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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1967 YILI
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu, Kurum'un yeni binas~nda, 1967 Nisan~n~n
28 inci Cuma günü saat ~ o'da ola~anüstü ve 29 Nisan Cumartesi günü saat 9,3o'da
da ola~an olarak iki toplant~~yapm~~t~r.

OLAGANUSTO GENEL KURUL TOPLANTISI
Ola~anüstü Genel Kurul'un gündeminde bir tek madde vard~~ o da, Tüzük ve
Seçim Yünetmeli~i de~i~tirme tasar~ lar~~ idi.
Saat ~~o da oturumu açan Ba~kan Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, toplant~ya
24 üyenin kat~lm~~~bulundu~unu, böylece ço~unlu~un mevcut oldu~unu söyliyerek
"Say~n Arkada~lar~m;
Kurumumuzun yeni binas~nda ola~anit.'stü Genel Kurul toplant~s~na ba~lamadan önce
Kurum'a bah~etti~i maddi ve manevi imkanlarla bizlere bu mutlu durumu sa~layan Kurucumuz
büyük
' Atatürk'e olan ~ükran borcumuzu ifade için hepinizi onun aziz hât~ras~na sayg~~duru~una
davet ediyorum" dediler.
Uç dakikal~k sayg~~duru~undan sonra Ba~kan geçen y~l~n 28 Haziran~nda kaybetti~imiz de~erli üyemiz Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün hât~ ras~~ için de bir
dakikal~k sayg~~ duru~una üyeleri ça~~rm~~, bundan sonra Genel Kurul Ba~kan ve
sekreterlerinin seçimine geçilerek Ba~kanl~~a Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Ikinci
Ba~kanl~~a Prof. Dr. ~inasi Altunda~, sekreterliklere Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve
Prof. Dr. Adnan Erzi seçilmi~lerdir.
Daha sonra Tüzük ve Seçim Yönetmeli~inin evvelce bast~r~larak üyelere gönderilmi~~olan eski ve yeni ~ekilleri okunarak üzerinde görü~me aç~lm~~t~r.
Prof. Hikmet Bayur tasar~ya göre seçim yapman~n do~ru olup olmad~~~n~~
sordu. Prof. Adnan Erzi, Prof. Halil Demircio~lu ve Dr. Hâmit Ko~ay bu hususun
usul uyar~nca daha sonra söz konusu olabilece~ini söylediler. Prof. Osman Turan
bu seferlik yeni üye al~nmas~~lüzl~munu belirterek Kurum üye say~s~n~n gittikçe
azald~~~n~, tasar~daki "öneri" gibi kelimelerin kald~r~lmas~n~, bunlar~n Türkçe olmad~~~n~~ ileri sürdü,
Genel Müdür Ulu~~~~demir, tüzükteki nisap kayd~n~n kald~r~ld~~~n~ , zira tüzük
de~i~mesinin zor oldu~unu, yönetmeli~in ise ihtiyaca göre kolayca de~i~tirilebilece~ini söyliyerek yönetmelikteki nisab~n da de~i~tirildi~ini aç~klad~. Tüzü~ün de~i~tirilmesi öngörülen 7 inci madde tasar~da oldu~u gibi aynen kabul edildi.
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Türk Tarih Kurumu Tüzü~ün'ün De~i~en Yedinci Maddesi
"Madde 7 — Kurum'un asit üye say~s~~ k~rk biri geçe~nez. Bo~alan üyelikler için üye
seçim yönetmeli~i= yap~lacak öneriler Yönetim Kurulu taraf~ndan Genel Kurul'un ilk toplant~s~na su~u~lur. Seçimler gizli oyla ve seçim yönetmeli~ine göre yap~l~r".
Bundan sonra üye seçim yönetmeli~inde yap~lacak de~i~ikliklere ait tasar~n~n
görü~ülmesine geçildi. Tasar~n~n birinci maddesinin birinci f~kras~~önerilen ~ekilde
kabul edildi.
Tasar~n~n a f~kras~~üzerinde uzun görü~me ve tart~~ma oldu. Nisap konusunun
konu~ulmas~ndan sonra "üst üste Kolun son üç toplant~s~na gelmiyenler nisap d~~~~b~rak~l~r"
cümlesinin ç~kar~lmas~~kabul edildi. Tasar~ n~n öteki maddeleri oldu~u gibi onayland~. Böylece üye seçim yönetmeli~inin birinci maddesi a~a~~daki ~ekli alm~~~oldu:

Üye Seçim Yönetmeli~inin De~i~en Birinci Maddesi
Madde I — Türk Tarih Kurumu Anatüzü~ü'nün alt~nc~~maddesinde öngörülen ilmi
nitelikleri haiz olup Atatürk ilke ve devrimlerine ba~l~l~~~~eserleri ve tutumlariyle belli olanlar
ve bu ba~l~l~klan ile ilgili olarak T. T. K. taraf~ndan haz~rlanm~~~olan taahhütna~neyi imzal~yanlar a~a~~da gösterilen yolda Türk Tarih Kurumu'nun asit üyeli~ine seçilebilirler.
Adaylar, ilgili Kol üyelerinden en az ikisinin aday~n Atatürk ilke ve devrimlerine
ba~l~l~~~n~, bilimsel de~erini belirten tahlilf bir raporiyle birlikte Kol Ba~kanl~~~na önerilir.
Öneriler Kollann toplant~s~nda görü~ülerek adaylar toplant~ya kat~lan Kol üyeleri say~s~n~n
üçte iki ço~unlu~u ile ve gizli oyla seçilir. Ancak olumlu oy say~s~~hiç bir zaman Kora kay~tl~~
üye say~s~n~n yar~s~ndan az olamaz. Bu yolda adayl~klan kararla~t~nlanlann adlar: Kol Ba~kanlar: taraf~ndan bir yaz~~ ile Yönetim Kurulu'na verilir.
Tönetim Kurulu, Kollardan gelen bu önerilerle raporlar: Yönetim Kurulu'na yenidikleri tarihe göre s~raya koyarak, adaylar hakk~nda ayr~~bir dü~üncesi varsa onunla birlikte
ilk toplanacak Genel Kurul'a sunar.
aç~l~r.

Üye adaylar: hakk~ndaki öneri raporlar:, Genel Kurul'da ayr~~ ayr~~ okunur ve görü~me

ç) Raporlann okunmas~~ve konu~malar bittikten sonra adaylar~n adlar~~ve soyadlar~~
çok:k~l~n:~~bir liste halinde toplant~da haz~r bulunan üyelere dabt~l~r. Oylama, seçilecek üye
say~s~~kadar aday~n ad~~btrak~lmak ve ötekileri çizil~nek suretiyle gizli olarak ve mevcut üyelerin
adlar~~olcundukça oy pusulalar~~verilmek suretiyle yap~l~r.
Oylar Genel Kurul taraf~ndan görevlendirilecek üç ki~ilik bir heyet« Genel Kurul
önünde tasnif olunarak bir tutanak yap~l~r. Sonuç Baskanl~kça Kurul'a bildirilir.
Genel Kurul'da yeni bir üyenin seçilebilmesi için Kurum'a kay~tl~~üyelerden en az üçte
ikisinin toplant~da haz~r bulunmas~~ve toplant~ya kat~lanlardan dörtte üçünün olumlu oy kullanmas~~gerekir.
f ) Her ne yolda olursa olsun bir defadan fazla oylama yap~lmas~~ve oylama sonucu
olumlu y~kmvan bir aday~n aradan iki y~l geçmeden tekrar önerilmesi caiz de~ildir.
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OLA~AN GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu'nun 1967 y~l~~ola~an Genel Kurul toplant~s~~29 Nisan
1967 Cumartesi günü saat 9,30 da yap~ld~.
Saat 9,30 da üyeler Kurumun Kurucusu aziz Atatürk'ün An~ tkabrini ziyaret
ederek bir çelenk koydular ve sayg~~duru~unda bulundular. An~tkabrin ~eref defterine Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu a~a~~daki yaz~y~~ yazd~,
defter üyelerce imza edildi :
"Büyük Atatürk !
'Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve buldu~umuza kani oldukça ifadeye cüret
gösteren adamlar olmal~y~z, diyordun. Kurum için yol gösterici ~~~k olan bu sözlerini senin ~an
ve ~erefine lây~k olmas~na çal~~t~~~m~z Türk Tarih Kurumu'nun yeni binas~na bir yaztt olarak
koymu~~bulunuyoruz. Bu inançla mânevi huzuruna sevgi ve sayg~lar:Iraz: tekrarlam~ya geldik".
Atatürk'den sonra devrim ~ehitlerinin mezarlar~~da ziyaret edilerek bir buket
kondu.
Saat ~ o,30'da Kurum merkezine dönen üyeler, ayn~~saatte Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar.
Ba~kan Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu oturumu açt~, ço~unlu~un bulundu~unu söyliyerek ~u konu~may~~ yapt~ :
"Say~n Arkada~lar!
Rahats~zl~klar~~sebebiyle aram~zda bulunm~yan baz~~arkada~lar:~mza sa~l~klar diler,
en iyi dileklerimizi sunanz.
Say~n Arkada~lar~m;
4 y~l gibi uzun ve çetin bir çal~~ma devresinden sonra, büyük Kurucumuzun bah~etti~i
maddi, n uinevi imkânlar sayesinde yeni binam~za kavu~mu~~bulunuyoruz. Bundan dolay~~mutluyuz. ~u anda Kuruma ve Bastmevimize Ba~bakanl~~~~zaman~nda arsay: temin eden rahmetli
Ba~kan~m~z Semseddin Günaltay': sayg~~ve sevgilerimizle an~yoruz. Bu in~a i~ini cesaretle ele
alan ve yürüten rönetim Kurullan~n~za, Mimannuz Yüksek Mimar Turgut Cansever'le yard~mc~lar~:ta, bu yap~da eme~i geçenlere ve özellikle Genel Müdürümüz Ulu~~i~demir'e te~ekkürlerimizi samimiyetle ifade ediyon~z. Binam~zin resmi aç~l~~~töreni de her halde uygun bir tarihte
yap~lacakt~r.
De~erli Arkada~lar~m;
Yönetim Kunduru~z, Kun~m'un ilmi ve mali durumu ile ilgili gördü~ü baz~~sorunlar:,
yüksek Kurula sunmays vazife bilmi~tir.
görü~ülmek üzere•
Türk Tarih Kurumu'nun, klâsik çal~~malar~~ yan~~ s~ra yay~nlar~n~~zenginle~tirm~k,
ara~t~ rma merkezleri, ilmi yard:mal:k, Üniversite üstü dersler tesis ve ihdas suretiyle de yeni,
hareketli ve planl~~bir çal~~ma ckvresine girmesi en candan dile~imizdir.
Kurumumuz, Atatürk'ün Türk rönesans~na â~~k ruhunun burada da bilim ve hakikat
u~runa yol gösterici ~~~klar~n~~saçaca~~na inan~yoruz".
Ba~kan~n konu~masmdan sonra Ba~kanl~k Divan~n~n seçimine geçildi. Ba~kanl~~a Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, ~kinci Ba~kanl~~a Prof. Dr. ~inasi Altunda~,
sekreterliklere Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve Prof. Dr. Adnan Erzi seçildiler.
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Ba~kanl~k Divan~~yerini ald~ktan sonra Genel Müdür Ulu~~I~demir Yönetim
Kurulu'nun 1966 y~l~~çal~~ma raporiyle, Bas~mevi Yönetim Kurulu'nun 1966 raporunu, arkas~ ndan da Denetleme Kurulu raporunu okudu.
Prof. Tayyib Gökbilgin söz alarak Kanuni Semineri konferanslar~n~n kitap
halinde bas~lmas~~ dile~inde bulundu. Daha sonra söz alan üyeler çal~~malar~ndan
dolay~~Yönetim Kurulu'nu ve Genel Müdürü tebrik ettiler. Ba~ ka söz alan olmad~~~ndan Ba~kan raporlar~~ayr~~ ayr~~oya koydu; raporlar oybirli~i ile kabul edilerek
Yönetim Kurullar~~ akland~.
Gündemin 6 inci maddesine geçildi ve 1967 bütçe tasar~s~n~~incelemek üzere
Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. ~inasi Altunda~~ve Prof. Dr. Halil Demircio~lu
Bütçe Komisyonuna seçildiler.
Bundan sonra Kurullar~n seçimine geçilerek Yönetim Kurulu asil üyeliklerine
oy s~rasiyle Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof.
Dr. Tahsin özgüç, Prof. Dr. Afet man, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Bekir
S~tk~~Baykal ve Prof. Dr. Cemal Tukin; yedek üyeliklere de Prof. Dr. Afif Erzen,
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve Prof. Dr. ~inasi Altunda~; Denetleme Kuruluna
Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. Halil Demircio~lu ve Dr. Hâmit Ko~ay; Haysiyet
Divan~na Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Ord. Prof. Hâmit Ongunsu, Bay Tahsin öz,
Ord. Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~ ve Ord. Prof. Dr. Süheyl enver; Bas~mevi
Yönetim Kuruluna Prof. Dr. Bekir S~tk~~ Baykal, Prof. Abdulkadir Inan ve Prof. Dr.
Tahsin özgüç; Kitapl~ k Komisyonuna Prof. Dr. Adnan Erzi, Dr. Hâmit Ko~ay ve
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~seçildiler.
Bütçe Komisyonu raporu ö~leden sonra gelece~inden gündemin 13 ve 14 uncü
maddelerine geçilerek ve ö~leden sonra da oturuma devam edilerek a~a~~daki konular karara ba~land~~ :
X. devre Unesco Genel Kurulunda iki y~ l süre ile Kurumumuzu temsil
etmek üzere Prof. Dr. Afet Inan oybirli~i ile seçildi.
Balkan Tetkikleri Komitesi vesilesiyle ortaya ç~kan Ar~iv incelemeleri konusu üzerinde milletleraras~~te~ekküllerle yaz~~mada bulunmak, yabanc~~bilim adamlar~na ar~iv çal~~malar~~ dolay~siyle verilecek müsaadeyi kanalize etmek v. s. gibi
hususlar aras~ nda Türk Tarih Kurumu'na taalluk edilenleri tesbit etmek amaciyle
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirli~i ile karar verildi.
Kol toplant~lar~n~n her y~l son baharda muhakkak toplanmas~na ve bu toplant~ larda teklif edilecek yeni üyeler üzerinde ilgili yönetmeli~e göre i~lem yap~lmas~na ve yaln~ z bu seneye mahsus olmak üzere Kol toplant~lar~n~ n Kurum binas~n~n aç~l~~~~ s~ras~nda Ekim 1967 sonlar~nda yap~lmas~na karar verildi.
Bas~mevi yönetmeli~inin de~i~ tirilmesi teklif edilen maddeleri görü~üldü ve
a~a~~daki ~ekilde kabul edildi, ancak ikinci maddesinin aynen kalmas~~uygun görüldü:
~~inci maddenin ikinci sat~r~nda "yay~nlar~n~" kelimesinden sonra "düzenli
ve kaliteli olarak" kelimeleri eklenmelidir.
Be~inci maddedeki soo lira 2500 liraya ç~kar~lmal~d~r.
6 ~nc~~madde ~u ~ekilde olmal~d~r :
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"Madde 6 — Bas~mevi Yönetim Kurulu Ba~kan~n ça~nsiyle ve genellikle iki
ayda bir kere toplanarak Bas~mevi Müdürlü~ünce Yönetim Kurulu'na sunulan
veya Yönetim Kurulu üyelerinin gerekli görece~i sorunlar~~inceler ve karara ba~lar".
14 üncü maddedeki 500 lira 2500 liraya ç~kar~lmal~d~r.
~ 6 inci maddenin sonuna "ayn~~amaçla düzenlenecek yeti~tirme kurs ve
seminerleri için getirtilecek uzmanlara da bu fondan ödeme yap~l~r" cümlesinin eklenmesi yerinde olur.
15 inci maddenin ~u ~ekilde konmas~~do~ru olacakt~ r :
Her y~ l sonunda bilânço ile belirecek safi kardan Bas~ mevi Müdürüne
500 . 000 liraya kadar % ~ o, 5oo.000'den 1.000.000 liraya kadar % 7,5, I . 000 . 000
liradan sonra % 2,5; Bas~mevi memur, i~çi ve müstahdemlerine de ayl~klar~~oran~nda
kar~n % 15'i prim olarak ödenir, % 5'i yeti~ tirme fonuna ayr~l~r. i~lerinde üstün
ba~ar~~gösteren i~çilere ayr~ca o i~in kâr~ndan Bas~mevi Yönetim Kurulunca tesbit
edilecek esaslara göre % 5 oran~ nda prim ödenerek genel giderlere masraf yaz~l~r.
Türk Tarih Kurumu'nun 1967 y~l~ na ait 3 .759 .2o1 liral~ k gelir ve gider
bütçesi oybirli~i ile kabul edildi.
Türk Tarih Kurumu Bas~mevinin anonim ~irket haline getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Bu konunun, yeni seçilen Yönetim Kurulu taraf~ndan esasl~~bir surette incelendikten, ilgili hukukçulara, mü~avirlere dan~~~ld~ktan sonra, olgunla~t~ nhp gelecek Genel Kurul'a bir rapor halinde getirilmesine oybirli~i ile karar verildi.
Maliye Bakanl~~~~müfetti~lerince 1965 y~l~~sonlar~nda Kurumumuzla Bas~mevinde yap~lan tefti~~sonunda düzenlenen ve Maliye Bakanl~~~~Bütçe Kontrol Genel
Müdürlü~ünün ~~Haziran 1966 tarih ve ~~~~~ 6- 80/9307 say~l~~yaz~s~~ile Kurumumuza tebli~~edilen rapor, bu raporda tenkit konusu edilen hususlar hakk~nda Mimarlar Odas~~Ankara ~ubesinden istenen bilirki~i Yüksek Mimar Cemil Gerçek'ten
ve hesap uzman~~Hilmi Tuner'den al~ nan raporlar, bu raporlara dayan~ larak Yönetim Kurulunca 23 Eylül 1966 tarih ve B. 22/7 - 683 say~~ile Maliye Bakanl~~~na
verilen cevap, Denetleme Kurulu'nun Genel Kurul'a sundu~u raporun tefti~le ilgili
k~sm~~okundu ve bu konuda yap~lan görü~melerden sonra Yönetim Kurulu'nun
Maliye Bakanl~~~'na verdi~i cevap Genel Kurulumuzca oldu~u gibi onayland~.
27 Eylül - 3 Ekim 1967 tarihleri aras~nda Roma'da toplanacak olan "Micenologia" Kongresine üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n Kurumumuz
ad~na kat~lmas~na ve kendisine usulü uyar~ nca yolluk ve gündelik verilmesine ço~unlukla karar verildi.
g) 24 - 29 Temmuz 1967 tarihleri aras~ nda Cambridge'de toplanacak olan
Milletleraras~~III. Türk Sanatlar~~kongresine üyelerimizden Süheyl Unver'in kat~lmas~na karar verildi.
1 o) 24 - 29 Temmuz 1967 tarihleri aras~ nda Cambridge'de toplanacak olan
Milletleraras~~III. Türk Sanatlar~~kongresine üyelerimizden Tahsin Ozgüç'ün kat~lmas~na karar verildi.
Ii) 13 - 19 A~ustos 1967'de Amerika'da toplanacak olan XXVII. Milletleraras~~ ~arkiyatç~lar kongresine üyelerimizden adlar~~ a~a~~da yaz~l~~ki~ilerin kat~lmas~na oybirli~i ile karar verildi :
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Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Ord. Prof. Dr. Sedat Alp
Ord. Prof. Enver Ziya Karal
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal
Prof. Dr. Cemal Tukin
Prof. Dr. Adnan Erzi
Genel Müdür Ulu~~I~demir

12) Budape~te'de toplanacak Tarihçiler Konferans~na Prof. Tayyib Gökbilgin'
in kat~lmas~na karar verildi.
~~ 3) Roma'da toplanacak Tarihi ilimler Komitesi toplant~s~na Prof. Dr. Afet
Inan ve Prof. Dr. ~inasi Altunda~'~n kat~lmas~ na karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Aras~nda i~~Bölümü
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu'nun 29 Nisan 1967 tarihli toplant~s~nda
Yönetim Kurulu üyeli~ine seçilen üyeler ayn~~gün toplanarak aralar~nda ~u yolda
i~~bölümü yapt~lar :
Ba~kanl~~a : Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Asba.~kanl~ klara : Prof. Dr. Afet Inan ve Prof. Dr. Cemal Tukin
Genelsekreterli~e : Ord. Prof. Dr. Sedat Alp
Saymanl~~a : Prof. Dr. Tahsin özgüç
tlyeliklere : Ord. Prof. Enver Ziya Karal ve Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1966 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurulun Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulunuzun 1966 çal~~ma y~l~~raporunu yüksek kat~n~za sunuyoruz :
BÜTÇE DURUMU
Kurumumuzun 1966 y~l~~ gelir ve giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir :
A. GEL ~ RLER
Bölüm
I
II
III
IV
V
VI

Bütçeye
Lira

Gelirlerin çe~idi
Kurum Artt~r~m~ndan
Atatürk vasiyeti geliri
Üye aidat~~
Yay~n gelirleri
Bas~mevi gelirleri
Türlü gelirler
TOPLAM

konan
K.

Sa~lanan
K.
Lira

735.000
1.900.000 -250
150.000
360.000
95.000 --

1.368.375 -1.923.005,92

3.240.250

3.995.920,10

469 —
242.663 __
362.912,58
98.494,60

B. G ~ DERLER
Bölüm

II
~li
IV
V

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

Bütçeye
Lira

konan
K.

502.450 -39.000
702.000

Harcanan
Lira
K.
401 • 617,48
29.2°8,85
511.717,53

~~. 836 . 000
~ 6o.00 ~~

2.711.682,52
218.599,62

3. 239.451 --

3.872.826,00

Bu tablolarda görüldü~ü üzere, Kurumumuzun 1966 y~l~~gelirlerinde bütçeye
oranla 755.670 lira ~ o kuru~luk bir fazlal~k görülmektedir. Bu fazlal~~~n 23.005
lira 92 kurusu Atatürk vasiyeti gelirlerinden, 219 liras~~üye aidat~ndan, 92.663 liras~~
yay~n sat~~lar~ndan, 2.912 lira 58 kurusu Bas~ mevi gelirlerinden, 3.494 lira 6o kurusu
türlü gelirlerden, geri kalan 633.375 liras~~da Türkiye ~~~Bankas~ndan borç al~nmak
suretiyle elde edilmi~tir.
Belleden C. XXXI, 29
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Gider bütçemize gelince : Görevli giderleri, idari giderler ve bilimsel giderlerde
oldukça önemli miktarlarda tasarruf sa~lanm~~, ancak bina giderlerinde bütçeye
konmu~~olandan 950.000 küsur lira fazla harcama olmu~, ayr~ca yay~n zararlar~~
bölümünün paras~z da~~t~m ve sat~~~iskontolar~~dilinalerinde de 58 .000 kusur liral~k
fazlal~k görülmü~tür.
YAYIN ~~LERI

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~bitmi~~ve yay~mlanm~~t~r :
~ . PUMIT Z. KO~AY ve MAHMUT AKOK : Alaca Höyük kaz~s~~194o-1948'deki
çal~~malara ve ke~iflere ait ilk Rapor (Türkçe ve Almanca).
2 . SEMRA COGEL : Anadolu Selp~klulannin Ta~~Tezyinat~.
3. AL~~FUAD TÜRKGELDI (Yay~nlayan BEKIR SITKI BAYKAL) : Me.faii-i Mühimme-i Siyasiyye III. cilt.
4 FUAD KÖPRÜLÜ : Edebiyat Ara~t~rmalar~.
5 . AYDIN SAYILI : Mts~rl~larda ve Mezopotamyal~ larda Matematik, Astronomi
ve T~p.
6. VI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri.
7 . MAZHAR MÜF~D KANSU : Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber
I. cilt.
8 . ABDURRAHMAN MELEK : Hatay Nas~l Kurtuldu.
9 . Belleten Say~ : ~~8-1 2 I .
~u eserlerin bas~m' bitmek üzeredir :
~~. CEVDET PA~A (Yay~nlayan: CAVIT BAYSUN) : Tezakir go.
2.
Nam~k Kemal'in mektuplar~.
F. SARRE : Konya Kö~kü.
SABAHAT ATLAN : Side'nin V. VI. Tüzy~llarda bast~rd~~~~gümü~~sikkeler.
5 . FARUK SÜMER : Kara Koyunlular.
6. t. H. UZUNÇAR~ILI : Mithat Pa~a ve Y~ld~z Mahkemesi.
MILLETLERARASI KONGRELER

Bu y~l Milletleraras~~üç kongrede Kurumumuz temsil edilmi~tir : 2 I -2 7 A~ustos
1966 tarihleri aras~nda Prag'da toplanan Milletleraras~~VII. Prehistorik ve Protohistorik Bilimler kongresine üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Ozgüç kat~lm~~~ve
kongreye "Kültepe'de Eski Tunç devrinin son safhasmda sanat" konulu bir bildiri
sunmu~tur. Arkada~~m~z bu bildirisinde Kültepe'de yap~lan yeni ke~iflerin ~~~~~~
alt~nda bu ça~da Orta Anadolu'nun bu bölgesinin önemini ve Kuzey Suriye, Kuzey
Mezopotamya ile devam ettirdi~i münasebetlerin mânas~m ayd~nlatmaya çal~~m~~,
bu iki ülkenin Asur ticaret kolonilerinden önceki devirde de münasebete giri~tiklerini, sanat al~~~veri~ine ba~lad~klar~n~, bu yeni ke~iflerin Anadolu'nun kronolojisi
bak~mmdan da çok önemli oldu~unu belirtmi~tir. Arkada~~m~z~n bildirisi büyük
ilgi ile izlenmi~tir.
26 A~ustos - ~~Eylül 1966 tarihleri aras~nda Sofya'da toplanan Milletleraras~~
I. Güney Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~kongresine üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay,
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Halil tnalc~k, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal
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ve Prof. Dr. Halil Demircio~lu kat~lm~~lard~r. Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'la
Prof. Dr. Halil Inalc~k'~n ayr~~ ayr~~ verdikleri raporlara göre, Ord. Prof. Ömer
Lütfi Barkan "XVI. ve XVII. yüzy~llarda Balkan ~ehirlerinde sosyal bünye de~i~meleri" konulu bildirisinde bu ~ehirlerden bir çoklar~n~ n bir Türk ve Müslüman
~ehri olarak bu devirde kurulup geli~ melerinin nedenlerini ve zamanla askeri s~n~f
mensuplar~~ aras~nda türeyen gelirci bir e~raf zümresinin ~ehrin iktisadi hayat~na
hâkim oldu~unu, h~ ristiyan unsurlar~n çok zaman sonra ~ehre dolma~a ve ~ehrin
üretim hayat~nda faal bir rol oynama~a ba~lad~~~n~~rakam ve grafiklerle gösterme~e çal~~m~~t~ r. Arkada~~m~z~n bu bildirisi kongre üyelerinin ço~unlu~u taraf~ndan
olumlu kar~~lanm~~t~ r.
üyelerimizden Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal'~n Türkiye Cumhuriyeti ve Prof.
Dr. Halil Inalc~k'~n Balkanlar ve Osmanl~~ Imparatorlu~u üzerinde haz~rlad~klar~~
raporlar kongreye sunulmu~tur.
Kongre münasebetiyle Sofya Milli kütüphanesinde düzenlenen kitap sergisine
Kurumumuz bütün yay~nlar~n~~göndermek suretiyle kat~lm~~t~r. Yay~nlar~m~z zenginlik ve ciddiyeti ile kongre üyelerinin dikkat ve takdirini kazanm~~~ve ~srarl~~istekler üzerine bunlar Bulgar Milli kütuphanesine arma~an edilmi~tir.
10-15 Ekim 1966 tarihleri aras~nda Fransa'n~n Renne ~ehrinde toplanan
"Mukayeseli Müesseseler Tarihi Kongresi" ne üyelerimizden Prof. Tayyib Gökbilgin kat~lm~~t~r.
Arkada~~m~z Kongreye Osmanl~~Imparatorlu~u'nun do~u~, geli~me, yükselme
ve bat~s~ndaki etkenleri inceleyen ve aç~ klayan bir bildiri sunmu~ tur. Bu bildiride
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun te~kilat ve müesseseler bak~m~ ndan kendinden önceki
Türk ve Islam Devletlerinin bir devam~, güçlü ve de~erli bir varisi say~lmas~~gerekti~i, Bizans Imparatorlu~u'nun çökü~ ünden önce de, sonra da Balkan halklar~n~~
ahenk ve istikrar içinde yönetti~i, Islam geleneklerine uygun oldu~u kadar Türklü~e özgü karakteri ile de geni~~bir ho~görürlü~e sahip ve milli geleneklerle kurulu~lara sayg~l~~ olarak tan~nmas~~ zorunlu~unun tarihi bir gerçek oldu~u savunulmu~tur.
KONFERANSLAR

Atatürk Y~ll~k Konferanslanm~z~n V. serisine bu y~ l 8 konferansla 6 Ocak 1967
cuma günü ba~lanm~~t~ r. Konferanslar 12 May~s 1967 cuma günü sona erecektir.
Konferanslar~n listesi a~a~~da sunulmu~tur :
6

OCAK

1967

CUMA

20 OCAK

3

MART

1967
1967

CUMA

~~7

MART

1967

CUMA

31 MART

1967

CUMA

CUMA

Prof. Dr. Semavi Eyice: Bulgaristan, Romanya
ve Macaristan'da Türk Mimari eserleri ( 1966 yaz~nda
yap~lan bir inceleme gezisinden notlar.)
Tahsin Öz: Atatürk ve Türk Okçulu~u.
Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen: Marmara ve
Bo~azlar.
Prof. Tayyip Gökbilgin: Yeni Belgelerin ~,r~~~
alt~nda Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanl~~ Venedik Münasebetleri.
Ord. Prof. Dr. Süheyl Unver: Selp~klular
Tababetinde Yeni Bulu~lar.
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14 NISAN 1967

CUMA

28 NISAN 1967

CUMA

I 2 MAYIS 1967 CUMA

Prof. Dr. ~ erafettin Turan: XVI - XIX.
Yüzy~llarda Venedik'te Türk Ticaret Merkezi.
Prof. Dr. Faruk Sümer: Anadolu'nun Türkle~timci Tarihine Umu~nt Bir Bak~~.
General Hulki Saral: Musul ~çin Harekât Tasar~s~.
AYLIK TOPLANTILAlt

Her ay~n ilk sal~~günü yap~lmakta olan ayl~k toplant~lar~m~za bu y~l da 6 Aral~k
1966'da ba~lam~~~bulunuyoruz. ilk toplant~m~zda Say~n Prof. Tayyip Gökbilgin
Macaristan'da Kanuni'nin 400 üncü ölüm y~ldönümü münasebetiyle yap~lan tören
ve yay~nlar hakk~nda çok ilgi çekici geni~~bilgi vermi~tir.
MILLETLERARASI GÜNEY - DO~U AVRUPA ARA~TIRMALARI
KURUMU BÜROSU TOPLANTISI

Milletleraras~~Güney - Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumu 1966 y~l~~Büro
toplant~s~n~n memleketimizde yap~lmas~~uygun görülmü~~ve yolluklar~n~~UNESCO'dan alan büro üyelerinin Türkiye'deki ikamet ve seyahat masraflar~~da D~~i~leri ve
Turizm Bakanl~klarmca sa~lanm~~~oldu~undan, büro 29-30 Aral~k 1966 tarihleri
aras~nda Ankara'da Kurumumuz merkezinde toplanarak gündemindeki konular~~
müzakere etmi~tir. Bu toplant~ya Balkan memleketlerinden, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan delegelerinden ba~ka Dünya
Felsefi ve Be~eri ilimler Milletleraras~~Konseyi genel sekreteri, UNESCO temsilcisi,
Fransa, Macaristan, Sovyetler Birli~i delegeleri de kat~lm~~lard~r. Toplant~y~~ba~kan~m~z~n mazeretinden dolay~~Kurumumuz ad~na Genel Sekreter Ord. Prof. Dr.
Sedat Alp bir konu~ma ile açarak büroya çal~~malar~nda ba~ar~lar dilemi~tir. Kurumumuz Büro üyelerine bir ak~am yeme~i vererek üyelerimizle tan~~malarm~~sa~lam~~t~r. Heyet Ankara'dan sonra Izmir ve Istanbul'a giderek tarihi yerleri ziyaret
etmi~tir.
KANUNI SULTAN SÜLEYMAN'IN 400 ÜNCÜ ÖLÜM
YILDI~NÜMÜ SEMINER'

Büyük Türk Hül~ümdar~~Kanuni'nin 4.00 üncü ölüm y~ldönümü münasebetiyle Kurumumuzun bilimsel yolda baz~~çal~~malar yapmas~~kararla~m~~~ve bu
karar Genel Kurulumuzun 1966 Nisan toplant~s~nda onaylanm~~t~.
7 Eylül 1966 çar~amba günü saat ~ o'da Kurum üyeleriyle öteki dâvetliler Istanbul Üniversitesi T~p Fakültesi T~p Tarihi Enstitiisünde toplanm~~lar, önce Kanunrnin türbesi ziyaret edilmi~~ve bir çelenk konduktan sonra sergiler gezilmi~~ve
14.,30'da iktisat Fakültesinin yeni binas~nda Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu'nun bir aç~~~söyleviyle Kanuni seminerine ba~lanm~~t~r. Seminer üç
gün sürmü~~ve 15 bildiri ok~marak tart~~~lm~~t~r. Seminer Asba~kan~m~z Prof. Dr.
Afet ~nan'~n bir konu~mas~~ile 9 Eylül Cuma günü ö~leden sonra sona ermi~tir.
Kanuni semineri ba~ar~l~~olmu~, bildiriler büyük bir ayd~nlar toplulu~unca dikkatle
izlenmi~tir. Seminer hakk~nda 120 say~l~~Belleten'de yeteri kadar bilgi verilmi~tir.
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~LM~~ ARA~TIRMALARA YARDIM
Bu y~l Genel Kurulumuzun verdi~i kararlara uyularak üyelerimizden Ord.
Prof. Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ve Prof. Dr. ~inasi Altunda~'a
yurt içinde yapacaklar~~ilmi ara~t~rmalar için para yard~m~~ yap~ld~~~~gibi, ~talya
hükümetinin davetlisi olarak ~talya'ya gitmi~~ve Roma, Floransa, Napoli'de ilmi
ara~t~rmalar yapm~~~olan üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n gidi~,
dönü~~yol ücreti de Kurumumuzca ödenmi~tir.
BÜYÜK KAYBIMIZ

Bu y~l Kurumumuz çok de~erli üyesi Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü'yü kaybetmek bahts~zl~~~na u~ram~~t~r. Türk ilmine yapt~~~~büyük hizmetleri dünyaca bilinen ve takdir edilen Köprülü'nün yeri gerçekten güç doldurulacakt~r. Rahmetlinin
zengin kitapl~~~n~n da~~lmamas~~ve yabanc~~ellere geçmemesi için Milli E~itim Bakanl~~~~kat~nda te~ebbüse geçerek kitapl~~~n Milli Kütüphaneye mal edilmesini rica
ettik.
VII. TÜRK TARIH KONGRESI

Geçen Genel Kurula 1967 sonbahar~nda toplanmas~n~~ önerdi~imiz VII. Türk
Tarih kongresinin, daha ziyade maddi nedenlerle 1968 y~l~na b~rak~lmas~~uygun
görülmü~~ve üyelerimizin yaz~~ ile onaylan al~nm~~t~r. Kongremizin 1968 y~l~nda
istedi~imiz ko~ullar alt~nda bundan önceki kongrelerimiz gibi ba~ar~l~~ olaca~~na
inanmaktay~z.
AR~~V KANUNU TASARISI

Ba~bakanl~kça haz~rlanan yeni ar~iv kanunu tasar~s~n~n incelenerek, de~i~tirilmesi veya ilavesi gereken hususlar varsa Ba~bakanl~~a bildirilmesi için Genel
Kurul geçen y~l Yönetim Kuruluna bir ödev vermi~ti. Yönetim Kurulumuz
üyelerimizden Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n ba~kanl~~~nda kurdu~u bir Kurula
tasar~y~~inceletmi~, de~i~mesi ve ilâvesi öngörülen hususlar 5 madde halinde Ba~bakanl~~a bildirilerek kanunun biran önce ç~kar~lmas~~rica edilmi~tir.
KÜLTÜR FILMLERI

~stanbul Üniversitesi Kültür Filimleri Merkezince haz~ rlanmakta olan filmlerden Hitit güne~i, Nemrud tanr~lar, Siyah kalem, Karatepe kaz~s~, Aktamar,
Antalya ormanlar~~ adl~~ filmlerden birer kopyesi Kurumumuz için sat~n al~narak
ar~ivimize konmu~tur. Bundan sonra yap~lacak olanlardan da birer kopye yapt~ rmak
karar~nday~z.
KOL ÇALI~MALARI

Kollar Yönetmelik gere~ince toplant~lar~n~~ yapm~~lar, gerek Yönetim Kurulunun, gerekse üyelerimizin önerdi~i konular~~inceleyerek kararlara ba~lam~~lard~r.
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KURUMUMUZUN TEFTI~~~

Maliye Bakanl~~~~Müfetti~lerince Kurumumuzla Bas~mevimizde yap~lan tefti~lerin sonunda düzenlenen rapor Yönetim Kurulunuzca bilirki~ilere de inceletilerek gerekli cevap verilmi~~ise de Müfetti~~baz~~konularda cevab~m~z~~yeterli bulm~yarak bunlar~n Genel Kurulca da incelenmesini istemi~tir. Bütün raporlar ve
cevaplar~~Denetleme Kuruluna verilmi~~oldu~undan Kurulun raporiyle konu Genel
Kurulumuzun incelemesine sunulacakt~ r.
'ÜYE SEÇ~M YONETMEL~~I

Geçen Genel Kurulda kabul edilen üye seçim yönetmeli~i de~i~iklikleri beklenen sonucu vermedi~i gerekçesiyle tekrar Yönetim Kurulunca incelenerek yeni bir
tasar~n~n getirilmesi kararla~m~~t~. Yönetim Kurulunuz konuyu önemle yeniden ele
alm~~~ve haz~rlad~~~~tasar~y~~ Genel Kurulumuza sunmu~~bulunmaktad~r.
UNESCO TüRK~YE M~LLI. KOM~SYONU'NDAK~~ÇAL~~MALAR~M~Z

1966 y~l~nda Unesco Türkiye Milli Komisyonunda, Kurumumuzu Asba~kan
Prof. Dr. Afet Inan temsil etmi~tir. Unesco Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulunca Yönetim Kuruluna seçilen temsilcimiz, Yönetim Kurulunun ayl~k toplant~lar~na muntazaman kat~lm~~t~r.
1947 y~l~ ndan beri Kurumumuz ad~na üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Arif
Müfit Mansel'in idaresindeki heyetce Antalya'n~n eski Side ~ehrinde yap~lan kaz~larla meydana ç~kar~lan tiyatronun onar~m~~ile Unesco merkezi ilgilenerek bir Italyan uzman~~gönderme~e karar vermi~tir. Bu munasebetle Milli E~itim Bakanl~~~~
ile Turizm ve Tan~tma Bakanl~~~'n~n te~kil etti~i komisyonda Türk Tarih Kurumu
çal~~malar~n~n dikkate al~ nmamas~na ve Prof. Dr. Arif Müfit Mansel'in bu i~in
ba~~nda bulunmamas~na temsilcimiz itiraz etmi~, bunun üzerine i~in Türk Tarih
Kurumu'nun menfaatleri bak~m~ndan ele al~nmas~~öngörülmü~tür. Bu suretle
Unesco Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu ilgilendiren konular yak~ndan
takip edilmektedir.
Temsilcimiz 24-30 Aral~k 1966 tarihinde tertip edilen memleket içi Adana,
Içel - Hatay Kültür Haftas~nda Mersin'de Unesco konular~~üzerinde bir konu~ma
yapm~~, Tarsus'da "Türkiye tarihi üzerine yeni görü~ler" adl~~bir Konferans yermi~,
Hatay için ise "Atatürk ve Hatay" konulu bir Konferans haz~rlam~~, fakat oraya
gidilmedi'~i için bu konferans verilememi~tir.
KITAPLIK

Kitapl~~'~m~z~n 1966 y~l~~çal~~malar~n~~ ~öyle özetliyebiliriz :
Y~l içinde IO2'Si sat~nalma, 478'i arma~an ve de~i~tirme yoluyla kitapl~~~m~za
580 kitap gelmi~, bunlar~n kay~tlar~~ve fi~leri tamamlanarak okuyucular~n faydalanmalanna sunulmu~tur.
Yine y~l içinde 223'ü sat~nalma, 95o'si arma~an ve de~i~tirme yoluyla 1173
süreli yay~n, 2256 günlük gazete gelmi~tir.

HABERLER

455

Rahmetli Yüksek Mimar Ali Saim ülgen'in Kurumumuz için haz~ rlad~~~~361
parça Mimar Sinan eserlerinin plan ve rölöveleri yap~~einslerine ve bulunduklar~~
bölgelere göre ayr~larak fi~leri yaz~lm~~t~r.
Rahmetli Tokat Milletvekili Ali Galip Pekel'in e~i Say~n Bayan Semiha Pekel,
ço~u iskan i~leri, idari ilimler, resmi yay~nlar ve bas~lmam~~~raporlardan ibaret bir
kolleksiyonu Kurumumuza arma~an etmi~tir. Bunlar~n s~n~fland~r~lmas~ na çal~~~lmaktad~r.
Y~l içinde kitapl~~~m~ zda ortalama ayda goo eser okunmu~~ve 265 eser ödünç
al~nm~~t~r.
D~~~ülkelerle yapt~~~m~z yay~n de~i~tirme i~inde bir de~i~iklik olmam~~t~ r. Bugün 196 akademi, üniversite, ilmi kurum ve ilim adam~~ile devaml~~kitap de~i~tirmesi, 59 müessese ve ilim adam~~ile özel de~i~im yap~lmaktad~r.
Y~l içinde 70 dergi, 65 meclis zabt~, ~ oo kitap ciltlenmi~tir.
1966 y~l~~sonunda kitapl~~~m~zdaki kitap say~s~~—süreli yay~nlar mikrofilmler,
fotokopiler ve yazmalar d~~~ nda— 46.1o6'ya yükselmi~tir.
KAZILAR
Bu y~l da Eski Ça~~Kolumuzun verdi~i kararlara uyularak Side, Ild~ r, Foça
ve Bayrakl~, Konya Karahöyü~~i, Kültepe ve Alt~ ntepe, Tilmen ve Gedikli, Çavu~tepe, Alacahöyük, Karatepe kaz~lar~na ve restorasyon i~lerine devam edilmi~tir.
Milli E~itim Bakanl~~~~bu y~l da kaz~lar~m~ za para ve uzman vermek suretiyle yard~m etmi~tir. Bakanl~~~n bu yak~n ilgisini huzurunuzda ~ükranla anar~z.
Bu y~l yap~lan kaz~~ve ara~t~rmalar hakk~nda kaz~~direktörlerimizden ald~~~m~z
k~sa raporlar~~ oldu~u gibi sunuyoruz :
~~— Alaca Höyük Kaz~s~ :
Alaca Höyük Kaz~s~na, T. T. Kurumu ad~ na Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ünün de yard~mlar~~ile, Dr. H. Z. Ko~ay idaresinde 1966 yaz~nda devam
edildi.
Bu kaz~ ya asistanlardan Ahmet Ünal, Kublay Neyir, Istanbul Arkeoloji Müzeleri foto atelyesi ~efi Abdullah Çizgen kat~ld~ lar. Arkeolog Mimar Mahmut Akok
kaz~~sonuna do~ru Heyete kat~ld~.
Elde edilen sonuçlar:
— Hitit imparatorlu~u ça~~~Mabed - Saray~n~n kuzeyinde yap~lan derin
kaz~da, Eski Hitit Ça~~na ait ta~tan örme büyük dört zahire kileri bulundu. Bu
ebadda toplu zahire kilerlerine ancak bir hükümdar veya prens sahip olabilir. Bu
çevrede büyük resmi binalar~n bulunaca~~~umuldu~u için kaz~ya devam gerekir.
2 -Poternli Kap~n~n iç taraf~nda yap~lan geni~lemede önemli mimari eserler
meydana ç~kar~ld~.
3 — Sfenksli Kap~n~n bat~~ kö~esinde yap~lan sondajda Eski Hitit Ça~~~kale
duvarlar~na rastlan~ld~. Bu sonuç, üzerinde çok durulan Sfenksli Kap~~manzumesini
ayd~nlatacak niteliktedir.
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Alaca Höyük Kaz~ s~ n ~ n günlük hayata tesiri:
Eski Bronz ça~~~güne~~kurslar~~ D. T. C. Fakültesine, ve Türkiye Turizm
te~kilat~na remiz olarak al~nm~~t~ r.
Türk modeli "Anadol" otomobili Alaca Geyik heykelini remiz olarak kabul
etmi~tir.
Bir çok resmi yap~ larda, lokantalarda Alaca Höyük motifleri süs olarak
kullan~lmaktad~ r.
Ders kitaplar~na kadar giren Alaca eserleri baz~~ ticarethanelerin ve turist
kulüplerin reklâmlar~ nda görülmektedir.
Bundan ~u tatbiki sonuca var~labilir : Alaca Höyük ve di~er kaz~larda bulunan
hülliyat (kolye, yüzük, bilezik ve toka gibi süs e~yas~ ) tan mülhem olarak kuyumculuk eserleri vücude getirilirse, bir Anadolu modas~~ do~acak ve bu çe~it turistik
e~ya kap~~~lacakt~r.
2 - Karahöyük Kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu, 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 hafriyat~na 1966 y~l~nda da 3/8/1966 tarihinden
30/9/1966 tarihine kadar devam edilmi~tir. Ba~kanl~~~m alt~ndaki kaz~~heyetinde
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistan~~ Dr. Ya~ar Co~kun, ayn~~kürsü
ö~rencilerinden Belkis Talu ve Ahmet Bal ile müstahz~ r Osman Karakaya ve Müzeler Genel Müdürlü~ünden foto~rafç~~ Selahattin oztartan görev alm~~lard~r.
1966 y~l~nda Karahöyük'te ara~t~ rma sahas~~olarak höyü~ün zirvesinin kuzey
yamac~nda bulunan ve 1960 - 1963 y~llar~nda bize müstesna de~erde eserler kazand~rm~~~olan büyük çöp çukuru sahas~~seçilmi~tir. Evvelce güney k~sm~nda 9.92
metre derinli~e kadar inilmi~~olan ve oldukça geni~~bir sahada çal~~mak imkan~~
veren bu çukurda bir yandan daha önce tespit edilmi~~olan tabaka durumunu yeniden kontrol etmek di~er yandan da Karahöyük'te C çukurunda Erken Bronz Ça~~ndan Orta Bronz Ça~~na geçi~~devrinde güzel boyal~~seramik örnekleri vermi~~
olan tabakalarla ça~da~~olan tabakalarda fazla masraf yapmadan incelemeler yapmak istedik. Tabiatiyle burada sat~htan itibaren tabakalar~n birer birer kald~r~l~p
inilmesi söz konusu olmad~~~ ndan tespit edilen tabaka durumu bir dereceye kadar
~üpheli kalmaktad~r.

1966 y~l~nda bu çukurda dört tabaka ara~t~ rm~~~bulunuyoruz. Çukurun yaln~z
kuzey k~sm~nda meydana ç~karabildi~imiz en üstteki tabakay~~eldeki kesitleri bir
daha inceleyerek höyü~ün 4. tabakas~~ olarak de~erlendirdik. Elde edilen seramik
de dördüncü kat serami~ini tamamen tutmaktad~ r. Onun alt~nda 5. tabakaya ait
olmas~~ gereken ve höyü~ün zirvesini çevreledi~ini tahmin etti~imiz büyük bir yap~n~n ta~~temellerini meydana ç~kard~k. Ta~~temeller baz~~ k~s~mlarda 2,5-3 metre bir
yükseklik göstermekte ve yap~n~n üst k~sm~~1-1,5 m. aras~nda bir kal~nl~k arzederken
alta do~ru geni~leyerek 1,5-3 metre kadar bir kal~nl~k göstermektedir.
Ta~~temellerin kal~nl~~~~ve yüksekli~i umumi mahiyette bir yap~~ve muhtemelen 5. kata ait zirve suru kar~~s~nda oldu~umuzu göstermektedir. Bu yap~n~n üst
k~sm~nda bol miktarda "Intermediate" tipinde boyal~~seramik fragmanlar~na rast-
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lad~k. Bunlar aras~nda tamamlay~p restore edebildi~imiz iki kulplu bir çömlek dikkati çekmektedir. Koyu deve tüyü renginde bir zemin üzerinde koyu k~rm~z~~ boya
ile kab~n üst k~sm~nda birbirilerine paralel çizgilerle bir zikzak band~, alt k~sm~nda
ise baklava san~salar~~nak.~edilmi~tir. Ayn~~ta~~temellerin kuzey k~sm~~üzerinde yat~k
olarak a~~z a'~~za biti~tirilmi~, orta boyda iki kulplu iki küp içinde hoker biçiminde
gömülmü~~bir ölüye ait olan bir mezara rastlanm~~t~r. Ba~~~do~u, ayaklar~~ bat~~
istikametinde yerle~tirilmi~~olan ölünün ayak k~sm~nda mezar hediyesi olarak k~rm~z~~renkte küçük bir gaga a~~zl~~testi ile aç~k k~ rm~z~~zemin üzerine koyu k~rm~z~~
boya ile samsalar te~kil etmek üzere birbirini kesen çizgilerden ibaret olan nak~~lar
gösteren Suriye tipinde bir ~i~e bulunmu~tur. Bel k~sm~nda tespit edilen zo cm. uzunlu~unda bronzdan bir toplu i~ne ile ba~~k~sm~nda bulunan bronz küpe kal~nt~lar~~
ve daha küçük bir i~ne ölünün bir kad~na ait oldu~unu göstermektedir. Tarsus'da
Erken Bronz Ça~~n~n üçüncü safhas~nda ve di~er Suriye merkezleri yan~nda Prof.
Alk~m taraf~ndan kaz~lmakta olan Tilmen Höyü~ün III d kat~nda ve Gedikli höyükte bulunan Suriye tipi ~i~elere göre hüküm vermek icap ederse Konya bölgesinde
ilk defa olarak ele geçen Suriye tipi bu ~i~e Karahöyük'te 5. tabakan~n Erken Bronz
Ça~~n~n III. ve son safhas~na ait oldu~u hususundaki görü~ümüzü teyit etmektedir.
Çukurun Güney k~sm~nda ara~t~rd~~~m~z 6., 7. ve 8. tabakalar~n mimarisi C
çukurunda kazd~~~m~z~n 6., 7. ve 8. tabakalar~n mimarisine uymaktad~r. 6. tabakada
C çukurunda ayn~~tabakada oldu~u gibi burada da duvarda kabartma halinde görülen bir oca~a rastlad~k. Yine C çukurunda oldu~u gibi depo olmalar~~mümkün
olan ve küçük odac~klar gösteren yedinci tabaka burada da iki safhal~d~r. Bu katta
da nak~~~halinde kad~n gö~üslerini gösteren gaga a~~zl~~testilere rastlanm~~t~r. 8.
katta meydana ç~kar~ lan büyük bir odada tamamlanabilen yüz ~ekilli bir küpün
fra~manlar~~ele geçmi~tir. Truva ile bu devirde yak~n ili~kiler gösteren ve C çukurunda ve Konya bölgesinin di~er yerlerinde ~imdiye kadar yaln~z parça halinde
bulunan bu kaplardan ilk defa olarak Karahöyük'te bir bütün halinde tamamlanabilen bir eser meydana ç~kar~lm~~~bulunmaktad~r.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
3 — Kültepe - Kani~~Kaz~lar~ :
Uyelerimizden Prof. Dr. Tahsin ozgüç'ün ba~kanl~~~ nda, Kurumumuz ve
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na Prof. Dr. Nimet ozgüç, Prof.
Dr. Kemal Balkan, Mimar Arkeolog Mahmut Akok, Asistan Dr. Kutlu Emre,
Asistan Aykut Ç~naro~lu, Foto~raf Selahattin oztartan'dan kurulu heyet taraf~ndan idare edilmekte olan Kültepe-Kani~~kaz~lar~na ~~g66 y~l~n~n Temmuz, A~ustos
ve Eylül aylar~nda devam olunmu~tur. Bu kaz~lara, görgü ve bilgilerini artt~rmak
üzere, 4 Arkeoloji ö~rencisi de kat~lm~~t~r. Bu sene Karum'un merkezi k~sm~nda,
yaln~z Ib yap~~ kat~nda çal~~~lm~~~ve ~ehrin bu bölgesine isabet eden k~s~mda, s~k
evlerden müte~ekkil bir Ib mahallesi meydana ç~kar~lm~~ , evlerin birbirine dik ve
paralel durumdaki sokaklara göre tertiplendi~'i anla~~lm~~t~r. Bu mahallelere göre,
II. ~ehirde oldu~u gibi, Ib ~ehrinin de kendisine has özellikleri vard~r. Evlerin içindeki e~ya yerinde kalm~~~oldu~undan, elimize geçen küçük eserlerin say~s~~çoktur.
Bunlar aras~nda, Kuzey Suriye'den ithal edilmi~~seramik, damga mühürler ve Ib
kat~na has çivi yaz~l~~tabletler çok önemli bir yer tutmaktad~r.
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Tepede, Sitadelde yaln~ z Kani~~Karumu'nun II. yap~~ katiyle ça~da~~~ehirde
çal~~~ld~. Tepe'de baz~~ farkl~~ hususiyetlerine ra~men, Karum'daki II. yap~~kat~~
binalar~~n~~ and~ran özel yap~lar~n planlar~~tam olarak ele geçmektedir. Bunlar~n
tabanlar~~üstünde Karum serami~inin e~lerine, de~i~ik hususiyetler gösteren damga
mühür bask~lar~na ve çivi yaz~l~~ tablete rastlanm~~t~ r. Kültepe, her zamanki gibi
bu sene de, bu yaz~l~~ vesikalariyle prehistorik yerle~ me yerleri gibi kar~~m~zda duran
tarih ça~~ na ait Anadolu ~ehirlerinden ayr~ lmakta ve mütehass~slar~n dikkatini
üstüne en çok çeken beldelerden biri olma vasf~n~~korumaktad~ r.
Kani~'de, kar~~~kar~~ya kurulan bu iki ~ehrin aç~~a ç~kar~lmas~, planlar~n~,
kurulu~~tarzlar~n~~mukayese etmemizi ve belirli sonuçlara varmam~z~~ sa~lamaktad~ r. Bu katta pi~mi~~topraktan yap~lm~~~bir kad~n heykelci~i, bu ça~da kar~~m~za
ilk defa ç~kan eserlerdendir.
— Alt~ntepe Kaz~lar~ :
Üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin C~ zgüç'ün Ba~kanl~~~ nda, Kurumumuz Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na, Kültepe - Kani~~kaz~~ heyeti taraf~ndan idare edilmekte olan Alt ~ntepe kaz~lanna 1966 y~l~n~ n Eylül ve Ekim aylar~nda
devam edilmi~tir. Bu seneki kaz~larda II/geç ~ehrin ikinci kale ku~a~~~ve bu ku~ak
taraf~ ndan kesilen, tahrip edilen I/ eski ~ehrin depolar~~meydana ç~kar~lm~~t~r.
M. C~. VII, yüzy~l~n sonlar~ na ait olan bu monümental kale, Urartu askeri mimar41 ve bu kavmin 20-25 ton a~~rl~~~ ndaki iri bloklar~~6o metre yüksekli~indeki dik
tepeye ç~karabilme tekni~ine sahip olduklar~~hakk~nda çok esasl~~bilgi vermektedir.
Bu kale, Urartular taraf~ndan, Do~udan gelen yeni kavimlere kar~~, ~ehri korumak
maksadiyle, alelacele in~a edilmi~tir.
Bu kale ve ikinci ~ehir daha geni~~bir sahay~~özellikle s~ rtlan da içine alan I.
~ehre nazaran daha küçüktür. Bu devirde, I. ~ehrin büyük depolar~~ ~ehrin d~~~nda
kalm~~t~r. Birinci ~ehrin as~l kalesi, ku~a~~n da d~~~nda olup, aradaki s~rtlarda ço~unlu~u depolar~n te~kil etti~i resmi binalar vard~r.
I. ve II. yap~~ katlar~ nda bulunan seramik, Urartu serami~inin eski ve geç safhaya ait örnekleri aras~ndaki farklar~n anla~~lmas~na yard~m edebilecek durumdad~r.
5 — Side Kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu ad~ na mezkûr Kurum ve ~stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesine ba~l~~Antalya Arkeoloji ~stasyonu taraf~ndan sa~lanan tahsisatla yap~lan Side kaz~s~ na 25 Eylülden 28 Ekime kadar devam edilmi~, kaz~~heyeti ba~kanl~~~m alt~ nda Prof. J. Inan (arkeolog), asistan Somay Onurkan (arkeolog), Berge
Aran (y. mimar), Akif Dâi (desinatör), Aziz Albek (foto~raf uzman~) ve ileri sömestrelerden üç ö~renciden te~ekkül etmi~tir.
Bu seneki çal~~malar 1964 y~l~ nda üzerinde silah kabartmal~~ levhalar bulunmas~~üzerine, muazzam kum kütleleri ile örtülü olmas~na ra~men, k~smen aç~lm~~~
olan ~ehrin "Do~u Kap~s~" n~n (bk. A. M. Mansel, Side'nin do~u ~ehir kap~s~nda bulunan sildh kabartmalan, Belleten 30, say~~ 119, 1966, 351 v. dd.) kaz~ lmas~~üzerinde
teksif edilmi~, kaz~lar~m~za ötedenberi büyük ilgi gösteren ve yard~mlarm~~bizden
hiçbir zaman esirgememi~~olan Antalya bölgesi Karayollar~~ve Su i~leri idaresinden
sa~lanan araçlar sayesinde kap~n~n önünden ve arkas~ndan yakla~~k olarak ~ o.000 ma
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kum kald~r~ld~ ktan sonra toprak seviyesine inilerek gerek kap~, gerek onun arkas~nda bulunan avlu tamamile meydana ç~kar~lm~~, ayn~~zamanda toprak zeminde
gerekli yerlerde derine inen sondajlar yap~larak binan~n temelleri, yüksekli~i ve hellenistik devirden itibaren tedrici surette yükselmi~~olan toprak seviyelerini tesbit
etmek mümkün olmu~tur.
Kap~~konglomera bloklar~ndan harçs~z olarak yap~lm~~~her taraf~~ kapal~~ bir
orta mekân~n sa~~ nda ve solunda (yahut güneyinde ve kuzeyinde) iki geçitten meydana gelmekte, geni~ likleri 6,75 ve 6,45 m, derinlikleri ise 8,70 ile 8,8o m aras~nda
de~i~en bu geçitlerin üzeri yine konglomera ta~~ ndan yap~lm~~~ be~ik kemerlerle
örtülmü~~bulunmaktad~r. Geni~li~i d~~ta 5,50 içte ise 3 m yi bulan orta mekan~n
üzerini de daha küçük bir tonoz örtmektedir. Yan mekanlar~n ön cephelerinde kemerlerin alt~nda bir dolgu duvar~~vard~~ ki güney mekan~nda bu duvar ortadan
kalkm~~, kuzey mel~ân~nda ise bir Bizans konstrüksiyonu ~eklinde bize kadar gelmi~~
olup ortas~nda 2,70 m geni~li~inde bir kap~~kapsamakta, bu kap~n~n uzun ve kal~n
bir blok halinde olan lentosunun üzerinde yuvarlak bir çerçeve içinde bir ~sa monogram~~yer almaktad~r. Bu mekan~ n üzerinde 21,60 m uzunluk ve 8,30 m geni~likte, etraf~~bir siper duvar~~ile çevrili bir teras oturmaktad~r ki bu terasta ad~~geçen
makalemizde etrafl~~bir surette inceledi~imiz silah kabartmalar~~bulunmu~tur. Kap~~
binas~n~n yüksekli~i, bugün k~smen mevcut siper duvar~n~n üst sath~na kadar ortalama 9 m'dir. Kap~n~n d~~~cephesinde, giri~lerin sa~~nda ve solunda dikdörtgen
planl~~iki kule (~~~~ x ~~ ve ~~~~ x 11,50 m) arkada ise hemen hemen kare planl~,
etraf~~konglomera ta~~ndan yap~lm~~~ve kal~nl~~~~do~udan bat~ya do~ru tedrici surette azalan bir duvarla çevrili bir avlu yer almaktad~ r (gen. ortalama 18,50 m;
derinlik ortalama ~~7 m). Avlunun yan duvarlar~na d~~ta biti~ik olarak her iki tarafta
birbirine mütenaz~r bir ~ekilde, konglomera ta~~ndan yap~lm~~~birer merdiven vard~r ki bunlardan kuzeydekinin ~ 4 basama~~~oldukça iyi bir durumda bize kadar
gelmi~tir. Avlunun üç kap~s~~vard~r. Binan~n ekseninde olan arka kap~~3,55 m geni~li~indedir. Giri~lerin hemen arkas~nda bulunan di~er iki kap~~ise 3,60 m geni~lik
ve 3,80 m derinlikte olup cepheleri "fascia" l~~bir tonoz kemerle örtülü bulunmakta,
Bizansl~lar zaman~nda örülmü~~ve arkalar~~toprakla doldurulmu~~olan bu kap~lar~n
surlar~~takibeden bir caddeye geçit verdikleri anla~~lmaktad~ r.
Avlu duvarlar~n~n içe bakan üst k~sm~~aç~k renkte bir ta~tan yap~lm~~~ar~itrav,
triglif frizi ve aslan ba~lar~~ile süslü geison-sima bloklar~ndan müte~ekkil 1,30 m
yüksekli~inde bir saçakl~kla çevrili idi. Bu saçakl~ktan bir parça avlunun güneydo~u kö~esinde ve avlu duvar~n~n güney geçidi ile birle~ti~i yerde in situ olarak bize
kadar gelmi~tir. Di~er birtak~ m parçalara ise duvarlar boyunca toprak zemin üzerinde rastlanm~~t~r. Bunlardan ba~ka avlunun gerek yan, gerek arka duvar~nda,
zeminden itibaren üçüncü ta~~tabakas~ nda mazgal delikleri de tesbit edilmi~tir
ki bunlar, dü~man avluya girdi~i takdirde, müdafilere duvar~n arkas~ndan oklar~n~~atmak ve onu çe~itli yönlerden vurmak imkan~n~~veriyordu.
Kap~da, orta ve kuzey mel~ân~nda, y~k~lan kemerlerin alt~nda, ba~ka silah
kabartmalar~~bulmak ümidi ile yap~lan ara~t~rmalar bir sonuç vermemi~tir. Avlunun içinde ise güney duvar~~boyunca çok miktarda adi çanak çömlek k~r~klar~ndan
ve geç Roma ve Bizans devirlerine ait birkaç tane sikkeden ba~ka küçük bir suna~a
yahut bir ~apele ait olduklar~~anla~~ lan mermer konsollar, narin sutun gövdeler,
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~yon nizam~nda ba~l~klar ve palmetlerle süslü levha parçalar~~ke~fedilmi~tir. Fakat
bunlar ait olduklar~~a.mtm terkibine yetmemektedir.
~~te bu suretle Pamphylia bölgesi için karakteristik olan hellenistik devre ait
avlulu ~ehir kap~lar~na bir yenisini katin~~~bulunuyoruz. Bu tip kap~lar~~ba~l~~ba~~na
bir etüd halinde incelemi~~oldu~umuzdan (bk. A. M. Mansel, Pamphylia ~ehir surlar~~
ve ~ehir kap~lar:. T. T. K. Atatürk konferanslar:, Ankara 1964, s. 215 v. dd.) bunlar
üzerinde durm~yarak, yaln~z Side do~u kap~s~n~n an~ tsal bir plan göstermekle beraber arkas~nda yar~m daire ~eklinde bir avlusu olan Side'nin "büyük kap~s~"ndan
ayr~ld~~~n~~ve en çok Assos (Behramkale) ~ehrinin do~u ve bat~~kap~lar~~ile benzerlik
gösterdi~ini söylemekle yetinece~iz. Anadolu'nun hellenistik devir tahkimat yap~lar~nda ve bunlar~n ortaya att~~~~çok ve çe~itli problemlerin çözümünde önemli bir
rol oruyaca~m~~zannetti~imiz bu kap~y~~yak~nda "Belleten" dergisinde mufassal
bir surette ne~redece~iz.
ORD. PROF. DR. ARIF MÜFfE~~ MANSEL

6 — Bayrakl~~kaz~s~ :
1966 yaz~nda Bayrakl~~höyü~ünde ara~t~rmalar yap~lm~~~ve buradaki çal~~malar
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~ nda Asistan Dr. Ümit Serdaro~lu,
Arkeolog Meral Güngör, Tomris Bak~r ve ö~rencilerden Co~kun (.5zgünel, Vedat
~dil, Orhan Bingöl, Duygu Tuncer, Zerrin Potuo~lu'dan kurulu ekip taraf~ndan
yürütülmü~tür. Hafriyat~n mimari i~lerini Orta Do~u Teknik Üniversitesi Mimarl~k Fakültesi son s~n~f ö~rencilerinden Murat Erdim yapm~~~ve evvelce meydana
ç~karm~~~oldu~umuz arkaik mâbedin planm~~çizmi~tir. Ödenek yetersizli~i bak~m~ndan buradaki çal~~malar, aç~ lan büyük çukurda tahrip edilmemi~~tabakalara
eri~ilmeden sona em-F.46r. ~zmir ~ehrinin eski Anadolu uygarl~~~~bak~m~ndan olan
önemi göz önünde tutularak 1967 y~l~~çal~~malar~~Bayrakl~~höyü~ü üzerinde, teksif
edilecektir.
7 — Ild~r~~kaz~s~ :
Bu y~lki çal~~malar Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n ba~kanl~~~nda Doçent
Dr. Cevdet Bayburtluo~lu, ~stanbul Arkeoloji Müzesi heykeltra~~~Reha Ar~can,
Foto~rafç~~M. Ali Dü~enci, ö~renci ~evki Balkan ve Enis Gültekin'den kurulu ekip
taraf~ndan 2.8.1966 tarihinden itibaren yürütülmü~tür; Akropolde geçen y~l aç~lm~~~olan çukurun do~u ve kuzey istikametleri kaz~lm~~, bu arada geçen y~llarda bulunan VI. asra ait ters duvar~n~n bir k~sm~~daha gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~ r. Bu duvar~n
kuzeyinde ve a~a~~~yukar~~ona paralel ~ekilde yap~lm~~~olan Bizans suru da plana
geçirilmi~tir; Yang~n döküntüsünün bulundu~u bol malzemeli toprak Bizans surunun alt~nda tepenin do~u ete~ine do~ru devam etti~imden bu sur kald~r~lm~~~ve aç~lan sahan~n her taraf~ndan ana kayaya kadar inilmi~tir.
Kaz~ya fiilen ba~lan~lmad~~~~zamanlar içinde gerek köyde, gerekse çevrede
birçok ara~t~rma yap~lm~~~ve halen Ild~r~ 'daki ufak depoda muhafaza alt~na alman
kitâbeler, heykel ve mimari parçalarla çe~itli devirlere ait malzeme toplanm~~t~r.
Toplanan eserlerin bir k~sm~~Erythrai'~n ve civarunn iskân~~hakk~nda k~ymetli ma'ikmal verebilecek durumdad~ r.
1966 y~l~~kaz~s~~ile tetkik gezilerinden elde edilen neticeler k~saca ~öyle hulâsa
edilebilir :
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Erythrai'a takriben 8 kilometre mesafede ~ifne ile Reisdere köyleri aras~ndaki ufak bir yar~mada üzerinde Miken serarni~i toplanm~~~ve bu ~ekilde Erythrai'a
yakm bir yerde Miken iskân~nm bulundu~u tesbit edilmi~tir.
Köy içerisinde yap~lan ara~t~rmalarda O~uz Erol'a ait tarlada "Pyros'Im
o~lu Epikrates yapt~" ~eklinde kitâbesi bulunan bir heykel kaidesi; Yel de~irmeni
civar~nda Nekropol ara~t~rmalar~~s~rasmda Roma devrine ait pi~mi~~toprak heykel
kal~b~~ve Jandarma Karakolu ile yel de~irmeni aras~ndaki Herakleion ad~~ile an~lan
yere yakm tarlada VI. asra ait bazalttan bir ton ba~l~~~~bulunmu~tur. Akropol'den
indirilmi~~ve köyde defalarca kullan~lm~~~oltnns~~muhtemel olan bu parçan~n bir
mâbede ait olmas~~mümkündür; kaz~~s~ras~nda Akropol'de ele geçen ve malzemesi
ile nizam~~bak~m~ndan mezkür ba~l~~a uyabilecek bir kaidenin mevcudiyeti bunlar~n
ayn~~yap~ya ait oldu~u yolunda kanaat besleme~i mümkün k~lmaktad~r.
Kaz~~esnas~nda Bizans suru içinde ele geçen ve ancak 1/6's~~kalm~~~olan
sütun kaidesi yukar~da da zikredildi~i gibi muhtemelen mâbede ait olup Chios'ta
ç~km~~~olan kaidelere profil bak~mmdan büyük bir benzerlik göstermektedir. ~u
hale göre Akropol'de Samos tipi ve ton nizammda arkaik bir mâbedin mevcudiyeti
anla~~lmaktad~r. Kaz~~sahas~n~n geni~lemesiyle ilerideki çal~~malar s~ras~nda bu
tip mimari parçalar~ n daha da ço~alaca~~~ve belki mâbedin hiç de~ilse temeline
ait bir k~s~m kal~nt~n~n gün ~~~~~na ç~kar~laca~~~ümit edilebilir.
Yang~n dökiintiisü içerisinde yine geçen y~llardaki gibi bol miktarda pi~mi~~
toprak ve kireç ta~~ndan K~br~s heykelcikleri ve parçalar~, Rodos, Chios, Korint,
Att~k ve yerli seramikler; Finike fayanslar~~ile ok uçlar~, küpe fibula, boncuk ve
çe~itli atelyere ait heykelcikler ç~kar~lm~~t~r. Korint mamulü parçalardan birkaç~~
geçen y~l ç~km~~~olan Chigi vazosunun ressamuun di~er bir eserine aittir.
17 ayr~~seramik parças~~üzerinde f~rça ile yaz~lm~~~veya graffiti kitabe bulunmu~tur. Ekserisinde adak sunan ki~inin ismi veya "hediye etti" k~sm~~kalm~~~olan bu
kitâbeler içinde en mühimi Chioslu bir çömlekçinin imzas~n~~ta~~yan parçad~r. Bu
~ekilde do~rudan do~ruya imza ile tanman ikinci bir Chios'Iu sanatkâr Erythrai'de
ke~fedilmi~~olmaktad~r.
Yine kaz~~sahas~nda döküntü olarak ele geçmi~~çe~itli devirlere ait kitâbeler
bulunmu~tur.
Bu y~lki çal~~malar esnas~nda yine VI. asrm ortasmdan normal büyüklükteki
giyili bir mermer heykele ait bir parça meydana ç~km~~t~ r. Malzeme ve i~çilik yönünden geçen y~l ç~kan heykele benzeyen bu parça Akropol'de daha ba~ka arkaik
heykellerin bulunaca~~n~~göstermektedir.
Alt~n eser yönünden bu y~lki buluntu miktar~~azd~r. Ele geçen üç alt~n eserden biri dü~me olup içi bronzla doldurulmu~tur. Di~eri geçen y~l ç~kan ve üzerinde
aslan ve rozet bulunanlardan bir ömektir. Sonuncusu ise gayet bozuk bir halde olup
muhtemelen defne yapra~~~~eklinde ince bir yapraktan ibarettir.
19 Eylül 1966 tarihine kadar devam eden çal~~malar sonunda ç~kar~lan 6 kasa
K~br~s heykellerine ait parçalar, ~~kasa orientalizan, ~~kasa ku~lu ve rozetli kase
parçalar~, t kasa Chios, ~~kasa Korint, t kasa çe~itli yerlere ait figürinlerle 3 kasa
çe~itli devirlere ait etütlük seramik; Ufak buluntular alt~n ve fildi~i eserler Izmir
Müzesine tevdi edilmi~, mimari parçalarla kitâbeler Ild~r~'daki depoda muhafaza
alt~na al~nm~~t~r.
Ord. Prof. Dr. EKFtEM AKURGAL
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8 — Karatepe - Aslanta~~Çal~~malar~~ (1966) :
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, Türk Tarih
Kurumu ve Istanbul Üniversitesi ad ~na yap~ lmakta olan Karatepe - Aslanta~~çal~~malar~na 1966 y~l~ nda Ekim ve Kas~m aylar~ nda devam edilmi~tir. Prof. Dr. Halet
Çambel ba~kanl~~~ ndaki heyete Y. Mim. Alpaslan Koyunlu ile desinatör Sara Atabay kat~lm~~lard~r.
Kaz~~çal~~malar~ na Kuzey kap~~ile bu kap~n~ n hemen iç taraf~ ndaki büyük bina
aras~ndaki geni~~ve bugüne kadar aç~lmam~~~olan alanda ba~lanm~~, bu sahada bir
miktar yeni ortostat ve yaz~ t parças~~bulunmu~tur. Bunlar~ n yerlerinin tesbiti suretiyle noksan kalm~~~olan eserlerin tamamlanmas~~ i~i geli~tirilmi~tir.
Hitit hiyeroglif ve Fenike metinlerinin tekst edisyonu çal~~malar~~ile ortostatlar~n desen i~lerine devam edilmi~ tir. Ayr~ ca yeniden terkip edilmi~~bulunan ortostatlar~n esas duru~~yerlerinin tesbiti i~ine giri~ilmi~ , kuzey kap~~manzumesi bu yönden ele al~nm~~t~r.
Aç~ k Hava müzesi ve müze sitesi ile ilgili tesislerin tamamlanmas~~konusundaki
çal~~ malara bu kampanya süresince de devam edilmi~tir.
9 — islâhiye bölge ara~t~ rmalar~~ve Gedikli Höyük kaz~s~ :
Üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad ~r Alk~m'~ n yönetimi alt~ nda Handan Alk~m
(Ba~kan yard~mc~s~ ), Asistan Dr. Refik Duru, Ali Dinçol, Rasim özgürel, Akif Dâi
(Desinatör), A. Timonier, Mehmet özdo~an ve Mehmet Günay'dan kurulu bir
heyet taraf~ ndan Kurumumuz ad ~ na —Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin i~tirakiyle— yap~ lmakta olan
Islâhiye bölgesi ara~t~ rmalar~na 25 A~ustos - 25 Eylül 1966 tarihleri aras~nda devam edildi; bu dönemde Gedikli Hüyü~ündeki kaz~lar geli~tirildi ve K~r~~ kal Hüyü~ünün ilk incelenmesi yap~ ld~. Stockholm iiniversitesinden Prof. Dr. N. — G.
Gejvall, Prof. Dr. Greta Arwidsson ve Bayan Gejvall'in misafir üye s~fat~~ ile heyetimize kat~ larak osteolojik malzemeyi kaz~~yerinde gözden geçirmi~~olmalar~n~~ ~ükranla kar~~lar~z. Prof. Gejvall'in bu konudaki ilk etüdü, yak~nda ç~ kacak olan ikinci
ön-raporumuzda yay~ nlanacakt~ r. Çal~~malar~ m~z~~ iki ayr~mda özetlemek mümkündür; Gedikli kaz~s~~ ve K~ r~~kal Huyü~ünün topraküstü incelenmesi.
I. Gedikli kaz~ s~ : Iki kesimde faaliyet geli~tirildi : Do~u yamaçta ve güneydo~u etekte.
A. Do~ u y a ma ç ta (=A ~~- Sondaj~) : Hüyü~ün kültürel süreklili~ini tan~mlamak amaciyle 1964'de ba~lanan bu sondajda geçen sene III f seviyesine kadar
inilmi~~ve Eski Bronz Ça~~n~ n be~~evresi (IIIb 2, IIIc IIId, Ille ve Illf) aç~ lm~~t~.
Bu dönemde ayn~~sondaj derinli~ine geli~tirilerek be~~evre daha tesbit edildi :
IIIh, lui, IIIj ve ilik.
Hig : Hüyükte al~ nan röper noktas~ na göre 9,40 - 10,10 m. aras~nda olup 70
cm. kal~nl~~~ndad ~r. IIIf ile IIIg aras~ nda oldukça yo~un bir moloz tabakas~~gürülmü~~ancak büyük bir yang~ na delâlet eden belirtiler alan~n her yerinde mü~ahede
edilmemi~, sadece bat~~kesimde yanm~~~kerpiç parçalar~ na rastlanm~~t~ r. IIIg'nin
mimarl~k kal~nt~lar~~aras~nda, alan~n ortas~nda ve do~usunda birer ta~~temel kal~nt~s~~
(yakl. ol. kal~nl~~~~: 50 - 70 cm.) ve dö~emeye yerle~tirilmi~~bazaltten bir kap~~mihver yata~~~zikre de~er. Bu evrenin ilginç bir yap~s~~da bat~~yöndeki f~r~nd~r; f~r~n

HABERLER

463

yuvarlak planl~~olup üstü yar~m daire biçiminde kerpiçten yap~lm~~, çamur siyah~~
bir kubbe ile örtülüdür. Tran~enin d~~~na ta~t~~~~için f~ r~n~n yar~s~~ancak kesit halinde
aç~labilmi~tir.
IIIg'de, bölgenin geleneksel k~rm~z~mtrak portakal renkli kerami~i devam etmekte, hakim form olarak çanayakl~~kaseler, bodur meyvelikler görülmekte, ancak
üzerleri mahkük bezekli olanlar~n~n miktar~~azalmaktad~ r. Günlük ihtiyaç için kullan~lan elle yap~lm~~~kap parçalar~~ve biraz önce de~inilen yan~k kerpiç parçalar~~
aras~nda da siyah renkli bir çömlek meydana ç~kar~lm~~t~r.
Muhtelif çakmakta~~~aletler (delici, kaz~y~c~, b~çak v. s.), bazaltten bir elde~irmeninin alt k~sm~, ezgi ta~~~bu evrenin küçük buluntular~~aras~ndad~r.
Iffh (10.10 - ro.8o m.) : IIIg'den y~k~nt~~ile ayr~lmaktad~r. Alan~n bat~s~nda
kuzeydo~u - güneydo~u do~rultusunda seyreden iri ta~larla itinal~~ bir i~çilikte yap~lm~~~kal~n bir duvar (gen. 1.8o m.), bu duvar~n do~u yan~ndaki çak~l ta~~~dö~emeli
bir zemin IIIh'n~n mimarl~k kal~nt~lar~n~~ te~kil eder; duvar~n kuzey - do~u k~sm~~
devam ederek deney çukurumuzun d~~~na ta~makta, güney - bat~~ucu ise çok düzgün
bir kenar vererek bitmekte ve hemen önünde bir bo~luk has~l olmaktad~r; bu ise,
mukabil yönü alan~m~z~n d~~~nda kalan bir kap~~aç~kl~~~n~n bu kesimde yer alm~~~
olmas~~ihtimalini telkin etmekte ve binaenaleyh bu itinal~~ d~~~duvar~n önemli bir
yap~ya aidiyetini olanakl~~k~lmaktad~r.
IIIh'n~n kerami~i genellikle, IIIg'ninkine benzemektedir. Ancak, islahiye bölgesinde ilk defa ~~g6~~'de Tilmen Huyü~ünün "M3 - mezar~nda" meydana ç~kard~~~m~z k~rm~z~mtrak portakal renkli, uzun ayakl~~"meyvelik" profilinde olan kap
formundan uç a~~z ve bir ayak parças~n~n bu devrede bulunmu~~olmas~~pek ilginçtir, zira söz konusu tür gelene~inin daha eski devirden geldi~i böylece anla~~lmaktad~r. Yine k~rm~z~rns~~ portakal renkli, a~~z içi yivli, düz dipli kase parçalar~~da bu
evrede zuhur etme~e ba~lamaktad~r. Ayr~ca bölgenin, bir nevi mahalli Obeid tipi
niteli~inde olan boyal~~keramik nevinden müteaddit parçalar IIIh'da bulunmu~tur.
/// i (~o.8o - 11.6o m.) : III h'n~n molozu alt~ndad~ r. Bu evre alan~n~n bat~~
kesiminde bir önceki safhan~n ( = III h'n~n) duvar kal~nt~s~mn hemen hemen alt~na
rastl~yan bir yerde ve kuzey - güney do~rultusunda yine bir temelin kal~nca bir ta~~
duvar~~(gen. 1.25 m.) ve bu duvarla bat~~yönde dikeye yak~n bir aç~~ile birle~en iki
duvar parças~~meydana ç~kar~ld~ ; böylece, bir binaya ait bir odan~n do~u k~sm~~tesbit edilmi~~oldu. III i'nin güney - do~u kesiminde çak~l ta~l~~ve toprak siyah bir
dö~emeye ve yine ta~tan bir temel duvar~~kal~nt~s~na tesaduf edildi.
III i'nin hakim çanak - çömle~i k~rm~z~mtrak portakal renkli keramik türüdür;
çanayakl~~kaplar~n miktar~~azalm~~, buna mukabil yüksek ayakl~~"meyvelik" formu
artm~~t~r (kaz~~ s~ras~nda bu profilden 8 a~~z parças~~ve 3 ayak parças~~bulundu).
III i'de, söz konusu renkteki kerami~in deve tüyü ve kahve rengine dönen kap örnekleri fazlala~maktad~r. Bej kaplarda da bir art~~~vard~r; bunlar, üst evrelerdeki
yivli fincanlardan hem hamur hem de profil bak~m~ndan fark göstermektedirler,
bu türden düz dipli, bazen de belirsiz halka dipli ve hamurlar~~daha kaba olan d~~~~
yivsiz fincanlara rastlanmaktad~r. Ayni hamurdan kaseler de bulunmu~tur. Elle
yap~lm~~~siyah ve baz~lar~~k~rm~z~~kaba çömlekler hiç de~i~meden devam etmektedir.
Boyal~~çanak - çömle~e gelince : 111 i'de Obeid benzeri mahalli keramik nevinden
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yirmiye yak~n parça bulunmu~~olup bunlar aras~nda bir kaç~~"Amuk - G" evresindekilerle büyük bir benzerlik göstermektedir.
Çakmak ta~~ndan ve obsidiyenden b~çaklar, kemik b~zlar, bir perdah ta~~~ve
bronzdan bir b~z di~er ufak buluntular aras~ndad~r.
III i dö~emesinin alt~ nda, moloz içinde ve bir alttaki evrenin (=III j'nin) seviyesinde 13.3o m. derinlikte bir basit topra~a gömüye rastland~~ (Al - SK3). Güneydo~u - Kuzeybat~~ do~rultusunda arkaüstü yatmakta olan ve bir çocu~a ait oldu~u anla~~lan iskeletin s~rt~~ do~uya dönüktür; ba~~~ezik durumdad~r (1965'de IIIe
evresinde meydana ç~kar~lm~~~olan çocuk iskeletinin ba~~n~n ezikli~i gibi). Ai SK3'ün boynu yan~nda boncuk dizisi, pi~mi~~topraktan bir amület (boncuk ~eklinde)
ve sol kolunda da bronz bir bilezik bulundu. Gedikli'nin bu III i evresinin "AmukG" safhas~~ ile ça~da~~olabilece~ini tahmin etmekteyiz.
IIIj (11.6o - 13.60 m.) : III i den k~smi bir yang~n (kal. 15 cm.) ve y~k~nt~~molozu ile ayr~lmaktad~ r; III j'nin iki tâli evreli oldu~u anla~~ld~. Mimarl~k kal~nt~s~~
olarak ta~tan iki temel duvar~ na tesadüf edildi; bunlardan biri (kal. 1.50 m.) alan~n
bat~s~nda kuzeydo~u - güneybat~~ do~rultusunda tran~eyi boydan boya katetmekte
(uz. 8.50 m.) di~eri ise alan~n do~usunda olup kenar veren uç k~sm~~deney çukurunun içinde bulunmakta ve güney istikametinde 3 m. kadar seyrederek çukurumuzun d~~~na ta~maktad~ r. Ayr~ca, plan vermiyen iki ta~~dizisine rastland~.
Kal~nca duvar~n hemen do~usunda bir platform üzerinde a~z~~ do~uya dönük
dikdörtgen planl~~bir ocak meydana ç~kar~ld~. Yine duvar~n do~u kesiminde, ocak
le duvar aras~nda da~~n~k bir durumda kömürle~mi~~tah~l bulundu (C-~ 4 analizi
yap~lmak üzere bunlardan nümune al~ narak ilgili laboratuvara gönderilmi~tir).
Geleneksel k~rm~z~ mtrak portakal renkli keramik türü bu evrede de bol örnekler
vermi~tir. Yüksek ayakl~~"meyveliklerde" bir art~~~görülür; nitekim bu evrede bu
neviden 15 dip ve 14 a~~z parças~~bulunmu~tur. Bej hamurlu ve deve tüyü renginde
olan kaplar keza mevcuttur. Elle yap~lm~~~içi k~ rm~z~, d~~~~deve tüyü renkli bir kâse
ilginçtir, ayr~ca yine tornas~z siyah mutfak kap kaca~~~da mevcutlar aras~ndad~r.
Kaseler, dik a~~zl~~çömlekler (çanayakl~) keza III j'nin di~er keramik buluntular~n~~
te~kil ederler. Boyal~~çanak çömle~e gelince : bu türden 15'den fazla meydana ç~kar~ld~. Obeid türünü and~r~r mahalli boyal~~keramik "Amuk'daki ayni tür buluntular~na gerek hamur ve renk ve gerek geometrik desen bak~m~ndan pek benzemektedir. Gedikli'nin III j evresinde buldu~umuz iki renkli bir kap parças~~"Amuk-F"
safhas~nda meydana ç~km~~~olan ve Braidwood'lar taraf~ndan "Obeid'e benziyen
iki renkli intikal devresi kerami~i" suretinde nitelendirilen bir parçan~n hemen
hemen aynidir.
Küçük buluntular aras~nda 12 sileks b~ça~~, bir madeni halkay~, kemikten
bir deliciyi, bir i~neyi bir sapan ta~~n~, bir a~~ rl~k ta~~n~~ve kilden bir a~~ r~a~~~zikretmek isteriz.
III j'nin dö~emesi alt~nda ve alan~n kuzey - bat~~kö~esindeki duvar~n do~u biti~i~inde ve sondaj çukurunun hemen s~n~ r~nda a~z~~ do~uya dönük vaziyette yatan
bir mezar çömle~i bulundu; çömlek, gündelik siyah kap (deve tüyü renginde, pi~irilirken siyahlanm~~) cinsinden olup içinde birden fazla (muhtemelen iki) çocuk
iskeleti kal~nt~s~~mevcuttur; çömle~in a~z~~ba~ka bir kap parças~~ ile kapat~lm~~t~r.
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Gedikli'nin bu III j evresinin, "Amuk - E" ile "Amuk - F" aras~ ndaki devreye
ve daha ziyade "Amuk - F" safhas~na tekabül edebilece~ini tahmin etmekteyiz.
ilik (13.60 - 14.30 m.): Üzerinde III j'nin k~smi yang~n tabakas~~ve kal~n y~k~nt~~molozu vard~r. Gerek mimarl~k ve gerek keramik ve sileks endüstrisi bak~m~ndan çok ilginç bir evreyi temsil etmektedir. Alan~n bat~~kenar~~boyunca kuzey güney do~rultusunda kal~nl~~~~2.5 m.'ye yakla~an ve alan~~boydan boya kateden
itinal~~ve muhkem bir ta~~duvar kal~nt~s~~meydana ç~kar~ld~ ; bunun, üst yap~s~~kerpiçten olan bir süra aidiyeti pek m~~htemeldir; nitekim kaz~~s~ ras~nda duvar~n önünde ve yan~nda dü~üntü olduklar~~anla~~lan kerpiç parçalar~~ bulunmu~tur. III k'nm
do~usunda yine kuzey - güney do~rultusunda seyreden ince bir duvar (kal. 1.00 m.)
parças~~ aç~ld~.
III k'n~n keramik çe~idinde hem geleneksellik hem de bir de~i~iklik göze çarpmaktad~r. Birinci türden k~rm~z~ms~~portakal renginde olanlar~n~, yivsiz bej hamurlu
kaplar~, dik boyunlu çanayakl~~çömlekleri zikredebiliriz; yiiksek ayakl~~"meyveliklerin" say~s~~artmaktad~r, nitekim bu forma ait 15 a~~z ve 17 ayak parças~~tesbit
edildi, bunlardan biri elle yap~lm~~t~ r. Yeni türe gelince : Bu, oldukça kaba hamurlu,
elle yap~lm~~, saman izli, ço~u perdahs~z, mahdut bir k~sm~~k~rm~z~~astarl~~ve perdahl~~
bir keramik çe~ididir; aç~k k~rm~z~~veya koyu k~ rm~z~~ olanlar~~vard~r, daha ziyade
büyücek kap profilindedirler (küp, iri çömlek, büyük kase v.s.); bunlar~n aras~nda
küremsi gövdeli ve silindrik dikey a~~zl~~kulpsuz bir testiyi ve üzeri yumrulu minik
bir çömle~i özellikle zikretmek isteriz. Bilindi~i üzere, saman izli keramik "Amuk F" evresinde ve Tarsus'un Geç Kalkolitik Ça~~na ait bir tabakas~nda örnekler vermi~tir; bu da bize, Gedikli'nin III k evresinin tarihlendirilmesi için kar~~la~t~rma
malzemesi sa~lamaktad~r. Boyal~~çanak çömle~e gelince: III k'da hemen hepsi tornada yap~lm~~~olan ve üzerleri mükerrer f~rça darbeleri ile bezeklenmi~~hat, band,
noktalama veya geometrik süsleri ta~~yan bu türden yirmiden fazla parça bulunmu~tur. Gedikli'nin bu boyal~~ kaplar~~Obeid'i and~ ran mahalli boyal~~keramik nevi
olup bunlardan biri "Amuk - E" de meydana ç~kar~lm~~~ayni nevi bir kap parças~na
ayn~~denecek derecede benzemektedir.
Küçük buluntular aras~nda iki kemik b~z, bir bronz levha parças~, kemikten
bir i~ne, bazaltten bir perdah ta~~~ve kap~~ mihveri yata~~, bir obsidiyen b~çak ve
müteaddit sileks aletler ayr~ca ilginçtir.
III k'da üç basit gömüye rastland~. Bunlardan biri (Al SK4) alan~n kuzey bat~~kesiminde zeminin hemen alt~nda bulundu; topra~a gömülü bu iskelet güneybat~~- kuzeydo~u do~rultusunda sol yan~na yatmakta olup kollar~~ gö~üs hizas~na
k~vr~lm~~~bulunmakta, vücudünun alt k~sm~~ise çekik (Hocker) vaziyettedir, kemikleri pek harap durumdad~r; yan~nda her hangi bir ölü hediyesi yoktur. Ikinci iskelet
(Al - SK5) alan~n tam orta yerinde yine taban~n alt~nda meydana ç~kar~ld~; kuzeybat~~- güneydo~u do~rultusunda yatmakta olup yüzü güneye bakmakta ve elleri,
k~vr~k durumda olan dizlerinin üzerindedir; ezik olan kafatas~n~n alt~nda ölü hediyesi olarak bir bej kaseye rastland~. Üçüncü iskelet ise (Al - SK6) sondaj sahas~n~n
güney - bat~~kö~esinde, yine zeminin alt~nda toprak içinde do~u - bat~~ do~rultusunda sa~~yönüne do~ru yar~~yat~k bir halde bulunmu~tur, yüzü topra~a dönüktür;
sol kol üstte olmak üzere elleri çene hizas~na kadar k~vr~lm~~t~ r, her iki bacak (sol
bacak üstte, sa~~bacak altta) omuz hizas~na kadar keza k~vr~kt~r, ölü hediyesine
rastlanmad~.
Metn~~ C. XXXI, 30
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Gedikli'nin bu III k evresi buluntular~, genel olarak "Amuk - F" safhas~~ ile,
bir iki boyal~~ keramik parças~~ise "Amuk - E" safhas~~ile ve Tarsus'un Geç Kalkolitik kat~~ile paralel gitmekte, Hüyü~'ümüzün kat silsilesi için kronolojik bir tutanak
sa~lamakta ve böylece Islahiye bölgesinin gerek Amuk ve gerek Kilikya ile olan ili~kilerine yeni deliller katmaktad~ r.
Gelecek dönem çal~~malar~nda A - Sondaj~nda, daha alttaki tabakalara inerek
Gedikli Hüyü~ünün kültürel süreklili~ini ayd~nlatmaya çal~~aca~~z.
B. Güney-do~u etek t e (C - Sondaj~) : Bu kesimin iki yerinde çal~~~ld~ :
Deney çukurunda ve nekropol alan~nda.
~~— Deney çukurunda : 1964'de bulunmu~~olan M, - mezar~~ile 1965'de aç~lan
dromoslu mezar~n (M4'ün) aras~ndaki küçük alanda ufak çapta derinli~ine geli~tirilen bir deney çukuru aç~ld~. Kurakl~ k dolay~siyle ovan~n su düzeyinin pek çekik
olmas~ndan faydalan~larak Hüyük ete~ine rastl~yan bu k~s~mda ana topra~a ula~ma
ve ana topraktan 50 cm. kadar daha da derine inme imkan~~has~l oldu. Her hangi
bir mimarl~k izine tesadüf edilmedi. Keramik buluntular~na gelince : geleneksel
k~rm~z~mtrak portakal renkli türden örnekler (kaseler, dik boyunlu çömlekler,
yüksek ayakl~~meyvelikler) ç~km~~, ancak bu renkte olup üzeri geometrik hatti mahkükat~~ ta~~yanlar~~görülmemi~tir, söz konusu çizik mahkükatl~~çanak-çömlek Gedikli'nin A ~~- Sondaj~n~n "III i - evresinde" kesildi~ine göre bu deney çukuru kerami~inin III i'den daha eski bir ça~a ait oldu~u anla~~lmaktad~ r.
2 - Nekropol alan~nda: 1964 ve 1965 dönemlerinde bu kesimde üç çe~it gömü
meydana ç~kar~lm~~t~, bu y~l ise hem bu üç türün mükerrer örnekleri bulundu ve
hem dördüncü bir gömü çe~idi tesbit edildi. Bunlar~~k~saca betimliyelim :

Basit topra ~a gömü: 1964'de tran~enin güneyinde bu türden dört gömü tesbit edilmi~ti (M. ö. II. biny~l~~ortas~). Bu dönemde alan güney ve do~u do~rultusunda geni~letilince yeniden üç iskelet daha meydana ç~kar~ld~~(SK ~~~ , SK ~ 7,
SK 2o).
Üzeri ta ~ la korunan gömü: 1965'de C - Sondaj~~alan~n~n kuzey kesimindeki yakma mezarlar~n üst s~n~r~nda bu türden iki iskelet bulunmu~, ancak
bunlar sadece iki örnek olduklar~~için yeni bir tip gömüyü te~kil etmediklerine kesin
bir hüküm verilememi~ti. Bu y~l kremasyon sahas~~kuzeye do~ru geni~letilirken üstteki
toprak al~nd~~~~zaman ta~la korunmu~~12 iskelet daha aç~ld~ ; bunlar, genel olarak
belirli bir yön göstermedikleri gibi, ölü hediyeleri de yoktur. Üzeri ta~la korunan bu
tip mezar, gerçekte basit topra~a gömünün bir ba~ka ~eklidir.
Oda mezar~~ (cist-mezar) : Bu dönemde Gedikli'de alt~nc~~bir oda
mezar~~ (Mo) bulundu; bu mezar, 1965'de aç~lan Dromos'Iu Mezar~n (M4) in~as~~
s~ras~nda tahribe maruz kalm~~t~r, ~öyle ki, do~u ve bat~~kenar duvarlar~n~n ancak
yar~ya yak~n k~s~mlar~~ve kuzey kenar~~istisna edilecek olursa di~er kenarlar~~ve
üstünü örten monolitler yok olmu~tur; zemini çak~l ta~~~dö~emeli olup üzerinde baz~~
kemik kal~nt~lar~~mevcuttur. Ölü hediyesi olarak bronzdan bir pens (?) bulundu;
mezar~n daha o devirde soyuldu& anla~~lmaktad~r.
1966'da, ayr~ca, Dromoslu Mezar~n (M4) mezar odac~~~n~n zemininin bir
kesiminden itibaren bâkir topra~a kadar inilebilmi~~ve böylece, M4'ün yap~l~~~tekni~i hakk~nda ayr~nt~l~~bir bilgi sa~lanm~~t~r.
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d) Kremasyon alan~~gömülen: Bu kesimde, 1964 ve 1965 dönemlerinde
aç~lm~~~olan k~s~m kuzeye do~ru geni~letilerek 10.50 x ii m.'lik bir yer aç~ld~,
böylece söz konusu alan~n ~imdiye kadar aç~lan k~sm~~18 x ii m.'lik bir sahay~~
kaplamaktad~ r. 1964'de kaz~lan kremasyon mezarl~~~n~n kuzeyinde kal~nca (20 cm.)
beyaz bir kül tabakas~~belirmi~~ve buras~~ taraf~m~zca bir "ölü yeri" olarak tan~mlanm~~t~. Bu y~l, alan kuzey do~rultusunda geni~letilince, beyaz ve kemik parçac~klarmdan te~ekkül eden ve adeta kendine has bir koku ne~reden bir kesim ile kar~~la~~ld~~
ve te~hisimizdeki isabet gerçekle~ti; bu "ölü yakma yerinin" çevresinde tabakala~m~~~ve toprakla kar~~m~~~siyah kömür kal~nt~lar~~ve onlar~n içine yerle~tirilmi~~mezar
çömlekleri bulundu. Yine 1966 döneminde, alan~n do~usunda ikinci bir "ölü yakma
yeri" meydana ç~kar~ld~ ; bu ikinci kremasyon yeri daha altta bulunmakta ve muhtemelen daha eski evreye ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim bu seneki çal~~malar~m~z aras~nda bir toprak tabakas~~bulunan iki evreli kremasyon gömüsünün mevcudiyetini aç~klam~~~bulunmakta, ancak bu zaman fas~las~n~n o kadar fazla olmad~~~n~~
da muhtemel k~lmaktad~r.
1966 döneminde kremasyon alan~nda 87 mezar çömle~i bulunmu~~ve böylece
mezar çömleklerinin say~s~~165'e yükselmi~tir; bunlar, genellikle önceki mevsimlerde
meydana ç~kar~lanlar~na çok benzemektedir; içlerinde, iki taraf~nda ~erit kulplu
olanlar~~da vard~r; Gedikli'nin geleneksel keramik türünden k~rm~z~mtrak portakal
renkli ve üzerinde mahkûk geometrik bezekli bir mezar çömle~i tarihlendirme bak~m~ndan çok ilginçtir; üzeri mükerrer f~rça darbeleri ile boyanarak bezeklenmi~~
bir mezar çömle~i ayr~ca dikkat çekicidir.
Gerek kaz~lan toprak içinde ve gerek çömleklerin içinde ölü hediyesi olarak
bronz i~neler, ufak bej fincanlara ve depas amphikypellon parçalar~na v. s. rastland~.
Mezar çömleklerinden birinin içinde, Tarsus Eski Bronz III'de meydana ç~kar~lm~~~
olan iki kulplu, bas~k profilli, ince hamurlu gobletlere benziyen bir çift narin yap~l~~
goblet bulundu; Gedikli'nin bu gobletleri siyah~mtrak gri renkte olup gerek kalite
ve gerek i~çilik bak~m~ndan Tarsus'unkilerden daha üstündür.
Kremasyon alan~nda ele geçen mezar çömleklerinin içinde hem yak~lm~~, baz~lar~nda ise yak~lmam~~~kemik parçac~klar~n~n mü~ahede edilmi~~olmas~~pek ilginçtir.
Bundan ba~ka, yine kremasyon sahas~~ dahilinde, say~lar~~ 21'1 bulan basit topra~a
gömüye de rastlanm~~t~r; bu iskeletler genellikle güney - kuzey do~rultusunda yatmaktad~rlar. Kremasyon gömülerinin yan~nda basit topra~a gömü türünün de yer
alm~~~olmas~~—aradaki kronoloji fark~na ra~men— Bo~azköy Osmankaya's~ndaki
ayni ~ekilde olan iki tür gömüyü hat~rlatmaktad~r.
1966 çal~~malar~, Gedikli kremasyon mezarlar~n~n Eski Bronz III'e aidiyeti
hakk~ndaki kanaatimizi do~rulayacak yeni deliller vermi~tir. Gelecek dönemde kremasyon alan~ndaki kaz~lar~m~za devam edece~imizi ümit etmekteyiz.
II. K~ r~~ kal Hüyü~ündeki ilk inceleme: 1966 döneminde Sakçagözü
Ovas~n'da yapt~~~m~z ara~t~rma gezileri s~ras~nda, Gedikli'nin 5 km. kadar kuzey do~usunda bulunan K~r~~kal köyü içindeki Hüyü~ün do~u yamac~nda yine megalitik görünü~lü "dromoslu bir mezar" olmas~~muhtemel bir mezar yap~s~n~n mevcudiyetini tesbit ettik. Gedikli'dekine ( -= M,) benzedi~i anla~~lan bu K~r~~kal mezar~n 1967 y~l~~çal~~malar~m~zda açmay~~ve bu günkü bilgimize göre Suriye ve Kuzey
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Mezopotamya'da en eski örne~ini Gedikli'de buldu~umuz megalitik görünü~lü
"dromos'Iu mezar" türünü ayd~nlatmay~~program~m~za ald~k.
Gelecek dönemlerde gerek Gedikli'de ve gerek K~r~~kal Hüyü~-ünde geli~tirece~imiz kaz~lar~n, Islâhiye bölgesinin henüz problematik olan çe~itli konular~n~~
aç~kl~yabilecek belgeler vermekte devam edece~ini tunmaktay~z.
U. BAHADIR ALKIM

~~o — Van bölgesi Çavu~tepe kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yürütülen Van bölgesi Çavu~tepe kaz~s~~1966 y~l~nda, Temmuz ortas~ndan A~ustos'un
sonuna kadar devam etmi~tir.
Çavu~tepe kaz~s~, üyelerimi~den Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~ nda, Asistan
Mehmet özsait, Asistan Taner Tarhan, Mühendis - Topograf Ferit Koper, Foto
Uzman~~Aziz Albek, Arkeoloji mezunu Sümer Atasoy ile üç k~z, üç erkek olmak
üzere alt~~Arkeoloji ve Eskiça~~Tarihi ö~rencilerinden kurulu heyet taraf~ndan
yürütülmü~tür.
1966 kaz~~mevsiminde, Çavu~tepe'de ba~l~ca dört yerde çal~~~lm~~t~r :
Devlet ah~r~~
Uç kale
Tap~nak sahas~~
Saray
1) Devlet ah~r~~— Çavu~tepe kalesine ç~kan iki rampan~n ortas~nda büyük ta~larla örülmü~, ç~k~nt~l~~tipik bir Urartu duvar~~ile, tabii kayalar~n çevirdi~i geni~~
bir çukur saha vard~r ki, ~imdilik buna Devlet ah~r~~ ad~n~~vermekteyiz. Kuzeyden
geçen Van - Ho~ap yolundan bak~ld~kta Çavu~tepe kalesinin ilk büyük belirtisi olan
bu sahada bu y~l sondajlar yap~larak mahiyeti ara~t~r~lm~~t~ r. Yamaca, ana kayaya
yap~~~k olarak kyklopik bir duvarla çevrilmi~~olan bu yerde yap~lan sondajlar göstermi~tir ki, buras~~zaman~m~za kadar a~~l olarak kullan~ld~~u~dan çok kal~n bir
gübre - moloz tabakas~~ihtiva etmektedir. Nitekim Kuzey - Bat~~sondaj çukurunda
I. 51 m. derinlikte, yukar~dan dökülmü~, ye~il renkli tipik Selçuk keramik parçalar~~
bulunmu~tur. Buradaki çal~~malar~n verdi~i en önemli netice, kyklopik duvar~~
Kuzey - Güney istikametinde kat'eden, akl~~üstlü bir kanal~n meydana ç~kar~lmas~d~r. A~~l duvar~n~n temel k~sm~ndan d~~ar~~aç~lan üst kanal 183 m. boyunda ve
o.6o m. geni~li~indedir. Ak~ntly~~ d~~ar~ya veren alt kanal~n üst geni~li~i ise o.18
m.'dir. Kanal~n iç ve d~~~a~z~nda ta~~yuvalar~n~n bulunmas~, icab~nda kapak ta~lar~~
ile kapat~ld~~ma i~aret etmektedir. Kyklopik duvar~n bat~~ taraf~nda, d~~~kö~esine
kadar inen be~~basamakl~, k~smen ana kayaya oyulmu~~bir merdiven bulunmu~tur
ki, bu kanal~n d~~~a~~z~na kadar inmektedir. Kanal~n içinden ç~kan keramik parçalar~~iyi kalitede de~ildir. Bat~daki merdivenlerin giri~le ilgisi olmad~~~ndan, mekâna
giri~i Do~uda aramak icap edecektir. Kanal~n büyük mekan içindeki devam~~ve
yönü meydana ç~kar~lamam~~t~ r. Bu seneki çal~~malarla aç~lan üç tran~ede esas
buluntu tabakas~na inilememi~tir. 4.20 m.'de keramik parçalar~~ ço~almaktad~r.
Gelecek sene buradaki problemleri çözebilmek için ara~t~rmalara devam edilecektir.
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2) Uç kale :
II. Mekan — Geçen sene kaz~lmaya ba~lanan Uç kale II. mekân~n~n bo~alt~lmas~~bu mevsimde sona erdirilmi~tir. Mekân~n Bat~~ k~sm~nda yap~lan kaz~~ s~ras~nda yuvarlak ~ekilde, ta~tan iki sütûn kaidesine rastlanm~~t~ r. Kaidelerin etraf~nda
çok miktarda kalas parçalar~n~n bulunmas~~sütûnlar~n ah~ap oldu~una i~aret etmektedir. Di~er taraftan kerpiç ve tahta kalaslar üzerinde, geçen seneki gibi, freskolar~n
bulunmu~~olmas~, ayn~~motif ve boyama s~ ras~n~~takip etmesi bu seneki buluntularla
daha aç~k bir ~ekilde görülmü~~ve bu problem halledilmi~tir. Nitekim Uç kale II.
mekân~n bat~s~ndaki Sedirli odada da ayni tarzda, ah~ap üzerine yap~lm~~~büyük
fresko parçalar~~bulunmu~tur. II. Mekan tamamen temizlendikten sonra, zeminin
pembe - bej bir s~va ile s~vanm~~~oldu~u görülmü~tür. Bat~da ana kayan~n bir rampa
gibi b~ rak~lm~~~olmas~~ve bu rampan~n bitti~i yerde iki basamakl~~bir kerpiç merdivenin mevcudiyeti, mekâna yukar~~kattan merdivenle inildi~ini ve geçen sene burada bulunan kitâbenin de i~aret etti~i üzere, buras~n~n gerçekten bir depo oldu~unu
tamamiyle aç~klamaktad~~r.
Sedirli oda — Daha önceki senelerde, kar~~l~kl~~ çift sedirli bir oda oldu~u
zannedilen ve tam manas~yle ara~t~ r~lmam~~~olan bu mekân~n kaz~lmas~na bu sene de devam edilmi~tir. Güney taraftaki sedir ta~lar~n~n dü~ük ta~lar oldu~u anla~~larak kald~r~lm~~t~r. Ayr~ca ah~ap bir kap~ya ait kalas parçalar~~ve madeni kap~~ söve
ekseni ve bir büyük kalas üzerinde, geometrik motifler gösteren harap bir vaziyette
fresko parçalar~~bulunmu~tur. Neticede odan~n sadece kuzeyinde sedir bulundu~u
meydana ç~km~~t~ r. Gelecek sene bu mekânda da çal~~~lacakt~ r.
3) Tap~nak sahas~~— Bu seneki kaz~da Tap~na~~n etraf~nda ara~t~ rmalar yap~lm~~~ve bilhassa Kuzey ve Bat~da çok ilgi çekici eserler meydana ç~kar~lm~~t~r.
Tap~na~~n Kuzey duvar~, temele kadar kaz~larak, Do~uya do~ru meyil yapan
ana kayaya oturtulmu~~oldu~u anla~~lm~~t~ r. Bu günkü durumu ile Kuzey duvar~n~n ortalama yüksekli~i 4.00 m.'dir ve üst üste alt~~- yedi ta~~dizisinden müte~ekkildir. Duvar~n kuzey taraf~, ana kayan~n meyilli olmas~~dolay~siyle blokaj yap~larak
doldurulmu~~ve nivelman temin edilmi~tir.
Geçen sene Tap~na~~n Kuzeyinde meydana ç~kar~lm~~~olan üç kap~ l~~ mekâna
biti~ik, ayni yönde ikinci bir mekânda çal~~~lm~~t~ r. Burada s~val~~ kerpiç parçalar~n~n
alt~ndan, bat~daki uçlar~~ k~r~k, Do~u - Bat~~yönünde ve birbirine paralel, ard~ç a~ac~ndan, takriben 4. m. uzunlu~unda oldukça kal~n dört kalas bulunmu~tur. Kalaslar~n alt~ndan, külle kar~~~k kemik ve keramik parçalar~~elde edilmi~tir. Bu kalaslar~n yukar~daki mekân~n tavan~ndan ani bir çöküntü neticesinde, oldu~u gibi a~a~~~
dü~mü~~olmas~~pek muhtemeldir. Mekân~n uzunlu~u 4.00 m. ve geni~li~i 3.00 m.
kadard~r. Güney'indeki mekân~n orta kap~~ e~i~inden ortalama 1.6o m. derinlikteki
seviye, taban~~ te~kil etmektedir. Burada hemen hemen merkezi durumda, ortas~~
delikli, yekpare volkanik ta~tan, yuvarlak büyük bir sunak bulunmu~tur. Sunak
kald~r~ld~~~nda, kaide vazifesini gören ta~lar üzerinde kurumu~~kan p~ht~lar~~görül~tür ki, ~slat~ld~~~nda koyu k~ rm~z~~renk almaktad~r. Kaide ta~lar~n~n alt~nda,
kanlar~n akmas~na yar~yan, dört bir yöne aç~lm~~~kanalc~klar bulunmaktad~r. Sunak
ta~~n~n seviyesinde, Kuzey - Bat~~ yönünde, boynuzlar~~ ile birlikte bir keçi kafas~~
iskeleti ve etrafta keramik parçalar~~ele geçmi~tir. Sunak kaide ta~lar~ndaki kurumu~~
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kan p~ht~lar~, adak hayvan~na ait oldu~unu" dü~ündü~ümüz keçi kafas~~ile kemikler
bunun bir kurban suna~~~oldu~u hakk~ndaki tezi ispatlamaktad~r. P~ht~larm 2700
sene rengini muhafaza etmi~~olmas~~da dikkate ~ayand~r.
Tap~na~a biti~ik Bat~~mekünm~n Güney - Do~usunda bu sene yap~lan kaz~~
sonunda, ortalama geni~li~i 4.00 m. ve uzunlu~u 13.50 m. olan sedirli bir salon
bulunmu~tur. Kuzey - Güney ve Do~u - Bat~~yönünde uzanan, "L" ~eklindeki sedirin yüksekli~i 0.35 m., geni~li~i 0.50 m.'dir. Burada s~van~n üzerinde mavi-k~rm~z~~
boyal~~fresko desen kal~nt~lar~, oturulacak ve dayan~lacak k~s~mlarda geometrik motiflerle süslü bezekler bulunmu~tur. Freskolar çok tahrip oldu~undan bütünü hakk~nda tam bilgi sahibi olam~yoruz. Salonun Kuzeyinde ve Do~usunda duvarlar
mevcuttur. fakat Güney ve Bat~s~nda bunlar~n devamma rastlan~lmam~~t~r; ancak
Güneyinde, zeminde, e~ik ta~lar~~olabilece~ini dü~ündü~ümüz yanyana duran üç
adet yass~, muntazam ta~lar bulunmu~tur. Bu büyük Sedirli mehn~n tap~na~a ait
bir kabul veya toplant~~salonu olmas~~ihtimal dahilindedir.
4) Saray — Bu sene Saray~n Bat~~taraf~nda çal~~~lm~~~ve Kuzey koridor~m Bat~~
ucundaki moloz y~~m~~kald~r~larak, koridor Bat~daki büyük salona ba~lanm~~t~r.
Kuzey koridor~m yan mekânlar~~olan Tand~rl~~oda (~~No:1u oda) 2, 3 ve 4 No.'1u
mekünlar yeniden ara~t~r~larak, duvarlar ve tabanlar meydana ç~kart~lm~~t~r. Bat~~
salonunun Havuzlu k~sm~ndaki moloz y~~~n' kald~r~larak bu mekan tamamen temizlenmi~tir. Geçen sene aç~lan Çe~meli mekân~n Bat~~duvar~n~n içinden geçen ta~~
olu~un ba~land~~~ , ana kayaya oyulmu~~dairevl ve iki kademeli bir havuzcuk veya
kurna meydana ç~kt~~~ndan buraya Havuzlu salon ad~~verilmi~tir. Bu da bize Sarayda bir su tesisatmm mevcudiyetini kabul ettiren ikinci bir delildir (bk. Türk
Arkeoloji Der. XIV., 1..2, S. 144). Havuzun yan~nda ta~tan yap~lm~~~bir sedir vard~r.
Burada, moloz y~~mt~s~mn içinde bol miktarda s~~~ r ve koyun cinsinden hayvan kemikleri, toprak haline gelmi~~sar~~renkli bir madde, günlük ihtiyac~~kar~~layan kap kacals ve Pithos k~r~klar~~bulunmu~tur. Un gibi ince, sar~~maddenin zahire kalmt~s~~
olmas~~ihtimal dahilindedir. Havuzlu salonun Bat~~k~sm~~uzun bir e~ik ile ayr~lmakta
olup, burada kal~n bir yanm~~~kerpiç, kül ve kömür tabakas~na rastlanmas~, mekânm
~iddetli bir yang~n geçirdi~ini göstermektedir. Burada, bu seneki kaz~= en güzel
ve bol miktardaki küçük buluntular~~elde edilmi~tir. Bunlar aras~nda; muhtelif renk
ve ~ekilde yetmi~sekiz adet kolye boncuklar', ta~tan mühürler, kemik amulet, i~lemdi ta~~dü~meler veya a~~r~aklar, bronz ziynet e~yas~, demirden K~br~s hançeri,
bronz ve demir ok ve m~zrak uçlar~, sedef pullar ve sünger ta~~ndan o~ucular bulunmaktad~r. Beyaz, mavi ve ye~il renkteki cam kolye boncuklar' ilgi çekicidir. Mühürler üzerinde ve perdahl~~birinci s~n~f bir keramik kab~n sathmdaki be~~kö~eli y~ld~z
motifi çok enteresand~r. Amulet üzerindeki mahkük hatlarla yap~lm~~~adorasyon
sahnesi ve ta~~mühürlere kaz~lm~~~hayvan tasvirleri, o devirdeki Urartu san'atmm
eri~ti~i yüksek seviyenin delilleridir. Ayr~ca kal~p haline getirilmi~~Urartu mavisi
rengindeki boya ta~lar~~da bulunmu~tur. Bu arada Güney koridorur~un Bat~~ucu
tamamen temizlenmi~~ve kum ta~~ndan, be~~basamakl~~bir merdiven meydana ç~kar~lm~~~ve Saray~n bu k~sm~nda da ikinci bir kat~n mevcudiyeti anla~~hm~t~r. Merdivenin Bat~s~nda yedi tane, sa~lam keramik kap bulunmu~tur. Tand~r, havuz, bilhassa güzel ve zengin kolye parçalar~~ve ziynet e~yalar~~bu mekânlarm, Saray~n
kad~nlar k~sm~~olabilece~ini hat~ra getirmektedir. Gelecek sene Kuzey - Bat~~kö~e-
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sindeki mekanlarda çal~~~ lacak ve Saray~n esas salonlar~n~n kaz~s~~ sona erdirilmi~~
olacakt~r.
Büyük güney koridorda da hafriyat yap~lm~~~ve Bat~~ucundaki molozlar tamamen kald~r~larak netice elde edilmi~tir. Do~u yönünde de çal~~~larak 15.00 m. ilerlenmi~tir. Buradaki moloz tabakas~~ içinde ta~~plakalar, pomza ta~lar~ndan müte~ekkil, kesit veren bir sat~h ve kerpiç bloklar~~ koridorun k~smen kapal~~ oldu~una
i~aret etmektedir. Önemli neticelerden biri de, Kuzey duvar~nda, iki yan~~ girintili
ç~k~nt~l~~söve oyuklar~n~~ gördü~ümüz iki kap~n~n meydana ç~kart~lmas~d~r. Saray~n
Kuzey koridoruna aç~lan di~er bir kap~da da tesbit etti~imiz gibi, bunlarda da ah~ap e~ikler instiu olarak bulunmu~tur. Koridor içinde ayr~ca, yanyana iki dibek
ta~~~ile birlikte Haldi'nin i~aretini ta~~yan ve Çivi yaz~l~~kitabeye sahip büyük bir
Pithos bulunmu~ tur. Bu günkü durumu ile Güney koridoru ii5 m. bir uzunluk
göstermekte olup, Do~u yönünde, henüz nereye kadar devam etti~i tesbit edilmi~~
de~ildir. Gelecek sene burada kaz~ ya devam edilecek ve Tap~nak sahas~~ile irtibat~n
sa~lanmas~na çal~~~lacakt~r.
Ayr~ ca bu sene Mühendis - Topograf Ferit Koper taraf~ ndan Çavu~tepe'nin
topografik plan~~yap~larak kaz~n~n mühim bir eksi~i giderilmi~tir. Kaz~~süresince
meydana ç~kart~lan ta~~merdivenler, süt~ln kaideleri, payeler ve dö~eme plikalar~~
as~llar~na uygun bir ~ekilde restore edilmi~lerdir.
Van - Çavu~tepe Kaz~~ Heyeti Ba~kan~~
Prof. Dr. AF~F ERZEN

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'NIN 1966
YILI ÇALISMA RAPORU
Bas~mevimizin bu y~lki bürüt geliri geçen y~ldan 855.921,88 lira fazlasiyle
3.866.481,74 lira olmu~tur. Bu miktar Bas~mevimizin kurulu~undan beri ula~t~~~~
en yüksek rakamd~r.
Memleketimizin örnek müesseselerinden olan Bas~mevimizin her geçen y~l~~
bir evvelkine oranla daha verimli olmakta ve kalite yönünden geli~imi de tatmin
edici bulunmaktad~ r.
Bas~mevimizin son be~~y~ll~k sermaye ve bürüt gelir art~~~~ ~öyle seyretmi~tir :
Y~l

Sermaye

1961
1962
1963
1964
1965
1966

2.040.000 TL.
2.300 . 000
2.650.000
2.750.000
3.150 . 000
3.350 . 000

Endeks
~°1°:(3
2 7
129,90
134,80
1 54,41
164,22

Bürüt Gelir

Endeks

1.523.760,58
1.860.195,88
1.989.866,25
2.705.830,00
3
2 :9
88
60
6. 5
48
58
1:7
84
6

122,08
130,58
178,89
195,61

100,00

2 53,75

Bu duruma göre y~ll~k geli~im
2,e7;5yledir :
Y~llar

Sermaye Geli~imi %

1962
1963
1964
1965
1966

15,22
3,77

Bürüt Gelir Geli~imi %
22,08
6,97

14,55

6,35

35,98
10,15
29,79

Toplam

52,63

104,90

Be~~y~ll~k ortalama

113,52

20,98

Ortalama geli~memizin Devlet plânlaman~ n matbaac~l~k sektörü için tesbit
etti~i geli~me h~z~na uymaktad~r.
Çal~~malar~m~z~~bilânço yönünden tetkik edersek :
Bas~mevimizin öz varl~~~ :
Bilânçonun aktif toplam~~
Birikmi~~amortisman ve fonlar
Nâz~m hesaplar

9.169.055,60
—1 •777• 859,54
7.391.396,06
—73.945,00

Uzun vadeli borçlar~m~z

7.317.451,o6
—1.014.692,73

K~sa vadeli borçlar~m~z

6.302.758,33
—1.943.311,31

Bas~mevinin öz varl~~~~

4.359.447,02
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Bas~mevimizin özvarl~~~~4 -359 447, 02 liran~n 1966 y~l~~net kar~~olan ~ .o09.447,02
liraya oran~~% 23.15 dir. Bu sevindirici bir rantabilite oran~d~r.
Geçen y~lla 1966'n~n net kar ve giderlerinin mukayesesi :
Amortisman
Personel giderleri
I~letme giderleri
Kâr

1965

1966

29 ~~. 942,38
~~.620.872,20
549. 297,73
518 -446,55

324 . 2 42 ,43
. 698 . 763,78
834 . 028,51
I .009 . 4.4.7,02

Art~~~
32.30'3,05
77.891,58
284.730,78
491.000,47

. 98o . 558,86

3.866.481,74

885.922,88

Yukar~daki çizelgede 1966 y~l~n~n bütün kalemlerinde bir art~~~görülmektedir.
Bunlar~~yüzde ile ~öyle gösterebiliriz :

Amortisman
Personel giderleri
I~letme giderleri
Kâr

1965

1966

9,8
54,4
18,4
1 7,4
1 00,0

8,4
43,9
21,6
26,1
100,0

Eksilen

Artan

1,4
10,5

3,2
8,7
11,9

11,9

Bu çizelgelerin tetkikinde bilhassa personel giderleri oran~nda bir dü~me ve
kar oran~nda da bir yükselme görülmektedir. Bu da geçen y~la nazaran daha parlak
bir sonuçtur.
Bas~mevimiz 1966 y~l~nda 90. 224,00 dolarl~k makine tahsisi alm~~~ve bu meblâ~~
ile plastik, diki~~ve kapak takma makineleri, harman makinesi, k~rma makinesi,
yan ka~~d~~yap~~t~rma makinesi, Monofoto film dizgi makinesi, 41 x 57 ölçüsünde
bask~~makinesi ve ofset kal~p atelyesi için teçhizat sipari~leri vererek akreditiflerini
açm~~t~r. 1967 y~l~nda yukar~da ad~~geçen makineler Bas~mevimiz kapasitesine katk~da bulunacakt~r.
TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI YÖNETIM KURULU

Üye

Ba~kan

PROF. ABDÜLKADIR ~NAN

ORD. PROF. DR. AYDIN SAYILI

Üye
PROF. DR. TAHSIN 0/GÜÇ

Üye
ULU~* ~~DEM~R

Bas~mevi Müdürü
GöKMEN ~~DEM~R

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TARIH KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA

Say~ n Genel Kurulca bizlere verilen Denetleme görevini yapmak üzere Türk
Tarih Kurumu ile Türk Tarih Kurumu Bas~mevi'nin 1966 y~ l~~gelir - gider bütçeleri, bilânçolar~, defter kay~tlar~~ile birlikte incelenmi~~ve bu incelemenin sonuçlar~~
a~a~~da sunulmu~tur :
L Türk Tarih Kurumu
~ ) Türk Tarih Kurumu'nun 1965 y~ l~~ bilânçosunda yaz~l~~ k~ymetlerin 1966
y~l~n~n ilgili hesaplar~ na aynen geçirilmi~~oldu~u, harcamalar~n~ n usulüne uygun ve
Yönetim Kurulu karar~na dayand~~~,
3.240.250, — lira olarak tahmin edilen 1966 y~l~~gelir bütçesinin Kurum
artt~r~m~ndan y~l içinde al~ nan 633.375, — lira ile 3.873.625, — liraya ç~kar~ld~~~~
ve y~l sonunda 3.995.920, ~ o lira olarak tahakkuk etti~i,
3.239.451, —lira olarak tahmin edilen gider bütçesinin, muhtelif masraf
kollar~ndan 401.585,95 lira tasarruf sa~land~~~~ve muhtelif sarfiyat kollar~na da
— 950 • 491,43 liras~~bina yap~m~na olmak üzere — cem'an ~~.o34.960,95 lira eklendi~i ve bu suretle gider bütçesinin 3.872.826, — liraya bali~~oldu~u görülmü~tür.
IL Türk Tarih Kurumu Bast~nevi
Bas~mevinin 1965 y~l~~bilânçosunda yaz~l~~ k~ymetlerin 1966 y~l~n~n ilgili
hesaplar~na oldu~u gibi al~nd~~~, y~l içindeki i~ lemlerin yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yürütüldü~ü tesbit edilmi~tir.
2) Bas~mevinin 1966 y~l~~ bürüt geliri, geçen y~ la göre % 29,92 oran~nda
885.922,88 liral~k fiili bir art~~~kaydederek 3.866.481,74 liraya yükselmi~~bulunmaktad~r. Bu gelirden, idare ve i~ letme masraflar~~ ile lüzumlu amortismanlar ayr~ld~ktan sonra ~~.009.4.47,02 lira tutar~ nda net kar sa~land~~~~memnunlukla görülmü~tür. Bu netice bir evelk~~y~ la nazaran % 94,70 oran~ nda 491 .000,47 liral~k bir
art~~~~ifade eylemektedir.
Kurum ve Bas~mevi kay~tlar~~ile defterlerinin düzenli, i~ lemlerin bunlara uygun
oldu~unu, Yüksek Kurulunuzun incelemesine sunulan 1966 y~l~~ bilânço, kar ve
zarar hesaplar~n~n yine bu kay~ t ve belgelere dayand~~n~~arzeder, Kurum ve Bas~ mevi Yönetim Kurullar~n~n 1966 y~l~~ hesaplar~ndan aklanmas~n~~ yüksek onay~n~za
sunar~z.
Kurum'un tefti~i ile ilgili konular
Maliye Bakanl~~~~müfetti~lerince Kurumumuzla Bas~mevinde yap~lan tefti~~
sonunda haz~ rlanan 24.8.1966 tarihli raporla bu rapordaki konular hakk~nda
Kurumca biri mimar, di~eri hesap uzman~~ iki bilirki~iden al~nan mütalaa ve bu
mütalâalara dayan~ larak Kurum'un Bakanl~~a verdi~i cevap, bu cevaba Maliye
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müfetti~inin verdi~i 22 . XI . 1966 tarihli cevap bizlere verilmi~~oldu~undan bunlar
üzerinde de ayr~~ayr~~incelemeler yap~lm~~~ve incelemelerimizin sonucu a~a~~da
sunulmu~tur:
) Maliye müfetti~inin üye say~s~na var~ncaya kadar Kurum'un iç i~lerine kar~~mas~n~~yersiz ve kanunsuz bulmaktay~z.
Müfetti~in en çok üzerinde durdu~u Bas~mevimizin vergiye tabi olmas~~
keyfiyeti yarg~~organlar~na intikal etmi~~ve bunlardan bir k~s~m dâvalar lehimize
sonuçlanm~~~oldu~undan bu hususta dâvalar~n sonunu beklemek yerinde olur.
Bas~mevinin mali durumu hakk~ndaki mütalâalar hesap uzman~~ Say~n
Hilmi Tuner taraf~ndan gere~i gibi cevapland~ r~lm~~t~r. Bas~mevimizin 1966 bilânçosu bu tenkitlere en güzel bir cevapt~ r. Bas~mevi mensuplar~na kârdan verilen
primler Genel Kurul'un kabul etti~i yönetmeli~e göre verilmektedir. Bu sistemin
faydalar~n~~Bas~mevimizin geli~me h~z~~ispat etmektedir.
Kurum binas~~hakk~ndaki tenkitlere kar~~~Mimarlar Birli~inden gelen bilirki~inin raporuna kat~hnz. Binam~z her bak~mdan örnek bir yap~~ karakteri ta~~maktad~r. Kitap depomuzun büyük tutuldu~u fikri çocukça bir dü~üncedir. Deponun bir kaç y~l sonra kâfi gelmiyece~i bile dü~ünülebilir. Binada yatak odalar~n~n
bulunmas~~bu gibi ilmi kurumlar için tabiidir.
Özet olarak Maliye müfetti~i raporunu hissi ve gerçeklere ayk~ r~~buldu~umuzu
sayg~lanm~zla bildiririz.
DENETLEME KURULU

Ko~Ay
T. T. K. Üyesi

DR. HAMIT

FAK~HE ÖYMEN

T. T. K. Üyesi

NECDET SARDA~~

Türkiye ~~~Bankas~~
Muhasebe Müdürü

H. S. SELEN
T. T. K. Üyesi
Rahats~z oldu~undan
bulunamam~~t~r.

PROF. DR.

TCRK TARIH KURUMU'NUN 1966 YILI
BILANÇOSU
AKTIF

PASIF
Lira Kr.

Lira Kr.

KASA
BANKALAR
Merkez 350.902.10
~~~40209
I~~5635
Emlak 2013

293.783,46 M. ALACAKLAR HESABI
13.778.823,28
3.250,84
Kurum artt~r~m~~12.324.582,03
Gelir vergisi
6o.574,37
71 o,6o
Tasarruf bonosu
21. 56o,562,62
Sosyal sigorta
1.183,17
43,0 ~~
Kitap sipari~leri
~ .106,40
794,45
Mht. alacakl~lar 1.164.093,84
CARI HESAP
1.014.692,73
D~~~kitapç~lar
31. 987,81
KIYMETLER HESABI
8.172.043,69
Emeklilik tazminat~~140. 646,88
Teminatlar
Bas~mevi sermayesi
3.350.000,—
8. 475,—
Aboneler
Telif, tercüme
4.o5o,201.982,26
Kurum yay~nlar~~
Bankalar hisse senetleri 350. ~~~~1,55
21. 337,04
366,90
Kur farklar~~
Kütüphane
6'31.731,43
Bask~~malzemesi
BANKALAR
2.914.704,17
99-437,63
Foto malzemesi
2.346, ~~6
I~~20184 1.025.770,05
Kitap anbari
3.131.514,—
~~~82555 1.547-403 ,57
Demirba~lar
434.920,66
Vak~f. 10033 341.530,55
M. BORÇLULAR HES.
7.209.756,73
Ilmi ara~t~rma ve
konferanslar
21.713,Telif, tercüme avanslar~~ 43-479,43
Kaz~~avanslar~~
4.002,1 ~~
Bas~lmakta olanlar
69.3(31,28
Ciltleme masraflar~~
3.547,95
Kredili sat~~lar
3.560,60
~ç kitapç~lar
7.973,24
D~~~kitapç~lar
13.412,15
Muhtelif borçlular
266.o49, 7
Mensuplar avans~~
Y4.2oo,__
Kurum Bina in~.
6.762.517,8o
Toplam

16.693.527,45

16.693.527,45
31. 12. 1966
Muhasebeci
U. SUSOY

TÜRK TAR ~ H KURUMU BASIMEVI
~~ 9 6 6 YILI B ~ LÂNÇOSU

PASIF

AKTIF
SABIT KIYMETLER
Bina
Demirba~~

5 • 565 .341,53
844.652,87
4. 720 .688,66

988 . 591,96
BA~LANMI~~KIYMETLER
4 . 030,19
Depozitolar
71 . 178,56
Geçici Hesaplar
Tasarruf Bonolar~~ I O . 090,00
903 . 293,2 I
Akreditifler
703 . 230,64
~~LETME KIYMETLER~~
703 .230,64
Ambarlar
KISA VADEDE PARAYA
ÇEVRILEB~LEN KIYMET.
Senetler
Mü~teriler
Borçlular

. 775 . 826,31

51 .321,57
705.446,84
1.019.057,90

Kasa
Bankalar

61 .920,16
200,00

NÂZIM HESAPLAR
Teminatlar

~HT~YATLAR ve FONLAR ~~. 777 659,54
24 . 18,52
Yeti~tirme Fonu
Birikmi~~Amortis. .753 .54 ~~,0 2
.014 • 692,73
UZUN VADEL~~BORÇLAR
t 014 . 692,73
T. T. Kurumu
KISA VADEL~~BORÇLAR

1 . 943 . 311,31

Mü~teri avanslar~~ 41 • 947,50
423.698,28
Alacakl~lar
Kanuni Kesintiler
50 • 489,58
~~2.486,27
Emanetler
61 . 168,52
Senetler
Geçici Arac~~Hes.
5.643,20
Bankalar
797 • 877,96
1966 YILI KARI

EMRE ÂMADE KIYMETLER 62.120,16

3 . 35o . 000,00

SERMAYE

I .009 447,02

73 945,00

NÂZIM HESAPLAR
Teminatlar

73 • 945,00

73.945,00
73. 945,00

9.169.055,60

Muhasebeci
EROL USTÜN'AR

9.169.055,60

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEV/
1966 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU

G/DERLER

GELIRLER

AMORTISMANLAR
PERSONEL GIDERLERI

324.242943
x .698.763,78

Ücretler
1.200.657,56
Muvakkat I~çi Ücret. 67.326,85
Fazla Mesailer
130.866,27
Tazminatlar
25.210,06
Ikramiyeler
26.071,86
Sosyal Yard~mlar
89 . 878,5 ~~
Sos. Sig. I~veren His. 158.752,67
I~LETME GIDERLERI

BASKI GELIRLER/

KLI~E GELIRLER/
BIÇAK BILEME GELIRLER/
834 . 028,51

SAIR GELIRLER

I~~ k
7.116,30
Kuvvet
23 2 74,44
Su
9 . 817,30
Is~tma
25.268,16
Sigorta
~~5 .904,36
Faizler
376.981,38
Malzeme
2 93.540,51
Tamir-Revizyon
8.974,68
Diker ~~letme Gider. 73.151,38
KAR

3.203.712,96

1966 Y~l~~içindeki
Tahakkuklar
2.819.493974
1966 Y~l~~Sonu Env.
Tahakkuklar
384.219,22
424 537993
1 4.

36o,00

223.870,85

.00g .447,02

3.866.481,74

Muhasebeci
EROL t.YSTÜN'AR

3.866.481,74

