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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1964 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1964 y~ l~~ Genel Kurul toplant~s~~3 May~s 1964 Pazar
günü saat 9,30'da Ankara'da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesindeki Kurum merkezinde yap~ld~.
Saat 9,3o'da Kurum üyeleri kurumun kurucusu Atatürk'ün An~t-Kabrini
ziyaret ederek bir çelenk koydular ve sayg~~ duru~unda bulundular. An~t-Kabrir~~
~eref defterine Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun yazd~~~~a~a~~daki yaz~~üyelerce imzaland~ :
"Sevgili Atatürk;
Huzuruna sana ve ülkülerine inancun~z~~ tazele~niye geldik."
Atatürk'den sonra Devrim ~ehitlerinin de mezarlar~~ ziyaret edilerek bir çelenk
kondu.
Saat lo,3o'da Kurum merkezine dönüldü. Ba~kan Genel Kurul'un birinci
oturumunu a~a~~daki söylevle açt~ :
Arkada~lar;
Yoklama yap~lm~~t~r. Ço~unlu~umuz vard~r. Oturumu aç~yorum.
Muhterem Arkada~lar~m;
Yönetim kurulunuz olarak, bir y~ll~k çal~~ma süremizi arkada b~rakm~~~ve huzurunuza
ç~km~~~bulunuyoruz.
~lk önce, pek yak~nda kaybetti~imiz de~erli üye~niz Faik Re~it Unat'~n hât~ras~~için,
sizleri ~~dakika sayg~~ duru~una &kel ediyorum.
Ö~leden sonraki Genel Kurulumuzda geçen y~l~n çal~~ma raporlar~n~~ Say~n Genel Müdürümüz Ulu~~i~demir'den dinliyece~iz.
Kurumumuzun iki y~ld~r muntazam devam eden y~ll~k konferanslar~nt, 1961 y~l~ndan beri
her ay~n ilk Salt günleri yap~lan Kurum ayl~k toplant~lar~n~, Kollar~m~z~n faaliyetleri ve yay~n:lar~m~z yan~nda faydal~~çal~~malar~m~ z olarak kaydedilmelidir.
Kurumumuzun Bina yap~m: h~zla ilerlemektedir. Evimizin karkas k~sm~~ bu ay~n 15 inde
mukavele gere~ince bitmi~~olacakt~r. Bu yeni _y~l program~m~zda duvarlar, alüminyum do~ra~nalar ve bir k~s~m s~hhi" tesisler tamamlanm~~~olacakt~r ümidindeyiz. Türkiye ~~~Bankas~~
binam~z için 50.000 lira yard~mda bulunmu~tur. Bu münasebetle i~~Bankas~~Genel Müdürlü~üne
huzurunuzda te~ekkürlerimizi sunmak isterim.
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Say~n Arkada~lar~m;
Geçen y~lki Genel Kurulumuzun seçti~i ~eref üyelerimizle asil ve muhabir üyelerimizin
Beratlann~~bir az sonra sunaca~~z. Beratlann~~almak için davetimize icabet eden ~eref üyelerimizden Say~n Yüksek Mühendis Rag~p Devres ve Say~n e~leri Selma Devres ~u anda aram~zda
bulunuyorlar. Di~er ~eref üyemiz Budape~te Üniversitesi Profesörlerinden Say~n Fekete Lajos'un
Berah Budape~te Elçili~imiz eliyle kendisine n~nulacakt~r. Merhum Osman Nuri Ergin'in
de beratt ailesine verilecektir.
Asl~' üyeli~e seçilen Say~n Prof. Dr. Adnan Erzi ile muhabir üyeli~e seçilen Say~n Prof.
~erafettin Turan da ~u anda aram~zda bulunmaktadtrlar.
Kurumun üye seçim yönetmeli~i gere~ince, asit üyemiz Say~n Adnan Erzi hakk~nda Say~n
Ord. Prof. Enver Ziya Karal bir "takdim" yapacakt~r. Erzi'nin "Türkiye'de Bibliyografya
meseleleri" hakk~ndaki konu~mas~~bunu takip edecektir.
Muhterem Arkada~lar~m;
Sözlerimi bitirmeden önce samimi kabul edece~inizi umdu~um bir dile~i sizlere bildirmek
ishyorum:
Dü~ünen ve duyan insan, ölümünden sonra de~il, hayat~nda da sevgi, dostluk ve anlay~~~
havas~~ile sartlmastnt arzular. Hayat ve kariyerlerinin muayyen bir devresini idrak etmi~~olan
üyelerimizin - bat~daki örnek ilim kurullar~nda yap~ld~~~~gibi - daha uzun y~llar diledi~imiz
hayatlar~nda sahalar~~ile ilgili toplant~~ dü~ünülmesi ve düzenlenmesi ne güzel ve insani bir
gelene~imiz olacakt~r.
Muhterem Arkadarlar~m ;
Yönetim Kurulumuz üyeleri Say~n Arkada~lar~m ve ~ahstm ad~na sizleri derin sevgi ve
sayg~larla selâmhyor, sözü Say~n Enver Ziya Karal' a b~rak:yorum.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal asil üyeli~e seçilmi~~olan Prof. Adnan Erzi'nin
ö~renim ve ö~retim hayatiyle eserlerini tan~tan bir konu~ma yapt~ktan ve kendisini takdim ettikten sonra Prof. Adnan Erzi'ye söz verildi. Dr. Adnan Erzi "Türkiye'de Bibliyografya Meseleleri" konusunda 20 dakikal~ k bir konferans verdi ve üyelik
and~n~~ imzalad~.
Daha sonra Ba~kan üye beratlar~n~n Kurucu eyelerimizden Ord. Prof. ~smail
Hakk~~ Uzunçar~~l~~ taraf~ndan verilmesini önerdi ve ~eref üyelerinden Selma ve
Rag~p Devres'lere dönerek:
"Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan Türk Tarih Kurumu'nun amaçlar~na hizmetinizi
takdir eden Kurum, geçen y~l size ~eref üyeli~i pâyesini tevcih etmi~ti. ~u anda, Say~n Devres,
size Kurumun ~eref üyeli~ini tescil eden Berat~n~z~~tebriklerimiz ve en iyi mutluluk dileklerimizle
sunuyoruz".
Dediler. Kurumun yeni ~eref üyeleri Say~n Selma ve Rag~p Devres'e Ord. Prof.
Uzunçar~~ll Beratlar~n~~ üyelerin alk~~lar~~ aras~nda verdiler.
Daha sonra asil üyeli~e seçilen Prof. Dr. Adnan Erzi ile muhabir üyeli~e seçilen
Prof. Dr. ~erafettin Turan'a da ayn~~ törenle Beratlar~~ alk~~larla verildi.
Geçen y~lki toplant~da bulunmad~~~~için Berat~n~~ alamam~~~olan eski as!!
üyelerden Ord. Prof. Hâmit Ongunsu'nun da Berat~~bu vesile ile törenle verildi.
Ba~kan gündem gere~ince Genel Kurulun ö~leden sonra toplant~lar~na devam
edece~ini söyledi. Ancak vakit erken, gündemin ö~leden sonraki maddeleri de yüklü

HABERLER

551

bulundu~undan 15 dakikal~ k bir aradan sonra oturuma devam edilmesi uyelerce
arzu edildi. Oya kondu ve saat bire kadar oturuma devam edilmesi uygun görüldü.
15 dakika sonra Ba~kan toplant~n~n ikinci oturumunu açt~. Ço~unluk oldu~undan
Genel Kurulu idare etmek üzere bir ba~kan, bir ikinci ba~kan ve iki sekreter seçilmesini istedi. Ba~kanl~~a Ord. Prof. Enver Ziya Karal, ikinci ba~kanl~~a Ord.Prof. Dr.
Süheyl unver, sekreterliklere de Prof. Dr. Bahad~ r Alk~m ve Prof. Dr. Adnan Erzi
seçildirler.
Ba~kan Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Ba~kanl~ k yerine geçerek gündeme
devam edilece~ini söyledi. Genel Müdür Ulu~~I~clemir Yönetim ve Bas~mevi
Yönetim Kurullar~n~n 1963 y~l~~çal~~ma raporlariyle, Denetleme Kurulu'nun raporlar~n~~ okudu. Ba~kan raporlar hakk~nda söz isteyenlere söz verdi. Ilk sözü
Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ald~. Yönetim Kurullar~'mn ba~ar~l~~ çal~~malar~n~~ övdükten sonra, Londra'da toplanan Milletleraras~~XII. Assiriyoloji Kongresi hakk~nda
kendisinin de Kurum'a ayr~nt~l~~bir rapor verdi~ini, bu rapordan bahsedilmedi~ini
söyledi. Genel Müdür buna cevap vererek kongre hakk~nda etrafl~~ bilgi veren bu
raporun Belleten'de yay~nlanaca~~n~~ söyledi.
Rapor hakk~nda ba~ka söz isteyen olmad~~~ndan ba~kan oya koydu, raporlar
oybirli~i ile kabul edilerek Yönetim, Bas~ mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~~
akland~lar.
Gündemin 4. üncu maddesine geçilerek 1964 bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere
Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. Halil Demircio~lu ve Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen
bütçe komisyonuna seçildiler.
Gündemin 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri gere~ince se~imlere ba~land~. Bu seçimler
sonunda Yönetim Kurulu asli üyeli~ine s~rasiyle ve gizli oyla Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Tahsin Özguç, Prof. Dr. Afet
Inan, Prof. Dr. Cemal Tukin, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Halil Inalc~k;
yedek üyeliklere Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Prof. Tayyip Gökbilgin, Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal seçildiler.
Denetleme Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Dr. Hâmid Ko~ay
ve Bayan Fakihe Öymen, Haysiyet Divan~~asil üyeliklerine Ord. Prof. Ömer Lütfi
Barkan, Ord. Prof. Hâmit Ongunsu, Tahsin Öz, Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~,
Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver, yedeklere Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat, Prof. Dr.
Hâmit Sadi Selen,
Kitapl~ k komisyonuna Dr. Hâmit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~, Prof. Dr.
Adnan Erzi,
Bas~ mevi Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Ord.
Prof. Dr. Ayd~n Say~l~ , Prof. Abdülkadir Inan, yedek üyeliklere Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur oybirli~i ile seçildiler.
Ba~kan bütçenin ö~leden sonra gelece~ini, saat de 13 oldu~una göre gündemin
geri kalan maddelerinin ö~leden sonra görü~ülmesinin uygun olaca~~n~~söyledi ve
Ö~leden sonra saat I5'de toplan~ lmak üzere oturuma son verdi.
Genel Kurulun üçüncü oturumu ö~leden sonra saat 15 de Ba~kan Ord. Prof.
Enver Ziya Karal'~n ba~kanl~~~nda aç~ld~.
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Ba~kan bütçe komisyonu raporunun geldi~ini söyledi. Rapor ve gelir - gider
bütçeleri okundu: Raporda Yönetim Kurulunca haz~rlanan bütçenin yaln~z III.
bölümünde bir de~i~iklik yap~ld~~~~ve Eski Ça~~Kokuma kararlar~na uyularak
kaz~lar maddesine 20.000 lira eklendi~i, buna kar~~l~k bask~~ücretlerinden ~ o.000,
Kongre ve Sergilerden 5000, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu giderlerinden de 5000
liran~n indirildi~i, böylece gelir bütçesinin Yönetim Kurulu tasar~s~nda oldu~u gibi
2.438.300, gider bütçesinin de 2.432.831 lira üzerinden ba~lancli~~~bildirilmekte idi.
Bütçe bu de~i~ikliklerle oya kondu, oybirli~i ile kabul edildi.
Gündemin ~~o ve ii inci maddelerine geçirilerek Yönetim Kurulu ve üye tekliflerinin görü~ülmesine ba~land~~ve ~unlara karar verildi:
— 20 y~l Kurum hizmetinde bulunmu~~ve Kurumun barem cetveline göre
yükselme tavan~na eri~mi~~olup art~k ayl~~~nda bir artt~rma yap~lmas~~mümkün
olm~yan Kurum memurlarma her üç y~lda bir, bir ayl~k tutar~nda k~dem ikra
miyesi verilmesi.
2 - Kurum memurlarma Kurum'dan ayrdd~klar~~zaman beher hizmet y~l~~için
ald~klar~~en son ayl~k tutar~nda emeklilik tazminat~~verilmekte idi. Kurum mensuplar~n~n kendi ayl~klar~ndan % 5 kesilmek, Kurum'dan da % 5 verilmek suretiyle
Anadolu Sigorta ~irketine topluca sigorta ettirilmeleri üzerine sigortaca temin edilen
miktar evvelce verilen miktar~n yüzde altm~~uu kar~~lamakta oldu~undan geri kalan
yüzde k~rk~n~n da Kurumca ödenmesi uygun olaca~~~dört ki~ilik bir komisyonca
kabul edilmi~~ve yönetim Kurulunca uygun görülmü~tür. Önümüzdeki Eylül ay~ndan
ba~lamak üzere Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlü~e girece~inden Kurum memurlar~n~n bu tarihe kadar olan emeklilik haklar~n~n komisyonca önerilen esaslar içinde
tasfiye edilmesi.
3 — Kitapl~k komisyonunca haz~rlan~p Yönetim Kurulunca uygun görülen
kitapl~k yönetmenli~inin —üyelere en çok verilecek kitap say~s~n~n ondan on be~e
ç~kar~lmas~~ suretiyle ve a~a~~daki ~ekilde kabulü.
4 — 29 A~ustos 1964 de Holânda'da toplanacak olan Altaistik konferans~na
Kurum ad~na Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat'~n kat~lmas~.
5 — 70 ya~~n~~bitirmi~~olan Kurum üyeleri hakk~nda kutlama törenleri haz~rlanmas~~ve arma~anlar ç~kar~lmas~~için Prof. Adnan Erzi taraf~ndan yap~lan öneri okundu, Kollardan gelecek tekliflere göre gere~ini yapmak üzere Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi.
6 — Rahmetli Prof. Necati Lugal hakk~nda bir arma~an kitap ç~kar~lmas~~
hususunda Yeni Ça~~Kolunun ald~~~~karar~n uygulanmas~~için Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi
7 — Fundamenta Isti~are Kurulu'na Prof. Fuat Köprülü'nün de kat~lmas~.
8 — Eski metinlerin yay~nlanmas~~hakk~nda Yeni Ça~~Kolunca kurulan komisyona Prof. Osman Turan'~n da kat~lmas~.
— Hastal~klar~ndan dolay~~ Genel Kurula kat~lam~yan Prof. Fuat Köprülü,
Prof. Cavit l3aysun ve Prof. Ayd~n Say~l~' ya Genel Kurul'un sa~l~k dileklerinin
telgraf la bildirilmesi.
Gündemde görü~ülecek ba~ka bir madde kalmad~~~ndan saat 1 8'de Ba~kan
Genel Kurul toplant~lar~na son verdi.

Türk Tarih Kurumu üyeleri An~tkabir'de.

Türk Tarih Kurumu üyelerinin bir arada çekilmi~~resimleri.
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TÜRK TAR/H KURUMU KITAPLI~I
YÖNETMELI ~ I
Madde ~~ — Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~ndan a~a~~daki ilkeler d~~~nda eser
d~~an ç~lanlamaz.
Yaln~z kendileri taraf~ndan kullan~lmak ~artiyle Kurum üyelerine en
çok üç ay için 15 taneye de~in kitap verilebilir. Ba~kas~~taraf~ndan istenmemi~se bu süre iki kez yenilenebilir. Dergiler için müddet 15 gündür
ve yenilenemez.
Fakültelerin yaz~l~~ istekleri olursa fakülte kitapl~klanna müdürünün
sorumlulu~u alt~nda en çok bir ay için kitap verilebilir.
Fakülteler d~~~ndaki kurullara bilimsel inceleme için 15 gün süre ile
kitap verilebilir.
Kurum için bilimsel incelemede bulunanlara veya çeviri yapanlara
yaln~z kendileri taraf~ndan kullan~lmak üzre (a) f~kras~ndaki ~artlar
içinde ve makbuzu Kurum Genel Müdürü taraf~ndan parafe edilmek
suretiyle kitap verilebilir
Kurum memurlar~ndan bilimsel inceleme yapanlara, yaln~z kendileri
taraf~ndan kullan~lmak kaydile (a) f~ksas~ndaki ~artlar içinde ve makbuzu
Kurum Genel Müdürü taraf~ndan parafe edilmek suretiyle kitap
verilebilir.
Geziye ç~kanlar kitaplar~~Kitapl~~a geri vermek zorundad~rlar.
Madde 2

-

Yazmalarla, içinde tablo, gravür gibi resimler bulunan kitaplar veya
bulunmas~~güç de~erli eserler hiçbir suretle Kitapl~k d~~~na ç~kar~lamaz.
E~er bu eserlerin fotokopileri varsa, bunlar birinci maddedeki ~artlara
göre verilebilir.

Madde 3 — Türkçeye çevrilmi~~olup da yay~nlanmam~~~eserlerden yaln~z bir nüsha
olanlar yazmalar gibi d~~ar~~verilemez. Birkaç nüsha olanlar birinci
maddedeki ~artlara göre ödünç verilebilir.
Madde 4 — Kurum ad~na çeviri yap~lmak veya fotokopileri çektirilmek amac~~
d~~~ nda gazete, sözlük ve ansiklopediler hiçbir suretle Kitapl~k d~~~na
ç~kanlamaz.
Madde 5 — Yukar~daki ~artlara uym~yanlara ba~ka kitap verilmez ve durum kitapl~k komisyonuna bildirilir.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1963 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulumuzun 1963 çal~~ma y~l~~raporunu yüksek kat~n~za sunuyoruz.
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BÜTÇE DURUMU
Kurumumuzun 1963 y~l~~gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir:
A. GELIRLER
Bölüm
~~~
IV
V
VI
VII

Gelirin çe~idi

Bütçeye konan
Lira Kr~.

Tahsil olunan
Lira Kr~.

Kurum artt~r~m~ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler

360.346 -200.000
950.000
300
80.000
356.000
32.500

860.346 -200.000 -981.665 64

TOPLAM

1

.979. 1 46

439 -165.161 -356.132 67
33.804 56
2 .537.539 2 7

B. GIDERLER
Bölüm
~~~
IV

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 Kr~.
390.145 -28 00°510.000
891.000
166.00l
1 .979. 146 --

Harcanan
Lira Kr~.
371.803 18
35 • 251 39
430.93 ~~ 05
't • 437 • 426 5 ~~
'44.371 32
2 .41 9.783 45

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1963 y~l~~gelirleri bütçeye konmu~~olandan 558 .393 lira 27 kuru~~fazlad~r. Bu fazIal~~~n 500.000 liras~~ bina için
Türkiye i~~Bankas~ndan al~nan borçtan, geri kalan 58.393 liras~~da Atatürk tesisi,
yay~n gelirleri, türlü gelirler ve üye aidat~~bölümlerinden sa~lanm~~t~ r.
1963 y~l~~giderlerimiz ise bütçeye konmu~~olandan 440.637 lira 45 kuru~~fazlad~r.
Bu fazlal~~~n tümü bina yap~m~na harcanm~~t~r. Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~nda görülen ~~~~ 7.755 lira 82 kuru~~gelir fazlas~~ Kurum artt~r~m~na
al~nm~~t~r.
Kurumumuzun 1963 y~l~~sonundaki mali durumunu gösteren bilânço bu raporumuzun sonuna eklenmi~tir.
Bu bilânçonun pasifinde Türkiye ~~~Bankas~na 2.093.635 lira olarak görünen
borcun 500.000 liras~~Kurumumuzun bina için ald~~~~borçtur. Geri kalan bir buçuk
milyon küsûr lira da Bas~mevinin cilt ve k~li~e atelyelerinin kurulu~unda I~~Bankas~ndan alm~~~oldu~u borcun bakiyesidir. Bu borç Bas~mevinin hükmi ~ahsiyeti olmamas~~
ve gösterilen kar~~l~klar~n Kurum mal~~bulunmas~~ dolayisiyle Kurumumuz ad~ na
tescil edilmi~~bulunmaktad~r.
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YAYIN ~~ LER ~~
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~nlanm~~ t~r :
. CEVDET PA~A : Tezakir, 21 - 39.
ISMAIL SOYSAL : Frans~z B~tililli ve Türk-Frans~z Diplomasi Münasebetleri.
YUSUF HIKMET BAYUR : Türk ~nkilâk Tarihi I. cilt I. k~s~m (2. bask~).
YUSUF HIKMET BAYUR : Türk inkiliib~~ Tarihi I. Cilt 2. k~s~m (2. bask~ ).
AR~F MÜF~D MANSEL : Ege ve Yunan Tarihi (2. bask~).
Belleten say~~ : ~ o6 - 109.
~u eserlerin bask~s~~bitmek üzeredir :
. Ast~~BAKR-~~ T~HRANi : Kitab-~~Diydrbakriyya 2. CÜZ.
2. PAUL MORAUX : Rumca razmalar Katalo~u.
Bu y~l ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r :
. CEVDET PA~A: Tezakir go.
SETON LLOYD VE STORM RICE : Alanya.
HAM~T ZÜBEYR KO~AY : Alacahöyük kaz~s~~1940 -1948 raporu.
G. E. BEAN : Side Kitâbeleri.
Edirne Arma~an~.
RE~IT RAHmETI ARAT : Eski Türk ~iiri.
ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~ Tarihi II. cilt (2. bask~).
Atatürk Y~ll~k Konferanslar:.
Belgeler. (Y~ll~k Belgeler Dergisi).
~~ o. V/. Türk Tarih Kongresi.
. ISMA~L HAKKI Uzu~s~çAR~~L~~ : Osmanl~~Devletinin limiye Te~kilâtt.
12 . Ziya Gökalp'~n Mektuplar~.
. JALE ~NAN : Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri.
Bunlardan ba~ka ~u eserlerin bas~lmas~na karar verilmi~tir :
. Rahmetli Mazhar Müfit Kansu'nun "Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le
Beraber" adl~~ hât~ralar~.
SEMRA OGEL : Anadolu Sekuklulartn~n Ta~~Tezyinat~.
E. Boscx : ~lk Ça~da Ankara tarihi için kaynaklar.
BERNARD LEWIS : Yeni Türkiye'nin do~u~u.
AFET ~NAN : Atatürk'ün el yaz~lar~~ile çal~~malar~~üzerine.
M~LLETLERARASI KONGRELER
1963 y~l~~içinde Avrupa'da toplanan Milletleraras~~iki kongreye kat~lm~~~ bulunuyoruz.
XII. Asiriyoloji Kongresi :
- 4 Temmuz 1963 de Londra'da toplanan Milletleraras~~XII. Asiriyoloji kongresine Genel Kurulumuzca verilen karar gere~ince üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin
özgüç ve Prof. Dr. Bahad~ r Alk~m kat~lm~~lard~r. Prof. Dr. Tahsin özgüç'ün bu
kongre hakk~nda Kurumumuza verdi~i rapordan anla~~ld~~~na göre, Kurumumuzca
yap~lmakta olan Kültepe ve Alt~ntepe kaz~lar~n~n sonuçlar~~kongreye kat~ lanlarca
büyük ilgi görmü~tür. Prof. Tahsin özgüç Alt~ntepe kaz~lar~~ hakk~nda, Prof. Baha-
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d~r Alk~m Tilmen Höyük kaz~lan hakk~nda, ba~ka bir davetle Lonra'da bulunmakta
olan Prof. Nimet özgüç de "Kültepe'de Asur Kolonileri devrinde Harb Tannlan" konusunda birer tebli~~sunmu~lard~r. Prof Tahsin özgüç 4 Temmuz Per~embe günü
kongrenin son oturumuna ba~kanl~k etmi~tir.
VIII. Klâsik Arkeoloji Kongresi :
3 - 13 Eylül 1963'de Paris'te toplanan Milletleraras~~VIII. Klasik Arkeoloji
Kongresine Kurumumuz ad~na üyelerimizden Kongrenin ~eref Komitesi üyesi ve
Anadolu Seksiyonu Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel'le üyelerimizden Ord.
Prof. Dr. Ekrem Akurgal kat~lm~~lard~r. Anadolu seksiyonunda yap~lan ve Frig
sanat~na ait olan iki ana bildiriden birisini Prof. Ekrem Akurgal "Frig Problemleri"
konusunda yapm~~~ve büyük bir ilgi görmü~tür.

KONFERANSLAR

Kurumumuz bu y~l da y~ll~k konferanslar~n~n II. serisini düzenlemi~tir. Rahmetli
Ba~kanlanm~zdan Ord. Prof. Yusuf Akçura, Ord. Prof. ~emseddin Günaltay ve
Tevfik B~y~kho~lu'nun aralar~na atanan bu konferanslara 3 Ocak 1964 günü ba~lanm~~t~r. Onbe~~günde bir cuma günleri saat ~~7,30'da Kurum merkezinde verilecek
olan konferanslar~n say~s~~ ~~~~olup son konferans 19 Haziran 1964 cuma günü verilecektir. Konferanslann listesi ~~09 say~l~~ Belleten'de yay~nlanm~~t~r.
Bundan ba~ka Kurumumuz zaman zaman Ankara'y~~ziyaret eden yabanc~~
bilim adamlar~na da konferanslar verdirmektedir. Bu arada 16 May~s 1963'de
Selanik Üniversitesi Profesörlerinden Dr. G. Bakalakis "Makedonya bölgesi arkaik
eserleri" konusunda, 19 Kas~m 1963'de Brüksel ve Gand Üniversiteleri Profesörlerinden ve Brüksel Islam Ara~t~rmalar~~Merkezi Direktörü tan~nm~~~Islam tarihçisi Dr.
Armand Abel "Basra'da ~hvan-üs Safa Muam~nast ve bunun X. yüzy~lda Halifeler Devletinin Sosyal Tarihi bak~m~ndan Mânas~" konusunda, 17 Aral~k 1963'de Londra Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Bernard Lewis "~slâm Ansiklopedisinin yeni ne~ri" konusunda,
~~o Ocak 1964'de Macar Ilimler Akademisi uzmanlar~ndan Gerö Gyözö "Macaristandaki Türk Eserleri" konusunda, '3 Mart 1964'de Chicago Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Braidwood ile Istanbul Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Halet Çambel
"1963'de Güney-Do~u Anadolu'da yap~lan Tarih öncesi Ara~t~rmalar~" konusunda, 17
Mart 1964'de Londra Üniversitesi Warburg Enstitüsü kütüphane müdürü Dr. Otto
K~~rz "Osmanl~~Sanat~n~n Rönesans Devri Avrupa Sanat~na Tes~ri" konusunda birer konferans vermislerdir. Bu konferanslar Belletenimizde yay~nlanacakt~r.

GENEL KURUL TOPLANT1SI MÜNASEBET~YLE VERILEN
KONFERANS

Her y~l Genel Kurul toplant~s~~vesilesiyle verilmesi gereken bilimsel konferans~~
bu y~l üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel "Pamphilia ~ehirleri Surlar~~
ve ~ehir Plânlan" konusunda projeksiyonlu olarak vermi~~ve konferans büyük bir ilgi
ile izlenmi~tir.
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AYLIK TOPLANTILAR

Kurumumuzun Ankara'da bulunan üyeleri ayda bir defa Kurum merkezinde
toplanarak çe~itli konular üzerinde görü~meler yap~lmas~n~, bu arada üyelerimizin
bilimsel çal~~malar~~ hakk~nda birbirine bilgi vermelerini istemeleri üzerine Ba~kanl~kça 26 Aral~k 1963'de üyelerimize birer mektup gönderilmi~~ve her ay~n ilk sal~~
günü saat ~~7,30'da Kurum toplant~~salonunda bu çe~it toplant~lar yap~ laca~~~duyurulmu~tur. Ilk toplant~~7 Ocak 1964'de yap~lm~~t~r. Toplant~lara önceden düzenlenmi~~
birer gündemle devam edilmesi kararla~m~~t~r. Istanbul'daki arkada~lar~m~z~ n da
kendi aralar~nda bu gibi toplant~lar cluzenlemelerini dileriz.
EDIRNE SEMINER~~

Edirne'nin 600 üncü fetih y~l dönümü münasebetiyle Kurumumuz 9-12 Eylül
1963 tarihleri aras~nda Edirne'de bir seminer düzenlemi~tir. Edirne'nin eski ve yeni
tarihini çe~itli yönlerden inceleyen ve 1 2 konferanstan ibaret bulunan bu seminer Edirneli ayd~nlar taraf~ ndan büyük bir ilgi ile izlenmi~tir (Bak~n~z Belleten
1o8 s. 719).
~ LMi ARA~T1RMALARA YARDIM
Bu y~l da Genel Kurul kararlar~na uyularak üyelerimizden be~~ki~iye ~ o.000 lira
tutar~nda ilmi ara~t~ rma yard~m~~yap~lm~~t~r. Ilmi ara~t~rmalar için Genel Kurulca
yeni bir yönetmelik kabul edilmi~~oldu~undan bundan sonraki yard~mlar bu yönetmelik gere~ince yap~lacakt~r.
KIBRIS TARIHI ÜZERINDE ÇALI~MALAR

toplant~s~nda yaz~lmas~~kararla~m~~~olan "Türk Tarihi
Genel Kurulumuzun 1959
içinde K~br~s" adl~~ eser üzerindeki çal~~malar devam etmektedir. Bu y~l içinde K~br~s'~n Eski Ça~~tarihi üzerinde ara~t~rmalar yapmak üzere üyelerimizden Prof. Dr.
Afif Erzen'le, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Eski Ça~~Tarihi
Profesörü Füruzan K~nal K~br~s'a gönderilmi~lerdir. K~br~s tarihi üzerindeki çal~~malar~~ özetleyen bir haber 1 o9 say~l~~Belletende yay~nlanm~~ t~ r.
KURUM B~NASI

Geçen y~lki raporumuzda yap~m~ na ba~lanaca~~n~~ haber verdi~imiz Kurum
binas~n~n toprak kaz~lar~ na May~s 1963 ay~~ ba~~nda ba~lanm~~~ve 2 2 Haziran
1963 Cuma günü Milli E~itim ve Içi~leri bakanlar~n~n huzuriyle temel atma
töreni yap~lm~~t~r. Masraf art~~ kâr esas~~ üzerine ve yar~~emanet usuliyle ba~lanan
ve program gere~ince 1963 y~l~~ içinde karkas k~sm~n~n bitmesi gereken binam~z~ n
temelde su ç~kmas~~ ve ya~murlu havalar~n uzun sürmesi yüzünden son kat~~
bitirilememi~ tir. 1964 y~l~~ nisan~nda tekrar i~e ba~lanarak 1-1,5 ay içinde karkas
k~s~m bitirilerek çat~~kapat~lacak ve 1964 y~l~nda duvarlar, do~ramalar, çat~n~n
bak~r kaplamas~~ ve bir k~s~m s~hhi tesisat ihale edilecektir. 1964 program~n~n
yakla~~k olarak bir milyon lira ile tamamlanaca~~~hesaplanm~~t~r.

HABERLER

558

YENI ÜYELER

Bildi~iniz gibi geçen y~lki Genel Kurulumuz biri as~l, dördü ~eref ve biri de
muhabir olmak üzere alt~~ de~erli arkada~~m~z~~Kurum üyeli~ine seçmi~~bulunmaktad~r. Beratlar~~bu Genel Kurulumuzda törenle verilecek olan yeni üyelerimizden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih Profesörü Dr.
Adnan Erzi as~l üyeli~e, Budape~te Üniversitesi Profesörlerinden Fekete Lajos,
Yüksek Mühendis Rag~b Devres ve Bayan Selma Devres ile rahmetli Osman Nuri
Ergin ~eref üyeli~ine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih
Profesörlerinden ~erafettin Turan muhabir üyeli~e seçilmi~lerdir. Aram~za katilmalar~ndan büyük k~vanç duydu~umuz bu de~erli arkada~lar~m~z~~ sayg~~ve sevgi
ile selâmlar~z.
KOL ÇALI~MALARI

Kollar yönetmelik gere~ince toplant~lar~n~~yapm~~lar ve gerek Yönetim Kurulundan gönderilen, gerekse üyeler taraf~ndan önerilen konular~~ inceleyerek kararlara ba~lam~~lard~r.
UNESCO

TüRK~YE M~LLi KOMISYONUNDA ÇALI~MALARIMIZ

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil eden Asba~kan~m~z Prof. Dr. Afet Inan'~n 1963 y~l~~çal~~malar~~hakk~nda bize verdi~i raporda
~unlar bulunmaktad~r:
UNESCO Genel Merkezi 1963'de Atatürk'ün 25 inci ölüm y~ldönümünü
dünya ölçüsünde anm~ya karar verdi~inden Türkiye Milli Komisyonu'nun bu
konudaki çal~~malar~na temsilcimiz de kat~lm~~~ve Atatürk'ün çe~itli demeçlerinden
denenen eserin haz~ rlanmas~na yard~m etmi~tir. Ayr~ca d~~~ülkelerde yay~nlanmak
üzere makale haz~rlam~~t~r.
Genel Kurulca tekrar Yönetim Kuruluna seçilmi~~olan arkada~~m~z, Milli
Komisyon'un Diyarbak~ r - Gaziantep haftas~na kat~larak her iki ~ehirde birer
konferans verdi~i gibi, bu merkezlerde K~z Enstitüsü Ö~retmenleri ve kad~n te~ekküllerini birer "Halk Sanatlar~~Müzesi" kurmaya te~vik etmi~~ve bu fikir gerçekle~mi~tir. Temsilcimiz UNESCO'ca y~ldönümleri an~lacak Türk büyüklerini tesbit
amaciyle kurulan özel komisyona ba~kanl~k etmekte ve Milli Komisyon'un Kurumumuzla i~birli~i yapmas~n~~sa~lamaktad~r.
BA~BAKANI ZIYARET

27 Nisan 1963 Cumartesi günü Yönetim Kurulunuzu temsil eden bir heyet
Say~n Ba~bakan~~makam~nda ziyaret etmi~~ve Kurumumuzun çal~~malar~~hakk~nda
kendilerine bilgi vererek baz~~ dileklerde bulunmu~tur. Bu arada Atatürk'ün kitaplariyle çal~~malar~na ait belgelerin An~ t Kabir'de özel bir bölümde te~hir edilmesi ve
bir Atatürk ar~ivi kurulmas~~hususundaki önerimizi Say~n Ba~bakan tasvip buyurmu~lar ve gereken emirleri vermi~lerdir. Birinci Büyük Millet Meclisi müzesinde
bulunan Atatürk'e ait bir k~s~m belgeler Asba~kan~m~z Prof. Afet Inan ve Genel
Müdürümüz Ulu~~i~demir'in de kat~ld~klar~~ özel bir komisyon taraf~ndan gözden
geçirilerek tasnifi yap~lm~~t~r.
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Ayr~ca eski eserlerin korunmas~~için Ba~bakan~m~z~n i~nzasiyle Vak~flar Genel
Müdürlü~ü taraf~ndan bütün illere gönderilmi~~olan genelgenin Kurumumuzca
bast~r~l~p da~~t~lmas~na Say~n Ba~bakan müsaade etti~inden bu genelge çok miktarda
ve büyük boyda bast~ nlarak okullara, Müzelere, ve Halkevlerine gönderilmi~tir.
KtTAPLIK

Kurum kitapl~~m~n 1963 y~l~~içindeki çal~~ma ve geli~meleri ~öyledir :
Y~l içinde 299'u sat~n al~nmak, 773'ü arma~an ve de~i~tirme yoluyla kitaph~r~m~za 1072 cilt kitap girmi~, bunlar~n kay~tlar~~ ve fi~leri tamamlanarak okuyuculann faydalanmasma sunulmu~tur.
Yine y~l içinde 230 u sat~n al~nmak, 747'si arma~an ve de~i~tirme yoluyla 977
süreli yay~n ve 2507 günlük gazete gelmi~tir.
Ayr~ca 13 mikrofilm, 4. fotokopi, bir yazma eser sat~n al~nm~~, arma~an yoluyla 4 harita gelmi~tir.
Uyelerimizden Rahmetli Osman Ferit Sa~lam ve Tevfik B~rld~o~lu'nun ba~~~ladd~lan dergi ve gazetelerin kay~tlar~~yap~larak yerlerine konmu~tur.
Rahmetli Zeki Oral'dan sat~n ald~~~m~z 711 parça Anadolunun Türk - Islâm
devri kitâbe estampajlann~n fi~leri yaz~lm~~~ve tasnifleri yap~lm~~t~r.
1Jyelerimizden Say~n Faik Re~it Unat'~n kitapl~~~m~za ba~~~lad~klan çe~itli
dillerde 465 tane atlas, harita, kronoloji ve el kitab~n~ n konulara göre tasnifi yap~lm~~, fi~lerinin yaz~lmas~na ba~lanm~~t~r.
Rahmetli Ba~kanlar~m~zdan ~emseddin Gtinaltay'~n varisleri taraf~ndan Kurumumuza ba~~~lanm~~~olan 30 sand~k içindeki kitaplar~~Istanbul'dan Ankara'ya
ta~~nm~~~ve tasnifleri yap~lmak üzere kitapl~~~m~za konmu~tur.
D~~~ülkelerdeki, Üniversite, Akademi ve bilimsel Kurumlarla yapmakta oldu~umuz kitap de~i~tirme i~i gittikçe geni~lemektedir. ~imdi 171 Kurumla de~i~tirme
yapmaktay~m.
Y~l içinde 668 kitap ve 88 dergi ciltlenmi~tir.
Kitapl~k Komisyonu gerektikçe toplanarak kitapl~~~m~z~n çe~itli sorunlar~n~~
karara ba~lam~~, al~nacak kitaplar~~seçmi~~ve Genel Kurulun onay~na sunulan
yeni yönetmeli~i haz~rlam~~t~r.
1963 y~l~~sonunda kitapl~~~m~zdaki kitaplann toplam~, süreli yay~nlarla mikrofilmler ve fotokopiler d~~~nda 4.3.309'a yükselmi~tir.
KAZ ILAR

Bu y~l da Eski Ça~~Kolunun verdi~i kararlara uyularak Trakya ve Marmara
bölgesinde Tarihöncesi ara~t~rmalar~~yap~ld~~~~gibi, Alaca Höyük, Kültepe, Alt~ntepe, Konya Karahöyü~ti, Side, Tilmen, Toprakkale, Karatepe ve Çandarl~~kaz~lanna da devam edilmi~tir.
Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~l da kaz~lanm~za para ve uzman yard~m~~yapm~~t~r.
Bakanl~~~n bu verimli i~birli~ine kar~~~en içten te~ekkürlerimizi sunmar bir ödev
sayanz.
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Yap~lan kaz~lar ve ara~t~rmalar hakk~nda kaz~~direktörtlü~ünden ald~~~m~z k~sa
raporlar~~oldu~u gibi sunuyoruz:
~~— Marmara ve Trakya Bölgesi Tarihöncesi Ara~t~rmalar~ :
Türk Tarih Kurumu ad~na 1963 y~l~~yaz mevsiminde Marmara ve Trakya
bölgesindeki istik~af ve sondajlanm~z Tuzla, Malkara ve Ke~an dolaylannda olmu~tur. Tuzla civar~nda, Fikirtepe ve Pendik kalkolitik devir kültür malzemesine benzerli~i tahmin edilen, baz~~keramik parçalar~n~ n bir okulun temel kaz~s~nda meydana
ç~kar~ld~~~n~~Topkap~~Müzesi Direktörü Say~n Hayrullah Örs taraf~m~za ~ifahen bildirmi~tir. Biz bu buluntu haberinden önce Tuzla içmeleri ile Kurt fabrikas~~dura~~~
aras~ nda sahilde, denize yak~n bir mevkide tipik bir höyük görünü~ünde olan tepecikte ufak bir sondaj yapt~k. Takriben 20 metre çap~nda olan bu tepeci~in k~y~~kesitinde ocak kal~nt~lar~n~~(kül, kömür) tesbit ettik. Höyü~ün düzeyinde ve bu sondaj
kesitinde i~aretleyici herhangi bir keramik parças~~elimize geçmemi~~olmakla beraber
burada ve haber verilen mevkide bir ar~t~rma yap~lmas~n~~öngörmekteyiz. Trakya'da,
Tekirda~~yönünden Malkara ve Ke~an dolaylannda istik~aflarda bulunduk. Ke~an
ovas~ nda (yeni muhacir köyü) yak~n~nda baz~~yass~~Tümülüsler (Höyük?) tesbit
ettik. Küçük Çekmece civar~ nda Yar~mburgaz ma~aras~ndaki kaz~ ya, ilgili makamlardan ara~t~rma müsaadesi bekledi~imiz için, 1963 mevsiminde ba~l~yamad~k.
Yanmburgaz ma~aras~ nda Türk Tarih Kurumu ad~na ara~t~rma izni M.E.
Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünden gelen 12 Kas~m 1963 ve
471-3971 say~l~~yaz~~ile bildirilmi~~oldu~undan 1959 y~l~ ndanberi yapma~~~istedi~imiz
sistemli ara~t~rmaya 1964 yaz mevsiminde ba~l~yaca~~m~z~~kuvvetle umuyoruz. Bu
arada Silivri'nin Kanall~~köprü höyü~ünde de 1963 y~l~nda ba~lamaya muvaffak
olamad~~~= ara~t~rmaya ve imkan oldu~u takdirde Tuzla sondaj~ na 1964 mevsiminde te~ebbüs etmek arzusundarz.
1963 y~l~~istik.~aflann~ n en önemli bir sonucu, Türkiye Trakyas~nda 1959 y~l~ndanberi üzerinde durdu~umuz megalit amtlardan Dolmenleri, Edirne ilinin Lala
Pa~a ilçesinde Büyünlü Köyü dolaylar~ nda tesbite muvaffak olu~umuzdur. Bu
Lala Pa~a-Büyünlu Dolmenleri hakk~ nda ilk notu Belleten'de fotograflariyle yay~nlam~~~oldu~um için burada fazla aç~klamada bulunm~yaca~~m. (Bk. ~. A. Kansu,
Edirne'nin Lala Pa~a - Büyünlü Dolmenleri Hakk~ nda Ilk Not -= Note Preliminaire
sur les Dolmen de Lalapa~a - Büyünlü â Edirne, Belleten, cilt XXVII. Say~~ 107.
S: 491 - 494 -I- 495-497 Ankara, 1963). Arkeolojik oldu~u kadar turistik de~er ve
önemi de a~ikâr bulunan bu Dolmenlerde ve civarlar~nda sondajlar yap~lmas~n~~da
gerekli görmekteyiz.
Türk Tarih Kurumu ad~na ~~959'dan beri yapmakta oldu~umuz Marmara
bölgesi ve Trakya'daki istik~af ve sondajlar~m~za ait 1959-1962 çal~~ma mevsimterini kapsayan raporu da belgeleriyle birlikte yay~nlam~~~bulunuyoruz. Baki= •
~evket Aziz Kansu, Marmara Bölgesi ve Trakya'da Prehistorik iskan Tarihi bak~m~ndan Ara~t~rmalar (1959-1962) Recherches sur le peuplement Prhistorique dans
la rgion de Marmara et en Thrace Turque (1959-1962) Belleten, cilt XXVII. Say~~
~ o8 S. 657-676 -F 677-705. Ankara 1963).
ORD. PROF. DR.

~EVKET

Aziz KANsu
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Alaca Höyük 1963 Kaz~s~ :

T. T. Kurumu ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün sa~lad~~~~
maddi imkânla 194.8'de muvakkaten tatil edilen Alaca-Höyük kaz~s~na Dr. Hâmit
Z. Ko~ay idaresinde arkeolog Osman Aksoy ve ~stanbul Arkeoloji Müzeleri foto
atölyesi ~efi Abdullah Çizge'nin de i~tirakiyle tekrar ba~lanm~~t~r.
Kaz~~ortalama 50 i~çi ile 12 Eylül — 26 Ekim 1963'e kadar surmü~tür. 1963 de
elde edilen ba~l~ca sonuçlar ~unlard~r :
~~— Sfenks Kuzeyindeki IV. mimari kat (eski Hitit kat~) takriben M.O. 1800
de yanm~~t~r. içi siyah bir evin kilerindeki küp içinde kavruk kuma~~bulunmu~tur.
C 14 tahlili ile bu yang~n~~kesine yak~n tarihlendirmek mümkün olacakt~r.
2 — Höyük'ün merkezine raslayan yerde Eski Hitit mahallesi geni~~ölçüde
aç~lm~~t~rt~r.

3 — Höyük güneyinde, vaktiyle Makridi'nin sondaj yapt~~~~yerde yeni Hitit
mahallesi aç~lm~~~ve burada Hieroglif yaz~l~~mühürler bulunmu~tur.
4 — Eski Bronz ça~~~k~ral mezarlar~n~n iskân sahalar~~ile olan ba~lar~~ayd~nlat~lm~~t ir.
5 — 1963 mevsiminde müzelik olarak envantere kayd olunan eser say~s~~224 dür.
3 — Kültepe Kaz~lar: :
Kültepe kaz~lar~na bu y~l da Kurumumuzla Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na, üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'ün ba~kanl~~~nda Prof. Dr. N.
Ozgüç, Prof. Dr. K. Balkan, Mimar Arkeolog M. Akok, Dr. K. Emre, Foto~raf
S. öztartan ve mustahz~r A. Gök'den kurulu heyet taraf~ndan devam olunmu~tur.
Kaz~lara bilgilerini artt~rmak, bu sanat~~ö~renmek maksad~yle, de~i~ik zamanlarda,
7 arkeoloji ö~rencisinin de i~tiraki sa~lanm~~t~r.
Kültepe-Kani~~kaz~larmda bu sene de, büyük merkezin Eski onasya medeniyetlerindeki önemli mânas~na uyacak ~ekilde, çe~itli arkeoloji ve filoloji vesikalar~~
ke~folunmu~tur. Kültepe kaz~lar~, her iki bölümünde de, büyük çapta Mimari bir
hafriyatm örne~ini vermektedir. Bu sene tepedeki çal~~malar~m~z Anitta ~ehrinde, yani,
Anitta ile ça~da~~vesikalar~~ veya do~rudan do~ruya bu ilk büyük Anadolu kral~na
ait yaz~l~~vesikay~~veren mimarl~k kat~nda teksif olunmu~tur. Gerçekten, Kultepe'de
bu kat~n temsil etti~i ~ehir geni~~te~kilâth ve in~ai bünyeleri çok sa~lam olan monümental binalarla kapl~d~r. Plânlanna ve içlerindeki vesikalara göre, bu binalar~n özel
ikametgâhlara ait olmad~~~, saraylar~n idareye tahsis edilen k~s~mlar~n~, kabul salonlar~n~, depolar~n~~ temsil etti~i anla~~lmaktad~r. Bu devrin bu plândaki mimarl~k
eserleri ve bu tipteki yaz~l~~vesikalar~, henüz, di~er ~ehirlerde ele geçirilmemi~tir.
Kan~m sahas~nda,Ib veli. yap~~katlar~nda çal~~~lm~~t~r. II.Katda dört yeni ar~ivde
tablet, aç~lmam~~~zarf veya zarf parças~~bulunmu~tur. Ar~ivlerin sahipleri, bugüne
kadar, vesikalar~ na raslanmam~~~olan yeni Assurlu tüccarlard~r. Hususi odalarda
korunmu~~olan tabletlerin yan~nda bulunan ve cazip ~ekilleri, ayna gibi parlak
astarlar~, boyal~~ nak~~lariyle dikkat~~üstünde tophyan vazolar~n mühim bir k~sm~,
bu ça~da, Anadolu'da üniktir. Her iki katta bulunan idhal e~yas~ndan baz~lar~,
tabletlerin ve silindir mühür bask~lanmn yard~m~yle elde edilen kronolojik neticeleri do~rulay~c~~ bir mânaya sahibdir. 1963 y~l~~kaz~lan da, Kültepe'nin bu ça~da
2 ~~4

Bellaen C. XXVIII, 36
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büyük bir sanat merkezi oldu~unu, yeniden göstermi~tir. ~ehrin büyük atölyelerinde
imâl edilen madeni e~yamn nevileri, seramikte görülen tekâmülün ~a~~rt~c~~durumu,
hayvan biçimli kaplar~n fevkalade ~ekilleri, insan biçimindeki tanr~~heykelciklerinin üslübu bu sanat merkezinin belirli bir ça~da, yani, ayr~~dille konu~an,
ayr~~~rklar~~temsil eden iki kav~nin bir maksad u~runa birbirleriyle, en s~k~~bir ~ekilde,
temasa geçtikleri devirdeki zenginli~ini ispat etmektedir. Bu mana içinde de~erlenen
Kültepe'nin yaz~l~~ ve yaz~s~z vesikalan iki müzenin -Ankara Arkeoloji Müzesi ve
Kayseri Müzesinin- çok verimli, mü~terek bir kayna~~d~r.
4 — Alt~ntepe kaz~lar~~:
Alt~ntepe'de merasim salonu, tam planiyle, meydana ç~kar~ld~. Saray~n dört
d~vann~n da fresklerle süslendi~i anla~~ld~. Giri~i, arka arkaya, iki oda ~eklindedir.
Yeni motifler eskiden bulunanlar~n benzeri olmakla beraber, yenileri duvarlar~n
hangi motiflerle süslendi~ini, münferit motiflerin tertibini do~ru bir ~ekilde
ö~renmemizi sa~lad~. Merasim salonu, apadana ~eklindedir. Bilindi~i üzere, iran'da
apadana'lar birdenbire, mütekâmil bir ~ekilde, ortaya ç~kmaktad~r. Alt~ntepe
apadana's~n~n ke~fi ile, Akamenid'Ierin apadana denilen merasim salonlar~n~~nereden
ve kimden ö~rendikleri ispat edilmi~tir. Urartular~n Onasya'mn mimarl~k tarihine
getirdi~i yeniliklerin en önemlisini bu salon tipi temsil eder.
Mâbedin bat~s~ndaki odalar~n tamam~, ve mozaikli avlunun bir k~sm~~meydana
ç~kar~lm~~t~r. Alt~ntepe mâbedi, bütün heyetile, en çok Erebuni (Ann-berd)
mâbedine benzemekle beraber, avlusunun geni~li~i, dört taraf~nda sütunlu revaklar~n varl~~~~bak~m~ndan, daha geni~~bir plana sahiptir. ~ki mâbedin di~er mühim
mü~terek bir hususiyeti de, her ikisinin etraf~ndaki odalar~n, salonlann bollu~udur.
Alt~ntepe'de bu odalar, fresklerle süslüdür. Bunlardaki hayvanlar~n üslübu, hendesi
süslerin ~ekil ve tertip tarzlar~, Alt~ntepe'de son Urartu kat~n~~temsil eden apadana'n~n
fresklerinden farkl~d~r. Urartu mâbedinin plan~~ve etraf~ndaki odalarla olan münasebeti de, Urartu mimarl~~~na hast~r ve Yak~n Do~u'ya Urartular taraf~ndan getirilen bir yeniliktir. Alt~ntepe bütün yap~~ heyetiyle, yani mâbedi, saray~, mezarlar~,
resmi depolar~, aç~k mâbedi ve iç-içe, ku~aklar halindeki kalesiyle, bir aç~k müze
halinde korunma~a de~er bir Urartu uç beyinin tipik kalesidir.
Anadolu arkeolojisi ve tarihi dinamik bir terakki göstermektedir. Kültepe
ve Alt~ntepe kaz~lar~, her sene, bu terakki zincirinin iki önemli halkas~n~~ temsil etmektedir.
TAHS~~N ÖZ GÜÇ

5 — Karahö:yük Kaz~s~~ :
Türk Tarih Kurumu ile Ankara eniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
ve Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yap~lmakta olan Konya Karahöyük kaz~s~na 1963 y~l~nda 4 Eylül 'den 15 Ekim tarihine
kadar devam edilmi~tir.
Ord. Prof. Sedat Alp'~n ba~kanl~~~ndaki kaz~~heyetine Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Hititoloji Asistan~~Dr. Hayri Ertem, ayn~~ Fakülte ö~rencilerinden Belkis
Talu, Nafiz Ayd~n, müstahz~r Osman Karakaya ve Müzeler Genel Müdürlü~iinden foto~rafç~~ Selahattin öztartan kat~lm~~lard~r.

HABERLER

563

1963 y~l~nda Karahöyük'te üç ayr~~sahada çah.~~lm~~t~r:
1. — C çukurunda 7. kat~n alt safhas~~ara~t~r~lm~~~ve 1961'de evvelce tesbit edi-

len iki mal~zene ilave olarak üç mahzen daha bulunmu~tur. Bu mahzenler her halde
depo olarak kullan~l~yordu. Erken bronz ça~~nda ~imdiye kadar meydana ç~kar~lan
yap~lar~n küçüklü~ü gözönünde tutuldu~u takdirde bu binan~n ele geçen k~sm~~bile
muayyyen bir plana sahip ve umumi maksatlara hizmet eden bir yap~~ile kar~~~kar~~ya bulundu~umuzu göstermektedir. Alt safhada da boyun ve gö~üs k~s~mlar~nda
umumiyetle siyah boya ile kad~n gö~üslerini gösteren k~rm~z~~renkli gaga a~~zl~~
kaplar ele geçmi~tir. Bu buluntulara göre hüküm verirsek, evvelce tahmin etti~imiz gibi bu yap~n~n bir Ana tanr~~tap~na~~~olmas~~gerekecektir. Ayn~~safhada yüz
vazosu tipinde kap fra~manlarma da rastlanm~~t~r. ~imdiye kadar I. ve II. tabakalardan tan~nan yüz vazosu tipindeki kaplar~n Truva'da oldu~u gibi Karahöyük'te
de çok eski bir gelene~e sahip olduklar~~görülmektedir. Bu buluntular~n Konya
bölgesinde tesbit edilen benzer serami~in tarihlenmesi bak~m~ndan da büyük
önemi vard~r. Daha ziyade Truva'dan tan~nan ve evvelce Karahöyük'ün 6. tabakas~nda bulunan ve birbirinin üstünden geçen kulplar~~ihtiva eden bir kapak 7. tabakan~n alt safhas~nda da bulunmu~tur.
C çukurunda 8. tabaka da k~smen ara~t~r~lm~~t~r. Bu tabakada da 7. tabakan~n
üst safhas~nda tesbit etti~imiz kutsal yap~n~n plan~na benzer bir plan veren bir yap~~
tesbit edilmi~tir. 5. ve 6. tabakalarda bol miktarda görülen ve 7. tabakada da devam
eden "Intermediate" tipindeki boyal~~seramik 8. tabakada ya çok azalmakta veya
kesilmektedir.
— Höyü~ün zirvesinin kuzey k~sm~nda 1960 y~l~ndan beri çal~~~lan ve üstün
kalitede buluntular veren büyük çöp çukurunda 1963 y~l~nda da çal~~~lm~~~ve çöp
çukurunun kuzey s~n~r~~tesbit edilmi~tir. Ayr~ca derine inilerek ayn~~çukurun alt
s~n~r~~da bulunmu~tur. Büyük çöp çukurunun en alt k~sm~nda dahi çarkta haz~rlanm~~~
seramik hakim durumdad~r. Söz konusu olan çukurun höyü~ün üstten itibaren 5
tabakas~n~~tahrip etti~i anla~~lm~~t~r. Bu çukur 1963 y~l~nda da Karahöyük hafriyat~n~n en de~erli küçük buluntular~n' verme~e devam etmi~tir. Burada bulunan ve
bir sfenks ile bir arslan~~tasvir eden kur~un figürin Eski Anadolu arkeolojisinin ünik
eserlerinden biridir. Bu arada Anadolu üslilbunda iki silindir mühür ve Syro-Hitit
üsk~bunda yüksek kaliteli bir silindir mühür ile 1960 y~l~nda bulunan fayanstan
damga mührünün çok yak~n bir, benzeri ve baz~~mühür bask~lar~~an~lmaya de~er
eserler aras~ndadar. Karahöyük'te bu çöp çukurunda bulunan orijinal silindir
mühürlerin say~s~~'o' u bulmaktad~r. Yaln~z bask~lar~~bulunan silindir mühürler
bu say~n~n d~~~nda kalmaktad~r.
— Höyü~ün d~~~nda, kuzey k~sm~nda, harman yeri ile ark aras~nda 1963
y~l~nda da çal~~~lm~~~ve 1962 y~l~nda bir k~sm~~meydana ç~kar~lan 6,5 mertre enindeki
duvar~n kuzey ve güney k~s~mlar~~kaz~lm~~~ve bu duvar~n ~imdiye kadar 15 metrelik
bir k~sm~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Bir y~l evvel ~ehrin kuzey kap~s~n~n bir kanad~n~~
te~kil etti~ini tahmin etti~imiz bu duvar~n kar~~l~~~n~~tesbit etmek mümkün olamam~~t~r. Bu kal~n duvar~n kuzeyden güneye höyük istikametinde devam etti~i anla~~lmaktad~r. Belki de bu duvar ~ehir suru ve ~ehir kap~s~~ile ilgili de~ildi ve henüz ayd~nlatamad~~~m~z di~er bir maksada hizmet etmi~ti.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
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6 — isldhiye Bölgesi Ara~t~rmalar: ve Tilmen Hüyük Kaz~s~ :
Gaziantep ilinin islakiye ilçesinin ~~o km. kadar do~usunda bulunan Tilmen
Hüyü~ünde Kurumumuz ad~na Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve
~stanbul Universitesi Edebiyat Fakültesinin i~tiraki ile 1959 y~l~ndan beri yap~lmakta
olan kaz~lar~n be~inci dönem çal~~malar~na, bu y~l üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n ba~kanl~~~~alt~nda Mühendis - Topo~raf Ferid Koper, uzman Handan
Alk~m, Asistan Refik Duru, foto uzman~~Aziz Albek, desinatör Akif Dsi, stajiyer
Haluk Abbaso~lu ve stajiyer Yücel Akyürek'den kurulu bir heyet taraf~ndan 2 Temmuz - 6 Eylül 1963 tarihleri aras~nda devam edildi.
Tilmen Hüyük Kaz~~kuruluna Amerikan yard~m malzemesinden Chevrolet
marka bir kamyonun hibe edilmesi ve Türk - Pirelli lastik fabrikas~n~n bu ta~~t~n
bütün iç ve d~~~lastiklerini ba~~~~suretiyle sa~lamas~~ ~ükranla kar~~lanm~~~ve be~inci
mevsim faaliyetini teknik bak~m~ndan kolayla~t~rm~~t~r.
Heyet Ba~kan~~Prof. U. B. Alk~m'dan ald~~~m~z k~sa rapor a~a~~dad~r :
"1963 dönemi çal~~malar~n~~üç ayr~mda özetlemek mümkündür : II. kat saray~nda geli~tirilen kaz~, D - Sondaju~da devam edilen çal~~malar ve Islahiye bölgesindeki tarihi co~rafya ara~t~rmalar~~ :
I. Saraydaki kaz~~:
a) Mimari safhalar : Bundan önceki dönemlerde aç~lan k~s~mlar da
dahil olmak üzere, saray~n meydana ç~kar~lan daireleri 63 x 78 m. lik bir alan~~
kaplam~~t~r. 1962 döneminde sarayda üç esas evre (Ha, IIb, IIc) tesbit edilmi~~
ve bu mimari evrelerin M.ö. XVIII. yüzy~l ile XIII. yüzy~l aras~na tarihlenebilece~i tahmin edilmi~ti. 1963 mevsiminde ise ayr~nt~l~~ çal~~malar, Tilmen
saray~n~ n bu üç esas evresinden IIc'nin üç (IIcs, IIc„ IIci) ve IIa'n~n ise iki (Ila,,
IIai) tali safha geçirdi~ini ay~rdetme mümkün olmu~tur.
//c, : Saray~n en eski in~a devresi görülmektedir. Çekirdek bina bu evrede,
geçen sene aç~lan kesim ile birlikte yakla~~k olarak do~u - bat~~istikametinde geli~mekte ve ~ehir s~lruna (a~. bk. I, 4) güney yönde k~smen yaslanmaktad~r.
//c, : Bu evrede saray~n kuzey-do~u kesimine, IIc„'ün güney ve bat~~duvar~ndan
faydalan~larak ~~o x 16.5 m. boyutundaki bir bölüm dayarima suretiyle eklenmi~tir.
1.1ç hücreli oldu~u anla~~lan bir ilave yap~n~n, hizmet i~leri için kullan~lm~~~olmas~~
m~~htemeldir.
//c, : IIc2'nin temelleri üzerinde görülen duvar kal~nt~lar~ndan anla~~ld~~~~
üzere, bu evrede IIcrilave yap~s~n~n bir az daha geni~letildi~i farkedilmektedir;
nitekim Hcrduvarlar~n~n, IIc,'nin temel kal~nt~lar~= üzerinde yer yer seyretti~i
gözlemlenmi~tir. (IIc, eklentisinin boyutu: 13.5 x zo m.).
Hizmet i~lerine tahsis edilmi~~oldu~unu tahmin etti~imiz Hc2 ve lie, eklentilerinin büyük bir zaman fas~las~n~~kapsamad~klar~~anla~~lmaktad~r.
lib : Bu evrede, ayni kuzey kesiminde dikdörtgen planl~~an~tsal bir blokun
in~a edilerek eski saraya dayat~ld~~~~mü~ahede edilmektedir. Ayr~ca saraydan ayr~~
olarak yine kuzey kesiminde müstakil bir ufak yap~~(muhtemelen ~apel, a~. bk.
I, b.
ve Kuzey-bat~~kesiminde de mutfak dairesi (a~. bk. I, b, 3) yine bu IIb
evresinde in~a edilmi~tir.
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Keramik kal~nt~lar~na, küçük buluntulara ve geçen y~l meydana ç~kard~~~=
Suriye tipi mühür bask~l~~bullaya göre IIcs, Hc„ IIc, ve IIb evrelerinin M.ö. XVIII.
-XVI. yüzy~la ait olabileceklerini muhtemel görmekteyiz; bahis konusu saray kompleksi büyük bir yang~n ve tahrip sonunda kül y~~~n~~haline gelmi~~olup bu olay~n,
Hitit k~ral~~ I. Hattu~il'in Halep seferi s~ras~nda vuku bulmu~~olmas~~pek muhtemeldir.
Ha,: Büyük saray harap olduktan sonra kurulan bu evrede art~k eski saray~n
(Hes) güney kesimi — bat~~ kö~esindeki merdivenalt~~ - yap~s~~müstesna— tekrar
kullamlmam~~~ve fakat kuzey kesimindeki IIb safhas~na ait an~ tsal blok baz~~ de~i~ikli~e tabi tutularak yeniden istimal edilmi~tir. Böylece Ila, evresinde saray~n
boyutu 3o X 2 1.5 m. ye dü~mü~tür. 11a2'nin M.ö. XV. - XVI yüzy~la ait olmas~~
mümkündür.
Ila, : Bu devrede binan~ n plan~~ kesin olarak tesbit edilememi~tir. Çünkü daha
geç devirlerdeki yap~lar (Mesela iki safhal~~Roma binalar~) IIa,'i fazlasiyle tahribata
maruz b~rakm~~ t~ r; iki kap~~ iri ta~larla örülerek kapat~lm~~~ve bu suretle Ha,' nin plân~~
de~i~tirilmi~tir. Bu saf han~n M.ö. XIII. ve XII. yüzy~llar~na veya muhtemelen daha
geç bir devre (meselâ M.ö. I. biny~l~ n~ n ba~~na) ait olmas~~ mümkündür; keramik
buluntular~, küçük eserler ve iki silindir mühür bu hususu desteklemektedir.
b) Saray kesiminde yeniden aç ~ lan binalar: Be~inci dönemde saray kesiminde iki yap~~ ile bir bina kal~nt~s~~ aç~ld~.
— Birinciyapt: Saray~n 4 m. kadar kuzeyinde olup dikdörtgen plânl~~(~~4 x 6 m.)
ve müstakil bir binad~r; bu binan~n ta~~temel kal~nt~s~n~n yüksekli~i yer yer
~~ . m. yi a~maktad~r. Gerek içine ve gerek etraf~na dü~en ve yang~n sonucunda adeta
tu~lala~an kerpiç parçalar~~ bu yap~n~ n üst duvar~n~n kerpiçten yap~ lm~~~oldu~unu
göstermektedir. Ufak giri~i do~u yönünde olan üç hücreli bu binan~n bir ~apel
olmas~~muhtemeldir; hücreleri birbirinin yan~nda ve ayni hizadad~ r. Gerek kot
uygunlu~u ve gerek mimari benzerlik ve ufak buluntular bu binan~n, en geli~mi~~
devresini temsil eden IIb evresinde yap~lm~~~olmas~~ fikrini telkin etmektedir.
2 - ~kinci yap: : Bu yap~, Hes binas~n~ n bat~~ duvar~na yaslanan müstakil bir
bina durumunu göstermektedir. Masif karakterli olup (ortalama duvar kal~nl~~~~:
2.40 m.) — Hüyü~ün güney yamac~n~n ba~lang~c~na rastlad~k' için — kuzey ve
güney yönleri aras~nda 3 m.lik bir kot fark~~bulunmaktad~r. Dik dörtgen planl~~olup
(boyutu : 20 X 28.5) iki mimari safha geçirdi~i anla~~lmaktad~r. Binan~n aç~lmas~~
tamamlanmad~~~~için üst ( =daha yeni) saf has~n~n kaba plan~~al~nabilmi~, alt ( =daha
eski) safhas~n~n ise plân~~henüz belli olmam~~t~ r. Bu binan~n eski safhas~n~n, saray~n
Hc„ yeni safhas~n~n ise IIb ile ça~da~~oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bat~~ kesiminde
iki, ortas~nda yine iki oday~~ihtiva eden ve doku kesiminde de bir merdivenalt~yap~s~~ bulunan bu masif yap~n~n ilk safhas~n~n organik bir giri~-binas~~ plân~n~~
göstermesi muhtemel ise de, çal~~malar bitirilmediki için bu hususta ~imdilik fazla
bir ~ey söylemeyi erken addetmekteyiz.
3 —Saray mü ~ temilât ~ na ait bir yap ~~ kal ~ nt ~ s ~~ : An~tsal saray~n 14 km. kadar kuzey-bat~s~nda meydana ç~kar~lm~~t~r. Içinde bulunan
yar~m küre biçimli bir f~r~n ve bol çanak-çömlek parçalar~~ bu yap~n~n, saray~n mutfak
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dairesi oldu~unu muhtemel k~lmaktad~r. Saray~n IIb evresi ile ça~da~~oldu~unu tahmin etti~imiz bu binan~n, gerek do~u ve gerek bat~~istikametinde geli~ti~i anla~~lmaktad~r; güney duvar~~ harap olmu~tur, sonraki devir yerle~melerinin bu tahribe
sebep oldu~unu görmekteyiz.
4 —S ûr k al ~ n t ~ s ~ : Saray~n IIc, evresinin 6 m. kadar güneyinde meydana
ç~kar~ld~. Sûrun alt~yap~s~~ d~~~yönde dikdörtgen prizmas~~~eklinde bazalt bloklariyle
örülüdür. Güneydo~u-kuzeybat~~ istikametinde 7.5 m. kadar devam ettikten ve
bir kule kö~esi(?) te~kil ettikten sonra sür, do~u - bat~~do~rultusuna yönelmektedir.
Sûrun, d~~~yönünde desterevari di~ler yaparak seyretmesi bilhassa dikkat çekicidir.
Do~udan bat~ya do~ru : birinci di~in ç~k~nt~s~n~n kal~nl~~~~8o cm., ikincisininki ise
40 cm.'dir. Bilindi~i üzere Eski Hitit devri askeri mimarisinde de mevcut olan
(mesela Ali~ar'da) ve Troya VI'da da kullan~lm~~~olan bu di~li sür sisteminin M.ö.
XVIII. yüzy~lda Tilmen istikâmetinde görülmesi mimarl~k tarihi bak~m~ndan ayr~~
Tel Açana) VII'nin tekni~ine pek benzemekbir önem ta~~r. Mimari i~çilik,
tedir. Ortalama kal~nl~~~~2.60 m. olan sür, büyük bir ihtimal ile saray~n IIcs evresinin
güney duvar~ndan se~irdim yerine veya sür ile saray~n güney duvar~~aras~ndaki dar
soka~a aç~lan pencereler vas~ tas~~ ile ~~~k almaktad~r; sür temeli ile saray~n güney
odalar~~ aras~nda 6 m. lik bir kot fark~mn bulunu~u bu fikrimizi desteklemektedir.
~u noktay~~ da bu vesile ile belirtelim ki, Tilmen Hüyü~ün etraf~n~~çeviren,
k~smen M. ö. muhtemelen II. biny~l~n~ n sonuna veya M. ö. I. bin y~l~n~n
ba~~na ait olan ve biri do~uda, di~eri de kuzeyde iki d~~-giri~~binas~n~~
ihtiva eden ve taraf~m~zca daha ilk dönemlerde istik~af ve k~smi ara~t~r~lmas~~
yap~lan sür ile bu dönemde açt~~~m~z sür aras~nda bir ilgi yoktur. Bu husus ise,
Tilmen Hüyü~ün muhtelif devirlerde muhtelif istihkam sistemine sahip oldu~unu
aç~klamaktad~r. Gelecek dönemde bu di~li sûrun seyrini yer yer takip ederek durumunu ayd~nlatmay~~ dü~ünmekteyiz.
II. D-Sor~dajmdaki çal~~malar :
Tilmen Hüyü~ün M.ö. II. biny~l~ndan önceki kültürlerini ara~t~rmak amaciyle
saray~n d~~~avlusu içinde geçen sene aç~lmas~na ba~lanan ve henüz ana topra~a ula~~lmamas~na ra~men yedi mimari seviye tesbit edilen (Illa, IIIb, IIIc, ~lid, Ille,
I lif, IIIg) sondaj çukuru (= D - Sondaj~) bu dönemde hem geni~li~ine ve hem
derinli~ine geli~tirildi (Çukurun ortalama boyutu : 17.5 x 16 m.). Yeniden eskiye
do~ru, bu seviyeleri karakteristik buluntular~~ ile birlikte k~saca açdd~yal~m :
Illa : Sondaj alan~n~n kuzey - do~u kesiminde II. kat saray~n~n avlu zemininin
15 cm. kadar alt~nda olan bu safhaya ait ikinci bir duvar kal~nt~s~~(uzunlu~u: 7.5 m.,
geni~li~i : 0.70 m.) meydana ç~kar~ld~. Ayni alan~n bat~~kesiminde geçen sene bulunan 3 metre uzunlu~undaki duvar kal~nt~s~n~n bat~~istikametinde 5 m. daha uzad~~~~
görüldü ve II. kat saray~~ yap~l~rken IIIa'n~n fazlasiyle tahrip edildi~i ve saray~n
d~~~avlusunu do~u - bat~~ istikametinde kateden su kanal~n~n bir yan~n~n, IIIa'n~n
ufak ta~~dö~emeli zemininin güney kesimine dayat~ld~~~~mü~ahede edildi.
Illb : IIIa'dan bir y~k~nt~~ ile ayr~lmaktad~r. Alan~n kuzey - do~u kesiminde
geçen sene aç~lm~~~olan k~s~ m büyütülerek bir binaya ait dikdörtgen planl~~ bir odan~n ta~~temel duvar~~kal~nt~lar~~meydana ç~kar~ld~~(Boyutu : 2.5 X 4.5 m., bat~~ duvar~n= kal~nl~~~~: 1.25 m., do~u duvar~n~n kal~nl~~~~: 0.90 m.).
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illa ve IIIb'nin çanak-çömle~inin ço~unlu~unu Suriye ve Hab~~r tipi ad~~ile
tan~nan boyal~~keramik te~kil etmektedir. Stratigrafik verilere ve keramik çe~idine
göre IIIb ile IIIa'n~n M.Ö. XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~~ile XVIII. yüzy~l~n ilk yar~s~~
aras~ndaki bir devreye ait oldu~unu tahmin etmekteyiz.
/fic : IIIb'den bir yang~n tabakas~~ile ayr~lan bu safhada Tilmen Hüyü~tin ve
dolarsiyle Islahiye bölgesinin bir istilaya maruz kald~~~n~~tahmin etmekteyiz. Bir
önceki evrede (IIId) ba~hyan aç~k portakal renginde ayakl~~meyve tabak' profilli
keramik örnekleri bu safhada da devam etmektedir. Sondaj çukurunun do~u kesiminde tazyik edilmi~~topraktan yap~lm~~~bir dö~eme, kuzey - bat~~kö~esinde bir odan~n
güney kesimi, bat~~yönünde —kuzeydo~u - güneybat~~istikametinde seyreden— bir
duvar ve güneydo~u kö~esinde de yine bir odan~n kuzey - bat~~kö~esi meydana ç~kar~ld~. Alan~n merkezinde ve do~u kesiminde bulunmu~~olmas~~muhtemel yap~lar,
üst safha binalarmm in~as~~esnas~nda tahrip edilmi~~olmal~d~r. Bütün bu kal~nt~lar,
IIIc evresinde önemli yap~lar~n mevcut oldu~una i~aret te~kil etmektedir.
IIId : IIIc'den ince bir yang~n tabakas~~ile ayr~lan bu safha, ~ g6~~ y~l~nda saray
iç-avlusumm zemininin alt~nda bulunan "M-3 mezar~" ile ayni seviyededir. Bu safhada Tilmen Hüyü~ün önemli bir iskana sahne oldu~unu görmekteyiz. Gerek sondaj
alan~ndaki mimarl~k kal~nt~lar~~ve gerek küçük buluntular bu hususu do~rulamaktad~r.
Boyal~~çanak - çömlek parçalar~~bu evrede azalm~~t~r ve a~~r dönen çarkta yap~lm~~~ve üzerleri perdah dolay~siyle yol yol parlakla~m~~~keramik hakim durum göstermektedir. IIId-IIIc safhalann~n M.ö. XXII.-XXI. yüzy~llanna ait oldu~unu
zannetmekteyiz (Eski Bronz 111,3 Orta Bronz I, I).
ille : IIId'den bir y~k~nt~~ ile ayr~lan bu seviye, Hüyü~ün tepesine nazaran
6.5 - 7 m. a~a~~da bulunmaktad~r. Sondaj alan~n güney - do~u kesimlerinde bu
evreye ait yap~lar~n ta~~temel kal~nt~lar~na ve alan~n orta kesiminde ise —ortalama
1.70 m. derinlikte olan— iki silo (Sa, S2) meydana ç~kar~ld~.
Küçük buluntu ve keramik analojisine göre bu safhamn M.ö. XXIV. - XXIII.
yüzy~la tarildemnesi muhtemeldir. (Eski Bronz 111,2).
IlIf : Mimarl~k kal~nt~lar~~(mesela plan veren alt~~hücre) IIIe'den kal~nca bir
yang~n tabakas~~ile ayr~lan bu safhada, Tilmen Hüyü~Cu~~önemli bir yerle~meye
sahne oldu~unu göstermektedir. Keramik çe~idi ve geçen dönemde bulunmu~~olan
dü~me ~eklindeki ta~~dasnga mühür, bu seviyenin M.ö. XXV. yüzy~la aidiyetini
mümkün k~lmaktad~r (Eski Bronz III,I).
Illg : Sondaj alan~n~n bat~~yar~s~nda ninen bu seviye IIIf'den kal~n bir yang~n
tabakas~~ile ayr~lmaktad~n IIIg'de be~~silo (ortalama çaplan : 1.75 - 2.25 m.) ve bir
odan~n kuzey kesiminin üç duvar~~meydana ç~kar~ld~. Corneklerine bol miktarda
Tell Brak ve Tell Chagar Bazar'da da raslanan ve "Sargonid çanak-çömlek" ad~~
ile tan~nan gri renkte oluklu keramik parçalar~n~n Tilmen'in bu seviyesinde bulunmas~, Mezopotamya - Amanos bölgesi münasebederinin tarihi seyri için önemli
sonuçlar vermektedir. Bu kategoriye giren keramik aras~nda gri renkte olanlaruun
az, k~rm~z~~renkte olanlar~= ise çok miktarda Tilmen'de görülmesi ayr~ca dikkati
çekmektedir. IIIg'yi Eski Bronz Ça~renu~~ikinci devresinin sonuncu evresine tarihlemekteyiz (Yakla~~k olarak M.ö. XXVI. yüzy~l).
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Ilih : Dar bir alanda inildi~i için bu seviyeye ait her hangi bir mimarl~k kal~nt~s~na rastlanmad~. Bu safhan~n kerami~i esas itibariyle IIIg'ninkine benzemektedir. ~çinde bir kaç Sargonid çanak-çömlek parças~~da bulunan bu evrenin Eski
Bronz 11,2 veya Eski Bronz II,3'e ait olmas~~m~~htemeldir.
Amuk bölgesi tarihöncesi kültürleri ile Tilmen Hüyü~ünün sondaj sonuçlar~n~~
kar~~la~t~racak olursak "Amuk H-I-j"nin Tilmen'deki IIIh, IIIg, 'lif, Ille veIIId'ye
tekabul etti~ini söyliyebiliriz.
III. islâhiye bölgesinde tarih( co~rafya ara~t~rmalar~~:
Amanos Da~lar~n~n (Nur Da~lar~, Gâvur Da~lar~) kuzey kesiminde "Arslanl~~
Bel", güney kesiminde ise "Beylân" (=Belen,) bilindi~i üzere, iki esas ve tarihi
yola geçit vermi~tir. Ancak bu iki geçit aras~ndaki kesimde bulunup yine Amanos'lar~n do~u-bat~~irtibat~n~~sa~l~yan ve fakat yol verme imkanlar~~daha sarp ve daha
güç olan bir kaç geçi~~yeri mevcuttur. Bu tâli da~~yollar~ndan biri ~slâhiye bölgesini
Kilikya'ya ba~lamaktad~r ki 1963'de bunu gözden geçirip gidi~ini izledik. Yolun
seyri ~öyledir : ~slâhiye - K~nkçal~~- Hartanl~~- Kerküt - Tand~r - Demiroluk Beli H~nz~r Yaylas~~- Üçgöz - Erzin (Yol uzakl~k' : 70 km., ku~~uçumu uzakl~k' : 40 km.).
Demiroluk Beli'nin deniz yüzeyinden yüksekli~i 1760 m. olup tam geçit yerinde ve
do~u yamac~nda heybetli sedir a~açlar~~vard~r.
Amanos'lar~n bu kesimindeki da~~yollar~ndan ikincisi Hassa ile Dörtyol aras~nda
bulunup Arslanl~~Bel ve Beylân geçitleri tutuldu~u vakit kullan~lan yollar~n daha az
sarp olan~d~r, ki güç ~artlar zuhûr etti~inde bu yolun Assurlular taraf~ndan a~~lm~~~
olmas~~çok m~~htemeldir. Gerek bu da~~yolunun ve gerek di~er bir kaç tâli yolun
incelenmesini 1964 y~l~~çal~~malar~m~za b~rakt~k.
Gelecek dönemlerde gerek tarihi co~rafya ara~t~rmalanm~z~n ve gerek Tilmen
Hüyü~ündeki kaz~lar~r~m~z~n geli~tirilmesi ile ~slâhiye bölgesinin iskan tarihi ve
kültürü ile ilgili konular~n ayd~nlat~lmas~~için belgelerin ç~kmakta devam edece~ini ummaktay~z".
7 — Toprakkale, Çavu~tepe ve Ünsel (Emir) kaz~lar~~
Türk Tarih Kurumu ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yürütülen Toprakkale, Çavu~tepe ve Ünsel (Ermis) kaz~lar~~1963 y~l~nda ~~o Temmuzdan
A~ustos sonuna kadar devam etmi~tir. Bu y~l ilk defa olarak Atatürk Üniversitesi
de yard~mlarda bulunmu~tur. Bu kaz~lar üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in
ba~kanl~~~nda Prof. Dr. Emin Bilgiç, Doç. Dr. Yusuf Baysal, Dr. Adnan Pekman,
foto~rafç~~Mehmet Ali Düvenci ve 6 arkeoloji ö~rencisinden kurulu heyet taraf~ndan
yürütülmü~tür.
~~ —Toprakkale kaz ~ s ~~
Bu y~l Toprakkale'de kaz~ya Haldi tap~na~~n~n giri~~k~sm~nda, kanal ile tap~nak
aras~ndaki sahada eski kaz~lardan kalma molozlann kald~r~lmas~~ile ba~lanm~~~ve
geçen sene bahsolunan kanal takip edilmi~tir. Molozlardan temizlenen sahada ve
tap~na~~n önünde muhtelif ebatda kesme sal ta~lardan bir sunak yeri bulunmu~tur ki,
bu ana kayan~n üzeri s~k~~m~~~toprakla düz bir sat~h te~kil edildikten sonra ta~lar~n
vaz edilmesi ile meydana getirilmi~tir. Geçen sene kald~~~~yerden kanal takip edilmi~~
ve do~u yamacma yak~n bir yerde ana kayaya oyulmu~~olan kanal~n ikiye ayr~ld~~~~
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görülmü~dür. Kanal~n biri do~u güneye do~ru devam ederken, di~eri kuzeye dönmü~~
ve kayadaki bir yar~k halinde yukar~da ad~~geçen sal ta~larla yap~lm~~~ kurban
yerinin önünde nihayet bulmu~tur. Ba~lang~c~~kurban yerinde dar olan ve buradan
güneye do~ru ilerleyen kanal birinci kanalla kesi~ti~i gibi, birinci kanaldan daha
derindir. Böylece kanal~n kurban yerine biti~ti~i yer bulundu~u gibi, sath~mailde
ikiye ayr~ld~~~~da tesbit edilmi~tir. Kanalda ok uçlar~~ve hayvan keramikleri ele
geçmi~dir. Ancak birinci ve geni~~kanal~n do~udaki nihai ucu bu y~l bulunamam~~t~r. Gelecek y~l bu k~s~m da aç~lacak ve tap~nak civar~nda ba~ka ara~t~rmalar da
yap~lacakt~r.
2 —Çavu ~ tepe kaz ~ s ~~
Geçen y~l a~a~~~kalenin giri~~k~sm~nda yap~lan kaz~lara bu mevsim de devam
edilmi~~ve özellikle kuzeyde ve güneyde çal~~~lm~~t~r. Kuzeydeki sur duvarlar~~ bu
y~l temellere kadar meydana ç~kar~lm~~t~r. Kuzey tarafta ayr~ca giri~~k~sm~~
dedi~imiz itinal~~ surlardan sonra esas tepeyi çevreleyen kuzey kanad~~ dönü~~
yapt~~~~kuleye kadar, iki metrelik toprak hafriyat~~ ile aç~lm~~~ve ana kayaya
kadar inilmi~tir. Gerek üst k~s~mda ve gerekse yamaçta ana kayan~n kademe
~eklinde i~lenerek, sur duvarlar~~ için düz ve sa~lam bir zemin elde edildi~i
görülmü~tür. Ayr~ca yer yer ana kayadan, duvarlar aras~ndaki ba~lant~~için
istifade edildi~i mü~ahede edilmi~tir. Bu da daha önce Toprakkale'de ileri
sürdü~ümüz gibi, eski literatürde yanl~~~bir anlay~~la kaya merdivenleri denilen kademelerin ancak in~ai bir fonksiyonu olabilece~ini teyid etmektedir. Güney-do~u tarafta ise daha önce aç~lm~~~olan merdiven binas~, güneydo~udaki kö~e
kulesi istikametinde takip edilmi~~ve bu kuleye kadar dar bir merdivenin devam
etti~i görülmü~tür. Arazinin meyilli olmas~~ve pek fazla toprak bulunmas~~ buradaki çal~~may~~güçle~tirmi~tir. Giri~~kap~s~n~n bu k~s~mda olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Zira sur duvar~n~n d~~~yüzüne biti~ik merdivenler burada bulunmu~tur.
Gelecek y~l bu sahada daha fazla çal~~~lacak ve giri~~kap~s~~ile buraya gelen yol
meselesi ayd~nlat~lm~~~olacakt~r.
~ki y~ldan beri kaz~~yap~lan payeli ve sarn~çh sahada bu sene de çal~~~lm~~t~r.
Payeli büyük orta salonun kuzey-bat~~ kanad~~ kaz~ld~. estten ~~m. den sonra
kültür topra~~na, yang~n ve kül tabakalar~na tesadüf edildi. Zemini düzeltilmi~~
kaya olan bu sahada ve zeminden 30 cm. kadar yükseklikte gayri muntazam
ta~lardan yap~lm~~~dar bir duvar~n çevirdi~i bir ocak yeri görülmü~tür. Burada,
belki de tand~r olarak kullan~lm~~~olan, büyük ve kal~n cidarl~~bir küp k~r~k halde
bulunmu~tur. Bol miktarda kül, kömür ve yanm~~~topra~~n mevcudiyeti bu
ciheti desteklemektedir. Ayr~ca tipik k~rm~z~~ Urartu serami~ine tesâd~if edilmesi,
burada bir Urartu iskân~n~n mevcudiyetine de delâlet etmektedir. Bundan ba~ka
geçen y~l içi temizlenmi~~olan üçüncü sarn~c~n 3 m. kuzey - do~usunda bulunan ve etraf~~ duvarlarla çevrili oda da kaz~ld~. Üst k~s~mlarda bol miktarda
kaba ve kal~n seramik elde edildi. Çarkla yap~lm~~, perdahs~z, içi ve d~~~~ siyah
kaplara ve parçalara tesadüf edilmi~tir ki, bunlar ~ekil ve renk bak~m~ndan
Evditepe'de 3 No. lu mezarda bulunan kaplara çok benzemektedir. 70 cm.'den
sonra ince, parlak k~rm~z~~renkde tipik Urartu serami~i ve deve tüyü renginde
seramik de bulunmu~tur Ayr~ca ö~ütme ta~lar~na, bu arada büyük ve küçük
ba~~hayvan kemiklerine, domuz di~lerine ve kemik aletlere de tesadüf edilmi~tir.
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Bununla beraber ince Urart~~serami~i yan~nda aç~k sar~~ ve siyah renkte kal~n ve
itinas~z yap~lm~~~seramik de ele geçmi~dir. ~~~~o cm.'den sonra büyük yass~~ta~lardan
yap~lm~~~bir zemine tesaduf edildi. Oda tamamen kaz~ld~ ktan sonra esas temelin
düzeltilmi~~ana kayadan oldu~u bunun üzerinde 30-4.0 cm. kal~nl~~~nda bir toprak
taban meydana getirdikten sonra, muntazam yass~~ ta~larla dö~enmi~~bulundu~u
görüldü. Oda 8.90 x 2.85 cm. ebad~ nda olup, etraf~~ bir ta~~duvarla çevrilidir.
Bat~da sarn~ç sahas~na bir kap~s~~vard~ r.
Ana kayadan meydana getirilmi~~payeler aras~nda yer alan ve yukar~dan a~a~~~
kaya içine oyulmu~~bulunan sarn~ç dedi~imiz yer alt~~ yap~lar~ ndan dördüncüsü
bu y~l temizlenmi~dir. Burada bir ok ucu ve muhtelif seramik parçalar~na tesadüf
edilmi~tir. Sarn~c~n a~~z k~sm~n~n ölçüleri ~~ 5 X 2.10 m.dir. I.8o m. den itibaren
iskeletlere rastland~~~~gibi, di~er sarn~çlarla da irtibat~~oldu~u anla~~lm~~d~r. Gelecek y~l buradaki ara~t~ rmalara da devam edilecekdir.
Çavu~tepe'deki kaz~ n~n son günlerinde yap~lan ara~t~rmalar neticesinde ilk defa
olarak, a~a~~~kalenin orta k~sm~ n~n bat~~ taraf~nda bir Urartu tap~na~~~bulunmu~tur.
Bu tap~nak da di~er Urartu Haldi mâbetleri tipindedir. Sella ~ o x ~ o m. ebad~ ndad~r. Duvar kal~nl~~~~2.25 m.dir. Ancak tap~na~~n giri~i di~er Urartu mâbetlerinde
oldu~u gibi güneyde olmay~p do~udad~r. Giri~in güney taraf~ndaki duvar ta~lar~~
üzerinde bulunan kitâbelerin kral Sardur III'e ait oldu~u görülmü~tür. Prof. Emin
Bilgiç taraf~ndan okunmu~~olan bu kitâbelerin muhteviyat~ ndan, tap~na~~n di~er
Urartu tap~naklar~ ndan farkl~~ olarak, tanr~~ Haldi'ye de~il, tanr~~irmusini'ye izafe
edildi~i anla~~lm~~t~r. Gelecek y~l bu mühim mâbette ara~t~ rmalar devam ettirilecek
ve geni~letilecekdir. Çavu~ tepe'nin yukar~~ kalesinde ise bu y~l ilk defa olarak
sondajlar yap~lm~~ , umumiyetle üst k~s~mlarda orta ça~~iskân~na ve bundan
sonra tipik Urartu duvar kal~nt~lar~na rastlanm~~t~r. Gelecek y~l burada da imkan
nisbetinde ara~t~ rmalara devam edilecekdir.
3 —Unsel (Ernis) civar ~~ kaz ~ s ~~
Geçen seneki raporda bildirildi~i üzere eski Ernis yeni (Insel köyü civar~nda bir
nekropol tesbit edilmi~~ve burada ara~t~rmalara ba~lanarak iki mezar aç~lm~~t~.
Bu sene ise çal~~malar daha geni~~çapta tutulmu~~ve yeniden to tane mezar aç~lm~~~
ve etrafta incelemelerde bulunulmu~ tur. Yap~lan tetkikler neticesinde, esas büyük
nekropolün düzlükte ve Evdi tepesinin etraf~ nda geni~~bir sahaya yay~lm~~~oldu~u
görülmekle beraber, gine civarda Alparslan ligretmen Okulu'nun bat~~yönünde
ikinci bir nekropol tesbit edilmi~ tir ki, bu yere bu gün Alaca Han denilmektedir. Bu
mevsim burada da bir kaç mezar aç~ld~. Mezarl~~~n takriben kuzey do~usundaki
tepenin tipik bir Urartu kalesi oldu~u, iç ve d~~~surlar~n çevirdi~i muhtelif iskan
sahas~~bulundu~u görülmü~dür. Surlar~n kurt di~i ~eklini arz etti~i ve Patnos'da
oldu~u gibi, surlar~n yahut da teras duvarlar~n~n in~as~~ile muhtelif iskan sahalar~n~n
elde edildi~i anla~~lmaktad~r. Di~er bir ilgi çekici nokta da burada umumiyede
mezarlar~n iskan sahas~~ haricinde yer alm~~~olmas~d~r. Alaca Han mezarl~~~~baz~~
bak~mlardan Evditepe mezarlar~ndan ayr~~bir yap~~~ekli ve tekni~i gösterdi~i gibi, keramik de ~ ekil ve imal itibarile biraz daha eskiye ait oldu~u intiba~n~~vermektedir.
Bununla beraber kronoloji bak~m~ ndan arada pek büyük fark olmasa gerektir.
Alaca Han mezarlar~~aras~nda aç~lm~~~olarak ele geçen çok büyük bir mezar bilhassa
enteresand~r. Mezar~n boyu 6.6o, eni 3.25 ve yüksekli~i 2.80 m.'dir. Kapak ta~lar~n~n
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üstü bal~k s~rt~~~eklinde moloz ta~larla örtülmü~tur. Mezar~n do~u ve kuzey taraf~~
duvarla çevrilidir. On k~s~m~nda bir giri~~yeri vard~r. Di~er mezarlardan ayr~~ bir
özelli~i de, ön k~sm~n dik bir duvarla kesilmi~~olmas~~ ve ortas~nda basamakl~~ bir
giri~~kap~s~n~n bulunmas~d~r. Mezar~n yönü kuzey-güneydir. Önde, do~u k~sm~nda bir istinad duvar~~ bulunmaktad~r. Bu kadar muazzam çaptaki mezar~n,
bölgenin kudretli bir ~ahsiyetine veya bir prense ait olmas~~ icap eder. ~imdiye
kadar bulunanlar aras~nda ~ekil ve plân bak~m~ndan da bir özellik gösteren bu
planda gelecek sene daha esasl~~incelemeler yap~lacakd~r.
Bu civarda ikinci bir iskan sahas~~ Erci~~- Muradiye yolunun sa~~taraf~ndaki
Keçiktran kalesidir. Kale Evditepe duzlü~üne ve yola hâkimdir. Bat~s~nda bir dere
geçmektedir. Büyük ta~larla yap~lm~~~tipik bir Urartu kalesidir. Surlar~n büyük k~sm~~
ve bina kal~nt~lar~~mevcuttur. Elde edilen seramik, buras~n~n M.ö. II. bine kadar
ç~kan bir iskâna sahne oldu~unu göstermektedir. Burada mezarlara henüz tesaduf
edilmemi~dir.
As~l mezarl~k sahas~~Alacahan ile Keçik~ran kalesi aras~nda yer alan ve yoldan
Van göl~ine kadar devam eden Evditepe etraf~ndaki duzluktür. Bu y~l burada
7 mezar aç~lm~~t~r. Aç~lan mezarlar aras~nda bilhassa 4, 5, 6, 7, No. lu mezarlar bol
malzeme vermi~dir. Yaln~z iki mezardan 30'dan fazla, birisinde ise 8o kadar seramik
e~ya bulunmu~tur. Mezarlar büyük çapta olup, muhtelif seviyeler göstermektedir.
Her seviyede pek çok kap ele geçmi~~olup, bu y~lki kaz~larda 300 kadar seramik
e~ya bulunmu~tur ki, bunlar~n ekserisi sa~lamd~r. Kaplar iç içe, ters dönük veya yan
yana küme halindedir. Gine muhtelif seviyelerde çok say~da kafa tas~~ve iskelet
bulunmu~tur. Madeni yüzük bilezik ve akik ta~~ndan 300'den fazla kolye tanelerinin
ele geçmesi, kad~nlar~n da ayn~~ mezara gömuldü~un~i göstermektedir. Kaplar~n
hakim rengi siyah ve k~rm~z~d~r. Aç~k ve kapal~~ kaplar, kupalar, taslar, emzikli küçük
testiler, derin ve yayvan tabaklar ve güveç ~eklindeki kaplar ba~l~ca ~ekillerdir. Düz
renkli olan bu kaplar ~ekilleri ve profilleri itibariyle güzel eserlerdir. Ünsel mezarl~~~nda elde edilen kaplar~n karakteristik taraf~~memeye benzeyen ç~k~nt~lar~n bulunmas~d~r. Mezarlar yap~l~~~bak~m~ndan da ayr~~ bir özellik göstermektedirler. Yere
aç~lan bir çukur içine mezarlar müstatil bir ~ekilde kaba ta~larla in~a edilmi~lerdir.
Uzun taraflarda ta~lar üst üste a~~rma tekni~i ile konuldu~u için duvarlar yukar~~
k~s~mda birbirine yakla~makta ve böylece mezar~n üstü enlemesine kaba kesilmi~~
büyük kapak ta~lar~~ile örtülebilmektedir. Dar cephenin birisinde mezar~n dehliz ~eklindeki kap~s~~bulunmaktad~r. Çok k~sa bir dromos denilebilecek bu kap~dan zaman
zaman mezar~n içine ceset konulmu~~olmal~d~r. Ünsel mezarlar~n~n ço~u büyük ölçüde yap~lm~~~aile mezarland~r. Esasen mezarlar~n muhtelif seviyeler göstermesi ve pek
çok say~da iskelet ve kaplar~n bulunmas~~ da bu ciheti teyid etmektedir. Mezarlar~n
genel olarak M. Ö. 2. bine ait olduklar~~anla~~lmaktad~r. Baz~~ mezarlarda demirden
mam<11 süs e~yas~n~n da ele geçmi~~olmas~~bu nekropolun 2. binin ikinci yar~s~ nda da
kullan~ld~~~n~~aç~klamaktad~ r. Baz~lar~nda ise k~rm~z~~ renkli malüm Urartu kerami~ine yak~n kaplar~n bulunmas~, Urartu k~rall~~~n~n ba~lang~ç devrine kadar bu mezarl~~a ölü görnmeye devam edildi~ini göstermektedir. Di~er taraftan mezarlar~n muhtelif seviyeler göstermesi, serami~in iç içe ve birbiri yan~nda küme halinde bulunmas~, çok miktarda iskelet ihtiva etmesi gibi benzerlikler dolay~sile, ölü gömme gelene~i
bak~m~ndan Unsel nekropolü K~br~s'daki bronz devri mezarlar~n~~ hat~rlatmaktad~r.
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Gelecek y~l Ünsel mezarl~~~nda da ara~t~rmaya devam edilecekdir. Burada
yap~lacak tetkiklerin do~u Anadolu'nun baz~~ tarihi problemlerini aç~klamaya yar~yaca~~~ümid edilmektedir.
Prof. Dr. APIP ERZEN
8 — Karatepe - Kadirli ara~t~rmalar~~ (1963) :
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, T.T.K. ve
~stanbul eniversitesince yürütülmekte olan Kadirli ve Karatepe çal~~malar~na
1963 y~l~nda Prof. Dr. Halet Çambel'in ba~kanl~~~ndaki bir heyet taraf~ndan devam
edilmi~, heyete ~stanbul Üniversitesi Eski Ça~~kursüsü asistanlar~ndan Dr. Nezahat
Baydur, desinatör Sara Atabay ve fahri olarak Nail Çak~ rhan zaman zaman katilm~~lard~r.
~~. KARATEPE - ASLANTA~~:
Tesisler : Kurulmakta olan aç~k hava müzesi sitesi tesislerinin in~aat~na gene
Nail Çak~rhan nezaretinde devam edilmi~,tepenin ertraf~ ndaki dikenli tel çevre duvar~,
kap~lar, giri~~kap~s~~ binas~~ ikmal edilmi~tir.
Kaz ~~ : Kuzey kap~s~n~n hemen iç taraf~ndaki büyük binan~n aç~lmas~~ i~i
geli~tirmi~, yeni bölümler meydana ç~kar~lm~~, bu arada yeni kabartma ve yaz~t parçalar~~bulunabilmi~tir.
Rest or asy on ve yay ~ n i ~ leri : Heykel, kabartma ve yaz~tlar~n
parçalardan terkibi i~ine devam edilmi~, yeni bulunan parçalar~n da yard~mile bir
çok eski parça, yerine oturtulabilmi~, bir çok gedikler doldurulabilmi~tir.
Hitit hiyeroglif ve fenike metinlerinin son durumlar~na ait Prof. Dr. Halet
Çambel taraf~ndan haz~rlanmakta olan tekst edisyonu ve ne~riyatla ilgili çal~~mala.:a
devam edilmi~tir.
2. KADIR-L' - ALACAND :
Mahalli bir müze haline getirilmesi planlanan tarihi basilica'n~n iç ve d~~~ndaki
taban mozaiklerinin aç~lma ve temizlenme i~lerine devam edilmi~, bugüne kadar
meydana ç~kar~labilenlerin rölöve ve renkli desenleri yay~n için haz~r hale getirilmi~tir.
9 — Side kaz~lar~~(1963) :
~~ — Esas ara~t~rma, yar~madan~n güneyindeki büyük hamamda yap~lm~~,
evvelce iki büyük salonu (palestra ve apoditerium?) tamamile aç~lm~~~olan binan~n
di~er salonlar~nda, elveri~li yerlerde sondajlar yap~larak bunlar~n birbirile olan
irtibat~~ tesbit edildi~i gibi, zeminlerinin alt~nda bulunan hipokavst tertibat~ndan
bu salonlardan büyük bir k~sm~n~n ~s~t~lm~~~oldu~u, binaenaleyh bunlar~n hamam~n
s~cak k~s~mlar~n~~ te~kil etti~i anla~~lm~~, içinde büyük havuzlar ihtiva eden ve
üzeri an~tsal bir tonoz kemerle örtülü oldu~u anla~~lan bir salonun ise hamamm
"caldarium"u oldu~u tesbit edilmi~tir. Ayr~ca binan~n güney taraf~nda, külhanlarm
üzerinde büyük bir su deposu ve suyun ~s~t~lmas~m sa~layan bak~r kazanlar~~ kaps~yan bir mekân bulunmu~, yine bu tarafta büyük bir salonun ortas~nda bir havuz
tesbit olunarak buran~n bir "frigidarium" oldu~u anla~~lm~~t~r.
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2 - Ne~riyat~~ haz~rlanan bat~~Mozolesinin birçok k~s~mlar~~desinatör Akif
Dâi taraf~ndan incelenmi~~ve bunlar~n röleveleri yap~lm~~t~r. Ayr~ca ikinci avlunun deniz fasadm~n önünde aç~lan büyük bir tran~ede bu fasada ait bir hayli
mermer ve kumta~~~mimari parçaya rastlanm~~t~r ki bu yeni parçalar~n bu fasad~n terkibinde önemli bir rol oymyacaklan a~ikârd~r. Bundan ba~ka ilk avl~mun
propylon't~nda büyük bir al~nl~lc parças~~elde edilmi~, avlunun arka odalanndan
birinin zemininde iyi muhafaza edilmi~~bir mozayike rastlanm~~t~r.
3 — Müzede te~hir olunan bütün heykellerin foto~raflar~~Dr. E. Rosenbaum
taraf~ndan yeniden çekilnyi~tir.
4 — Kaz~dan önce Side'ye gelen ve orada bir müddet kalan restoratör
mimar Dr. A. Machatschek "M" binas~~üzerinde incelemelerde bulunmu~~ve büyük salondaki iki katl~~sütun mimarisinin k~smen restore edilebilece~i neticesine
varm~~t~r.
ORD. PROF. DR. ARIF MÜFtT MANSEL
~~o — Çandarl~~ Kaz~lan :
Çandarl~~ Kaz~lanna Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~ n idaresinde devam
edilmi~tir. Çal~~malar bu y~l da verimli olmu~, özellikle Attika nevi vazolardan
güzel ve iyi korunmu~~örnekler bulunmu~tur. Bunlar aras~nda siyah figürlü attika ayakl~~klselerinin en eski nevi olan komast kylixlerinden güzel bir örnekle,
1961 y~l~~kaz~lannda bir eseri bulunmu~~olan "Heidelberg Ustas~"n~n yeni bir
kylix'i meydana ç~kar~lm~~t~r. Attika nevi vazolar aras~nda VI. yüzy~l~n ikinci
yar~s~na ait üzerleri çe~itli figürlerle tasvirli ve ayn~~atölyenin eseri dört güzel tabak
ayr~ca an~lma~a de~er.
1963 kaz~lan Chios nevi kadehlerinden yeni çok güzel örnekler vermi~~olup
bunlardan bir tanesinin üzerinde Trova sava~~~efsanesinden Achilleus'un Troilos'u
takibetmesi tasvir edilmi~tir.
Idhal mal~~ olan ad~~ geçen eserler aras~nda Kuzey Ege k~y~lar~~mamulât~,
Aiolis tipi geç oryantalizan vazolardan yeni güzel örneklerle yine yerli mal~~olarak geç ve jeometrik ve geç protojeometrik kaplar da elde edilmi~tir.
Eserler Istanbul Müzesine teslim edilmi~~ve Çandarl~~Salonunda te~hire
konmu~tur.

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVININ
1963 YILI ÇALI~MA RAPORU
Bas~mevimiz bu y~l 1.989.866,55 liral~k brüt has~lat yapm~~t~r. Di~er taraftan
a~a~~daki çizelgenin incelenmesinden de anla~~laca~~~üzere, Personel ve ~~letme giderlerinde geçen y~la nazaran 345.993,81 liral~k bir art~~~olmu~tur. Bu art~~lar normal
olmakla beraber, atelyelerin saatlik maliyetlerine intikal ettirilmedi~inden, di~er
bir deyimle fiatlar~m~za bir zam yapmad~~~m~zdan, ciromuz bir yükselme kaydetmemi~, dolay~siyle de bu fark kar oran~m~z~~dü~ürmü~tür.
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Yukar~daki çizelgeye göre gider ve kar oranlar~n~n geçen y~la nazaran mukayesesi ~öyledir :
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Önümüzdeki y~l kar oran~n~n % 20 nin üzerinde olmas~~için gereken tedbirler
1964 ba~~ndan itibaren al~nm~~t~r.
Bas~mevimiz, bu y~lki kâr oran~n~n dü~ük olmas~na ra~men örnek Bas~mevi
vasf~n~~ta~~makta devam etmi~~ve gerek organizasyon, gerekse kaliteli i~~yapma bak~m~ndan Türk n~atbaac~lar~na bir nevi okul olmu~tur. Ilerdeki y~llar~n ka~
' • ve kalite bak~m~ndan daha ba~ard~~ olaca~~na inanmaktay~z.
T. T. K. BASIMEV1 YÖNETIM KURULU
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DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULU'NA
Say~n Genel Kurulca bizlere verilen denetleme görevini yapmak üzere Türk
Tarih Kurumu ile Türk Tarih Kurumu Bas~mevi'nin 1963 y~l~~ gelir - gider bütçeleri ve bilânçolar~, defter kay~tlar~~ile birlikte incelenmi~~ve bu incelemenin sonuçlar~~ a~a~~da sunulmu~tur.
I — Türk Tarih Kurumu
~ ) Türk Tarih Kurumu'nun 1962 y~l~~bilânçosunda yaz~l~~ k~ymetlerin 1963 y~l~n~n ilgili hesaplar~na oldu~u gibi geçirilmi~~oldu~u, harcamalar~n usulüne uygun
ve Yönetim Kurulu karar~na dayand~~~,
2) 1.979.146, — lira tahmin edilen ve y~l içinde Kurum binas~~ yat~ r~m~~ için
500.000 lira eklenerek 2.479.146,—liraya ç~kar~lan 1963 y~l~~gelir bütçesinin 84.243,15
lira art~~~ve 1.033,63 lira eksili~~ile 2.562.355,52 lira olarak tahakkuk etti~i,
2.479.146, — lira olarak tesbit edilen gider butçesinden 2.419.783,45 liran~n
harcand~~~~ve geri kalan 59.362,55 liras~n~n da artt~r~ld~~~~memnunlukla gürülmü~tür.
~~~— Türk Tarih Kurumu Bas~mevi
Bas~mevi'nin 1962 y~l~~bilânçosunda yaz~l~~luymetlerin 1963 y~l~n~n ilgili hesaplar~na oldu~u gibi al~nd~~~, y~l içindeki i~lemlerin yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yürütüldü& tesbit edilmi~tir.
Bas~mevi'nin 1963 y~l~~brüt geliri 1.989.866,25 liraya varm~~ t~ r. Bu gelirden,
idare ve i~letme giderleri ile gerekli amortismanlar ayr~ld~ktan sonra 116.355,96 lira
net bir kâr kalmaktad~ r.
Kurum ve Bas~mevi kay~ tlar~~ ile defterlerinin düzenli, i~lemlerin bunlara uygun
Oldu~unu, Yüksek kurulunuzun incelemesine sunulan 1963 y~l~~bilânçosu ile kâr ve
zarar hesab~n~n yine bu kay~ t ve belgelere dayand~~~n~~arzeder, Kurum ve Bas~mevi
Yönetim Kurullar~n~n 1963 y~l~~hesaplar~ndan aklanmas~n~~ Yüksek onay~n~za sunanz.
Ankara, 21 Mart 1964
PROF. DR. HALIL DEMIRCIO~LU
T. T. K. Cyesi
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