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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1965 YILI
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1965 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~~ ~~ May~s 1965
Cumartesi günü saat 9,30'da Ankara'da Dil ve Tarih. Co~rafya Fakültesindeki
Kurum merkezinde yap~ld~.
Saat 9,30'da Kurum üyüleri Kurumun Kurucusu Atatürk'ün An~t - Kabrini
ziyaret ederek bir çelenk koydular ve sayg~~ duru~unda bulundular. An~t - Kabrin
~eref defterine Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun yazd~~~~a~a~~daki yaz~~üyelerce imzaland~~ :
"Büyük Atatürk,
"ülkülerine ve ilkelerine ba~l~~olan bizler sevgilerle seni anmaya geldik."
Atatürk'ten sonra Devrim ~ehitlerinin de mezarlar~~ziyaret edilerek bir buket
kondu.
Saat ~~co,3o'da Kurum merkezine dönüldü. Ba~kan Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz
Kansu ço~unlu~un bulundu~unu söyledi ve rahats~zl~~~ndan dolay~~bu toplant~ya
kat~lamayan Bayan Fakihe C~ymen'in telgraf~n~~okudu. Kendisine Ba~kanl~k divan~nca sa~l~k dile~inde bulunulmas~~kabul edildi.
Ba~kan a~a~~daki aç~~~söylevi ile Genel Kurul toplant~s~n~~açt~~ :
"Muhterem Arkada~lar~m,
Yoklama yap~ld~. Ço~unluk vard~r. Genel Kurulu aç~yorum. Biraz sonra 1964 çal~~ma
ythm~za ait Yönetim, Bastmevi Tönetim ve Denetleme Kurullar: raporlart yüksek Kurula
Genel Müdüründiz Say~n Ulu~~I~dernir taraf~ndan sunulacakt~r. Bu y~l da, Kurum, Re~it
Rahmeti Arat, Re~it Saffet Atabin~n gibi iki de~erli üyesini, Seref üyelerimizden Rag~p
Devres'i, y~llard~r muhasebecimiz olarak vazife görmü~~Saim Hüneri kaybetmek talihsizli~ine
u~rad~. ~imdi rahmetle and~~~m~z bu arkada~lar~m~z~n hât~ras~na bir dakika sayg~~duru~una
sizleri davet ediyorum.
Say~n Arkada~lar!
30 y~l bir Kurumun devandatb, üyelerinin bir ülküye ba~l~l~klan bak~m~ndan elbette
bir de~er ve mana ta~~r. E~er bu Kurum e~siz kahraman Atatürk gibi bir ~ahsiyet taraf~ndan
kurulmu~~ise, bunun mâna ve de~eri bir kat daha artar. Kurulu~undan bu yana üye olarak 30
y~l~n: idrak etmi~~arkada~lartm~za biraz sonra en k~dernli arkada~~m~z taraf~ndan sunulacak
hâttra madalyalann~n manevi bir anlam: olaca~~na ~üphe yoktur. Bu güzel bir ba~langtçt~r.
Kurumun ihdas etti~i y~ll~k konjeranslann 111. serisi de devam etmektedir. Bu seneki
konferanslar bildi~iniz gibi üyelerimizden rahmetli H. E. Eldem'in an~s~na tahsis edilmi~tir.
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~imdiye kadar verilen y~ll~k konferanslar~n say~s~~ 39'u bulmu~tur. Bunlar~n metinleri verildikçe yeni bir yay~n serimizde ne~rine karar verilmi~tir. Nitekim ilk Atatürk y~ll~k konferanslar~~yay~nlanm~~~bulunmaktad~r.
Yine iki y~ldan beri her ay~n ilk Sal~~günü Kurum merkezinde düzenledi~imiz ilmi hasbihal - tebli~~toplant~lar~m~z da muntazaman devam etmektedir.
1964 dönemi çal~~malar~m~z aras~nda sizlere duyurmakta özel sevinç duydu~um bir cihet de
25 y~ll~k bir gecikmeden sonra, Mimar Büyük Sinan'tn hayat ve eserlerini kapsayan külliyata
ait ve rahmetli R~fk~~Mel~ll Meriç taraf~ndan haz~rlanan ilk eseri ele al~p yay~n alan~na intikal ettirmernizin bizim için bir mutluluk oldu~udur. Sinan'~n ~an~na lâytk di~er eserleri de
biran önce ortaya koymak bizlere, bizlerden sonra geleceklere dü~en bir ödevdir.
Kurumumuzun bu dönemde Istanbul'da Tar~zimat'~n 125 inci y~l~~münasebetiyle düzenledi~i seminer, daha önceki y~l Edirne'de düzenlenen Seminer çal~~malar~m~ z Kurumumuzun
bu yoldaki hizmetlerinin hay~rl~~ve bereketli olaca~~n~~müjdelemi~tir. örne~in gittikçe ço~~alan
Atatürk yay~nlar~~üzerine, Selçuklu medeniyeti, Eski Anadolu medeniyeti üzerine seminerler
tertibi dü~ünülmelidir.
Yeni binamizda üçyüz bin ciltlik bir ihtisas kitapl~~~~kurulacakt~r. Bu kitapl~~~m~zda
Atatürk, Tanzimat devri tarihi, Selçuklu devri tarihi, gibi özel seksiyonlar ve ar~ivler ihdas:
kezâ dü~ünülebilir.
Kurum binam~z~n yap~m~~h~zla devam etmektedir. 1966 y~l~~Cumhuriyet bayram~nda yeni
evimizin kap~lar~n~n aç~laca~~n~~kuvvetle ummaktay~z. Binam~zm ikmalinden sonra Türk
Tarih Kurumu çal~~ma sahas~~ ile ilgili ilmi ara~t~rmalarda nâzun rolünü oynayacak bir
duruma gelecektir, kan~s~nday~ z. Atatürk geliri bir milyon sekizyüz bin lira civar~ndad~r.
Basunevimizin gelirini ve kapasitesini artt~racak yat~r~mlar yap~lm~~t~r. Bugünkü haliyle
de~eri 5 milyon lirad~r. Bas~mevimizin kapasitesi artma~a devam etmektedir. O, art~k bizden
bask~ya verilecek eserleri sab~rs~zl~kla bekleme durumuna gelmi~tir.
Say~n Arkada~lar~m,
Say~n Ömer Lütfi Barkan geçenlerde bize göndermek Ntfunda bulundu~u bir mektubunda
zaman, zaman kendisini gösterme~e yeltenen gericilik olaylar~~ kar~~s~nda, Kurumumuzun
halka do~ru yap~lan bir uyarma, bir ayd~nlatma faaliyetine de itibar göstermesinin çok yerinde,
Atatürkçü bir faaliyet olaca~~na i~aret etmekte ve bu arada rahmetli üyemiz ve Ba~kan~m~z
~emseddin Günaltay'~n "Zulmetten Nura" gibi eserlerinin yeniden ele al~n~p bast~r~lmas~n~n,
da~~lmas~n~n mümkün olup olam~yaca~~n~~sormak ta idi.
Yönetim Kurulumuz bu yerinde teklif üzerinde hassasiyetle durmu~tur. Bu gibi faaliyetlerimizin de h~zland~r~lmas~n~~ve biran önce gerçekle~mesini dilemekteyiz.
Üyelikler için Yönetim Kun~lumuz kollara yazm~~t~r. Bu durumun bundan sonra makul
bir ~ekilde dü~ünülerek ele al~nmas~~herhalde yerinde olacakt~r.
Muhterem arkada~lar:~mza sunulan dâvetiyelerden ö~renecekleri üzere, 4 May~s Sal~~günü
saat 17,30 'da Ayl~k toplant~m~zda Kurumumuz ~eref üyelerinden ve Münster tiniversitesinden
Prof. Dr. G. jaeschke bir konu~ma yapacaklard~r. Ertesi 5 May~s Çar~amba günü saat 17,30
da Ikinci Dünya Sava~~~esnas~nda Fransa'n~n Ankara Büyük Elçisi bulunan Ekselans Renl
Massigli'nin "la Turquie devant la Guerre, Mission i~~Ankara, (1939 - 1940)„ ad~ndaki eseri
hakk~nda Kurumumuzda bir kollokium tertip edilmi~tir. Bu konuda bir konu~ma daha önce
Ayl~k toplant~lanm~zin birinde E. Z. Karal taraf~ndan yap~lm~~t~r. Say~n üye arkada~lar~m~z~n bu toplant~lara ~eref vermelerini bilhassa rica ederim.
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Hizmet süresince esirgemedi~iniz yard~mlar~n~zdan dolay~~Yönetim Kurulu arkada~lar~m, ~ah= ve idareci arkada~lar~m ad~na te~ekkür ve sevgilerimizi sunuyorum. Hepinizi
ve bugün aram~zda bulunan ~eref üyemiz Say~n Prof. jaeschke'yi sayg~larla selâmlyorum."
Bundan sonra Kurum üyeli~inde 30 y~l~n~~dolduran üyelerden Prof. Dr. Afet
~nan (1931), Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~(1931), Dr. Hamit Ko~ay (1931),
Hasan Cemil Çambel (1931), Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü (1932), Ord. Prof.
Hikmet Bayur (1932), Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu (1932)'nun Hât~ra madalyalan en k~demli üyelerden Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~taraf~ndan verildi.
Toplant~da bulunamayan Hasan Cemil Çambel'in madalyas~n~n kendisine iletilmesi, son günlerde aram~zdan ayr~lan Re~it Saffet Atabinen'in madalyas~n~n da
ailesine gönderilmesi kararla~t~.
Ba~kan Genel Kurulun bu ilk toplant~s~na - Ankara'da bulunmas~ndan faydalanarak kat~lm~~~olan ~eref üyelerimizden Prof. Dr. Jaeschke'ye söz verdi. Prof.
Jaeschke 1926'da Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinde ç~ kan Atatürk'ün
hâtralann~n Frans~zca olarak yaymland~~~n~, 1944'de Falih R~fk~~Atay'~n bu hât~ralan "19 May~s" adiyle bir bro~ür halinde yay~nlad~~in~, bunlar~n yeniden ve tam
olarak yay~nlanmas~n~n yerinde olaca~~n~~ söyledi.
Bundan sonra gündemin 5 inci maddesi gere~ince Genel Kurul toplant~s~n~~
idare etmek üzere bir Ba~kan, bir ikinci ba~kan ve iki sekreterin seçimi yap~ ld~.
Ba~kanl~~a Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, ikinci ba~kanl~~a Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal, sekreterliklere Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve Prof. Dr. Adnan Erzi seçildiler.
Genel Kurul Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü ba~kanl~k yerine oturdu ve
gündem gere~ince müzakerelere devam edilece~ini söyledi.
Genel Müdür Ulu~~~~demir Türk Tarih Kurum Yönetim Kurulu'nun 1964
çal~~ma y~l~~raporiyle Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun 1964 y~l~~çal~~ma raporunu
ve denetleme kurulu raporunu okudu. Ba~kan raporlar hakk~nda söz isteyen olup
olmad~~~n~~sordu. Söz isteyen olmad~~~ndan raporlan oya koydu. Oybirli~iyle kabul edilerek Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~~1964 i~lemlerinden dolay~~aldand~lar.
Ba~kan 1965 bütçe tasar~s~n~~inceleyerek Genel Kurula bir raporla sunmak üzere
üç ki~ilik bir komisyonun seçilmesi gerekti~ini söyledi. Bütçe komisyonuna Eski
Ça~~Kolundan Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Orta Ça~~Kolundan Ord. Prof. Dr.
Ayd~n Say~l~~ve Yeni Ça~~Kolundan Prof. Dr. Cemal Tukin seçildiler.
Gündemin 8 - ii inci maddeleri uyar~nca seçimlere geçildi. Bu arada Ba~kanl~k yerini Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal ald~lar. Oylar topland~. Ba~kan, seçime 25
üyenin kat~ld~~~n~~söyledi. Yap~lan tasnif sonunda Yönetim Kuruluna oy s~rasiyle
Prof. Dr. Tahsin Cozgüç, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Prof. Dr. Afet Inan,
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Cemal Tukin'in
seçildi~i, Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Ord. Prof. Enver Ziya Karal ve Prof. Dr.
Halil ~nalc~k'm ayn~~oyu ald~klar~~anla~~ld~. E~it oy alan üyeler aras~nda ad çekildi
ve Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü Yönetim Kurulu'na 7 nci üye olarak girdi.
Yedekler için de ad çekilerek birinci yedek üyeli~e Ord. Prof. Enver Ziya Karal, ikinci
yedek üyeli~e Prof. Dr. Halil inalc~k ve bundan sonra oy alan Prof. Adnan Erzi'nin
de üçüncü yedek üyeli~e seçildi~i anla~~ld~.
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Denetleme Kuruluna geçen y~l oldu~u gibi Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Dr.
Hâmit Ko~ay ve Bayan Fakihe Öymen oybirli~i ile seçildiler.
Haysiyet Kurulu üyeliklerine de geçen y~l oldu~u gibi Ord. Prof. Ömer Lütfi
Barkan, Ord. Prof. Hamit Ongusu, Bay Tahsin Öz, Ord. Prof. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Unver, Bas~mevi Yönetim Kurulu'na Prof. Dr. ~inasi Altunda~, Prof. Abdülkadir ~nan, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~oybirli~iyle
seçildiler.
Bütçe raporu henüz gelmedi~'inden Ba~kan gündemin 13 üncü maddesine
geçildi~ini söyledi.
Genel Müdür Ulu~~~~demir Genel Kurulun geçen y~l verdi~i direktif üzerine
Yönetim Kurulunca haz~rlanan yay~n ve telif haklar~~yönetmeli~ini okudu. Yönetmelik madde madde okunarak tart~~~ld~~ ve a~a~~daki ~ekilde kabul edildi:
TÜRK TARIH KURUMU YAYIN VE TEL~F HAKLARI
YONETMELI~~
~~
I — Türk Tarih Kurumu yarnlar~mn yaz~lmas~, sat~n al~nmas~, bas~lmas~~
ve telif haklar~n~n ödenmesi i~lemleri bu Yönetmeli~e göre yürütülür.
2 - Türk Tarih Kurumunca yazd~r~lacak veya Türkçeye çevirtilecek eserler
için ilgili Kol'un karar~~gerektir.
3 — üyelerden ba~kas~na yazd~r~lan veya Türkçe'ye çevirtilen bir eseri Kollar
inceleterek bas~lmas~na karar verirler.
4 — ~nceletilen eser için telif veya çeviri ücretinin yüzde onunu geçmemek
üzere bir inceleme ücreti ödenir.
5 — Bas~ma haz~r olan eserler bütçe imkanlar~~gözönüne al~narak bir s~raya
konur ve bu s~raya göre bast~nl~r. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bir eserin öncelikle bast~r~lmas~na karar verebilir.
6 — Bir eserin Bas~mevine verilebilmesi için eserin son ~eklini alm~~~olmas~,
daktilo ile ve okunakl~~olarak yaz~lm~~~bulunmas~, resim, plan ve haritalar~n~n
bas~labilir nitelikte ve sahifelere yerle~tirme plânlariyle birlikte Kuruma verilmi~~
olmas~~gerekir.
7 — Bas~lacak eserlerin ilk tashihleri Kurumca yapt~r~l~r. Bundan sonraki
tashihler yazar veya çevirmen taraf~ndan yap~larak bask~ya verilir. Eserlerde
Türk Dil Kurumu'nun imla k~lavuzunda saptanan imla kurallar~~ uygulan~r.
8 — Eski metinlerin transkripsiyonunda Kurumca haz~rlanacak transkripsiyon sistemi uygulan~r. Türkçe d~~~ndaki dillerin transkripsiyonu Milletleraras~~
en yayg~n sisteme göre yazar ve çevirmence saptan~r.
— Bir eser bas~lmak üzere Bas~mevine verildikten ve dizgisi yap~ld~ktan sonra
cümle içinde esasl~~düzeltmelerden kaç~n~lmas~~esast~r. Yeni bulu~larm esere ilavesi
isteniyorsa bunlar yeni bir paragraf halinde olmal~d~r.
~~o — Bir eserin telif veya çeviri ücreti saymaca sahife (itibarl sahife) esas~na
göre ödenir. Her 200 kelime bir saymaca sahife say~l~r.
ii — Yazar eserine orijinal nitelikte resim, harita ve plan koyacaksa ve bunlar~n haz~rlanmas~~ kendi imkanlariyle olmu~sa bu resim, harita ve planlara da
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telif hakk~~ödenir. Resim, harita ve planlar~ n her santimetre karesi 2 kelime say~l~r.
Kurumun imkanlariyle haz~ rlanan resim, harita ve planlar için telif hakk~~ödenmez.
1 2 - Bir eserin kaç sahife oldu~u ~öyle hesaplan~r :
Her on sahifede bir sahife (bu sahifenin tam olmas~~ ~artt~r) al~narak say~l~r.
Toplam, say~lan sahife say~s~ na bölünür. Böylece her sahifede ortalama kaç kelime
bulundu~u anla~~ld~ktan sonra bu say~~eserin sahife say~s~~ile çarp~l~r. Ç~kan 2oo'e
bölünür. Tam olm~yan sahifeler ayr~ca say~larak bu esasa göre sahife say~s~na ilave
edilir. Bölme s~ras~nda kalan kesir ~~oo kelimeden çoksa tam sahife say~l~ r. Azsa
hesaba kat~lmaz.
13 — Telif ve çeviri ücretleri ~u esaslara göre ödenir :
Türkçe yaz~lm~~~telif eserlerin her saymaca sahifesine 20 lira.
Yabanc~~dilde yaz~lm~~~telif eserlerin her saymaca sahifesine 25 lira.
Modern dillerden Türkçeye yap~ lan çevirilerin her saymaca sahifesine 15 lira.
ç) Ölü dillerden (Sümerce, Etice, Eski Yunanca, Lâtince, eski Arapça,
eski Farsça v.b.) yap~ lan çevirilerin her saymaca sahifesine 25 lira.
Birden fazla eserin kar~~la~t~r~lmas~~ile meydana getirilen metin tesislerinin (ele~tirmeli bas~m) her saymaca sahifesine 20 lira.
Osmanl~cadan yap~lan sade transkripsiyonlar~ n her saymaca sahifesine 1 o lira.
Bas~lm~~~belgelerin oldu~u gibi al~nmas~~halinde her saymaca sahifeye
5 lira.
Okunmas~~ güç Osmanl~ca metin transkripsiyonlar~n~n her saymaca
sahifesine 15 lira.
Bas~lm~~~eserlerin sonuna konan Bibliyografyalar~n her saymaca
sahifesine ~~o lira.
Indekslerin her saymaca sahifesine 15 lira.
14 — Belleten'le Belgeler'in tam sahifeleri say~larak bu esaslara göre sabit
bir ücret saptan~r ve buna göre ödeme yap~l~ r. Bu dergilerin yar~dan az sahifelerine
ücret ödenmez.
— Belleten'de yay~nlanacak yaz~ lar 50 sahifeden fazla olursa fazlas~~ için
telif ücreti ödenmez. Çeviriler bundan müstesnad~r.
16 — Bir esere yukar~ daki ölçüler içinde verilen telif veya çeviri ücreti o eserin
ilk bask~s~~ içindir.
17 — Kurum bir eserin ilk bask~s~ndan kaç tane bas~laca~~n~~saptamakta
serbesttir.
— Tükenen bir eserin tekrar bas~lmas~ na Yönetim Kurulu karar verir.
~ g — Telif veya çeviri bir eserin ikinci bask~s~~için yazar~na veya çevirmenine
ikinci bask~~ s~ras~ ndaki bareme göre tahakkuk edecek ücretin üçte ikisi, üçünücü
ve daha sonraki bask~larda yar~s~~ ödenir.
20 - Bir eser bask~ya haz~r olarak Kuruma teslim edildi~i zaman telif veya
çeviri ücretinin üçte ikisi avans olarak ödenebilir. Geri kalan üçte biri eser bas~ld~ktan sonra verilir.
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21 - Yazar eserinin ikinci veya üçüncü baslus~ nda yeni ilaveler yapar ve bunlar ilk bask~daki sahife adedini a~arsa, fazla sahifelerin ücreti de birinci bask~~ücreti
gibi ödenir.
22 - Bir yazar bas~lmak üzere Kuruma satt~~~~eserini oldu~u gibi veya k~saltarak ba~ka bir yerde bast~ramaz.
23 — Bir eserin bask~s~~tükendikten sonra ikinci bask~s~n~~yapt~rmakta Kurum
serbesttir. Yazar isterse bunu kendi hesab~na bast~rabilir.
24 — Kurumca sat~n al~nan bir eser 5 y~l içinde bast~r~lmazsa yazar veya çevirmen bunu kendi hesab~na bast~rmakta serbesttir. Bu takdirde Kurum ödenen
telif veya çeviri ücretini yazardan isteyemez. Yazar eserini Kurum'dan ald~ktan
sonra iki y~l içinde bast~ramazsa bask~~hakk~~ tekrar Kurum'a döner.
25 — Bir eserin yaz~lmas~~veya çevirisi için Kurum'la yazar veya çevirmen
aras~nda —örne~i Yönetim Kurulunca saptanacak— bir sözle~me imzalamr. Yazar
veya çevirmen eseri sözle~mede yaz~l~~ zaman içinde tam olarak Kuruma teslim
etmezse, Kurum sözle~meyi uzatmakta veya bozmakta serbesttir.
26 — Kurumca bas~lan eserlerden bask~~say~s~~500 nüshaya kadar olanlardan
yazar veya çevirmenine 25 tane, 500'den '000 nüshaya kadar olanlardan 30 tane,
!000 nüshadan fazla olanlardan 50 tane paras~z olarak verilir.
27 — Bir yazar eserinden daha fazla say~da sat~n almak isterse, 5o nüshaya
kadar yüzde 50, elli nüshadan fazlas~~için yüzde 25 indirim yap~l~r.

Ba~kan ö~leden sonra saat 15,3o'da toplan~lmak üzere saat 13'de oturuma son
verdi.
Genel Kurul ö~leden sonra saat ~ 5,30'da Ba~kan Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün Ba~kanl~~~nda topland~.
Bütçe komisyonu raporiyle komisyonun tadilen kabul etti~i bütçe tasar~s~~okundu, söz isteyen olmad~~~ndan rapor ve tasar~~oya konarak oybirli~i ile kabul edildi.
Ba~kan Yönetim Kurulundan gelen önerilerin görü~ülmesine devam edilece~ini söyledi.
Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~ndan gelen ve Güney - Do~u Avrupa /ncelemeleri
Milletleraras~~Kurumu (AIESEE)'nun memleketimizle ilgili olup ~imdiye kadar
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca yürütülen ilmi, idari ve mali bütün i~lerinin bundan böyle Kurumumuzca yürütülmesinin UNESCO Türkiye Milli Komitesince teklif edilmesi üzerine, yüzy~llarca Güney - Do~u Avrupa'ya hakim olmu~~bir millet olarak bu incelemelerle yak~ndan ilgilenmemiz gerekti~ine Yönetim
Kurulu'nun kani bulundu~una, ancak konunun önemi ve Kurumumuza yükleyece~i mali külfet gözönüne al~narak meselenin Genel Kurulun onay~na sunuldu~una
dair bulunan yaz~~ile bu konu hakk~nda üyelerimizden Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal,
Dr. Hamit Ko~ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ve Prof. Dr. Halil inalc~k taraf~ndan
verilen rapor okundu: Söz alan Prof. Dr. Halil Inalc~k geni~~aç~klama yaparak
Kurumumuzun behemehal bu Kurula üye olmas~n~n çe~itli faydalar~m anlatt~~
ve kendisinin n~~May~sta Saraybosna'da yap~lacak Komite toplant~s~na kat~laca~~n~,
burada Kurumumuzun azal~~~~kabul etti~ini söylerse çok iyi olaca~~n~, ~~966'da
Sofya'da toplanacak kongreye de kuvvetli bir ekiple kat~lmak gerekti~ini bildirdi.
Söz alan üyeler konuyu enine boyuna tart~~t~lar sonunda:
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Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr.
~inasi Altunda~, Prof. Dr. Halil Inalc~ k, Dr. Hâmit Ko~ay ve Prof. Tayyip Gökbilgin'den kurulu bir komisyonun bu i~le me~gul olmas~na,
Sofya kongresine gidecek delegelerin bu komisyonca seçilmesine,
Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun bu meseleyi tart~~mak ve bizim bu
kurulda takip edece~imiz hareket tarz~n~~tesbit etmek üzere tertibini önerdi~i seminerin de ayn~~komisyonca düzenlenmesine,
ç) Kurula Kurumumuzun üye olmas~na karar verildi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan gelen ve IX. dönem Genel Kurul'da
iki y~ l süre ile Kurumumuzu temsil edecek bir üyenin seçilerek ad~n~n bildirilmesine
dair bulunan yaz~~ okundu: Prof. Dr. Afet Inan'~ n bu devrede de Kurumumuzu
temsil etmesi uygun görüldü.
Eski Ça~~Kolu Ba~kanl~~~ndan gelen ve 8 - ~~o Ekim 1965 tarihleri aras~nda
Almanya'n~n Freiburg ~ehrinde toplanacak olan Alman Antropoloji Cemiyeti
Kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu'nun Kurumumuz
ad~na kat~lmas~n~ n uygun olaca~~ na dair bulunan yaz~~ okundu: Ord. Prof. Dr.
~evket Aziz Kansu'nun bu kongrede Kurumumuzu temsil etmesine karar
verildi.
Eski ve Yeni Ça~~Kollar~~ Ba~kanhklar~ ndan gelen ve 29 A~ustos - 5 Eylül
1965 tarihleri aras~ nda Viyana'da toplanacak olan XII. Milletleraras~~Tarihi
Ilimler kongresine Kurum ad~na kat~lacak üyelere dair bulunan yaz~lar okundu:
Konu üzerinde görü~ üldükten sonra bu kongreye kuvvetli bir ekiple kat~lmak gerekti~i kan~s~na var~larak ~u üyelerin gönderilmesine karar verildi :
Eskiça~dan Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Prof. Dr. Af if Erzen, Ortaça~dan
Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Prof. Dr. Osman Turan, Yeniça~dan Ord. Prof.
Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Halil inalc~k, Prof.
Dr. Cemal Tukin, Prof. Tayyip Gökbilgin, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Prof. Dr.
Adnan Erzi.
Yeni Ça~~Kolu Ba~kanl~~~ ndan gelen ve Prof. Bernard Lewis ile Prof. L.
Rasonyi'nin Kurumumuz ~eref üyeli~ine seçilmesine dair bulunan yaz~~okundu.
Önerinin evvel emirde Yönetim kurulundan geçmesi gerekti~inden yaz~n~ n bu eksi~in tamamlanmas~~için Yönetim Kuruluna verilmesi kararla~t~.
Yeni Ça~~Kolundan gelen ve bu y~ l yapacaklar~~ ilmi ara~t~ rmalar için yedi
üyeye yard~m yap~lmas~ na dair bulunan yaz~~okundu. Bunlardan bir k~sm~~Viyana
kongresine kat~laca~~ndan bunlar d~~~ nda kalan Ord. Prof. Dr. Süheyl Onver'e
'000, Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~ ll'ya 1500 lira ilmi ara~t~rma yard~m~~
yap~lmas~~uygun görüldü.
Orta Ça~~Kolunun 30 Nisan 1965 tarihli toplant~s~nda ald~~~~kararlar aras~nda
üye seçimine ait Yönetmeli~in daha elveri~li hale getirilmesi teklifi de bulunuyordu.
Konu görü~ üldü ve yönetmeli~in bu bak~ mdan yeniden ele al~nmas~~görevinin yeni
Yönetim Kurulu'na verilmesi uygun görüldü.
Gündemde görü~ülecek ba~ ka bir konu olmad~~~ ndan Ba~kan saat 18,3o'da
oturuma son verdi.
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TURK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1964 ÇALISMA YILI RAPORU
Genel Kurulun Say~ n Cyeleri,
Yönetim Kurulunuzun 1964 çal~~ma y~l~~ raporunu yüksek kat~n~ za sunuyoruz :
BÜTÇE DURUMU

Kurumumuzun 1964 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~ tir :
A. GELIRLER
Bütçeye konan
Lira
K.

Bölüm

Gelirin çe~idi

Il
111
IV
V
VI
VII

Kurum Artt~r~m~ ndan
Hükümet yard~m~~
Atatürk tesisi geliri
eye aidat~~
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
TOPLAM

400.000 -200.000 -1.600.000 --

Tahsil olunan
Lira
K.
400.000-200.000-.815•300,48

300 -100.000 -85.000

53.000
2.438.300 --

148.215,53
81 -449,1 7
103 744,48
2 '749. 029, 66

B. GIDERLER

Bölüm

Il
111
IV
V

Giderlerin çe~idi

Bütçeye konan
Lira
K.

Harcanan
Lira
K.

Görevli giderleri

396.830 --

388 . 268,o3

Idari giderler
Bilimsel giderler
Yat~r~mlar ve yat~r~mla
ilgili giderler
Yay~n zararlar~~

35.000 -600.000

37.500,76
468 . 8o3, ~~9

1.241.000 -160.001 --

.063 .836,93
164.959,30

TOPLAM

2 .432 . 831 --2.123.368,21

Bu tablolarda görüldü~ü üzere Kurumumuzun 1964 y~ l~~gelirleri bütçeye konmu~~olandan 310.729 lira 66 kuru~~fazlad~r. Bu fazlal~~~ n 215.300 lira 48 kuru~u
Atatürk tesisi gelirlerinden, 48.215 lira 53 kurusu yay~n sat~~lar~ ndan, 50.744 liras~~
da türlü gelirlerden sa~lanm~~t~r. Türlü gelirlerdeki fazlal~ k Türkiye I~~Bankas~'n~n
Kurumumuza yapt~~~~54.000 liral~k ba~~~ tan ileri gelmektedir. Bu ba~~~ tan dolay~~
Banka yöneticilerine te~ekkürü bir ödev sayar~z.
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1964 y~l~~giderlerimiz ise bütçeye konmu~~olandan 309.462 lira 79 kuru~~eksiktir.
Bu eksikligin nedeni, bina ve di~er faaliyetler için avans ~eklinde verilmi~~ödeneklerin y~l sonundan önce mahsubu yap~lamam~~~olmas~ndand~ r. Gerçek gelirlerimizle gerçek giderlerimiz aras~ndaki 625.661 lira 45 kuru~~1965 y~l~~bütçesine gelir
kaydedilmek üzere Kurum artt~nm~na al~nm~~t~r.
YAYIN I ~ LERI
Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yarmlanm~~t~r :
I. Ast~~BAKR-1 TIHRANT
«
Kitüb-i Diydrbakriyya 2. CUZ.
SETON LLOYD VE D. STORM RICE : Alanya.
JALE INAN: Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri (Türkçe ve Almanca).
NIMET ozoüç : Kültepe Mühür Bask~lar~nda Anadolu Gurubu (Türkçe ve Ingilizce).
RIFKI MELC~L MEatç : Mimar Sinan'~n hayat~na ve eserlerine dair Metinler.
PAu~. MosAux : BibliotNque de la Sociltd Turque d'Histoire, Cataloque des

Manuscrits Grecs.
7 . I. H. UzuNçAs~ru : Osmanl~~ Tarihi //. cilt 2. bask~.
HASAN CEMIL ÇAMBEL : Makaleler, Hâttralar.
Atatürk Tillzk Konferanslar:.
:o . Belgeler, I. cilt, ~. say~.
Belleten say~ : Ito- 113.

~u eserlerin bas~m~~bitmek üzeredir :
CEVDET PA~A: Tezakir go (IV. cilt).
G. E. BEAN : Side Kitabeleri (Türkçe ve Ingilizce).

Edirne Arma~an:.

RE~IT RAHMET' ARAT: Eski Türk ~iiri.

Prof. Fuat Köpridü'nün tarih f makakleri.
I. H. UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~Devletinin Ilmiye Te~kilât~.

Bu y~l ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r :
SEMRA ()GEL: Anadolu Selçuklulannm Ta~~Tezyinatt.
M. ÇI~-H. KIZILYAY reni Sumer ça~~ma ait Nippur Hukuk f ve Iktisadi Belgeleri.
E. Boscx : //k Ça~da Ankara Tarihi için Kaynaklar.
IBRAIdM ARTUK : Denizban D~finesi.
. MAZHAR M~FID KANSU : Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürkle Beraber.
6. Belgeler : I. cilt 2. Say~.
Bundan ba~ka ~u eserlerin bas~lmas~ na karar verilmi~tir :
~~ TABstrz Öz : Istanbul Camileri II. cilt.
A. F. TüssoEu~t : Mesail-i Midzimme-i Siy~zsiye III. cilt.
I. H. UZUNÇAR~IU : Mithat Pa~a'n~n r~ldtz Muhakenzesi.
~EVKET Azlz KANSU : insanl~~~n Kaynaklar: ve Ilk Medeniyetler II. cilt.

Sinan Eserlerinin Pliln ve rölöveleri.

~~mEs LöTF1 B~ut~cAN : Süleymaniye Camii ve Imareti In~aat~na ait Muhasebe

Defterleri.

V. GORDON CHrLDE : Do~u'nun Prehistorya..n. 2. bask~.
8 . HALIL EDHEM ELDEM : Kayseri_yye ~ehri.
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M~~LLETLERARASI KONGRELER

Bu y~l 29 A~ustos 1964'de Hollanda'da toplanan Milletleraras~~Altaistik konferans~na Kurumumuz ad~ na üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat
kat~lm~~t~r.
KONFERANSLAR

Y~ll~k konferanslar~m~z~ n III. serisi rahmetli Asba~kanlar~m~ zdan Halil Edhem Eldem'in an~s~na arma~an edilmi~ tir. 8 konferanstan ibaret olan bu serinin
ilk konferans~~ 8 Ocak 1965'de verilmi~ tir. Son konferans 28 May~s Cuma günü
verilecektir. Konferanslar 15 günde bir verilmekte, yaln~z ~ubat ay~~Üniversitenin
dinlenme günlerine rastlad~~~~için bu ay içinde konferans verilmemektedir. Konferanslar~n listesi 113 say~l~~Belleten'de yay~nlanm~~t~r.
GENEL KURUL TOPLANTISI MÜNASEBETIYLE VERILEN
KONFERANS

Her y~ l Genel Kurul toplant~s~~vesilesiyle verilmesi gereken bilimsel konferans~~ bu y~ l yeni üyelerimizden Prof. Dr. Adnan Erzi "Türkiye'de Bibliyografya
Meseleleri" konusunda vermi~tir.
AYLIK TOP LANTILAR

Geçen y~ l Ankara'da bulunan üyelerimizin her ay~n ilk sal~~günü saat 17,30
da Kurum merkezinde düzenledikleri ayl~k toplant~lara bu y~l da ~~ Aral~k 1964
sal~~gününden itibaren ba~lanm~~t~r. Bu toplant~larda bir arkada~~m~ z daha önce
haz~rlad~~~~konu hakk~nda bir konu~ ma yapmakta ve bu konu~ ma üzerine görü~melere devam edilmektedir.
TANZIMATIN 125 INCI YILDÖNÜMÜ SEMINERI

Yönetim Kurulunuz Tanzimat~ n 125 inci y~l dönümü dolay~siyle Istanbul'da
3 Kas~m 1964'de üç gün süren bir "Tanzimat Semineri" düzenlemi~~ve Belletenimizin
I 12 nci say~s~n~~Tanzimatla ilgili yaz~lara ay~rarak Re~it Pa~a'n~n an~s~na arma~an
etmi~ tir. 8 konferanstan ibaret olan bu seminer Ba~kan~m~z Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu'nun bir söylevi ile aç~lm~~~ve büyük ilgi görmü~ tür. Bu münasebetle
Istanbul Üniversitesi T~ p Fakültesi, T~p Tarihi Enstitüsünde "Tanzimat Hât~ralart"
Sergisi haz~rlanm~~ , Ankara'da da Kurum merkezinde Kurumumuz kitapl~~~nda
bulunan tanzimatla ilgili kitap ve belgelerden mürekkep bir sergi düzenlenmi~tir.
Seminerin program~~113 say~l~~Belletende yay~nlanm~~ t~r. Konferanslar ayr~~ bir
kitap halinde bas~lacakt~r.
ILMI ARA~TIRMALARA YARDIM

Bu y~l da Genel Kurul kararlar~ na uyularak üyelerimizden dört arkada~~m~za
6000 lira tutar~nda ilmi ara~t~rma yard~m~~ yap~lm~~t~r.
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TÜRKIYE ~ LE POLONYA ARASINDA S~YASAL IL~~K~ LER
KURULMASININ 550 NC~~YILI SERG~S~~

Türkiye ile Polonya aras~ nda siyasal ili~kiler kurulmas~n~n 550 nci y~l dönümü
dolay~siyle 15 Aral~ k 1964 tarihinde Kurumumuz merkezinde Kurumumuz kitapl~~~nda bulunan bu konu ile ilgili eser ve belgelerden mürekkep bir sergi düzenlenmi~tir.
KURUM BiNASI
Kurum binas~n~n 1964 in~aat program~~baz~~gecikmelerle tamamlanm~~t~r.
1964 y~l~~içinde yap~lan i~ler; karkas k~sm~n bitirilmesi, ta~~ve tu~la duvarlarla bir
k~s~m bahçe duvarlar~, do~ramalar~n demir aksam~, çat~~izolasyonu ve bak~r kaplamas~~ i~leridir. Y~l sonuna do~ru kalorifer, s~hhi tesisat, buhar ve klima tesisleriyle asansörlerin ihalesi de yap~lm~~t~r. 1965 programiyle dö~eme d~~~nda bütün
i~lerin bitirilmesine çal~~~lacakt~r. 1965 y~l~~içinde yap~lacak i~lerin tutar~~yakla~~k olarak 1.5oo.000 lira civar~ndad~r.
KAYBETT~~~M~Z tYYELER

Bu y~l içinde üç de~erli üyemizi kaybetmi~~bulunuyoruz. Uzun y~llar Yönetim
Kurulumuzda üye ve Asba~kan olarak çal~~m~~~olan arkada~~m~z Faik Re~it Unat
8 Nisan 1964'de, Ord. Prof. Dr. Re~it Rahmeti Arat 29 Kas~m 1964'de, Re~it Safvet
Atabinen 3 ~ubat I965'de ve ~eref Uyelerimizden Rag~p Devres 29 Mart 1965'de
aram~zdan ayr~lm~~~bulunuyorlar. Aziz arkada~lar~m~z~n hat~ralar~n~~sayg~~ ile
ananz.
KOL ÇALI~MALARI

Kollar Yönetmelik gere~ince toplant~lar~n~~ yapm~~lar, gerek Yönetim Kurulundan gönderilen, gerekse üyeler taraf~ndan önerilen konular~~inceleyerek kararlara ba~lam~~lard~r.
HAL~ L EDHEM ELDEM AR~~V~~

Rahmetli Asba~kanlar~m~zdan Halil Edhem Eldem'in kitaplar~~bilindi~i gibi
Kurumumuzca ölümünden bir müddet sonra sat~n al~nm~~t~. Rahmetli sa~l~~~nda
uzun y~llar büyük emeklerle toplad~~~~Tür - islam devri kitâbe estampajlann~~
Kurumumuza arma~an etmi~ti. Ölümünden sonra e~i taraf~ ndan Genel Müdürümüz Ulu~~i~demir'e verilen hususi dosyalar~n~~arkada~~m~z Kurumumuza arma~an
etti~inden içlerinde çok de~erli malzeme bulunan bu dosyalarla; iki y~l önce say~n
arkada~~m~z Ord. Prof. Dr. Arif Mufid Mansel taraf~ndan Kurumumuza arma~an
edilen rahmetliye ait bir k~s~m belgelerin "Halil Edhem Eldem Ar~ivi" ad~~ alt~nda
s~n~fland~r~l~p düzene konmas~n~~Yönetim Kurulumuz uygun bulmu~~ve i~e ba~lam~~t~r.
PERU'DA AÇILAN

"Mustafa Kemal Atatürk Salonu"na K~TAP YARDIMI

Peru'nun merkezi Lima ~ehrinde kurulan Yüksek ~slam Enstitüsünde bir
"Mustafa Kemal Atatürk Salonu" aç~lm~~~ve Kurumumuzdan bu salonun kitapl~~~~için yay~n ve baz~~ resimler istenmi~~oldu~undan Kurum yay~nlar~ndan baz~lar~~
ve Atatürk'e ait foto~raflar gönderilmi~tir.
Bellek,: C. XXIX, 35
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KADIZADE'NiN BOSNA TAR~H~~
Bosna'da uzun y~llar kad~l~k etmi~~olan Kad~ zade'nin "Bosna Tarihi" ad~~ alt~nda toplad~~~~belgeler torunlar~ ndan Bayan Mediha Gökçer taraf~ ndan Kurumumuza arma~an edilmi~ tir. 79 dosyadan ibaret olan bu belgeler üyelerimizden Ord.
Prof. Enver Ziya Karal taraf ~ ndan gözden geçirilerek bir listesi haz~rlanm~~~ve
kitapl~~~m~za konmu~tur.
UNESCO TüRxiyE M~~LLI KOM~SYONUNDAK~~ÇALI~MALARIMIZ
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil etmekte olan
Asba~kan~m~ z Prof. Dr. Afet ~ nan'~n 1964 y~l~~çal~~malar~~ hakk~nda bize verdi~i
raporun özeti ~udur :
Temsilcimiz ayl~k toplant~ lara düzenli olarak kat~lm~~ , bu arada Haziran
1964'de düzenlenen UNESCO haftas~ nda Erzurum, Kars ve Trabzon'da "Türk
devrimleri ve Türk uygarl~ k tarihi" üzerinde konferanslar vermi~, ayr~ca 30 A~ustos'ta Afyon Karahisar'da tertiplenen Kültür haftas~na kat~ larak Devrim tarihimizle ilgili iki konferans vermi~, Afyon'da ve Zafertepe'de kurulacak müze çal~~malariyle ilgilenmi~tir.
NASREDD~ N HOCA ~ENL~ KLER~~VE KARS'IN 900 ÜNCÜ
FET~I-I YILI TÖRENI
1964 y~l~~ Temmuzunun be~inde Ak~ehir'de Nasreddin Hoca Derne~i'nin
düzenledi~i Nasreddin Hoca ~enliklerine Kurumumuz da dâvet edilmi~, Yönetim
Kurulunuz üyelerimizden Prof. Dr. ~inasi Altunda~'~~ bu ~enliklerde Kurumumuzu
temsil etmek üzere seçmi~tir. Arkada~~m~z Ak~ehir'de "Nasreddin Hoca'n~n bir kad~~
s~ fatiyle idari aksakl~k ve kötülüklere kar~~~halk~~ ikaz ve ir~adlar~~ve Anadolu tarihinde ad~~
geçen Hoca Nastrüddin bin ravlak Arslan ile ilgisi" konusunda bir konferans vermi~tir.
16 A~ustos 1964'de Kars'~ n Selçuklular taraf~ ndan fethinin goo üncü y~l
dönümü dolay~siyle Kars~~ Tan~tma Derne~ince düzenlenen törenlere Kurumumuz
da ça~~r~lm~~~oldu~undan Yönetim Kurulunuz bu törenlerde Kurumumuzu üyelerimizden Prof. Dr. ~inasi Altunda~~ile Prof. Dr. Tahsin özgüç ve Prof. Dr. Osman Turan'~ n temsil etmesini uygun bulmu~ tur. Prof. Dr. Tahsin Ozgüç ve
Prof. Dr. Osman Turan mazeretleri dolay~siyle törene kat~lamam~~lar, fakat Prof.
Altunda~~kat~lmak imkân~m sa~lam~~~ve Kars'ta "Kafkaslarda halk~n Rus hâkin~~,et
ve nüfuzuna kar~~~gösterdi~i tepki" konusunda bir konferans vermi~ tir.
K ~ TAPLIK
Kurum kitapl~~~n~n 1964 y~l~~ çal~~malar~n~~ ~öylece özetleyebiliriz :
Y~l içinde ~~3o'u sat~n al~nmak, ~~349'u arma~an ve de~i~tirme yoluyla kitapl~~~m~za 1479 cilt kitap girmi~, bunlar~n kay~tlar~~ ve fi~leri tamamlanarak okuyucular~n faydalanmas~na sunulmu~tur.
Yine y~l içinde ~~67'si sat~n al~nmak, 75o'si arma~an ve de~i~tirme yoluyla 917
süreli yay~ n ve 2407 günlük gazete gelmi~tir.
Ayr~ca 2 fotokopi ve 3 mikrofilm sat~ n al~nm~~t~r.

HABERLER

547

Rahmetli üyemiz Faik Re~it Unat'~n kitapl~~un~za ba~~~lad~~~~çe~itli dillerde
bas~lm~~~atlas, harita, kronoloji ve kitaplardan ibaret kolleksiyonun tasnifi ve fi~!erinin yaz~lmas~~ tamamlanm~~t~r.
D~~~ülkelerdeki Cniversite, Akademi ve Bilim Kurumlariyle yapmakta oldu~umuz kitap de~i~tirme i~i bu y~l da geli~me göstermi~~ve bunlar~n say~s~~186'ya
yükselmi~tir.
Y~l içinde 666 kitap ciltlenmi~tir.
1964 y~l~~ sonunda kitapl~~nm~zdaki kitaplann say~s~~—süreli yay~nlar, mikrofilmler ve fotokopiler d~~~nda— 4.4.335'e yukselmi~tir.
KAZILAR

Bu y~l da Eski Ça~~Kolu'nun verdi~i kararlara uyularak Trakya ve Marmara
bölgesinde tarihöncesi ara~t~rmalar~~ yap~ld~~~~gibi, Alaca - Höyük, Kültepe, Alt~ntepe, Konya Karahöyü~ü, Van - Toprakkale, Çavu~tepe, Tilmen, Side, Çandarl~'da
kaz~lara ve Karatepe'de restorasyon i~lerine devam edilmi~tir. Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~l da kaz~lanm~za para ve uzman yard~m~~yapm~~, Maliye Bakanl~~~~Amerikan yard~m~ndan Kültepe ve Van kaz~lanna birer arazi arabas~~ ba~~~lam~~, Kurumumuz da ~ikago Cniversitesi Kaz~~Heyetinden Kültepe, Karahöyük, Side ve Çandar!' kaz~lar~~ için ucuz fiyatla birer arazi arabas~~sat~n alm~~t~r.
Milli E~itim Bakanl~~~n~n kaz~lanm~za kar~~~gösterdi~i yak~n ilgi ve yard~m~~
burada ~ükranla anmak isteriz.
Bu y~l yap~lan kaz~~ ve ara~t~rmalar hakk~nda Kaz~~Direktörlerinden ald~~~m~z
k~sa raporlar' oldu~u gibi sunuyoruz :
Marmara ve Trakya Bölgesi Tarihöncesi Ara~t~rmalar: :
Türk Tarih Kurumu'nun Marmara ve Trakya bölgesi Prehistorya ara~t~rmalar~~ 1964 y~l~~ istik~af ve kaz~ lar~na heyet Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz
Kansu, Prof. Dr. K~l~ç Kökten ve Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Necati
Dolunay i~tirak etmi~lerdir. 1964 y~l~nda heyete dahil bulunan Prof. Dr. Seniha
Tunakan ile doçent Dr. Fikret Ozansoy mazeretlerinden dolay~~saha çal~~malar~na
kat~lamam~~lard~r. 1959 y~l~ndan itibaren Türk Tarih Kurumu ad~na yeniden
ele al~nan bu bölge çal~~malar~na 1964. mevsiminde Milli E~itim Bakanl~~~~Müzeler Genel Müdürlü~ü de i~tirak etmi~~bulunuyor.
Heyetimiz ilk önce Istanbul'da Küçük Çekmece yak~n~ndaki "Yar~mburgaz
ma~aras~"nda bir plân dahilinde esasl~~ kaz~ lara, temizlik ameliyesinden sonra,
ba~lam~~t~r. Bu ma~aran~n kaz~lara elveri~li iki büyük galerisi vard~r. Üst ve alt
galeriler. Bunlar birbirlerine geni~~ve meyilli bir koridorla ba~l~d~rlar. Iki galeri
de Prof. Dr. K~l~ç Kökten taraf~ndan parsellenmi~tir. Kaz~lar bu parsellerde yap~lmaktad~r (yukar~~ B galerisinde 2,50 metrekarelik 53 parsel, a~a~~~A galerisinde
2.50 metrekarelik 73 parsel). 1964 y~l~~ çal~~ma mevsiminde A galerisinde -ki derinli~i bir kilometreden az de~ildir- dört sondaj kuyusu, B galerisinde de ~~ sondaj
kuyusu aç~ld~. A galerisinin dolma tabakalarmda 3 metre derinli~e inildi~i halde
ana tabana ula~~lamar~a~~t~r.
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A~a~~~A galerisinde temizlenmi~~yüzden itibaren 0,40 santimetrelik bir gübre
tabakas~ndan sonra o,6o kal~nl~~~nda ta~~y~~~nt~s~~ ve Bizans kerami~i ihtiva eden
ikinci bir tabaka, bunun alt~nda killi sar~~kumlu fosilli ve kaba i~lenmi~~yontma-ta~~
aletler ihtiva eden 2 metrelik bir dolma tabakas~~kesiti ortaya ç~kar~lm~~t~r. Ursus
Spelaus-magara ay~s~~ di~leri, uzun kemikleri, kafa kemikleri, musteriyen kaba
uçlar, (sileks ve kuarçtan) elde edilmi~tir.
"üst B galerisinde -ki bilindi~i gibi Bizans devrinde bir tap~nak ve kilise olarak kullan~ld~~~n~~gösteren deliller vard~r- aç~lm~~~olan geni~~bir sondaj kuyusunda
çok say~da keramik, çakmak ta~~ ndan kesiciler (destere ve kalemler), kemikten
b~zlar elde edilmi~ tir. Bu sondaj kuyusunda da ana topra~a eri~ilememi~tir. Madenden e~ya ele geçmemi~tir. Keramiklerin renkleri içi d~~~~kara, mat deve tüyüdür. Perdahl~d~ rlar. Çizgi bezeklidirler. Bu keramik buluntusu daha çok arazideki
höyük kaz~lar~ndan elde edilen zenginliktedir.
Muahhar ça~larda kilise haline sokulan bu galeride yap~lan in~aat ve zemin
indirmesinin prehistorik yerle~me sahas~n~~düzle~tirdi~i anla~~lmaktad~r.
Yar~mburgaz kaz~lar~ndan sonra Terkos gölü dolaylar~nda istik~aflarda bulunulmu~tur. Terkos - Gökçeali yönünde ara~t~rmalara elveri~li Karababa ma~aralar~~tesbit edilmi~tir. Silivri Kanall~~ Köpr~i'de yerle~me tabakas~n~n bir höyük niteli~ine gerçekten sahip olmad~~~n~~tesbit maksad~~ ile bir sondaj-kaz~~ yap~lm~~,
tipik stratigrafiye rastlanmad~~~~için Kanall~~Köprü yerle~me yerinin ilk tahminler
gibi höyük de~il, düz bir iskân yeri oldu~u anla~~lm~~t~r. Burada yap~lan kuzey
yönü sondaj~ndan 0,20 derinlikte siyah renkte, kenar~~ t~rt~l çizgili kalkolitik birkaç
keramik elde edilmi~tir. Kanall~~Köprü'nün kuzeyinde Antikatepe civar~ndaki
Incesu deresi kumluklar~nda sürüklenmi~~çakmak ta~~ndan birkaç yonga ve siyah
renkte keramik parçalar~~topland~. Ayr~ca Göksu vadisinde (Bo~aziçi) ve Gölcük
menderesi dolaylar~~ile Güzelyal~, Pendik, Tuzla dolaylar~nda istik~aflarda bulunuldu (~. A. Kansu). 1964 y~l~~Yar~mburgaz ma~aras~ndaki çal~~malanm~zda heyetimize gereken kolayl~~~~esirgemeyen I. Ordu. Komutanl~~~na, Ma~aran~n bulundu~u Resneli Çiftli~i sahibi Say~n Niyazi Resne'ye de te~ekkür borçluyuz.
Ma~arada prehistorik arkeoloji aç~s~ndan ilk çal~~malar için Bak~n~z :
~evket Aziz Kansu; Marmara bölgesi ve Trakya'da Prehistorik Iskan Tarihi
bak~m~ndan Ara~t~rmalar (1959 - 1962), Belleten cilt XXVII, Say~~ ~~o8, s. 657 705, Ankara 1963.
K~l~ç Kökten; Istanbul Bat~s~nda eski ta~~devrine ait Yeni buluntular. Dil ve
Tarih - Co~rafya Fakültesi Dergisi cilt XX, Say~~3 - 4, Ankara 1963.
ORD. PROF. DR. ~EVKET

Aziz KANSU

Alacahöyük Kaz~s~ :
1948'den beri fas~laya u~rayan Alaca - Höyük kaz~s~~ Türk Tarih Kurumu
ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün ay~rabildi~i mütevazi ödeneklerle 1963'den beri yeniden ele al~nm~~~bulunmaktad~r.
1964 Kaz~s~~7/8/1964'den 27/9/1964 tarihine kadar sürmü~~ve ortalama 50
i~çi çal~~tw~lnu~t~r.
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Kaz~~ heyeti :
Müdür: Dr. Hamit Z. Ko~ay
Arkeolog Mimar: Mahmut Akok (K~sa Süre bulundu).
Foto ve Desinatör : Abdullah Çizgen.
Muhasip: Osman Tot.
Yard~mc~lar: Ahmet Ünal (Yüksek Ö~retmen Okulu Ö~rencisi), Mehmet
Turgut.
Onar~c~~ : Süleyman Yalç~n.
— Elde edilen sonuçlar ve bulunan eserler hakk~nda ilmi rapor kitap halinde ayr~ca sunulacakt~r. Envantere kay~tl~~ eser say~s~~238 olup bundan 41 tanesi
Ankara Arkeoloji Müzesine teslim edilmi~, geri kalan~~Mahalli Müzede iki camekan içinde te~hir edilmi~tir.
2 - Alaca - Höyük Mahalli Müzesinde olup korunmas~~güç madeni eserler
Ankara Arkeoloji Müzesi laboratuvarlarmda ele al~ nmak üzere Ankara'ya getirilmi~~ve ad~~geçen Müzeye teslim edilmi~tir.
3 — Mahalli Müzede te~hirde bulunan müzelik ve etüdlük eserler kontrol
edilmi~~ve muhteviyat~~envanter numaralar~na göre tesbit edilerek listenin ~~nüshas~~müze muhaf~z~na teslim edilmi~tir.
4 — Alaca - Höyük etüdlük eserler deposunda bulunan onar~lm~~~veya tamamlanm~~~eserlerin de bir listesi yap~larak özel numaralar~~üzerlerine k~rm~z~~boya ile
i~aret edilmi~tir.
5 — Alaca - Höyük çevresinden toplan~p müze önündeki bahçede (Lapidarium) halinde te~hir edilen a~~r ta~~eserlerin de listesi yap~lm~~t~r.
6 — Çorum Milli E~itim Müdürlü~ü taraf~ndan gönderilen eserler ayr~~bir
camelCanda te~hirdedir.
Höyüklerden toplanan çanak-çömlek k~r~klar' asistan Ahmet Ünal taraf~ndan
incelenerek özel bir rapor haz~rlanm~~t~r.
Alaca - Höyük çevresinde önümüzdeki y~llarda Höyük buluntular~~ile mukayese ve kolleksiyonlar~~tamamlamak için evvelce Pazarl~~ve Büyük Güllücek' de
oldu~u gibi küçük ölçüde kaz~~ ve sondajlar~n yap~lmas~~zaruridir.
Bunlar~n aras~nda Höyük'ün 3 kilometre kuzeyindeki Mahmudiye (Kalehisar)
Selçuk yerle~mesi; Çorum - Samsun yolu üzerinde K~~~saray sondajlar~n~~AlacaHöyük kaz~~heyeti uhdesine almak ister. K~~~saray, Say~n Çorum Valisi Mehmet
Varinli'nin sa~lad~~~~vas~ta ile ziyaret edildi. Burada Kayal~klar aras~nda küp
içinde gömülü Prehistorik mezarlar bulunmaktad~ r. Daha önce Hitit çivi yaz~lar~~
da bulunmu~tur. Mecitözü Zennun Höyükte Kalkolitik, Eski Elmal~'da Hitit, Sarma~a - Kalecik'te Selçuk, Alaca Karahisar ören yerinde eski bronz ve Hitit, Çorum'un
Sarma~a Köyü üstündeki Harnamh tepede Kalkolitik yerle~meler vard~r.
Alaca Kaz~~heyeti 1965'de bu arkeolojik istasyonlarda sondaj ve ara~t~rmalarla
görevlendirilmelidir.
7 — 1963 - 1964 çal~~malar~ndan elde edilen ba~l~ca sonuçlar:
A. Büyük ölçüde Eski Hitit ve Yeni Hitit mahalleleri aç~lm~~~ve görülebilir
halde b~rak~lm~~t~r.
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Höyük eski Hitit (Mimari kat 4) büyük bir yang~n görmü~, muhtemelen
istilâya u~ram~~t~r. Eski Hitit ça~~~yang~n dolay~siyle oldu~u gibi terk edildi~i için
çok eser vermektedir.
Sfenks arkas~~sondajda eser dolu mutfak ve odalara rastland~~bundan ba~ka
bir de ~ümullü eski bronz ça~~~yang~n~~vard~r.
Kral mezarlar~n~n güneyde devam edip etmedi~ini ara~t~rd~k. ~ki iskeletin
fakir insanlara ait oldu~u anla~~ld~. L mezar~~kenar~nda ta~~alt~nda kalm~~~alt~n bir
asa ba~~~bulundu (Envanter: Al ~~o.237). Büyük mabedde 6,5 metrede ancak Hitit
yang~n kat~na varabildik. Mâbedi tahrip etmeden burada ara~t~rma yapmak
güçtür.
Ç. Sfenksler arkas~nda ~~~~B kat~nda buldu~umuz 2 metre boyunda ba~~~
eksik Hitit heykeli (AL. p. 149), Çivi yaz~l~~ mühür (AL. P. 51) Hieroglif Mühür
(AL. P. 52), Eski bronz ça~~n~n iki kulplu siyah cilal~~ nefis "Troya kadehi" v.s.
önemli parçalard~r.
Türk Tarih Kurumu'nun ek yard~m~~ile kaz~~sahas~nda toprak at~lan yerlerinde dikenli telle çevrilmesi ve orman idaresinin yard~m~~ ile a~açland~r~lmas~~
mümkün olacakt~r. Bu suretle bütün kaz~~ alan~~ sur d~~~ndan ye~il bir ~eritle çevrilecektir.
Alaca - Höyük'te bu günkü Halk kültürünü tan~tan Etno~rafya eserleri
ile yeni bir müze bölümü kurulmu~~ve Abdullah Çizgen taraf~ndan te~hiri yap~lm~~t~r. Köylüler bu yeni müze bölümüne seve seve eser arma~an etmektedir. Yabanc~lar~n da Köylü el sanatlar~na ilgi gösterdikleri mü~ahede edildi.
Alaca - Höyük 1964 y~l~~ ba~~ndan beri binden fazla yabanc~~ taraf~ndan
ziyaret edilmi~tir. Yol asfaltland~~~~ve tan~tma yap~ld~~~~zaman bu say~~ artacakt~r.
Gelen turistlerin büyük k~sm~n~~ Alman, Frans~z ö~rencileri ve Üniversite mensuplar~, Türkiye'de çal~~an yabanc~lar te~kil etmektedir. Höyükte gecelemek isteyen
yabanc~~ö~renciler ile baz~~ilim mensuplar~na yer gösterilmi~~ve misafir edilmi~lerdir.
8 — Alaca - Höyük heyeti Bo~azkale Alman heyetine nezaket ziyareti yapm~~~ ve bu ziyaret iade edilmi~tir.
9 — Alaca - Höyü~ü Eski Eserler ve Müzeler Müdürü Say~ n Mehmet Önder
ile Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü Say~n Ulu~~I~demir, Çorum Valisi Say~n
Mehmet Varinli ziyaret ederek bulunan eserler ve çal~~malarla ilgilenmi~lerdir.
Kaz~~heyeti, Türk Tarih Kurumu ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nün ve Çorum Valili~i'nin ve Alaca Kaymakaml~~~n~ n gösterdi~i yak~n ilgi
dolay~siyle buradaki çal~~malar~n gelece~inden emin olarak ~ükranlar~n~~sunmay~~
zevkli borç bilir.
DR. HAMiT Z. KO~AY

Karahöyük Kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu ile Ankara Üniversitesi 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 7 A~ustos 1964'den 29 Eylül 1964
tarihine kadar devam edilmi~tir.

HABERLER

551

Ba~kanl~~~m alt~ndaki Kaz~~Hey'etine Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistanlar~ndan Dr. Hayri Ertem ile Ya~ar Co~kun, ayn~~Fakülte ö~rencilerinden
Belkis Talu, Nafiz Ayd~n, ~smail Kurt, müstahz~r Osman Karakaya ve Müzeler
Genel Müdürlü~ünden foto~rafç~~Selahattin Oztartan kat~lm~~lard~r.
1964 y~l~nda tahsisat~m~z~n azl~~~~dolay~siyle ancak mahdut sahalar kaz~labilmi~tir.
— Höyük d~~~nda kuzeyde 1962 y~l~ndan beri çali~~lnr~akta olan R çukurunda
tesbit edilen 6,5 m. enindeki kal~n temel duvar~~güney k~sm~nda izlenmi~~ve biraz
mesafe b~rak~ld~ktan sonra aç~lm~~~olan yeni bir çukurda höyü~ün kuzey hatt~~içtima~~istikametinde ilerliyen bu duvar~n muntazam bir ~ekilde kesildi~i görülmü~tür. Yeni çukurun bat~s~nda ayn~~temelin üstünde onunla muhtemelen ilgisi olm~yan üst üste iki ayr~~kata ait zay~f duvar temellerine rastlanm~~t~r. 6,5 m. enindeki
duvar temelinin ~ehir suruna m~~yoksa ba~ka büyük bir yap~ya m~~ait oldu~u henüz
anla~~lamanu~t~r. Durumun ayd~nlanmas~~için bu sahada geni~~ölçüde bir kaz~ya
ihtiyaç vard~r.
2 - Höyükte evvelce 8. kata kadar ara~t~r~lm~~~olan C çukurunda 1964 y~l~nda daha dar bir sahada 17. kata kadar inilmi~~ise de henüz ana topra~a eri~ilememi~tir. Höyük d~~~nda kuzeyde kontrol maksadiyle açt~~~m~z bir kuyuda yapt~~~m~z incelemede sat~htan itibaren ~~o. metrede 17. kat~n malzemesine benzer
malzeme veren katlar~n alt~na inihni~~ise de orada da henüz ana toprak bulunamam~~t~r.
C çukurunda evvelce 7. ve 8. katlarda k~rm~z~~zemin üzerine siyah boya ile
yanyana noktalar~~ve kad~n gö~üslerini gösteren ve ~imdiye kadar yaln~z Karahöyük'te tesbit edilen seramik 9. ve ~~o. katlarda da devam etmektedir. Bu seramik
nevinin daha üst tabakalarda geçmi~~olan "Intermediate" tipindeki seramik ile
irtibat~~ro. katta bulunan bir parça sayesinde tesis edilmi~~bulunmaktad~r. Söz
konusu olan parça üzerinde aç~k pembe bir zemin üzerinde baklava samsas~~biçiminde nak~~lar ile k~rm~z~~zemin üzerinde yanyana siyah noktalar görülmektedir.
"Intermediate" tipindeki serami~in mahdut örneklerine ii. katta da rastlanm~~t~r.
Buluntular~= bu seramik nevinin Konya bölgesinde birden bire ortaya ç~kmad~~~n~, tedrici bir geli~menin mahsulü oldu~unu ve herhangi bir istila ile ilgili olmad~~~n~~göstermektedir.
12. - 17. katlarm karakteristi~ini, daha ziyade Truva'n~n I. kat~n~n orta ve
son safhalar~nda görülen ve Blegen taraf~ndan (Troy I Part 2 : Plates 251/1 - 7,
252) Erken Ege serami~i diye adland~r~lan seramik nevinin bol miktarda görülmesidir. Ayn~~derin tabakalarda yine daha ziyade Truva I'den tanman kurs biçiminde yass~~ve üstlerinde ensize olarak süsler gösteren kapak parçalar~~bulunmu~tur.
Bunlar~n tutamaklar~~Truva'da oldu~u gibi sivridir. Ele geçen kapaklar aras~nda
çok yüksek kaliteli örnekler de mevcuttur. Bu buluntular Truva I medeniyetinin
bir sahil medeniyeti olmaktan ziyade bir Anadolu medeniyeti oldu~unu göstermeleri bak~m~ndan fevkalade önemlidir.
16. katta meydana ç~kar~lan siyah ta~tan ayak biçiminde ve alt~ndaki damga
k~sm~nda paralel çizgiler gösteren mühür de kaydedilmiye de~er bir buluntudur.
Eser bu neviden mühürlerin ~imdiye kadar bilinen en eski örne~ini te~kil etmektedir.
OFtD. PROF. DR. SEDAT ALP
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Kültepe - Kani~~Kaz~lan :
Kurumumuz ve Eski Eserler Umum Müdürlü~ü ad~na yürütülen Kültepe Kani~~kaz~lar~na üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'ün ba~kanl~~~nda Prof.
Dr. Kutlu Emre, Foto~raf Selahattin öztartan ve Mustahz~r Abdullah Gök'den
kurulu heyet taraf~ndan devam olunmu~tur. Bu sene de bu kaz~lara, görgü ve bilgilerini artt~rmak, kaz~~ sanat~n~~ ö~renmek maksadiyle, alt~~Arkeoloji ö~rencisinin
de i~tiraki sa~lanm~~t~r. Bu sene Kani~~Karumu sahas~ndaki mesai, yaln~z, Ib kat~nda, yani, Büyük Hammurabi'nin ça~'da~~~Mani kral~~Zimri-lim ile hem zaman
olan ~ehirde teksif edilmi~tir. Ib ~ehri de, II'de oldu~u gibi, geni~~bir saha dahilinde
kaz~ld~~~ndan, ~ehir plan~n~n esasl~~ k~s~mlar~~hakk~nda önemli bilgiler elde edilmi~tir. Bu iki ~ehir Anadolu'da, bu ~ekliyle, meydana ç~kar~lan ilk örnekleri temsil
etmektedir. Her evde, münferit odalar~n hangi i~te kullan~ld~~~n~, günümüze intikal
eden e~yan~n tertip ~eklini ö~renmemiz mümkün oldu. Bu seneki kaz~lardan sonra,
Ib ~ehrindeki mahalle say~s~n~, ana caddelerle sokaklar~n~, mahdut meydanl~klar~n
bir k~sm~n~~ tayin ile ~ehrin haritas~na nakletmek gibi, çok önemli bir i~i ba~arma~a
muvaffak olduk. Ib evlerinde tabletlere, mühürlü zarflara, büyük bir k~sm~~ yeni
tipleri temsil eden çanak-çömle~e, rütonlara ve bolca madeni eserlere rastland~.
As~l önemli cihet, bir evin mutfa~~nda, kilerinde bulunmas~~ icabeden her ~eyin
yerinde kalm~~~durumda elimize geçmi~~olmas~d~r.
Tepe'de Kani~'in biri Hammurabi, di~eri I. Iri~um devirleriyle ça~da~~iki
yap~~kat~na ait montl~nental binalar~~üstünde çal~~~ld~. Bunlar Kani~~saraylar~n~~
temsil etmekte olup, ayn~~boydaki Hitit imparatorluk Devri yap~lar~ndan, en az,
250 sene daha eskidir. Kani~~bu tesisleri ve yaz~l~~vesikalariyle Orta Anadolu'un
bu bölgesinin daha M.O. III. Binin ilk çeyre~inde, Onasya'n~n yüksek Kültür
çevresine idhalini sa~lam~~t~ r. Kültepe, bugün de, Anadolu platosunda çivi yaz~l~~
ar~ivlere sahip mevcut iki büyük ~ehirden biri olmak vasf~n~~korumakta ve Clkemizin ~ lk Devir Tarihini ve sanat~n' ayd~nlatmakta, birinci derecede, bir kaynak
vazifesini görmektedir. Tepe'de Assur Kolonileri Devri medeniyetini haz~rl~yan
safhada, yani, M.O. III. Binin son çeyre~ine ait tabakalarda yapt~~~m~z kaz~larda
küçük-mütevazi evlerde ve mezarlarda boya ile nak~~l~~seramikin güzel örneklerine,
birer heykel de~erinde olan arslan kabartmal~~alabastar idollere rasland~. Anadolu'da heykel ve kabartma sanat~n~n bu ça~da ilk örneklerini verme~e ba~lad~~~n~~
ö~renmi~~bulunuyoruz.
TARSiN ÖZ GÜÇ

Alt~ntepe Kaz~lan:
Kurumumuz ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na yürütülen
Alt~ntepe kaz~lanna üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin ~ozgüç'ün ba~kanl~~~ nda Prof.
Dr. Nimet Ozgüç, Mimar Arkeolog Mahmut Akok, Asistan Dr. Kutlu Emre, Foto~raf Selahattin öztartan'dan kurulu heyet taraf~ ndan devam olunmu~tur.
Geni~~te~kilat~~ve tam korunmu~~haliyle bir Urartu mabedinin bütün vas~flar~m kendisinde tophyan mabet-saray~n mozaik dö~eli üstü aç~k avlusu; hem kirli
sular~n hem de ya~mur ve kar sulann~n akmas~n~~ sa~l~yan geni~~kanallar~~meydana ç~kar~ld~. Bunlar eri~ilmez tepeler üstüne kurulan Urartu ~ehirlerinin de~i~mez
özelliklerindendir. Bu sene de mabet çevresinde tanr~~tahtlann~~ süsliyen fildi~i
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eserlerin pek güzel örnekleri bulundu. Bunlar kar~~~k varl~klardan, palmet motiflerinden ve güne~~kurslar~ndan ibarettir. Akamenid apadanalarm~ n prototipini
temsil etti~i anla~~lan Alt~ntepe Apadanas~n~n önündeki sütunlu, revakh büyük
avlusu ve iç kalenin çok iri bloidarla yap~lm~~~muazzam kap~s~~da meydana ç~kar~ld~. Avlunun do~u cephesindeki üç küçük odadan birinin duvarlar~~fresklerle
süslenmi~tir. Odalardan biri seramikle dolu idi. Bu k~s~mlarda iyi tan~nan monokrom
Urartu serami~i yan~nda, az miktarda, boya ile nak~~h örneklere de rasland~. Alt~ntepe mevcut mimarl~k eserleriyle ayakta duran tipik bir Urartu ~ehri, daha do~rusu,
mezarlardan, mabet-Saraydan, kabul salonundan, aç~ k mabetten, büyük ~ehir
depolar~ndan, müteaddit kale ku~aklar~ndan, kap~lardan müte~ekkil bir aç~k müze
halinde yerinde durmaktad~r.
TAHSIN OZGÜÇ
1964 Side kaz~s~na dair k~sa rapor :
Heyet :
Ord. Prof. Arif Müfid Mansel (müdür), Doç. Dr. Adnan Pekman (müdür
yard~mc~s~ ), Prof. G. Bean (epigrafist), Akif Dâi (desinatör), Aziz Albek (foto~raf
uzman~), ilerlemi~~sömestrelerden dört ö~renci (uzman).
Yap~lan i~ler :
— (M) binas~n~n imparator salonundaki mimari parçalar peristilli avluya
nakledilmi~, bu arada bunlar k~smen tamamlanarak yeni ba~tan tertip ve tasnif
edilmi~, böylece bu salon, önümüzdeki y~llarda yapma~~~tasarlad~~~m~z restorasyon
için haz~r bir hale getirilmi~tir.
2 - ~ kinci büyük direkli cadde (B) üzerinde, evvelce taraf~m~zdan kaz~lm~~~
bir bazilika~nn güneyindeki büyük binalar kompleksinin, gerekli yerlerde yap~lan
kaz~lar ve sondajlar sayesinde, plan~~tesbit edilmi~, böylece bu binan~n geç antik
devre ait bir saray oldu~u anla~~lm~~t~r. ~apel olarak kullan~lan apsidli bir salonun
içinde bat~~Mausoleum'undan getirildi~i anla~~lan kabartmal~~paye, friz, sütun
ve ba~l~k gibi bir hayl~~mimari parça bulunmu~tur ki bunlar püblikasyonunu
haz~rlad~~~m~z bu Mausoleum için büyük bir önem ta~~maktad~r.
3 — Büyük bir k~sm~~kumlarla örtülü do~u surunda, 12 no. lu kulenin hemen
yan~nda tonozlu üç geçitten ibaret oldu~u anla~~lan ~ehir kap~s~n~n üzerindeki
terasta io parçadan ibaret, büyük bir k~sm~~gayet iyi korunmu~~kabartmal~~levhalar
bulunmu~tur ki bunlar~n üzerinde z~rhl~~elbiseler, k~l~ç, palaska ve mi~ferlerin
tasvir edildi~i görülmektedir. Bu hususta yapt~~~m~z incelemeler daha henüz sona
er~nemi~~olmakla beraber bu silah tasvirlerinin Makedonyal~lara ait oldu~u ve
Hellenistik devre tarihlendi~i büyük bir ihtimal dahiline girdi~inden ~~o m. den
fazla bir uzunlu~a sahip olan bu an~ tsal frizin Side için ne kadar büyük bir önem
ta~~d~~~~kendili~inden anla~~l~r. Ayn~~teras üzerinde, bir k~sm~~üç, di~er k~sm~~ise
dört sat~rl~k side yaz~s~~ile Side dilinde yaz~lm~~~ayn~~cins ta~tan bir kitabenin bulunmu~~olmas~~ve bu kitabenin silah kabartmalar~~ile ilgili olmas~n~n ihtimal dahiline
girmesi bu ke~fin önemini artt~rmaktad~ r. Bütün bu eserler, bundan bir müddet
önce geç antik saray~n bahçesinde bulunmu~~olan büyük bir ttu~ç le~en ile birlikte
müzeye nakil ve teslim edilmi~tir.
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4 — Yukar~daki izahlardan anla~~laca~~~gibi gayet verimli oldu~u anla~~lan
1964 kaz~s~na ait daha etrafh ve resimli bir rapor bir müddet sonra takdim olunacakt~r.
5 — Prof. Jale man s~hhi sebepler yüzünden kaz~ya kat~lamam~~, onun yerine
Doç. Dr. Adnan Pekman kaz~~ müdür yard~mc~l~~~n~~ba~ar~~ ile yapm~~t~r.
6 — Side'nin kuzeyindeki da~l~k bölgede, ~~hlar harabesinde (belki Seleukeia)
bir tak~m gizli kaz~lar yap~ld~~~~ve eserlerin tahrip edildi~i duyuldu~undan ileride
burada bir kaz~~ yapmak imkanlar= ara~t~rmak üzere Prof. Dr. Afif Erzen davet
edilmi~, kendisi davetimizi kabul ederek bir hafta için Side'ye gelerek bu önemli
ören yerinde incelemelerde bulunmu~tur.
ORD. PROF. ARiF MÜFtD MANSEL

Van bölgesi kaz~lar~~:
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na
yürütülen Van bölgesi kaz~lar~~ 1964 y~l~nda Temmuz ba~~ndan A~ustos sonuna
kadar devam etmi~tir. Bu y~l da Atatürk Üniversitesi ayr~ca yard~mlarda bulunmu~tur. Kaz~lar üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda Prof. Dr. Emin
Bilgiç, Doç. Dr. Baki Ö~ün, Doç. Dr. Adnan Pekman, Arkeolog Sevim Pekman,
Yüksek Mimar Wilhelm Zuschlag (Berlin Teknik Universitesinden), foto~rafç~~
Ali Madenli ve 7 arkeoloji ö~rencisinden kurulu heyet taraf~ndan yürütülmü~tür.
Bu y~l yaln~z Çavu~tepe ve yeni olarak da Kef kalesi (Adilcevaz)'de çal~~~lm~~t~r.
~~— Çavu~tepe kaz~s~.
1964 y~l~nda Çavu~tepe'de ba~l~ca üç yerde çal~~~lm~~t~r.
a) Uç kale, yahut giri~~k~sm~, b) tap~nak, c) saray, yahut sarn~çl~~ salonlar.
a) Uç kalenin geçen y~ldan geri kalan kuzey kanad~~ duvarlar~~bu sene tamamiyle kaz~lm~~~ve do~u yöndeki kö~e ile ba~lant~~temin edilmi~tir. Di~er k~s~mlar
gibi muhtelif kaya kademelerinden istifade edilerek bastionlar ihtiva eden sur duvar~~güzel kesme ta~larla yap~lm~~t~r. Bu kaz~~esnas~nda ufak madeni e~ya bulunmu~tur. Bunlar aras~nda bronz fibulalar, yüzük ve bilezikler, üstü delik küçük bir
bo~a ba~~~ve birkaç tane m~zrak ve ok ucu ele geçirilmi~tir. Ok uçlar~ndan biri
çok güzel olup, çengellidir. Bu, Karmir - Blur hafirlerinin Iskit ok ucu dedikleri
tiptendir.
Güney duvarlar~n~n, iki bastion aras~ndaki k~sm~n temelini te~kil eden kayal~k
yerde, birbiri üstüne dü~mü~~gri ye~il renkte iki kitabe ta~~~bulunmu~tur. Her ikisi
de Sardur III devrine ait depo kitabeleridir. Uç kalenin güney kanad~, merdivenler
sahas~nda ve güney kulesinde çal~~~ld~. Bu kule ile güney sur duvar~~aras~ndaki ba~lant~y~~temin etmek gayesiyle ara~t~ rma yap~ld~. Ayr~ca güney sur duvar~~takip edilmi~~ve bat~ya do~ru surun bastion'lar ~eklindeki girinti ve ç~k~nt~larla devam etti~i
görülmü~tür. Bu arada güneyde sur duvarlar~n~n üst k~s~mlar~n~n kerpiçten in~a
edilmi~~oldu~u, kal~nt~larla tesbit edilmi~tir. Uç kalenin güney kanad~~ile yukar~~
ve a~a~~~kalenin te~kil etti~i boyun aras~ndaki irtibat' aç~klamak için mevcut ta~~
s~ralar~~ esas al~narak, ~~o metre aral~kla iki sondaj yap~lm~~ ; fakat bu mevsimde
henüz bir netice al~namam~~t~r. Önümüzdeki mevsimde en çok güneyde kaz~~yap~lacak ve buradaki problemler çözülmeye çal~~alacakt~r.
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Tap~nak. Geçen y~l kaz~lmaya ba~lanan Çavu~tepe tap~na~~~bu sene geni~~
çapta ele al~nm~~, etraf~~ve cella's~~hafredilmi~~ve böylece tap~nak tamamiyle meydana ç~kar~lm~~t~r. Tap~nak tipik bir Urartu tap~na~~~olup, kare plânl~d~r. Ancak
yönü, güneybat~~- güneydo~u'dur. Cephe ve giri~~do~u yöndedir. Tap~na~~n boyutlar~~ ~ ox ~~o m., Cella ise 4.50x4.50 m. dir. Tap~na~~n cephesi itinas~z yap~lm~~~
temel duvanndan sonra çok güzel i~lenmi~~iki s~ra bazalt ta~larla kapl~d~r. Do~uda,
giri~~yerinin sa~daki çflunt~l~~kap~~ kö~e ta~~~tamd~r; sol taraf kö~e ise eksiktir. Sol
k~sm~n kö~esinde iki ta~~üzerinde sonderece güzel bir çivi yaz~s~~ile yaz~lm~~~Urartu
kitabesi vard~r. Fakat kitabe tam olmay~p kap~ya do~ru bir ta~~eksiktir. Kitabenin
muhteviyatma göre, tap~nak Argi~ti o~lu Sardur III taraf~ndan tanr~~ ~rmu~ini'ye
ithaf edilmi~tir. Cella duvannda üsl~lpla~t~nlm~~~nebat ve hendesi ~ekiller gösteren
muhtelif renkli fresk parçalar~na tesaduf edildi. Cella duvar~~ kal~nca bir s~va ile
kapl~~idi. Ta~~duvar üzerine yap~lm~~~oldu~undan yer, yer dü~mü~~ve kabarm~~~
bir durumda idi. Cella itinas~z kesme ta~lardan yap~lm~~t~r. Zemin chizeltilmi~~ana
kayadan ibarettir. Cella'n~n içinde kült heykeli kaidesi ve yahutta herhangi bir
adak e~yas~na ve di~er buluntuya rastlanmam~~t~r. Tap~na~~n tamamen soyulmu~~
oldu~u zannedilmektedir. Tap~na~~n güneyi ve bat~s~~ da aç~lm~~ ; biti~ik olarak
salonlar ve di~er mü~temilât meydana ç~kar~lm~~t~r. Gelecek mevsimde de burada
çali~~lacakt~r.
Saray, yahut sarn~çh ve payeli salonlar.
Bu y~l payeli ve sarn~çl~~salonlann kuzey duvar~~tamamen hafredildi ve arka
duvarlar da aç~ld~. Kuzey salonun içinde bulunan ve sonraki iskândan bak~ye kalan
ocak yerleri ve in~aat kal~nt~s~~kald~r~ld~ktan sonra, kuzey duvar~nda toprakla dolu
görülen kap~~yerleri kaz~lm~~~ve böylece dört kap~~ tesbit edilmi~tir. Salon taraf~nda
kap~~yerlerinin iki taraf~nda süve yerleri görülmü~tür ki, bunlar kanatl~~kap~lara
delâlet etmektedir. Duvar~n d~~~taraf~nda ise muhtelif çapta ç~k~nt~lara tesaduf
edilmi~tir ki, bunlar muhtemelen yar~m payelerdir. Burada ayr~ca kal~n bir yang~n
tabakas~~ ve y~k~lm~~~kerpiç kitlesi vard~r.
Orta ve kuzey salon tamamiyle temizlendi. Payelerin aras~nda kalan kaya önce
düz sat~h haline getirilmi~, sonradan üzerine to - 15 cm. kahnl~~~nda bir s~va tabakas~~çekilmi~~ve onun üzeri de sal ta~larla muntazam ~ekilde dö~enmi~tir.
Güney koridor do~uya do~ru bir hayli kaz~ld~~ve meydana ç~kan payelerle
12 payeli çok büyük bir binan~n burada bahis konusu oldu~u anla~~ld~. Koridordaki yang~n tabakas~n~n kal~nl~~~~da binan~n çok büyük ve âni bir yang~n geçirdi~ine
i~aret etmektedir. Bu koridor üzerinde, büyük orta salona aç~lan kap~~yerlerine
tesadüf edildi~i gibi, do~uya do~ru 12. paye yan~nda kuzeyde 5 basamakl~~ bir ta~~
merdiven ve biraz daha ileride güneyde bir giri~~yeri tesbit edilmi~tir. Gelecek y~l
koridor do~uya dogru takip edilece~i gibi, bu büyük binan~n güney-bat~~ve özellikle
kuzey taraf~~kaz~lacak ve heyeti umumiyesi hakk~nda daha geni~~bilgi elde edilecektir. ~imdiye kadar kaz~lm~~~olan sahan~n plan~~mimar W. Zuschlag taraf~ndan
yap~lm~~t~r.
II. Kef kalesi (Adilcevaz civar~) kaz~s~ :
Van gölünün kuzey-bat~~kenar~nda, Adilcevaz'~n 6 km. kadar kuzeyinde bulunan ve eski bir Urartu müstahkem ~ehri olan Kef kalesi kabartma ta~lar~~ ile tamnmakta idi (Burney, AS 8, 1958, s. 217 res. 3 ve Lev. 34 a). Kal~nt~lar ve elde edi-
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len buluntular kalenin önemine delâlet etmekteydi. Bundan dolay~~Kef kalesinde
de bir ara~t~rma yap~lmas~na karar verilerek, kaz~ya kabartmal~~ ta~~n dü~mü~~oldu~u tahmin edilen höyü~ün güney yamac~ndaki bir yerden ba~lanm~~t~n Buraya
(A çukuru) ad~~verilmi~, daha sonra (A çukuru) nda ortaya ç~kar~lan önemli buluntular sebebi ile, bunlar~n dü~mü~~oldu~u tahmin edilen daha kuzeydeki bir
yerde, ikinci bir çukur daha aç~lm~~~ve buna da (B çukuru) denmi~tir.
A çukuru: Önce 5x ~~o m. aç~lan çukur, buluntular~n ortaya ç~kar~lmas~ndan
sonra ~~0X20 m. boyutunda geni~letilmi~tir. Burada sat~hdan itibaren 50 - 70 cm.
derinlikde kesif bir yang~n tabakas~na rastlanm~~~ve yang~n~n ~iddetinden 2 m.
kal~nl~~~ndaki duvar~n kerpiçlerinin de pi~erek k~rm~z~~tu~lalar haline geldi~i gürülmü~~tü r.
A çukurunda iki oda aç~lm~~~ve bunlardan güneydeki ~~ Nolu sat~hda duran
ve Burney taraf~ndan ne~redilen üzeri kabartmal~~ ta~a benzer bir blok ile bunlar~n
benzeri üçüncü bir bloka ait kabartmal~~ta~~parçalar~~ bulunmu~tur. Çukur kuzeye
do~ru geni~letilerek 2 Nolu odan~n yar~s~~ aç~ ld~. Burada da ayn~~yang~n tabakas~na
rastland~. Bu oda içinde üzeri çivi yaz~l~~ ta~~parçalar~~ile ba~ka kabartmal~~ ta~~parçalar~~ bulunmu~tur. Bütün bu parçalar~n daha kuzeydeki bir yap~dan güneye,
a~a~~ya do~ru yuvarlanm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu buluntulardan ba~ka ~~
Nolu odada 2 s~ra halinde, 2 Nolu odada ise tek s~ra halinde büyük küpler ortaya
ç~km~~t~r ki, bunlar~n hemen hepsinin üzerinde çivi yaz~s~~ vard~r. Böylece bu odalar~n Karmir - Blur' da bulunan saray~n depo odalanna benzer odalar oldu~u anla~~lm~~t~r.
B çukuru: A çukurunun 20 m. kuzeyinde 2ox3o m. boyutundaki "B çukuru"
aç~lm~~t~r. Hakikaten burada önemli bir yap~n~n bulundu~una delâlet eden, do~udan bat~ya do~ru bir hizada olmak üzere, kal~n sütunlara ait dört tane fil aya~~~
ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu ayaklar üç s~ ra kesme ta~dan Urartu üslübunda in~a edilmi~lerdir. Bunlar~n 4. m. kuzeyinde ve bunlara paralel olmak üzere, uzun bir
kerpiç duvar bulunmu~tur. Bu duvar üzerinde iki kap~~tesbit edilmi~tir.
Bütün bu buluntular, Adilcevaz yak~n~ndaki Kef kalesinde yap~lan kaz~larda
daha ilk mevsimde Urartu'lara ait saray ve önemli di~er bir yap~ya rastland~~~n~~
göstermektedir. Çok verimli olaca~~~anla~~lan Kef kalesi kaz~s~n~n Urartu arkeolojisinin birtak~m problemlerinin çözümüne yarayaca~~~kanaatindeyiz.
PROF. DR. AFiF ERZEN

~slâniyye Bölgesi Ara~t~rmalar~, Tilmen ve Gedikli Hüyük Kaz~lar~~
Oyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Allum'~n yönetimi alt~nda Handan Alk~m
(Ba~kan yard~mc~s~), Mühendis - Topograf Ferit Koper, foto uzman~~ arkeolog
Aziz Albek, Desinatör Akif Dâi, stajiyer Halük Abbaso~lu, Ali Dinçol, Rasim Özgürel, Y~lmaz Akçal~~ve Yalç~n Noyan'dan kumlu bir heyet taraf~ndan Kurumumuz
ad~na —Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ve ~stanbul Universitesinin
i~tirakiyle— yap~lmakta olan ~slâhiye bölgesi ara~t~rmalar~~6 Temmuz - 14 Eylül
1964 tarihleri aras~nda geli~tirildi.
Bu çal~~malar~~ üç ayr~mda özetlemek mümkündür: Tilmen Hüyük Kaz~s~,
Gedikli (Karahöyük) Kaz~s~~ ve tarihi co~rafya ara~t~rmalar~.
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I. TiLMEN HÜYÜI( KAZISI

Sile Kal~nt~s~~: Gaziantep umm islahiye ilçesinin 'o km. do~usundaki Tilmen Hüyükte alt~nc~~dönem çal~~malar~, özellikle II. kat saray~n~n C evresi ile ça~da~~(M.C~. XVIII. yüzy~l) sür'u üzerinde topland~. 1963 y~l~nda aç~lmaya ba~lanan
sür ile ayni teknikte bir in~a sistemi gösteren bu sür, hüyü~ün do~u yamac~nda
takip sondajlar~~yap~larak bulundu. S~lr'un ilerleyi~~istikameti, geçen sene bulunana
yöneldi~i için onunla birle~ip Hüyük üzerindeki M.Ö. XVIII. yüzy~l iskamm çevreliyece~i tahmin olunabilir.
111 e Kat~na ait bulla : Saray avlusunda aç~lm~~~olan sondaj çukurunda III
e evresine ait bir dö~eme üzerinde Akad stilini and~ran bir bulla parças~~bulundu.
Bu, III e kan~n tarilllemeye yar~yan delilleri kuvvetlendirmektedir.
II. GEDIKLI (KARAHÜYÜK) KAZISI

tslahiye'nin ku~~uç~unu 28 km. kuzey - do~usundaki Gedikli (Karahüyük)
de gerek 1958 y~l~nda ve gerek 1963'de yapt~~~m~z topraküstü ara~t~rmalar~nda
Tilmen hüyütkün "M-3" mezar~ ndan ve IIIg - IIIc katlar~ndan meydana ç~km~~~
olan ve taraf~m~zca M.Ö. XXVI. - XXIII. yüzy~la tarihlendirilen k~rm~z~, portakali renkte perdahl~~keramik nevinden bol miktarda parça toplam~~ t~k. Gaziantep
Müzesinde Gedikli'den gelme ve ayni türden müteaddid keramik örnekleri görmerniz, bizleri, hem bu türdeki kerami~in tarihlenmesini ve hem de bu türün yay~l~~~
sahas~n~~ara~t~ rma amaciyle, 1964 döneminde Gedikli'de de bir kaz~ya ba~lamam~z~~
zorunlu k~ld~~ve Gedikli (Karahüyük)'ün üç yerinde sondaja giri~ildi: Hüyü~ün
tepesinde, kuzey yamac~nda ve do~u ete~inde.
Tepede (=B - Sondaj~ ) : 20 x 30 m. boyutundaki bir alanda yap~ld~.
Yeni devirlere ait çe~itli keramik ve ufak buluntular veren 2 m. kalml~~~ndaki bir
toprak seviyesi bütün alanda kald~r~ld~ktan sonra kesin plan vertniyen ta~~temel
kal~nt~lar~na rastland~. Bu kar~~~k seviye Osmanl~~- Türk, Bizans ve Roma ça~lar~na
aittir; temel kal~nt~lar~n~~Geç - Roma veya Bizans ça~~na tarihlemekteyiz.
Klasik ça~~kültürünün Hüyük tepesinde kal~n bir tabakay~~kapsamas~~dolapsiyle, bu tepe sondaj~ nda daha çabuk bir stratigrafik sonuca ula~abilmek için tran~enin do~u yönünde yaln~z 5 X 20 m. lik bir alanda derinle~meye devam edildi, 4.
m. lik bir derinlikte ayni teknikte ta~~temel kal~nt~lar~na rastland~~ve bu seviyenin
de ayni surette kar~~~k oldu~u görüldü. Bizans, Erken Roma veya Hellenistik
devir çanak - çömlek parçalar~, buluntular arasu~dad~r. Bu mimarhk seviyesinin
de Roma devrine aidiyetini tahmin etmekteyiz.
Tepe sondaj~, böylece iki mimarl~k evresi sonucu al~nd~ktan sonra b~rak~ld~~
ve k~sa bir zamanda Gedikli Hüyü~ünün kat durumunu ayd~nlatmak amaciyle
—hemen a~a~~da aç~klanacak' üzere— bu derinle~me, kademeli tran.~ede sa~land~.
Do ~ u yamaç t a (=A - Sondaj~) : Bu kesimde, Hüyü~ün kültürel
teselsülünü tan~mlamak amaciyle ve her mimarl~ k seviyesinde bir basamak b~rak~p
derinle~me kademeli bir trar~~e aç~ld~~ve Hüyü~ün tepesi röper noktas~~olmak üzere
20 m. kadar derinli~e inildi. Yukar~dan a~a~~~do~ru elde edilen stratigrafik sonuç
~öyledir : Osmanl~~Türk, Bizans, Roma ve Hellenistik devirlerinin alt~nda iki saf-
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hal~~ Demir Ça~~~(= Kat I), M.O. II. biny~l~~ yerle~mesi (=Kat II), alt~~evresi tesbit edilen Eski Bronz Ça~~~(=Kat III) ve Kalkolitik Ça~~(= Kat IV). Ana topra~a
henüz ula~~lamad~.
Kat ba~lang~c~nda (Hüyük tepesinden derinli~i: 7.25 m.) önemli keramik de~i~ikli~ine ve dolay~siyle kültür de~i~ikli~ine rastlan~ld~~~~için, kademeli transenin hemen III. kat ba~lang~c~~ hizas~n~n kuzey biti~i~inde seçilen bir alanda
(boyutu : 7.5 x 8.5 m.) —daha ayr~nt~l~~bilgi edinmek amaciyle— derinli~ine
geli~tirilen ikinci bir deneme kaz~s~na paralel olarak ba~land~~ (=A - ~~Sondaj~).
Alt~~ evreli olan Kat III'ün tipik buluntular~~ ~unlard~r: K~rm~z~~boyal~~ üzeri
çizik bezekli keramik (ayni kerami~e Tilmen Nig - IIIc'de de raslanm~~ t~ ), ayakl~~
meyvelik ve ayakl~~kase (ayni tipler, Tilmen'in "M - 3 mezar~nda" ve III g - III c
evrelerinde ve Gedikli'nin a~a~~da de~inece~imiz "kuyu mezarlar~nda" da meydana ç~kar~lm~~t~), pi~mi~~topraktan yap~lma ufak bir araba tekerle~i ve "Khirbet
Kerak" kerami~i parçalar~.
kat~n mimarl~ k izlerine pek az rastland~. Mahalli imal olan birkaç Obeid
tipi çanak - çömlek parças~n~n ve —Dr. Seton - Williams'in deyimi ile— müteaddit "Joba tipi kal~n dipli ve kenarl~~ kaselerin" bulunmas~~ kademeli tran~enin
bu IV. kat~nda kalkolitik ça~a ula~~ld~~~n~~ göstermektedir.
3) D o ~~u et ek t e (=C - Sondaj~) : Gedikli Hüyü~ünün do~u ete~ine
yak~n yamac~nda köylüler taraf~ndan 14 y~l kadar önce kerpiç için toprak ç~karma
vesilesiyle aç~lm~~~oldu~unu ö~rendi~imiz bir kesimin 30 x 8 m. lik alan~nda çal~~~ld~~ ve bir nekropol kesimi bulundu. Birkaç yüzy~l boyunca kullan~ld~~~~anla~~lan
bu nekropolde üç çe~it gömmeye tesadüf edildi : Basit topra~a gömme, çömlek
içinde kremasyon ve dikdörtgen planl~~ kuyu mezarlar~.
Basit topra~a gömme : Tran~enin güney kesiminde bu günkü toprak düzeyinden 0.50 - 1.50 m. derinlikte ve 7 x 6.5 m. lik bir alanda do~rudan do~ruya
topra~a gömülmü~~dört iskelet meydana ç~kar~ld~~ (=t - 1, t - 2, t - 3, 1 - 4). iskeletlerin hepsinin arka üstü yatt~ klar~, genel olarak ellerini gö~üslerinde kavu~turduklar~, ba~lar~n~n ise de~i~ik yönlere dönük bulundu~u görüldü. Ba~~~kuzey yönde
olan "I - ~ " in ba~ucunda "Suriye tipi" ad~~ alt~nda tan~nan bir amfora in situ
olarak bulundu.
Keramik buluntulanndan bu basit gömmelerin M.O. II. biny~l~n~n ilk yar~s~na
veya ortalar~na ait olmalar~~ pek muhtemeldir.
Kremasyon mezarlar~~ : C - Tran~esinin kuzey kesiminde 6.5 x ~~ o m. lik bir
alanda say~ lar~~ 43'e yakla~an çömlekler içinde kremasyon mezarlar~~ bulundu.
(=Km. ~~- 43). Çömleklerin ortalama büyüklükleri 30 - 35 cm. olup yuvarlak
a~~zl~d~ rlar, baz~lar~n~ n gövdelerinde birer delik vard~r. Bu günkü toprak düzeyinden 0.70 m. den itibaren görülmeye ba~l~ yan kremasyon çömlekleri üst üste konulmu~~olup bu kal~ nl~ k ~~m. ile 1.75 m. aras~nda de~i~mektedir. Söz konusu kesimde
pek çok k~ r~k kremasyon çömle~i parças~n~n ve yan~k iskelet kal~nt~lar~n~n görülmesi, kremasyon mezarlar~n~ n gerçek say~s~n~n pek daha yüksek oldu~una i~aret
te~kil etmekte ve ayn~~ alan~n birkaç nesil boyunca krematoryum olarak kullan~ lm~~~oldu~unu muhtemel k~lmaktad~ r.
Ölülerin hemen do~u kesimdeki bir yerde yak~ ld~ klar~n~~ tahmin etmekteyiz.
Zira bahis konusu mahalde kal~ nca bir kül tabakas~~ve yer yer kesif kömür kal~nt~s~,
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ayn~~yakma yerinin uzunca bir süre faaliyete devam etti~ini göstermektedir. Hemen
her kremasyon çömle~inin içinde kemik parçalar~, ölü hediyesi olarak da fincan
profilli birer bej kap, birer bronz i~ne, bir kaç~nda "Suriye ~i~esi" ad~~alt~nda tan~nan sivrice veya yuvarlak dipli pi~mi~~topraktan yap~lma birer ~i~e çömleklerden
birinin içinde ise bir depas amphikypellon parças~~ meydana ç~km~~t~r. Daha iki depas
amphikypellon parçasm~n kremasyon y~~~n' içinde bulunmu~~olmas~, bunlarm da
asl~nda birer çömlek içinde bulunduklar~n~~olanakh k~lmaktad~r. Kremasyon çömleklerinin üzerleri birer keramik parças~~ile kapat~lm~~t~r; kapak vazifesini gören
bu kerami~in ço~unlu~unu bodur ayakl~~meyva taba~~~parçalar~, tek kulplu olup
geni~~gaga a~~zl~~ve boyun kesiminde yatay paralel olukçuklan bulunan ufak testi
k~r~klar' te~kil etmektedir.
GedilcIPnin bu kremasyon mezarlantu, içlerinden ç~kan keramik nevini, bronz
i~ne tiplerini, depas amphikypellonlan ve kademeli tran~ede elde edilen stratigrafik
verilen göz önünde tutarak M.O. XXI - XX. yüzy~la tarihlendirmeyi olanakh
görmekteyiz. Bu keyfiyet ise, Gedikli'de bizi, —son ara~t~rmalarla Onasya'da ilginç
örnekler verdi~i tesbit edilen— ölü yakma gelene~inin eski örneklerinden biri ile
kar~~la~t~rmaktad~r.
c) Dikdörtgen plönl~~kuyu mezarlan : C - Tran~esinin orta kesiminde 9.5 x 7.5
m. boyutundaki bir alanda dikdörtgen planl~~üç kuyu mezar~~meydana ç~kar~ld~~
(=M - ~ , M - 2, M 3). Yukar~da da belirtildi~i üzere, bu kesim daha önce ararc~lan taraf~ndan aç~ld~~~~için, mezarlarm üçünün de geni~~çapta tahrip ve ya~maya maruz kalm~~~oldu~u görüldü.
"M - I" ve "M - 3" kendilerini nisbeten daha iyi koruyabilmi~lerdir; kenarlar~~moloz duvar tekni~inde ta~~ile örülen bu iki mezar~ n tavanlann~~örten yass~~
kalker ta~~~levhalar~ndan biri in situ olarak bulundu. Zeminleri irice çak~l ile dö~elidir, ("M - 1" in ölçüleri : yakla~~k olarak uzunluk 3.5 m., geni~lik 1.5 m., yükseklik 1.6o m.). Giri~i, di~erleri gibi, do~u yönde olan "M-~ " e iki basamakla dahil
olunmaktad~r. "M - 1" in içinde say~s~~on dördü geçen tam kap bulundu. Kaplar
gerek profil ve kil kalitesi ve gerek üzerlerinde ta~~d~klar~~mahkük çizgi bezekleri
bak~m~ndan ilgi çekicidirler. Alçak ayakl~~bodur meyvelikler, ayakl~~çömlekler,
sepet kulplu ufak meyvelikler ve fincan profilli olup d~~~yüzeylerinde yatay paralel
olukçuklar bulunan bej renkte keramik özellikle ilginçtirler. Ayni biçim, renk ve
kalitedeki çanak - çömlek tipleri Tilmen Hüy-ü~ün III g - III c evrelerinde de meydana ç~kar~lm~~t~. Ayakl~~çörnleklerin boyunlar~nda ve gövdelerinde mahld~k
üçgen, birbiri ile kesi~en e~ik paralel çizgicikler, bir kaç~ nda da bir damga ile bas~ld~~~~anla~~lan romboid süsler vard~r ki, bunlar~n benzerlerine Tarsus'un Eski
Bronz II safhas~nda ve Zincirli'de de rastlamlmaktad~ r. Gerek Tarsus ve gerek
Tilmen'in stratigrafik verilerine dayanarak Gedildi'nin bu dikdörtgen planl~~kuyu
mezarlaruu Eski Bronz II, 3 veya Eski Bronz III devrine tarihlemek mümkündür.
ii. TARIHi CO~RAFYA ARA~TIRMALARI

Birkaç y~ ldan beri islahiye bölgesinde yap~lmakta olan tarihi co~rafya ara~rmalarma
1964 döneminde de devam edildi ve Amanuslarin do~u bölgesini
t~
Kilikya'ya ba~l~yan tali yollardan biri gözden geçirildi; bahis konusu olan ikincil
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yol Hassa ile Dörtyol'un irtibat~n~~sa~lamakta olup seyri ~öyledir : Hassa - Tiyek
Köyü - Tiyek Geçidi (1740 m.) - Çardak Yaylas~~- Domuzdam~~- Ta~tekne - C~v~k Dörtyol. Ad~~ geçen yol üzerinde, bu gün Ta~tekne ad~~ ile tan~nan yerde Roma
devrine ait olan yolun kontrolünü sa~lad~~~~anla~~lan harç kullanmadan yass~~
ta~larla in~a edilmi~~yakla~~ k olarak 36 x 26 m. boyutunda müstahkem bir yap~~
y~k~nt~s~~ve bu yap~n~n arka kesiminde müteaddit bina kal~nt~lar~~görüldü. Arnanus
Da~lar~n~n orta kesimindeki bu da~~yolunun, güneydeki Beylân (=Belen) ve kuzeydeki Arslanl~~Bel geçitlerini a~an iki ana yol kapal~~ oldu~u vakit tarih ça~lan
boyunca icap ettikçe kullan~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r; nitekim Ta~tekne'deki
müstahkem yap~~bu fikri desteklemektedir. Bu Hassa - Dörtyol tâli yolunun Assurlular taraf~ndan da zaman zaman a~~lm~~~olmas~~ çok muhtemeldir. Zira bu yol
Amanus üzerindeki di~er ikincil yollara nazaran daha tabii, biraz daha rahat ve
daha sulakt~r.
Gelecek dönemlerde gerek tarihi co~rafya ara~t~rmalar~m~z~n ve gerek Tilmen ve Gedikli Hüyüklerindeki kaz~lanm~z~n geli~tirilmeleri ile Islâhiye bölgesinin
iskan tarihi ve kültürleri ile ilgili konular~n ayd~nlanmas~~ için çe~itli belgelerin ç~kmakta devam edece~ini ummaktay~z.
PROF. DR. U. BAHADIR ALKIM

1964 Çandar!: Kaz~lan
1964 Çandarl~~ kaz~s~na 8 Temmuz - 14 Ekim tarihleri aras~nda devam edilmi~tir. Bu y~l da yanmadan~n berzah~nda yer alan eski Pitane ~ehrinin nekropol'ünde çal~~~lm~~t~ r. Geçen y~llardan kaz~lmas~~yar~m kalan "L" ve "N" çukurlar~~
tamamlanm~~t~r. Yeni olarak "O" çukuru kaz~lm~~~ve mezarlar~n toplu bulunduklar~~ alan~n s~n~rlar~n~~ tayin etmek için "P" ve "R" harfleri ile belirtilen iki küçük
test çukuru kaz~lm~~t~r.
Buluntular aras~ nda Kuzey tonia, Rhodos, Korinth, Attika ve Khios adas~~
seramikleri geni~~ölçüde yer almaktad~r. Korinth malzemesi aras~nda Orta ve Geç
Korinth vazolar hâkimdir. Az olarak da Protokorinth, Geçi~~devri ve Erken Korinth vazolar vard~r. Bu vazolar mezar guruplann~ n tarihlenmesinde Attika serami~i ile birlikte önemli yer tutarlar. Ayn~~zamanda, Korinth ve Attika seramikleri
mezarlarda beraber bulunduklar~~ için birbirlerini de tarihlemektedirler.
Attika vazolan aras~nda 196o ve 1963 y~llar~nda iki kyliksi ele geçmi~~olan
Heidelberg Ressam~'na ait parçalar vard~r. Bundan ba~ka, Küçük Usta kylikslerine
ait bir çok parça, geç 6. yüzy~ l siyah figürlü vazolar~na ve 4. yüzy~l k~rm~z~~ figürlü
kraterlere ait parçalar bulunmu~tur.
Khios adas~~serami~i, geçen y~llarda bulunanlar kadar çok olmamakla beraber,
yine cremation'larda bol ölçüde bulunmu~ tur. Cremation'larda bulunmalanndan
ötürü, bir k~sm~~tezyinat bak~m~ndan çok tahrip olmu~~olmalar~na ra~men vazo
formlan yönünden çok önemli buluntulard~ r. Rhodos serami~inden baz~~parçalar
ve geç yaban keçisi stilinde bir oinokhoe bulunmu~ tur. 530 tarihlerinden bir cam
amphoriskos, sa~laml~~~~ve boyalar~= parlakl~~~~bak~m~ndan buluntular aras~nda
özel bir yer i~gal eder.
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Kuzey ionia stilindeki vazolar aras~nda sa~lam bir dinos, formu, içinde bulunan ve bize tarihini veren bir korinth aryballos ve üzerindeki hayvan frizlerinin
i~çili~i bak~m~ndan önemli buluntudur. Vazolar aras~nda, üzerindeki stilize at
tasviri ile bir Kuzey Ionia amphoras~, aslan tasvirli bir Khios chalice'i, korinth
mamulât~~aras~nda birkaç aryballos, Heidelberg Ressam~n~n boyad~~~~Siana kaplama ait birkaç parça, birinci s~n~f eserlerdir.
Devaml~~surette orijinal malzeme vermekte olan mezarl~~~n kaz~lmas~na 1965
y~l~nda devam edilmesi gereklidir. Ayn~~zamanda antik ~ehrin üzerinde yer ald~~~~
yar~madada yap~lacak kaz~larla da mezarl~k kaz~larma paralel olarak ~ehrin kültür
katlar~n~n ara~t~r~lmas~~faydal~~olacakt~r.
Ord. Prof. Dr. EKREM AKURGAL
Çandarl~~ Kaz~s~~Ba~kan~~
Karatepe — Aslanta~~çal~~malar~~(1964).
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Türk Tarih
Kurumu ve Istanbul Oniversitesi taraf~ndan yürütülen Kadirli ve Karatepe çal~~malar~na 1964'de Prof. Dr. Halet Çambel ba~kanl~~~nda bir heyet taraf~ndan Eylül,
Ekim ve Aral~k aylar~nda devam edilmi~, heyete desinatör Sara Atabay ve daha
k~sa bir süre ile Y. Mim. Turgut Cansever ve Alpaslan Koyur~lu kat~lm~~lard~r.
Karatepe—Aslanta ~ :
~~ —Tesisler : Aç~k hava müze sitesi tesislerine ait çal~~malara devam
edilmi~, müze saçaklann~n ilk izolasyon i~leri tamamlanm~~, park sahas~n~n in~aat~~
için ihzarata ba~lanm~~, ayr~ca sellerden çok zarar görmü~~olan içme suyu isale
hatt~~ba~tan ba~a onar~lm~~, kaz~~ ~antiyesinde yeni bir ta~~deposu in~a edilmi~tir.
2 —Kaz ~, arama, restorasyon, yay ~ nla ilgili çal ~~malar : Yamaçlarda ve kuzey kap~n~n iç taraf~ndaki alanda kaz~ya devam edilmi~, yeni ortostat parçalar~, kabartma ve yaz~t parçalar~~ele geçirilmi~~ve bunlar~n
ait oldu~u yerler tesbit edilmi~tir. Bu arada ayr~ca, içme suyu hatt~~onar~m~~s~ras~nda harabeye 1,5 km. mesafede Güney kap~n~n hiyeroglif yaz~th iç kap~~aslan~nm
bugüne kadar bulunmam~~~olan arka k~sm~~ele geririlmi~, noksan parçalar~n ne
kadar uzaklara kadar gidebileceklerini bir defa daha göstermi~tir. Kale d~varlar~mn
restorasyonu için bu y~l da önemli miktarda ocak ta~~~ihzarat~~ yap~lm~~t~r.
Hitit hiyeroglif ve fenike metinlerinin tekst edisyonuna girmek üzere yeni
bulunan parçalar~n foto~raf, kopya ve restitüsyon çal~~malar~na devam edilmi~,
yeniden restore edilmi~~olan ortostatlarm ayr~~ayr~~parçalar~n~~gösteren desen kataloguna ve bunlar~n asl~ndaki yerlerini bulmak gayesile büyük ölçekli kontur desenlerine ba~lanr~n~ur.
Kadirli—Alacami:
Mahalli bir müze haline getirilmesi tasarlanan tarihi Alacami'de temizlik
i~lerine devam edilmi~, kasabada yeni mozaik dö~eme kal~nt~lar~~tesbit edilebilmi~tir.
Belma' C. XXIX, 36
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVPNIN
1964 YILI ÇALI~MA RAPORU
Bas~mevimiz geçen y~la oranla bu y~l 715.963.93 lira fazla i~~yaparak 2.705.830,18
lira bürüt gelir sa~lam~~t~r.
Geçen y~lki raporumuzda belirtti~imiz gibi, 1964 y~l~n~n ba~~nda ald~~~m~z
tedbirler sayesinde bürüt gelirimiz fazlala~m~~, i~letme giderlerinde 93.478,78 liral~k
bir tasarruf sa~lanabilmi~tir. Böylece bu y~lki net kâr~m~z 735.991,32 liraya ula~m~~t~r. 1962 y~l~~muhasebe kay~tlar~nda yap~lan mükerrer kay~ttan do~ma maddi
hata 1964 y~l~nda yap~lan kontrollar~m~zda meydana ç~km~~t~. 176. 081,56 liradan
ibaret olan bu hata bu y~l zarar kaydedildi~inden 735.991,32 lira olan kâr~m~z
579.909,76 liraya dü~mü~tür.

Basunevimizin Öz

Varl~~~~ :

Bilânçomuzun aktif toplam~~
5 y~lda itfa edilecek ilk tesis masraflar~~

6.787.687,46
— 243.755,32

Birikmi~~Amortisman

6 .543.932,14
—~~.191.883,92

Gerçek aktif
Uzun vadeli borçlar~m~z

5.352.048,22
— ~~.635.528,26

K~sa vadeli borçlar~=

3.716.519,96
— 626.320,36
3.090. 199,60

Net aktif

Bas~mevimizin öz varl~~~~olan 3.090.199,60 liran~n net kâr olan 579.909,76
liraya oran~~% 18,8'dir. Bu oran banka faiz haddi olan % 6,5 ile mukayese edildi~inde % 12,3 bir fazlal~ k gösterir ki bu, müessesemizin mali bak~m~ndan rantabl
oldu~unun güzel bir ifadesidir. 1962 y~l~na ait mahsup yap~ lmam~~~olsayd~, bu
oran
23,8 olacakt~. Esasen bu y~l~n rantabilite oran~~olarak % 23,8'in al~nmas~~
lâz~md~ r.

Geçen y~la oranla net kâr ve giderlerin mukayesesi :
1963
Amortisman
233 . 464,03
~~. 7o . 926,95
Personel Giderleri .
469. 119,31
I~letme giderleri
~~16 .355,96
Kâr
1962 y~l~ndan mahsup
~~. 989 . 866,25

Artan

1964
262 . 849,31
~~.3 ~~ . 349,02
375 .640,53

29 . 385,28
~~4o . 422,07

579 • 909,76
176.081,56

463 • 553,80
176.081,56

2 . 705 . 830, ~~8

809 . 442,7 ~~

Eksilen

93.478,78

93 . 478,78

Yukar~daki çizelgede görülen art~~~ve azal~~lar ~öyle yorumlanabilir:
Personel giderlerindeki art~~, 1964 y~l~~içinde yap~lan toplu sözle~me gere~ince
uygulanan ücret zamlar~~ ve tan~nan sosyal haklar~n bir sonucudur.
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Amortismandaki art~~, 1964 y~l~~içerisinde yap~lan 220.284,92 T.L. l~k yat~r~m
dolay~siyle sabit k~ymetlerdeki art~~tan ileri gelmektedir.
~~letme giderlerindeki azah~, al~nan tedbirlerle yap~lan tasarruftan do~maktad~r.
Yukar~daki çizelgeyi yüzde oraniyle ~öyle ifade edebiliriz :
Amortisman
Personel giderleri
~~letme giderleri
KAr
1962 y~l~ndan mahsup

1963
% 1 ,7

% 58,8

23,6
% 5,9
%

% 100,0

1964
% 9,7
% 48,5
% 1 3,9
% 21 ,4
% 6,5
%1 00,0

Artan

Eksilen
% 2,0
% 10,3
% 9,7

% 15,5

6,5
% 22,0
%

% 22,0

Çizelgenin ifade etti~i gibi bütün gider oranlar~nda önemli bir dü~ü~, buna
kar~~l~k kârda gayet tat~ninkAr bir art~~~göze çarpmaktad~r.
Bas~mevimizin gelecek y~llarda da ayn~~tempo ile geli~mesine çal~~~lmaktad~r.
Önümüzdeki y~l tesislerimize çift renkli bir ofset bask~~makinesi kat~lacakt~r. Haziran 1965 tarihinden ba~lamak üzere üretime ba~hyaca~~n~~umdu~umuz 63 x 95
ölçüsündeki bu makinan~n ithali için gerekli sözle~me yap~lm~~t~r. Bu makinenin
çal~~maya ba~lamasiyle i~~gücümüz büyük ölçüde artaca~~~gibi, baz~~bask~~dallar~nda
amaç edindi~imiz kaliteli bask~r daha çok elde edece~iz. Böylece Kurumumuzun
daima takdirle kar~~lanan yay~nlar~, bu sayede Bat~~Aleminin yüksek bask~~düzeyine
ula~acak ve hele renkli ve t~pk~~bas~m bask~lar en mükemmel surette yap~lm~~~
olacakt~r.
TÜR1C TARIH KURUMU BASIMEVI YÖNETIM KURULU
Ba~kan
PROF. DR. ~INASI ALTUNDA~~
Üye
ABDÜLKADIR ~NAN

Üye
ORD. PROF. DR. AYD1N SAYIL1

Üye
ULU~~I~DEMI R

Bas~mevi Müdürü
GÖKMEN ~~~DEMIR

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜR1C TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Say~n Genel Kurulca bizlere verilen denetleme görevini yapmak üzere 19.111.
1965'de Kurum merkezinde toplanarak Türk Tarih Kurumu ile Bas~mevrnin
1964 y~l~~gelir - gider bütçeleri, bilânçolar~~defter kay~tlar~~incelenmi~~ve bu incelemenin sonuçlar~~ a~a~~da sunulmu~tur.
L Türk Tarih Kurumu
~~) Türk Tarih Kurumu'nun 1963 y~l~~bilânçosunda yaz~l~~ k~ymetlerin 1964
y~l~nda ilgili hesaplara aynen devrolundu~u, harcamalar~n usulüne uygun ve Yönetim Kurulu karar~na dayand~~~,
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2) 2 .4.38.3oo,— lira olarak tahmin edilen 1964 y~l~~ gelir bütçesinin 315.754,70
lira art~~~ve 5025,434 lira eksili~~ile 2.749.029,66 lira olarak tahakkuk etti~i,
2.432.831,— lira olarak tesbit edilen gider bütçesinden 2323.368,21 liran~n
harcand~~~~ve geri kalan 309.462,79 liran~n da artt~r~ld~~~~memnunlukla görülmü~tür.
IL Türk Tarih Kurumu Bas~mevi
Bas~mevi'nin 1963 y~l~~bilânçosunda yaz~l~~ k~ymetlerin 1964 y~l~nda ilgili
hesaplara aynen devrolundu~u, y~l içindeki i~lemlerin yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yürütüldü~ü tesbit edilmi~tir.
Bas~mevi'nin 1964 y~l~~brüt geliri. 2.705.830,1 8 liraya varm~~t~r. Bu gelirden, idare ve i~letme giderleri ile gerekli amortismanlar ayr~ld~ktan sonra 579.909,76
liral~k net bir kâr kalmaktad~r.
Kurum ve Bas~mevi kay~t ve defterlerinin muntazam, muamelât ve mevcudat~n bunlara uygun oldu~unu, Yüksek Kurulunuzun incelemesine sunulan 1964
y~l~~ blânçosu ile Kâr ve Zarar hesab~n~n yine bu kay~t ve belgelere dayand~~~n~~
arzeder, Kurum ve Bas~mevi Yönetim Kurullar~n~n 1964 y~l~~hesaplar~ndan aklanmas~n~~yüksek onay~n~za sunar~z.
PROF. DR. HALIL DEMiRCIO~LU

T. T. K. Üyesi

FAKiHE ÖYMEN

DR. HAMIT KO~AY

T. T. K. Üyesi

T. T. K. Üyesi

CAHIT SERTER

Türkiye I~~Bankas~~
Genel Müdürlü~ü
Muhasebe Müdür Muavini

TÜRK TARIH KURUMU'NUN
B ~ LÂNÇOSU

PASIF

AKTIF

KASA
BANKALAR
Merkez 3012
~~~5635
~~~40209
CAR~~HESAP

Lira Kr.

Lira Kr.

117.583,61

Kurum artt~nm~~ 8.793.746,22

25.658,95

2.014,67
Kitap sipari~leri
Muhtelif alacakl~lar 623.355,23
222,08
Gelir vergisi
3.600,—
Tasarruf bonosu
][9.063,90
Ecnebi kitapç~lar
Kurum memurlar~~
em. tazminatlan 246.990,13
Sigorta Primleri
2.498,90
Belleten aboneleri
2.550,00
Bankalar
2.057.037,94
~~~ 20 184 1.029.905,60
~~~ 62555 I .027.132,34

2491 ,43
2 I .80 7,04
1 .360,48
1.775.980,57

KIYMETLER HESABI
6.960.555,72
Bas~mevi sermayesi
2.750.000,00
Telif, tercüme
201.982,26
Kütüphane
498. 1 99,92
Bankalar hisse senetleri 350. ~~~~1,55
Demirba~~
404.740,11
Foto malzeme anbari
4.306,5
Bask~~malzeme anbari
95.350,87
Kitap anbari
2.655.864,50
BORÇLU HESAPLAR

1 964

2.83~ .30o,22

~lmi ara~t~rma ve
konferanslar
18.000,00
Telif, tercüme
43.709,43
Kaz~lar
9.244,13
Bas~lmakta olan eserler
44.202,4.4.
Kitapç~lar
21439,08
Ciltleme masraflar~~
1 •697,45
Kredili sat~~lar
492, IO
in~aat avanslar~~
425.886,00
Muhtelif borçlular
347.004,45
Bina
1.939.710,14
Kurum Memurlar~~
1 9.91 5,—
Toplam

x 1.75 .o79,o7
~~1.75 .o79,o7
Muhasebeci Y.
U. SüsoY

TeRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1 9 6 4 YILI BILANÇOSU

PASIF

AKTIF

SABIT KIYMETLER
Binalar
Demirba~lar

4 .633 .661,07

844.652,87
3.789.008,20

ILK TESTS MASRAFLARI
Demirba~~Banka
borcu faizi

Depozitolar
~ah~s Istihkala
Ithalat Kar~~l~~~~
Geçici Hesaplar

Ambarlar

Yeti~tirme Fonu
Tamir Fonu

T. T. Kurumu

4 045,16

3 . 445,16
600,00

UZUN VADELI BORÇLAR

~~. 635 . 528,26

~~. 635 . 528,26

116 . 377,67
KISA VADELI BORÇLAR
Mü~teri avar~slar~~
Alacakl~lar
Kanuni Kesintiler
Emanetler

626 .320,36

359 .938,20
235 . 087,91
30 .998, ~~8
296,07

589 . 466,28
. 191 . 883,92

AMORTISMANLAR

589 . 466,28

KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEBILEN KIYMET.
Senetler
Mü~teriler
Borçlular

243 755,32

4 . 098,06
14 . 000,00
. 000,00
85 . 279,61

I~LETME KIYMETLER!

2 . 750 . 000,00

IHTIYATLAR ve FONLAR

243.755,3 2

BA~LANMI~~KIYMETLER

SERMAYE

Binalar
Demirba.~lar

1 45

• 381,42

I . 046 . 502,50

. 173 . 916,66
1964 YILI KARI

18.612,50

579.909,76

954 8 73,98
200 . 430, I 8

EMRE AMADE KIYMETLER 30 . 510,46
Kasa
Bankalar

30 . 3 ~~0,46
200,00

6.787.687,46

Muhasebeci
EROL USTÜN'AR

6.787.687,46

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
31 ARALIK 1964 ~TIBARIYLE KAR ve ZARAR TABLOSU

AMORTISMANLAR

262.849,31

PERSONEL GIDERLER/
Ücretler
Formen Ücretleri
Fazla Mesailer
Tazminatlar
Muvakkat ~~çi Ücret.
~kramiyeler
Sosyal Yard~mlar
~~çi Sig. i~veren His.

~~x 349,o2

8°1.3°471
129.017,74
101.585,62
20.383,70
34. 213, 16
56. 642,9 ~~
81.182,91
87.021,27

I~LETME GIDERLERI

I~LETME GELIRLER/
Kitap ~~i
966 . 545,28
Takvim ~~i
971.563,7o
126 . 536,86
Küçük I~~Gelirleri
Kli~e ~~i
32 ~~. 3 ~~o,52
Döküm ~~i
37.519,15
Cilt ~~i
169.202,3o
Plastik ~~i
81.747,63
B~çak Bileme
1 4-51 5,00
Sair Gelirler
~~6 .889,74

375 • 640,53

I~~k
7.762,12
Kuvvet
16.986,8o
Su
6.207,27
Is~tma
29.274,55
Sigorta
1 6.422,49
Faiz Kornis. ve /skon. 67.251,54
Malzeme
184.792,31
Tamir Revizyon
15 . 4°6,37
Di~er ~~letme Gider. 30.737,08
Terkinler
800,00
EVVELK~~YIL KAR FARKI 176.4456
KAR

579.909,76

2.705.830,18

Muhasebeci
Etto~., UrribeAR

2.7.35.830,18

