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TÜRK TARIH KURUMU GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1972 y~l~~ola~an Genel Kurulu 29 Nisan 1972 Cumartesi günü saat ~~0,15'de Ankara'da Kurum Merkezinde topland~. Üyeler saat
9,30'da Atatürk'ün An~t-kabrini ziyaret ederek bir çelenk koydular ve sayg~~ duru~unda bulundular. Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ~eref defterine ~unlar~~ yazd~ :
"Büyük Atatürk!
Biz, Türk Tarih Kurumu üyeleri manevi huzurunda sayg~~ve sevgilerimizi
sunmaya geldik."
Daha sonra devrim ~ehitlerinin mezarlar~~ziyaret edilerek bir buket kondu.
Kurum merkezine dönen üyeler saat 10,1 5'de Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar.
Ba~kan ço~unluk bulundu~undan toplant~y~~ açt~~~n~, üyelerimizden Bay
Tahsin Öz'ün rahats~zl~~~~dolay~siyle bu toplant~ya kat~lamad~~~n~, Prof. Münir
Aktepe'nin de izinli olarak memleket d~~~nda bulundu~unu, böylece toplant~ya
28 üyenin kat~ld~~~n~~ bildirerek bu y~l aram~zdan ayr~lm~~~olan rahmetli Prof. Dr.
Halil Demircioglu'nun hat~ras~~için üyeleri bir dakika sayg~~duru~una ça~~rd~ . Ba~kan
k~sa konu~mas~nda ~unlar~~söyledi:
"Arkada~lar, Büyük onderimizin eseri olan Kurumumuz 41 inci y~l~n~~idrak
etmi~~bulunuyor. Bunun gibi sizlere bildirecegim bir mutlu haberimiz daha var.
De~erli üyemiz Say~n Arif Müfid Manserin 65 ya~~n~~doldurmas~~dolay~siyle kendisi
için bir arma~an kitab~n~n yay~nlanmas~n~~kararla~t~rm~~t~k. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, arkada~~m~z~n bu arma~an kitab~~için gelen bilimsel makalelerin
say~s~~8o'i bulmu~tur. Arkada~~m~z Say~n Arif Müfid Mansel'e devaml~~ ba~ar~ lar
•
dilerim.
Arkada~lar, hepinizi sevgilerimle sayg~lar~mla selâmlamaktan bahtiyarl~k duyuyorum."
Ba~kan~n bu konu~mas~ndan sonra Genel Müdür Ulu~~Igdemir söz alarak
gündemin 4 üncü maddesi gere~ince bu y~l diplomas~~verilecek olan muhabir üyeleritnizden Doçent Dr. Berrin Yurdadog'un yurt d~~~nda bulunmas~~dolay~siyle ~imdi
burada olmad~~~n~, bu itibarla gündemin öteki maddelerine geçilebilece~ini söyledi.
Gündemin 5 inci maddesine geçilerek Genel Kurul konu~malar~n' idare etmek
üzere yap~lan aç~k oylamada Genel Kurul Ba~kanl~~~na Ord. Prof. Dr. Arif Müfid
Mansel, Ikinci Ba~kanl~~a Bayan Fakihe Öymen, yazmanl~klara da Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve Prof. Dr. ~ehabettin Tekindag' seçildiler.
Ba~kan Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel ve yazmanlar Ba~kanl~k divan~ nda
yerlerini ald~ktan sonra gündemdeki konular~n konu~ulmas~na geçildi.
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Genel Müdür Ulu~~~~~demir Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n 1971 çal~~ma raporlann~~okudu. Ba~kan raporlar hakk~ nda söz isteyen olup
olmad~~~n~~sordu. Söz isteyen olmad~~~ndan raporlar~~oya koydu. Raporlar oybirli~i
ile kabul edilerek Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~~1971 i~lemlerinden dolay~~akland~lar.
Bu s~rada geçen y~l muhabir üyeli~e seçilmi~~olan Doçent Dr. BerrinYurdado~'un
geldi~i anla~~ld~~~ndan salona al~nd~lar. Berrin Yurdado~'un üyelik berat~n~~Prof.
Dr. Afet inan kendisine sundu ve kutlad~.
Daha sonra gündemin yedinci maddesine geçilerek 1972 y~l~~bütçesini incelemek üzere bir yarkurulun seçimine geçildi. Yarkurula her koldan bir üyenin girmesi önerildi~inden yap~lan aç~k oylamada Eskiça~~Kolundan Dr. Hâmit Ko~ay,
Ortaça~~Kolundan Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~ve Yeniça~~Kolundan Bayan Fakihe
Öymen Bütçe Yarkurulu'na oybirli~i ile seçildiler.
Bundan sonra gündemin seçimlerle ilgili 8-12 nci maddelerine geçildi. Yönetim
Kurulu için gizli oyla yap~lan seçimde as~l üyeliklere Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal,
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal, Prof. Dr. Tahsin Ozgüç, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Cemal
Tukin; yedek üyeliklere Prof. Dr. Afet inan, Prof. Dr. Afif Erzen ve Ord. Prof. Ömer
Lütfi Barkan seçildiler. Denetleme Kurulu için aç~k oyla yap~lan seçimi Bayan
Fakihe Öymen, Prof. Dr. ~erafettin Turan ve Prof. Dr. Semavi Eyice kazand~lar.
Haysiyet Divan~n~n oldu~u gibi muhafaza edilmesi, yedek üyeliklere Dr. Hâmit
Ko~ay'la Prof. Tayyib Gökbilgin'in getirilmesi, Bas~mevi Yönetim Kurulu ile Kitapl~k Komisyonunun oldu~u gibi muhafaza edilmesi oybirli~i ile kabul edildi.
Gündemin 13 üncü maddesine geçilerek Londra Üniversitesi Profesörlerinden
Bernard Lewis oybirli~i ile ~eref Üyeli~ine seçildi. Vakit geçmi~~oldu~undan üye
seçimlerine ö~leden sonra saat 15'de devam edilmek üzere saat 12,30'da oturuma
son verildi.
Genel Kurul saat 15'de ikinci ba~kan Bayan Fakihe Oymen'in Ba~kanl~~~nda
topland~. Üye seçimlerine devam edilerek ~stanbul Üniversitesi Eskiça~~Tarihi
Profesörlerinden Dr. Adnan Pekman, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yeniça~~Tarihi
Doçenti Dr. Abdurrahman Çayc~, ~stanbul Üniversitesi Yeniça~~Tarihi Doçenti
Dr. Bekir Kütüko~lu, ~stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Türk iktisat Tarihi
Doçenti Halil Sahillio~lu, ayn~~fakültenin Türk iktisat Tarihi Profesörlerinden Dr.
Lütfi Güçer ve ~stanbul Topkap~~Saray~~ Müzesi Müdürü Kemal Ç~~~Türk Tarih
Kurumu'nun muhabir üyeliklerine seçildiler.
Gündemin ~~4 üncü maddesine geçilerek Bütçe Komisyonundan gelen Kurumun
1972 y~l~~gelir ve gider bütçeleriyle, gerekçe ve Bütçe Yönetmeli~i okundu. Bütçe
üzerinde yap~lan sorulara Genel Müdür gerekli aç~klamalar~~ yapt~ktan sonra oya
kondu ve 5.730.250 lira gelir, 5.728. too lira gider olmak üzere 1972 bütçesi oybirli~i
ile onayland~.
Daha sonra Yönetim Kurulu ile kollardan ve üyelerden gelen öneriler görü~ülerek ~unlara karar verildi:
a) Telif Haklar~~Yönetmeli~inin telif ve çeviri ücretlerine ait baremi bugünkü
hayat ~artlar~na göre tatmin edici olmad~~~ndan Milli E~itim Bakanl~~~n~n son defa
kabul etti~i barem de göz önüne al~narak Yönetim Kurulunca haz~rlanan yönet-

HABERLER

407

meli~in 13 üncü maddesini de~i~tiren tasar~~okunarak iki küçük düzeltmeden sonra
oldu~u gibi onayland~.
Türk Tarih Kurumu ad~na kongre ve benzeri toplant~lara kat~lacak üyelerle
yurt içinde ve yurt d~~~nda bilimsel inceleme yapmak üzere Kurumdan ödenek
alacak üyelerin uymas~~gereken kurallar hakk~nda geçen Genel Kurulun arzusiyle
Yönetim Kurulunca haz~rlanan tasar~~okunarak oldu~u gibi onayland~~ ve bu tasar~n~n bir genelge ile üyelere bildirilmesi kabul edildi.
~arkiyatç~lar Birli~ince kurulmas~~ dü~ünülen Türkoloji örgütü hakk~nda
Macar bilginlerinden Dr. Hazai'den Kurum Genel Sekreterli~ine gelen ve Yönetim
Kurulunca Genel Kurul'a sunulan yaz~lar okundu: Genel Müdür bir aç~klama
yaparak Türk Dil Kurumuna da gelen bu önerilerin önümüzdeki Eylül'de Ankara'da
toplanacak olan Birinci Türk Dili Kongresi münasebetiyle Ankara'ya gelecek Türkologlarla birlikte görü~ülmesine karar verildi~ini söyledi. Daha sonra söz alan Ord.
Prof. Ömer Lütfi Barkan, böyle bir örgütün kurulmas~~için kendisinin ba~kanl~~~nda
Bursa'da bir toplant~~yap~laca~~n~~söyledi. Konu görü~ülerek bu toplant~lar sonunda
var~lacak karara göre hareket edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
ç) Eskiça~~Kolundan gelen ve 23-30 Eylül 1973 tarihleri aras~nda Ankara ve
Izmir'de toplanacak olan X. Klasik Arkeoloji Kongresi'nin Eskiça~~Kolunca organize
edilmesine ve kongrenin ilk masraflar~~için Kurumca 70 bin liral~k bir yard~m yap~lmas~na dair bulunan yaz~~okundu: Art~r~mlardan kongreler dilimine eklenmek suretiyle 70 bin liral~k yard~m~n yap~lmas~~ve kongrenin Eskiça~~Kolunca yürütülmesi
uygun görüldü.
Eskiça~~Kolundan gelen ve 5-10 Temmuz 1972 tarihleri aras~nda Sofya'da
toplanacak olan Uluslararas~~ I. Trakoloji Kongresine üyelerimizden Ord. Prof.
Dr. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. Afif Erzen ve Dr. Hamit Ko~ay'm kat~lmas~na
Kolca karar verildi~ine dair olan yaz~lar okunarak onayland~.
Eskiça~~Kolundan gelen ve ~~0-16 Eylül 1972 tarihleri aras~nda Oxford'da
toplanacak olan Uluslararas~~VI. Iran Arkeolojisi ve Sanat~~Kongresine üyelerimizden
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n kat~lmas~na Kolca karar verildi~ine dair olan yaz~~
okunarak onayland~.
Dr. Hamit Ko~ay, Cumhuriyetin 50 nci y~ldönümü dolay~siyle Kurumumuzun neler yapaca~~n~~sormas~~üzerine Genel Müdür söz alarak daha önce bu
konuda bir program haz~rland~~~n~, Atatürk Ara~t~rma Merkezinin bu program~~
gerçekle~tirme i~ini üzerine alarak baz~~üyelere görev verildi~ini aç~klad~. Prof. Dr.
Adnan Erzi Türkiye'de son elli y~lda Türk ve Türkiye tarihi hakk~nda yay~nlanan
makalelerin ele~tirmeli bir bibliyografyas~n~~haz~rlamakta oldu~unu, ~imdiye kadar
~~o bin fi~i bulundu~unu söyledi, kendisine te~ekkür edildi ve ellinci y~ldönümüne
yeti~tirilmesi istendi. Ellinci y~ldönümü için haz~rlanacak eserlerin zaman~nda
bast~r~lmas~~ için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
Ord. Prof. Hikmet Bayur, üye Seçim Yönetmeli~i'nin baz~~aksald~klar~~bulundu~unu, bunu düzeltmek gerekti~ini, Yönetim Kurulu'nun yeni bir tasar~~haz~rlayarak Genel Kurul'a getirmesini önerdi. Üye Seçim Yönetmeli~i ile öteki yönetmeliklerin gözden geçirilerek günün ~artlar~na uygun hale getirilmesine ve sonbaharda Kol toplant~lar~n~n Ankara'da yap~lmas~na, bu münasebetle Genel Kurulun
da ola~anüstü toplanarak yönetmelikleri incelemesine oybirli~i ile karar verildi.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1971 ÇALISMA YILI RAPORU

Genel Kurul'un Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1971 çal~~ma y~l~~ raporunu yüce kat~n~za sunuyoruz :
BÜTÇE DURUMU

Kurumumuzun 1971 y~l~~gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
A.. GELIRLER

Bölüm
I
II
III
IV
V
IV

Bütçeye Konan
Lira
K.

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

725.000
3.850. 000
250
1 65.000
775.000
102.500

-

5.617.750 —

TOPLAM

Sa~lanan
Lira
K.
3.923.042,64
29o,1 98-588,45
799.4368, ~~9
221.853,24
5.142.842,52

B. GIDERLER

Bölüm
I
II
III
IV
V

Giderlerin Çe~idi
Görevli giderleri
idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~mlar ve yat~r~mla
ilgili giderler
Yay~n zararlar~~
TOPLAM

Bütçeye Konan
Lira
K.

Harcanan
Lira
K.

1.630.900 1.895.000 -

1.387.192,51
327.337,10
1.485.104,76

1.503.000 —
3oo.00 ~~—

1 .453.508,23
331.780035

5.6o3.90

4.984.922,65

275.000 -

—

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1971 y~l~~ gelirleri bütçe ile
tasarlanan gelirlerden 474.907 lira 48 kuru~~eksik görünmekte ise de, bu gerçek
bir eksiklik de~ildir. Çünkü gelirlerimiz giderlerimize yetti~inden gelir bütçemizin
I. Kurum art~r~m~~bölümünden bir ~ey al~nmam~~t~r. 725.000 lira olarak görünen
bu bölümü dü~ersek, gerçek gelirlerimizin bütçeye konandan 250.092 lira 52 kuru~~
fazla oldu~u anla~~l~r.
Giderlerimiz ise bütçe ile tasarlanandan 618.978 lira 35 kuru~~eksik olmu~ tur.
Böylece 1971 sonunda 157.919 lira 87 kuru~~art~r~larak yedek akçelerimize katilm~~t~r.
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YAYIN I~LER!

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~nlanm~~t~r:
~~— TAHsiN ozGüç: Demir Devrinde Kültepe ve Civar~~ (Türkçe ve Ingilizce).
2 — KUTLU EMRE : Anadolu Kur~un Figürinleri ve Ta~~Kal~plar~~ (Türkçe ve ingilizce).
3 — EL~ZABETH ALFÖLD~~: Anamur JVCkropolü (Türkçe ve Ingilizce).
4 — ÇAÜATAY ULUÇAY : Harem II.
5 — GORDON CHILDE: (Türkçeye çeviren, ~EVKET Aziz KANsu) Do~unun Prehisto~yast (2. bask~).
6 — L. S. B. LEAKEY : (Türkçeye çeviren, GÜVEN ARSEBÜK) Insan~n Atalar~.
7 — ADNAN ERZi: Belleten dizini I.
8 — ~EVK.ET Aziz KANsu: insanl~~~n Kaynaklar~~ve ilk Medeniyetler I. (2. bask~).
g — Ald~, MtlFiD MANSEL : Ege ve Yunan Tarihi (3. bask~).
~~o — KAZIM OZALP : Milli Mücadele 1919 — 1922 I.
~~ — AFET ~NAN : Devletçilik ilkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Plan~~
193312 — FARUK SÜMER — AL~~SEVIM:

!ad~n Kaynaklar~na göre Malazgirt Sava~:.
13 — ALI SEVIM: Malazgirt M.ydan Sava~~.
14 — SEMAVI EY~C:E : Malazgirt Sava~~n~~Kaybeden IV. Romanos Diogenes.
15 — Belleten: 137 —14o.
16 — Belgeler : 9— 12 .

~u eserlerin bas~m~~bitmek üzeredir:
— TAHSIN YAZICI : Menakib-i Cemaleddin Savi.
2 — A~KID~L AKARCA : Tunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri.
HAKKI UZITNÇAR~ILI : Mekke-i Mükerreme Emirleri.

3 — ismAtt.

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r:
— ANTOINE GALLAND: Istanbul'a ait Günlük Hat~ralar. 11.

2 — FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL : Nam~k Kemal'in Husus(
3 — JALE ~NAN : Side'nin Roma Devri Heykeltra~l~~~.

4—

SEDAT ALP :

Cilt.

Mektuplar:. 111. cilt.

Konya civar~nda Karahöyül 'te bulunan Silindir ve Damga Mühürleri

(Türkçe k~sm~).
5 — Arif Müfid Mansel Arma~an:.
6 — AGAH SIRRI LEVENT : Türk Edebiyat~~Tarihine Giri~.
7 — ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI: Osmanl~~ Tarihi I. cilt (3. bask~).
8 — omER Lift~ri BARKAN : Hüdavendigdr Livast Tahrir Defteri.
g — B. N. ~t~t~~tR: Ingiliz Belgelerinde Atatürk.
~~o — Atatürk Konferanslar: IV.
~~~ —

Malazgirt Arma~an~.
Tahir'in Selçukndmesinde Alp Arslan ve Malazgirt.
Belleten Dizini

I 2 — ADNAN ERZI :
13 — ADNAN ERZ~~:

Bunlardan ba~ka Malazgirt Zaferinin goo üncü y~ldönümü dolay~siyle Kurumumuzda haz~rlanan sergiyi tan~tan küçük bir bro~ürün bask~s~~bitmek üzeredir.
Ayr~ca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Eti Dili Doçenti
Dr. Hayri Ertem'in "Bo~azköy Metinlerine göre Hititler Devri Anadolusunun
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Floras~" adl~~eseri Kurum yay~nlar~~ aras~nda bas~lmak üzere sat~ n al~nd~~~~gibi,
~kinci Me~rutiyet ve Birinci Cihan Sava~~n~ n en önemli kaynaklar~ndan biri olan
Eski Maliye Naz~r~~Cavit Bey'in 24 defterden ibaret an~lar~~ da sat~n al~nm~~~bulunmaktad~r.
Kurumumuz yay~nlar~~ aras~nda bas~lmas~~ için y~llarca önce bask~~ program~m~za girmi~~olan Matrakç~~Nasuh'un "Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn" adl~~
minyatürlü ünlü eseri ile ayn~~yazar~n Topkap~~Saray~~ Kitapl~~~nda bulunan minyatürlü iki eserinin renkli filimleri yapt~r~lm~~t~ r. ~yi cins ku~e kâ~~t tedarik edilir
edilmez bunlar~n da bask~s~na ba~lanacakt~r.
ULUSLARARASI KONGRELER VE SERGILER

Genel Kurul'un 14 Nisan 1971'de verdi~i kararlara göre bu y~l Uluslararas~~
üç kongre ve konferansa kat~ lm~~~bulunuyoruz:
22 - 28 A~ustos 1971'de Macaristan'da Szeged ~ehrinde toplanan Uluslararas~~
Altaistik Daimi Konferans~ na üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay'la Prof. Tayyib
Gökbilgin kat~lm~~lard~ r. Konferansa Dr. Hâmit Ko~ay "Türk Dili ile ilgili Prehistorik izler" konusunda, Prof. Tayyib Gökbilgin "Sultan II. Beyaz~t'~n 14.99'da
Lepanto seferinde yapt~~~~türlü masraflar üzerine fikir veren orijinal belgenin tahlili"
konusunda birer bildiri sunmu~lar, ayr~ca ba~ka bildiriler münasebetiyle konular~~
ayd~nlatan müdahalelerle çal~~malara kat~lm~~lard~r. Bu toplant~~ vesilesiyle üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin'e 25 A~ustos günü Üniversite binas~ nda ünlü Körösi
Csoma Bilim Kurumunun ~eref Üyeli~i tevcih olunarak berat~~verilmi~tir.
9 - 15 Eylül 197I'de Belgrad'da toplanan Uluslararas~~ VIII. Prehistuvar ve
Protohistuvar Kongresine üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay kat~lm~~~ve "Keban'da
su alt~ nda kalacak olan Pulur-Sakyol kaz~lar~ nda dört mevsimde al~nan sonuçlar"
konusunda projeksiyonlu bir bildiri sunmu~tur.
6 - 12 Eylül 1971'de Bükre~'te toplanan Uluslararas~~ XIV. Bizans Ara~t~rmalar~~Kongresine üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin kat~lm~~t~r. Arkada~~m~z
çe~itli seksiyonlara sunulan bildiriler dolay~siyle söz alarak konular~~ ayd~nlatan
önemli müdahalelerde bulunmak suretiyle kongre çal ~~malar~na katk~da bulunmu~tur.
B~LIMSEL ARA~T1RMALARA YARDIM

Uyelerimizden Ord. Prof. Dr. SüheylÜnver'in Viyana Ar~iv ve Kitapl~klar~nda
yapt~~~~bilimsel ara~t~ rmalar~ n giderleri Genel Kurulumuzun geçen y~l verdi~i
karar gere~ince Kurumumuzca ödenmi~tir.
KONFERANSLAR

Atatürk Y~ll~k Konferanslar~n~ n X. dizisi bu y~l 17 Aral~k 1971 'de ba~lamak ve
23 Haziran 1972'de bitmek üzere 15 konferansla düzenlenmi~tir. Konferanslar~n
listesini a~a~~da sunuyoruz:
17 ARALIK
1971 CUMA: Amiral Afif Büyüktu~ rul: Deniz Olaylar ~n~n Kur31 ARALIK

1971 CUMA:

tulu~~Sava~~~Üzerindeki Etkisi.
Rauf /nal~ : Atatürk'ün Devrald~~~~
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14 OCAK
18 ~UBAT

3 MART
17 MART
24 MART
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Prof. Dr. Zeynep Korkmaz: Selçuklu Türkçesinin
Genel Yap~s~ .
1972 CUMA: Prof. Dr. ~ ehabettin Tekinda ~: Türklerde Denizcilik Gelene~i.
1972 CUMA: Y. Mimar Y~ lmaz önge: Selçuklular ve Beyliklerde
Ah~ap Tavanlar.
1972 CUMA: Doç. Dr. Ya ~ ar Yücel: Anadolu ve Yak~n Do~u üzerinde
1393 — 1394 Timur Tehlikesi.
1972 CUMA: Prof. Tayyib Gökbilgin: Türk idaresinde Budin.

1971 CUMA:

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver: Osmanl~~Türklerinde
Müsbet ilimler ve Muvakkithaneler Tarihi Üzerine.
1972 CUMA: Prof. Dr. Nimet Özgüç: Acem Höyük Mühür Bask~ lar~.
14 N~SAN
1972 CUMA: Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel: Perge'de Ta28 N~SAN
p~nak Ara~t~rmalar~.
1972 CUMA: Doç. Dr. Nejat Göyünç: XIX. Yüzy~lda Tahrandaki
I 2 MAYIS
Temsilcilerimiz ve Bunlar~ n Türk-Iran ili~kilerine Etkileri.
1972 cuma: U ~ur Derman: Istanbul'da ve Anadolu'da Eski Menzil
26 MAYIS
Yollar~~Dinlenme Yerleri.
9 HAZ~RAN 1972 curd~k: Prof. Dr. Ali Sevim: Diyarbak~ r Bölgesinin Büyük Selçuklu imparatorlu~una Kat~lmas~.
16 HAZIRAN 1972 CUMA: DOÇ. Dr. Nejat Kaymaz: Selçuklu Devri Türkiyesinin
Ekonomik-Mati Durumuna Genel bir Bak~~.
23 HAZ~ RAN 1972 CUMA: Emek. Dz. Albay ~~ Saim Besbelli: Atatürk ve Türk
Denizcili~i.

31 MART

1972 CUMA:

Bunlardan ba~ka 16 Nisan 197 ~ 'de Macar bilginlerinden Doçent Dr. KaldyNag-y Kurumumuzun davetlisi olarak Ankara'ya gelmi~~ve "Türk Macar Tarihi
'de Almanya'
ili~kileri" konusunda bir konferans vermi~~oldu~u gibi, 12 May~s 1971
n~ n Freiburg Üniversitesi Modern Tarih Profesörü Dr. Andreas Hillgruber "Birinci
ve ~kinci Dünya Sava~~ nda Almanlar~n Sava~~Hedefleri" konusunda, 14 Eylül 1971'
de D~~i~leri Bakanl~~~n~ n davetlisi olarak Ankara'ya gelen M~s~r Arab Cumhuriyeti
Bilginlerinden Dr. Mahmut Nahas "Asl~nda Türk Sanat~~olan Minyatür" konusunda birer konferans vermi~lerdir.
TÜRK TAR~ H KURUMU'NUN KIRKINCI YILI

Kurumumuzun 40 ~nc~~ kurulu~~y~ldönümünü 15 Nisan 1971 Per~ embe günü
zengin bir programla kutlad ~ k. Bu törene ve Televizyonda Kurumumuz için haz~rlanan özel programa ait ayr~ nt~l~~bilgi 138 say~l~~Belleten'in Haberler bölümünde
verilmi~tir.
MALAZGIRT ZAFER~N~ N 900 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ÇALI~MALARI

26 A~ustos 1971'de goo üncü y~ ldönümü kutlanan 1071 Malazgirt Meydan
Sava~~~dolay~siyle Kurumumuz, evvelce haz~ rlanan plan ve program içinde ald~~~~
görevi yerine getirmi~tir.
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26 A~ustos'ta Malazgirt'te düzenlenen törenlere Asba~kan~m~ z Prof. Dr. Afet
Inan'~n Ba~kanl~~~ nda üyelerimizden Prof. Dr. Sernavi Eyice, Prof. Dr. Tahsin
Yaz~c~, Prof. Dr. Fikret I~~ ltan, ile muhabir üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim,
Doçent Dr. Nejat Kaymaz ve Doçent Dr. Ya~ar Yücel'den kurulu 7 ki~ilik bir
heyetle kat~ld~k. Heyet Ba~kan~~Prof. Dr. Afet Inan Kurumumuza verdi~i raporda, uçakla Van'a giden Heyetimizin 26 A~ustos sabah~~Malazgirt'e hareket ederek
ayn~~gün Malazgirt'teki Atatürk An ~ t~na bir çelenk koyduklar~n~ , ondan sonra zengin
töreni izlediklerini, törenden sonra Van'a dönen Heyet üyelerinin Ahlat'taki Selçuklu yap~lar~n~ , Alp Arslan'~ n Malazgirt Meydan Sava~~n~~yapmak üzere izledi~i
Tatvan-Ahlat-Malazgirt aras~ ndaki tarihsel yolu, Van Gölü bölgesindeki tarihi
eserleri, Van Kalesini, Akdamar adas~n~~incelediklerini, Türk Tarih Kurumu'nun
Çavu~tepe'deki kaz~~yerini ve Urartu kitabelerini gördüklerini, bir üyemizin de
Diyarbak~ r'a giderek bilimsel ara~t~ rmalar yapt~~~n~~bildirmi~tir.
26 A~ustos'ta Kurum Merkezinde Kurumumuzun Selçuklu Tarihine dair
bugüne kadar yapt~~~~yay~nlarla Selçuklu Uygarl~~~ n~~canland~ ran estampaj, belge,
resim ve haritalardan mürekkep bir sergi aç~ld~~~~gibi, 13 Eylül'de Devlet Güzel
Sanatlar Galerisinde Milli Kütüphane ile birlikte "Selçuklu Tarihi, Alp Arslan ve
Malazgirt kitap sergisi" cluzenlenmi~, ayn~~gün sergi Kültür Bakan ~~ taraf~ ndan aç~ lm~~t~r.
Kurumumuzun bu münasebetle düzenledi~i ba~ka bir çal~~ ma, Selçuklu Semineri olmu~tur. 12 - 14. Ekim 1971 tarihleri aras~ nda Kurumumuz konferans
salonunda uygulanan bu seminere seçkin bilim adamlar~m~z taraf~ndan 21 bildiri
sunulmu~ tur. Kitap halinde bas~ lmakta olan bu bildiriler ~unlard~ r:
12

Ekim 1971 Sal~~ saat: 9.30, ö~leden sonra saat: 14.00
~~ - PROF. DR . AFET INAN: Gevher Nesibe ~ifaiyesi.
2 - ORD. PROF. DR. SÜHEYL eNVER:

Anadolu Selçuklular~nda Sa~l~ k Hizmetleri.

3 - ORD. PROF. DR. KAZIM ISMAIL GÜRKAN : Selçuklu Hastaneleri.

leri.
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DR. ING. ARSLAN TERZIO~LU:

Selçuklu Hastaneleri ve Avrupa Kültürüne Tesir-

5 - EMEL Esir.:: Uygur Viharmda Hakanl~~Muyonl~~~na ve Selçuklu Han ile Medresesine Geli~me.
6 - PROF. DR. DO~AN KUBAN : Selçuk Sanat~~Kavram~.

7-

DOÇ. DR. ~ERARE YETKIN :

Alara Han'da Hamamli Kö~k.

13 Ekim 1971 Çar~amba saat: 9.30, ö~leden sonra saat: 14.00
8 - ORD. PROF. SUUT KEMAL YETKIN: Selçuklularda Resim San'att.
- Doç. DR. SEMRA ÖGEL : Ortaça~~
San'att Çerçevesinde Anadolu Selçuklu Sanat~.
~ o - Doç. DR. GÖNÜL ONEY: Selçuklu Sanat~ nda Çiftba~l~~ Kartal.
~~~ - Doç. DR. OLu~~ AR1K : Ba~lang~ç Devri Anadolu-Türk Mimari Tezyinat~n~n

Karakteri.

12 - DOÇ. DR. ABDULLA11 KURAN : Ah~ap Direkli Anadolu Selçuklu Mimarisi.
13 - ASST. PROF. DR. ÖMÜR BAKIRER : Selçuklularda Tu~la i~çili~i.
14 - MAHMUT Axox: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Gelece~in Türk San'at~ na Kaynak Olan Varl~klar.

14 Ekim 1971 Per~embe saat: 9.30, ö~leden sonra saat: 14.00
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Selçuklu Devrinde Bir Kültür Merkezi

olarak Konya.
16 — PROF. DR. AL~~SEVIM: Malazgirt Meydan Sava~~~ve Sonuçlar~ .
17 — FERIDUN DIRIMTEKIN : Selyuklular~ n Anadolu'da rerle~melerini ve Geli~melerini
Sa~layan Iki Zafer: 1) Malazgirt, 2) Düzbel.
18 — Doç. DR. NEJAT KAYMAZ : Malazgirt Sava~~ ndan Sonra Anadolu'nun Fethi ve
Türkle~~nesine Dair.
19 — IBRAHIM ARTUK : //. Keyhüsrev'in Üç O~lu Ad~na Kesilen Sikkeler.
20 — CEVRITE A~rrux : ///. Keyhüsrev ve Sahte Selçuklu Sultan: Cimri Ad~na Kesilen
Sikkeler.
21 — PROF. DR.

HAstBE MAZIOÜLU : Anadolu Selçuklular~~Devrinde Türkçe razan

~airler.
Malazgirt Sava~~n~ n goo üncü y~ldönümü münasebetiyle Kurum yay~nlar~~
aras~nda aç~lan XIX. seri ile "Halk için Tarih Yay~ nlar~" ad~~ alt~nda aç~lan XX.
sende Malazgirt hakk~nda ~u eserler yay~nlanm~~ t~r:
— PROF. DR. FARUK SÜMER ve PROF. DR. AL~~SEVIM Isldm Kaynaklar~na Göre
Malazgirt Sava~~.
2 — PROF. DR. AL~~SEVIM: Malazgirt Meydan Sava~~.
3 — PROF. DR. SEMAVI ETICE : Malazgirt Sava~~ n: Kaybeden Romanos Diogenes.
Bunlardan ba~ ka bu konuda 4 kitab~ n bask~s~~devam etmektedir.
KAYBETTI~~MIZ ÜYELER

De~erli üyelerimizden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Eskiça~~Tarihi Kürsüsü Profesörü Dr. Halil Demircioglu'nu 23 ~ubat 1972'de kaybetmi~~bulunuyoruz. Aziz hat~ras~~önünde sayg~~ile egiliriz.
YENI ÜYELERIMIZ

Genel Kurulumuzun geçen y~ lki 14 Nisan 1971 tarihli toplant ~s~nda Macar
~~an
as~ll~~olup Amerika'n~ n Princeton Üniversitesinde emeritus profesör olarak çal
Dr. Andreas Alföldi Türk Tarihiyle tarih bilirrüne yapt~~~~büyük hizmetlerinden
dolay~~Kurumumuzun ~eref Üyeli~ine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Kütüphanecilik bölümü doçentkrinden Dr. Berrin Yurdadog kütüphanecilik alan~ndaki çal~~malar~ndan dolay~~Kurumumuzun Muhabir Üyeli~ine seçilmi~lerdir.
GEÇEN YIL SEÇILEN ÜYELERIMIZIN GENEL KURULA TAKDIM TÖRENI

14 Nisan 1971'de toplanan Genel Kurulumuza 1970 Genel Kurulunda asli,
~eref ve muhabir üyelildere seçilen arkada~lar~m~ zdan Ankara'da bulunanlarla Istanbul'dan gelerek bu toplant~ya kat~ lanlar bilimsel bir törenle Genel Ku~rul'a takdim edilmi~lerdir.
Eskiçag Kolundan seçilen Prof. Dr. Nimet Ozguç'u, mazereti dolay~siyle bu
toplant~ ya kaulamayan Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ad~ na Ord. Prof. Dr. Sedat Alp,
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Ortaça~~Kolundan seçilen Prof. Dr. Fikret I~~ltan'~~ Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof'.
Dr. ~ehabettin Tekinda~'~~Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~'y~~
Prof. Dr. ~erafettin Turan birer konu~ma ile Genel Kurul'a takdim etmi~ler, bu
arkada~lar~m~z da k~sa birer bilimsel bildiri okumu~ lard~r.
Bundan sonra asil üyelerimizin ve ayn ~~ y~ l ~eref üyeli~ine seçilen Prof. Dr.
Lazslo Rasony, Muhabir üyeliklere seçilen Prof. Dr. Jale Inan, Prof. Dr. Seniha
Tunakan, Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu, Doçent Dr. Muzaffer
Ar~ kan, Doçent Dr. Nejat Göyünç, Doçent Dr. Nejat Kaymaz ve Doçent Dr. Ya~ar
Yücel'in üyelik beratlar~~ üyelerimizden Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~ ve
Ord. Prof. Hikmet Bayur taraf~ ndan kendilerine sunulmu~tur.
~eref Üyeli~ine seçilen California Üniversitesi Profesörlerinden Dr. NArolfram
Eberhard, Macar Bilimler Akademisi üyelerinden Prof. Dr. Gyula Moravscik, muhabir üyeli~e seçilen New York Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Kenan Erim'in
üyelik beratlar~~kendilerine gönderilmi~, bunlardan Prof. Moravscik'in berat ~~hastal~~~~dolay~siyle evinden ç~kamad~~~~için Budape~ te Büyukelçirniz Ismail Sosyal
taraf~ndan kendisine sunulmu~ tur.
AJANS-TÜRK ALEYHINE AÇILAN DAVALAR VE AJANS-TÜRK 'ÜN AÇTI~I
DAVALARDAN KAZANDIKLARIMIZ

Iki y~ ldanberi Kurumumuz aleyhine devaml~~ yay~nlar yapmakta olan AjansTurk Dergisi aleyhine biri hukuk, öteki ceza olmak üzere iki dava açm~~, hukuk
davas~ nda Dergiden 500.000 lira manevi tazminat istemi~~bulunuyoruz.
Ajans-Türk'ün devaml~~yay~nlar~~hakk~ nda Dünya ve Son Havadis Gazetelerine
birer özel mektup yazmak suretiyle aç~ klama yapan Genel Müdürümüzün bu mektuplar~~gazetelerce yay~nland~~~ ndan Ajans-Türk Dergisiyle, bu derginin yazarl ~~~n~~
yapan Mazhar Levento~lu ve kendilerine hakaret edildi~i nedeni ile Prof. Mehmet
Köymen'le Prof. Bahattin ()gel hem Kurum, hem Genel Müdürümuz aleyhine
Hukuk davas~~ açm~~lar ve herbiri elli~ er bin lira manevi tazminat istemi~lerdir.
Meyhimize aç~lan be~~davaya kar~~l~ k biz de mukabil dava açm~~~bulunmaktay~z.
Bu davalardan Ajans-Türk taraf~ndan aç~ lan tazminat davasiyle mukabil davam~z~~
mahkeme reddetmi~, Ajans-Türk bunu Yarg~ tay'a götürmü~tür. Yarg~ tay AjansTürk'ün davas~n~n reddine dair k~sm~~ onaylam~~, haks~z fiilinin birden fazla olu~u
nedeni ile Kurumumuzun mukabil davas~n ~n kabulü gerekti~ini belirterek karar~~
lehimize bozmu~tur.
Be~~davadan ikincisi olan ve Prof. Mehmet Köymen taraf~ndan aç~lan davay~~
da mahkeme reddetmi~, ancak Köymen'in yay~nlar~ nda Kurumumuza hakaret
edildi~i kan~siyle davac~~ Köymen'i 5000 lira tazminata mahkum etmi~ tir. Karal
Yarg~tayca da onaylanm~~t~r.
Davalardan geri kalan üçü henüz sonuçlanmam~~ t~r.
Ajans-Türk ayr~ca Bas~mevimiz aleyhine Bas~ mevinin Ticaret Odas~ndaki
kayd~n~ n silinmesi için hukuk mahkemesine, telefon rehberi ihalesinin kald ~r~lmas~~
için PTT aleyhine Dan~~ tay'a olmak üzere iki dava açm~~ , her iki dava da mahkemelerce reddedilmi~tir.
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ATATÜRK VE YEN~~TÜRKIYE ARA~T1RMA MERKEZ~'N~N 1971 ÇALI~MALAR1

~~ — 1971 y~l~~içinde ç~kan ve eski y~ llardan saptanan konu ile ilgili ~~5o kitab~n
listesi, sat~n al~ nmak üzere, Kütüphaneye bildirilmi~tir.
2 - Cumhuriyet gazetesinin 1929 - 1970 y~llar~n~n taranmas~~ devam etmektedir. Ayr~ ca Vakit gazetesinin 1918 - 1928 y~llar~~ da tarat~ larak gerekli haber ve
makaleler fi~lenmi~ tir. Kartlara geçirilen fi~~say~s~ na, 14.398 yeni fi~~eklenerek
25.625'e ç~kar~lm~~ t~ r. (Henüz kartlara geçirilmeyen fi~~say~s~~ bunun d~~~ndad~ r ve
12.500 kadard~r.)
Fi~ler, ~imdilik süreli yay~ n adlar~~ alt~nda makale (yazar ad~na göre alfabetik)
ve haber (kronolojik) olarak s~ralanmaktad~ r. (Ileride, konulara göre bir s~ralama
da yap~lacakt~r. Ayr~ca çe~itli dergiler de sürekli olarak taranmaktad~r.)
3 — Gazete kupürlerinin say~s~ na, 13.352 yenisi eklenerek 24.543'e ç~kar~lm~~t~ r. Bunlar, konu say~s~~verilerek, dosyalar~ na yerle~ tirilmektedir. Ayr~ ca, tefrika
say~s~ na, 165 yenisi eklenerek 3oo'e ç~km~~t~r. Bunlar~n da f i~leri haz~rlanm~~t~r.
4 — lo Kas~ m v.b. günlere ait gazete say~lar~~da derlenmektedir. Bugüne de~in
475 özel say~~sa~lanm~~t~r.
5 — Kupürleri s~n~fland~ rma sistemi geçen y~ l içinde 8 ana konu ve Boo tali
konu olarak saptanm~~ t~r. Ancak dosya say~s~, konular~ n dallanmasiyle, artmaktad~r. S~n~fland~ rma çizelgesi, sürekli olarak yeni konu say~lar~~eklenebilecek bir
~lar
olana~a sahiptir; bu çizelgede Romen say~lar~~ (I - X), harfler (A - Z), say
sa~layacak
~~~n~~
arayabilme
kolayl
(~~- 9.999) olarak kullan~lmaktad~ r. Konular~~
bir dizin de haz~ rlanmaktad~r.
K~TAPLIK ÇALI~MALARI

Kitapl~~~m~ zda 1971 y~l~~ içinde yap~lan i~leri ~öyle özetleyebiliriz:
Aksesyon : Bu y~l içinde 7o7'si sat~ nalma 1298'i hediye ve de~i~im yolu ile kitapl~~~m~ za 2005 kitap gelmi~~ve kay~ tlara geçirilmi~tir.
Ayr~ca 273'n sat~ nalma, 13o5'i arma~an ve de~i~im yolu ile toplam olarak
1378 süreli yay~ ndan ba~ ka 1382'si sat~nal~na 752'si de~i~im ve arma~an yolu ile
2134 günlük gazete gelmi~~ve gerekli kay~ t ve tanzim i~leri yap~lm~~t~r.
~~
Bu arada sat~ n ald~~~m~ z 113 yazman~n 41 cildi kaydolmu~, ~~fotokopi ve
bitirilmi~tir.
~lem
harita için de gerekli i
Kataloglama : 1420 ciltlik ~~115 kitap ve makale fi~lenmi~~ve yerlerine konmu~tur.
Yazar kartoteksinin yenilenmesi i~lemine devam edilmi~~ve bu y~l 2 kutu yenilenmi~tir.
lu, E. F.
Kurum kitapl~~~ na hediye edilmi~~olan ~. Günaltay, T. B~y~kl~o~
n~n
fi~lenfazla
kitaplar~
~~
kayda
geçmemi
Tugay ve A. G. Pekel koleksiyonlann ~n
~tir.
bir
kartoteks
meydana
getirilmi
ve
ayr~~
~~
mesine devam edilmi
Yeniden düzenlemekte oldu~umuz konu katalo'gunun Sanat Tarihi bölümlerinin bir k~sm~~fi~lenmi~~ve yerlerine tak~lm~~t~ r.
Kitap deposu: 1971 y~l~~ sonunda kitap varl~~~m~ z 58.7o9'a, periyodiklerimiz
57.922'ye ula~m~~t~r.
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Cilt i~i: 1971 y~l~~içinde 63'ü periyodik ve 254'ü kitap olmak üzere toplam
olarak 317 eser ciltlenmi~tir.
iare: Bu y~l tuttu~umuz kay~ tlara göre 4.30 kitap d~~ar~~verilmi~~ve ayda ortalama 1366 eser okuyucu salonunda okutulmu~tur.
Yaz~l~~ve sözlü olarak gelen çok say~ daki sorular cevapland~r~lm ~~t~r.
De~i~im: D~~~memleketlerle yapmakta oldu~umuz yay~ n de~i~imi 266 ilmi
kurum ve ilim adam~~ile devam etmektedir.
Bedelsiz yay~n da~itzmt : Bu y~l ç~kan Kurum yay~nlar~~Türkiye içinde (üyelerimiz
hariç) 92 ~ah~s, kurum, müze ve kitapl~~a bedelsiz da~~t~lm~~ t~ r.
Kitap yard~m~ : Yard~m istiyen kitaplarl~ kdan gelen kitap istekleri, müracaat eden
kitapl~klar~ n durumuna göre cevapland~ r~lma~a çal~~~lm~~~ve 28 kitapl~~a Atatürk
serisi içindeki yay~ nlar~m~ zla depomuzda mevcut kayda geçmemi~~fazla eserler ve
ayr~bas~ mlar gönderilmi~tir.
Kitapldc Komisyonu: Ihtiyaç duydukça toplanan komisyonumuz kitapl~kla ilgili
çe~itli i~leri görü~mü~tür.
Sergi çal~~malar~ : Bu y~l yurt çap~nda kutlanan Malazgirt Zaferi'nin goo. y~ldönümü münasebetiyle Kurumumuzca haz~rlanan programa göre ~u sergiler haz~rlanm~~t~r:
"Malazgirt ve Anadolu'da Selçuklu Uygarl~~~" adl~~sergi Kurumumuzun
giri~~holünde 26 A~ustos 1971 tarihinde aç~lm~~~ve iki ay süreyle halk, ö~retmen ve
ö~renciler taraf~ ndan dikkatle gezilerek ilgi görmü~tür. Bu serginin düzenlenmesinde
yak~n ilgi ve yard~mlar~n~~ gördü~ümüz Say~n Prof. Dr. Faruk Sümer'e burada
~ükranlar~m~z~~ sunmay~~ borç biliriz.
Malazgirt'te Milli E~itim Bakanl~~~nca haz~ rlanan kitap sergisine Malazgirt
ve Selçuklu Tarihi yay~nlar~m~zla kat~ld~k.
Milli Kütüphane ile mü~ tereken "Selçuklu Tarihi, Alp Arslan ve Malazgirt"
adl~~sergimiz M. E. B. Güzel Sanatlar Galerisinde 13 Eylül 1971 tarihinden itibaren
on gün süre ile aç~k tutulmu~ tur. Bu sergide Kurumumuz kitapl~~~ nda mevcut
konu ile ilgili özellikle yabanc~~dildeki eserler sergilenmi~tir.
UNESCO TÜRKIYE MILLI KOM/SYONUNDAKI ÇALI~MALARIMIZ

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulunda Türk Tarih Kurumunu
temsil eden Asba~kan~m~z Prof. Dr. Afet man, Milli Komisyonun Yönetim Kuruluna
yeniden seçilmi~ tir. Bu Komisyonun üyesi olarak kendisi her ayl ~ k toplant~lara muntazaman kat~lmaktad~ r. Eski Eserler ve Müzecilik bölümünün yürütücülük
görevi dolay~siyle UNESCO Genel Merkezince haz~ rlanan Eski Eserlerin Koruma ve onar~m~~için karar alt~na al~nm~~~ ve yap~ lmakta olan Konvansiyonlar
üzerinde mütehass~slar~m~z~n fikirlerini UNESCO Milli Komisyonunun çal~~malar~na
esas olmak üzere vermektedir. Bu arada Aral~ k 1971'de Zonguldak ve Karabük'te
düzenlenen UNESCO haftas~na kat~ larak Türk Kad~n Haklar~~üzerinde konu~mannalar yapt~~~~gibi, UNESCO konusu üzerindeki aç~k oturuma da kat~lm
~~t~r.
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ÇE~ITLI ÇALI~MALAR

Uluslararas~~kitap y~l~~münasebetiyle 22 Ocak - 6 ~ubat 1972 tarihleri aras~nda
Hindistan'~n Yeni Delhi ~ehrinde aç~lacak "Dünya Kitap Fuar~"na kat~lmama
Milli E~itim Bakanl~~~nca istenmi~~oldu~undan yabanc~~dilde bas~lm~~~kitaplarla
orijinal metinleri kapsayan eserleri~mizi bu Fuara göndermi~~bulunuyoruz. Bu mü~aabetle 1 Nisan - ~~May~s 1972 tarihleri aras~nda Kurumumuz Merkezinde Kurum
yay~nlar~~sergilenecek ve % 50 indirimle kitap sat~~~~yap~lacakt~r.
KAZILAR

Eskiça~~Kolunca verilen kararlara uyularak bu y~l da Alacahöyük, Perge, Kültepe, Alt~ntepe, Konya Karahöyü~ü, Bayrakl~, islahiye, Van-Çavu~tepe'de kaz~lar
yap~lm~~~ve üyelerimizden Prof. Dr. Nimet Ozgüç'ün ba~kanl~~~ndaki heyet taraf~ndan Acemhöyük'de evvelce ba~lanan kaz~ya Kurumumuz ad~na devam edilmi~tir.
Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~l da kaz~lar~m~za para ve eleman vermek suretiyle
yard~mlar~n~~esirgeme~ni~tir. Bakanl~~~n bu ilgisine huzurunuzda ~ükranlar~m~z~~
sur~ar~z.
Bu y~lki kaz~lar hakk~nda heyet ba~kanlar~ndan ald~~~m~z raporlar~~oldu~u gibi
sunuyoruz:
— Alacahöyük 1971 r~l~~Çal~~malar~ :
Alacahöyük'teki kaz~~heyetimiz, Haziran - Temmuz ve Ekim 1971 aym~n
belirli günlerinde çal~~arak programlar~na dahil i~leri gere~ince yürütmü~tür.
Alacallöyük'te kaz~~programma al~nm~~~i~ler, Höyü~ün iki ayr~~noktas~nda ele
al~nm~~~ve yürütülmü~tür.
Bunlardan biri, Büyük Mabet-Saray~n kuzey taraf~nda olan~d~r. Burada
1970 mevsiminde de kaz~lar yap~lm~~t~r. Bu kaz~~onun devam~~olarak yürütüldü ve
Hitit Büyük Imparatorluk ça~~~tabakas~na kadar inildi. Kaz~lara daha fazla devam
edilmeyerek bu seviyede b~rak~ld~ . Sondaj yerinde görülen mimari tesbit edilerek,
elde edilen küçük eserler de dikkatle toplanarak envanter edildi.
~kinci kaz~~yeri, Höyü~ün güney taraf~na rastlayan, Küçük Mabet-Saray binas~na yakm bir alandad~r. Burada üst tabakalar~~te~kil eden, yak~n ça~lara ait kal~nt~lar~n topraklar~~alt~ndan, Firig ve k~smen Hitit tabakalar~na ula~~ld~.
Bu kaz~~alan~nda meydana ç~kan, mimari buluntular tesbit edilerek dikkatle
incelendi ve elde edilen küçük arkeolojik buluntular da gerekli ~ekilde envanter
edildi.
Alacahöyük arkeolojik kaz~lar= yan~~s~ra yürütmekte oldu~umuz, kaz~~yerinin
tanzimi ve yerinde kal~c~~mimari eserlerin restorasyonu i~leri de, Höyü~ün Orta
Anadolu'daki önemli durumuna uygun olarak ba~ar~~ile ilerletilmi~tir.
Son mevsimde Milli E~itim Bakanl~~~~Höyü~ün Sfenksli kap~s~~önünde ve
çevresindeki bahçe, ev ve arsalarda istirr~lâkler yapt~rm~~t~r. Kaz~~heyetimiz bu
durumdan istifade edip Sfenksli kap~n~n ön k~sm~n~~daraltan a~aç ve duvarlar~~
temizliyerek ören yeri giri~ini tanzim etmi~~ve kap~~k~sm~~iki yan burçlar~n sand~k
duvarlarmda geni~~ölçüde restorasyona giri~mi~tir. Hafriyat yeri içerisine do~ru
Balla« C. XXXVI, 17
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girildikte, geçen y~llarda k~smen restore edilmi~~olan III. Mimarl~k tabakas~~magazinleri aras~nda kalan, Büyük Mabet-Saray~n ön avlusuna ait duvar ve giri~~kap~sm~n,
derin tabaka kaz~lariyle evvelce kald~r~lan parçalar~, bu defa yeniden ve evvelce
bulundu~u ~ekilde tekrar ihya olunmu~tur.
Höyü~ün orta k~sm~na rastlayan ve iki tabakal~~Hitit mimarisini topluca bir
arada gösteren yap~~ kal~nt~lar~~ da, ilk bulundu~u ~ekle getirilerek restore edildi.
Bu mevsimin bir ba~ka restorasyon i~i de Höyü~ün bat~~taraf~na dü~en ve Poternli
kap~~ve çevresinde yap~lanlard~r. Hitit Büyük Imparatorluk ça~~na ait ~ehir kap~s~~
ile bir burcunun kal~nt~lar~~ ve kap~~alt~ndan geçen Potern, 30 y~l önceki kaz~larla
meydana ç~kar~lm~~t~. O günden bu yana d~~~tesirlerle bir çok k~s~mlar~~ da~~lmaya
yüz tutmu~~olan bu mimari yeniden ele al~narak oldukça temiz bir ~ekilde restore
edildi.
Bir taraftan da, Poternli kap~n~n do~usuna yak~n durumda olan ve Hitit Mimari
yerle~mesini topluca gösteren yap~~ kal~nt~lar~~ yine zamanla oldukça da~~lm~~~ve
bozulmu~~bir durum göstermekte idi.
Buras~~da ele al~narak uzun ön~ürlu olabilecek durumda restore edildi.
Alacahöyük'te bu mevsim yap~lm~~~olan istirr~lâkler kar~~s~nda, kaz~~heyetimiz
ileride höyük üzerinde yap~lacak kaz~lardan ç~kar~lacak fazla topraklar~n at~labilece~i yerleri tesbit edip onlar~n çevrelerini emniyetli s~n~rlarla belirtmi~tir. Bir
taraftan da höyük üzerindeki yak~n ça~~kal~nt~lar~na ait enkaz~~ bu yerlere do~ru
sürerek gelecek mevsimlerin kaz~~ haz~rl~klar~n~~ da yapm~~~bulunmaktad~r.
Bugüne dek yap~lan geni~~kaz~lar~~ve elde edilen de~erli eski eser buluntulariyle,
tarih ve arkeoloji bilimi dünyas~nda ün yapan Alacahöyü~ün Türkiye turizmi kat~nda de~eri artm~~, her mevsim yerli ve yabanc~~onbinlerce ki~inin ziyaret yeri haline
gelmi~tir.
Iyi tanzim edilmi~~bir müzesi bugün ziyarete aç~kt~r. Kaz~~ yerinin de iyi bir
~ekilde tanzim edilerek bu istek ve arzuyu kar~~lamas~n~~ dü~ünen kaz~~heyetimiz,
Höyük üzerindeki kal~nt~lar~n anlaml~~bir durumda ziyaretçilere takdimini ba~ta
gelen bir i~~olarak görmektedir. Bu amaçla Höyük üzerinde ve harabe aras~ndaki
sirkülasyon yol ve geçitlerini tanzim etmektedir. Höyü~ün rahatça ziyareti için,
yerine uygun dü~ecek bir sirkülasyon plan~~haz~rlanm~~t~r. Gezi yerlerini i~aretleyen
plaklar ve buluntular~~anlatan aç~klama yaz~lar~~tesbit edilmi~~ve programlanm~~t~r.
Bir mevsim sonra bunlar~n uygulanmas~na geçilecektir.
Alacahöyük Kaz~~Kurulu Ba~kan~~
Da. HAM~T ZÜBEYR KO~AY

Arkeolog
MAHMUT AKOK

2 - Perge'de 1971 Y~l~~Çal~~malar~ :

1971 Perge kaz~s~, haz~rl~k safhalar~~d~~ta kalmak üzere, 20 Eylülden 27 Ekime
kadar sürmü~, heyet ba~kanl~~~n~~alt~nda Prof. Jale Inan (arkeolog), Prof. Adnan
Pekman (tarihçi-arkeolog), Halük Abbaso~lu (arkeolog-asistan,) Akif Dâi (arkeologdesinatör), Aziz Albek (arkeolog-foto~raf uzman~) ve ö~renci Sevim Erdiril, Gülay
Tigrel ve Mehmet Arma~an'dan te~ekkül etmi~tir.
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~~— 1970 y~l~nda kaz~lma~a ba~lanm~~~olan "agora" n~n (bk. Belleten 35, 1971,
s. 332) do~u sütunlu galerisi tümüyle, kuzey ve güney galerilerinin yar~s~~bat~~ galerisinin ise stylobat sath~~ve onun üzerinde durmu~~olan sütun mimarisi ortaya ç~kar~lm~~,
meydan~n ölçülerini kesin olarak saptamak mümkün olmu~tur.Hemen hemen kare bir
plana sahip olan agora'n~n d~~~ölçüleri kuzeyde ve güneyde 76 m., do~uda ve bat~da
ise 74, 35 m. dir. Içte stylobat kö~elerinden ölçmek suretiyle 52 x 51 m. dir Galerilerin
geni~li~i ortalama 6,45 m. dir. Postarnentler üzerinde duran granit sütunlar geni~~
soffitli ar~itravlar, k~r~k dal motifleriyle süslü alçak ve bombe bir friz ve aslan ba~~~
~eklinde çörtenlerle mücehhez konsollu korni~lerden meydana gelen bir saçakl~k
ta~~yordu. Geçen y~l oldu~u gibi bu y~l da bunlara ait bir hayli parça elde etmek
mümkün olmu~tur. Tüm yükseklik 7,80 m. yi buluyordu. Aksial bir plana sahip
olan agora'n~n ana eksenleri üzerinde yer alan dikdörtgen odalar ~eklinde dört
giri~i vard~~ki Bizansl~lar zaman~nda k~smen örülmü~~olan bu geçitlerden kuzey ve
güneydeki tümüyle, do~udaki ise k~smen temizlenmi~tir. Meydan~n tam ortas~nda
yer alan yuvarlak yap~~(çap~~13 m.) ise bu y~l ara~t~r~lamam~~t~r.

Buluntular aras~nda do~u kap~s~n~n önünde bulunan bir tunç Attis heykeli
(yükseklik yakla~~k olarak ~~m.) zikrolunabilir. Ayr~ca kuzey galerisinde bir dükkan~n
önünde yass~~mermer bir oyun levhas~~ve onun iki taraf~nda birer ta~~bank bulunmu~tur. Agoray~~önümüzdeki y~l tümüyle meydana ç~karaca~~m~z~~ümit ediyoruz.
2 - Akropolün ete~inde, ana direkli caddenin sonunda yer alan an~tsal çe~menin (nymphaeum) (bk. Belleten 35, 197~ , s. 332-333) direkli caddeye bakan güney
cephesi tümüyle kaz~lm~~t~r. Bina U ~eklinde bir plana sahiptir. Geni~li~i 21 M.,
yan kanatlar~n uzunlu~u ise 8,75 m.dir. As~l çe~me ortada bulunmakla, üzerleri
kemerli üç hücre, bunlardan ortadakinin alt~nda bir nehir tanr~s~~ heykeli ta~~yan
balkon ~eklinde bir ç~k~nt~~kapsayan bir fasad duvar~~ve onun önündeki havuzdan
(6 x 3,55 m.) ibaret bulunmaktad~r. Çe~menin sa~~nda ve solunda üzerleri kasetli
tonoz kemerle örtülü birer kap~~yer almakta, kap~lardan sonra kanatlar gelmektedir.
Gerek havuzun kenar~nda ve içinde yer alan yass~~payeler, gerek kanatlar~n önündeki
podiun~lar üzerinde iki katl~~ oldu~u anla~~lan bir sütun mimarisi yükseliyordu ki
bu mimariye ait bu y~l da bir hayli parça elde etmek mümkün olmu~tur. Bunlar
aras~nda thyrsos de~nekleriyle süslü frizler, tiyatro maskeleri ya da Satir ve Menad
ba~lar~~ ~eklinde i~lenmi~~çörtenler kapsayan korni~ler bilhassa zikre de~er.

Havuzun önünde, mükemmel bir surette korunmu~~ba~lanyla birlikte, tabii
büyüklü~ün üstünde bir Zeus, bir Artemis, biri z~rhl~~elbiseli, di~eri ç~plak iki Hadrianus heykeli, bat~~kanad~n~n ucunda ise genç bir erkek (Apollon) heykeli bulunmu~tur.
An~t~n bir de arka fasad~~vard~. Akropol yamaçlar~ndan inen ve yüksekli~i
4. m. yi. a~an bir toprak kütlesiyle örtülü olan, fakat güney fasad~~kadar zengin
oldu~u anla~~lan bu k~sm~~önümüzdeki y~l meydana ç~karabilece~imizi ümit ediyoruz.
ORD PROF. DR.

Aitti'. MDF~D MANSEL
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3 — Kültepe'de 1971 r~l~~Çal~~malar::
Kurumumuz ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü taraf~ndan yürütülen Kültepe kaz~lar~na üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin C~zgüç'ün ba~kanl~~~ndaki
1970 y~l~~kaz~~heyeti taraf~ndan devam olunmu~tur. Sitadeldeki Kani~~Kral~~Var~ama saray~n~n Y-Z-aa-bb/~ g-21 plan karelerine dü~en yeni bölmeleri aç~~a ç~kar~lm~~, mühür, mühür bask~lar~~ve seramik saray~n tarihi hakk~nda daha önce kazan~lan bilgileri do~rulanu~t~r. Saray~n bat~~yönünde d~~~duvar~~ve bunun da d~~~ndaki iç kalenin bugün dahi üç metre yüksekli~ini koruyan büyük bir k~sm~~meydana
ç~kar~ld~ . Iri ve düzenli ta~larla destere a~z~~ biçiminde in~a edilmi~~olan bu surda
a~aç hat~llar da kullan~lm~~t~r. Kale de, sarayda oldu~u gibi, büyük bir yang~nla
tahrip edilmi~tir. Surun kurulu~~tarihini tayine yarayan çivi yaz~l~~tabletin de bulunmu~~olmas~, 1971 kaz~lan= önemli yönünü te~kil eder. Bundan sonraki kaz~lanm~zcia iç kalenin saraya olan münasebeti ve giri~leri üstünde durulacakt~r.
Tepede, Kan~m kar~~s~nda eskiden yerlilere ait tabletleri buldu~umuz yörede
ve pp-rr-ss/~~9-2I plan karelerinde Karum'un hem Ib hem de II. yap~~kat~~ile ça~da~~
özel binalara rasland~. Bunlar da yak~lm~~t~; ~ehrin her iki taraf~nda da felâketin
mü~terek oldu~u görülmektedir; II. katta yerli üslüba göre yap~lm~~~bir çok bulleye
ve yanlar~nda da tabletlere rasland~. Ayn~~ ~ekilde Ib kat~~tabletleri de in-situ durumlar~n~~muhafaza ediyordu. Evlerin tekni~i ve plan~, serami~in ~ekilleri Karum'
dakilerden farks~zd~r. Bununla ~ehrin iki k~sm~~aras~nda herhangi bir ayr~l~~~n söz
konusu olanuyaca~~, her çe~it kal~nt~~ile, do~rulanmaktad~r. Bu kaz~lar, ~ehirde
oturan yerli tilccarlar hakk~nda çok ilginç bilgiler edinmemize yard~m etti.
Kanun'da K-L/~ o-~ 2 ve B-E/7-1 o plan karelerinde Ib ve II yap~~hatlar~nda
çal~~~ld~ . Ib katma ait özel binalarda ve bir atölyede Koloni Ça~~n~n geç safhas~n~~
karakterlendiren serami~e, mühürlere ve özellikle fevkalade bir i~çili~in ve üdübun
eseri olan tanr~~kal~b~na, potalara, kur~un külçeye rasland~ . Bu plan karelerdeki Ib
mahallesini daha önceki y~llarda kazd~~~m~z mahallelere ba~lamak, plan~~tamamlamak imId~nn~~bulduk. Ayn~~ ~ekilde, ikinci yap~~kat~l~m yang~nla tahrip edilmi~~
evleri de Ib katm~n alt~nda, çok iyi korunmu~~durumda elimize geçti. Bu binalar
i~lemlerini çok iyi ö~rendi~imiz Laqiptun ve Adad-nduli ar~ivlerine kom~udur.
Ev sahiplerinin ar~ivleri yang~ndan önce götürülmü~~olmas~na ra~men, kilerlerindeki çanak-çömle~i, f~r~n ve ocaklar~~sa~lam kalm~~t~r. ~imdi bu bölgede bütün
II. kat evleri aç~kta durmalctad~r. Bunlar~n sahipleri Assufludur. Dört küçük mahalle halinde, yan-yana ya~ad~klar~~görülmektedir. Ev planlar~~detayda birbirinden
farkl~~olmas~na ra~men, esasta ayn~~görti~e göre in~a edilmi~lerdir. Bize b~rakt~klar~~
eserlere göre de hayat ~artlar~~bak~m~ndan aralar~nda anma~a de~er ayr~l~klar~~da
yoktur.
Alt~ntepe Kazdar~~ :
Alt~ntepe'de geç yap~~kat~n~~temsil eden büyük kabul salonunun alt~nda ve
birinci kat mabedinin kar~~s~nda, birinci kat saray~n~n varl~~~~anla~~l~n~~t~r. Burada
kaz~~tekni~i bak~m~ndan önemli bir sorunla kar~~~kar~~yay~z. Kabul salonunu tahrip
etmeden koruyan ve çok iri sütun kaidelerini de yerlerinde muhafaza etmek ~art~~
ile, salonun içindeki topra~~n bo~alt~linas~~gerekmektedir. Bu sene bu i~~için gerekli
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tedbirler al~nm~~~ve çal~~malar planlanm~~t~ r. Bunu ba~ard~~~m~ z takdirde, Alt~ntepe'de iki büyük ~ehrin an~tlar~n~ , bir arada, üst üste ortaya koymak imkan ~~has~l
olacakt~r ki bu, bugüne kadar hiç bir Urartu ~ehrinde ba~ar~lm~~~de~ildir.
TAHSIN OZON
— Konya Karahöyu~ünde 1971 Y~l~~Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu ad~ na yürütülmekte olan Konya civar~ ndaki Karahöyük
kaz~lar~na 1967 y~l~ndan beri ara verildikten sonra 1971 y~l~ nda tekrar ba~lanm~~t~r.
Kaz~~14.83971 tarihinde ba~lam~~~ve 14.9.1971 tarihinde sona ermi~tir. Ba~kanl~~~m alt~nda yürütülen kaz~~heyetinde Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Hititoloji
Kürsüsünden Asistan Dr. Ya~ar Co~kun ile ö~renci Gündüz ~im~ek ve müstahz~r
Osman Karakaya görev alm~~lard~r.
1971 y~l~nda Karahöyük'teki çal~~malar~m~ z "O" çukurunun kuzey k~sm~ndaki büyük ve derin çukurda stratigrafi ara~t~rmalar~na inhisar etmi~tir. Höyü~ün
kuzeyinde bulunan ve yüksek bir teras durumu arzeden "C" çukurunda 27 kat
kaz~ld~ktan sonra 1965 y~l~ nda 29,10 metre derinlikte ana topra~a inilmi~ti. "C"
çukurunda elde edilen stratigrafi sonuçlar~n~~ höyü~ün zirvesinde yap~lan çal~~malarla kontrol etmek ve zirvede 27. kat~ n alt~nda Erken Bronz Ça~~n~n ilk safhalar~ndan daha eski kültür katlar~n~ n bulunup bulunmad~~~n~~ saptamak amac~yla
"O" çukurunun kuzeyindeki derin çukurda çal~~ malar~m~z~~sürdürdük. Bu çukurda
1966 y~l~nda 8. kata kadar inilmi~ti. 1971 y~l~nda ilkten birkaç y~l içinde çukurda
birikmi~~olan kal~nt~lar~~temizledikten sonra kaz~ya ba~lad~k. Derinde çok yava~~
ilerleyen kaz~da 8. kat~n üstten ikinci safhas~yla g. kat~~ ara~t~rd~k. Evvelce tespit
edilmi~~olan 8. kat~n üstteki safhas~~ile alttaki safhas~~aras~nda mimari bak~m~ndan
büyük bir benzerlik vard~ r. 9. katta ise plan durumu farkl~l~ k göstermektedir.
Bu katlarda k~r~ k dökük olmakla beraber çok ilgi çekici seramik mazlemesi
bulduk. Bu malzeme aras~ nda kültürde devaml~l~~~~gösteren ve daha önce "C"
çukurunda bulunmu~~olan "Intermediate" tipindeki serami~in ön safhas~n~~ te~kil
eden baz~~boyal~~ parçalar ile yine "C" çukurunda oldu~u gibi yüksek veya alçak
kulplu yass~~ve yuvarlak süslü kapaklar dikkati çekmektedir. Kulpu çat ~~biçimli bir
kapak örne~i ile yüz vazosu tipinde bir parça enteresan buluntular aras~ndad~r.
"C" çukurunda oldu~u gibi bu çukurda yap~lan kaz~larda elde edilen buluntular
Truva'n~n eski katlariyle çok yak~n ili~kileri teyit etmektedir.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
5 — Bayrakl~~ ve Eryllzrai'de 1971 Y~l~~Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile Ankara
ve Ege Üniversiteleri ad~na sürdürülen Bayrakl~~ kaz~lar~na 1971 y~l~nda devam
edilmi~tir.
Bayrakl~'da 7. yüzy~l sonuna ait Athena mabedinin do~u ve kuzey yönlerinin
kaz~lmas~na devam edilmi~~olup bu y~l da bol say~da mimari parça meydana ç~kar~lm~~t~r. 1972 y~l~nda tap~nak çevresindeki ara~t~ rmalar sürdürülecektir.
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Mabedin bat~s~na dü~en alandaki 4. yüzy~l evleri plana al~nd~ktan sonra kald~r~lm~~~ve 5.-6. as~r yap~~katlar~na inilme~e ba~lanm~~t~r. 1972 y~l~nda ayn~~ alan
içinde 7. yüzy~l katlar~na inilme~e çal~~~lacakt~r.
Prehistorik tabakalara inilmi~~olan kesimde kaz~lar yürütülmü~~olup buradaki
çal~~malara 1972 y~l~nda da devam edilecektir.
197 1 y~l~~kaz~s~~ s~ras~nda mimari parçalar üzerinde çal~~~lm~~~ve bunlar~n bir
k~sm~~ ne~riyata haz~r bir ~ekilde etüd edilmi~tir.
Kurumumuz ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yürütülen
Erythrai kaz~lar~ na Doçent Dr. Cevdet Bayburtluo~lu ile birlikte devam edilmi~~
ve özellikle Akropol'un üst k~sm~~üzerinde çal~~~lm~~t~r. Doçent Dr. Cevdet Bayburtluo~lu ~ehrin topo~rafyas~~ ve sur duvar~~üzerinde çal~~arak birinci fasikül'e girecek
olan eserleri ve buluntular~~incelemi~tir.
1972 y~l~nda Erythrai'da da kaz~lara ve yay~n ile ilgili çal~~malara devam edilecektir.
EKREM AKURGAL

6 — isldhiye ve Samsun Bölgesinde 1971 Çal~~malar~ :
Üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Doç. Dr.
Refik Duru, Handan Alk~m, Dr. G. van Driel (Leiden Üniversitesi ö~retim Üyelerinden, misafir üye), Jeolog Mehmet Kurhan, Aziz Albek (Arkeolog), A. Timonier (Arkeolog), Sabahattin A~alda~, ve Mustafa Eren'den kurulu bir heyet
taraf~ndan Kurumumuz ad~na -Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve
Istanbul Üniversitesinin i~tirakiyle- yap~lmakta olan Tilmen Hüyük kaz~s~na ve
Samsun bölgesinde giri~ilen ara~t~rmalara 15 Temmuz - 22 Eylül 1971 tarihleri
aras~ nda devam edildi. Bu dönemde Tilmen Hüyuk'de tarnamlay~c~~ mimarl~k çal~~malar~, Islâhiye, Sakçagözü ve Zincirli Ovalar~nda toprak incelemeleri ve Samsun
bölgesinde de arkeolojik toprakustu ara~t~rmalar~~yap~ld~.
I. Tilmen Hüyük'de:
~~— Sur sisteminde: H~lyü~'ü, topografik ~ekline uygun bir biçimde yer yer
testere di~leri te~kil ederek çevreleyen gerek d~~~surun ve gerek ayn~~sistemde olan
sitadel etraf~ndaki iç surun sand~k-duvar tekni~inde yap~ld~~~~ve iki duvar aras~ndaki
inicrelerden baz~lar~n~n -içlerinden ç~kan küçük buluntular~n gösterdi~i gibi- yerle~me mekân~~olarak hizmet gördükleri 1970 döneminde anla~~lm~~t~. Bu hususu
daha ayr~nt~l~~olarak ayd~nlatmak amaciyle d~~~surun kuzey ve güney kesimlerinde
çal~~~ld~.
a) D~~~surun kuzey kesiminde: Kuzey d~~-giri~in ( =K-2) bat~~biti~i~indeki d~~~sur
boyunca 50 m. uzunlu~undaki bir k~s~mda yap~lan kaz~~sonucunda sur in~as~~sisteminde mekanlar~n bir k~sm~n~n kazamat niteli~ini gösterdikleri, baz~lar~n~n ise -ta~~
ve toprak molozu ile doldurulmu~~olduklar~~ için- sand~k-duvar görünümünde
bulunduklar~~anla~~ld~. Söz konusu kesimde sekiz mekândan dördü aç~ld~. Bunlardan
ikisi (C-~~ve C-2) kuzey d~~-giri~in ( =K-2) hemen güney biti~i~inde ve öteki ikisi
de ayn~~giri~in 38 m. kadar güneyinde olup C-7 ve C-8 olarak adland~r~ld~.
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C-1 : D~~~duvar kal~nl~~~~1.85 m., iç duvar kal~nl~~~~da 1.10 m. olan bir kazamatt~r, d~~~surun bu kazamat kesimindeki kal~nl~~~~d~~ tan d~~a 8 m. dir. C-1, biti~i~indeki C-2'ye 0.70 m. geni~li~inde dar bir kap~~ ile ba~lant~l~d~r.
C-2 : Iç duvar~nda, kale içine aç~lan 1.00 m. geni~li~inde bir kap~s~~vard~r.
Tam bir kazamat niteli~indedir. Ana kayaya kadar inilmi~~olan bir sondaj da meydana ç~kar~lan küçük buluntular aras~nda M.Ö. II. biny~l~~ ortas~na tarihlenebilecek
olan altere sepantin ta~~ndan üzerinde hafif fayans kal~nt~lar~~ bulunan ufak bir
pseudoskarabe ve ayr~ca Alalah VII'de benzerlerine rastlanan çok ince hamurlu,
aç~k deve tüyü renginde bir çömlekçik ve yine ayn~~ kazamat~ n güney-do~u kö~esinde 1.47 m. derinlikte basit bir topra~a gömu zikre de~er. C-2'de bulunan boyal~~
ve tekrenkli çanak çömlek aras~nda hem Orta Bronz I ve hem Geç Bronz ça~~nda
ait olanlar~n~n meydana ç~km~~~olmas~~ilginçtir. Bu ise, d~~~surun söz konusu evrelerde kullan~lm~~~oldu~unu göstermektedir.
C-7: Yine bir kazamatt~r. Içinde giri~ilen sondajda çe~itli keramik buluntular~na ve kuzey-bat~~ kö~esinde 1.40 m. derinlikte dizleri karn~ na çekik durumda
(Hocker) basit bir gömuye rastland~ ; ölü hediyeleri aras~nda aç~k ve deve tüyü renginde ve matara türünde olan pi~mi~~topraktan bir kap çok ilginçtir; mataran~n
ufak iki kulpu olup bunlar her iki yan~nda omuz hizas~ndad~r, her iki yüzeyinde iç
içe dairelerden müte~ekkil ço~u kahve renginde bir kaç~~da koyu kahve renginde
olan bezek özellikle ilgi çekicidir, bilindi~i üzere, bu tur mataralardan biri örne~in
Kane~~Karumu'nun Ib kat~nda bulunmu~tur (kr~. K. Emre, Anatolia VII'de, 1963
[1964], s. 94 ve lev. XXVII, 2, tek kulplu). Hemen ayn~~profilde ve bezekte ba~ka
bir benzerine Alaca Hüyük'un Hitit kat~nda rastlanmaktad~r (örne~in Kr~. H.Z. Ko~ay - M. Akok: Alaca Höyük Kaz~s~~ 194o-1948, 1966, s. 23 ve lev. ~~~~:e/ ~ 81). Tarsus'un Geç Bronz I ça~~nda keza benzeri vard~r (kr~. H. Goldman: Tarsus ~~, .s
193-194 ve 1956, Plates, lev. 308 : 1024, tek kulplu). Kültepe'ye bir idhal kab~~olarak geldi~i anla~~lan ve gerek Eski Hitit ve gerek imparatorluk ça~~~Hitit kerami~inde genellikle geni~~yüzeyine üçüncü bir kulp eklenmi~~olarak bir formla örnekler
vermi~~olan matara tipinin Tilmen'de Orta Bronz I'e tarihlenen bir görnü hediyesi
olarak görülmesi üzerinde durulacak bir konudur, bu hususa ileride ayr~nt~l~~yay~n~m~zda de~inmeye çal~~aca~~z. C-7'deki öteki buluntular aras~nda serpantinden
koni biçiminde bir perdah ta~~n~~(1.20 m. derinlikte) ve yine serpantinden bir havan
elini (1.20 m. derinlikte) zikretmek isteriz. C-7'nin güney-do~u kö~esinde kale dahiline bir kap~~ aç~lmakta olup bu kap~n~n C-7 içinde kalan tam kar~~s~nda bir merdivenalt~~yap~s~~ mevcuttur. Böylece C-7 kat~ndan surun üst kat~na veya se~irdim
yerine ç~k~lmaktad~r.
C-8 : Içi tamamen irili ufakl~~ ta~larla ve molozla dolu olup içinden her hangi
bir buluntu meydana ç~ kmam~~t~r; bu nedenle C-8, bir sand~k duvar~n iç dolgu
molozunu te~kil etmektedir.
b) D~~~surun güney kesiminde ( =K-4): Ayr~nt~l~~ kaz~s~~1 g7o döneminde geli~tirilmi~~olan bu yap~ t~n ufak çapta bir "güney-giri~i" olabilece~ini zannetrni~tik
(kr~. Belleten XXXV [1971], s. 342). 197I'de K-4 alan~n~~ tamamen açt~~~m~z vakit
bu kesimde herhangi bir giri~in bulunmad~~~~ancak üç kazamat~n yer ald~~~~(N-~ ,
N-2, N-3), bat~daki zemini ta~~dö~emesi iki kazamat~n (N-1, N-2) dar bir kap~~ile
birbirine ba~lant~l~~ oldu~u, do~udakinin (N-3) ise müstakil bir kazamat oldu~u
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ve N-2'den kale dahiline 0.95 m. geni~li~inde bir kap~~aç~ld~~~~tesbit edildi. N-1 'de
iki (SK 3, SK 4), N-2'de iki (SK 2, SK 5), N-3'ün güney biti~i~indeki aç~lmas~~
tamamlanm~yan N-4 kazamat~nda da bir (SK ~ ) basit gömüye rastland~. K-4'ün
çok tahrip görmü~~olmas~, yak~n çevresinde müteaddit ok uçlar~= meydana ç~kmas~~ve arazinin bu kesi~rfinde düz olu~u Tilmen Kalesinin zapt~~s~ras~nda yo~un
sava~~n daha ziyade bu kesimde vuku buldu~unu muhtemel k~lmaktad~r. K-4
alan~ndaki belli ba~l~~buluntular ~unlard~r: Tam ve parça olarak bazaltten 3, serpantinden 2 ve radyolaritten ~~balyoz, bazaltten 3 perdah ta~~, serpantinden bir
mekik(?).
K-l'in kuzey yan~ndaki d~~~sura biti~ik binada ( =F-binas~ ):
1970'de aç~lmas~na ba~lanan F-binas~n~n kaz~s~~tamamland~ . Dik dörtgen
planl~~olan ve iki mimarl~k evre geçirdi~i tesbit edilen bu binan~n güney kö~e kesimi
Roma devrinde in~a edilmi~~olan küçük çaptaki yap~lar~n duvarlar~~taraf~ndan
tahrip edilmi~tir; buna ra~men en az yedi odal~~oldu~u anla~~lmaktad~r ve an~tsal
bir kazamat niteli~indedir. F-binas~~n~n güney kö~esindeki oda içinde bir basit topra~a
gömüye rastland~~(K-~~/SK ~ ); ölü hediyeleri aras~nda yonca a~~zl~~bir testici~i,
oniks ta~~ndan oval ufak bir boncu~u, küçücük bronz bir boncu~u, itinal~~ i~çilikte
ba~l~~bir bronz i~neyi, ~i~e profilli pi~mi~~topraktan küçük bir kab~~zikret~nek isteriz;
bu mezar~n M.O. II. biny~l~= yar~s~na veya üçüncü çeyre~ine ait olmas~~muhtemeldir.
F-binas~n~n kuzey duvar~; bitiminde, d~~a do~ru 1.20 m. uzunlu~unda bir
ç~kmt~~ ( =di~) yapmakta ve dik dörtgen planl~~bir kulenin (T-2) merdiven-alt~~
yap~s~na bat~~kö~esinde bir kap~~ile geçilmektedir. T-2'nin içi tamamen ta~~dolguludur, massiftir. T-2'nin kuzeyinde biti~ik olarak ba~ka bir kazamat yer almaktad~r.
Kuzo~~ d~~-giri~te ( =K-2): Esas itibariyle 197o'de aç~lan K-2'nin kale içi
ile olan ba~lant~sm~~ayd~nlatmak amac~~ile arka k~s~mda ( =güney) kaz~~yap~ld~,
bu kesimdeki 2 metreden fazla yo~un bir ta~~molozu kald~r~ld~~ve kap~~kenarlar~~
ve kö~eleri çok muntazam kesilmi~~dik dörtgen prizmas~~biçiminde bazalt bloklar~~
ile örülmü~~olan K-2'nin eski evresine ait yolun ta~~dö~emeli zemini aç~~a ç~kar~ld~;
moloz içindeki ufak buluntular aras~nda pi~mi~~topraktan iki bo~a rhytonu parças~,
bir bo~a figürini parças~, "Suriye tipinde" pi~mi~~topraktan tüme yak~n yass~~bir
idol anmaya de~er. Ayn~~kesimde K-2'nin iç arkas~na (güney) e~ik olarak dayanan,
plan vermiyen ve geç devre ait oldu~u anla~~lan iki duvar kal~nt~s~na rastland~.
4 surun merdivenli do~u-kap~s~~( =K-5) kesiminde: Bu alanda giri~ilen tamamiare' kaz~da K-5'in tahrip görmü~~olan kuzey kulelerinin ve kendisini daha iyi
koruyan güney yönlerindeki kulelerinin plan~~ayd~nlat~lmaya çal~~~ld~. Merdivenin
güney biti~i~inde olan kule odas~n~n içinde 2-.2.5 m. kalml~~~ndaki yo~un y~k~nt~~
molozu temizlendikten sonra K-5'in ta~~kapl~~dö~emesine inildi. Oda zeminindeki
ufak ta~lar aras~nda büyük boyutta bazalt bir ortostat~n veya düzenli bir kö~e ta~~~
blokunun yatay vaziyete getirilip dö~eme ta~~~olarak kullan~lm~~~olmas~~dikkati
çekmektedir; bunun aç~klamas~, eski evrede fonksiyonu ba~ka olan bir bazalt blokun~m yeni evrede bir dö~eme ta~~~oldu~u suretinde yap~labilir ve eski evrede in~a
edilen güney kulenin yeni evrede de baz~~de~i~ikliklerle kullan~ld~~~n~~muhtemel
k~lar. K-5'in kuzey kesiminde ise eski evrenin y~k~lan kulesinin yeni evrede tadil

HABERLER

425

edilerek in~a edilmi~~olmas~~mümkündür. Ancak bu kesimde y~k~ nt~~ çok ~iddetli
oldu~u için eski evrenin kesin plan~n~n tesbiti olana~~~elde edilememi~tir. K-5 alan~nda gerek M.O. II. biny~l~n~n ilk ve gerek ikinci yar~s~na ait olduklar~~anla~~lan
çe~itli küçük buluntular~ n ve keramik parçalar~n~n meydana ç~kmas~, bu merdivenli an~tsal iç-sur giri~inin her iki evrede de Tilmen'in d~~~ ~ehrinden sitadeline
geçi~~sa~lad~~~na tan~kl~k etmektedir.
f) K-5'in hemen do~u önündeki sondaj: Merdivenli giri~ in kronolojisini denetlemek için bu kesimde 2 x 10 m. boyutunda ve kuzey güney do~rultusundaki ufak
bir alanda bir deneme çukuru aç~ld~ . Merdivenin ilk basama~~n~n hizas~ndan itibaren 30-40 cm. derinli~i olan bir y~k~nt~~molozu kald~r~ld~~ ve onun alt~nda çok
~iddetli bir yang~n tabakas~~görüldü. Yang~n kat~n~n alt~nda ise Eski Bronz III
devrinin keramik parçalar~~(k~rm~z~ mtrak portakal renkli olanlar~~ v.s.) bulundu.
K~smen molozun, k~smen de Eski Bronz III evresinin içinde yer alan ve K-5'in
güney kulesinin alt~ndan gelip kale d~~~na do~ru gitti~i anla~~lan irice ta~lardan
yap~lm~~~üzeri ta~~örtülü bir kanal keza deneme çukuru içinde görüldü. Böylece,
merdivenli iç-giri~in eski evresinin hemen Eski Bronz devrinin sonunda ve Orta
Bronz I ba~~nda in~a edilmi~~oldu~u belirlenmi~~oldu.
Islâhiye bölgesindeki toprak ara ~ t~ rmalar~ : Islâhiye yöresinde
giri~ti~hniz kaz~larda meydana ç~kan kerami~in incelenmesini petrografik analiz
metoduna göre yapmakta oldu~umuz için, bulunan eski kerami~in kilinin çevredeki hangi kil yataklar~ndan sa~land~~~ n~~tespit amac~~ile Sakçagözü, Zincirli ve
Islâhiye Ovalar~nda dola~~ larak usulü uyar~ nca toprak numuneleri almd~~ve analizleri yap~lmak üzere ilgili uzmana tevdi edildi.
Samsun bölgesindeki ara ~ t~ rmalar: 1958'den beri süregelen ~slâhiye dolaylar~ndaki kaz~~ve ara~t~rmalar~m~z~~tamamlamak üzere bulundu~umuzdan
yeni bir inceleme sahas~~olarak — Anadolu'nun bugüne kadar pek az ara~t~r~lm~~~
m~ntakalar~ ndan biri olan — Samsun ve Sinop bölgesini seçtik. Bilindi~i üzere,
1940-41 y~llar~ nda K. Kökten taraf~ ndan yap~lan istik~af gezisinden ve T. özgüç,
N. Ozgüç ve K. Kökten taraf~ ndan Kavak (Kaledoru~u), Tek(k)eköy ve Dündartepe'de gerçekle~tirilmi~~kaz~ lardan bu yana Samsun bölgesinde arkeolojik hafriyata giri~ilmemi~ tir. Bu vesile ile, C. A. Burney'nin kuzey Anadolu'daki gezi program~na Bafra ile Alaçam aras~n ~~da ithal etmi~~oldu~unu ve üç hüyükten toplad~~~~
topraküstü kal~nt~lar~n~~sundu~unu (Anatolian Studies VI [1966], s. 179-203), W.
Orthmann'~ n ise Orta Anadolu'nun Eski Bronz Ça~~~kerami~ini inceliyen eserinde
(Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Interanatolien, 1963, s. 64 ve lev. 94) hem Samsun bölgesi kaz~lar~n~n hem de Burney'in sonuçlar~n~~de~erlendirdi~ini hat~rlatal~m.
Samsun Atatürk Müzesi Asistan ~~Arkeolog Nihat Sumer'in de heyetimize kat~lmas~~ile bu dönemde önce, söz konusu kaz~~yerlerini inceledik, sonra da — zaman
darl~~~~yüzünden — ancak Bafra ile Alaçam aras~ndaki sahay~~sistematik ara~t~rmaya tabi tuttuk ve daha önce tan~ nan hüyüklerden Sirlektepe, Ikiztepe, Gökçebo~aztepe ile bir tümülüs olan Külculer Tepesi'ne ilâveten Dedetepe, Kelbe~tepe
hüyülderini ve Tepecik (Kolay)'daki düz yerle~ meyi ve Yürükler tümülüsünü yeni
olarak tesbit ettik. Kareleme sistemine ve istatistik metoduna göre uygulad~~~=
bu topraküstü incelemelerimizin sonuçlar~n~n aç~klanmas~~buradaki raporumuzun
s~n~rlar~n~~ a~t~~~ ndan, ancak Bafra ile Alaçam ilçeleri aras~nda yeni buldu~umuz
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yerle~ meleri - kesin etüdlerini henüz bitirmemi~~olmam~za ra~men - çok k~
sa olarak
tan~tal~m:
Dedetepe : Bafra'n~n ku~~uçumu 19.5 km. hafif kuzey-bat ~s~nda olup do~al
bir tepe üzerinde olu~mu~~ufak çapta bir hüyüktür. Üzerinden Eski Bronz ve Hitit
ça~~~keramik parçalar~~toplad~k.
Kelbe~tepe : Bafra'n~ n 4 km. kadar güney-do~usunda ve Dededa~~köyünün
bat~~yak~n~ndad~ r (Eski Bronz I, Eski Bronz II, Hitit ve Roma).
Tepecik (Kolay): Bafra'ya ba~l~~ Kolay buca~~= I km. kadar güney-do~usunda olup K~z~l~rma~~ n bir sekisi üzerinde kurulmu~~bir düz yerle~medir (M.(5.
II. biny~l~ , Roma).
rürükler tümülüsü : Samsun'un ku~~uçumu 36 km. kadar kuzey-bat~s~nda ve
Yürükler Köyü yak ~n~ndad~ r (Roma).
1971 dönemi incelemelerimize göre Bafra ile Alaçam aras~ndaki yerle~ melerin
en önemlileri Ikiztepe, ~irlektepe ve Alaçam'~ n hemen güney ucundaki Sivritepe'dir.
Fiziksel ve morfolojik konumlar~ na göre her üçünün de vaktiyle Karadeniz k ~y~lar~nda bulunduklar~~anla~~lmaktad~ r. Bunlardan en dikkat çekici olan ~,
- T. Ozgüç,
N. özgüç ve K. Kökten'in de belirtmi~~olduklar~~gibi - Bafra'n~ n ku~~uçumu 7 km.
kadar kuzey-bat~s~nda ve K~z~lirrna~~n da 1.5 km. bat~s~nda bulunan ~kiztepe köyündeki hüyüktür. Karadeniz'e bugünkü uzakl~~~~7 km. olan ve K~z~l~rmak nehrinin yüzy~ llar boyunca getirdi~i sel topra~~~ile olu~an Bafra Ovas~~
içinde yer alan
Ikiztepe Hüyü~ü ykl. ol. 320 (do~u-bat~ ) x 425 (kuzey-güney) m.lik bir alan
içinde te~ekkül eden dört yükseklik üzerinde kurulmu~~olup yo~
un bir Eski Bronz
ve Hitit iskân~na sahne olmu~ tur. ilciztepe'den toplad~~~m~z Hitit ça~~~kerami~inin
büyük bir ço~unlu~u Eski Hitit çanak çömle~i türündedir; bunlar aras~nda
mahalli
mahk~lk bezekli olanlann~ n da görülmesi ayr~ ca ilginçtir. H. Otten'in Bo
~azköy
men~eli bir Hitit tabletindeki (Bo 70/1 o) kayda dayanarak 1971'de Paris'de toplanan Uluslararas~~XIX. Assirioloji Kongresinde aç ~klad~~~~üzere
(Die Königin von
Kani!, St. Bot. I7'de yay~ nlanacak) içinde nehir geçen ve deniz kenar~nda
oldu~u
anla~~lan Za/puwa (Za/pa) ülkesi acaba Ikiztepe ve yöresi olarak tan~
mlanabilir mi?
Ikiztepe'nin yukar~ da zikretti~imiz co~rafi konumu bu kayda pek uymakta ve
Ikiztepe = Zalpa e~itli~i muhtemel gibi gözükmektedir. Ancak böyle bir tahminin
ayd~nl~~a kavu~abilmesi için hiç ~ üphesiz mahallinde kaz~~ yap~lmas~~
gerekmektedir.
Gelecek dönemde Bafra-Alaçam aras~ndaki istik~afa devam etmeyi ve kazman~n
vurulaca~~~ilk yer olarak Ikiztepe'yi seçmeyi öngörmekteyiz. Böylece, 1971'de giri
~ti~imiz topraküstü incelemelerine göre gerek Eski Bronz I ve gerek özellikle Eski
Hitit ça~~ nda Orta Anadolu ile s~k~~ bir kültür benzerli~ini tesbit etti~imiz Samsun
dolaylar~n~n arkeoloji ve yerle~me tarihini aç~ klamak uzun süreli bir bölge ara
~t~rmas~~projemizin amac~ n~~ te~kil edecektir.
U. BAHADIR ALKIM
7 — Çavu~tepe Kaz~s~~1,971 y~l~~Çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ad~ na yürütülen Van Bölgesi Çavu~tepe kaz~s~,
971 y~l~ nda Temmuz ba~~ ndan A~ustosun sonuna kadar devam etmi~tir.
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Çavu~tepe kaz~s~, üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda Prof.
Dr. Adnan Pekman, Asistan Taner Tarhan, Asistan Mehmet ozsaid, Asistan Veli
Sevin, Arkeolog - Desinatör Akif Dai, Desinatör yard~mc~s~~ F~rat Duzgüner, Arkeolog Oktay Belli, Arkeolog Yüksel Aytaç, Arkeolog Sait Ba~aran ve Uzman Münire Ergin'den kurulu bir heyet taraf ~ndan yürütülmü~tür.
1971 y~l~nda yap~lan ara~t~ rma ve kaz~ lar, özellikle tahkimat mimarisi ve küçük
buluntu yönünden çok verimli olmu~~ve önemli sonuçlara var~lm~~t~r. Bu dönemde
Çavu~tepe'de ba~l~ ca 3 yerde çal~~~lm~~ t~r:
I. Uç kale: Güney sur (do~u kesim)
II. Tap~ nak: a) Kuzey koridorun güneyindeki 3 A No:1u mekan,
Kuzey surlar (orta kesim),
Kuzey "büyük kule",
III. Saray : a) Kuzey surlar ~~(Saray güney koridoru kesimi),
b) Saray mutfak döktintüsü.
Uç Kale:
Güney sur (do~u kesim): 1965 ve 1966 kaz~~sezonlar~ nda tamamen temizlenen,
"merdivenler sahas~" n~n bat~s~ndan itibaren do~u-bat~~yönünde uzanan sur trasesinin aç~lmas~~i~ine bu y~lki çal~~malar s~ras~nda ba~land~. Bu ayn~~zamanda kaleye
giri~~problemine ~~~k tutabilecek oldu~undan ayr~~ bir önem ta~~maktad~r. Üzeri
tamamen molozla örtülü olan sur trasesi, "merdivenler sahas~"ndan itibaren bat~ya
do~ru takip edilmi~, yakla~~k olarak ~~7.00 m. uzunlu~unda bir k~s~mla: 2 bastion
ve 2 kurtin kesimi meydana ç~kar~lm~~t~ r. Sur bedeninden hoo m.lik ç~k~nt~larla
ayr~lan bastionlar~n geni~likleri 3.70 m. ve 3.75 m., kurtin kesimleri ise 7.40 m.dir.
Mevcut ta~~beden yüksekli~i, — anakayaya oyulan temel yuvalar~ndan itibaren 2.90 m.yi bulmakta ve bu yükseklik baz~~kesimlerde 2.60 m.ye kadar dü~mektedir.
Buna paralel olarak — anakayan ~n tabii ini~~ç~k~~lar~~ ile ba~lant~l~~bir ~ekilde — 3-4
veya 5 ta~~s~ras~~görülür. Bu kesimde surlar sa~lam bir durumda korunmu~~olup,
kurtin kesimleri üzerinde kerpiç k~s~mla ta~~bedenin intibak~n~~ sa~layan loyferler
bulunmu~~ve ortalama 0.20-0.30 m. yüksekli~ini bulan kerpiç k~s~ m meydana ç~kar~lm~~t~ r. III No'lu kurtin kesiminin önünde ve II No'lu kurtin kesimi ile II No'lu
bastionun birle~tikleri kö~eden ba~lamak üzere yass~~ kum ta~lar~ ndan yap~lm~~~ve
merdiven ~eklinde tertip edilmi~, biri 5, di~eri 6 basamakl~~iki yatay payanda bu
kesim surlar~ ndaki zay~f noktalar~ n zaman zaman desteklendi~ini göstermektedir.
Surun kerpiç k~sm~n~n ve bunun arkas~ ndaki binalar~n y~k~lmas~ ndan meydana
gelen kal~n moloz tabakas~ n~ n içinde, III No'lu kurtin kesiminin önünde, muhtemelen kalenin içindeki bir yap~dan buraya dü~tü~ü san~lan ve ~~. s~n~f bir i~çilik
gösteren bazalttan iki kitabe parças~~ve III No'lu bastion ç~k~nt~s~n~ n önünde bulunan siyah ta~ tan bir Urartu bask~~mührü zikre de~er buluntulard~r.
Tap~nak:
Kuzey
koridorun güneyindeki 3 A No'lu mekcfn : Tap~na~~n bat~~kompleksini
a)
meydana getiren ve "Kuzey koridor" a aç~ lan mekanlardan biridir. 1969 sezonunda meydana ç~kar~lan 4 No'lu meltân~n do~usunda yer almaktad~ r. Kuzey-do~u
kö~esine 0.75 m. mesafede, 0.90 m. geni~li~inde bir kap~~geçidi ile "Kuzey koridor" a
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aç~lmaktad~r. Boyutlar~~ 5.65 m. (güney) x 4.30 m. (bat~
) olup, mevcut kerpiç
duvar yüksekli~i 3.70 m. (kuzey-bat~~kö~esi), 3.60 m. (güney-do~u kö~esi) ve 3.00 m.
(güney-bat~~kö~esi) aras~nda de~i~ mektedir. Di~er mekanlarda oldu~u gibi duvar
kal~nl~klar~~farkl~d~ r: Kuzey = 2.00 m., güney = 1.50 m., do~u = 1.35 m., bat~~
=
1.50 m.dir. Duvar tekni~i — sözü geçen mekanlar~ n bir devam~~oldu~undan — ayn~d~
r.
Mekan~ n içinde 2.00 m. derinlikten itibaren kesif bir kül-kömür tabakas
~na rastlanmas~~mekan~ n kuvvetli bir yang~ n sonucu harap oldu~unu göstermektedir.
2.20
m. derinlikte ve esas yap~~zemininden 0.90 m. yüksekte ikinci bir iskâna ait izlere
rastlanm~~t~ r. Yakla~~ k olarak Loo m. kal~nl~~~ ndaki kül +kemik +moloz tabakas~n~ n tesviye edilmesiyle meydana getirilmi~~bulunan bu zemin üzerinde, mekan
~n
kuzey-do~u kö~esine yak~ n bir yerde, a~z~~ kap~~e~i~ine bakar durumda, çamur ve
moloz ta~lar~ ndan yap~lm~~, oval ~ekilli bir ocak yeri tespit edilmi~, etraf~
nda bol
miktarda büyükba~~hayvan kemiklerine rastlanm~~t~r. Taban küçük m~c~r ta~lardan müte~ekkil olup, daha altta kaba ta~~blokaj yer almaktad~ r. Bu mekanda ele
geçirilen keramik parçalar~n~ n % 8o'i kaba hamurlu 2. s~n~ f "mutfak tipi", geri
kalan °',, 20'si ise ~~. s~n~ f tipik "Urartu k~nn~z~s~ " rengindeki perdahl~~kaplara aittir.
Küçük buluntu olarak, bir k ~sm~~yang~ ndan müteessir olmu~~alt~ n bir palmet biri
alç~~ ta~~, di~eri ise su mermerinden yap~lm~~~iki süslü tekstil a~~r~a~~~
dikkati çekerler. Ayr~ca çe~itli tiplerdeki bronz ok uçlar~~ve ta~lar~~oksitlenerek amorf hale gelmi
~~
m~zrak uçlar~~ele geçirilmi~tir.
Kuzey surlar (orta kesim): Tap~nak sahas~n~~kuzey yönden çevreleyen bu
kesim surlar~~ do~u-bat ~~aks~ nda uzanan "kuzey" tahltimat sisteminin bir bölümünü
te~ kil ederler. Saray ve Tap~ nak kuzey surlar~~ üzerinde bu y~ l yapt~~~m~
z yo~un
çal~~ malar sayesinde bu iki büyük kompleksi kuzeyden çevreleyen tahkimat sisteminin büyük bir k~sm~~aç~lm~~ t~r. Tap~ nak kuzey surlar~n~ n bat~ya do~ru aç~lmas
~na
1969 y~l~nda ba~lanm~~~ve büyük bir k~s~ m aç~lm~~t~ . Bu y~lki çal~~
malar s~ras~ nda
1969 y~l~ nda kal~ nan yerden, bat~ya do~ru ortalama 30.00 m.lik bir k~s~
mda; 3 bastion ve 2 kurtin kesimi tamamen meydana ç~kar~lm~~t~ r. Sur bedeninden ortalama
olarak 0.95 m.lik ç~k~nt~ larla ayr~ lan bastionlar~n geni~likleri 4.20 m. ile 3.60 m,
kurtin kesimleri ise 7.30 m. ile 7.35 m. aras~nda de~i~ mektedir. Edindi~imiz bilgiye
göre, köy su sava~~~yap~m~~ nedeniyle bu kesim surlar ~~yak~ n zamanda tahrip edilmi
~~
olup, mevcut ta~~beden yüksekli~i, — anakayaya oyulan temel yuvalar~ndan itibaren — 2.65 m.yi bulmakta ve bu yükseklik baz~~kesimlerde O'a kadar dü~mektedir.
Buna paralel olarak — anakayan~n tabii ini~~ ç~k~~lar~~ ile ba~~ nt~l~~ bir ~ekilde — 1-2
veya 3 ta~~s~ras~~görülür. 1972 kaz~~sezonunda bu kesimde yapaca~~m~z yo~un
çal~~malarla Tap~ nak ve Saray kuzey surlar~~ birle~ tirip, buradaki tal~kirnat
sistemi
bütün ayr~nt~ lar~yla meydana ç~ kar~lacakt~ r.
Kuzey "büyük kule": Saray güney koridoru ile Tap~ nak kuzey koridorlann
~n
birle~ti~i dirse~in kuzey kesiminde yap~lan çal~~ malar s~ras~ nda, muhtemelen kuzey
suruna sonradan eklenmi~~büyük bir kulenin varl ~~~~tespit edildi. Kulenin bat~~
yüzünde yap~lan çal~~ malarla yakla~~ k olarak kuzeye do~ru 11.5o m.lik bir ç~k
~nt~~
te~kil eden bir k~s~ m meydana ç~ kar~ld~ . Büyük kule henüz tamamen aç
~ lmam~~~
olup, gelecek y~ l bu k~s~ m temizlenip gün ~~~~~ na ç~kar~ lacakt~r.
Ayr~ca bu kulenin do~usunda, sur d~~~nda ve sura biti~ik durumda, 400. m.
geni~li~inde, kerpiç duvarlarla çevrili bir mekan ~n varl~~~~tespit edilmi~~
ve henüz
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tamamen aç~lmam~~~olan bu mekân~n içinde ah~ap tavan konstrüksiyonuna ait
oldu~u san~lan dü~ük kalaslara rastlanm~~t~ r. Kuzey surlar~n~n problemli k~s~mlar~ndan biri olan bu bölüm de, gelecek y~lki çal~~malarla ayd~nl~~a kavu~acakt~r.
III. Saray:
Kuzey surlar (Saray güney koridoru kesimi): Kuzey surlar~n~n ~imdiye kadar
ara~t~r~lmam~~~olan ve büyükçe bir bölümünü te~kil eden bu kesim surlar~, saray
güney koridoruna paralel olarak do~u-bat~~ yönünde uzanmaktad~ rlar. Üzeri tamamen toprakla örtülü olan sur trasesi, "Kral Burcu"ndan itibaren do~uya do~ru
takip edilmi~~ve yakla~~k olarak 56.50 m.lik büyük bir k~s~m tamamen meydana
ç~kar~lm~~t~r. Yukar~da da belirtti~imiz gibi bu kesim surlar~, Saray güney koridorunu
kuzey yönde çevrelemekte ve ayn~~zamanda güney koridorun "kuzey teras"~n~n yer
ald~~~~sahaya destekleyen bir istinat duvar~~ve payanda vazifesini görmektedir.
"Kral Burcu"ndan itibaren do~uya do~ru 5 bastion ve 6 kurtin kesimi tamamen
aç~lm~~t~ r. Sur bedeninden ortalama olarak Loo m. lik bir ç~k~nt~~ile ayr~lan bastionlar~n geni~likleri 3.52 ile 3.80 m., kesimleri ise 6.40 m. ile 6.90 m. aras~nda de~i~mektedir. Mevcut ta~~beden yüksekli~i — anakayaya oyulan temel yuvalar~ndan
itibaren — 2.25 m.yi bulmakta ve bu yükseklik baz~~kesimlerde 1.~~o m. ye kadar
dü~mektedir. Bu paralel olarak — anakayan~n tabii ini~~ç~k~~lar~~ ile ba~~nt~l~~bir
~ekilde — 2-3 veya 4 ta~~s~ras~~görülür. "Kral Burcu"na ba~lanan 6 No'lu kurtin
üzerinde ise ta~~beden k~sm~~tamamen y~k~lm~~~olup sadece anakaya üzerindeki ta~~
temel yuvalar' kalm~~t~r. Tap~ nak kuzey ve Saray güney koridorlar~n~n birle~ti~i
dirse~in kuzey kesimlerindeki bu y~lki çal~~malar s~ras~nda tespit edilen "büyük
kule" den itibaren bat~ya do~ru ~~ve 4 No'lu kurtin kesimlerinde, ta~~beden üzerinde,
kerpiç k~s~mla ta~~bedenin intibak~n~~sa~layan loyferler in-situ durumda ele geçirildi.
Üzeri beyaz badanal~~kerpiç beden tamamen y~k~lm~~~olup, kaz~~s~ras~nda ta~~beden
önünde, bloklar halinde ve dü~ ük olarak bulunmu~ tur. 4 No'lu kurtin kesiminin
önünde kal~nl~~~~yer yer o.6o m. ye varan bir kül-kömür tabakas~na rastlanm~~, bu
saha küçük buluntu bak~m~ ndan verimli olmu~ tur. Muhtemelen istilâ s~ras~nda
Saray güney koridorunun yanmas~~ve kuzey duvarlar~n~n buraya y~k~lmas~~sonucunda meydana gelen bu tabaka içinden, üzeri k ~rm~z~~ve sar~~renkli fresko parçalar~, fazlaca okside olmu~~demirden m~zrak ve bronz ok uçlar~~ (2 adet Iskit tipi),
bronz çocuk bilezi~i (y~lan ba~l~), bronz c~mb~z, zikre de~er buluntulard~r. Ayr~ca
bu kesimde yap~lm~~~bir mücadelenin varl~~~n~~gösteren ve kurtin derzine dik olarak
saplanm~~~demir m~zrak ucu da (sö~üt yapra~~) buluntu durumu bak~m~ndan dikkati çeker. Yine bu kesimdeki kül tabakas~~içinde bulunan iki buluntu ise Urartu
sanat~~ bak~m~ndan büyük önem ta~~ rlar. Bunlardan biri kemikten bir amulettir.
Bir yüzüne mühür bask~s~~ ~eklinde, muhtemelen bir hayvan üzerinde kollar~n~~
yukar~ya kald~rm~~~tanr~~figürü i~lenmi~ tir. Ikinci yüzde, kazanmak suretiyle yap~lm~~~
geometrik motifler yer al~ r. Yan yüzde Urartu çivi yaz~ l~~bir sat~r görülür. Ikinci
buluntu ise, bronzdan bir "araba tekerle~i" modelidir. Muhtemelen, ah~ap malzeme kullan~larak yap~lm~~~bir "sava~~arabas~"n~n tekerle~i üzerine kaplanan bronz
plakalardan biridir. 6 ~ual~~ olan tekerle~in di~er bütün detaylar~~belirtilmi~tir.
Saray mutfak döküntüsü : 1971 kaz~s~~sezonunda etrafl~~ bir ~ekilde incelenen
bu kesimde önemli sonuçlara var~ld~. Geni~~döküntü tabakas~n~n ortas~ndan anakayaya kadar inen ve geni~li~i 4.00 m., derinli~i ise 5.25 m. yi bulan bir kesit al~nm~~~
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ve bu alan ayr~nt~l~~bir ~ekilde incelenmi~tir. Bu incelemeler sonucu, döküntü tabakas~n~n, üstten itibaren 4 ana tabaka (I, II, III, IV) ihtiva etti~i anla~~lm~st~r.
FAnd~~bir yang~n~n izlerini ta~~yan II. ve IV. tabakalar~n istilâc~ lara ait tahrip
tabakalar~~olmas~~gerekmektedir. Buradan da anla~~laca~~~üzere, kale, evvelki raporlar~m~zda da detayl~~ ~ekilde belirtti~imiz gibi, biri ikinci iskAndan hemen sonra
olmak üzere iki defa tahribe u~ram~~~olmal~d~r. II. ve IV. tabakalar aras~ ndaki III.
tabaka birinci istilAy~~takiben yap~lan k~sa süreli ikinci iskAn~~göstermektedir. III.
ve en alttaki IV. tabaka aras~nda 3 insana ait kemikler bulunmu~tur ki, bu parçalar
kalenin insafs~zca tahrip edildi~ini gösteren en emin belgeler olarak kar~~m~za
ç~kar. Bunlardan ilk ikisi, biri yeti~kine, di~eri ise muhtemelen küçük bir çocu~a
ait çene ke~niklefidir. Üçüncüsü tam durumda bir iskelettir ki, durumu bak~mmdan da insan~~hayrete dü~ürecek bir vaziyette in-situ durumda ele geçirilmi~tir.
Ellerini yüzüne kapam~~~olarak görülen bu iskeletin yan~ nda hiç bir madeni sava~~
Aleti ve z~rh pullar~~gibi savunmaya yar~ yan parçalara rastlanmam~~~olup, do~u-bat~~
yönünde uzanmakta olan iskeletin bat~ya bakan kafatas~~ile omuz kemi~i aras~nda
ele geçirilen bu üç insana ait kemikleri~~~bir gömü ile ilgili oldu~unu dü~ünmek
yersizdir. Zira bildi~imiz üzere buras~~döküntü tabakas~ndan müte~ekkildir. /skeletlerin incelenmesi bizi bu konuda daha fazla ayd~nlatacakt~r. Saray mutfak döküntüsü, her y~l oldu~u gibi bu y~l da küçük buluntu bak~m~ndan çok zengin olmu~tur.
2 adet bask~~(ta~), ~~adet bask~-silindir (ta~) mühür, boncuklar, pi~memi~~kilden,
etraf~~çivi ve hieroglif yaz~l~~bask~l~~bir kil parças~, m~zrak (demir), çe~itli tipte ok
uçlar~~(bronz), minik küpçükler, çe~itli kalitede tabaklar, üzeri bezekli a~~r~aklar
(ta~) dikkati çeken buluntulard~r.
Ayr~ca bu y~l karayollar~~ekipleri taraf~ndan yap~lan yol yap~m~~ çal~~malar~~
s~ras~nda HakkAri-Gürp~nar yolu üzerinde, Koyunyata~~~adl~~köyün yak~n~ndaki
tepeden, makineler taraf~ ndan toprak çekilmesi s~ras~nda, iyi bir i~çilik gösteren
büyük kalker bloklar ve birtak~m temellerin meydana ç~kar~lmas~~üzerine bu alanda
iki gün süren k~sa bir ara~t~rma yap~ld~~ve bu tepenin 1970 y~l~ nda Çermik adl~~
mevkide bulunan yap~~gibi müstakil bir Urartu sivil yerle~mesi oldu~u tespit edildi.
Bu k~sa çal~~malar s~ras~nda, muhtemelen bir sulama tesisat~na ait kehriz'lerin varl~~~~meydana ç~kar~ld~. Aç~kta kalarak tahrip olmas~na engel olmak için, bu buluntu
kompleksinin üzeri, ileride tekrardan ele al~nmak üzere örtülmü~tür*.
PROF. DR. Ani' ERZEN
8 — Acend4yük'te 1971

ra~~ Çal~~malar~ :

Kurumumuz, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve Ankara Üniversitesi
ad~na yürütülmekte olan Ace~nhöyük kaz~lar~na, üyelerimizden Prof. Dr. Nimet
Ozgüç'ün ba~kanl~~~ ndaki heyet taraf~ ndan 1 Temmuz - 30 A~ustos 1971 tarihle* Yol yap~m~~ çal~~malar~~ s~ras~nda bir raslant~~sonucu meydana ç~kar~lan
bu yeri taraf~m~za an~nda duyuran Çavu~ tepe kalesi harabe bekçisi Mehmet Ku~man'a ve bütün Çavu~ tepe köylülerine, ayr~ca muhafaza tertibat~~alarak, çal~~t~~~m~z
sürece bu mahalli kontrol alt~nda bulunduran Gürp~nar Jandarma kumandan~~
Tekmen Ahmet Ar~n'a dolay~s~yle te~ekkürü bir borç biliriz.

HABERLER

431

rinde devam edilmi~tir. Bu mevsim kaz~~heyeti, Prof. Dr. Kemal Balkan (Filolog),
Gürkan Toklu (Arkeolog), Asistan U~ur Silistreli (Arkeolog), Do~u Mermerci
(Arkeolog), Aliye öztan (Arkeolog), Mine Timur (Arkeolog), Cengiz Erol (Tekniker), Salâhattin öztartan (Foto~raf)'dan kurulu idi.
Kaz~lar üç alanda yürütülmü~tür:
~~ — Sar~ kaya:
1966 y~l~ndanberi kaz~s~na devam etti~imiz bu sahada, TA-U/45; RA-YA/44;
PA-OA/41-42 ve MA-NA/47 plan karelerde, yani yanm~~~saray~n güney, do~u,
kuzey ve kuzey-bat~~yönlerinde çal~~~ld~. Bütün yönlerde yap~n~n taban seviyesine
kadar inildi. Yanm~~~saray~n bu y~l temizlenen k~s~mlar~= üzerinde de onun bazan
duvarlar~n~, bazan da kesif ~ekilde cürufla~m~~~enkaz~n~~temel olarak kullanan
Hellenistik yap~~kat~~mevcuttu. Helenistik yap~lar, saray~n do~u ve kuzeydo~usunda
sa~lam zemin bulmak için çok derinlere inmi~, taban~n ve duvarlar~n~n tahribine
sebep olmu~tur. Sa~lam planlar~n~~tespit edemedi~imiz Helenistik yap~lardan bol
miktarda seramik derledik.
Sar~kaya'n~n ikinci yap~~kat~n~~temsil eden yanm~~~saray~n kuzey koridorunun
ve "Bulle odas~" n~n kaz~s~~tamamland~~~~gibi, do~u avlusunun da sa~lam kalan
k~s~mlar~~aç~~a ç~kar~ld~. Bulle odas~nda bulunan Assur ve Suriyeli brallara ait
(~am~i-Adad, tahdunlim'in o~lu veya k~z~) mühür bask~lar~n~~ta~~yan bulleierin
yard~m~~ile M.O. 18. yüzy~la aidiyeti kesinle~en ve Anadolu'nun bu devirde en
sa~lam korunmu~~yap~s~n~~ te~kil eden saray~n esas k~sm~n~n kaz~s~~tamamlanm~~,
onu üç taraftan çeviren avlunun büyük k~sm~~da aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Binan~n esas
giri~i kuzeyindedir. Bu kap~ya aç~lan kuzey koridorunun do~u ucunda bu mevsim
tespit etti~imiz kap~, saraya çe~itli yönlerden girildi~ini göstermektedir. Acemhöyük saray~n~n en sayan' dikkat özelli~i, bir defada planlanm~~~olmas~d~r. Binan~n
güney taraf~~höyü~ün kenar~na kadar uzanm~~~olup, ovaya ve eteklerdeki ~ehre
nazar bir durumdad~r. Do~u, kuzey ve bat~~ k~s~mlar~n~n ise birbirine e~it olm~yan
mesafelerdeki ta~~kaidelere ve kömürle~mi~~direk kal~nt~lar~na göre revakl~~bir avlu
ile çevrilmi~~oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bu k~s~mlardan temizlenen enkaz, esas
yap~ya bak~nca çok zay~ft~r, fakat tabanlar~~odalar~ndakinden farks~zd~r. Tahrip
sahas~~da dikkate al~n~rsa, Acemhöyük yanm~~~saray~n~n en az altm~~~odal~~monümantal bir yap~~oldu~u anla~~l~r. Bina, ça~da~' resmi yap~lara bak~l~nca, çok say~da
eser de vermi~tir. Bol miktarda bulunan çivi yaz~l~~ve yaz~s~z mühür bask~l~~bulleler,
fildi~i eserler, tabii kristal ve obsidien vazolar, ta~~kaplar, bak~r külçeler, dört tekerlekli tunç araba, silahlar, alt~n e~ya, elbise parçalar~, kapakl~~vazolar, çanaklar,
küpler saray e~yas~= çe~idi hakk~nda de~erli bilgiler sa~lamam~za yard~m etti.
Acemhöyükle s~k~~münasebetini tespit etti~imiz Man saray~'nda raslanan mutfaklar,
banyo daireleri, dershaneler gibi bölmeler Sar~kaya saray~nda bulunmam~~t~r. Bu
tür bölmelerin saray~m~zda da var oldu~unu, ve bilhassa mutfak ve onunla ilgili
e~ya= avlunun kar~~~taraf~nda bulunaca~~n~~ümid etmekteyiz.
Acenahöyük saray~n~n Kani~'deki ça~cla~m~n War~an~a'n~n saray~~oldu~u her
iki sarayda yap~lan son ara~t~rmalarda kesinlikle ö~renilmi~tir.
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Hatipler Tepesi:

Bu tepe, höyü~ün kuzey-bat~~ k~sm~ndad~r. Hatipler Tepesinin en yüksek noktas~n~n bat~s~na rasl~yan ve köylüler taraf~ ndan toprak almak üzere aç~lan büyük
çukurda, 1969 y~l~nda bir sondaj yapm~~, küple dolu bir odaya raslam~~t~k. Bu y~l
bu alanda geni~~çapta kaz~ya ba~lad~k. Burada modern mezarl~k yanm~~~bir eski
binan~n üstünde kurulmu~tur. Mezarlar baz~~duvarlar~n tahribine sebep olmu~sa
da, binan~n ayr~nt~lar~~yanm~~~saraya bak~nca daha iyi korunmu~tur. Bugüne kadar
on odas~n~~açt~k. Bunlardan be~i küplerle dolu olan erzak depolar~d~ r. Bu depolardan üçü kuzey-bat~da, ikisi güney-bat~dad~r. Binan~n in~a tarz~~yanm~~~saray~n ayn~d~r. Yani bir s~ra iri ve yass~~ ta~dan haz~rlanan temel üzerinde k~sa a~açlar, traversler
~eklinde s~ralanm~~, dikmeler, traversler üzerine at~lan ufki hat~llarla, kö~e direklerine ba~lanm~~t~ r. Meydana gelen çerçevenin içi kerpiçle örülmü~tür. Binan~n
geçirdi~i ~iddetli yang~ n sebebiyle, kesif cüruf kitleleri meydana gelmi~tir. Odalarda
bulunan kapakl~~vazolar ve kapaklar~ , ve bunlardan daha önemli olarak sarayda
bulunan mühür bask~lar~n~n ayn~n~~ ta~~yan bulleler, bu resmi yap~y~~da M.O. 18.
yüzy~la tarihlememizi mümkün k~lm~~t~ r. Büyük bir ihtimalle Hatipler Tepesindeki
yap~~saray~n depolar~d~r.
3 — Höyü~ün güneyinde resmi olm~yan yap~lar~n bulundu~unu tahmin etti~imiz alanda ilk ara~t~rmalara ba~lad~ k. Burada da ilk yap~~kat~n~n Sar~kaya'daki
yanm~~~sarayla ça~da~~oldu~unu gördük. Yang~nla tahrip edilmi~~olan bu özel
yap~larda ta~~ve a~aç çok az miktarda kullan~lm~~t~ r. Bu sebeple yap~lara ait duvarlardan ancak izler korunmu~ tur. Taban seviyesinde toplanan çanak çömlek Kani~~
Karumunun Ib kat~ nda bulunanlara benzemektedir. Siyah bir bulleye bas~lm~~~
olan bir damga mühür ayn~~yanm~~~Sarayda bulunmu~tur. Tabanda ele geçirilen
madeni eserler, bu bölgenin de saray oldu~u gibi, maden bak~m~ndan zenginli~ine i~aret etmektedir.
NIMET CIZGÜÇ

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVPMN 1971
ÇALI~MA RAPORU

Bas~mevimiz bu y~l, her y~ldan daha yo~un bir çal~~ma evresini tamamlam~~t~r.
Bas~mevimiz bu y~l geçen y~ldan 1.525.472,47 Lira fazlas~yle 8.676.369,82 Liral~k
i~çilik cirosu yapm~~t~r. Art~~~oran~~% 21.33 dür.
Brüt gelir art~~~na mukabil, giderlerimizde de önemli art~~lar olmu~tur. Gider
toplam~m~z~n incelenmesinden de anla~~laca~~~gibi, üç ana bölümde toplad~~~m~z
bu masraflar geçen y~la nazaran ~öyle gerçekle~mi~tir:

1970
Amortisman
Personel
I~letme Giderleri
Kâr

565.928,07
3.833.159,66
1.640.108,72
~~. ~~~~1.700,90

Art~~~oran~~

1971

Artan miktar

815.995,40

250.067,33
641.805,00

% 44.19

449.'84,76

% 2 7-39
% 16.59

4-474.964,66
2.089.293,48
1.296. ~~16,28

% 16.74

Görüldü~ü gibi giderlerde önemli art~~lar olmu~tur. Bunun nedenlerini ~öyle
özetliyebiliriz:
Amortisman : Bu bölümdeki art~~, y~l içerisinde kapasiteye kat~lan Web
Ofset ve Linofilm makinelerinin amortismanlar~~ve Maliye Bakanl~~~nca 1971 y~l~~
son ay~nda yap~lan de~i~ikli~e uyularak amortisman oranlar~n~n yükseltilmesi dolay~siyle bu y~l 250.067,33 Lira daha fazla amortisman ayr~lmas~ndan ileri gelmi~tir.
Personel Giderleri: Y~l içerisinde yap~lan ücret ayarlamalar~, emekli olan
i~çilerimize verilen tazminatlar, yeniden kurulan Web Ofset ve Linofilm bölümleri
dolay~siyle ihdas edilen kadro nedeniyle, personel giderlerinde 641.805,00 Liral~ k
bir art~~~olmu~tur.
Nisan 1971 de biten toplu sözle~menin yerine yeniden yap~lan sözle~me ancak
Nisan-Aral~k 1971 aylar~na ait sözle~me zam'
~ubat 1972 ay~nda imzaland~~~ndan
lar~~1971 içinde ödenmeyip 1972 hesaplar~ na girmi~tir. Bu bak~mdan, bu bölümde
1972 y~l~~hesaplar~na önemli bir s~çrama olacakt~ r.
~~letme Giderleri: Gerek i~letme malzemesi fiyatlar~ndaki, gerekse geçen y~la
oranla cirodaki art~~~n do~al sonucu olarak bu bölümde 449.184,76 Liral~k fazla
gider olmu~tur.
Yukar~daki üç bölümde belirtilen giderlerin toplam~~ geçen y~la oranla
1.340.879,89 Lira fazla olmas~na ra~men, kar~m~z~n % 16.59 oran~nda 184.415,38
Lira artmas~~memnuniyet verici bir sonuçtur.

Belleten C. XXXVI, 28
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Genel giderlerin ve kar~ n brüt gelire oran~~ ~öyledir:
1970
Amortisman
Personel Giderleri
I~letme Giderleri
Kâr

%
%
%
%
%

7.9
53.6
22.1
15.6
100.0

1971
%
9.4
% 51.6
% 24.1
% 1 4.9
% 100.0

Bu tabloda oranlarda önemli bir de~i~iklik olmad~~~ , kârda binde 7 bir azalma
Oldu~u görülmektedir.
Sermayeye oranla kar~ n durumu, yani verimlilik ise ~öyledir:
Net Kâr
Sermaye

1.296.116,28
= % 21.6
6.000.000,00

Bu oran, Bas~mevimizin i~letme politikas~ na gayet uygun oldu~undan, 1971
y~l~~ çal~~malar~n~~ ba~ar~l~~saymak gerekir.
TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV~~YÖNETIM KURULU

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~H KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA

Say~n Kurulunuzca bizlere verilen denetleme görevi icab~~olarak Türk Tarih
Kurumu ile Türk Tarih Kurumu Bas~mevi'nin 1971 y~l~~bilânçolar~~defter kay~tlar~~
ile birlikte incelenmi~~ve 1970 y~l~~bilânçolar~nda yaz~l~~ k~ymetlerin 1971 y~l~n~n
ilgili hesaplar~na devrolundu~'u, y~l içerisinde yap~lan harcamalar ile muamelelerin
Yönetim Kurulu kararlar~na ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütüldü~ü
tespit olunmu~tur.
Kurum ve Bas~mevi'ne ait defter ve kay~ tlar~n muntazam, muamelât ve mevcudat~~bunlara muvaf~k oldu~unu, Yüksek Kurulunuzun tetkikine sunulan 1971
y~l~~bilânçolar~~ ile kâr ve zarar cetvelinin yine bu kay~t ve vesikalara dayand~~~n~~
arz ve tasdik edilmesini rica ederiz.

DENETLEME KURULU

PROF. DR. MÜN~R AKTEPE

PROF. DR. F~KRET I~ILTAN

T. T. K. Üyesi

T. T. K. Üyesi

FAK~HE ÖYMEN

ES~N SANKUR

T. T. K. Üyesi

Türkiye ~~~Bankas~~
Muhasebe Müdürü

TÜRK TARIH KURUMU'NUN
B ~ LANÇOSU

1 9 7 ~~ YILI

AKTIF

PAS'

KASA

298 .212,63

BANKALAR

I 12 . 083,78

108.560,07 ~~~Bank. 6635
3.523,71 Merkez B. 3509020 ~~o

KANUN/ KES~NT~LER

BANKA HISSE SENETLER~~350 . 000,—
DEMIRBA~LAR

2 • 465 756,48

1.557.388,96 Kitapl~ k
30 .249,5o Kaz~~
4.566 .242,50

BELLETEN
2 • 451 550,YAYIN VE FOTO GEREÇLERI 147 • 284,05
~~29 .475,01 Yay~n Gereçleri
17.809,04 Foto
"

ALACAKLILAR
7 I .479,69 Muhtelif
134.024,52 D~~~Kitapç~lar

138.092,49

BORÇLULAR

362.751,11

. g3o,—
205 .504,2

BELLETEN ABONELERI

1.02,54

TEM~~NATLAR

1.525,—

BANKALAR

TAKIM AVADANLIK

45 614,8

9 .814,73 S. Sigorta Primleri
35 . 800,10 G. Vergisi
EMANETLER

878 . 118,02 Kurum

AMBAR

GENEL VARLIKLAR
15 • 404 6g6,c
SATILACAK KURUM YAYINLARI
7 • 01 7. 792,5-

6. 3o3. 2°6,64

741 • 779,56 ~~~Bank. 20184
5 .561.427,04 I~~Bank. 82555
~~HTIYAT FONU

5.513.990,0

4.874,90 Kredili sat~~lar
57.072,36 Muhtelif Borçlular
19.873,79 Kaz~~avanslar~~
3.653,-- Bas~lmakta olan eserler
83.727,18 Telif ve Tercüme
4-323,1 0 Ciltleme masraflar~~
21.070,78 ~lmi Ara~t~rma-Konferans
38.446,56 ~ç Kitapç~lar
96 . 684,44 D~~~Kitapç~lar
Mensuplar avans~~
BASIMEV~~CAR~~HESABI

8.792.025,84

BASIMEV~~SERMAYES
TA~INMAZ DE~ERLER
ALACAK SENETLERI
TOPLAM

8.717.242,79
95 . 000,34.496.241,67

34.496 .241,67

31. 12. 1971

Muhasebeci

Genel Müdür

U. SÜSOY

ULU~~I~DEM~ R

TI.YRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1971 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU

GELIRLER

'DERLER
kMORT/SMANLAR

8i3-995,4o

PERSONEL GIDERLERI
Ücretler

4-474-964,66

2 .92 7.443,68

I~~k
Kuvvet
Su
Is~ tma
Sigorta
Faizler
Malzeme
Tamir Revizyon
Di~er Giderler
KAR

Bask~~ ~~i Gelirleri
Envanter

Muv. i~çi Ücretleri 2 43 • 741 ,04
356.902,83
Fazla Mesailer
Tazminatlar
o8 5o1,90
81.296,2o
Ikramiyeler
Sosyal Yard~mlar
367.678,50
Sos. Sig. i~veren His. 389 4°0,51
~~LETME GIDERLERI

~~LETME GEL~RLERI

6 . 957. 759,o ~~
848.761,64

KU~E ~~I GEL/RLER/
BIÇAK BILEME GELIRLER/
SAIR GEL~RLER
KIRPINTI KA~IT

7.8436.520,65

403.136,08
~ 8.~~73,90
377.139,48
71.399,71

2.089.293,48

24'737,82
56.915,65
42.651,10
12.703,28
35.960,18
618.829,68
563.068,03
222.762,83
511,664,91
1.296.116,28

8.676.369,82

Muhasebeci
EROL USTON'AR

8.676.369,82

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1971
YILI BILANÇOSU

AKTIF

PAS

SABIT KIYMETLER
Bina
Demirba~lar
Arsa

15.713.873,31

1.120.962,16
13.323 .376,15
~~.269 . 535,00

SERMAYE

6.000.000,

/1-ITIYATLAR ve FONLAR

4.308.675,

Yeti~ tirme

BA~LANMI~~KIYMETLER

1.184-343,02
Depozitolar
7 .835,00
Geçici Arac~~ Hesaplar 641 .892,1 ~~
Tasarruf Bonolar~~
9 .33o,00
Akreditifler
525. 285,9 ~~

I~LETME KIYMETLERI
Ambarlar

2-341.326,20
2.34I.326,20

KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEB/LEN KIYMETLER 4.037.950,84
Mü~teriler
3.076.666,46
Borçlular
723 .5o5,o8
I~~Avanslar~~
~~04 . 000,o0
Emanetler
1.779,30
Senetler
~~32 . 000,00

~~85 .338,04
4 . 23 .337,o6

UZUN VADELI BORÇLAR

KISA VADELI BORÇLAR
Mü~teri Avanslar~~
Alacakl~lar

154 -189,59
~~6 . o3o,64

Emanetler

Senetler
260.000,00
Geçici Arac~~ Hesaplar 3 . 842,32
Bankalar

626.832,22

KAR - ZARAR HESABI
1971 Y~l~~ Kar~~

1.296. 16,2

1.296.116,28
23.358.061,2

23.358.061,23
1 .759.644,2 1
Teminat Mektuplar~~ ~~. 759 .644,2 I

2.961.244,4

787 • 914,95
. '12.434,29

Kanuni Kesintiler

30 • 999,50
49.568,36

NAZIM HESAPLAR

8.792.025,,

T. Tarih Kurumu 8 . 792.025,84

EMRE AMADE KIYMETLER 80.567,86
Kasa
Bankalar

fonu

Birikmi~~Amortis.

NAZIM HESAPLAR

1 .759.644,2
Teminat Mektuplar~~1.759.644,2 I

25.117.705.44

Muhasebeci
EROL 1.15TÜN'AR

25.117.705,4,

.

