya koydu. Raporlar oybirli~i ile kabul edilerek
Yönetim Kurullar~~akland~lar.
Gündemin yedinci maddesine geçilerek 1982 y~l~~bütçesini incelemek üzere
Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Ord. Prof. Re~at Kaynar ve Prof. Dr. Ali Sevim Bütçe
Yarkurulu'na seçildiler.
Gündemin sekizinci maddesi gere~ince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine
geçildi. Oy ay~rma i~iyle Prof. Dr. Co~ kun Üçok, Prof. Dr. ~erafettin Turan ve
Prof. Dr. Ali Sevim görev lendirildiler. Gizli oyla yap~lan seçime 27 üye kat~ld~~ ve
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~~ g ar oyla Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve Prof. Dr. Tahsin özguç, 18 oyla Ord.
Prof. Dr. Sedat Alp, 17 ~er oyla Prof. Dr. Semavi Eyice ve Prof. Dr. Ya~ar Yücel,
13 oyla Prof. Dr. Adnan Erzi, 12 oyla Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal as~l uyeliklere,
yedek üyeliklere de 11 oyla Prof. Dr. Afif Erzen 7 oyla Amiral Fahri Çoker ve 5
oyla Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~seçildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan saat 12,30'da oturuma son verildi.
Genel Kurul, ö~leden sonra saat 14,30'da Ba~kan Amiral Fahri Çoker'in ba~kanl~~~nda ikinci oturumunu yapt~.
Gündemin g uncu maddesine geçilerek aç~k oyla yap~lan seçim sonunda Denetleme Kurulu'na Ord. Prof. Re~at Kaynar, Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr.
Ne~et Ça~atay, yedek üyeliklere de Prof. Dr. Fikret I~~ltan, Prof. Dr. ~ehabettin
Tekinda~~ve Prof. Dr. ~erafettin Turan seçildiler.
Gündemin to uncu maddesine geçildi ve yine aç~k oyla yap~ lan seçim sonunda
Onur Kurulu'na Prof. Dr. Afet Inan, Ord. Prof. Dr, ~evket Aziz Kansu, Dr. Hamit
Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Suhey1 ünver, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~ , yedek üyeliklere
Prof. Dr. Nimet özgüç ve Prof. Dr. Jale Inan seçildiler.
Gündemin ~~ ~~ inci maddesi uyar~nca aç~k oyla yap~lan seçimde Bas~mevi Yönetim Kurulu'na Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~, Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Nimet
özguç, Dr. Hamit Ko~ay ve Prof. Dr. Co~kun Üçok, yedek üyeliklere Prof. Dr.
Jale Inan, Prof. Dr. Afif Erzen ve Bay Bilal ~im~ir seçildiler.
Gündemin 12 nci maddesine geçildi. Kitapl~ k Komisyonu'na her koldan bir
ki~i olmak üzere Dr. Hamit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ve Prof. Dr. Adnan
Erzi, yedek üyeliklere Prof. Dr. Nimet özguç, Prof. Dr. Ne~et Ça~atay ve Prof.
Dr. Afif Erzen seçildiler.
Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezi'nde aç~k bulunan üyeliklere
Ord. Prof. Re~at Kaynar, Prof. Dr. Co~kun Üçok seçildi.
Gündemin 13 üncli maddesi uyar~nca Kurum'a al~nacak as~l, ~eref ve muhabir
üyelerin seçimine geçildi.
Yönetim Kurulu'nca kabul edilerek Genel Kurul'un onay~na sunulan üyelerin
adlar~~ yaz~l~~ listeler da~~t~ld~.
Ba~kan, Üye Seçim Yönetmeli~inde önerilen ve daha önce üyelere gönderilerek
oylar~~istenen de~i~ikli~e 12 olumlu oy geldi~ini, ancak Yönetim Kurulu üyelerinden
birinin olumsuz oy kullanmas~~üzerine konunun Genel Kurul'a getirilmi~~oldu~unu
söyleyerek seçimin hangi esasa göre yap~laca~~n~~ sordu ve yönetmelik gere~ince
ilk turda üçte iki oy alan~n üye seçilece~ini, ancak yar~dan bir fazla alanlar olursa,
ikinci bir tura geçmenin yararl~~ olaca~~n~, birçok kurulu~larda böyle yap~ld~~~n~~
söyledi. Konu üzerinde yap~lan tart~~malar sonunda seçimlerin eski usulde yap~lmas~na, ikinci tura gerek olmad~~~na karar verildi.
Gizli oyla yap~ lan seçim sonunda Kurum as~l üyeliklerine yirmi~er oyla Harp
Tarihi yazar~~ Emekli Tümgeneral Muzaffer Erendil ile Prof. Dr. Abdurrahman
Çayc~, ~ g oyla Dan~~ma Meclisi üyesi ve tarih yazar~~Ismail Arar seçildiler *.
Genel Kurulun Ba~kanl~~~n~~yapm~~~olan Say~n Amiral Fahri Çoker'in dikkati
çekmesi üzerine, Yönetim Kurulu'nun 7 May~s 1982 tarih ve 766 say~l~~ toplant~s~~
ile 4 Haziran 102 tarih ve 767 sayd~~ toplant~s~nda, 179 say~l~~Belleten'in 353. say-
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Muhabir üyeli'g'e teklif edilenler aras~nda yaln~z 21 oyla Azerbeycan Bilimler
Akademisi üyelerinden Prof. Dr. Ziya Musa Buniyatov seçildi.
~eref üyeliklerine önerilen 8 ki~inin tümü a~a~~daki oylarla seçilmi~~oldular:
26 Oy
~~— Prof. Dr. Stanford Shaw
24 "
2 — Prof. Dr. Mihail Gubo~lu
24 "
3 — Prof. Dr. Kaldy - Nagy
23 "
4 — Prof. Dr. R. Mantran
~~9 "
5 — Prof. Dr. I. Melikoff
19"
6 — Gunnar Jarring
~~8 "
7 — Alfred Friendly
18 "
8 — Prof. Dr. Howard Reed
nca
Kurum'un
1982 y~l~~bütçesiyle Bütçe
Gündemin 14 üncü maddesi uyar~
Yönetmeli~inin görü~ülmesine geçildi. Prof. Dr. ~erafettin Turan söz alarak, bili~nsel
ara~t~rmalar için ayr~lan 400.000 liran~n az oldu~unu, bu y~l Tunus'a ve M~s~r'a
gidecek arkada~lar~n yolluklar~na bile bu paran~n yeti~meyece~ini ve ödene~in en
az bir milyon liraya ç~kar~lmas~n~~istedi. Teklif oya konarak bilimsel ara~t~ rmalara
yard~m ödene~inin bir milyon liraya ç~kar~lmas~~ kabul edildi. Bütçenin tümü oya
konarak 600.000 liran~n ilavesiyle giderler toplam~~104.503.00 ~~lira olarak kabul
edildi. Ayn~~miktar~ n gelir bütçesinin Atatürk vasiyeti gelirine ilavesi suretiyle
gelirler bütçesinin de 104.503.00 ~~ liraya ç~kar~lmas~~onayland~.
Gündemin 15 inci maddesi gere~ince Yönetim Kurulu'ndan gelen önerilerin
görü~ülmesine geçilerek a~a~~da belirtilen kararlar al~nd~.
a) Görevli ve Hizmetli Yönetmeli~i'nin 20, 49 ve 51 inci maddeleri a~a~~daki
~ekilde de~i~tirildi :
Madde 20 :
6 ay~n~~doldurup, ~~ y~ldan az olanlara ~~o i~~ günü,
~~ y~l~n~~doldurup, ~~o y~ldan az olanlara 22 i~~günü,
~~o y~l~n~~doldurup, 30 y~ldan az olanlara 27 i~~günü,
30 y~l~n~~doldurup, daha fazla olanlara 32 i~~günü,
y~ll~ k ücretli izin verilir. ecretli izin günlerinin hesab~nda izin süresi içine giren
ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri dikkate al~nmaz. Izin bu günler
kadar uzat~l~r. Y~ll~k ücretli izinlerin bir takvim y~l~~içinde kullan~lmas~~zorunludur.
Bu izinler zorunlu nedenler halinde iki parçaya bölünerek verilebilir.
Madde 49:
a) Kurum görevlilerine zorunlu ihtiyaçlar~~halinde Kurum'da en az bir y~l
çal~~mak kayd~yla ve bir görevlinin kefaleti ile en çok 3 ayl~ k tutar~nda avans verilebilir.
Ancak 3 ayl~k tutar~nda avans verilebilmesi çok önemli bir ihtiyac~n belirgin
bir hale gelmesi ile mümkün olup, burada takdir hakk~~Genel Müdür'e aittir.
fas~nda yay~nlanm~~~olan ve halen yürürlükte bulunan seçim yönetmeli~ine göre,
Genel Kurul'da 17 oy alm~~~olan Prof. Dr. Nejat Göyünç'ün as~l üyeli~e ve yine
17 oy alm~~~olan Doç. Dr. Mücteba Ilgürel'in de Muhabir üyeli'~e seçilmi~~olduklar~na oybirli~i ile karar verilmi~tir.
Belleten C. XLVI, 61
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Bir avans normal süresi içinde tümüyle kapat~lmad~ kça borç paradan eski borç
dü~ülmek suretiyle yeniden iki ya da üç ayl~k yenileyici nitelikte bir avans verilemez.
Al~nacak borç paralar ödemeyi izleyen aylardan ba~layarak gerekirse ikramiyelerden de kesinti yap~lmak suretiyle en geç iki y~l içinde kapat~l~r.
Görevli ve hizmetlilere brüt ücretlerinin yar~s~n~~a~mamak, bir defada ödenmek ve ay ba~lar~nda tümü kesilmek üzere ara avans~~verilebilir.
Görevli ve hizmetlilere almakta olduklar~~ikramiyelerden kesilmek ko~ulu
ile ara avans verilemez.
49 uncu madde hükümlerinin gere~i gibi yönetmeli~e uygun bir biçimde
uygulanmas~ ndan Muhasebe Müdürü Genel Müdür'e kar~~~sorumludur.
Madde 51 :

Memur, sözle~meli, gündelikli ve hizmetlilere evlenme ve do~um yard~m~~ ile
kendisi, ana, baba, e~~ve çocuklar~n~n ölümü halinde, ölüm yard~m~~ yap~l~r. Bu
yard~mlar için ödenecek miktarlar her y~l düzenlenecek bütçe yönetmeliklerinde
yer al~r.
Görevden ayr~lacaklara ~~~Kanunu hükümleri uyar~nca k~dem tazminat~~
ödenir.
Türkiye ~~~Bankas~'n~n sermaye artt~r~ m~~ dolay~s~yla Atatürk hisselerinin
rüçhan hakk~ndan do~an hisse senetlerinin piyasada 200 lira prim vermesi nedeni
ile bu prim miktar~~kadar hisse senedi gelirlerinin Kurumlara b~rak~lacag~, ölenlerin
ayl~klar~n~n da Kurumlara kalaca~~, buna kar~~ l~k hayatta olanlara ayda 15 bin
lira ayl~k verilmesi hakk~nda Devlet Ba~kanl~~~~Mali Dan~~manl~~~~ile yap~lan anla~ma oya kondu ve kabul edildi.
Bas~ mevi Yönetim Kurulu'nun Bas~mevi Yönetmeli~inde günün ko~ullar~ na
uygun olarak önerdi~i de~i~iklik Yeniçag Kolu'nun karar~~gere~ince Kurum Tüzük
ve yönetmeliklerini gözden geçirmek üzere kurulacak komisyona verilmesi uygun
görüldü.
ç) Eskiça~~Kolu'nun kararlar~~ Yönetim Kurulu'na havale edildi.
Ortaça~~Kolu'nun önerileri okunarak Prof. Dr. Semavi Eyice'ye Silifke
dolaylar~nda yapaca~~~topraküstü arkeoloji ara~t~rmalar~~için 1 c~o.000 lira ödenek
ayr~lmas~, M~s~r'da bir ay süre ile bilimsel ara~t~rma yapmak isteyen Prof. Dr.
Tahsin Yaz~c~'ya imkân nisbetinde yard~m yap~lmas~, ~stanbul kitapl~klar~nda üç
hafta süre ile ara~t~rma yapacak olan Prof. Dr. Ali Sevim'e gerekli yard~m~n yap~lmas~, Tunus'ta toplanacak olan Osmanl~~Öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~Kurulu'nun toplant~lar~na Yönetim Kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Ya~ar
Yücel'in kat~lmas~~uygun görüldü.
Yenicaç Kolu'nun kararlar~~ okunarak tümünün yerine getirilmesi için
Yönetim Kurulu'na havalesi uygun görüldü.
Gündemin 16 nc~~maddesine geçilerek üye önerileri görü~üldü ve a~a~~daki
kararlar al~~~d~ :
a) Prof. Dr. Bekir S~ tk~~Baykal'~n, üyesi bulundu~umuz Uluslararas~~Tarihsel
Bilimler Kurumu'nun Eylül ay~~içinde Atina veya Paris'te yap~lacak Genel Kurul
toplant~s~na bir temsilci gönderilmesi hakk~ndaki önerisi Yönetim Kurulu'na havale
edildi.
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Tüzük ve yönetmelikleri inceleme komisyonuna Prof. Dr. Co~kun 'üçok,
Ord. Prof. Re~at Kaynar, Amiral Fahri Çoker, Prof. Dr. ~erafettin Turan ve Bay
Bilâl ~im~ir seçildiler.
Daha sonra üyeler çe~ itli temennilerde bulundular Bu temennileri ba~kan
~öyle s~n~fland~rd~ :
— Mevcudu tükenen kitaplar~n yeniden bas~lmas~.
2 - Bir yay~n plan~~ haz~ rlanmas~.
3 — Türk Tarih Kurumu'nun gelece~i ile ilgili geli~melerden üyelerin haberdar edilmesi.
4 — Yönetim Kurulu'nun Ermeni sorunu ile ilgili üyelerle temasa geçerek
yabanc~~ dillerde de yay~n yap~lmas~.
5 — Mühimme defterlerinin yay~nlanmas~.
6 — Kitap fiyatlar~n~n ucuzlat~lmas~.
Ba~ kan, bu önerileri oya koydu. Yönetim Kurulu'nun bunlar~~imkânlar~~ cran~nda yerine getirmesi uygun görüldü.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir konu kalmad~~~ ndan saat 19,45'de oturuma
son verildi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
~ g8~~ YILI ÇALI~MA RAPORU
Genel Kurul'un Say~ n Üyeleri,
Yönetim Kurulu'muzun 1981 çal~~ma y~l~~ raporunu sunuyoruz.
BÜTÇE DURUMU
A. GELIRLER
Bölüm
II
111
IV
V
VI

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

Bölüm
I
ii

III
IV

Giderlerin Çe~idi

Bütçeye Konan
Kr~.
Lira
7 . 5oo . 000,—
35.000.000,—
3 .000,—
5 .000.000,—
4.000.000,—
1.497 .000,—
53.000.000,—

B. G ~ DERLER
Bütçeye Konan
Kr~.
Lira

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

Sa~lanan
Kr~.
Lira
— —
65.971 • 827,34
4.080,—
6.733.006,50
4.056.522,29
1.666.182,23
78.431 •418,38
Harcanan
Kr~.
Lira

24.600. 000,4 . 85o . 000,—

27.619.207,33

22 . 050 . 000,-

16.647.862,01

~~.5oo.000,—
53.000.000,—

2 . 771 .584,25
52.118.149,51

5.079.495,92

964

HABERLER

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1981 y~l~~gelirleri bütçe ile
tasarlanan gelirlerden 25.431.418 lira 36 kuru~~fazlad~r.
Bu fazlal~~~ n 30.971.627 lira 34 kurusu Atatürk vasiyeti gelirlerinden, ~ o8o
liras~~üye ödentilerinden, ~~.733.006 lira 50 kurusu yay~n sat~~lar~ndan, 56.522 lira
29 kurusu Bas~ mevi gelirlerinden, 169.182 lira 23 kurusu türlü gelirlerden elde
edilmi~tir.
Giderlerimiz ise, bütçede öngörülen giderlerden 881 .850 lira 49 kuru~~eksik
olmu~tur.
Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~ndaki 26.313.268 lira 85 kuru~tan 10.000.000 liras~~Bas~mevi sermaye taahhüt hesab~ nda, 7.299.589 liras~~ k~dem
tazminat~~hesab~nda, 5.593.010 lira al~nan kf~~~ t bedeli, 994.552 lira 67 kurusu
kasada, 468.062 lira 14 kurusu bankalarda, 352.000 liras~~telif ve tercüme hesaplar~nda, 699.122 lira 4 kurusu kitapç~larda, 689.933 liras~~görevlilerin avans hesab~nda, 217.000 liras~~da Bas~mevi avans hesab~nda bulunmaktad~ r.
YAYIN I~LER~~
Bu y~l içinde ~u yap~tlar~n bas~m~~ bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
~~— PROF. DR. TAFIS~ N YAZICI: Menakzb-i ~bröhim Gül~ent (Ele~tirmeli bask~).
2 — PROF. DR. MEBRURE TOSUN VE PROF. DR. KADRIYE YALVAÇ : Sumer Dili
Grameri L Cilt. Sumerceden Örnekler.
3 — JACQUES LEFORT (Türkçeye çeviren HAT~CE GONNET) : Topkap~~Saray~~
Ar~ivlerinin Yunanca Belgeleri (Frans~zca ve Türkçe).
4 — VIIL Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler IL Cilt.
5 — Harf Devriminin 50. Y~l~~Sempozyumu.
6 — PROF. DR. AFET INAN: Atatürkten Mektuplar.
7 — KINALI-ZADE HASAN ÇELEB~ : TeZkireiii'~-~Uard IL Cilt (Ele~titmeli bask~y~~
haz~rlayan: DR. IBRAH~M KUTLUK).
8 — Atatürk'ün Büyük Sizylevi I. Cilt (Eski metin ve bugünkü dile çevirisi kar~~l~ kl~~
olarak).
9 — BiLk~, ~imsIR: D~~~Bas~nda Atatürk ve Türk Devrimi.
t o — Belleten : 177-180.
t — Belgeler: X. Cilt, Say~~14.
~u yap~ tlar~n bas~m~~bitmek üzeredir:
~~— ORD. PROF. DR. SEDAT ALP : Beitriige zor Erforschung des hethitischen Tempels.
2 — PROF. DR. TAHSIN ÖZGÜÇ: Ma~at Höyük H.
3 — V ASF~~SENSÖZEN: Osmano~ullar~mn Varl~klar~~ve II. Abdülhamid'in Emlaki.
4 — B~LÂL ~IM~IR: Ege Sorunu IL Cilt.
5 — ISMAIL SOYSAL: Türkiye'nin Siyasal Andla~malart L Cilt.
6 — G. OSTROGORSKY: Bizans Devleti Tarihi (Türkçeye çeviren: PROF. DR.
FIKRET I~ILTAN).
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r:
— BitAL ~imstR: ~ngiliz Belgelerinde Osmanl~~Ermenileri (1856-1879).
2 — The Republic of Turkey (1923-1 973).
3 — ARI INAN: Mustafa Kemal Atatürk'ün Seçilmi~~Sözleri.
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4 — ARI ~NAN : Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Y~l~nda Yapt~~: Üç Konu~ma.
5 — IBN KEMAL : Tevarih-i AH Osman IL defter (Yay~ma Haz~rlayan: PROF.
DR. ~ERAFETTIN TURAN).
6 — SUNULLAH ARISOY : Mustafa Kemal Atatürk'ün Söyleyip Yazd~klar~~ (Sadele~tirilmi~~Metinler).
7 — VIIL Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler III. Cilt.
KONFERANSLAR
Atatürk Y~ll~ k Konferanslar~n~n bu y~lki XX. dizisi 4 Aral~k 198I'de ba~lam~~t~ r. 18 Haziran 1982'de sona erecek ve 15 konferanstan olu~ acakt~ r. Konferanslar~n konular~~ve tarihleri ~öyledir:
4 Aral~k

1981 Cuma: Prof. Dr. Hüseyin Sipahio~lu: Selçuk Devri

18 Aral~k

1981 Cuma: Prof. Dr. Co~ kun Üçok: Napoleon Ça~~nda Osmanl~~

8 Ocak
22 Ocak

1982 Cuma: Prof. Dr. Nejat Göyünç: Atatürk ve E~itim.
1982 Cuma: Prof. Dr. Semavi Eyice: X/X. Yüzy~l Türk Mi-

5 ~ubat

1982 Cuma: Prof. Dr. Ya~ ar Yücel: Islahat Layihalar~na Toplu

19 ~ubat

1982 Cuma: Prof. Dr. Ahmet Mumcu: Türkiye'nin Ak~l Ça~~na

5 Mart

1982 Cuma: Prof. Dr. Adnan Erzi: Türkiye'de IVIevlcinii Ara~-

19 Mart

1982 Cuma: Prof. Dr. ~ ehabettin Tekinda~: Timur'un Osmanl~~

2 Nisan

1982 Cuma: Ord. Prof. Re~ at Kaynar: Atatürk'ün Türk Anaya-

16 Nisan

1982 Cuma: Ord. Prof. Dr. Sedat Alp: Hitit Ça~~nda Anadolu

30 Nisan
14 May~s

1982 Cuma: Prof. Dr. Nimet özgüç: Samsat Kaz~lar~.
1982 Cuma: Prof. Dr. Mebrure Tosun: Arkeoloji ve Filoloji

28 May~s
~~~ Haziran

1982 Cuma: Prof. Dr. Tahsin özgüç: Eski Hitit Ça~~~San'at~.
1982 Cuma: Ali R~ za önder: Hukuk Kavram~n~n Bizdeki Geli~-

18 Haziran

1982 Cuma: Rauf Inan: Atatürk'ün Halkç~l~k Ülküsünün E~itimsel

Gevher Nesibe ~ifaiyesi.
imparatorlu~u D~~~Politikas~na Genel Bir Bak~~.

marisi ve Istanbul'da Fossati Karde~ler.
Bir Bak~~~ve Yeni Bulunan Eserler.
Geçmesi.
t~rmalar~.

Politikas~.
sas~~Üzerindeki Dü~ünceleri.
Co~rafyas~nin Ara~t~r~lmas~nda Yeni A~amalar.

ili~kileri.

meleri.
Amac~.

Bunlardan ba~ ka Kurumumuzla Ingiliz Kültür Heyeti ve Türk Ingiliz Kültür
Derne~i'nin birlikte 4 May~s 1981'de düzenledikleri toplant~ da Ingiliz bilim adam~~
Dr. A. Mango "Atatürk'ün Türk - Ingiliz Ili~ kilerine Etkisi" konusunda bir konferans vermi~tir.
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YITiRDI~IMIZ ÜYELER

Bu y~ l içinde üç de~erli üyemizi yitirmek bahts~zl~~~na u~rad~k. 6 May~s 1981'de
'de Prof. Tayyib Gökhilgin ve nihayet
Prof. Dr. Bahad~ r Alk~m, 2 Haziran 1981
18 Ocak 1982'de Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal bizleri derin ac~lar
içinde b~rakarak aram~zdan ayr~ld~lar. Sevgili arkada~lar~m~z~~ sayg~~ ve sevgi ile
an~yoruz.
YENI ÜYELER

Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun 16 Nisan 1981 tarihli toplant~s~nda
Askeri Yarg~ tay Ba~kanl~~~~ve Cumhurba~kanl~~~~Ba~kanl~k Mü~avirliginden emekli
Hakim Amiral Fahri Çoker Kurumumuzun asil üyeli~ine seçilmi~tir. Bu y~lki Genel
Kurulumuza kat~lm~~~olan arkada~~m~za ba~ar~lar dileriz.
ATATÜRK'ÜN 100.

DO~UM

YILI ÇALI~MALARI

Atatürk'ün 'o°. do~um y~l~~ için haz~rlad~~~m~z program~n uygulanmas~na
devam edilmi~tir.
Yay~n dizileri içinde bu y~l üyelerimizden Say~n Bilal ~im~ir'in "D~~~Bas~nda
Atatürk ve Türk Devrimi", "Atatürk'ün Büyük Söylevi" nin birinci cildi ve Prof.
Dr. Afet Inan'~n "Atatürk'ten Mektuplar" adl~~eserleri yay~nlanm~~t~r.
Program~m~zda bulunan Atatürk sempozyumu 21 May~s 1981'de Kurumumuzda düzenlenmi~~ve bu sempozyumda "Atatürk ve Laiklik, Atatürk ve Tarih"
konular~nda ~u bildiriler tart~~~lm~~t~r:
~~— Dr. Hamit Ko~ay: Türk Adi ve Türk Soyu.
2 - Ord. Prof. Dr. Süheyl Onver: Atatürk ve Laiklik Üzerine Bir Not.
3 — Prof. Dr. ~ehabettin Tekindag: Atatürk ve Türk Tarihi.
4 — Ord. Prof. Re~at Kaynar: Atatürk Dönemindeki Çagcla~la~mada Laiklik o~esi.
5 — Prof. Dr. Adnan Erzi: Atatürk ve ~slam Dini.
Atatürk Devrimini en iyi yorumlayan üç esere elli~er bin lira ödül verilmesi
için aç~lan yar~~maya gelen eserlerin hiçbiri bu ödüle lay~k görülmemi~tir.
IX. TÜRK TARIH KONGRESI

IX. Türk Tarih Kongresi 21-25 Eylül 1981 tarihleri aras~nda Ankara'da düzenlenmi~tir. 198~~ y~l~n~ n Atatürk'ün ~~oo. do~um y~ldönümüne rastlamas~~nedeni
ile Kongrenin "Atatürk ve Devrimleri" seksiyonuna a~~rl~k verilmi~tir.
Kongremizi Devlet Ba~kan~m~z Say~n Orgeneral Kenan Evren özlü bir konu~ma
ile açm~~lard~r. Kongreye 300 Türk ve 27 de~i~ik ülkeden 200 yabanc~~delege kat~lm~~~ve 346 bildiri sunulmu~tur. Kongrenin aç~ld~~~~günün ak~am~~ Devlet Ba~kan~m~z Çankaya Kö~kü'nde Kongre üyelerine bir ak~am yeme~i verrni~lerdir.
Kongre münasebetiyle Ankara ~ehri, Gordiyon, Konya Sultan Hani, Kapadokya
ve Ege'ye geziler düzenlenmi~tir. Kongreye kat~lan yabanc~~delegelerden ald~~~m~z
yaz~larda Kongrenin gerek içerik ve gerekse organizasyon bak~m~ndan çok ba~ar~l~~
geçti~i ifade edilmi~tir.
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KURUMUMUZUN 50. KURULU~~YILDÖNÜMII
Kurumumuzun 50. kurulu~~y~ldönümü 15 Nisan ~~gtir Çar~amba günü Kurum
merkezinde kutlanm~~t~r.
Bu münasebetle kurucu üyelerimizden bugün hayatta kalan Prof. Dr. Afet
~nan'la Dr. Hamit Ko~ay'a birer hat~ra sildi verilmi~tir. Törende Kurum Ba~kan~~
Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kurum'un ~~numaral~~kurucu üyesi Prof. Dr. Afet
Inan birer konu~ma yapm~~, Kurumun kuruldu~u günden beri sekreterli~ini ve
Genel Müdürlü~ünü yapan Ulu~~I~demir de 50 y~ll~k çal~~malar~~özetleyen bir
rapor okumu~tur.
Devlet Ba~kan~~ve Kurumumuzun Koruyucu Ba~kan~~Say~n Orgeneral Kenan
Evren ~u kutlama telgraf~n~~göndermi~lerdir:
Say~n Ord. Prof.
Enver Ziya Karal
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Ankara
Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~y~ldönümü dolay~s~yla düzenlenen törene
davetiniz için te~ekkür ederim. Türk Tarih Kurumu Yüce Atatürk'ün kurdu~u
ve düzenle yeti~tirdi~i seçkin bir bilim yuvam~zd~ r. Kurum, günümüze kadar
temel amaçlar~~olan Türk tarihi ve Türkiye tarihinin yanl~~~bilgilerden annd~nlarak milletimize ve dünyaya gerçek belgeleri sunma ve önemli olaylar~~ayd~nlatma
yolunda ba~ar~l~~hizmetler gerçekle~tirmi~tir. Bu alanda eme~i geçen de~erli tarihçilerimize ~ükran duygulanyla doluyuz. Kurum'un her~eyimizi borçlu oldu~umuz
Yüce Atatürk'ün do~umunun ~~oo. y~ldönümünde onun devrim ve ilkelerini yaymak ve ya~atmak konusunda kendisine dü~en görevi etkin bir ~ekilde yerine
getirece~i inanc~~ile çal~~malann~zda ba~ar~lar diler, ~ahs~n~zda de~erli üyelerinize,
toplant~ya kat~lan say~n konuklara içten sayg~lar sunar~m.
ORGENERAL KENAN EVREN
Devlet Ba~kan~~
~s~, Anayasa Mahtemsilen
Genelsekreter
Yard~mc
Törene Devlet Ba~kan~m~z'
kemesi Ba~kan~ , Bakanlar ve seçkin bir davetli toplulu~u kat~lm~~ur.
BILIMSEL ARA~TIRMALARA YARDIM
~~7-1 o Mart 1981 tarihleri aras~ nda Pakistan'~n ~slâmabad kentinde toplanan
"~slam Dünyas~n~n ~nsan Uygarl~~~na Katk~lar~" konferans~na bir bildiri ile kat~lm~~~ve yolluldan Pakistan Hükümetince kar~~lanm~~~olan üyelerimizden Ord. Prof.
Dr. Ayd~ n Saph'ya konferanstan sonra ~slamabad ve Karaçi Üniversiteleri Orta
Asya Tetkikleri Enstitülerinde incelemeler yapmak amac~yla 20 .384 liral~k bir
bilimsel ara~t~rma yard~m~~yap~lm~~t~r. Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~bu incelemelerinin
UNESCO Genel Merkezince Orta Asya Uygarl~klan Tarihi konusunda haz~rlanmakta olan 6 ciltlik eserin Uluslarara Genel Eclitörlük Komitesindeki görevinde
kendisine yard~mc~~olacak nitelik ta~~d~~~n~ , burada kar~~la~t~~~~baz~~belgelerin
Ibn Sina'n~n '000. do~um y~l~~için haz~rlamakta oldu~u eser için de yararl~~ oldu~unu raporunda belirtmektedir.
Oyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice'ye 1981 y~l~~yaz~nda Silifke dolaylaru~da yapt~~~~topraküstü arkeoloji ara~t~rmalar~~için bilimsel ara~t~rmalara yard~m
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bölümünden 50.000 lira yard~m yap~lm~~t~r. Arkada~~m~z bize verdi~i raporda bu
y~lki ara~t~rmalar~nda da ~imdiye kadar hiçbir yay~na girmemi~~baz~~yerle~me
yerleri buldu~unu belirtmektedir.
üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim, için de Selçuklular devrine ait çok de~erli
bilgiler bulunan Azimrnin Islam tarihinden nakiller yapm~~~olan Ayni'nin Ikdü'lCuman adl~~ yap~t~n~n Beyaz~t Kitapl~~~nda bulunan XXII. ve XXIII. ciltlerini
incelemek ve bunlarla Azimi tarihini kar~~la~t~rmak üzere yaz aylar~nda Istanbul'a
gitmi~~oldu~undan, kendisine bilimsel ara~t~rmalara yard~m bölümünden 15.000
liral~k bir yard~m yap~lm~~t~r.
üyelerimizden Prof. Dr. Mebrure Tosun Kurumumuz yay~nlar~~ aras~nda
birinci cildi bas~lm~~~olan Sumer Dili Grameri yap~t~n~n ikinci cildi için Ingiltere'nin
British Museum kitapl~~~ nda incelemeler yapmak üzere Eylül ve Ekim aylar~~içinde
Ingiltere'ye gitmi~~oldu~undan kendisine bilimsel ara~t~rmalara yard~m bölümünden 83.920 lira yard~m yap~lm~~t~r.
KONFERANS SALONUMUZDAN YARARLANAN KURUMLARIN
YAPTIKLARI TOPLANTI, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR

~~Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürl~ti her y~l yap~lan
kaz~lar için düzenledi~i kaz~~sonuçlar~~toplant~lar~n~ n üçüncüsünü 9-1 3 ~ubat 1981
tarihleri aras~nda Kurumumuz konferans salonunda yapm~~t~ r.
~~Birle~mi~~Milletler E~itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye
Milli Komisyonu 19 Mart 1981'de Prof. Bedrettin Tuncel'in birinci ölüm y~ldönümü
dolay~s~yla bir anma toplant~s~~ yapm~~t~r.
Çankaya Soroptimist Kulübü Meslek Kad~nlar~~Derne~i 4 Nisan 98I'de
"Uyum Bozukluklar~" konulu bir aç~koturum düzenlemi~tir.
Çankaya Soroptimist Kulübü Meslek Kad~nlar~~Derne~i 3 Ekim 198~ 'de
"Atatürk Yolunda Kad~ n" konulu bir aç~koturum düzenlemi~tir.
~~o Kas~m 1981'de Türk Silahl~~Kuvvetleri Emekli Subaylar~~ Derne~i "Atatürk'ü Anma" töreni düzenlemi~~ve bu türende çe~itli ki~iler Atatürk hakk~nda
konferanslar vermi~ler, an~lar~n~~anlatm~~lard~r.
§ 16-17 Kas~m 1981
tarihlerinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara~t~rma Kurumu
"Çevre Bilim Sempozyumu" düzenlemi~tir.
~~28-29 Kas~ m 1981 tarihlerinde Türkiye - Hindistan Kültür Derne~i "Atatürk
ve Nehru" konulu bir seminer düzenlemi~tir.
~~o Aral~k 198~~'de Ankara Soroptimist Kulübü Meslek Kad~nlar~~ Derne~i
"Insan Haklar~~Evrensel Beyannamesinin Kabulü ve Soroptimist Günü" dolay~s~yla bir aç~koturum düzenlemi~tir.
KURUMUMUZA YAPILAN ZIYARETLER

Bas~n - Yay~n Genel Müdürlü~ü'nün davetlisi olarak memleketimize gelen
yabanc~~ bas~n mensuplar~~ 20 . V.1981'de Kurumumuzu ziyaret ederek çal~~ malar~m~z ve te~kilat~m~z hakk~nda bilgi alm~~lard~ r.
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TÜRKIYE DI~INDA KATILDI~IMIZ ULUSLARARASI KONGRE,
SEMPOZYUM, KOLOKYUM VE BENZERI TOPLANTILAR

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun ald~klar~~kararlar uyar~nca 1981 y~l~nda
kat~ld~~~m~z uluslararas~~kongre, sempozyum, kolokyum ve benzeri toplant~lar
~unlard~r:
~~7-1 o Mart 1981 tarihleri aras~nda Pakistan'~ n Islâmâbâd kentinde toplanan
"Islam Dünyas~n~n Insan Uygarl~~~na Katk~lar~" adl~~konferansa üyelerimizden
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~"T~p O~retiminde Ortaça~~Islam Dünyas~n~n Avrupa'ya
Etkileri" konusunda bir bildiri ile kat~ld~ . Bu bildiri Belleten'in 178. say~s~nda
yay~nland~ . 'Oyemizin yolluk ve gündelikleri Pakistan Hükümetince kar~~land~.
~~30 Haziran - 4 Temmuz 1981 tarihleri aras~ nda Ispanya'n~n Cuenca kentinde toplanan Uluslararas~~Osmanl~~öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~
Komitesi CIEPO'nun IV. Sempozyumuna üyelerimizden Prof. Dr. ~erafettin
Turan, Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Ya~ar Yücel ve halen Chicago'da bulunan
Prof. Dr. Halil Inalc~k kat~ld~lar. Arkada~lar~m~z~n bize verdi~i raporlara göre
Sempozyuma onbini Türk olmak üzere çe~itli ülkelerden 55 bilim adam~~kat~lm~~t~r.
Sempozyumun esas temas~~ olan "Osmanl~~- Ispanyol Ili~kileri" ve Akdeniz'de
Osmanl~lar" konular~~ d~~~nda da çe~ itli konularda bildiriler sunulmu~tur. Sempozyum süresince Komite Yürütme Kurulu'nun toplant~s~~da yap~lm~~~ve Yürütme
Kurulu üye say~s~~yirmiye ç~kar~lm~~, yeniden al~nan üç üyeden birisinin Türk olmas~~
kabul edilerek seçim sonunda üyelerimizden Prof. Dr. Ya~ar Yücel Yürütme Kuruluna al~nm~~t~ r. CIEPO'nun son çal~~ma ~eklini düzenleyen yönctmelik de~i~ikli~i
ile Türk Tarih Kurumu Ba~kan~'n~n onursal ba~kan olmas~~ve Yürütme Kurulunun
Türk Tarih Kurumu'nun üç üyesi taraf~ ndan temsil edilmesine karar verildi. V. Sempozyum Viyana'n~n Türkler taraf~ndan ku~at~lmas~n~ n 300. y~ldönümü nedeni ile
1983 Eylülünde Viyana'da yap~lmas~~önerilmi~~ise de üyelerimizin kar~~~ ç~kmas~~
üzerine ~~982'de Tunus'ta toplanmas~~ ve ana tema olarak,
~~— Osmanl~~Imparatorlu~u yönetiminde Arap vilayetleri,
2 - O dönemde Arap vilayetleri aras~ ndaki ili~kiler,
3 — Osmanl~~dönemi Arap vilayetleri tarihi için kaynaklar, konular~n~n saptanmas~~kararla~t~r~lm~~t~r.
Sempozyuma arkada~lar~m~ zdan Prof. Dr. ~erafettin Turan "XIV.
Yüzy~ lda Akdeniz'de Üstünlük Yar~~~", Prof. Dr. Adnan Erzi "Türk - Osmanl~~
Tarihi Metinlerindeki Yabanc~~ Kelimeler Hakk~ nda Mülâhazalar" adl~~
birer bildiri sunduklar~~gibi Prof. Dr. Ya~ar Yücel de XVII. yüzy~l Osmanl~~ idari,
sosyal ve ekonomik tarihi aç~s~ ndan bir belgeler toplulu~u durumunda olan "Kitab-~~
Mesalih-i'l Müslimin ve Mcnafi-i'l Müminin" adl~~eseri tan~ tan birer bildiri sunmu~tur.
~~3-5 Ekim 1981 tarihlerinde Bulgar Tarih Kurumu'nun düzenledi~i III.
Tarih Kongresi'ne bir temsilci göndermemiz istenmi~~oldu~undan, 5-10 Ekimde
Viyana'da toplanacak Uluslararas~~XVI. Bizans Ara~t~rmalar~~Kongresine kat~lacak
olan arkada~~m~ z Prof. Dr. Semavi Eyice'nin birkaç gün önce hareket ederek Sofya'ya u~ramas~~ve III. Bulgar Tarih Kongresi'nde Kurumumuzu temsil etmesi
Yönetim Kurulunca uygun görülmü~tür. Arkada~~m~z~ n bize verdi~i rapora göre
tamamen milli olan bu kongreye daha çok sosyalist ülke temsilcileri kat~lm~~t~ r.
Kongre Ilkça~, Ortaça~, Yeniça~, Yak~nça~~ve günümüz tarihi olmak üzere 5
seksiyon halinde çal~~m~~~ve genellikle Bulgar tarihçileri taraf~ndan bildiriler okunmu~tur.
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~~5-10 Ekim 1981 tarihlerinde Viyana'da toplanan Uluslararas~~ XVI. Bizans
Ara~t~rmalar~~Kongresi'ne üyelerimizden Prof. Dr. Semavi Eyice kat~ld~. Arkada~~m~z~n bize verdi~i rapora göre kendisi daha önce III. Bulgar Tarih Konresi'nde
Kurumumuzu temsilen bulunmak zorunda oldu~undan, kongreye ancak 6 Ekimde
kat~ labilmi~tir. Arkada~~m~z~n Bizans Ara~t~rmalar~~ Kongresi'ne kat~lma karar~~
geç verilmi~~oldu~undan haz~rlad~~~~bildiri kongre program~na al~namam~~, ancak
Prof. Dr. H. Buchhausen'in ba~kanl~~~ nda düzenlenen küçük bir seminerde 1981'de
Silifke dolaylannda yapt~~~~topraküstü arkeoloji ara~t~rmalar~ na dair bulunan bildirisini okumak olana~~n~~ bulmu~tur.
~~Bizans Ara~t~rmalar~~Kongresinin arkas~ ndan Viyana'da Prof. Dr. H. Ahrweiler ba~kanl~~~ nda toplanan Bizans Tarihi Co~rafyas~~kolokyumunda Kurumumuzu arkada~~m~z Prof. Dr. Semavi Eyice temsil etmi~tir. Kolokyumda Tabula
Imperii Romani'nin Türkiye'deki durumu hakk~ nda arkada~~m~zdan bilgi istenmi~~
ise de, bu Kurumun Türkiye temsilcisi Tübitak'~ n çal~~malar~ndan haberimiz
olmad~~~ ndan tatmin edici bir cevap verememi~tir.
~~Atatürk'ün !o°. do~um y~l~~ nedeni ile 20-25 Ekim 1981'de Var~ova'da
düzenlenen "Atatürk Sempozyumu"na rahmetli Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver
Ziya Karal, Atatürk hakk~nda haz~rlad~~~~bir bildiri ile kat~ld~. Arkada~~m~z~n
yolluk ve gündelikleri D~~i~leri Bakanl~~~nca kar~~land~.
~~Türkiye ile Macaristan Hükümeti aras~nda imzalanan kültür anla~mas~~
gere~ince Kurumumuz üyeleriyle Macar tarihçilerinden olu~an komitenin 1981
toplant~s~~ Atatürk'ün ~~oo. Do~um y~l~n~~ kutlama törenini içine almak suretiyle
27-29 Ekim 1981 tarihlerinde Pe~te'de yap~ lm~~~ve bu toplant~ya rahmetli Ba~kan~m~z
Ord. Prof. Enver Ziya Karal ile birlikte Asba~ kan~m~z Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal ve üyelerimizden Say~ n Bilal ~im~ir kat~lm~~lard~r. Prof. Baykal ile Say~n
Bilal ~im~ir'den ald~~~m~ z raporlara göre 27 Ekim 1981 günü saat 14.'te üniversite
salonunda ba~layan tören Macar Bilimler Akademisi Ba~ kan~n~n bir konu~mas~yla
aç~lm~~t~r. Seminere, rahmetli Ba~kan~m~ z Ord. Prof. Enver Ziya Karal Atatürk'ün
ki~ili~i hakk~nda Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal "Atatürk ve Devrim" konusunda ve
Say~n Bilal ~im~ir de "Atatürk Devrinde Türk - Macar ili~kileri" ve "Atatürk'ün
D~~~Politikas~" konular~nda birer bildiri sunmu~lard~ r. Seminer çok hareketli geçmi~,
Kurumumuzun ~eref üyelerinden Prof. Dr. Laszlo Rasonyi'de Ankara an~lar~n~~
anlatm~~t~r.
~~1981 y~l~~sonlar~nda UNESCO'nun Paris'te düzenledi~i Atatürk kolokyumuna rahmetli Ba~kan~m~z Ord. Prof. Enver Ziya Karal kat~lm~~t~r. Karal'~n
Atatürk hakk~nda daha önce gönderdi~i bildiri di~er bildirilerle birlikte kitap
halinde bas~lm~~~ oldu~undan, bu toplant~da bildirilerin tart~~~lmas~~ yap~lm~~t~r.
Budape~te toplant~s~na kat~lan arkada~lar~m~z~n yolluk ve gündelikleri D~~i~leri
Bakanl~~~nca, Paris toplant~s~n~n giderleri de UNESCO'ca kar~~lanm~~t~r.
YAPTI~IMIZ BA~I~LAR

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Dairesi Ba~kanl~~~ 'n~n ç~ kard~~~~
"Revue Internationale d'Histoire Militaire"in 50 nci say~s~~ ka~~d~~kendilerince
verilmek suretiyle Matbaam~zda ba~~~~olarak bas~ld~.
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ATATÜRK VE TÜRK DEVR~M~N~~ARA~TIRMA MERKEZN~N
1981 YILI ÇAI.I~MALAR1
I - 1981 y~l~ nda i~lemi tamamlanarak s~n~fland~ nlan ve dosyalanna giren
2648 kupür ile kupur say~s~~69.924'e ula~m~~t~ r.
2 - Atatürk ve Devrimleriyle ilgili 76 tefrika derlenmi~, tefrika say~s~~755'i
bulmu~tur. Bunlar~n fi~leri yaz~lm~~~ve tasnifi tamamlanm~~t~r.
3 — Makale ve haber fi~ leri tape edilerek kataloga 1.113 adedi yerle~tirilmi~tir. Böylece fi~~toplam~~77.360'1 bulmu~tur.
4 — Enver Pa~a'n~n evrak~n~n tasnifine ba~lanm~~t~r.
5 — Türk Devrimi ara~t~rmalar~ nda ba~vurulacak ilk kaynak olan T.B.M.M.
Zab~ t Cerideleri 1923-1928 eski harfler bölümü ile 1928-1938 yeni harfler bölümü
taranarak bir devrim yasalar~~dosyas~~meydana getirilmektedir.
6 — Merkez Sekreteri Ar~~ Inan taraf~ndan "M. Kemal Atatürk'ün 1923
Y~l~nda Yapt~~~~üç Konu~ma" o zaman~n Zab~t Sekreterlerince ilk yaz~ lm~~~ ~ekline
göre kitap halinde haz~rlanarak bask~ya verilmi~tir.
7 — Keza Ar~~ Inan taraf~ndan haz~rlanm~~~ve ~ 975'te bas~lm~~~olan "Atatürk'ün
özdeyi~leri" kitab~n~n 2. bask~s~na ilaveler yap~larak "Mustafa Kemal Atatürk'ten
Seçilmi~~Sözler" ad~~alt~nda yeni bir yap~ t haz~rlanarak bask~ya verilmi~tir.
K~TAPL1K ÇAL1~MALARI

Bu y~l içerisinde kitapl~~'~m~za 691 tanesi arma~an, 197 tanesi sat~n al~nmak,
tanesi de~i~im ve ~~ 3'ü Kurum kanal~~ile olmak üzere toplam 1.21 I kitap; 168'i
sat~n alma, 937'si arma~an ve de~i~ im olmak üzere toplam 2.005 dergi, 1.274 gazete
gelmi~tir.
Yukar~da dökümü yap~lan malzemenin kay~ t, etiket, fi~~v.b. i~lemleri tamamlan~p hizmete haz~r hale getirilmi~tir.
1981 y~l~~sonunda kitap varl~~~= 77.148'e, dergi varl~~~ = 74.771'e varm~~t~r.
Ulu önder Atatürk'ün roo. do~um y~ l~~ dolay~s~yla Kitapl~~~m~za yaz~l~~ ve sözlü
olarak pek çok ba~vuru olmu~~ve bunlar cevapland~r~lm~~t~r.
1981 y~l~ nda 19.753 kitap, 3.515 dergi, 181 gazete okunmu~tur.
Bu y~l kitapl~k için 596, kitapl~k d~~~~için 447 kitap cildi ile kutu ve dosya yap~lm~~t~r.
1981 y~l~nda 54'ü özel, 277'si ki~i ve kurulu~~ile d~~~yay~n de~i~imi yap~lm~~t~ r.
210

Bu y~l Kurumumuzca yay~ nlanan 6 kitap, 4 Belleten, 1 Belgeler'in 32 Asil,
27 Muhabir, ~~o ~eref üyesi ile 61 ~ah~s, 17 makam, 31 müze ve kitapl~~a bedelsiz
da~~t~m~~yap~lm~~t~r.
Aynca kitap yard~m~~ için ba~vuran baz~~ kurulu~lara Kurum yay~nlar~ndan
baz~ lar~~ gönderilmi~tir.
Bu y~l da Kitapl~ k Komisyonumuz gerek duyuldukça toplanm~~~ve Kitapl~kla
ilgili i~leri ve teklifleri görü~mü~tür.
1981 y~l~~içerisinde Kurum merkezimizde Atatürk'ün ~~oo. do~um y~l~~nedeni
ile Atatürk'le ilgili yay~nlar~m~z ve ar~ivlerimizdeki baz~~resimlerden olu~an daimi
bir sergi ile IX. Türk Tarih Kongresi için Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi salonlar~nda yay~nlar~m~z~ n tümünü kapsayan bir sergi aç~lm~~ t~r.
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Eskiça~~Kolunca verilen kararlar gere~ince bu y~l Alacahöyük, Perge, KültepeKani~, Ma~athöyük, Konya Karahöyü~ü, Bayrakl~~ Erythrai, Çavu~tepe, Acemhöyük, Ikiztepe ve Enez kaz~lar~na devam edilmi~tir. Bu y~lki kaz~lar~ m~za da
Kültür Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi maddi yard~mlar~yla katk~da bulunmu~lard~ r. Bakanl~~a ve Fakülte'ye huzurlar~n~zda te~ekkürlerimizi sunar~z.
Kaz~lar hakk~nda Kaz~~Heyeti Ba~kanlar~ndan ald~~~m~z raporlar' oldu~u
gibi sunuyoruz:
~~ — Alacallayük Kaz~s~~ 1981 Y~l~~ Çal~~malar~ :
Kaz~~ Çal~~ malar~ na Ba~ lang~ ç:
Türk Tarih Kurumu ad~ na 1981 y~l~~ devam eden Alacahöyük kaz~lar~na
8.9. 198~~ tarihinde ba~lan~larak, 6. ~~ o . 1981 tarihine kadar fiilen devam edildi.
Heyetimiz daha sonraki zamanlarda da, bulunan eserlerin envanter ve foto~raflar~n~~
alma i~iyle u~ra~t~.
Kaz~~ Heyeti:
Ba~kan; Dr. Hâmit Zübeyr Ko~ay,
Ba~kan yard~mc~s~ ; Arkeolog Mahmut Akok,
Kültür Bakanl~~~~temsilcisi; Çorum Müzesi Asistan~~ Muhsin Endo~ru,
Hesap i~leri görevlisi; Anadolu Medeniyetleri Müzesi hesap uzman~~ve mutemedi Ahmet Bekçi,
Restoratör; Eskiyapar bekçisi Ünal Yalç~n'dan olu~maktad~r.
Kaz~~ Çal~~ malar ~~ ve Elde Edilen Nlüzelik Eserler:
Alacahöyülc'te 1981 mevsiminde kaz~lara, genel plan~n XL-XLII/62 kareleri
içinde derinli~ine, orta ve Eski Hitit tabakalar~nda devam edilmi~~ve XXVIII/54-56
karelerinde de Hitit Büyük Imparatorluk ça~~~tabakalar~nda yüzeysel bir kaz~~
yap~ lm~~t~r.
Çe~itli tabakalar içinde sürdürülen kaz~lardan 65 say~da müzelik de~erde
küçük eser elde edilmi~~ve gerekli miktarda etütlük eser de koleksiyonlar~m~z aras~na
al~nm~~t~ r.
Müzelik eserler, usulü uyar~nca envanter edilerek Alacahöyük Müzesi mesullerine teslim edilmi~lerdir.
Restorasyon ve Tanzim Çal~~ malar~ :
Alacahöyük'te son onbe~~seneden beri, yerlerinde muhafazalar~~planlanan ve
Höyü~ün yerle~me tabakalar~na ait mimari kal~nt~lar üzerinde önemli restorasyon
ve onar~m çal~~malar~~ yap~lmaktad~ r. Bu sene de, bu i~lere devam edildi~i gibi,
bozulan ve da~~lan k~s~mlar~n onar~lmalanyla, kaz~~ alanlar~n~n temizlik ve tanzimleri de yap~lm~~t~r.
Sonuç:
1981 kaz~~mevsiminin yaz sonuna b~rak~lmas~~ve k~~~n erken gelmesi nedeniyle,
hava ~artlar~n~n a~~rla~mas~, kaz~n~n k~sa tutulmas~n~~gerektirmi~tir. Ancak bir ay~~
dolduran fiili çal~~malar~m~zda, elde edilen tarih ve arkeolojik de~erleri yüksek,
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pi~mi~~toprak ve her çe~it madeni küçük eserlerin bulunmas~~da, heyetimizin Alacahöyük kaz~lar~n~n devaml~~sürdürülmesinde ~srar~nda hakl~~ oldu~unu göstermi~tir.
Gelecek y~llar~ n höyük üzerinde yeni kaz~~alanlar~nda yap~lacak çal~~malar~n~n çok
verimli sonuçlara ula~t~ raca~~~ümidindeyiz.
Dr. HWM~T ZÜBEYR KO~AY
Kaz~~Heyeti Ba~kan~~ve
Türk Tarih Kurumu Üyesi

MAHMUT AKOK

Arkeolog
II. Ba~kan

2 - Perge Kaz~s~~ 1981 r~l~~ Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü ile ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adlar~na yürütülen,
Uluslararas~~ Side Dostlar~n~ n da parasal yönden destekledi~i 1981 y~l~~Perge Kaz~s~~
4 Eylül'den 31 Ekim'e dek sürmü~tür. Kaz~ da bulunan heykellerin onar~m~~ve foto~raf çekme i~leri 30 Kas~ m'da son bulmu~ tur.
Ba~kanl~~~mdaki kaz~~ekibi, Ba~kan yard~mc~s~~Dr. Halük Abbaso~lu, Mimar
Arkeolog Ülkü Izmirligil, Mimar Gülsün Saraçlar, Epigraf Dr. Ismail Kaygusuz,
Arkeolog Foto~raf Uzman~~Semra Sar~bekiro~lu, Arkeolog Restoratör Hüseyin
Ak~ll~ , Arkeolog Desinatör Füsun Arman, Arkeolog Ne~'e Atik, Heykeltra~~Restoratör Nejat Ozatay, Topograf Adnan ~akar, Mimar Müren Eren, Arkeoloji ö~rencilerinden Ayten Akan, Kemal Akp~ nar, Ayfer Ataylan, Secda Saltuk, Fulya ~ahino~lu, Teknik Üniversite Mimarl~k ö~rencilerinden Ahmet Bulut, Selçuk K~r ve
Antalya Müzesi Konservatörlerinden Abdurrahman özkan'dan olu~mu~tur. Kültür
ve Turizm Bakanl~~~~temsilcisi olarak bu çal~~ malar~m~ za Antalya Müzesi Asistanlar~ndan Edip Özgür kat~lm~~t~r.
1981 y~l~~çal~~malar~m~z~~ I. Kaz~ lar, II. Epigrafik Çal~~malar, III. Mozaik
Çal~~malar~ , IV. Mimarl~ k Onar~m Çal~~malar~, V. Heykel Onar~m~~ ba~l~klar~~
alt~nda toplayabiliriz.

I. Kaz~ lar:
Bu y~l çal~~malar~m~z~ , geçen y~l oldu~u gibi kentin güney hamam~nda yo~unla~t~rm~~~bulunuyoruz. Hamam~n be~~ayr~~mekân~ nda paralel olarak sürdürdü~ümüz
kaz~ lar özellikle heykel buluntular~~ bak~m~ ndan çok verimli oldu.
Frigidarium'un (III No.lu Mekân) Kaz ~s~ :
Bu y~l frigidarium'un kaz~s~~havuz taban~nn~n ince temizli~i d~~~nda tamamland~. Duvarlar~~oldukça iyi durumda koruna gelmi~~frigidarium, çe~itli kap~larla,
tepidarium, palaestra, Klaudios Peison Galerisi (VII No.lu mekan) ve d~~ar~~ile
ba~lant~l~d~ r. Kuzeyde Klaudios Peison galerisine aç~lan kemerli kap~~di~erlerinden
büyük olu~ u ve görkemli görünümü ile ku~kusuz ana giri~i olu~turur.
Mekân~ n güney bölümünü büyük bir havuz kaplar. Havuzun apsis'li güney
bölümü, bat~~ve do~u yanlar~nda duvarlar, ni~~ve sütunlu mimari ile uzuvland~r~lm~~t~r. Bu mimariye ili~ kin ele geçen parçalar cephenin restitüsyonunu sa~l~yacak
durumdad~r. önemli parçalar kaz~~sonunda havuzun içinde düzenlenmi~tir. Ni~lerin
yanlar~nda ve ortalar~ nda postament'ler bulunmaktad~r. Yandakiler sütunlar~~
ta~~ yordu, ortadakiler ise herhalde heykellere kaide vazifesi görüyordu. Mermere
yak~n iyi cins kireçta~~ ndan yap~lm~~~sütun kaideleri attik — km düzenindedir.
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Bre~ten yap~lm~~~sütunlar ise yivsizdir. Mermerden yap~lm~~~sütun ba~l~klan korinth
düzenindedir. Ele geçen arkhitrav ve saçal~l~ k parçalar~n~n i~çili~i itinal~d~r. Havuzun
kuzey kenar~n~~izliyen ve içinden daimi su akt~~~~anla~~ lan kanal havuza girenlerin
ayaklar~n~~ y~kamalarm~~ sa~l~yordu.
Havuzun kuzeyinde geli~en mekân~n do~u ve bat~~duvarlar~~önünde uzanan
kanallar ile do~u kanal~~ üzerinde bir seki meydana ç~ kar~lm~~t~r. Mekânm zemini
opus sektile tekni~inde beyaz ve koyu mavi mermerle dö~elidir. Geometrik desenler
gösteren dö~eme yer yer iyi durumdad~r.
Heykel Buluntular~ :
Geçen y~ l bulunan Mousa heykellerini tamamlayan büyük ve küçük parçalar~n
yan~~ s~ ra bir Mousa heykeli daha bulundu.
~ . Mousa Heykeli Parças~ :
Geçen y~ l bulunan bir Mousa'n~n dizden a~a~~s~ na ait bir parça, bu y~l bulunan
figürün üst k~sm~~ile k~r~k k~ r~~a eklenebildi.
Mousa Heykeli Parças~ :
Geçen y~l bulunmu~~olan bir Mousa'n~n belden yukar~s~na ili~kin bir parça
ile k~r~k k~ r~~a uyan a~a~~~bölümü bu y~ l bulundu.
Polyhymnia ismini verdi~imiz Mousa heykeli bu y~ l bulundu.
Böylece geçen ve evvelsi y~ l bulunanlarla 6 Mousa heykeli elde etmi~~olduk.
Tepidarium'un (II No.lu mekân ~ n) Kaz~ s~ :
1979 y~l~nda mekân~n bat~~ duvar~~ önünde aç~lan tran~e, taban~n alt~nda hypokaust sisteminin bulundu~unu ve bu sistemin I. No.lu mekân~n alt~nda da devam
etti~ini ortaya koymu~tu.
Bu y~l tepidarium'un kuzey yar~~ bölümü zemin yüzeyine dek kaz~ld~. IX
No.lu mekâna aç~lan kap~n~ n önünde yap~ lan sondaj hypokaust hakk~nda bir fikir
edinmemizi sa~lad~ . Hypokaust payelerinin 1.50 in. yüksekli~inde oldu~u ve sistemin
IX. No.lu mekân~n alt~nda da devam etti~i anla~~ld~.
VIII No.lu Mekân~ n Kaz~ s~ :
Klaudios Peison Galerisine (VII No.lu mekâna) kuzey bat~dan tüm geni~li~i
ile aç~lan VIII No.lu mekân~n kaz~ma bu y~l ba~land~. Kaz~~mekân~n içinde do~udan bat~ya do~ru sürdürüldü. Ve kuzey duvar~ nda 2 No.lu ni~in bitimi hizas~nda
kesildi. Mekân~n bat~~ bölümünü kaplayan bir havuz saptand~.
Heykel Buluntular~ :
Genellikle mimari buluntu azd~r, buna kar~~n çok say~da heykel parçalar~~elde
edildi. Bunlardan baz~lar~~ geçen y~ l Klaudios Peison Galerisinde bulunan heykellerle birle~ti.
~ . Apollon Heykeline ait Parçalar:
Geçen y~ l Klaudios Peison Galerisinde bulunan Apollon heykeline ait bir
plinth parças~~ile sa~~ayak heykeli aya~a kald~rmam~z~~sa~lad~.
2. Asklepios Heykeline ait Parçalar:
Geçen y~l bulunmu~~olan Telesphoros ve y~lanl~~sopa ile birle~en figürün alt
k~sm~na ili~ kin 3 büyük parça bulundu.
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Mousa Heykeli Parças ~:
Geçen y~l VIII No.lu mekan~n giri~inde bulunan Philiskos tipi Mousa'n~n
vücudunun üst bölümü bu y~l bulunarak heykel tamamland~.
Aphrodite Heykeli Parçalar~ :
Belden eklenen iki parça halinde ele geçen torso, ç~ plak olarak gösterilmi~~
bir Aphrodite heykelinin boyun ile uyluk ba~lang~c~~aras~n~~kapsamaktad~ r. Duru~~
motifi Knidos Aphroditesini and~r~r.
Aphrodite Ba~~ :
Saç birimi ve yüzün ~ekli Praksidels'in Knidos Aphroditesini and~r~r.
Klaudios Peison Galerisinin (VII No.lu mekân ~ n) Kaz~ s~:
Frigidarium'un kuzeyinde VIII ve IX No.lu mekanlar~n~n do~u duvarlar~~
boyunca uzanarak geli~en VII No.lu mekan, kuzeyde bir apsis ile kapan~r. Uzunlu~u 46.80 m. ve geni~li~i 13.40 m. olan mekan~n do~u uzun yan~~güney bölümünde
palaestra'n~n bat~~ve kuzey portik'lerine sütunlarla aç~l~r.
Kuzeyde VIII No.lu mekan~n duvar~~önünde geç dönemde yap~lm~~~ve bir ni~~
kapsayan duvar güneyde frigidarium'a kadar devam eder. Kuzeyde bu duvar~n
önünde görülen ve apsis'i de çeviren basamakl~~seki güneyde de devam eder.
Bulunan tüm heykel, torso, ba~~ve önemli heykel parçalar~n~n say~s~~mekanda
en az~ndan 32 yap~ tm sergilendi~ini ortaya koymu~tur. Gerçekten bir heykel galerisi
görünümündeki mekaM~n sanat gösterileri için kullan~ld~~~n~~dü~ünebiliriz. Say~s~~
onbin bulan heykellerin plinth, destek ve bir tanesinin elinde tuttu~u kalkan üzerinde Klaudius Peison taraf~ndan adand~~~n~~bildiren bir yaz~t bulunmaktad~r.
Bu nedenle mekana Klaudios Peison Galerisi ismini vermi~~bulunuyoruz.
Heykel Buluntular:
~ . Aphrodite heykeli:
Yar~~giyimli Aphrodite sol eli ile tuttu~u kalkan üzerinde Klaudios Peison
taraf~ndan adand~~un bildiren yaz~y~~yazm~~t~r. Duru~~motifi, kalçadan a~a~~~dolanm~~~himation'u ve vücut oranlar~~ile heykelimiz Louvre Müzesindeki Melos
Aphrodite'sini hat~rlatmaktad~r. Bilindi~i gibi Melos Aphrodite'si Kapusa Aphrodite'sinin geç hellenistik dönemde yap~lm~~~variant~d~r. Heykelimiz giysi k~vnm
sistemi aç~s~ndan Kapua Aphroditesi ile daha büyük benzerlik gösterir. Lysippos'a
mal edilen bronz orijinal Aphrodite'yi ayna olarak kulland~~~~Ares'in kalkarn ile
gösterir. Perge heykelinin kalkan' iyi korunagelmi~~olmas~~büyük bir önem ta~~r.
Bilek ve kalça hizas~nda birer büyük puntello ile ba~lanan kalkan a~a~~dan bir
deste~e lüzum göstermez.
2. Marsyas heykeli:
Duru~~motifi, boynumdan ba~lanm~~~postu, kaslann ~ekillendirilmesi heykelimizin Zagrep tipine dayand~~~nda di~er repliklerle en ufak ku~kuya yer vermiyecek
kadar büyük bir benzerlik gösterir. Heykelin Klaudios Peison taraf~ndan adand~~un bildiren yaz~t plinth üzerinde görülür.
Heykel bilindi~i gibi Apollon ile Marsyas'~n müzik yan~masun gösteren üçlü
bir gruba ili~kindir. Grubun di~er iki figürü de Marsyas'~n yak~n~nda bulundu.
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Apollon heykeli:
Grubun di~er Apollon heykelleri ile gösterdi~i benzerlik, replik oldu~unda
ku~ku b~ rakmayacak kadar büyüktür.
Bu y~ l bulunan plinth hem heykeli aya~a kald~rmam~z~~sa~lam~~~hem de yaz~t~~
tümlemi~tir. Bu yap~ t da Klaudios Peison taraf~ndan adanm~~t~r.
Mousa heykeli:
Apollon ve Marsyas'~n müzik yar~~mas~ nda hakemlik yapan Mousa heykeli
de bulunmu~tur. Grubun di~er kopyalar~ ndaki Mousa figürü ile replik benzerli~i
gösterir. Heykelin plinthi üzerinde Klaudios Peison taraf~ndan adand~~~n~~bildiren
yaz~t bulunmaktad~r.
Hygieia heykeli:
Tanr~ça peplos üzerine vücudun arkas~n~~ ve sol yan~~ ile kolunu örten, önde
peplos'un kolpos ve apoptygmas~n~~ aç~kta b~ rakan bir himation giymektedir. Ba~~~
hilal biçiminde yüksek bir taç süsler.
Hygieia, al~~~ k olmad~~~ m~z bir ~ekilde y~lan~, sol elinde tuttu~u bereket boynuzundan beslernektedir.
Bu heykel de Klaudios Peison taraf~ ndan adanm~~ t~r. Ancak Plinth'in kenar~~
elveri~li olmad~~~~için deste~i olu~ turan üzerinde Eros oturan kayan~ n yüzeyi alt
bölümde düz bir ~ekilde yontularak yaz~t ortaya kaz~lm~~t~r.
Nemesis heykeli:
Tanr~ ça khiton, himation giymi~~olup Pudicitia tipinde gösterilmi~tir. Himation'un bir bölümünü diademli ba~~n~n üzerine çekmi~tir. Tanr~ça sa~~elinde atribüsü olan uzunluk ölçüsünü tutmaktad~r.
Bu heykel de plinth'i üzerindeki yaz~ta göre Klaudios Peison taraf~ ndan adanm~~t~ r.
Yar~~ giyimli dansöz:
Ba~~n, kollar~n ve bacaklar~ n durumu figürün ~iddetli hareket halinde oldu~unu
gösterir.
Figürün bu hareketi bize Hellenistik döneminde Rokoko üslübunda dans
eden figürleri hat~rlatt~~~~için bu ismi vermi~~bulunuyoruz.
~ arap tulumu ta~~ yan Satry heykeli:
Hareket motifinin canl~l~~~ , gövdenin burkulma ve arkaya at~lm~~~olmas~yla
doru~a ula~~ r. Bu hareket abartmal~~ görünmekle beraber do~ald~ r. Satry ko~arak
ta~~d~~~~a~~r ~arap tulumu ile ancak bu pozisiyonu ile denge sa~lamaktad~ r.
Bu heykelin orijinali~~ i de yine Hellenistik sanat~ n Rokoko üslübunda arama= gerekir.
Meleagros heykeli:
Heykel k~ r~k k~r~~a uyan irili ufakl~~47 parça halinde ele geçti.
Tan~ nan ve orijinali Skopas'a mal edilen bir yap~ m~~kopyas~d~ r.
Plinth üzerindeki yaz~ttan anla~~ld~~~ na göre bu heykeli de Klaudios Peison
adam~~t~ r.
~ o. Dansöz heykeli:
Heykel siyah ve beyaz mermerden ilginç bir teknikte yap~lm~~t~r. Heykelin
irili ufakl~~ bölümleri ayr~~ ayr~~ bloklardan i~ ledikten sonra elde edilen parçalar
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monte edilerek yap~t meydana getirilmi~tir. Ayr~ca dü~me ve do~a etkileriyle bu
parçalar~n say~s~~ daha artm~~t~r. Böylece heykel ~~o3 parçan~n birbirlerine eldenmesiyle aya~a kald~r~labilmi~ tir. Saç ve giysi siyah mermerden yüz, gerdan ve kollar
beyaz mermerden yap~lm~~t~r.
Figür kalça hizas~nda ku~akla s~k~lm~~~ince kuma~tan kolsuz uzun bir khiton giymi~tir. K~vr~m sistemi hem figürün ~iddetli hareketini dile getirmekte hem de vücudun ~ekillerini tüm plastikli~i ile yüzeye yans~tmakt~r. Ku~ak haline getirilmi~~
himation arkada kalçaya doland~ktan sonra öne al~nan uçlar~mn dalgalanmas~~
figürün merkezkaç hareketini dile getirir.
Aç~klad~~~m~ z bu hareketine dayanarak figürümüze dansöz ismini verdik.
Orijinali Hellenistik dönemin Rokoko üslûbuna girer.
Di~er parçalara k~ saca de~inecek olursak:
~~ . Eros ba~~~ olas~l~kla No. 12 Eros heykeli parças~na aittir.
Eros heykeli parças~~Plinth üzerindeki yaz~ttan Klaudios Peison taraf~ndan adand~~~~anla~~lmaktad~r.
ideal kad~n ba~~~belki bir Mousa'ya aittir.
Athena ba~~~korinth tarz~~mi~feri giymektedir.
Delphin üzerine binmi~~Eros'Iu heykel deste~i.
üzerinde iki ayak bulunan plinth ve me~ale tutan sa~~el ve kol parças~.
Kolosal el ve kol parças~, 1979 y~l~nda Paleastra'n~n kuzey porti~inde
bulunan z~rhl~~imparatora aittir.
4. V No.lu mekanda Sondaj Çal~~ malar~ :
1980 y~l~nda kaz~s~~tamamlanm~~~olan V No.lu mekân~n alt yap~s~~hakk~nda
bir fikir edinmek ve tarihlenmesine ~~~k tutacak veriler elde etmek amac~yla bat~~
duvar~n~n önünde ikinci payenin güney ve do~usunda 3 x 3.5 m. boyutlar~nda bir
sondaj aç~ld~.
Yakla~~k 2 metrede ana topra~a inildi. Ancak düzenli bir tabakalanman~n
mevcut olmad~~~~görüldü. Sondajda bulunan Hellenistik, Roma ve Bizans dönemine ili~kin keramik parçalar~~aras~nda ku~kusuz Megara kâselerinin negatif formuna ili~kin bir parça en önemlisidir.
Bu çal~~malar s~ras~nda sondaj~n kuzey s~n~r~~boyunca do~u-bat~~do~rultusunda
uzanan bir kanal bulundu.
Kanal~ n içinde Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ili~ kin yakla~~k 300
adet sikke yan~~s~ra bronzdan yüzük ve yüzük parçalar~~ele geçti.
Geçen y~l kaz~s~~biten IV No.lu meltân~n direnaj sisteminin i~lememesi nedeniyle havuzun içinde ya~mur mevsiminde su birikiyordu. Kanal~ n içi temizlenerek
i~ler hale getirildi.
VI No.lu mekân~ n kaz~ s~ :
Palaestra'n~n (VI No.lu mekan~n) güney porti~inin önüne rastlayan bölümünde
çal~~~ld~. Porti~e ili~kin korinth düzeninde sütun ba~l~~~~arkhitrav bombeli friz,
saçakl~k parçalar~~ ele geçti.
Heykel Buluntular~ :
VI No.lu melean~n kaz~s~nda bu y~l sadece heykel parçalar~~bulundu. Bunlardan
bir ba~~n arka parças~~ile bir bacak parças~~önemlidir.
Belleten C. XLVI, 62
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1978 y~l~nda Palaestra'n~n güney porti~i kaz~s~~ s~ras~nda bulunmu~~olan Diomedes tipi heykelin tamamlanmas~na ve tan~nmas~na yard~mc~~olmas~~dolay~s~yla
önem ta~~r.
Ylizün kalm~~~k~sm~, Augustus Portresi özelliklerini ta~~d~~~ndan yap~t~n Augustus'un bir portre heykeli oldu~unu söyleyebiliriz.
Epigrafik Çal~~ malar~ :
1981 y~l~nda, 8 de~i~ik yaz~t parças~~ve üç mozaik yaz~t~~bulundu.
1974 y~l~nda yakla~~k 850 parça halinde bulunmu~~olan yaz~ tlar üzerine geçen
y~l yap~lan incelemeler sonunda 600 den fazla parça birle~tirilerek üç ayr~~Bizans
yaz~t~~elde edilmi~tir. Bu y~l sürdürülen çal~~malar sonunda bunlara 40 parça daha
eklenebildi. Böylece ~~ve 2 No.lu levhalar~n yüzde 90 bölümleri tamamlanm~~~oldu.
Mozaik Çal ~~ malar~ :
Bu y~l mozaik çal~~malar~, Sütunlu Caddenin do~u porti~inde 56-68 ve 84-104
No.lu postamentleri aras~nda kalan iki ayr~~bölümde sürdürüldü.
Önce mozaiklerin tamamen aç~ld~ktan ve temizlendikten sonra marangoz
tutkal~~ve can~~elyaf~~ ~eritleri ile onar~mlar~~ yap~lm~~t~r. Incelemeleri, çizimleri ve
foto~raf çekme i~leri tamamland~ ktan sonra mozaiklerin üstleri kum ve toprakla
örtülmü~tür.
Mimarl~ k Onar~ m Çal~~ malar~ :
Perge'nin en önemli ve görkemli an~tlar~ndan biri olan Demetrios ve Apollonios Tak~n~n onar~m~, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü ile i~birli~i yapan kaz~~ekibi taraf~ndan yürütülmektedir. Onar~m
projesi haz~rlanm~~, röleve çal~~malar~~esas itibariyle tamamlanm~~t~r.
Uluslararas~~Side Dostlar~~vakf~~Pixie yatay ve dü~ey delici alet hediye etmi~tir.
Bu y~l ören yerine sanayi ceryan~~ da sa~lam~~~bulunuyoruz.
Kullan~lacak yap~~t~r~c~~ için yap~lan deneyler sonucu Araldite karar verildi.
Yapay malzeme için laboratuvar deneyleri I. T. Ü. Malzeme laboratuvarlar~nda yap~lmaktad~ r.
Bu y~l onar~ma ba~l~yacak durumday~z. Verilecek tahsisata göre bir kaç sene
içinde an~t~~ aya~a kald~rmak mümkün olacakt~r.
Heykel Onar~ m~ :
1981 kaz~s~nda 25 adet heykel ve heykel parças~~ bulunmu~tur. Bunun d~~~nda
pek çok say~da etüdlük parçalar da ele geçmi~tir. Gerekli heykel onar~m~~kaz~~mevsiminde tamamland~ktan sonra yap~tlar te~hire haz~r durumda müzeye teslim
edilmektedir.
Onar~m i~inin kapsam~~ hakk~nda bir fikir verebilmek için birbirine eklenen
parçalar~n say~s~n~n yakla~~k 300 oldu~unu söylemek yeterli olur kan~s~nday~z.
Prof. Dr. JALE INAN
Perge Kaz~s~~Ba~kan~~
3 — Kiillepe - Eski Kani~~Kaz~lan 1981 rth Çal~~malar~ :
Kurumumuz ad~na sürdürülmekte olan Kültepe kaz~larma Kültür Bakanl~~~,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, geçmi~~y~llara bak~nca, önemli katk~da
bulundu.
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Kaz~~ Heyeti benden ba~ka Prof. Dr. Kutlu Emre, Arkeolog Hamdi Kodan,
Arkeolog Metin Akyurt, mustahz~ r Abdurrahim Çulha ve Osman Bek'ten olu~ tu.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Rafet Dinç temsil etti.
1981 y~l~~ kaz~lar~n~n ilk bölümü sitadelde bb-jj /24-31 plan karelerindeki saray
alan~nda yo~'unla~t~r~ld~. ~kinci çal~~ma alan~m~z da Karum'da la - b katlar~nda
gerçekle~tirildi.
Sitadel'de saray~~çeviren surun güney ve güneydo~u duvar~n~n tamam~~aç~~a
ç~kar~ld~. ~~~~o m. uzunlu~undaki bu duvarlar, ayn~~zamanda, saray~n d~~~duvarlar~d~r. Güney duvar~~ da di~er yönlerdeki duvarlar~n tekni~inde i~lenmi~tir. Sur
duvarlar~n~n iç ve d~~~yüzlerinde çok iri ta~lar kullan~lm~~, aralar~~moloz taslar~yla
doldurulmu~tur. Güney duvar~~da d~~ tan küçük kulelerle takviye edilmi~tir. Sur ve
kulecikler çamur s~val~d~ r. Bu kesim de ~iddetli bir yang~nla tahrip edilmi~tir. Bu
yang~n Karum'da Ib kat~~yang~n~~ ile ça~da~t~r. Bu yang~n içinde buldu~umuz
tablet ve sa~lam seramik daha önce saptam~~~oldu~umuz kronolojiyi do~rulam~~t~ r.
Surun bir bölümü Hellenistik ça~da yeniden kullan~lm~~t~r. Saray~n avlusu
ve güney kesimi B. Hrozny ve köylüler taraf~ ndan tahribe u~rat~lm~~t~r. Buna ra~men,
güney kesimindeki bölümlerinden baz~lar~ , kesik te olsa korunmu~~olabilir.
Sitadel'de enkaz içinde hiyeroglifli bir stelin küçük bir k~sm~~bulundu. Bu,
Tabal K~rall~~ma ba~l~~ Kani~~ ~ehrinin hiyeroglifli ilk buluntusudur.
Karum'da S-T/24, ee-dd/ 9-2 ~~ve U-v/19-20 karelerinde çal~~~ld~. la kat~n~n
çok iri ta~lardan yap~lm~~~dikdörtgen planl~~yap~s~, an~tsal binalar~n, Hitit imparatorluk ça~~ndan çok daha önce meydana getirildiklerini kan~tlam~~t~r. Bu kat~n küp
ve ta~~sanduka mezarlar~nda, bir bölümü ünik olan, sa~lam vazolar, madeni eserler (tunç - alt~n - gümü~) ve ritonlar ke~fedildi.
Ib kat~n~n 2-4 odal~~evlerinde çok iyi korunmu~~durumda ve de~i~ik tiplerde
vazolara, mezarlar~nda Kuzey Suriye kökenli buluntulara ve in-situ durumda
olmayan tabletlere rastland~.
Ayr~ca, II yap~~kat~n~n çok tahrip edilmi~~bir bölümünde tablet ve silindir
mühür bask~l~~yaz~lar ke~fedildi.
Kültepe kaz~lar~~ y~llar boyu kazand~~~~zengin koleksiyonlara yenilerini ilave
etmeye devam etmektedir. Bu her kaz~ ya nasip olmayan bir özelliktir.
TAHSiN (5ZGÜÇ

4 — Ma~at Höyük !Eski Tapigga Kaz~lar~~ 1981 r~h Çal~~malar~ :
Kurumumuz ad~na yürütülmekte olan Ma~at Höyük kaz~lar~na bu y~l, ilk kez
olmak üzere, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü de önemli katk~da bulundu.
Kaz~~Heyeti benden ba~ ka Prof. Dr. Kutlu Emre, Arkeolog Hamdi Kodan,
Arkeolog Metin Akyurt - E~ref ~lter - Nejat Bilgen, Foto~raf Selahattin Oztartan
ve mustahz~r Abdurrahim Çulha'dan olu~ tu. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Do~u Mermerci temsil etti. Bu seneki kaz~lar a - ilk terasta ve
b - Sitadel'de yürütüldü.
a - Sitadel'in güneydo~usunda H - I - J - K-/6- ii plan karelerinde, Sitadel
ilk teras aras~nda 55 m. uzunlu~unda ~eyhi ve destek durt~var~~aç~~a ç~kar~ld~. ~ri
ve düzensiz kireç taslar~yla in~a edilmi~~olan bu destek duvar~n~n en iyi durumda
korunmu~~olan kesimindeki yüksekli~i 2.50 m.dir Baz~~kesimlerde, özellikle, kuzey
yar~smdaki örgü ta~lar~n~ n büyük bir bölümü, daha sonraki ça~larda, sökülmü~tür.
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Sitadel'in ~ekline uymak suretiyle, kavisli olarak in~a edilmi~~olan bu destek duvar~n~n kal~nl~~~, en fazla, 1.50 m.dir. Duvar 1/10 plankarede bir kö~e yaparak do~uya
dönmektedir. Ancak, sonraki tahribat nedeniyle devam~~izlenememektedir. Burada
bir giri~in olup olmad~~~n~, henüz saptayamad~ k. Kuzeye do~ru devam eden destek
duvar~n~n bu yöndeki ana kayaya ba~lanm~~~olabilece~ini dü~ünüyoruz. Destek
duvar~~kal~n de~ildir. Ayr~ ca, üstünde sitadelin suruna ait bir iz de yoktur. Yaln~z,
yer - yer çok iri ta~lara rastlanmaktad~r. Bunlar~n sitadelin bu zay~f kesimini çevirmesi gereken sura ait olup olmad~~~n~~ ispat etmek, henüz, mümkün de~ildir.
Saray~n giri~i de bu yöndedir. Bu kesimde hem crozyonun, hem de sonraki ça~lar~n
tahribat~~çok ~iddetli olmu~tur. ~ yi i~lenmi~~iri ta~lar~n pek ço~u bu kesimden sökülmu~tur. Sitadelin di~er yönleri ana kaya ile çevrili oldu~u için, bu tür bir tahribata maruz kalmam~~t~r. Destek duvar~n~~ do~u ve güneyden ikinci ve yine kavisli
bir destek duvar~~ çevirmektedir. Bunun da iç yüzü ~evlidir. Ta~lar~n boyutlar~~
örgü tekni~i büyük destek duvar~ndan farks~zd~r. Kal~nl~~~~1. m. olup J-K /7-1 o plan
karelerindeki kesimi korunmu~tur. En iyi durumda korunmu~~olan kesimindeki
yüksekli~i 1.30 m.dir. Iki duvar aras~ndaki aç~kl~~~n geni~li~i 4 ile 3.50 m. aras~nda
de~i~mektedir. Tazyik edilmi~~sert toprak tabanl~~ olan bu kavisli alan bir yol
olarak kullan~lm~~t~r. Buras~~ sonradan enkaz topra~~~ile dolmu~tu. Destek duvar~~
sarayla beraber in~a edilmi~, II. kat döneminde varl~~~n~~korumu§ ondan sonra
önemini kaybetmi~tir.
~lk teras~n bat~~kesiminde Frig ça~~n~ n seyrek yap~lar~~çok tahrip edilmi~~durumdad~r. Buna ra~men, sitadelin hemen ete~inde tek renkli ve boya ile nak~~h
tipik Frig serami~inin iyi korunmu~~örnekleri aç~~a ç~kar~ld~. Bunlar~n hepsi geç
evreye M. ö. 7. yüzy~l~n ikinci ve 6. n~n ilk yar~s~na aittir.
Sarayla ça~da~~III. yap~~ kat~na ait bir çevrede bulunmu~~olan bulledeki mühür
bask~s~n~n d~~~geni~~çerçevesinde bir a~ac~n iki yan~nda grifon ba~l~~olmas~~ muhtemel
hayvan tasvirleri, ortadaki küçük çerçevede de mühür sahibinin ismini gösteren
hiyeroglif i~aretleri vard~r.
~lk terasta M-N/6-7 plan karelerinde III. yap~~kat~vla ça~da~~büyük yap~n~n
bat~~yönündeki adalanyla, V. yap~~ kat~na ait evin bir kesimi aç~~a ç~kar~ld~. Bunun
taban~~üstünde Kani~~karumu'nun la - b kadar~yla ça~da~~serami~in sa~lam örnekleri
ke~fedildi.
Teras~n kuzeybat~s~nda R/6 - 7 karelerinde sand~k tarz~nda olmas~~gereken
d~~~sura ait ilk önemli kal~nt~ya rastland~. Çok iri ta~larla in~a edilmi~~olan bu sur
parças~~1982 y~l~nda tetkik edilecektir.
b — Sitadelde saray avlusunda AD/5 - 9 plan karelerinde yuruttü~umuz kaz~lar~n en önemli sonuçlar~ndan biri, I. Hitit yap~~ kat~nda çivi yaz~l~~ bir Hitit tabletinin ke~fedilmi~~olmas~d~r. Tabletin hem yaz~~ üslübu, hem de içeri~i III. Hitit
kat~~ (saray ar~ivi) tabletlerinden farkl~d~r. Bulundu~u yere göre M. ö. 13. yüzy~l~n
ortalar~na aittir. Bu tabletin daha ilk bak~~ta ça~da~~~olan Bo~azköy tabletlerinden
farks~z oldu~u görülmektedir. Tapigga tableti Hattu~'dan getirilmi~~olmal~d~r.
Böylece, Ma~at Höytik'un son üç yap~~kat~nda çivi yaz~l~~ tabletlerin kullan~lm~~~
oldu~u kesinlik kazand~.
Son Hitit kat~n~n alt~nda, Eski Tunç Ça~~n~n son safhas~~iki yap~~ kat~yla temsil
edilmektedir. ~iddetli bir yang~nla sona erdirilen sonuncu katta 2-4 odadan olu~an
dikdörtgen planl~~küçük evler aç~~a ç~kar~ld~.
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Anakaya üzerine kurulan alttaki katta yuvarlak planl~~ silolardan olu~an bir
kompleks incelendi. Bu Orta Anadolu'ya yabanc~~ olmayan bir yap~~ tarz~d~r. Her
iki katta da bol miktarda ve de~i~ik tiplerde seramik ke~fedildi.
1973 y~l~nda Kurumumuz ad~na, çok mütevazi ölçüler içinde ba~lanm~~~olan
Ma~at Höyük kaz~lar~nda ke~fedilmi~~olan eserler Tokat'ta (bu sene hizmete girmi~~
olan) yeni bir müzenin do~mas~na kaynak olmu~tur. Ankara Arkeoloji Müzesi de
Bo~azköy tabletlerinin yan~nda, çok mütevazi ölçüde de olsa, Kurumumuzun katk~lar~n~~ simgeleyen ikinci bir Hitit ar~ivine sahip olma imtiyaz~n~~ kazanm~~t~r.
TAHSiN OZGÜÇ

5 — Konya Karahöyük Kaz~s~~1981 ruh 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 1981 y~l~nda 4 A~ustos 1981 tarihinde
ba~lanm~~~ve kaz~~ çal~~malar~~12 Eylül 1981 tarihinde sona ermi~tir.
Ba~kanl~~~m alt~ndaki kaz~~ heyetinde Arkeolog Neriman Tezcan, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistanlar~~ Dr. Burhan
Balc~o~lu ile Sedat Erkut, Türk Tarih Kurumundan Hititolog Serap Erkut, Japon
uyruklu ara~t~rma ö~rencileri Sachihiro Ohmura, Masako Tanji, Hititolog Nuri
Alptekin ve Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi ö~rencilerinden Ramazan Erbi~im,
Talin Arat ve Meral Bilâ1 görev alm~~lard~r.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Konya Müzesinden Bay Mehmet
Turgut temsil etmi~tir.
1981 y~l~nda Karahöyük'te evvelce 1977 y~l~nda çal~~~lm~~~olan V çukurunda
I. kat~n kaz~lmas~~ sürdürülmü~tür. Bu çukurda üç cadde aras~nda bulunan bir
mahalle meydana ç~kar~lm~~ t~r. Burada s~rt s~rta in~a edilmi~~evler cadde ya da
sokaklardan giri~leri ile, ev planlar~~ ve iç te~kilat~lar~~ ile birlikte saptanm~~t~r. Bu
bölgede bir dört yol a~z~~ile ~ehir plan~n~n önemli bir k~sm~~bulunmu~tur.
1981 y~l~nda Karahöyük kaz~s~~ küçük buluntular bak~m~ndan da verimli olmu~tur. Bulunan eserler aras~nda kemikten sap~~ ile birlikte ve üzerinde zengin
tasvirler hak edilmi~~olan bir silindir mühür ve üç damga mührü ile mühür bask~lar~~
dikkati çekmektedir.
Yar~s~~korunmu~~ve üzerinde gayet belirgin bir biçimde i~lenmi~~olan ve korunmu~~k~sm~nda bir grifon'u tesvir eden damga mührü Koloni Ça~~~Bo~azköy
mühürlerine çok yakla~maktad~r. Küçük fayans mühür Karahöyük'te bulunan bu
tip mühürlerin üçüncüsünü te~kil etmektedir. Ayn~~tipten mühürler Acemhöyük'e,
Gordion'da ve Kültepe Karum'u Ib kat~nda da bulunmu~tur.
Mühür bask~lar~~aras~nda orta alan~nda kanatl~~ ku~~ba~l~~ya da maskeli, muhtemelen tülünü açan di~i bir figürü gösteren ve bir merdiven band~~ile çerçevelenmi~~
olan eserin önemli bir yeri vard~ r.
1981 y~l~nda bulunan seramik eserler aras~nda iyi korunmu~~durumda ele
geçen kahve rengi astarl~~ ve perdahl~~kaz ritonu Karahöyük'te bulunan yüksek
kaliteli ritüel kaplan olu~turan sanat eserlerine bir yenisini eklemektedir.
Karahöyük'te meydana ç~kar~lan en dikkate de~er buluntular aras~nda kemikten yüksek kaliteli kurs biçimli ortas~~delik bir eser ile çok say~da üzerinde samsa
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biçimli desenler, konsantrik daireler ya da giyo~~bantlar~~ bulunan, ço~u ~erit biçiminde kemik eserler yer almaktad~r. Evvelce ayn~~ çukurda ve T çukurunda elde
edilen benzer buluntulara yenilerini ekleyen bu eserler az da olsa di~er merkezlerden
ve özellikle Bo~azköy'den de tan~nmaktad~r. Üzerlerinde ço~u kez aç~lm~~~ olan
deliklerden anla~~ld~~ma göre bu eserler a~açtan mobilya ya da belki de sand~klar~~
süslemek için kullan~lm~~lard~. Karahöyük ~imdilik bu gibi buluntular~~veren en
zengin merkez durumundad~r.
Ord. Prof. Dr. SEDAT ALP
Türk Tarih Kurumu Üyesi
6 — Bayrakl~~ Kaz~lar~~1981 Y~l~~Çal~~malar~ :
1981 y~l~n~n Eylül ve Ekim aylar~~boyunca Bayrakl~~ höyü~ünün M. O. 4.
yüzy~l kültür kat~n~n kaz~lmas~na devam edilmi~tir.
Çal~~malara Prof. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~nda a~a~~daki üyeler kat~lm~~t~r: Dr. Ömer C~zyi~it, Dr. Murat Erdim, Meral Manyas, M. A., Mehmet Ali
Dö~enci, Dilek Erker, Mimar Ilhami Koçyi~it, Emel Erten; ayr~ca Figen Ünlü,
Tanju Turgal, Ümit Ar~türk, Bora Ayy~ld~z.
Daha önceki y~llarda büyük bölümü ile ortaya ç~kar~lan "Athena Caddesi"nin
bu y~l bat~~ bölümünün kuzey ve güney yönlerinde yer alan iskân sahas~~
geni~~ölçüde gün ~~~~~ na kavu~turulmu~tur. Bu y~l yapt~~~m~z kaz~larla birlikte
~imdi "Athena Caddesi"nin iki yan~~ boyunca, bat~dan do~uya setler halinde 4.,
5. ve 6. yüzy~l evleri s~ralanmaktad~r. Önümüzdeki y~llarda "Athena Caddesi"nin
güneyinde kalan 4. yüzy~l evleri kaz~lacak ve onlar~n güney bölümünde kademeli
olarak a~a~~~katlara inilecek ve böylece 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. yüzy~l evleri güneye
do~ru alçalan teraslar biçiminde ortaya ç~kar~lm~~~olacakt~r.
Bu y~l kaz~lan 4. yüzy~l evlerinde güzel vazolar ve çe~itli küçük buluntular
elde edilmi~tir. Bakanl~k temsilcisi Jale Dedeo~lu taraf~ndan envanterlenmi~~olan
söz konusu buluntular Izmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmi~tir.
Kaz~~bitiminde 20 gün süre ile daha önceki y~llara ait buluntular incelenmi~tir.
"Eski Izmir (Bayrakl~) Evleri ve Athena Tap~na~~" adl~~kitap Türk Tarih Kurumu
Bas~mevinde bask~da olup, 1982 y~l~~içinde yay~nlanacakt~r.
Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAI.
Bayrakl~~Kaz~s~~ Ba~kan~~
7 — E~ythrai Kaz~lar~~ 1981 Y~l~~Çal~~malar::
1981 y~l~n~n Temmuz ve A~ustos aylar~nda kaz~lara devam edilmi~~ve a~a~~da
bildirilen çal~~malar yürütülmü~tür.
Çal~~malara Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~nda a~a~~daki üyeler
kat~lm~~t~r: Dr. Ömer Ozyi~it, Dr. Murat Erdim, Meral Manyas, M. A., Mehmet
Ali Dö~enci, Dilek Erker, Semra Sar~bekiro~lu, Mimar Ilhami Koçyi~it. Ayr~ca
Figen Ünlü, Tanju Turgal, Bora Ayy~ld~z, Ay~en Aksu, Ümit Ar~türk ö~renci olarak
çal~~m~~lard~r. Ender Var~nl~o~lu da konuk uzman olarak epigrafi çal~~malar~~
yapm~~t~r.
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Akropol'de Athena tap~na~~n~n kal~nt~lar~n~n ara~t~r~ lmas~~ sürdürülmü~~ve
çe~itli süreçlere ait duvarlar gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Böylece geçen y~llarda yap~lan
kaz~larla birlikte Athena tap~na~~n~ n dört süreci kesin olarak saptanm~~~bulunmaktad~r: ~~ - Geç ve subgeometrik süreç (M. Ö. 725 - 650). 2 - Oryantalizan süreç
(M. Ö. 650-600). 3 - Erken arkaik süreç (M. Ö. 600-545) 4 - Geç arkaik süreç
(M. O. 545-500).
Cennettepe ad~n~~verdi~imiz mevkide kazmakta oldu~umuz Roma villas~n~n
henüz toprak alt~ nda olan kuzey odalar~n~n bir bölümü aç~lm~~~ve burada da yeni
mozaikler ortaya ç~kar~lm~~ t~r.
Erythrai'~n 6 km. do~usunda antik mezarl~~~n M. 0. 4. yüzy~la ait kal~nt~lar~~
ortaya ç~kar~lm~~~ve bunlar~n kitabeli mezar ta~lar~~ Ild~r~~Ilkokulu bahçesine yerle~tirilmi~tir.
Tiyatronun orkestra bölümü tamamen ortaya ç~ kar~lm~~t~r.
Ele geçen küçük buluntular Izmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmi~tir.
Cennettepe'de kaz~lan Roma villas~~ ile daha önce ortaya ç~kar~lan bir ba~ka
Roma villas~~Dr. Ömer özyigit taraf~ndan yay~nlanacakt~r.
Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAL
Erythrai Kaz~s~~Ba~kan~~
8 — Çavu~tepe Kaz~s~~ 1981 Til~~ Çal~~malar~ :
1981 Çavu~tepe Kaz~s~~çal~~malar~ , Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Eskiça~~Tarihi Kürsüsti Ba~kan~~Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~~alt~nda, Doç.
Dr. Mehmet ozsait, Doç. Dr. Ali Dinçol, Uzman Restoratör Sait Ba~aran, Mimar
Serpil ~~zu~urlu, Bakanl~ k temsilcisi Ömer Severo~lu, Eskiça~~Tarihi mezunu
Yavuz Ozgüldür ve Eskiça~~Tarihi Kürsüsü ö~rencilerinden Tunçer Kaya, Serdar
Duruel, Mutlu Akdo~an ve M. Tar~k K~rm~z~'dan olu~an bilim heyeti taraf~ndan
17 A~ustos - 5 Eylül 1981 tarihleri aras~ nda yürütülmü~tür.
Çavu~tepe 1981 kaz~lar~~Yukar~~Kale ve A~a~~~Kale çal~~malar~~olarak iki ana
bölümde toplanmaktad~r.
Yukar~~Kale çal~~malar~ :
— Kuzey surlar~~
2 — Mabedin kuzey - bat~s~ ndaki II. mekan
3 — Mabedin do~u avlusu ve Temenos duvar~~ aras~~
4 — Mabedin güneyindeki teras duvar~~
A~a~~~Kale çal~~malar~ :
— Güney surlar~~
2 — Pithoslu mekân ile Mabed aras~ndaki sahada yap~lan sondajlar
3 — Kuzey surlar~~ "Büyük Kule" iç mekan'
Yukar~~ Kale Çal~~ malar ~ :
~~— Bu y~l Yukar~~Kale Kuzey surlar~nda yürütülen kaz~~ çal~~malar~, bat~do~u istikametinde ~~5.30 m. den itibaren do~u yönünde devam ettirilmi~tir. Hafriyat
sonunda do~u yönünde 27.1 o m.lik bir k~s~m aç~lm~~~ve böylece kuzey surlar~~bat~~
ucundan itibaren 42.40 m. si meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu çal~~malar esnas~nda her
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noktada ana kayaya inilmi~tir. Ana kayadan itibaren surlar~n yüksekli~i ortalama
olarak 2.50 m.yi bulmakta surlar genellikle 4 ta~~dizisinden olu~maktad~ r. Sur
duvar~~ a~~rma tekni~iyle yap~lm~~t~r. Bu y~lki çal~~malar neticesinde iki bastion
ve bir kurtin tamamen, bir kurtinin de yar~s~ ndan fazla bir bölümü aç~lm~~~oldu.
Bastion ve kurtin uzunluklar~ ; bastion 5.45 - 5.40, kurtin 8.5o m. ve ikinci kurtinin
5.60 m.si aç~lm~~t~r. Bastion ç~k~nt~lar~~ ~~m.dir. Gelecek y~l kuzey surlar~n~n aç~lmas~na devam edilecek ve muhtemelen tamamen aç~lm~~~ve böylece Yukar~~Kale
sur çemberi ve plan~~meydana ç~km~~~olacakt~r.
2 — Yukar~~Kaledeki tap~na~~n daha önceki y~llarda aç~lm~~~olan bat~~alan~n~n
alt yap~s~n~~anlayabilmek için bu alan~n bat~~kenar~ndan ~~ x ~~m. boyutunda
bir sondaj yeri aç~lm~~t~r. Sondaj çal~~malar~~esnas~nda 0.50 m. derinlikte muntazam
derzleri olan zemin kerpicine rastlanm~~t~r. Bu kerpiç zeminin 0.15 m. alt~nda
Urartu m~c~r~na ve bunun hemen alt~nda da ta~~blokaja rastlanm~~t~ r. Çavu~tepe'nin
di~er yerlerinde de görüldü~ü üzere, düzgün bir zemin elde etmek için irili ufakl~~
ta~lar ve onun üzerinde ince çak~l ta~l~~m~c~rla alan~n üzeri örtülmü~tür. Ayn~~~ekilde
m~c~r ve ta~~blokaj A~a~~~Kale Irmu~ini mabedinin ön avlusunda da görülür. Ancak
aradaki fark, A~a~~~mabet avlusunun dörtgen ~eklindeki ta~~bloklarla kaplanm~~~
olmas~, buna kar~~l~k bu alan~n zemin kerpici ile kaplanm~~~bulunmas~d~r.
Geçen sene kaz~lan mabedin kuzey bat~s~nda ikinci mekan olarak nitelendirdi~imiz ve maden eritme ocaklar~n~n bulundu~u alan~n temizli~i yap~lm~~~ve
ocaklar ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu y~l güney-do~u kö~esinde geçen y~l aç~lmam~~~duvar
kenarlar~~temizlendi ve burada yan~k tabaka, yanm~~~tu~la ve kesif ~ekilde odun
kömürü tabakas~na rastland~. Bu alan~n ocak bulunmayan kuzey-bat~s~nda bir
sondaj çal~~mas~~yap~ld~. Burada gene bir m~c~r dö~eme meydana ç~kar~ld~~ ve üzerinde 0.15 m. kal~nl~kta bir kerpiç dö~emenin yer ald~~~~görüldü.
Mabedin kuzey bat~s~ndaki II. mekan~n güney duvar~ndan 2.20 m., do~u
duvar~ndan o.8o m. mesafede, 0.20 m. çap~nda ve 0.20 m. derinli~inde havaland~rma
deli~i bulunan ve maden izabesinde kullan~ld~~~~anla~~lan bir f~r~n bulunmu~tur.
Ayr~ca ayn~~ alanda yine havaland~rma kanal~~bulunan 2 ocak da ortaya ç~kar~lm~~t~r. Böylece bu alanda izabe f~rmlarm~n bulundu~u anla~~l~yor ki, bu durum bu
seneki Yukar~~ Kale çal~~malar~n~n en önemli sonuçlar~ndan birisidir.
Madencilik Atölyesi:
Bu alanda yapt~~~= incelemeler sonunda, bir madencilik atölyesine rastlad~ k.
Alanda ~~g8o y~l~~çal~~malar~nda da ara~t~rmalar yap~lm~~~ve madencilik atölyesi
olabilece~ini gösteren baz~~ipuçlar~~elde edilmi~tir ki, bunlar kaz~~s~ras~nda meydana
ç~kan madeni curuf parçalarlyd~. Bu seneki çal~~malar~m~zda bu alanda daha geni~~
ve daha ayr~nt~l~~ ara~t~ rmalar yap~lm~~t~r. Öncelikle Urartu kat~na önem vererek
bunun üzerindeki tabakalar temizlenmi~tir. Çal~~malar~m~z s~ras~nda mekanda
yer yer kesif ve kuvvetli bir yang~n tabakas~yla da kar~~la~t~k. Bu tabaka aras~nda
belirli bir plan göstermeyen düzensiz alt~~adet oca~a rastlanm~~t~r. Ocaklar Urartu
dönemine ait dö~emenin içine oyularak yap~lm~~~olup, biri d~~~nda çaplar~~ 20 ile 30
cm. aras~nda de~i~en büyüklüktedir. Derinlikleri ise 20 cm.dir. Ocaklarm s~vanm~~~
oldu~u möhrc, devaml~~ ate~e maruz kald~~~~için sertle~mi~tir.
Bu çal~~malarda ocaklara aç~lan ve dö~emenin alt~nda kuzey yönüne do~ru
giden 20 cm. çap~nda havaland~rma kanallarma rastlanm~~t~r. Bu kanallar~n hava
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ak~m~n~~sa~lamak için boru vazifesini gördükleri anla~~lm~~t~r. Ocaklar~n temizli~i
s~ras~nda yanm~~~tunç parçalar~~yan~ nda, maden cüruf ve pota parçalar~~ele geçirildi.
Yang~n tabakalar~~içerisinde odun kömürü ile kar~~~k bol miktarda ta~~kömürü
cürufuna rastlanmas~ , izabe yap~l~rken ta~~kömürünün de kullan~lm~~~oldu~unu
göstermektedir. Buraya ta~~kömürünün yak~n bir yöreden muhtemelen Gürp~nar'a
ba~l~~ ~ahmanis köyünden getirtildi~i san~lmaktad~ r. M. 0. I. binin ilk yar~s~nda
Urartu iskân merkezlerinde, Çavu~tepe Yukar~~ Kalesinde gösterdi~imiz kal~nt~ larlyla böyle bir madencilik atölyesinin gün ~~~~~na ç~kart~lm~~~olmas~, madencilik bak~m~ndan oldukça ilgi çekicidir.
3 — Mabedin do~u avlusunda, mabetten ~~ o m. ileride 3 x 4.50 m. ebad~nda
bir sondaj çal~~mas~~yap~lm~~t~ r. Bu alanda çal~~ malar yürütülürken 1.30 m. derinlikte Urartu m~c~ r tabakas~na rastland~. ~~ ~~o m. derinlikte Ortaça~'dan kalan bir
tand~ r bulundu. Tand~ r 0.40 m. çap~ nda, 0.50 m. derinli~inde ve kuzeye do~ru
0.50 m. sonra bir hava deli~ine sahiptir 1. Bu alan~ n 2.50 m. daha do~usunda
3.50 x 2.50 m. ebad~nda bir sondaj çal~~mas~~ daha yap~lm~~t~ r. Bu sondajda da
1.55 m. derinlikte Urartu m~ c~ r zemine ula~~ld~.
Bu alanda da Ortaça~'dan kalm~~~tahrip olmu~~bir tand~ ra rastlan~lm~~t~ r.
Tand~ r üst yüzeyden 1.45 m. derinlikte ele geçmi~~olup, o.6o m. çap~ nda ve 0.15 m.
yüksekli~indedir. Hava deli~i mevcuttur. Tand~r~ n hemen yan~ nda o.8o m. derinli~inde 1.55 m. geni~li~inde ta~~zemine sahip bir zahire çukuru bulunmu~tur.
Her iki alan aras~ nda 1.40 m. geni~li~inde 0.50 m. derinli~inde Urartu kerpici
zemininden olu~ an bir zahire çukuru (silo) daha bulunmu~tur. Böylece tap~na~~n
do~u avlusunda do~udaki temenos duvar~na 3.50 m. geni~li~inde bir koridor aç~lm~~~
ve bu koridor üzerinde Ortaça~'dan kalma muhtelif çapta zahire çukurlar~~ ve tand~rlar tespit edilmi~~oldu.
4 — Bu alanda yürütülen çal~~ malarda mabedin güneyine do~ru inen ~~7.5o
m.lik bir ta~~teras duvar~~ ortaya ç~kar~lm~~ t~r. Tap~ naktan sonra güneye do~ru
8.50 m. uzunlu~undaki duvar~n geni~li~i 1.75 m., yüksekli~i 1.4o m. (aç~ld~~~~
kadar~yla) olarak saptanm~~ t~r. Ta~~bloklar~n ebadlar~~ 0.50 x o.6o x 0.75 m.
olarak tespit edilmi~tir. Tap~ naktan 3.50 m. güneye do~ru gidildi~inde duvar üzerinde Ortaça~'a ait iki adet tand~ r bulunmu~tur. Tand~ rlardan bir tanesinde, ta~~
bloklar aras~nda bo~ luklar hava deli~i olarak kullan~lm~~t~ r. Duvar~ n hemen yan~ndaki alanda o.6o m. yüksekli~indeki Ortaça~'dan kalma mahalli deyime göre
bir gözlü tand~ r bulunmu~tur. Duvar~n geri kalan k~sm~~yüzeyden itibaren ortaya
ç~kar~lm~~~ve bitiminde duvar~n 5.60 m. uzunlu~unda bir bastion yaparak do~uya
do~ru devam etti~i ve bu kesimde (bat~~ - do~u yönünde) duvar~n a~~rma tekni~iyle in~a edilmi~~oldu~u tesbit olunmu~ tur. Böylece mabet cellas~yla teras aras~ndaki
ba~lant~y~~te~kil eden I 7.5o m.lik bir ta~~duvar~n meydana ç~kar~lm~~~ve daha önceki
planda noktal~~olarak gösterilmi~~bulunan do~u - bat~~ yönündeki teras duvar~n~n
bat~~kö~esi de tespit edilmi~~bulunmaktad~ r. Gelecek sene bu ta~~duvar~n gerek
bat~s~ nda gerekse güneyinde çal~~~ lacak, ana kayaya kadar inilecek ve yüksekli~i
tespit edilmi~~olacakt~ r.
° Ayn~~ tand~r gelene~inin bugün dahi Çavu~ tepe köyünde Mehmet Ku~man'~n
evi önünde i~lev yapt~~~~görülmektedir.
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Ayr~ca Yukar~~Kuzey surunda molozlar içinde ve 2.50 m. kadar derinlikte bir
bazalt yaz~t parças~~bulunmu~tur. Parçan~n sa~~kenar~ , blokun düzeltilmi~~yüzü, sol
taraf~~ tahrip edilmi~~olup, yukar~~ k~sm~~ da ayn~~ ~ekilde k~r~kt~ r. Yüksekli~i 20 cm.,
geni~li~i 17.5 cm. ve derinli~i 20 cm. olan parçada sadece iki sat~ r kal~ tn~s~~ gürülmekte olup, alt k~sm~~bo~~b~rak~lm~~t~r. ~lk sat~rda bir i~aret kal~nt~s~~ varsa da te~his
edilememektedir. Ikinci sat~r~n son i~areti ise — si'dir. Muhteviyat~~hakk~nda bir ~ey
tahmin edilemezse de bir yap~~kitabesi olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Bu çivi yaz~l~~
Urartu kitabe parças~, bu durumuyla fazla bir~ ey ifade etmiyorsa da, yine de Yukar~~
Kalede Urartu kitabelerinin bulunmu~~oldu~una dair bir delildir.
A~ a~~~Kale Çal~~ malar~ :
— Önceki y~llarda A~a~~~Kale güney surlar~ nda yürütülen çal~~malar sonunda,
sadece pithoslu mekan~ n güneyindeki güney sur duvar~, pithoslu mekanda yürütülen
çal~~malar~~engellememesi aç~s~ndan aç~lmam~~ t~. Bu y~l bu alanda yürütülen yo~un
çal~~ malar neticesinde, bu k~s~ m tamamiyle aç~lm~~~ve böylece güney surlar~~ plan~ndaki bo~luk doldurulmu~tur. Çal~~ malar sonunda bu alanda, iki bastion ve iki
kurtin tamamen ortaya ç~kar~ lm~~t~ r. Do~u - bat~~yönünde birinci bastion 3.60 m.,
birinci kurtin 6.65 m., ikinci bastion 3.60 m. ve ikinci kurtin 5.10 m. uzunlukta
olup bastion ~~m. derinli~indedir. Yo~un çal~~malar neticesinde do~u - bat~~ yönünde
~ g m.lik bir kesim tamamen aç~lm~~t~ r. Üst seviyeden ortalama 4 m. derinli~e kadar
inilmi~~ve bir ta~~s~ras~~ meydana ç~kar~lm~~t~ r. Bu ta~~dizisinin üst taraf~nda 4 m.
yüksekli~inde k~smen düzenli k~smen bozulmu~~kerpiç duvar elde edilmi~ tir. Gelecek y~ l ana kayaya kadar inilecek bu k~s~ mdaki sur duvar~n~n yüksekli~i tespit
edilecektir.
2 - A~a~~~Kalede yürütülen çal~~ malar~n önemli bir k~sm~n~~ da mabed ile
pithoslu mekan aras~ ndaki sondajlar te~kil etmi~tir. Pithoslu mekân~ n hemen bat~s~nda 3 x 3 m. ebad~nda (t) nolu mabedin kuzey - do~usunda ise 3 x 3 m.
ebad~nda (2) nolu sondajlar aç~ lmak suretiyle mabetle pithoslu mekân aras~ndaki
sahada mekân ara~t~rmas~~yap~lm~~t~ r. (1) nolu sondaj ile, mevcut üst yüzeyden
0.50 m. derinlikte düzenli ve derz yerleri belli olan kerpiç bir zemin ortaya
ç~ kar~lm~~t~r. Sondaj~n güney kö~esinden kuzeye do~ru 3.10 m. mesafede kerpiç
zemin son bulmu~ tur. Bu durum kar~~s~ nda sondaj da kuzeye do~ru geni~letilmi~~
olup, mevcut üst düzeyden o.90 m. derinlikte gene kerpiç bir zemin ortaya ç~kar~lm~~t~r. Tran~enin kuzey kö~esinden itibaren bir metre daha kuzeye gidilmi~~ VC
1.20 m. derinlikte III. bir kerpiç zemine daha rastlan~lm~~t~r. Kuzeye do~ru
tekrar I m. aç~lm~~~ve 1.40 m.de IV. kerpiç zemin ortaya ç~ kar~lm~~t~r. Bu çal~~malar
sonunda, 0.50 m.deki kerpiç zeminden itibaren kuzeye do~ru gayet düzenli bir
teraslama yap~ lmak suretiyle bu üst kerpiç zemin üzerinde yükselen yap~ya zemin
te~kil etti~i anla~~lm~~t~r.
Tran~enin güney - do~u kö~esinin bat~~ k~sm~nda ve 5.20 m. mesafede bir ta~~
dizisine rastlan~lm~~t~ r. Fakat bu dizi 3.10 m. kuzeye do~ru devam ettikten sonra
kesilmi~tir. Sondaj yerinin güney - do~u kö~esinden kuzeye do~ru 12.50 m. gidildi~inde, kuzeydeki ta~~istinat duvar~n~n kö~esine gelinmi~tir. Sondaj yerinden itibaren istinat duvar~n~ n üstüne kadar teraslama sisteminin devam etti~i tespit edilmi~ tir. Kuzey istinat duvarma gelindi~inde, önce bu istinat duvar~n~ n güney ve
bat~~yönünde devam edip etmedi~i ara~t~ r~lm~~ t~r. Güney yönde yürütülen çal~~ malar
neticesinde duvar~ n güney yönde 3 m. daha devam etti~i anla~~lm~~t~r. Ta~~duvar
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s~ras~~bu noktadan itibaren bat~~yönüne dönmü~~ve 1.6o m. bat~~yönünde ilerledikten
sonra kesilmi~ tir. Bu çal~~ malar s~ras~ nda güney yönde ilerleyen istinat duvar~n~n
üzerinde düzenli kerpiç bloklar ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Daha sonra bu istinat duvar~n~~
te~kil eden ta~~bloklar~n~ n ana kaya zeminle birle~ti~i derinli~i ortaya ç~ karmak
için, kuzeyde, duvar dibinde derinlik sondajlar~~ yap~lm~~~ ve üst ta~~hizas~ndan
2.70 m. derinli~inde ana kaya zemine ula~~lm~~t~r. Duvar~n di~er noktalar~nda
da yap~ lan ufak sondajlar neticesinde duvar~ n Loo, 0.90 ve o.8o m. ebad~nda üç
ta~~bloktan te~ekkül etti~i anla~~lm~~t~ r. Düzenli dikdörtgen bloklardan olu~an ve
itinal~~sur duvarlar~~kadar görkemli olan bu teras istinat duvar~n~n üzerinde önemli
bir binan~n varl~~~ n~~ kabul etmek gerekirse de, kerpiç ve ta~~blokajdan ba~ka elimize herhangi bir bina kal~nt~s~~geçmerni~ tir. Ancak bu istinat duvar~n~n bir k~sm~~
do~uda büyük pithoslu mekânlann istinat duvar~~görevini de yapm~~t~r.
(2) nolu sondaj 3 x 3 m. ebad~ nda olup 0.4.0 m. derinlikte kerpiç bir zemin
elde edilmi~ tir. Sondaj bat~~ ve do~u yönlerinde 0.70 m. ve her iki tarafta bulunan
ta~~bloklara kadar yürütülmü~tür. Alan~ n güneyinde 1.50 m. sonra kerpiç bloklann
bitti~i görüldü. Kuzey taraf~ nda ise, 5.50 m. sonra kerpiç zeminlerin son buldu~u
anla~~ld~ . Bu alanda, aras~ nda derz yerleri görülecek kadar düzenli dö~enmi~~kerpiç
basamaklar görülür ki, bunlar kuzey yönde 8 basamak te~ kil etmekteydi. Güney
yönde ise 3 kerpiç basamak tespit edilmi~ tir. Basamaklar üst düzeyden
itibaren bir kerpiç blok yükseklikten ba~layarak 0.50 m.ye kadar kademeler te~kil
etmektedir.
3 — Kuzey surlar~~üzerinde bulunan ve önceki y~llarda aç~lm~~~bulunan "Büyük
Kule" denilen mevkideki çal~~malar esnas~ nda kule içi mekân~ nda, ta~~duvar~n
oturdu~u anakaya zemine kadar inmeyi ve kule içindeki muhtemel yap~~kal~nt~lar~n~~
ve mekânlann~~ ortaya ç~karmay~~amaçlad~k.
Kule içinde yürütülen derinlik sondajlar~~ s~ ras~ nda mevcut yüzeyden 0.30 m.
derinli~e inildi~inde, 0.25 m. kal~nl~~~ nda, 4 m. boyunda bir ah~ap kalas kal~nt~s~ na
rastlan~lm~~t~ r. Kule duvar~n~ n hemen dibinde bulunan bu ah~ap kalas~n kule
üzerindeki yükselen kerpiç bir yap~n~n kiri~ lerine ait olabilece~ini dü~ünmekteyiz.
Bu a~aç kiri~in 4 m. boyunda olmas~~da bize kule üzerinde büyükçe bir yap~n~n yer
alabilece~ini göstermektedir. Kule içi derinlik sondaj~~ mevcut üst ta~~dizisinden
itibaren 3.70 m. derinli~e inildi~inde anakaya zemine ula~~lm~~ t~ r. Ayr~ ca Büyük
Kule içinde anakayan~n bat~~yönünde yükseldi~i görülmü~ tür. Büyük Kule içinde
anakayan~ n kuzeyinde yürütülen çal~~ malarda, 0.30 m. derinlikte oldukça düzenli
ve derz yerleri görülen kerpiç bloklardan olu~an bir zemine rastlan~lm~~t~ r. Çal~~ malar sonunda bu anakaya üzerinde, ta~~blokaj üzerinde olu~ turulmu~~kerpiç
bir zemin oldu~u anla~~lm~~t~r. Ayr~ca Tran.~enin, do~u duvar~~üzerinde yap~lan
çal~~ malar neticesinde, burada da bir kerpiç duvar ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Büyük
Kule içinde t.1 o x Loo m. ebad~nda ortas~~delik büyükçe bir kare ~eklinde
ta~~(muhtemelen tuvalet ta~~ ?) bulunmu~ tur. Gelecek sene Büyük Kule'nin aç~lmam~~~
mekânlan aç~lacak ve iç plan~~tamamiyle ortaya ç~kar~lacakt~ r.
Prof. Dr. Arif ERZEN
Çavu~tepe Kaz~~Heyeti Ba~kan~~
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g — Acemi:5,7k Kaz~lar~~ 1981 Y~l~~Çal~~malar~ :

Kültür Bakanl~~~, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi ad~na yürütülmekte olan Acemhöyük Kaz~lar~, bu y~l ba~kanl~~~mda, Doç. Dr. U~ur Silistreli,
Dr. Aykut Çmaro~lu, Dr. Aliye Özten, Arkeolog Erol Faydal~, Desinatör Cengiz
Erol, Foto~raf Salahattin öztartan, Restoratör ~smail Fidan'dan olu~an heyet
taraf~ndan 22 May~s. 15 Temmuz tarihleri aras~nda yap~ld~. Kültür Bakanl~~~n~~
Arkeolog ~brahim Atalay temsil etti. Arkeoloji ö~rencilerinden Kemal Alt~nda~,
Güvenay Süsülü, Fikri Kulako~lu mevsim boyu çal~~malara kat~ld~lar.
Kaz~lar Sankaya'n~n do~usunda, güneyinde ve höyü~ün kuzeyindeki a~a~~~
~ehirde olmak üzere be~~alanda yürütüldü.
Sar~kaya saray~n~n do~usundaki ara~t~rmalar.
YA-ZA-AB plankareleri saray~n revakl~~ do~u avlusunun uzant~s~d~r. Bu
y~l ancak Hellenistik Ça~a ait yap~~ kat~nda çal~~~labilmi~, sarayla ilgili kal~nt~lar
incelenememi~ tir. Ortalama otuz cm. derinlikte kerpiç yap~lar görünmü~tür. Yanmam~~~olan bu yap~lar~n bir k~sm~~ iki katl~d~r. Satha yak~nl~klar~~ve yak~n zamanlarda aç~lm~~~olan mezar çukurlar~~sebebiyle tahrip edildiklerinden k~smen korunabilmi~lerdir. ZA/42 de bir odan~n üç duvar~, iki katl~~bir evin f~r~n ve tand~rl~~avlusu
ile be~~basamakl~~kerpiç merdivenle ç~k~lan bir odas~, saray~n 3 No.lu odas~~ kar~~s~nda bir giri~le bir oda ve kopuk ta~~temeller ve kerpiç duvarlar aç~~a ç~ kar~ld~.
Daha önce ke~fedilmi~~olan Hellenistik evlerde oldu~u gibi, bunlarda da saray~n
ta~lar~~ parçalanarak kullan~lm~~t~r.
Yerli ve ithal Hellenistik seramikle birlikte, evlerin tabanlar~~üstünde a~~rl~klar,
fildi~i bizler, a~~r~aklar ve pi~mi~~topraktan yap~lm~~~bir kartal figürini bulunmu~tur.
Tykhe veya Aphrodite'yi temsil etti~i san~lan yüksek bir tanr~ça kabartmas~n~n
oyuldu~u pi~mi~~topraktan bir kal~p, buluntular aras~ nda özel bir yere sahiptir.
Do~u Kilikya veya K~br~sl~~karakterler gösteren ve Erken Helenistik devre ait olan
tasvir giyili, tak~lar~~ tak~m olarak i~lenmi~~özenli bir eserdir.
Saray~n do~usundaki ikinci kaz~~ alan~~GB-JB/41-42 plankarelerindeki aland~r.
Burada 20 X 30 boyutlannda aç~lan ocakta iki kültür kat~~ ara~t~nlm~~t~r. Birincisi
toplama ta~lardan yap~lm~~~temeller üzerinde yükselen kerpiç duyarl~~evlerle temsil
edilen Hellenistik, ikincisi, büyük bir tahribe u~ram~~~olan M. Co. 18. yüzy~la ait
katt~r. Hallenistik evler avlulu, düzensiz dört kö~e bölmelerden olu~an basit yap~lard~r. Baz~lar~n~n avlular~nda tand~rlar ve erzak kuyular], kerpiçle örülmü~~silolar~~
vard~r. Tabanlar~~bas~lm~~~toprak, kerpiç veya ta~~dö~elidir.
Acemhöyük'ün bat~s~~ve güneyinde yo~unla~m~~~olan Hellenistik devre ait köy
veya kasaban~n yap~~karakteri bu y~lki ara~t~rmalarda iyice ayd~nl~& kavu~mu~tur.
Tek yap~~katlyla temsil edilen bu evrede, evler, bu iskan yerinde binlerce y~l kullan~lm~~~olan az a~aç ve ta~l~~ kerpiç yap~lar~ n teknik ve plan özelliklerini aynen
korumu~tur.
Orta Anadolu Helenistik scrami~ini iyice ö~renmemizi sa~layan bol miktardaki
seramik parçalar~~ d~~~ nda, gri renkli itinal~~tabaklar, boyal~~tabak ve kaseler, çömlek
ve güveç gibi mutfak kaplar~~ele geçirilmi~tir. Oldukça özenli i~lenmi~~ve kabaca
yap~lm~~~hayvan figürleri, ilginç bir koleksiyon olu~turmu~tur. Sünger ta~~ndan
yap~lm~~~bir kartal figürü, üç kö~eli basit toprak kandiller, insan yüzü kabartmah
aplik ve dikkatle i~lenmi~~fildi~i bir sap di~er buluntular aras~ndad~r.
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Sar~kaya saray~n~ n güneyindeki ara~t~rmalar.
AB - CB/48-49 alanlar~nda yap~lan kaz~ larda, CB/48 yani höyü~ün güney
yamaçlar~ nda Helenistik devre ait, plan vermeyen evlerin odalar~n~n birer k~sm~~
aç~~a ç~kar~ld~. Bu evrenin bilinen serami~i yan~nda kal~ptan ç~kar~lm~~~terrakota
giyili bir kad~ n figürini bulundu. Devetüyü hamurlu, aç~k krem astarl~~olan figürinin
ba~~~ve dizden a~a~~s~~k~ r~kt~r. Elbise ayr~nt~lar~~iyi belirtilmi~tir.
AB/49 da, saray~n güney uzant~s~~ oldu~unu sand~~~m~~, erozyondan u~rad~~~~
a~~ nmalardan ötürü ana bina ile ba~lant~s~n~~saptayamad~~~m~z ~idddetli yang~n
geçirmi~~kesik duvar kal~nt~lar~na rastlad~ k. Taban üstünde bulunmu~~olan fincanlar,
kapaklar, kadehler ve çanaklardan olu~an serami~in tekni~i ve tipleriyle korunu~~
durumlar~~saray~ n bu gruba giren malzemesinin ayn~d~r.
Sar~kaya saray~ n~ n güneyinde, ondan daha eski katlar~~ ara~t~rma amac~yla
1975 y~l~ ndanberi sürdürmekte oldu~umuz kaz~lara bu y~ l da devam ettik. YA-ZA
ve AB-CB/5o - 51 plankarelerinde çal~~t~k. BC/51 de önceki y~ llarda ortaya ç~karm~~~
oldu~umuz II. kata ait silonun temizli~i esnas~ nda saraydan daha geç kata, yani
Assur Ticaret Kolonileri devrinin geç saf has~na ait a~~r~ aklar ve tabaklar elegeçirdik.
Kerpiç duyarl~~ ve yuvarlak bir yap~~ olan silonun in~as~~s~ras~ nda III-VIII. seviyeler
tesviye edildi~inden, kald~r~ld~~~ nda IX. kata eri~ tik. Bu kattan da ancak taban~~
kireç siyah bir erzak çukuru ile bir f~r~n taban~~korunmu~tu. IX. kat~n alt~nda X.
kat~n iyi korunmu~~evlerine rastlad~ k. Bunlar iki ve üç odal~~ yap~lard~. Baz~lar~n~ n
temellerinde az miktarda ta~~kullan~lm~~t~ r; fakat ana malzeme bu yap~larda da
kerpiçtir.
BB/51 plankaresinde geçen y~l VII. kata kadar inilmi~ ti. Bu y~l bu alanda
IX. ve X. katlarla, X. kat~n taban~~alt~ ndaki mezarlar ve ölü kültü ile ilgili kal~nt~lar
incelendi.
IX. kat~n yap~lar~~alt~ nda ezilen iki küp mezardan 2 .No.lusu çok harap oldu~undan ve soyuldu~undan, içinden çok az miktarda insan kemikleri bulunmu~tur.
~l~, ~arap
2 No.lu mezar bir çocu~a aittir. K~rm~z~~ hamurlu kum ve saman katk
k~ rm~z~s~~ astarl~, perdahl~~ olan ölü küpü çift kulplu, basit ve geni~~ a~~z kenarl~~
düz diplidir. Çocu~un iskeleti da~~n~ k ve zedelidir. Küpün içine ilginç ölü hediyeleri
b~rak~lm~~ t~r. Bunlardan ikisi bak~ r veya tunçtan yap~lm~~, oval kesitli uçlar~~sivriltilmi~~yekpare çubuklardan birer helezon bileziktir. Alt~ndan yap~lm~~~küpe de ayn~~
biçimdedir. Minik kaplar, süzgeçli ve içinde oyuncak görevi yapt~~~n~~belirten küçük
ta~lar bulunan aç~k k~rm~z~~renkli elde yap~lm~~~fincan, minik bir gaga a~~zl~~testi,
geni~~a~~zl~~ tek kulplu bir fincandan olu~maktad~r. Çocuk mezar~n~ n ~~m. kadar
güneyinde, yükseltilmi~~ve düzeltilmi~~bir taban üzerinde kurban edildiklerini sand~~~m~z insan kafalar~~ve hayvan kemikleri toplu ve kar~~~k olarak bir araya y~~~lm~~t~ r.
1980 kaz~lar~nda, CB/5~~plankarelerinde X. kat~n taban~~ alt~nda buna benzer
bir taban üstünde at ve evcil hayvanlar~ n ve insan kemiklerini toplu ve kar~~~k
bir halde bulmu~, durumu aç~ klamakta zorluk çekmi~tik. Bu y~lki incelemelerimiz
o gurubun da ~imdi yerinde duran X. kat yap~lar~n~n alt~ndaki mezarlarla ve dolay~s~yla ölü kültü ile ilgili olabilece~ini ortaya koymu~tur.
kahverengi
2 No.lu mezar küpü kum kar~~~ k, kiremit rengi hamurlu, k~z~l
kenarl~d~r.
astarl~, çift kulplu, d~~ar~~çekik a~~z
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Acemhöyük X. kat serami~i iki gruba ayr~l~r. Birincisi ço~unlu~u olu~turan
elde yap~lm~~~k~rm~z~~ ve aç~k kahverenginin tonlar~nda, astarl~~ ve iyi perdahl~~ tek
renkli seramiktir. Ikincisi az~nl~kta olmakla beraber, bölgeye has bir seramik türünü
temsil etti~inden önemlidir. Özelli~i, elde yap~lm~~, devet~lyü hamurlu ve astarl~,
patl~can rengi bantlar, noktalar ve dalgal~~hatlarla boyal~~ olmas~d~r. Silindir boyunlu
bir vazonun üst k~sm~~ elimize geçmi~tir. A~~z kenar~, silindirin gövdeye birle~ti~i
k~s~mlar~~ bantlar ve noktalarla bezelidir. Silindirde ve omuzda birinde dikey,
di~erinde yatay birer kulpçuk vard~r. Bu tür sekiz adet tam kapdan olu~an bir koleksiyon Uluk~~la yak~n~ndaki Darbo~az köyündeki yamaçlarda yap~lan kaçak
kaz~larda ele geçmi~, Ni~de Müzesi'ne teslim edilmi~tir. Tarsus'da Eski Tunç ça~~n~n ikinci safhas~na ait katta küçük bir ithal parças~~ele geçirilmi~tir. Kultepe'de
ayn~~ça~~n zengin serami~inde bu türe giren tek örnek mevcuttur. 1978 kaz~lannda
Acemhöyük'ün IX. kat~nda gaga a~~zl~~bir testinin ayn~~ teknikte yap~lm~~~ve boyanm~~~bir parças~~elimize geçmi~tir. Böylece bu grubun höyü~ümüzde en az iki
katta kullan~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Darbo~az'dan gelen koleksiyon da bunun
Toroslar'~n iç kesiminde ve Ni~de Aksaray çevresinde kullan~ lan lokal bir seramik
türü oldu~unu belirtir.
AB/51 plankaresinde geçen y~l VIII. kata kadar inilmi~ti. Bu y~l IX. ve X.
katlar da incelendi.
YA-ZA/so de VIII, kat~n duvarlar~~ kald~r~ld~, enkaz~nda fincan, havan eli
ve a~~r~aklar bulundu. Alan IX. kat~n önümüzdeki mevsim incelenmesi için haz~rland~.
Höyü~ün kuzey-bat~~eteklerindeki a~a~~~ ~ehirde K-L/19 - 20 plankarelerinde
çal~~t~k. I. ve II. katta kullan~lm~~~bir soka~~n iki seviyesi ve yanlar~ndaki evler k~smen
ortaya ç~kar~ld~. I. katta bulunmu~~olan fayanstan oturan bir adam figürinci~i,
külâh~~yuvarlak, gözleri ve oturu~~biçimi ile ilgi çekicidir. Alt~nda ve ba~~ndaki
çukurlar onun bir yere geçirildi~ini göstermektedir. Ancak bir k~sm~~ kaz~labilen
III. katta iri, özenle yap~lm~~, ~arap k~rm~z~s~~rengindeki testilerin koç ba~~~biçimindeki a~~z k~s~mlar~~ele geçmi~tir.
NIMET ~OZGÜÇ

~ o — ~kiztepe Kaz~s~~1981 Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu ad~na Istanbul Üniversitesi, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü~ü ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun destekleriyle 1974
y~l~ndan beri Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~nda yürütülen Ikiztepe
kaz~lann~n 1981 dönemi çal~~malar~, kaz~~ ba~kan~n~n May~s ay~nda vefat' dolay~s~yla Yönetim Kurulunun karar~~ile Türk Tarih Kurumu üyelerinden Prof. Dr.
Tahsin Özgüç'ün nezaretinde kaz~~heyeti üyelerinden Doç. Dr. Önder Bilgi ile
Handan Alk~m taraf~ndan geli~tirildi.
26 Temmuz ile 26 Eylül tarihleri aras~nda 6o gün süreyle gerçekle~tirilen bu
dönem kaz~lar~na kaz~~kurulu üyeleri olarak mimar arkeolog Dr. Günhan Dan~~man,
mimar Alp C,:etinsü, arkeolog-desinatör Sabri K~z~ltan, arkeolog Gülsün Umurtak
ile 2 stajyer arkeoloji ö~rencisi kat~ld~. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü
asistanlar~ndan Zeynep Sar~, Kültür Bakanl~~~~temsilcisi olarak kaz~da görev ald~.
Orta Do~u Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Ba~kan~~Doç. Dr. Olcay Birgül,
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tkiztepe çanak - çömle~inin kimyasal analizini yapmak ve Hollanda Groningen
Üniversitesi Biyoloji - Arkeoloji laboratuvar~~teknisyeni ve Prof. Dr. W. van Zeits'~n
yard~mc~s~~H. Woldring ~kiztepe'nin Paleobotanik ara~t~rmalar~n~~yerine getirmek
için k~sa sürelerle kaz~ya kat~ld~lar. Ayr~ca, ~~Ingiliz ile 2 K~br~s Türk Federe Devleti
uzman arkeologu çal~~ malara misafir üye olarak i~tirak ettiler.
Amaçlar:
1981 Ikiztepe kaz~lar~~ 2 amaca yönelik olarak ve yaln~z Tepe I'de gerçekle~tirildi. 1980 dönemi stratigrafi ve nekropol ara~t~rmalar~n~n devam~~olan bu amaçlar~~
yerine getirebilmek için de toplam 475 m2.lik bir alanda kaz~lar geli~tirildi.
Stratigrafi Çal~~ malar~ :
Henüz ana topra~a eri~ilmemi~~olan ~kiztepe I'de, 1980 dönemi sonunda
b~rak~lan seviyeden derinle~ilme~e devam edildi. D3/IV ii ve ~~o plankarelerinde
yap~lan bu derinle~me sonucunda beldenilenden daha yüksek bir seviyede ana
topra~a eri~ildi ve 4 yeni mimari tabaka ve iki ev saptand~. Ancak, tabakalar~n
saptanmas~~mimari kal~nt~lar~n azl~~~~nedeniyle topraktaki ve kesitlerdeld renk
farkl~l~~~~ile izlenebildi. Il~iztepe'nin bu seviyelerinde de yap~lar~n ah~aptan in~a
edilmi~~oldu~u gerek karbonla~m~~~hat~l parçalar~ndan, gerekse i~lenmemi~~ah~ap
mimari elemanlar~n ~eklini içeren yang~n geçirmi~~s~va parçalar~ndan anla~~ld~.
Di~er taraftan D 3/IV ~~o plankaresinde 20 m. seviyede ortaya ç~kart~lan taban
alt~nda ~zgara biçiminde yerle~tirilmi~~ah~ap hat~llar~n karbonla~m~~~kal~nt~lar~na
rastland~. Birbirine geçme olarak kuzey - güney ve do~u - bat~~yönlerinde tutturulmu~~bu hat~llar büyük olas~l~kla bir ah~ap evin taban konstrüksiyonunu olu~turuyorlard~. Bir kesiminde rastlan~lan s~va parçalar~ndan, bu ah~ap taban~n da kullan~ld~~~~devirde s~vayla kapl~~oldu~u anla~~ld~ . Bu sonuçtan da, ikiztepe'deki ah~ap
evlerin tabanlar~n~n da ah~aptan yap~lm~~~oldu~u daha aç~kl~lda kan~tlanm~~~oldu.
Bu mimari tabakalar~n dolgu topra~~~içinde toplanan çanak - çömlek parçalar~ndan, bunlar~n Eski Tunç Ça~~~I kültür kat~n~~temsil ettikleri tahmin edilebilir.
Böylece de Ikiztepe I'de kaz~ lara ba~lan~ lmadan önceki seviyeden, yani 29.42 m.den ana topra~a eri~ilen 17.47 m. aras~ndaki yakla~~k 12 m.lik dolguda evvelce
Er - Hitit olarak tan~mlanan Hitit Öncesi veya Geçi~~Ça~:, Eski Tunç Ça~~~III,
Eski Tunç Ça~~~II, muhtemelen Eski Tunç Ça~~~I ve Kalkolitik Ça~~kültür kal~nt~lar-1nm varl~klar~~saptanm~~~oldu.
Nekropol Çal~~ malar~ :
~lk defa 1974 y~l~nda varl~~~~saptanan ve Eski Tunç Ça~~~III'e tarihlenen
nekropolün s~n~rlar~n~n tespit edilebilmesi için C 20/IV 13, 12, II, ~~o, D ~~/IV 13,
12, Il, ~~o ile D 2/IV 13, 12, I I, ~~o gridkatrelerinin kapsad~~~~bir alanda kaz~lar
geli~tirildi. Bu çal~~malar sonucunda 24.94 ile 22.00 m.ler aras~ndaki de~i~ik seviyelerde yer alan basit toprak tipinde 103 mezar ortaya ç~kart~ld~. Evvelki dönemlerde de gözlendi~i gibi, tahrip olmam~~~mezarlardaki iskeletlerin hepsi s~rtüstü
yatm~~, kollar yanda, bacaklar yanyana uzat~lm~~~ve ba~~gö~e bakar durumda
bulundu. Baz~~mezarlarda ba~~sa~a veya sola kaym~~~olarak da görüldü.
Ölüler mezarlara hediyelerle birlikte gömülmü~lerdir. Ölü hediyelerinin ço~unlu~unu t~~nç ve küçük bir k~sm~n~~ise keramik, kemik ve ta~~eserler olu~turur.
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Keramik eserleri insan figürinleri, rituellerde kullan~ld~~~~dü~ünülen oyuk çizgi
bezekli ses aletleri ve çanak - çömlek te~kil eder. Bronz eserleri genellikle ölünün
cinsiyetine göre de~i~ir. Küpe, saç hclezonu, yüzük, bilezik, amulet, saç i~nesi,
ba~l~~veya delikli i~ncler kad~n iskeletlerinde bulundu. Ayr~ca, kad~n iskeletlerinde
fritten veya deniz hayvan~~kabu~undan olu~turulmu~~bir veya birden fazla s~ras~~
bulunan kolyelere de rastland~. Erkek mezarlar~nda ise de~i~ik tiplerde
m~zrakuçlar~, ince - uzun yass~~ baltalar, ikiz çam a~ac~~görünümünde ve ikili veya
dörtlü spiralden amblemler ve ayr~ca tra~~b~çaklar~~ ile k~l~fl~~veya k~l~fs~z b~çaklar
ve spiral biçimli kabzalar ele geçirildi. Baz~~erkek iskeletlerinde fritten yap~lm~~~
kolyelere de rastland~. Ayr~ca, bronzdan veya kur~undan yap~lm~~~küpeler erkek
iskeletlerinde de bulundu. Bu örneklerini sayd~~~m~ z eserler mezarlarda tek olarak
bulunabilece~i gibi iki, üç veya daha fazla say~da da bulunabilir; örne~in bir mezarda 4 adet m~zrakucu, di~er bir mezarda bilezik, yüzük, küpe, insan figürini,
keramik ses aleti görüldü. Bundan da anla~~laca~~~gibi mezarlara hediyeler standart
bir ortak gelene~in sonucundan ziyade ölünün hayatta iken sahip oldu~u e~yalar
olarak b~rak~lm~~t~r. Bu e~yalar~n bu y~lki toplam~~ ~ 44'tür.
Bu mezarl~~~n Tepe I'in bat~~kesiminde de devam edip etmedi~ini ö~renmek
için yap~lan kaz~larda herhangi bir gömuye rastlanmad~. Ancak, bu yönde mezarlar
daha yüksek seviyede yer ald~klar~ndan, bu alandaki iskeletleri, lkiztepe kaz~lar~ =
ba~lad~~~~1974 y~l~na kadar yo~un bir ~ekilde, özellikle tütün ekimi nedeniyle tahrip
edilmi~~olabilirler. IV 11/C17, 18, 19 ve IV ~~o/C 19 gritkarelerini kaps~yan bu
alanda yap~lan derinle~mede 5 mimari tabaka saptand~. En alttaki 5. mimari tabakaya ait taban üzerinde 2 ocak ve 1 f~r~n ortaya ç~kart~ld~. Bu kal~nt~lardan da
anla~~lmaktad~ r ki, ikiztepe I, Eski Tunç Ça~~~III mezarl~~~ndan önce ve büyük
olas~l~kla Kalkolitik Ça~'a kadar yerle~im merkezi olarak kullan~lm~~t~r. Ele geçirilen çanak-çömlek, insan figürinleri, a~~r~ak ve f~rçalar, kemik ve ta~~aletlerden
Eski Tunç Ça~~~II'ye ait olduklar~~ anla~~lan bu mimari tabakalar içinde mezarlara
rastlanilmam~~~olunmas~ndan, bu ça~a ait ölülerin de extra-mural bir mezarl~ga
gömüldükleri anla~~lmaktad~r. Bu durum, biraz evvel degindi~imiz derin çukurda
ortaya ç~ kart~lan kültür kat~~ için de geçerlidir. Ancak, bu kültür kat~n~ n ana topraktan bir evvelki mimari tabakas~n~n taban~~alt~nda bir çömlek mezar bulunmu~tur.
Bir bebek iskeletini içeren bu mezar~n bulunmas~yla yeni do~mu~~veya çok küçük
çocuklar~n intra-mural olarak gömüldükleri anla~~lmaktad~r. Ikiztepe'de çok küçük
çocuklar~n intra-mural olarak gömülme gelene~i Geçi~~Ça~~~sonuna kadar devam
etmi~tir. Böyle bir mezar~~içeren bir çift kulplu iri çömlek, D 2/IV to plankaresinin
Geçi~~Ça~~~zaman~~ çanak-çömleklerini içeren kültür kat~nda ortaya ç~kart~ld~.
1981 y~l~nda elde edilen bu sonuçlardan sonra ikiztepe'deki gelecek dönem
ara~t~rmalar~~ bir yandan Eski Tunç Ça~~~III nekropolünün s~n~rlar~n~n belirlenmesine ve bu nekropolun iskân~n~n nerede oldu~unun saptanmas~na do~ru yönlendirilirken, di~er yandan Tepe I'deki Eski Tunç Ça~~~II ve I kültür katlarnn~n
geni~lemesine kaz~larak, ayr~nt~l~~ olarak tan~nmas~ na çal~~~lacakt~r.
ÖNDER BiLGi
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— Enez Kaz~s~~1981 Y~l~~Çal~~malar::
1981 y~l~~Enez Kaz~s~~çal~~malar~, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Eskiça~~Tarihi Kürsüsü Ba~kan~~Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~~alt~nda, Doç.
Dr. Mehmet Özsait, Uzman Restoratör Sait Ba~aran, Uzman Filolog Dr. Ismail
Kaygusuz, Doktorant Y~ld~ray Özkan, Sualt~~Arkeologu Yüksel Eydemir, Topograf
Adnan ~akar, Foto Uzman~~Selamet Ta~k~n, Bakanl~ k temsilcisi Ethem Türkdo~an,
Eskiça~~Tarihi mezunu Yavuz özgüldür ve 6 ö~renciden olu~an bilim heyeti
taraf~ndan 4 Temmuz - 24 Temmuz ~~981 tarihleri aras~ nda yürütülmü~tür.
Enez ~~981 kaz~lar~~a~a~~daki alanlarda yap~lm~~ t~r.
— Kale içinde eski kaz~~alan~nda
2 - a) Kale içinde kaz~~alan~n~n do~usunda,
b) Kale içinde eski kaz~~alan~n~n bat~s~ndaki sondajlar.
3 — De~irmenlik - Killik denilen mevkide yap~lan ara~t~rmalar.
4 — Kalenin güney - bat~s~nda Hatice Dural'm bahçesinde yap~lan sondaj.
— Kale içinde eski kaz~~alan~nda geçen y~lki raporumuzda belirtti~imiz
üzere, kaz~~sahas~~do~uya do~ru geni~letilerek 12 X 12 m. lik bir alanda çal~~ maya
ba~lan~lm~~t~ r. Buradaki kaz~n~n amac~~Osmanl~~devrinden Grek Arkaik devrine
kadar olan tabakalar~~tespit etmek ve daha önceki buluntular~n hangi katlara ait
olabilece~ini belgelemek ve hafriyat alan~n~~do~udaki kal~n duvara kadar götürmek
suretiyle sabit bir alan haline getirmekti.
Bu sene açt~~~m~z ve II nolu mekan olarak adland~rd~~~m~z k~s~m, eski kaz~~
sahas~n~n do~uya do~ru geni~lemesidir. Burada toprak yüzeyinden 4.70 m. derinli~e
inilmi~ tir. Bu mekan içerisinde çok miktarda Osmanl~~ve Ortaça~~s~rl~~ ve s~rs~z
keramikleri ile Osmanl~~ ça~~na tarihlenen bronz sikkeler ele geçirilmi~tir. Mekân
4.75 x 3.20 m. boyutlar~ nda olup, oldukça kal~n ta~~duvarlarla çevrilmi~tir ki,
bu duvarlar~ n üzerinde yer, yer s~va ve beyaz badana ele geçirilmi~tir.
Bu mekâna güneyden biti~ ik olan ve III nolu mekan diye adland~rd~~~m~z
alanda yap~lan çal~~malar, kaz~~süresince devam ettirilmi~tir. Bu mekan~n da, II
nolu mekanda oldu~u gibi, ta~~duvarlarla çevrili olup ayn~~karakterde buluntu
verdi~i görülmü~ tür. Ancak mekan~n kuzey - do~u kö~esinde 1.85 x 1.6o m. boyutlar~ nda bir kum havuzuna rastlan~lm~~t~r. Ta~~duvarlar ayn~~~ekilde yer, yer s~va
ve beyaz badana ile boyanm~~~bulunmaktad~ r. Bu mekânda çal~~malar 1.35 m.
derinli~e kadar sürdürülmü~ tür.
Bu y~l Kale içindeki eski kaz~~alan~nda, I nolu mekan olarak isimlendirdi~imiz
mekan içinde de çal~~ malar sürdürülmü~ tur. Anakayan~n oyulmas~yla meydana
getirilmi~~olan ve daha önceki y~llarda ara~t~ rmalar~m~z~n yo~unla~ t~r~ld~~~~merkezi
binada bu y~l da çal~~ malara devam edilmi~~toprak hafriyat~~ve topra~~n çekilmesi
bak~m~ ndan oldukça zor ~artlar alt~nda bu mekan kaz~larak bo~alt~lm~~t~r. Bu
meltân~n taban~na inildi~inde, meltân~n güney taraf~nda daha önceki y~llarda
bulunmu~~olan ve mahzen olarak nitelenen mekâna anakaya oyularak merdivenli
ikinci bir kap~n~n aç~lm~~~oldu~u görülmü~ tür. Ikinci kap~, bir insan~n rahatça girebilece~i yükseklikte yap~lm~~t~r. Mahzendeki çal~~malar bu kap~n~n önünden ba~lat~lm~~~ve mahzenin moloz tabakas~n~n bo~alt~lma i~lemleri devam ettirilmi~tir.
Belleten C. XLVI, 63
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Bu çal~~malar s~ras~nda Arkaik ça~a ait seramik parçalar~~ ile Klasik, Hellenistik ça~lar~n tipik boyal~~serami~ine rastlan~ld~~~~gibi, terrakota figurinleri, mühür
bask~l~~amphora kulplar~~ele geçirilmi~tir. Seramikler aras~nda özellikle kantaroslara rastlanm~~~olup, bunlar~n sa~lam olanlar~~yan~nda tüm olabilecek parçalarda
ele geçirilmi~tir. Terrakota plastik eserler aras~nda, bu y~lki buluntular~m~z~n en
de~erli ve en güzel parças~n~~ te~kil eden bir Satyr ba~~~bulunmu~tur. 11.5 cm. yüksekli~inde olan bu Satyr ba~~, ~imdiye kadar Trakya'da bulunmu~~olan en güzel
terrakota heykeltra~l~k eserlerinden biridir. Içinin bo~~olmas~, çeneye do~ru sivrilmi~~
bir ~ekil almas~~ve sivri kulaklar~n~n bulunmas~~ nedeniyle bu Satyr ba~~n~n riton
olarak kullan~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Gerek bu eser, gerekse di~er figurinler,
kantaroslar ve di~er serarnikler üzerindeki Satyr ve Menad resimleri, Enez'de
bir Dionysos kültünün varl~~~n~~ispat etmektedir. Bunlar~n yan~nda pi~mi~~topraktan heykeltra~l~k eserlere ait kal~plar da ele geçirilmi~tir. 1.5 ile ~~m. kal~nl~~~ndaki
moloz tabakas~n~n alt~nda anakaya bulunmaktad~r. Burada ayn~~zamanda çat~~
kiremidine ait boyal~~ bir mahya parças~n~n bulunmas~, bu merkezi alan~n üstünde
çok önemli bir binan~n bulundu~unu gösterdi~i gibi, buras~~zengin buluntu verdi~inden, gelecek y~l da burada çal~~maya devam edilecek ve muhtemelen sonuca
var~lacakt~r.
Anakayan~n üst taraf~~bu sene temizlenmi~~ve rampa ~eklinde güneye do~ru
yükseldi~i görülmu~tur. Ancak bunun üzerinde ba~ka tabakalar~n bulunmas~~ve
mahzendeki topra~~n d~~ar~~ at~labilmesi için teraslardan yararlanmak zorunlu~unun bulunmas~~dolay~s~yla bu y~l bu rampa yeteri kadar aç~lamam~~t~r. Gelecek
y~lda bu problem de çözüme kavu~abilecektir.
2 - a)

Kale içi güney-do~ u sondaj~~(I Nolu):
Kale kap~s~ndan geçen tahkimli yolun sol kö~esinde, bugünkü ah~r~n bahçesinde 3 x 3 m.lik bir sondaj aç~lm~~t~r. 2.40 n~. derinli~e inilen bu açmada, de~i~ik
s~rl~~ve s~rs~z Osmanl~~serami~i yan~nda, 0.45 m. derinlikte 18. yüzy~l~n ortas~na
ait tu~ral~, kenar~~delikli bir Osmanl~~ziynet alt~n~~bulunmu~tur. Bu alt~n sikke 1171
hicri (Miladi 1757) tarihini (III. Sultan Mustafa devri) ta~~maktad~r. Ayn~~açmada
ye~il s~rt~~ ufak bir ku~~ele geçirilmi~tir. I.50 m. derinli~inde do~u - bat~~ yönünde
uzanan bir insan iskeletine rastlan~lm~~t~r. Iskeletin sa~~taraf~~eksik olarak bulunmu~tur. Bu iskeletin bir mezarda olmay~~~, bunun bir felaket veya bir sava~~sonucunda ölmü~~bir insana ait oldu~u intiba~n~~vermektedir. 1.85 derinli~inde do~ubat~~yönünde oldukça düzenli bir ta~~duvara rastlan~lm~~~olup, bu duvar 2.40 m.
derinli~e kadar devam etmektedir. Gelecek y~l bu sondajda ara~t~rmaya devam
edilecektir.
b) Kale içi bat~~sondaj! (II nolu)
2 X 3 m. boyutlar~nda yap~lan açman~n amac~, Kale içindeki de~i~ik yerle~im
katmanlar~n~n da~~l~m~n~~ ortaya ç~karmakt~. 0.50 m. derinli~e inildi~inde, büyük
blok ta~lar~ndan olu~an bir duvara rastlan~ld~. Bu duvar~n hemen yan~nda 0.52 m.
boyunda 0.13 m. geni~li~inde ve 0.20 m. eninde üzeri hilal motifleriyle süsl~i k~r~k
bir mermer ta~~ele geçti. 1.70 m. derinli~inde, y~~~n halde üç tane iskelete rastlan~lm~~t~r. Iskeletler incelenmek üzere al~nm~~~ve bir sand~~a yerle~tiril~ni~tir.
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3 —De~irmenlik-Killik Mevkii Ara~ t~ rmalar~ :
Bu sene Kale d~~~ndaki çal~~malar~m~z halk aras~nda De~irmenlik veya Killik
ad~~verilen mevkide de yap~lm~~t~r. Bu alanda daha önceden yap~lm~~~olan yüzey
ara~t~rmam~z sonunda Arkaik, Korint ve Hellenistik devir keramik parçalar~~ile
yine Hellenistik ça~a tarihlenebilen mühür bask~l~~amphora kulplan ve Kerykeion tasvirli markalar ele geçti~inden; bu alanda ara~t~rma yapmak uygun görülmü~tür.
Yap~lan muhtelif sondajlarda ilk H~ristiyanl~k devrine ait tipik kiremit çanl~,
semerdam ~eklinde mezarlara rastlan~lm~~t~r. Bu mezarlarda yuvarlak, uzun ve
iki kulplu bir amphora ile iskeletler d~~~nda, herhangi bir buluntuya rastlanmam~~t~r. Ancak Killik denilen mevkide büyük bir çömlekçi f~r~n~~meydana ç~kar~lm~~t~r ki, bu f~r~n buradaki buluntular~n en önemlilerinden birisidir. F~r~n~n mimari durumu, gösterdi~i yang~n izleri ve çömlek f~rmlanmas~nda kullan~lan üç
ayaklar, bütünlü~üyle tipik Eskiça~~f~r~n~~oldu~unu göstermektedir. Enez'in Osmanl~~devrinde dahi küpleriyle ~öhret bulmu~~olmas~~ve antik devirde de buras~n~/1
çömlek imal eden bir ~ehir oldu~unun bilinmesi bak~m~ndan, bu buluntu gerçekten
büyük önem ta~~maktad~r. F~r~n 2.90 X 1.50 m. boyutlar~nda olup, üst k~sm~~ele
geçirilememi~tir. F~rm~n yerinden kald~r~l~p restore edilerek korunmas~~ dü~ünülmektedir.
4 —Hatice Dural'~ n Bahçesindeki Sondaj:
Burada 2 X 2 m. boyutunda bir açma yap~lm~~~olup 1.50 m. derinli~e inilebilmi~tir. Bu açma kale çevresindeki iskân alan~n~~saptamak aç~s~ndan önemliydi. Açmadan Ortaça~~serami~i yan~nda, çömleklerin f~nnlanmas~nda kullan~lan
"üç ayak" diye nitelendirdi~imiz parçalar ele geçirilmi~tir. Say~ca bol miktarda
olan üç ayaklar~n baz~lar~~üzerinde çömleklerden akan s~r izlerine rastlanm~~t~r.
Bu alanda 65 adet üç aya~~n bulunmas~, buraya yak~n bir yerde, bir çömlekçi
f~rm~n varl~~~n~~kan~tlar. 1.50 m. derinlikten sonra su ç~kt~~~ndan buradaki çal~~malara son verilmi~tir.
Bu arada kale kap~s~n~n sol söve ta~~n~n alt~nda bir mermer blok üzerinde
Grekçe yaz~lar oldu~u görülmü~~ve alt~~ sat~rdan ibaret bulunan bu kitabe Uzman
Dr. Ismail Kaygusuz taraf~ndan kopya edilerek incelenmi~tir. Kitabenin metninden
kalede bir askeri vali saray~~(Praetorium) oldu~u anla~~lmaktad~r.
Prof. Dr. Art~' ERZEN
Enez Kaz~~Heyeti Ba~kan~~

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN
1981 YILI ÇALISMA RAPORU
198 ~~ y~l~, 1980y~l~~raporumuzda belirtti~imiz gibi ba~ar~l~~geçmi~~500.000.000.—
TL.ya yakla~aca~~n~~tahmin etti~imiz Bas~mevi cirosu 463.154.953,93 TL. s~~ olarak
tahakkuk etmi~tir.
Bu y~ l da yine Telefon Rehberinin ka~~d~ = Aksu'dan temininde aksamalar
olmu~~bu nedenle de 1981 Istanbul Alfabetik ve Meslekler Rehberleri 1982 y~l~n~n
Ocak ay~nda tamamlanabilmi~tir. Ka~~t terninindeki bu aksama olmam~~~olsayd~~
ciromuz 500.000.000.— TL. s~ n~~ da a~m~~~olacakt~.
Bas~mevi'nin 1980 y~l~ na oranla 1981 y~l~ndaki cirosundaki art~~~% 160,12
dir. Net kar~= ise 1980'in 17.913.876,94 TL.s~ na mukabil 198~ 'de 14.337.878,00
TL.s~d~r. Art~~~oran~~°,/0 538,26 d~ r.
Bu y~l içinde Bas~ mevimiz için Ankara Sanayi Odas~ nca Sincanköy'de tahsis
edilen 20.000 metrekarelik alan üzerinde, yeni binas~n~n yap~m haz~ rl~ klar~ na
ba~lanm~~~gerek mimari gerekse elektrik, tesisat, betonarme projeleri ihale edilmi~tir. 1982 y~l~~Nisan ay~~içerisinde yeni binan~ n temelinin at~lmas~~için haz~rl~klar
tamamlanm~~t~r. Bas~mevimiz yeni binas~nda faaliyete geçti~inde çok daha rasyonel bir çal~~ma ortam~na kavu~acakt~r.
Yine 1981 y~l~~içerisinde modern matbaac~l~ k için yeni teknolojileri uygulama
haz~rl~klar~n~~tamamlam~~~ve ilk etapta Elektronik dizgi sistemini ithal ederek
Türkiye'nin en modern dizgi uygulamas~na ba~lam~~~ve bu sistemle Telefon Rehberlerinin dizgilerini en verimli ve süratli bir ~ekilde gerçekle~tirmi~tir.
1980'le 1981 'in mukayeseli gelir gider durumunun rakamlarla ifadesi ~öyledir:
Gider
Amortisman ve
Ilktesis giderleri

~ g8o
4.189.110,28

1981

Artan Miktar

Art~~~
Oran~~

4.144.007,27

% 98,92

39.480.329,07

% 33,57

117.609.988,47

8-333.177,55
157.090.314,54

I~letme - i~~giderleri

38.339.666,94

183.393.598,84

40.058.9 ~ 6,go

Kâr

1 7.913.876,94

~~14.337.878,0o

96.424.00 ,o6

% 378,33
% 538,26

1 78.052.642,63

463.1 54.953,93

285.102.31 1,30

% 160,12
Art~~~veya
eksilen
oran

Personel giderleri

Toplam

Gelir

198o

1981

Artan veya
eksilen miktar

Bask~~ i~leri geliri

140.878.113,76

422.282.482,15

281.444.368,39

% 119,75

Repro - Kli~e geliri

8.499.968,05

11.542-507,60

K~rp~nt~~ka~~ t geliri

9.295.047,00

20.169.538,50

3.042.539,55
0.874.491,50

% 35,79
% 16,99

19.379.513,82

9. ~~60.425,68

I 78.052.642,63

463.154-953,93

Sair gelirler
Toplam

-10.219.088,14 -% 111,56
285.102.31 1,30

% 160,12
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Ana gider bölümlerinin aralar~ndaki da~~l~ m ve oran~~ ~öyledir:
Gider
Amortisman ve
ilk tesis giderleri
Personel giderleri
~~letme - i~~giderleri
Toplam

1981

Da~~l~m
oran~~

8.333.177,25
157.090.3 4,54
183.393.538,84
348.81 7.075,93

% 2,39
% 45,02
% 52,59
~ oo
%

Da~~l~m
oran~~

198o
4.189.1 ~ o,28
~~~~7.609.988,47
38.339.666,94
~~6o.~~38.765,69

%
%
%
%

2,62
73,44
2 3,94
~~oo

1981 y~l~nda kar~n brüt gelire oran~~ise :
11 4.337.878,00 % 24,69 dur.
463.154.953,93
Bu oran 1981'in ba~ar~l~~bir y~l oldu~unun göstergesidir. 1982 y~l~nda da 1981
gibi ba~ar~l~~olaca~~ na inanmaktay~z.
TÜRK TAR~ FI KURUMU BASIMEV~~YÖNETIM KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~ H KURUMU GENEL KURULU 'NA

Genel Kurul'un bizlere verdi~i denetleme görevimizi 12 Mart 1982 Cuma
günü Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevimizde bilânçolar~, defterleri ve di~er belgeleri
incelemek suretiyle yerine getirmi~~bulunuyoruz.
1980 y~l~~bilançolar~nda yaz~l~~de~erlerin 1981 y~l~~hesaplar~na oldu~u gibi
geçirildi~ini, 1981 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 olarak tutuldu~unu ve özenle sakland~~~n~, yüksek
Kurulunuzun onay~ na sunulan kesin hesap çizelgeleri ile bilançolar~n bu kay~tlara
uygun olarak düzenlendi~ini saptad~ k. Bu nedenle kesin hesap, bilanço ve kârzarar hesaplar~n~ n onaylanarak Yönetim Kurullar~n~n aklanmas~n~~onay~n~za
sunar~z.
Bas~mevimizin yat~r~ mlar dolay~s~yla bu y~l yüksek bir faiz ödemesine kar~~n
iyi bir karla bilânçosunu kapatm~~~olmas~n~~takdirle kar~~lar~z.
Sayg~lar~m~zla.
Denetleme Kurulu
Prof. Dr.

Prof. Dr. MüNiR AKTEPE
(Bulunamad~)

~ERAFETTIN TURAN

Prof. Dr.

AL~~SEVIM

TÜRK TARIH KU RUMU'NUN
BILA NÇOSU

~~9 8 ~~ YILI

AKTIF

PAS

a —PARAYA ILI~KIN DE~ERLER

a—OZ KAYNAKLAR:

KASA

SATILACAK KURUM YAYINLARI
185.909.040,

994.552,67

BORÇLU BANKALAR
~~~Bank. 6635 Hes.
Merkez B.
Hes.

468 .4362 ,14
429. 048,T9
39.013,95

b—KISA VADEDE PARAYA ÇEVRILEBIL/R DE~ERLER
BANKA HISSE SENETLERI
350.000,—
BASIMEV~~CAR/ HESABI 145.621.675,49
c —UZUN VADEDE PARAYA ÇEVRILEBILIR DE~ERLER
KITAP AMBARI
12 4.359.740,-BELLETEN AMBARI

104.962.657,

b— IHT/YATLAR
IHT/YAT FONU

2 .711 . 8453

c—YABANCI KAYNAKLAR
ALACAKLI BANKALAR
I~~Bank 660025,660026 Hes.

142.895.728,,

d—KANUNI KESINTILER
Gelir Vergisi
Mali Denge Vergisi
Damga Resmi

61 •549•300,—

BORÇLULAR
4.201.941,28
Muhtelif
119.455,38
Telif ve Çeviri Avanslar~~1 .203 . 296,—
Kredili Sat~~~
193.691,65
Ilmi Ara~. ve Konf.
~~3 .168,46
Bas~lacak Olan Yay~nlar
3.653,—
Pe~in Ödeme
410.946,88
D~~~ Kitapç~ lar
55.400,4 Kitapç~ lar
422•529,06
Kaz~~ Avanslar~~
19.267,85
Mensuplar Avans~~
1.760.533,—
YAYIN GEREÇLERI
BASIMEVI SERMAYESI

D~~ER VARLIKLAR

1.124.641, -94.o96,

Sosyal Sigorta Primleri

15.300, -340.280,33

e—BELLETEN ABONELERI

67.625,-

f—ALACAKLILAR

157.358,5.—

Muhtelif
Kitap Sipari~i

38 .261,3o
26 .979,6o

Telif ve Tercüme Haklar~~

92

g—BASIMEV~~SERMAYE
TAAHHÜT HESABI

145 .000.000,-

21.564.591,13
200.000.000,-

d— TASINMAZ VE TASINIR DE~ERLER
BINA
8.779.417,79
DEM~ RBA~LAR
14.894.913,24
Kurum
2.062.886,14
Kaz~~
2.167.166,01
Kütüphane
10.664.861,09
EMANETLER
GEÇIC/ ARACI HESAP

444- 820,49.558,75
583.278.572,49
31. 12.

583.278.572,4!
1981

Genel Müdür

Hesap I~leri Müdürü

ULU~~~~DEM~ R

METIN ÇELEB~~

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
~~ 9 8 ~~ YILI B/LANÇOSU
PASIF

TIF

RMAYE TAAHHÜT
mESABI

200 . 000 . 000,00

SERMAYE
145 . 000 . 000,00

55.000.000,00
Ödenmi~~Sermaye
Odenmemi~~Sermaye 145.000.000,00

KIYMETLER
94 • 124 • 349,63
Bina
3.374- 019,54
go . 75o .33o,o9
Demirba~lar

IHTIYATLAR ve FONLAR 47 . 6or . 614,6r

—k~LANMI~~KIYMETLER 5 . 637 • 642.34
2 . 045 .457,00
Depozitolar
2 . 088 . 6'24,18
Akreditif ler
Gelecek Y~la San i Gd. ~~. 166 . 000,00
337.561,16
IBM Tesis Giderleri

UZUN VADELI BORÇLAR 145.621.675,49

rEçlci

ARACI HESAPLAR 7 . 53~~o82,44

ADEM TAZMINATI FONU

8 • 449 • 399,4o

LETME KIYMETLER/ 47 . 912 866,o2
Ka~~t Ambar~~
1 4 •756 •557,1 5
Mürekkep Ambar~~ 4-805- 845~
Ku ~e Ambar~~
3 4 2"
J • 010,68
I I • 874 • 940,07
1Ofset Ambar~~
11.392.676,20
Cilt Ambar~~
, Plastik Ambar~~
464 • 79°,58
61 . 77,11
Yedek Parça Ambar~~
~~. ~~3 ~~. 869,23
Sair Mlz. Ambar~~

Fevkalade Ihtiyatlar
Yeti~ tirme fonu
Birikmi~~Amortis.

9.810.816,00
1.609.513,26
36.'81.285,35

T. Tarih Kurumu 145.621 .675,49
142.895.728,46
Orta V. Kredi
Avans Hesab~~
2 • 725.9,17,03
KISA VADELI BORÇLAR 36 . 591 . 707,33
Alacakl~lar
Kanuni Kesintiler
Bankalar
Emanetler
Senetler
Personel Alacaklar~~
NAZIM HESAPLAR

13.371.677,68
5 .848.437,10
11.325.877,34
~~ .220.448,67
3.855.160,10
970.106,44
15.958.000,00

Teminat Mektupla~~~
1981 YILI K,‘RI

~~14.337.878,cm

—CISA VADEDE PARAYA

EVRILEBILEN KIYMET. 231 . 823 . 783,14
94 . 983 . 718,08

Mü~teriler
Borçlular
Senetler

45.947.380,31
90 • 892 . 684,75

EMRE AMADE KIYMETLER 3 . 673 . 752,46
20 . 168,01
Kasa
Bankalar
3 653 • 584,45
Töbank
624 251,34
I~~Bankas~~
I • 754 365,94
764 387,95
Türkbank
.663,52
Pamukbank
.084,4o
Istanbul Bankas~~
317 .831,30
Akbank
—NAZIM HESAPLAR

15.958.000,00

Teminat Mektuplar~~

560•110.875,43

560 . I 10 .875,43

Muhasebeci

Md. Yrd (Idari)

MTJSTAFA TORUNBAL CI

SONER ZERENLER

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1981 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU
GIDERLER

GELIRLI

AMORTISMANLAR

8.164.396,98

IBM TESIS GIDERLER/

168.78°,57

PERSONEL GIDERLERI

157.090 • 314,54

Ücretler
Fazla Mesailer
Yan Odentiler
Ikramiyeler
Sosyal Yard~mlar
Sos. Sig. l~ve. His.

81 .479. 878,73

7-749. 988,00
1.138. 558,00
38 -75 1 . 410,42
1 5-733. 771 ,04
12.236. 708,35

MATBAACILIK GELIRLERI 422.282.482
Bask~~I~i Brüt
Sat~~~Geliri

343. 050 • 957,75

Nlamul Bask~~
Envanteri

57.310.802,00

Yar~~ Mamul
I~çilik Envanteri

21 .920.722,40

KLI~ECIL/K GELIRLERI

II • 542 • 507,

KIRPINTI KACIT SATI~. G. 20 . 169 . 538,
I~LETME GIDERLERI
I~~k
Kuvvet
Su
's~tma
Sigorta
Verdi~imiz Faiz
ve Kom.
I~letme Malzeme
Tamir Revizyon
Gayrimenkul Kira
IBM Mak. Kiras'
Sair Giderler

87.197.070,18

SA/R GEL~RLER

9.160.425,

676. 753,61
2.265. 653,39
383. 8o6,00
3.629 .966,75
35 1 • 808,64
54-078. 2 49, 1 9
9.463. 178,82
4.680. 054,6 1
5.91 3. 500,00
1.137. 779,71
4-616. 3 1 9,46

MÜ~TERILER /~~GIDERI 96.196.513,66
1981 YILI KARI

114.337.878,00

463- 154.953,93

Muhasebeci
MUSTAFA TORUNBALCI

463 • 154• 953,!—

Md. Yrd. (Idari)
SONER ZE1tENLER

