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TÜRK TARIH KURUMU'NUN 1969 YILI GENEL
KURUL TOPLANTISI
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu to May~s 1969 Cumartesi günü saat 9,30'
da Ankara'daki merkezinde topland~. Saat 9,30 da üyeler Kurumun kurucusu 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 uyelerce imzaland~.
"Büyük Atatürk,
Biz Türk Tarih Kurumu üyeleri, ülküne ve devrimlerine inanczm~z~n and~m~z oldu~unu
önceleri de belirtti~~imiz gibi huzurunda bugün de tekrarlamaya, sevgilerimizi sunmaya geldik."
Atatürk'ten sonra devrim ~ehitlerinin mezarlar~~ziyaret edilerek bir buket
kondu.
Saat 10,30 da Kurum merkezine dönen üyeler Genel Kurul toplant~s~na kat~ld~lar.
Ba~kan Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ço~unlu~un bulundu~unu bildirerek k~sa bir söylevle oturumu açt~~ ve 1968 y~l~~içinde aram~zdan ayr~lan Prof.
Dr. Hamit Sadi Selen ve Ord. Prof. Cavit Baysun'un hat~ralar~~için bir dakika sayg~~
duru~unda bulunuldu.
Daha sonra geçen y~l Kurumun asli üyeli~ine seçilen Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Profesörü ve Türk Tarih Kurumu
Muhabir üyesi Dr. ~erafettin Turan Profesör Dr. ~inasi Altunda~~taraf~ndan,
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniça~~Tarihi Profesörü Dr. Münir
Aktepe de Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal taraf~ndan Genel Kurula takdim edildiler.
Her iki üye Atatürk and~n~~imzalad~ktan sonra k~sa birer bilimsel bildiri okudular
ve k~demli üye s~fatiyle Prof. Hikmet Bayur yeni üyelerin beratlar~n~~kendilerine
sundu.
Bundan sonra gündemin alt~nc~~ maddesine geçilerek Genel Kurulu idare
etmek üzere Ba~kanl~~a Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, ikinci ba~kanl~~a Bayan
Fakihe Öymen, yazmanl~klara da Prof. Dr. Bahad~r Alk~m ve Prof. Dr. ~erafettin
Turan seçildiler.
Ba~kanl~k divan~~yerini ald~ ktan sonra Genel Müdür Ulu~~i~'demir Yönetim ve
Bas~mevi Yönetim Kurullar~ n~n 1968 y~l~~çal~~ma raporlariyle ek raporu ve Denetleme Kurulu raporunu okudu.
Ba~kan Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel raporlar hakk~nda söz isteyenlere
söz verdi. Bu arada Genel Kurula ça~~r~lan Türk Dil Kurumu Genel yazman~~
Ömer As~m Aksoy gelmi~~oldu~undan önce kendisine söz verilerek Atatürk'ün ~~~
Bankas~ndaki hisse senetleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisiyle Kurumlar
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aras~nda ç~kan anla~mazl~~~n geçirdi~i evreler hakk~nda bilgi al~nd~. eyelerce
aç~klanmas~~ istenen noktalar hakk~nda gerek Ömer As~m Aksoy, gerekse Genel
Müdür Ulu~~~~demir gerekli aç~klamalar~~ yapt~lar.
Ord. Prof. Enver Ziya Karal hem Kurum, hem de Cumhuriyet Halk Partisi
Parti Meclisi üyesi bulundu~undan, meseleyi ö~renir ö~renmez vasiyeti buldu~unu
ve Parti meclisinde bu mesele konu~ulurken tek itiraz eden kendisinin oldu~unu,
Son Havadis'te ç~kan yanl~~~haberi tekzip etti~ini, birer örne~ini de Kurumlara
yollad~~~n~~söyleyerek tekzip yaz~s~n~~ okudu.
Konu üzerinde uzun uzad~ya konu~ulduktan sonra:
Atatürk vasiyetnamesi uyar~nca Türkiye i~~Bankas~n~n 1968 y~l~~kâr~ndan
Kurumumuzun hissesine dü~en neman~n önemli bir k~sm~n~n Cumhuriyet Halk
Partisinin miiracaat~~üzerine Türkiye ~~~Bankas~nca mahkeme yoluyla bloke ettirilmesi Kurumumuzun idari ve bilimsel çal~~malar~n~~ tamamiyle durduracak nitelikte
Oldu~u gibi, ba~lan~lm~~~olan bütün ara~t~rmalar~m~za sekte verece~inden, bütün
hukuki yollara ve i~lemlere ba~vurularak hakk~m~z~n elde edilmesi için bir an önce
te~ebbüse geçilmesine ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirli~i ile,
Birinci kararda belirtilen hususlar~n Cumhuriyet Halk Partisine yaz~larak
blokaj~n kald~r~lmas~n~n istenmesine oybirli~i ile,
Atatürk vasiyetnamesinin uygulanmas~~konusunda Cumhuriyet Halk Partisi
ile Kurum aras~nda ç~kan anla~mazl~kta Kurumumuz hakl~~oldu~undan, bunun
bütün vas~talardan yararlan~larak Kamuoyuna duyurulmas~na oybirli~i ile karar
verildi.
Vakit ilerlemi~~oldu~undan rapora ait görü~meler ö~leden sonraya b~rak~larak
gündemin 8 inci maddesi gere~ince bütçe tasar~s~n~~inceliyecek Yarkurulun seçimine
geçildi: Bayan Fakihe Öymen, Prof. Dr. Halil Demircio~lu ve Prof. Dr. Münir
Aktepe bütçe yarkuruluna seçildiler. ö~leden sonra saat 16 da toplan~lmak üzere
saat 14,10 da oturuma son verildi.
Genel Kurul ö~leden sonra saat 16,15 de ~kinci Ba~kan Bayan Fakihe öymen'in
ba~kanl~~~nda toplanarak raporlar hakk~ndaki konu~malara devam edildi:
Prof. Hikmet Bayur Türkçesi ç~kmadan yabanc~~dilde eser bas~lmamas~~hakk~nda eskiden al~nm~~~bir karar oldu~unu, halbuki yine de bas~ld~~~n~~sbyliyerek,
Jaeschke'nin kitab~ndaki belgelerin de tamam~n~n çevrilmesini istedi.
Prof. Dr. Halil Demircio~lu kaz~lara harcanan paralar~n da Y~ll~k rapora
konmas~n~~istedi. Bu istek oya konarak kabul edildi.
Konu~malar sonunda Yönetim, Bas~mevi Yönetim ve Denetleme Kurullar~n~n
raporlar~~oya konularak kabul edildi ve Yönetim Kurullar~~1968 dönemi çal~~malar~ndan dolay~~akland~.
Gündemin seçimlerle ilgili maddelerine geçilerek :
Yönetim Kurulu üyeliklerine oy s~rasiyle Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Prof.
Dr. Tahsin özgüç, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu,
Prof. Dr. Afet Inan, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Cemal Tukin; yedek üyeliklere Prof. Dr. Afif Erzen, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. ~inasi Altunda~.
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Denetleme Kuruluna Dr. Hâmit Ko~ay, Bayan Fakihe Öymen ve Prof. Dr.
Adnan Erzi,
Haysiyet Divan~ na Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Bay Tahsin Öz, Ord. Prof.
Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Ord. Prof. Hikmet Bayur,
Bas~mevi Yönetim Kuruluna Prof. Dr. ~erafettin Turan, Prof. Dr. Bekir S~tk~~
Baykal ve Prof. Dr. Tahsin Özgüç; yedek üyeliklere Prof. Dr. Adnan Erzi ve Prof.
Dr. Halil ~nalc~k,
Kitapl~k Komisyonuna Dr. Hâmit Ko~ ay, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ ve
ve Prof. Dr. Adnan Erzi seçildiler.
Vakit geçmi~~oldu~undan pazar günü saat onda toplan~ lmak üzere oturuma
son verildi.
Türk Tarih Kurumu Genel Kurulu ~~~~ May~s 1969 Pazar günü saat onda ikinci
ba~kan Fakihe öymen'in ba~kanl~~~nda topland~.
Ba~kan Bütçe Komisyonu görevini bitirmi~~ve raporunu vermi~~oldu~undan
raporun okunaca~~n~~söyledi. Rapor ve ona ekli Bütçe tasar~s~~okundu. Bütçe üzerinde
konu~ malardan sonra bütçe ve ekleri oya konarak oybirli~i ile kabul edildi.
Daha sonra gündemin 14. üyelik önerileri maddesine geçilerek Yönetim Kurulundan gelen yaz~ lar okundu ve College de France profesörlerinden ünlü Frans~z
tarihçisi Fernand Braudel ~eref üyeli~ine, Berlin Özgür Üniversitesi Klâsik Filoloji
profesörü Dr. Paul Moraux ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
bölümü ö~retim üyesi ve Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Rudolf Naumann Muhabir üyeli~e seçildiler.
Bundan sonra gündemin 16 ve 17 inci maddeleri uyar~nca Yönetim Kurulu ile
kollardan ve üyelerden gelen önerilerin görü~ülmesine geçildi ve görü~meler sonunda ~unlara karar verildi:
— Malazgird sava~~n~n goo üncü y~ldönümü dolay~siyle Kurumumuzca
yap~lmas~~ dü~ünülen çal~~malar hakk~nda özel komisyonun ald~~~~kararlar okundu:
önerilen program uygun görüldü. Bunun gerçekle~ mesi için komisyonun yeniden
toplanarak çal~~acaklar~n k~sa bir listesini haz~rlamas~na,
2 - Prof. Adnan Erzi'nin Tahran'da bulunan Selçuk devrine ait baz~~yazmalar~n mikrofilmlerini getirtmesi için Kurumca yard~m yap~lmas~na,
3 — Atatürk tesisi 1968 y~l~~gelirlerinden büyük bir k~sm~n~n Cumhuriyet Halk
Partisiyle ç~kan anla~mazl~k yüzünden, Türkiye I~~Bankas~~taraf~ndan bloke edilmesi
Kurumumuzu büyük maddi zorluklara dü~ürdü~ü belirtilerek, 2.700.000 lira tutan
bu gelir üzerindeki blokaj kald~r~lmad~~~~takdirde yurdun on yerinde yap~lmakta
olan kaz~lar~n durdurulmas~, Kurtulu~~Sava~~na ba~lamam~z~n 50 inci y~ldönümü
dolay~siyle düzenlenen Milletleraras~~nitelikteki VII. Türk Tarih Kongresinin ertelenmesi, yurt içi ve yurt d~~~~ilmi ara~t~rma ve kongrelere kat~lma i~lerinin geri
b~rak~lmas~, bu y~l bas~lacak eserlerden bir k~sm~n~n bask~~ i~lerinin de ertelenmesi
Yönetim Kurulunca teklif edilmi~~oldu~undan, Yönetim Kurulunun teklifinin oybirli~i ile kabulüne, durumun Cumhuriyet Halk Partisine ve Kamuoyuna duyurulmas~na,

382

HABERLER

4 — Telif haklar~~yönetmeli~inin ~~~~inci maddesine göre orijinal nitelikteki
resim, plan ve haritalar~n beher saymaca sahifesine 20 lira ödenmesine, bunun için
yönetmeli~in 13 üncü maddesine bir f~kra eklenmesine,
5 — Bas~mevi için lüzumlu arsan~ n Kuruma maddi bir külfet yüklememek
kaydiyle, Bas~mevince sat~n al~nmas~na,
6 — Bas~mevinin Türk Dil Kurumu ve Türkiye ~~~Bankas~n~n da i~ tirakiyle
ve yüzde elliden fazla hissenin Türk Tarih Kurumuna ait olmas~~kaydiyle bir Anonim
~irket haline getirilmesi hususunda gerekli incelemenin yap~larak gelecek Genel
Kurula bir projenin getirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
7 — Kurum merkezinde bir "Atatürk ve Devrimleri Kürsüsü"nün kurularak
burada belirli zamanlarda ders ~eklinde konferanslar verilmesine,
8 — Kurum konferans salonunda bir plan ve program içinde Eski Anadolu
uygarl~klar~~ hakk~nda serbest konferanslar verilmesine,
9 — 22-28 Nisan 1969 tarihleri aras~ nda Sofya'da toplanan "Bizans ça~~na
kadar Balkan kavimleri Symposion"una kat~lan Dr. Hâmit Ko~ay'a mali imkân
elde edilince 2000 liral~k bir yard~m~n yap~lmas~na,
~~o — 1969 Ekiminde ~am'da toplanacak olan Klasik Arkeoloji kongresinin
raportörlü~üne seçilen Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'~n bu kongreye Kurumumuz
ad~ na kat~lmas~ na ve mali imkân elde edilince masraflar~n~ n ödenmesine,
— UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda, ~imdiye kadar oldu~u gibi,
Kurumumuzu Prof. Dr. Afet inan'~ n temsil etmesine,
12 - Viyana'da bir ay süre ile kitapl~ k ve müzelerde inceleme yapacak olan
Ord. Prof. Dr. Süheyl Onver'e, mali imkân elde edilince, 6000 liral ~k bir yard~m
yap~lmas~na,
13 — Hüdavendigar livas~~ tahrir defteriyle ilgili olarak köy adlariyle vak~f
tesislerini yerlerinde incelemesi için Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'a, mali imkân
elde edilince, 2500 liral~k bir yard~m yap~lmas~na,
14 — Güney-Do~u Avrupa ara~t~rmalar~~ komitesinin haz~rlad~~~~6 maddelik
Yönetmelik tasar~s~n~n a~a~~daki ~ekilde kabulüne,
TÜRK TARIH KURUMU GÜNEY - DO~U AVRUPA ARA~TIRMALARI
MILLI KOMITESI YÖNETMELI~I

~ ) Türk Tarih Kurumu Genel Kurulunun 30 Nisan 1966 tarihli karar~na
uyularak Kurum bünyesi içinde bir Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Milli
Komitesi kurulmu~~ve Genel Kurul taraf~ndan a~a~~da adlar~~yaz~l~~üyeler bu komiteye üye seçilmi~tir:
Prof. Dr. ~inasi Altunda~.
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan
Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal
Prof. Dr. Halil Demircio~lu
Prof. Dr. Afif Erzen
Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin
Prof. Dr. Halil ~nalc~k
Dr. Hâmit Ko~ay

HABERLER

383

Komitenin amac~, memleketimizdeki Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~n~~
ilmi bir merkeze ba~lamak, memleketimizde ayn~~ sahada çal~~an ilmi kurulu~larla
i~birli~i yapmak, Milletleraras~~ te~ekküllerde bu sahay~~temsil etmek ve bu konu
üzerindeki ara~t~rmalar~n ilerlemesi için faaliyette bulunmak ve yay~nlar yapmakt~r.
Komite kendi üyeleri aras~nda her üç y~lda nöbetle~e olmak üzere bir
Ba~kan ve bir Genel Sekreter seçer. Ba~kan ve Genel Sekreter ayn~~zamanda Milletleraras~~ Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Kurumu (AIESEE) de delege olarak
milli komiteyi temsil ederler.
Komitenin i~lerini devaml~~ surette takip etmek üzere Ba~kan, Genel
Sekreter ve komite taraf~ndan seçilen bir üye merkezi büroyu te~kil ederler. Bir de
yedek üye seçilir.
Komite y~lda en az iki defa toplan~r ve Merkezi Büronun sundu~u faaliyet
raporunu inceler, yap~lacak i~ler hakk~nda talimat verir.
Y~ll~k gerekli masraflar komitenin teklifi üzerine Türk Tarih Kurumunca
k ar~~lan ~r.
15 — Merkezi Paris'te olup Fransa Ba~bakanl~~~na ba~l~~ bir kurulu~~halinde
çal~~an "Uluslararas~~Ikinci Dünya Sava~~~Komitesi" ne Kurumumuzun üye olmas~na,
— Uluslararas~~Tarihi Ilimler Milli Komitesinin Türkiye'de tarihle u~ra~an
di~er kurulu~larla birlikte kurulmas~na imkân olmad~~~ndan, Uluslararas~~komiteye
~imdiye kadar oldu~u gibi, Kurum olarak kat~lmam~za,
17 — Hasta olduklar~~ için Genel Kurula kat~lam~yan üyelere Genel Kurulun
sa~l~k dileklerinin ula~t~r~lmas~na.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETIM KURULU'NUN
1968 ÇALI~MA YILI RAPORU
Genel Kurul'un Say~n Üyeleri,
Yönetim Kurulunuzun 1968 çal~~ma y~l~~raporunu yüksek kat~n~za sunuyoruz :
BÜTÇE DURUMU
Kurumumuzun 1968 y~l~~Gelir ve Giderleri a~a~~daki tablolarda gösterilmi~tir :
A. GEL~RLER
Bölüm

Gelirlerin Çe~idi

I
II
III
IV
V
VI

Kurum Artt~r~m~ndan
Atatürk vasiyeti geliri
Üye ödentileri
Yay~n gelirleri
Bas~mevi geliri
Türlü gelirler
Toplam

Bütçeye konan
Lira K.

Sa~lanan
Lira K.

750.000,—
3.700.000,—
250,—
250.000,—
750.000,—
~~~~ o.000,—

750.000,—
3.706.563,33
300,—
162.334,85
758.866,88
1°0.659,13

5.560.250,—

5.478.724,19

B. G~DERLE R
Bölüm
I
II
III
IV
V

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

Bütçeye konan
K.
Lira

Harcanan
Lira
K.

950.400,—
~~75.000,—
~~. ~~o5.000,—

71 5.946,84
182.376,32
i• 087.431,46

3. ~~o ~~. 000,—
225.001,—

1 .540.422,57

5.556.401,—

279.104,40
3.8°5.281,59

Bu tablolarda görüldü~ü üzere, Kurumumuzun 1968 y~l~~gelirleri bütçeye
konmu~~olandan 81.525 lira 81 kuru~~eksiktir. Bu eksikli~in 87.665 lira 15 kuru~u
yay~n sat~~lar~nda, 9.340 lira 87 kuru~u türlü gelirlerdedir. Buna kar~~l~k Atatürk
vasiyeti gelirinden 6.563 lira 33 kuru~, Bas~mevi gelirinden 8.866 lira 88 kuru~, üye
ödentilerinden de 50 lira fazla gelir sa~lanm~~t~r.
Gider bütçemize gelince : Burada da bütçeye konmu~~olandan 1.751.119 lira
41 kuru~~eksik harcama yap~lm~~, gelir fazlas~~ile Türkiye I~~Bankas~'ndan ald~~~m~z
avanslar kapat~lm~~t~r.
Belleten C. XXXII',

25
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Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~~ bitmi~~ve yay~mlanm~~t~r :
~~. Nam~k Kemal'in hususi mektuplar~~IL cilt, Istanbul ve Midilli mektuplar~~ I (Haz~rlayan : FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL).
ibretnümd, Mabeynci Fahri Bey'in hdt~ralar~~ve ilgili baz~~belgeler (Yay~na haz~rlayan Prof. Dr. BEKIR SITKI BAYKAL).
NIMET ÖZ GÜÇ :

~ngilizce).
SEDAT ALP :

E.

Kani§ Karumu lb kat~~mühürleri ve mühür bask~lar~~ (Türkçe ve

Zylinder-und Stempelsiegel aus Karahöyük bei Konya.

ROSENBAUM (ALFöLD~) : A Survey of Coastal Cities in Western Cilicia.
FAIK RE~~T UNAT VE BEKIR SITKI BAYKAL : Osmanl~~Sefirleri ve Sefaretnameleri.

7 . Necati Lugal Arma~an kitab~.
ABDÜLKADIR ~NAN : Makaleler ve incelemeler.
MAZHAR MÜFIT KANSU : Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le beraber II. cilt.
10 . MUSTAFA KEMAL : Ar:burnu Muharebeleri Raporu (Yay~nlayan ULu~~~~-

8.
g.

DEM~R).

I I . AFET ~NAN :
I 2 . Belleten 125

Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün el yaz~lar~.

- ~~29.
13. Belgeler Say~~ : 7/8.

~u eserlerin bas~m~~ bitmek üzeredir :
. B. LEWIS : Modern Türkiye'nin Do~u~u.
SÜHEYL ONVER :

Istanbul Rasathanesi.
Anadolu Beylikleri 2. Bask~.

ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI :
ADNAN
__
ERZI
Belleten dizini.

4.
5. ULu~~~~DEmiR : Sivas Kongresi Tutanaklar~.

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na ba~lanm~~t~r :
. Mehmet Emin Yurdakul Külliyatt L cilt ~iirler. (Haz~rlayanlar :

FEVZ~YE

ABDULLAH TANSEL VE ULU~~I~DEM~R).
TAHSIN
ÖMER

ozotiç : Kültepe II, Mezarlar ve küçük buluntular.
LülTi BARKAN : Süleymaniye Cami ve Imareti in~aat~na ait Muhasebe

defterleri.

E.

ALFÖLDI :

Anamur JV'ekropolü üzerine bir Ara~t~rma.

N. KRAMER : Istanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Sumer edebi tablet ve parçalar~.
ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI : Osmanl~~ Devleti Te~kildt~na Medhal. 2. bask~.
G. Jsc~ncE : Milli Mücadele ile ilgili Ingiliz Belgeleri.
G. J. sc~~~cE : Mondros'tan Mudanyceya kadar Kurtulu~~Sava~: Kronolojisi.
g. Kanuni Arma~an Kitab~.
MUAZZEZ ÇI~~
- HATICE KIZILYAY - S.

Bu y~l içinde ~u eserlerin bas~m~na karar verilmi~tir :
~~. NIMET OC:5ZGÜÇ : Sun:ye üsldbundaki Kültepe Silindir Mühürleri.
DÜNDAR GÜNDAY :
~EVKET

Ar~iv Vesikalar~nda Siyakat yaz~s~~ve hususiyetleri.

Aziz KANsu : Insanl~~~n Kaynaklar: ve ~lk Medeniyetler.

2.

Bask~.
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4 TAHS~N özciS~ç : Anadolu'da Ölü Gömme A‘cletleri. 2. Bask~.
AR~F MÜF~D MANSEL : Ege Ve runan Tarihi. 3. bask~.
HAL~L DEM~RC~O~LU : Roma Tarihi L cilt 2. k~ s~m.
7 . HAL~L DEM~RC~O~LU : Roma Tarihi L cilt L k ~s~m. 2. bask~.
ENVER Z~ YA KARAL : Osmanl~~Tarihi V. cilt. 3. bask~.
TAr~six ÖzGüç : Mildttan önce birinci bin y~l~n~n ilk yar~s~ nda Kültepe ve civar~.
~ o. ULu~~~~ DEmirt : Hey'et-i Temsiliye Tutanaklar~.
Bunlardan ba~ ka rahmetli Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen taraf~ ndan yap~lm~~~
olup Kurumumuzun mal~~olan Mimar Sinan'~ n eserlerine ait plân ve rölövelerin
bir katalogla birlikte yay~na haz~rlanmas~n ~~ Orta Do~u Teknik Üniversitesi Mimari
Fakültesi Ö~retim üyelerinden Yüksek Mimar Abdullah Kuran üzerine alm~~~ve
çal~~malara ba~lam~~ t~r.
Ayr~ ca Sovyetler Birli~i Bilimler Akademisi taraf ~ndan yay~nlanm~~~olan Orta
Ça~da K~r~m adl~~eserin dilimize çevrilmesi Yeniça~~Kolumuzca uygun görülmü
~~
ve eser Bay Kemal Ortayl~~ taraf~ ndan dilimize çevrilme~e ba~lanm~~t~r.
ROMA DÜNYASININ HEYKELTRA~LIK ESERLER~~KORPUS'U
Merkezi Roma'da bulunan "Association Internationale d'Arch6plogie Classique" in Roma dünyas~ n~n heykeltra~l~ k eserlerinin bir korpus halinde yay~nlanmas~~
amac~ yle Uluslararas~~ bir i~birli~i teklifine Kurumumuzun da kat~lmas~~Eskiça~~
Kolumuzca uygun görülmü~ tür. Bu karar Kurumumuzun Uluslararas~~Kurumlarla
yak~n ili~kisini sa~layacak ve yaln~z Roma heykeltra~l~~~~bak~m~ndan de~il,
ayn~~
zamanda kültür tarihi bak ~m~ ndan da önem ta~~ yan bu eserde Kurumumuzun söz
sahibi olmas~~mümkün olacakt~r. Eskiça~~Kolunca te~ekkülün Türkiye Milli Komitesi'ne üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal, Prof. Dr. Halil Demircio~lu, Prof. Dr. Afif Erzen ve ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü ö~retim üyelerinden Prof. Dr. Jale Inan seçilmi~lerdir.
ULUSLARARASI KONGRELER
I - 4 Ekim 1968 tarihleri aras~nda Budape~ te'de toplanmas~~kararla~an Uluslararas~~Prehistorya ve Protohistorya Birli~i Daimi Konseyi toplant ~s~~ için bu konseyin ~eref üyesi olan üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay, Kurumumuz ad~
na Budape~te'ye gönderilmi~~ise de, üyelerden ço~unun mazeret beyan etmesi üzerine konsey
toplant~s~~yap~lamam~~, fakat arkada~~m~z kazand~~~~vakitten faydalanarak Budape~ te ve Belgrad müzelerinde ara~t~rmalar yapm~~t~r.
9 - 14 Eylül 1968 tarihleri aras~ nda Amerika'da Bloomington'da toplanan
Uluslararas~~ IV. iktisat Tarihi kongresine davet edilen üyelerimizden Prof. Dr.
Halil inalc~k'a 250 dolarl~k yard~m yap~larak arkada~~m~z~ n bu kongreye, Kurumumuzu da temsil etmek üzere, kat~lmas~~ sa~lanm~~t~r.
~LMI' ARA~TIRMALARA YARDIM
Bu y~ l üyelerimizden Prof. Dr. Halil Demircio~lu'na Londra'da Roma tarihi
üzerinde yapaca~~~ara~t~rmalar~~için be~ bin lira, üyelerimizden Ord. Prof. Enver
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Ziya Karal, Prof. Dr. ~inasi Altunda~~ve Prof. Tayyib Gökbilgin'e Türkiye içinde
yapacaklar~~ çal~~ma ve ara~t~rmalar~~için iki~er bin lira ilmi ara~t~rma yard~m~~yap~lm~~t~ r.
KONFERANSLAR
Atatürk Y~ll~ k Konferanslar~n~n VII, serisi bu y~l 8 konferansla 8 Kas~m 1968
de ba~lam~~~ve her ay~ n ilk cuma günü olmak üzere 6 Haziran 1969 a kadar sürmesi
öngörülmü~tür. Bu y~lki Atatürk konferanslar~, ölümünün 30 uncu y~ldönümü
dolay~siyle Aziz Kurucumuzun hayat~ na, devrimlerine ve Kurtulu~~Sava~~'na ayr~lm~~t~ r. Bu serinin ilk konferans~n~~Say~n ~smet Inönü "Devlet Kurucusu Atatürk"
konusu üzerinde yapt~~~~çok de~erli ve ilginç konu~masiyle ba~latmak suretiyle
serimize ayr~~bir önem kazand~rm~~t~ r. Konferanslar~n listesini a~a~~da sunuyoruz :
8 Kas~m 1968 Cuma : Ismet Inönü : Devlet Kurucusu Atatürk.
6 Aral~ k 1968 Cuma : Prof. Dr. Afet Inan : Atatürk'ün Karlsbad Hdt~ralar~.
3 Ocak 1969 Cuma : Prof. Dr. Tar~ k Zafer Tunaya : Atatürkçü Ldiklik
Politikas~.
7 ~ubat 1969 Cuma : Kurmay Albay Suat Ilhan : Harp yönetimi ve Atatürk.
7 Mart 1969 Cuma : Prof. Dr. ~ erafettin Turan : Atatürk Milliyetçili~i.
4 Nisan 1969 Cuma : Em. Albay Cihat Akçakayal ~ o~ lu : Atatürk ve Kurtulu~~Sava~~.
2 May~s 1969 Cuma : Prof. Dr. Tahsin özgtiç : Arkeolojinin geli~mesine Atatürk'ün verdi~i önem.
6 Haziran 1969 Cuma : Prof. Dr. Bekir S~ tk ~~ Baykal : ~zmir i~galinin Anadolu'daki Tepkileri.
Bu konferanslardan ba~ka 2 Nisan 1968 de Basel Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Dr. Karl Schefold "Samos ve Efes'te erken arkaik plastik san'at~" konusunda,
16 May~s 1968 de Padova Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Luigi
Polacco "Venedik ve çevresinde Roma devri eserleri" konusunda, 17 Ekim 1968 de
Marburg Üniversitesi profesörlerinden Bo~azköy kaz~~ kurulu üyesi Dr. Heinrich
O tten "Hitit tarihinin kaynaklar~~ve Eski Do~u Kronolojisi" konusunda, 28 Mart 1969
da Dr. Ing. Arslan Terzio~lu "Ortaça~~~sldm-Türk Hastahaneleri ve Avrupa'ya
Tesirleri" konusunda Kurumumuz ad~na birer konferans vermi~lerdir.
AYLIK TOPLANTILAR
Ayl~k toplant~lar~m~z~~bu y~l daha düzenli yapmaya çal~~t~k. Ancak, üzüntü ile
söyleyelim ki, Ankara'daki üyelerimizden bir ço~u bu toplant~lar~m~za kat~lmad~lar.
Ilk toplant~m~z Kas~m 1968 ba~~nda olacak ve üyelerimizden Prof Dr. Hâmit
Sadi Selen "Atatürk'ten An~lar" konusunda konu~acakt~. Rahmetli bu konu~mas~n~~
yapmak üzere Ankara'ya geldi~i s~rada 29 Ekim 1968 sal~~günü bir kalp krizi sonunda hayata gözlerini kapam~~, haz~rlad~~~~notlar daha sonra 6 Kas~m 1968 Çar~amba günü yap~lan toplant~da gelini Doçent Dr. Nevin Selen taraf~ndan okunmu~tur.
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Ikinci toplant~~ ~~2 Kas~m 1868 sal~~günü, Ankara'da bulunan Atatürk kitab~n~n
yazar~~Lord Kinross'la birlikte yap~lm~~, Atatürk ve devriyle ilgili konular üzerinde
kar~~l~kl~~ve faydal~~konu~malar olmu~, kendisinin baz~~sorular~~cevapland~r~lm~~t~ r.
Üçüncü toplant~~17 Ocak 1969 cuma günü olmu~~ve Prof. Nusret H~z~ r, son
zamanlarda ~ahsi ve eserleri üzerinde çe~itli yorumlar yap~ lan Amerikal~~Profesör
Herbert Marcuse'nin felsefesi ve eserleri üzerinde Felsefe Tarihi aç~s~ndan bir ele~tirme yapm~~t~r.
Dördüncü toplant~, 14 ~ubat 1969 cuma günü yap~lm~~, üyelerimizden Dr.
Hâmit Ko~ay, Keban baraj~~ dolay~siyle sular alt~ nda kalacak olan Pulur mevkiinde yapt~~~~kaz~larda elde edilen sonuçlar~~ anlatm~~~ve bu kaz~ya ait çe~itli resimleri projeksiyonla göstermi~tir.
Bu y~lki program~m~ za göre bundan sonra konu~malardan birini 18 Nisan
1969'da üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Sithey1 Ünver, Leiden, Londra ve Münih
kitapl~klar~ nda gördü~ü yazma kitaplar üzerine, ve Yüksek Mühendis Bekir S~tk~~
Oransay "Efldtun'un bahsetti~i Atlantis Ülkesi Anadolu'da m~d~r?" konusunda yapacaklard~r.
VII. TÜRK TARIH KONGRESI
23 - 29 Eylül 1969 da Ankara'da toplanacak olan VII. Türk Tarih Kongresine,
organizasyon komitesinin seçti~i yerli ve yabanc~~ bilim adamlar~, 20 May~s 1968
tarihli birinci sirkülerle davet edilmi~lerdir. Bu Raporumuzun haz~rland~~~~tarihe
kadar 65'i yurt içinden, 42'Si yurt d~~~ ndan olmak üzere to7 bilim adam~~bir bildiri
ile Kongremize kat~ lmay~~ kabul etmi~~ve bunlardan 53'ü bildirilerinin özetini göndermi~lerdir. Bu özetler seksiyonlara göre ayr~ larak alfabetik s~ ra ile bas~ lacak ve
kongre programiyle birlikte kongreden önce da~~~t~lacakt~r.
ATATÜRK ARA~T~ RMA MERKEZININ ÇAL~~MALAR~~

Atatürk'ün bir biyografisinin haz~ rlanmas~ , Atatürk ve Türk devrimleri hakk~ nda yap~ lacak yay~nlar~ n düzenlenmesi, te~vik ve himayesi, Atatürk hakk~ nda
yap~ lm~~~olan her türlü yay~ nlar~ n bibliyografyalar~n~ n toplanarak bir seri halinde
yay~ mlanmas~~ ve bütün bu çal~~malar~~yönetmek üzere be~~ki~ilik bir komisyon
kurulmas~~ hakk~ nda Yeniça~~Kolumuzun 25 Nisan 1958 de ald~~~~karar Genel
Kurulumuzun 26 Nisan 1958 tarihli toplant~ s~ nda uygun görülmü~~ve be~~ki~ilik bir
komisyon seçilerek i~e ba~lanm~~ , Kurumumuz yay~nlar~~ aras~nda aç~lan XVI nc~~
Atatürk yay~ nlar~~serisinin ilk eseri de 1959 da yay~ nlanm~~t~ . Yönetim Kurulumuz
2.XII.1967 tarihli toplant~s~ nda bu çal~~malar~n "Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma
Merkezi" ad~~ alt~ nda örgütlenecek bir merkez taraf~ndan ele al~nmas~n~~ve Genel
Kurulca seçilecek be~~ki~ ilik bir Yönetim Kurulu'nun bu merkezi yönetmesini uygun
görerek durum Genel Kurulumuza sunulmu~~ve Genel Kurulun 27.IV.1968 tarihli
toplant~s~nda oybirli~i ile kabul edilerek Yönetim Kuruluna süresiz olmak kaydiyle
Prof. Dr. Afet Inan, Ord, Prof. Hikmet Bayur, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof.
Dr. Bekir S~ tk~~ Baykal ve Genel Müdürümuz Ulu~~I~demir seçilmi~lerdi.
Atatürk ve Devrimleri Ara~t~ rma Merkezi'mizin ba~~ na Milli Küttiphane'nin
eski Genel Mudürü Sami özerdim getirilmi~~ve yan~na da bir yard~mc~~verilerek
çal~~malar~na ba~lam~~t~ r.
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Merkez, 1959 dan bu yana Atatürk yay~ nlar~~ serisinde ~~o kitab~n yay~nlanmas~n~~
sa~lam~~, 5 kitab~ n yay~nlanmas~ na karar vermi~tir. Yap~lan di~er i~ler s~rasiyle
~unlard~r :
~~ . Türk Tarih Kurumu kitapl ~~~nda bulunan Atatürk, Kurtulu~~Sava~~, Türk
devrimleri ve yeni Türkiye hakk~ ndaki ~~500 eserin fi~leri kopye edilerek alfabetik
bir el katalo~u meydana getirilmi~tir. Bu el katalo~u temel tutulmak ve bibliyografyalar taranmak suretiyle Kurum kitapl~~~ na al~nmas~~gerekli 1500 kadar eser seçilerek kitapl~ k müdürune verilmi~~ve bunlar~ n önemli bir k~sm~~ getirtilmi~tir.
Di~erleri aranmaktad~r.
2 . Atatürk, Kurtulu~~Sava~~ , Devrimler ve Yeni Türkiye'yi ve bu arada 27
May~s, Cumhuriyet'ten önce ve sonraki gericilik hareketlerini yans~tan ve Say~n
Sami Ozerdim taraf~ ndan Kurumumuza arma~an edilen alt~~ büyük kutu, daha çok
1961 - 1968 gazetelerinden derlenmi~~kupürler merkezce kal~ n kâ~~tlar üzerine
yap~~t~ r~lm~~~ve konulara ayr~larak 17 dosyada toplanm~~t~r.
3 . Yine Say~n Sami Ozerdim taraf~ndan arma~an edilen ayn~~ konulara ait
çe~itli yaz~lar~n üç kutu dolusu fi~leri temize çekilmeye ba~lanm~~, ayr~ca eski ve
yeni dergilerin de fi~lenmesine ba~lanm~~t~r.
Bu y~ lki Atat~i~~k konferanslar~n~n ba~lad~~~~8 Kas~m 1968 Cuma günü "Tarih
Yapan ve Tarih Yazan Atatürk" konusunda haz~ rlad~~~m~ z sergi çok ilgi görmü~tür.
Elimizde bulunan ve bundan sonra elde edece~imiz Atatürk'le ilgili foto~raflar~ n duzenlenerek bir "Atatürk Resim Ar~ ivi" meydana getirilmesine de ba~lanm~~t~r.
KOL ÇALI~MALARI

Kollar~= bu y~lki sonbahar toplant~s~n~~ 30 Kas~ m 1968 Cumartesi günü
Istanbul'da Edebiyat Fakültesinde yapm~~lar ve bir çok yararl~~ kararlar alm~~lard~r.
KAYBETTI~IMIZ ÜYELER

Kurumumuz bu y~l da de~erli iki üyesini kaybetmek bahts~zl~~~na u~ram~~t~r.
29 Ekim 1968 de Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen Ankara'da, 19 Kas~ m 1968 de
Ord. Prof. Cavid Baysun Istanbul'da hayata gözlerini kapam~~lard~r. De~erli arkada~lar~m~ z~n aziz hât~ ralar~~ önünde sayg~~ ile e~iliriz.
UNESCO TÜRKIYE MILLI KOMISYONUNDAKI ÇALI~MALARIMIZ

Unesco Türkiye Milli Komisyonunda Kurumumuzu temsil etmekte olan
Asba~kan~m~z Prof. Dr. Afet Inan Yönetim Kurulundaki çal~~malar~na devam
etmektedir.
YENI ÜYELERIMIZ

Bu y~l aram~za üç yeni arkada~~ m~ z kat~lm~~t~r. Geçen y~lki Genel Kurulumuz
Ankara Üniversitesi Genel Türk Tarihi Profesörü ve Muhabir üyemiz Dr. ~erafettin Turan'la, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniça~~Tarihi Profesörü
Dr. Münir Aktepe'yi ve ayn~~ Fakültenin Bizans kürsüsü Profesörü Dr. Semavi Eyice'
yi Kurumumuzun asil üyeli~ine seçmi~~bulunuyor. Say~n arkada~lar~m~z~~ kutlar,
ba~ar~ lar dileriz.
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MALAZG~RT SAVA~~'N~N
900 ÜNCÜ YILDöNÜMÜ ~Ç~N ÇALI~MALAR

Geçen Genel Kurulumuzda baz~~arkada~lar~m ~z Malazgirt sava~~'n~n goo üncü
fetih y~l~~yakla~t~~~~halde Yönetim Kurulunca herhangi bir çal ~~man~n yap~lmad~~~~
ileri sürülmü~ tü. Bu münasebetle Kurumumuzun 1961 den beri bu konudaki çal~~malar~ n~~özetlemeyi gerekli bulduk. 27 Kas~ m 1961 de twelerimize bir genelge gönderilerek Anadolu'nun Selçuklular taraf~ndan fethinin goo üncü y~l ~~olan 1971 de
bu olay~n gere~i gibi kutlanmas~~için dü~üncelerini 1962 y~ l~~sonuna kadar Kuruma
bildirmeleri rica edilmi~ tir. Bu genelgeye üç üyemiz cevap vermi~tir. Bunlardan
Say~ n Prof. Dr. Afif Erzen 5 bölüm halindeki tekliflerini bildirmi~, Say~n Prof. Dr.
Halil ~nalc~ k önerisinin ba~~ nda : "Kurumumuzun ölmez kurucusunun hakl ~~bir
hassasiyetle üzerinde durdu~u gibi, bunu, yani Anadolu'nun Türk Yurdu olu~unu
bu fetihle ba~latmak ve kutlamaya bu ruhu vermekten kaç~nmak gerektir. Türklerin
yak~n do~uya Selçuklardan önceki geli~leri ve eski Anadolu'nun tarihi kaynaklar ~~
bu vesile ile ele al~nmal~ , O~uz Türkleri'nin onbirinci as~rdaki kesin fetih ve goçleri
böyle bir çerçevede takdim edilmelidir. Bu sebeple kutlamaya ba~ka bir ad ara~t~ r~labilir," dedikten sonra Anadolu Selçuklu devri kaynaklar~ n~n tespiti ve yay~nlanmas~~için ilmi bir komite kurulmas~ n~ , Konya'da bir Selçuklu müzesinin kurulmas~ n~~
önermekte, Say~ n Prof. Dr. Osman Turan ise bu y~ldönümü için eser haz~ rlamay~~
vadetmekte idi.
27 Nisan 1962 de Orta ve Yeni Ça~~Kollar~n~n birlikte yapt~ klar~~ toplant~da
bu öneriler incelenmi~~ve Genel Kurula sunulmak üzere haz~ rlanan raporda bu
y~ldönümü için yap~ lacak çal~~malar~~yürütmek üzere 5 ki~ilik bir komisyon seçildi~i
yaz~ lm~~t~ r. Kollar~ n bu teklifi Genel Kurulun 29.IV.1962 tarihli toplant~s~nda oybirli~i ile onaylanm~~t~r.
O tarihten bu yana Kollar~n kurdu~u bu komite, esefle kaydedelim ki, hiç bir
~ey yapmam~~t~r.
Geçen Genel Kuruldaki konu~malar üzerine Yönetim Kurulunuz 8.V.1968 de
Orta ve Yeni Ça~~Kollar~ na yeniden birer yaz~~ yazarak komisyonun bir an önce
çal~~maya ba~lamas~n~~rica etmi~tir. Yeni Ça~~Kolundan ald~~~m~ z ~ o.X11.1968
tarihli cevapta konunun 30 Kas~ m 1968 tarihli Kol toplant~s~nda görü~ülerek Komisyona rahmetli Faik Re~ it Unat yerine yeni üyelerimizden Prof. Dr. Adnan Erzi
ile Prof. Dr. ~erafettin Turan'~n seçildi~i bildirilmekte ve Kurum Ba~ kanl~~~n~n
Aral~k ay~~içinde komisyonu toplant~ya ça~~rarak ba~ kan ve raportör seçiminin
yap~ lmas~~ve çal~~malara ba~lanmas~~ teklif edilmekte idi.
Kurumumuz 16 Aral~k 1968 de komisyon üyelerine birer yaz~~yazarak 25
Aral~k Çar~ amba günü toplanmalar~n ~~ rica etmi~tir.
Komisyon 25 Aral~ k 1968 ve 4 Nisan 1969 da toplanarak :
Anadolu'ya ilk Türk göçlerinden ba~l~yarak Anadolu Selçuklu devletinin
sona eri~ine kadar geçen devreyi kapsayan ve makaleler dizisinden meydana gelen
bir arma~an kitap yay~ nlanmas~na,
Anadolu Selçuklular~~ devrine ait kaynaklar~ n ve monografilerin bast~r~lmas~na,
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Malazgirt sava~~n~n goo. y~ldönümü olan 197 ~~ y~l~n~n Nisan-May~s aylar~ nda bir hafta sürecek bir "Seminer" düzenlenmesine,
~ g71 A~ustosunda Malazgirete yap~ lacak kutlama törenlerine Kurumumuzun da bir heyetle kat~lmas~na karar vermi~tir.
KÜLTÜR TARIHI VE POPÜLER YAYINLAR KONUSU

Geçen Genel Kurulda üyelerimizden Dr. Hâmit Ko~ay'~n Türk kültür tarihi
üzerinde ve ayr~ca popüler nitelikte yay~nlar yap~lmas~~hakk~ndaki teklifleri Kollarca
görü~ülmek üzere Kurumumuza havale edilmi~ ti. Konu bütün Kollara yaz~larak
haz~rlanacak eserlerin bas~ lmak üzere gönderilmesi rica edilmi~tir. Bu raporun
yaz~ld~~~~tarihe kadar yaln~ z Eski Ça~~Kolundan cevap gelmi~tir. Eski Ça~~Kolumuz
üyelerin kendi uzmanl~k dallar~nda eserler haz~rlamas~n~~ ve gerekirse yurt ölçüsünde yar~~ma aç~lmas~n~~teklif etmi~tir. Öteki Kollardan al~nacak cevaplara göre
Yönetim Kurulunuz konuyu tekrar inceliyerek gere~ini yapacakt~r.
KITAPLIK

1968 y~l~~içinde kitapl~~~m~zda yap~lan i~leri ~öyle özetliyebiliriz :
Akteryon
: Bu y~l içinde 364'ü sat~n al~nmak, 952'si arma~an ve de~i~im
yolu ile kitapl~~~m~ za 1316 cilt kitap gelmi~, 4853 cilt kitap kay~tlara geçilmi~tir.
Kay~tlar~~yap~lan bu eserlerden 3234'ü Esad Fuad Tugay, ~ gg'u ~emseddin Günaltay ve 1o4'ü Ali Galip Pekel ba~~~' içindeki kitaplardand~r.
Ayr~ca 238'i sat~n al~nmak, ~~o ~~o'u arma~an ve de~i~im yolu ile gelen 1248 ve
Esad Fuad Tugay ba~~~n~dan 906, ki toplam olarak 2154 adet süreli yay~n ve 1492'si
sat~n al~nmak, 555'i de~i~im olmak üzere 2047 adet günlük gazete gelmi~, gerekli
kay~t ve tanzim i~leri yap~lm~~t~r. Bu arada sat~n ald~~~m~z be~~mikrofih~a için de
gereken i~lem bitirilmi~tir.
Eski Hariciyecilerimizden ~eref eyemiz Say~n Esad Fuad Tugay'~n geçen y~l
bize ba~~~lad~~~~de~erli koleksiyonun kay~t i~lemleri bitirilmi~tir. Bu koleksiyon
4118'i kitap, 53'ü yazma, 906'51 periyodik, 58'i albüm,
fotokopi ve ~ 7'si çe~itli
belge olmak üzere 5153 adettir.
Eski Ba~kan~m~ z rahmetli ~emseddin Günaltay'm mirasç~lar~nca ba~~~lanan
kitaplar~n kay~t i~lemleri de sona ermi~tir. Kayd~~yap~lan eserler 757 adettir.
Geçen y~lki raporumuzda Kurumumuza ba~~~ ta bulundu~unu bildirdi~imiz
eski valilerden ve milletvekillerinden rahmetli Ali Galip Pekel'in kitaplar~n~n kay~t
i~leri de tamamen bitirilmi~tir. Kay~t edilen eserler 104 adettir.
Rahmetli Orgeneral Kâz~m Orbay'~n o~lu taraf~ndan Kurumumuza sat~lan
ve I. dünya sava~~~ile Enver Pa~a'ya ve ~ahs~na ait olan ar~ivin bir k~sm~~teslim
al~nm~~t~r.
Kataloglama : Bu y~l içinde 2766 eserin fi~leri yaz~larak yerlerine konmu~tur.
Esad Fuad Tugay koleksiyonuna dahil eserlerden (436's~~hariç) di~erlerinin fi~leri
yaz~lm~~~ve eserler yerlerine konmu~tur.
Okuyucu salonundaki kartoteksler devaml~~olarak okuyucular taraf~ndan kullan~ld~~~~için, görevlilerin çal~~ma odas~nda ikinci bir kataloga ihtiyaç has~l olmu~tur.
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Bu nedenle, yeni kataloglama kurallar~na göre yazd~rma~a ba~lad~~~m~z fi~ler
yerlerine tak~ld~kça eskileri de çal~~ma odam~zdaki kartotekse al~nmaktad~r. ~imdiye
kadar 22 kutunun yeniden yaz~lmas~~bitirilmi~tir.
Di~er i~ler: Vaktiyle muhtelif kimselere kopya ettirilen ~stanbul mezar ta~lar~~
yaz~tlar~~duzenlenmek üzere daktilo ile yaz~m~na ba~lanm~~t~r.
Bu arada vaktiyle "Argüs" ten al~nan ve depoda kalan gazete kupürlerinin
tanzim i~lerine de ba~lanm~~t~r.
Kitap Deposu: Bu y~l yap~lan say~m sonunda 1967/68 kay~plar~m~z~n 20 ve
eskiden kaybolanlarla birlikte kitap kayb~m~z~n 81 adet oldu~u anla~~lm~~t~r.
1968 y~l~~sonunda kitap varl~~~m~z 53.006's~~kitap 38.790'l süreli eserler olmak
üzere 9 .796'ya ula~m~~t~r.
Cilt i~i: 1968 y~l~~içinde 215'i süreli yay~n ve ~ 67'si kitap olmak üzere ceman
383 eser ciltlenmi~tir.
De~i~im: D~~~memleketlerle yapmakta oldu~umuz yay~n de~i~imi 201 ilmi
kurum ve ilim adam~~ile devgml~~ve 21'i ile özel olarak devam etmektedir.
Bedelsiz yay~n da~~t~m~ : Türkiye içindeki üye, ~ah~s, kurum, müze ve kitapl~klara
yap~lan bedelsiz yay~n da~~t~m~~i~i bu y~l içinde kitapl~~~m~za verilmi~tir. Halen,
üyelerimizden ba~ka, 69 ~ah~s ve Kurum'a bedelsiz yay~n gönderilmektedir.
Kitap yard~m~ : Yeni kurulmakta olan kitapl~klardan gelen kitap yard~m~~istekleri, mtiracaat eden kütüphanelerin durumu dikkate al~narak cevapland~r~lma~a
çal~~~lm~~~ve 9 kitapl~~a Atatürk serisi içindeki yay~nlar~m~zla depomuzda mevcut
kayda geçmemi~~fazla eserler ve ayr~bas~mgar gönderilmi~tir.
Kitapl~k Komisyonu: Ihtiyaç duyuldukça toplanan komisyonumuz kitapl~kla
ilgili çe~itli i~leri görü~mü~~ve prensip itibariyle üyelerin kitap al~nmas~~tekliflerinin
hepsinin yerine getirilmesini kabul etmi~tir.
Di~er i~ler: Türk Tarih Kurumu'muzun "Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma
Merkezi" Atatürk'e ait yaz~lm~~~bütün eserlerin elde edilmesini gerekli görmü~~ve
bunun için yap~lan sat~n alma önerilerinden bugüne kadar 260 kitap arma~an,
de~i~im ve sat~n alma yolu ile sa~lanm~~t~r.
1968 Ekim ay~nda Fransa Cumhurba~kan~~General de Gaulle'ün Türkiyeyi'
ziyareti münasebetiyle misafir edildi~i Hariciye Kö~künde, D~~i~leri Bakal~~~~Kültür Dairesi'nin te~ebbüsü ile haz~rlanan "Fransa'da Türkiye ile ilgili olarak 16. ve
~~7. yüzy~llarda yay~nlanm~~~eserler" ve "Türkiye'de Frans~zca olarak yay~nlanan ilk
eserler" adl~~kitap sergisinde, istek üzerine seçti~imiz 22 nadide kitab~m~z te~hir
edilmi~tir.
Ar~ivler :
Kurumumuz kitapl~~ma arma~an edilmi~~olan ar~ivlerden :
) Halil Ethem Eldem ar~ivi
2) Ord. Prof. Dr. Süheyl ünver ar~ivi
cluzenlenmi~, varislerinden sat~n al~nm~~~olup önemli bir k~sm~~Kuruma teslim edilmi~~olan rahmetli Orgeneral Kaz~m Orbay'~n ar~ivi de duzenlenmek üzere ele al~nm~~t~r.
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Bu y~l, Eskiça~~Kolunun ald~~~~kararlarla Alaca Höyük, Perge, Kültepe, Alt~ntepe, Islâhiye, Van - Çavu~tepe, Bayrakl~~kaz~lar~na devam edilmi~, Gebze civar~ndaki Kutluca Köyü mezarl~~~nda bulunan kubbeli mezar ara~t~r~lm~~, Kayseri'nin
Kululu mevkiinde yeni bir kaz~ya ba~lanm~~, Karatepe - Arslanta~'ta ara~t~rmalara
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~mlar~na devam etmi~tir. Bakanl~~~n bu
yak~n ilgisine huzurunuzda te~ekkürü ödev sayar~z.
Bu y~l yap~lan kaz~~ve ara~t~rmalar hakk~nda Kaz~~Direktörlerinden ald~~~m~z
raporlan oldu~u gibi sunuyoruz :
— Alaca Höyük 1968 kaz~s~ :
s —Kurumumuz ad~na Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün de
yard~mlar~~ile Alaca Höyük kaz~s~na bu sene de devam edilmi~tir. Kaz~~heyeti ba~kan~~ Dr. Hâmit Z. Ko~ay, Keban bölgesinde Sakyol Pulur Höyü~ünde kurtarma
kaz~s~~ ile me~gul oldu~u için höyükte kaz~~ i~leri heyet arkeolog mimari Mahmut
Akok'un ba~kanl~~~nda, Onasya arkeolojisi ö~rencilerinden Cumhur Sava~, tekniker
ressam Cengiz Erol ve muhasip Osman Tot'tan kurulu bir heyet taraf~ndan yürütülmü~tür.
Kaz~ya, 6 Temmuz 1968 tarihinden 30 A~ustos 1968 tarihine kadar vasati
40 i~çi ile devam edilmi~tir.
Höyükte, tepedeki sonuncu ev de bo~alt~lm~~~ve bütün kaz~~ alan~~telle çevrilerek bir arkeoloji sitesi haline getirilmi~tir.
Geni~~ölçüde restorasyon i~lerine önem verilen 1968 çal~~malar~nda, küçük
Mabet-saray~n ve büyük Mabet-saray~n giri~i, avlusu ile Sfenkslerin arkas~ndaki
magazinlerin ve kale duvarlar~n~n restorasyonuna devam edilmi~tir.
XXX-XXXIV/44-5o plân karelerinde aç~lan ~~o x 35 m. ebad~ndaki ocakta
5.70 m. derinli~e inilmi~tir. "S" ad~~verilen ocakta zay~f Osmanl~~temellerinden
sonra Frig serami~i ve temelleri görülmü~tür. Bunun alt~nda Hitit seramik parçalar~na ve bu devre ait olmas~~muhtemel olan bir kuyu ile bir f~r~n izine raslanm~~t~r.
Belli bir mimari vermeyen bu sahan~n senkronik olarak ~ehrin orta meydan~~olmas~~
dolay~s~yla, çok tahrip edildi~i anla~~lmaktad~r. 5.70 m. derinlikte ise yang~n ve
Eski Tunç Devri seramik parçalar~na raslanm~~t~r.
Bu sahada kayde de~er önemli bir buluntu yoktur.
Frig, Hitit ve Eski Tunç Devrine ait 35 parça küçük eser muhafaza edilmek
üzere Alaca Höyük Müzesi muhaf~z~~Süleyman Yalç~n'a teslim edilmi~tir.
Bu seneki kaz~~yeri, gelecek mevsim kuzeye do~ru uzat~larak ba~ta Frig tabakas~~olmak üzere di~er katlar~n kontrolleri yap~labilecek ve Eski Hitit iskân~~ile Bak~r
Ça~~~yerle~mesi ara~t~r~lacakt~r.
DR. FUM~T Z. KO~AY

2 — Perge Kaz~s~ :
Perge kaz~s~, haz~rl~k saf halar~~hariç, 15 Eylulden 28 Ekime kadar devam etmi~~
ve heyet, ba~kanl~~~m alt~nda Doç. Dr. Adnan Pekman, Dr. Somay Onurkan, Pandeli Zoridis, y. mimar Berge Aran, desinatör Akif Dâi, foto~raf uzman~~Aziz Albek
ve ileri sömestrlerden 3 ö~renciden meydana gelmi~tir.
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— Iki ~ehir kap~s~~aras~ndaki meydan ara~t~rmalar~ :
Meydan~n do~usunda k~smen agora'n~n, k~smen geç devir dükkanlar~~ ve
sair binalar~ n önünde yer alan 4,30 m. geni~lik ve takriben 96 m. uzunlukta bir
portik meydana ç~kar~lm~~ t~r. Meydan~n bat~s~nda ise iyi durumda an~tsal bir çe~me
binas~~(Nimfeum) bulunmu~ tur ki bu bina 14,85 m. uzunluk ve 2,85 m. geni~likte
bir havuz ve onun gerisinde yer alan ve iki katl~~bir sütun mimarisiyle süsl~i dört
höcreli bir fasad duvar~ ndan meydana geliyordu. Nimfeum'a biti~ik olarak 2,90 m.
geni~lik ve 2,08 m. derinlikte üzeri tonoz kemerli büyük bir ni~~bulunmu~, temelleri
Nimfeum temellerine k~ yasla daha derin olan bu ni~in Nimfeum'dan daha eski
oldu~u ve büyük bir ihtimalle dini bir karakter ta~~d~~~~anla~~lm~~t~r. Nimfeum'a
ait bir in~a kitabesi bu yap~n~ n Artemis Pergaia, Imparator Septimius Severus,
onun kar~s~~ ve o~ullar~ na ithaf edildi~ini bildirmektedir. Nitekim ni~in içinde
Artemis'in, onun solunda imparatorun, sa~~nda kar~s~n~ n heykelleri, havuzun içinde
ise gayet iyi durumda giyimli kad~n ve erkek heykelleri ve birtak~m ba~lar bulunmu~tur. Ayr~ ca Artemis Pergaia, Kharit'ler, Eros taraf ~ndan taçland~r~lan Afrodit
tasvirlerini havi kabartma levhalar da enteresand~r.
Meydan~~güneyde s~n~rland~ ran iç k~sm~~kemerli ve höcreli bir fasad duvasonralar~~ ~ehir kap~s~~olarak kullan~lan kap~n~n gerisinde an~tsal bir
ortas~nda,
r~n~n
tak bulunmu~tur. Devlet Su i~lerinin bize verdi~i bir vinç saysesinde a~~rl~klar~~3-4
ton aras~nda de~i~en muazzam mimari parçalar kald~r~ld ~ktan sonra bu tak~n masif
podium ~eklinde olan ayaklar~na raslanm~~~ ve ~ekli hakk~nda bir fikir edinmek
mümkün olmu~tur. Bu tak~n cephesinde iki~er sütun taraf~ndan ta~~nan zengin
bezemeli bir saçakl~k yer al~ yor, orta geçidin üzeri, cepheye yar~m daire ~eklinde
akseden kasetli bir tonoz kemerle örtülü bulunuyor, binan~n en üstünde ise üçgen
bir al~nl~k duruyordu (Suriye tarz~ nda bir al~nl~k). Tak~n Nimfeum'la ça~da~~oldu~u
söylenebilir.
Ayn~~ fasad duvar~n~n d~~~ , bu duvar surun içine al~nd~ ktan sonra (belki
M.s. 4. yüzy~l) mermerle kaplanm~~~ve önüne dev~ irme malzemeden yap~lm~~~bir
sütun mimarisi oturtulmu~tur. Sütunlar~~ta~~ yan yüksek postamentlerin aras~nda
~ehrin ba~l~ca tanr~lar~n~~tasvir eden heykeller duruyordu ki M.ö. 5.-4. yüzy~l grek
orijinallerinin kopyalar~~olan bu heykeller aras~ nda Artemis, Afrodit, Nemesis,
Asklepios (?) heykelleri gösterilebilir. Arkayik kore'ler tarz~nda giyinmi~~"arkayizan"
bir kad~ n heykeli (Athena?) ve bundan ba~ka birtak~m ba~lar ayr~ca zikre de~er.
2 — Bat~~ha~r~am~ndaki ara~t~rmalar: 1967 y~l~nda Dr. Onurkan taraf~ ndan gerekli
yerlerde sondajlar yap~lmak suretiyle plan~~ ç~kar~lm~~~olan bat~~hamam~nda yine
ayn~~uzman~n nezareti alt~nda yap~lan tamamlay~c~~ara~t~ rmalar sayesinde çe~itli
mekânlar aras~ndaki kap~~ve geçitler tesbit edilmi~, bu suretle hamamdaki çe~itli
mekanlar~ n mahiyeti daha kesin olarak aç~ kland~~~~gibi, hamamdaki sirkülasyon
hakk~nda da aç~k bir fikir edinmek mümkün olmu~tur.
3 — Mabet ara~t~rmalar~ : ~ehrin takriben ~~km. güneyinde, Eyiliktepe ile Aksu
~lkö~retmen Okulu aras~ ndaki bir tarlada, büyük bir Dor mabedi bulunmu~, fakat
mevsim ilerlemi~~oldu~undan mermerden yap~lm~~~olan mabedin güney-bat~~ ve
güney-do~u kö~elerinde sondajlarla yetinilmi~, bu k~sa çal~~maya ra~men mabedin
baz~~plan özelliklerini tesbit etmek mümkün olmu~tur. Ana ekseni kuzeyden güneye
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yönetilmi~~olan mabet üç kademeli bir krepis'e sahip bulunmakta ve güney k~sa
taraf~n~n uzunlu~u, stylobat kö~elerinden ölçmek suretiyle, 21,50 m. yi bulmaktad~r.
Mabedin bu taraf~nda 6 sütun bulundu~u hesaplanm~~t~ r. Uzun taraflardaki sütun
say~s~~ise daha henüz bilinmemektedir. Sütunlar~ n taban çap~~ 1,10 m. uzun taraf
eksen mesafeleri 4,04 m. dir. Güney-bat~~kö~esinde in situ olarak duran sütun kasna~~~ile uzun tarafta ondan hemen sonra gelen sütunun eksen mesafesinin 3,72 m.
olu~ u bu mabette oldukça belirli bir kö~ e kontraksiyonunun varl~~~ na i~aret etmektedir. Mabedin orta k~s~ mlar~~ve bilhassa cella's~~hakk~ nda henüz bir fikrimiz yoktur;
üst k~s~ mlara ait mimari parçalara da raslanmam~~t~ r. Büyüklük ve bilhassa krepis
kademelerinin alt k~s~ mlar~ ndaki gölge silmeleri bak~m~ ndan Klaros'taki Apollon
mabediyle benzerlik gösteren bu mabedin M.ö. 4. yüzy~la ait oldu~u kayd~~ihtiyatla
ileri sürülebilir. Acaba bu mabet antik yazarlar ve kitabeler taraf~ndan zikrolunan
ünlü Artemis Pergaia mabedi midir? Bu hususta kesin bir hüküm vermemekle beraber bunu pek muhtemel görmüyoruz. Çünkü Perge ~ehri sikkeleri üzerinde mabet
ekser hallerde Iyon, bazan da Korint nizam~nda tasvir edilmi~ tir. Bununla beraber,
içinde müteaddit mabedler bulunmas~~ muhtemel olan kutsal alan~~ ke~fetti~imizi
zannediyoruz. Ayn~~yerde daha geni~~ölçüde tasarlad~~~m~z 1969 kaz~lar~n~n bu
hususta bizleri ayd~ nlataca~~n~~kuvvetle ümid ediyoruz.
ORD. PROF. DR. ARIF MÜFID MANSEL

3 — Kültepe Kaz~lar~ :
Oyelerimizden Prof. Dr. Tahsin özgüç'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, Dr. Kutlu Emre, Asistan Aykut
Çmaro~lu, Arkeolog Erman Okay, Özden Umut, Mustafa Taner, ve foto~raf Selahattin Oztartan'dan kurulu heyet taraf~ndan idare edilmekte olan Kültepe-Kani~~
kaz~lar~na bu y~ l da devam olunmu~ tur. Kaz~lara, her sene oldu~u gibi, bu sene de
görgü ve bilgilerini artt~ rmak üzere 5 arkeoloji ö~rencisi kat~lm~~t~r.
As~ l sitadel'de, B. Hrozny'nin tahrip etti~i merkezi k~sm~n güney-bat~s~ndaki
büyük kaz~~sahas~nda aç~~a ç~kar~ lan ve Karum'daki I b katiyle ça~da~~olan Saray~ n
22-25/V-bb plan karelerine dü~en çe~itli odalar~, dar-uzun koridorlar~~ve salonlar~~
tetkik edildi. ~iddetli bir yang~nla tahrip edilen bu saray kuzey Suriye'deki eski
Babil devri saraylar~n~n Anadolu'daki yerli ve ilk paralelidir.
Kültepe saray~n~ n ne zaman ve kimin taraf~ndan yak~ld~~~n~~henüz, kesin
olarak ifade etmek mümkün de~ilse de, bu felaketi Anitta ile münasebete getirmek
için baz~~ipuçlar~n~n varl~~~~görülmektedir.
Bunun alt~ nda geni~~salonlar~, taban~~ ta~~dö~eli odalar~~ve kerpiç duvarlar~n~n
s~k a~aç dikmelerle takviye edildi~i görülen ikinci büyük bir bina ke~folundu. Oda
tabanlar~~üstündeki serami~e, damga mühür bask~l~~bullelere ve bilhassa çivi yaz~l~~
tabletlere göre bu bina, Karum'un ikinci yap~~kat~~ile ça~da~t~r. Bu yap~lar, Kani~'te
hüküm süren krallar~n birbirinin harabeleri üstüne in~a ettirdikleri saraylar~n tabakalanmalar~~ bak~m~ndan çok önemlidir. Bundan sonraki çal~~malar~m~z, müstakil
yap~~katlar~~halinde görülen Kültepe saraylar~n~ n, Kütlepe'de hüküm süren krallardan hangilerine ait oldu~unu da ayd~nlatm~ya yard~ m edecektir. Yaz~l~~vesikalar~n
yard~m~~ile sa~lanan bu sonuç, Anadolu tarihinin ba~lang~ç ça~~~için çok manal~d~r.
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Sitaderde at~lm~~, tekrar tekrar kullan~lm~~~durumda bazalt heykel parçalar~na
da rasland~. B. Hrozny'nin bulduklar~~da gözönünde tutulursa, çe~itli konulara ait
olan bu parçalar~n say~s~n~n artt~~~~görülür.
9. yüzy~l~n ba~~ndaki bir saray~~süsleyen kabartmal~~ortostad parçalar~n~~ayr~ca
yay~nlayaca~~z. Kanaatimizce bu saray, maruz kald~~~~büyük yang~ndan sonra,
Hellenistik devrin insanlar~~taraf~ndan tahrip edilmi~, ta~lar~~parçalanarak, yeni
in~a olunan binalarda kullan~lm~~t~r. Tabal krall~~~~~ehirlerinden biri olan Kültepe'deki Geç-Hitit saray~n~n II. Sargon'dan çok evvel yak~ld~~~n~~gösteren ipuçlar~n~n
varl~~~, ileride, münaka~a konusu haline getirilecektir. Kültepe'de Geç-Assur ça~~n~n
8-9. yüzy~l~na ait linear üslupta silindir mühürlerinin ke~fi, bu konular~n izah~na
yard~mc~~olacakt~r.
Kululu sitadel'indeki yak~lm~~~kerpiç binalar~n enkaz~~da Helenistik devir
insanlar~~ taraf~ndan silinip süpürülmü~ tür. Bu, Kayseri ovasmda mü~terek bir
manzara halinde görülmektedir. Çünkü, ~ehirlerin bir ço~unda, Geç-Hitit harabeleri
üstüne, bu devrin büyük yap~lar~~kurulmu~tur. Yaln~z, Kani~~saray~, Tabal ülkesinde felakete u~rayan ilk saraylardan biri olup, bunun sorumlusu II. Sargon
Kululu, stratejik durumu icab~, en geç tahrip olunan, çok dayanan Tabal
ülkesi merkezlerinden biridir. Kanaatimizce, Kululu II. Sargon'u dahi Milid ve
Tilgarimmu'dan daha fazla u~'ra~t~rm~~t~r. Bu bak~mdan, Tabal tarihinin çe~itli
safhalar~n~, de~i~ik ~ehirlerdeki kal~nt~lar~n tabakalanmas~na göre incelemek, bunlar~~
Assur vesikalar~n~n yard~m~~ile de~erlendirmek laz~md~r. Kult~lu'da muhtelif parçalar halinde derleyip restore etti~imiz büyük heykel, sfenksin gövde parças~, tanr~~
heykeli ba~~, kral heykeli ba~~, sekizinci yüzy~l~n en sonuna aittir. Bu devirde Kültepe'de bu tip eserlerin yap~lmad~~~n~, g. uncu yüzy~l~n bir daha geri gelmedi~ini
görüyoruz. Kululu'da buldu~umuz adil prens A-la?-1i-s'in steli'nde, prens adilâne
bir hâkimiyet kurdu~undan bahsetmekte ve steli tahrip edecekleri lânetlemektedir.
Biz, Kültepe'de bu türlü hiyeroglifli yaz~tlara da raslamad~k. Tabal K~rall~~~n~n bu
geç safhas~nda zapt~~güç müstahkem da~~~ehirleri birinci derecede önem kazanm~~ t~r.
Karum'da hem I b, hem de II yap~~kat~nda çal~~t~k. ee-dd/19-2o plan karelerinde I b kat~nda hem boy, hem yaz~~~ekli, hem de m~~hteva bak~m~ndan, ~imdiye
kadar bulunanlardan çok farkl~~tabletlere raslad~k. Bu tip yeni vesikalarm Kart~m
sahas~n~n do~u k~sm~na do~ru artaca~~~ve bu bölgedeki ar~ivlerin de~i~iklikler gösterece~i anla~~lmaktad~ r. Bu I b mahallesinde dikkati üstüne çeken di~er önemli bir
husus da, buradaki yap~lar~n çok iyi korunmu~~olmalar~d~r. Ta~~sanduka mezarlar
da, eski devirde soyulmu~~olmalar~na ra~men, yine küçümsenmiyecek miktarda ölü
hediyeleriyle kar~~m~za ç~kt~.
II kat~, C-E/8-~~o ve M-N/ ~~o-~~~~karelerinde, yani Karum'un kuzey yar~s~ndaki
as~l Assur mahallelerinde tetkik ettik. Burada, ocaklar~, f~r~nlar~, tand~rlar~, kilerleri
çok iyi durumda korunmu~~olan üç Assur'lu tüccara ait üç ayr~~ve yeni ar~ive raslad~k. Mühür bask~lar~, çe~itli ta~~e~ya, çanak çömlek bulduk. Kültepe-Kani~~her
zamanki zenginli~i, çe~itlili~i ile kar~~m~zda idi. Karumun 600 m. do~usunda yapt~~~m~z yeni ara~t~rmalar, bu ~ehrin tahminimizden çok daha büyük oldu~unu ve eski
önasya'mn en büyük ~ehirleri aras~nda yerini ald~~~n~~göstermi~tir.
PROF. DR. TAIIS~N OZGÜÇ
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Kurumumuz ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na Kultepe kaz~~
heyeti taraf~ndan idare edilmekte olan Alt~ntepe kaz~lar~na bu sene de devam olundu. ~ehrin ikinci kale ku~a~~n~n bat~~ve güney-bat~ya bakan k~s~mlar~, hemen hemen
tamamen meydana ç~kar~ld~ . Kiklopeen tarzda in~a olunan bu geç safha surlar~,
kabul salonu ile ça~da~t~r. S~rtlara teras ~eklinde in~a olunan eski safhan~n kerpiç
binalar~, çok defa, ikinci safhan~n beden duvarlar~~ taraf~ndan tahrip edilmi~tir.
Ilk safhaya ait olan mabedi ve devlet depolar~n~~çevreleyen ilk ku~ak, ikincinin
d~~~nda olup, in~a tarz~~ve kuleleri bak~m~ndan ilkinden farkl~d~r. Bugün, Alt~ntepe,
Erzincan - Erzurum ~osesi üstünde, iki kale ku~a~~, bir mabedi, bir kabul salonu,
uç prens mezar~, bir aç~k hava mabedi, bir devlet deposu ve çe~itli özel evleriyle,
bir aç~ k hava müzesi halinde durmaktad~r.
PROF. DR. TAHSIN ÖZGüÇ

5 — Isldh~ ye Bölgesi Çal~~malar~ :
üyelerimizden Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m'~n yönetimi alt~nda Stockholm
üniversitesinden Prof. Dr. Nils-Gustav Gejvall (Osteolog), ayni Üniversiteden
Uzman Brigitte Gejvall (Osteolog), Handan Alk~m, Doç. Dr. Refakat Çiner, Mühendis-Topograf Ferit Koper, Asistan Ali Dinçol, Aziz Albek (Foto uzman~), Desinatör Sarpol Ba~ar Izgiz, Sabahattin A~alda~, Semiray özbilen, Saadet Barutçu
ve Veysel Ercan'dan kurulu bir heyet taraf~ ndan Kurumumuz ad~na —Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün ve Istanbul Üniversitesinin i~tirakiyle— yap~lmakta olan Islâhiye bölgesi ara~t~ rmalar~na 15 A~ustos - 20 Ekim 1968 tarihleri
aras~ nda devam edildi. Bu dönemde Gedikli (Karahöyük) kaz~s~n~n nihai raporunun
haz~rl~klar~n~n geli~ tirilmesi amaciyle Gaziantep Müzesinde, Gedikli'de ve Tilmen'de
çe~itli buluntular üzerinde incelemelerde bulunulmu~, osteolojik malzemenin tetkiki
tamamlanm~~, C-14 metodu ile tarihlendirme deneylerine giri~ilmi~, Gaziantep
dolaylar~ ndaki höyüklerde topraküstü incelemeleri yap~lm~~, Amanus bölgesinin
tarihi co~rafyas~~ ile ilgili ara~t~rmalar tekemmül ettirilmi~~ve do~u, güney-do~u,
güney ve bat~~Anadolu'da yap~lmakta olan kaz~ lar mahallinde gözden geçirilmi~tir.
Heyetimizin üç gruba ayr~l~ p paralel olarak gerçekle~tirdi~i bu çal~~malar~n özeti
a~a~~dad~r :
Gaziantep Müzesinde, Gedikli ve Tilmen Höyüklerinde incelemeler :
Buluntular~m~z~ n muhafaza ve te~hir edilmekte oldu~u Gaziantep Müzesinde,
Gedikli'nin 1964-1967 dönemlerinde meydana ç~kan çe~itli eserlerinin resimleri
çekilmi~, desen ve profilleri çizilmi~~ve keramografik etüdleri yap~lm~~t~r. Bu arada
Gedikli ve Tilmen Höyülderinde mimarl~ k, desen ve tamamlarc~~not alma i~leri
mahallinde geli~tirilmi~tir.
Osteolojik malzemenin tetkiki :
Gedikli'de hem kremasyon mezarlar~ nda bulunan kemik kal~nt~lar~~ve hem
basit topra~a gömülerde meydana ç~kar~ lan iskeletler üzerinde yap~lan incelemeler
bitirilmi~~ve paleoserolojik deneylere giri~ilmi~tir.
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1964-1967 dönemlerinde Gedikli'de pi~mi~~topraktan yap~lma çömlekler
içinde buldu~umuz 271 mezar~n içinden ç~kan kemik parçac~klar~n~~gözden geçiren
Prof. N.-G. Gejvall'in bu konu ile ilgili etüdü nihai kaz~~raporumuzda özel bir bölüm
halinde yay~mlanacakt ~r. Daha önce de aç~klanm~~~oldu~u üzere, bu mezarlar~n
% 9(3'1 k~smi yakma-mezar (=kremasyon) ve % ~ o'u da basit gömü durumundad~ r.
Gedikli'de meydana ç~ kard~~~m~z k~smi kremasyonun hemen bütün safhalar~~ile
ilgili arkeolojik delillerin, gerek Bo~azköy men~eli bir krali Hitit kremasyonunu
tasvir eden tabletlerdeki (M.ö. XIV.-XIII. yüzy~l) ve gerek Biaddda okudu~um=
Patroklos'un ve Hektor'un cesetlerinin yak~l~~~törenine ait kay~tlara büyük benzerlikler göstermesinin dikkat çekecek bir olay oldu~unu bu vesile ile bir defa daha
belirtmek isteriz.
Basit topra~a gömülerde buldu~umuz iskeletler üzerindeki paleoantropolojik
tetkikler Doç. Dr. Refakat Çiner taraf~ndan tamamlanm~~t~ r. Kendisinin bu ara~t~rmas~~nihai raporumuzda müstakil bir bölüm halinde ne~redilecektir.
Iskeletlerin belirli kal~nt~lar~ndan faydalanarak paleoserolojik deneylerle
Gedikli'de ya~am~~~olan halk~n mensup oldu~u kan gruplar~n~~tayin etmek amaciyle
Hematolog Dr. Koray Dinçol, Bakteriyolog Dr. Adil Öner ve Asistan Ali Dinçol'un
çal~~malar~~olumlu bir ~ekilde geli~ mektedir. Kendilerinin bu alandaki ara~t~rmalar~~
ayr~ca yarmlanacakt~r.
C-14 metodu ile tarihlendirme deneyleri :
Bununla ilgili ortak çal~~malar Pennsylvania (Philadelphia-Amerika) ve
Groningen (Hollanda) Üniversitelerinin Fizik ve Do~al Bilimler Laboratuarlar~~
taraf~ndan yap~lmaktad~r. Bu çal~~malar~n yak~nda sonuçlanaca~~n~~ummaktay~z.
Gaziantep dolaylar~ ndaki incelemeler:
Gedikli ve Tilmen Höyüklerinkine benzer buluntular~~tesbit etmek ve kuzey-bat~~
Mezopotamya'dan gelerek Gaziantep ve Islâhiye bölgelerine girip geçen tarihi
yollar~~gözden geçirmek amaciyle Gaziantep'e ba~l~~Karkam~~, Kilis ve O~uzeli
yöresinde Gaziantep Müzesi Müdürü Bayan Sabahat Gö~ü~'ün i~tirakiyle bir ilk
istik.~af gezisi yapt~ k. Son metodlara uygun sistematik topraküstü höyük ara~t~rmam~z~~daha sonraki dönemlerden birinde gerçekle~tirmeyi plânlam~~~bulunuyoruz.
Bu muvakkat istik~af~m~ z vesilesiyle özellikle Til Ba~ar, Til Habe~, Oylum Höyük,
Tünp ve Körkün üzerinde k~saca durmak istiyoruz.
a) Til Ba~ar:
Gaziantep'in ku~~uçumu 28 km. kadar güney-do~usunda kin bir höyük olup
topraküstü keramik buluntular~na göre Eski Bronz Ça~~ndan bugüne kadar sürekli
bir yerle~meye sahne te~kil etmi~tir. Yüksekli~i yakla~~k olarak 30 m. dir. Til Ba~ar'~n
5 km. kadar kuzey-bat~s~nda Z~ramba köyü yak~n~nda âdeta ova zemini seviyesinde
olan kayal~k bir alanda Roma veya Geç-Antik Ça~a ait kayaya oyulmu~, say~lar~~
pek çok, ufak çapta mezarlar mevcuttur. Bunlarm büyük bir k~sm~n~n köylüler
taraf~ndan aç~lm~~~oldu~unu duyduk ve bir ikisinin hemen kenar~na at~lan taze
topraktan da baz~lar~n~n çok k~sa bir süre önce bo~alt~ld~~~n~~anlad~k. Geni~~bir sahaya
yay~lan bu nekropolde ilgililer taraf~ ndan vakit kaybetmeden bir kaz~ya giri~ilmesini
zorunlu görmekteyiz.
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Til Habe~~ (yeni ad~~: Yavuzlu veya Yananköy) :
Gaziantep'in ku~~uçumu 41 km. güney güney-bat~s~nda ve Mercidab~k Ovas~n~n
kuzey kesimindedir. Yüksekli~i 32 m. kadar olan bu Höyü~ün üzerinde ve ete~inde
bugünkü köy evleri yer almaktad~ r. Gedikli Höyü~ünün gerek M~, M2 ve M5
mezarlar~ nda ve gerek kremasyon gömülerinde raslan~lm~~~olan k~rm~z~mtrak portakal renkli pi~mi~~topraktan yap~lma iyi perdahl~~"bodur meyvelikleri" nin benzeri
olan bir "meyveli~in" bir süre önce Gaziantep Müzesine Til Habe~'ten getirilmi~~
olmas~~(kr~. Belleten XXX (1966), s. 20) bu Höyü~e ayr~~bir önem vermemize sebep
oldu. Hem eski ça~lar~ n hem de bugünün yerle~meleri taraf~ndan büyük tahribe
u~rat~lm~~~olan Til Habe~'te toplad~~~m~ z keramik parçalar~ndan bu höyü~ün Eski
Bronz Ça~~ ndan itibaren bugüne kadar devaml~~bir iskan gördü~ü anla~~lmaktad~r.
Topraküstü buluntular~~ Til Habe~'in bilhassa M.ö. I. biny~l~ nda ve Geç-Antik
ça~da yo~un bir yerle~meye sahne te~kil etti~ini göstermektedir.
Oylum Höyük:
Til Habe~'in 9 km. kadar bat~s~ nda ve Kilis ilçesinin de 6 km. az güney-do~usunda ayni ad~~ta~~ yan bir köyün içinde olan bu höyü~ün yüksekli~i 30 m. yi geç
mektedir. Halep'ten dolay~siyle kuzey Suriye'den gelen ve bir taraftan kuzeye
dönerek Gaziantep'e bir taraftan da kuzey-bat ~ya yönelerek Islâhiye, Tilmen
Höyük ve Zincirli (Sam'al) bölgesine giden tarihi yolun adeta kav~ak noktas~nda
bulunan Oylum Höyü~ünün önemli bir co~rafi ve stratejik konumu vard~r. Topraküstü kal~nt~lar~ na göre Kalkolitik (?) ve eski Bronz Ça~~ndan itibaren süreklilik
gösteren ve Kilis bölgesinin hemen en büyük höyü~ü olan Oylum Höyü~ünün, eski
devirlerde krall bir merkez oldu~unu pek muhtemel addetmekteyiz. Islâhiye bölgesindeki kaz~lar~m~z~~tamamlad~~~= zaman Oylum Höyü~ünde bir kaz~ya ba~lamay~~ve bir yandan Suriye, bir yandan da güney-do~u Anadolu kültürünün temas
kurdu~u Kilis m~ ntakas~n~n arkeolojisini ayd~ nlatmaya gayret sarfetmeyi program~m~za alm~~~bulunuyoruz.
Tünp Höyük (yeni ad~~ : Yaz~l~) :
Gaziantep'in ku~~uçumu 25 km. kadar güney güney-do~usundad~r. Höyü~ün
güney-do~u, güney ve güney-bat~~ete~inde ve k~smen yamac~nda ayni ad~~ta~~yan
bir köy vard~r. Topraküstü kal~nt~lar~ na göre Tünp Höyü~ünün M.ö. II. ve I. biny~llar~nda yo~un bir surette iskân edildi~i anla~~lmaktad~r. Tünp Höyü~ünün ba~ka
bir önemi de, burada iki Hitit hiyeroglif (=hiyeroglif Luvcas~) yaz~t~n~n bir süre
önce bulunmas~~ve Gaziantep Müzesine getirilmi~~olmas~d~r (Bilindi~i üzere, bunlardan biri Prof. M. Kalaç taraf~ ndan yay~nlanm~~t~, bk. Tünp Hiyerog4f raz~t~,
~stanbul, 1965; ikincisi için kr~. M. Kalaç Belleten'de XXXII (1968), s. 317 vdd.
ve res. 4, 5 ve 8).
Mahallinde yapt~~~m~ z incelemelerde bu Höyü~ün köylüler taraf~ndan âdetâ
delik de~ik edilerek son derece tahrip edilmekte oldu~unu üzüntü ile gördük. Höyü~ün bilhassa do~u, güney ve güney-bat~~yamac~nda ete~e yak~n kesimlerde say~lar~~
oldukça kabar~k bir yekün te~kil eden oda-mezarlar~ n hemen hepsi köylüler taraf~ndan aç~lm~~~ve içinden ç~ kan buluntular yok edilmi~~ve oda-mezarlar~n büyük bir
k~sm~~maalesef y~k~lm~~t~ r. Bunlardan ancak yedisi taraf~m~ zca görülerek ölçüleri
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al~nabildi. Oda-mezarlar~n dört yan~~ ta~~örgülü olup üstleri, megalitik görünü~lü
monolitlerle örtülüdür. Uzunluklar~~3.35-3.60 m., geni~likleri 1.18-2.00 m. ve yükseklikleri de I.35-1.50 m. aras~nda de~i~mektedir. in~a tekni~i Gedikli'de meydana
ç~kard~g~m~z oda-mezarlar~na (M1-M5 ) pek benzemektedir. Tabanlar~~dikdörtgen
planl~~olup tavanlar~ ndan daha geni~tir, ba~ ka bir deyimle iki uzun yan duvar içe
do~ru e~ik bir ~ekilde yükselmektedir. Tünp mezarlar~n~n içinde, aç~c~lar taraf~ndan maalesef ezilmi~~ve parçalanm~~~iskelet ve çanak-çömlek k~r~klar~~gördük. Yapt~~~m~z soru~turmada, tüm kaplar~ n da meydana ç~km~~~oldu~u haberini ald~k,
fakat bunlardan her hangi birini görme imkan~n~~ bulamad~k. Keramik parçalar~na
göre bu mezarlar~ n M.ö. II. biny~l~n~ n ilk veya ikinci çeyre~ine ait olabileceklerini
zannetmekteyiz. Bu vesile ile bir noktay~~belirtmek isteriz : Son bir kaç y~l içinde
Ankara ve Istanbul Müzelerinin depolar~na sat~ n alma yolu ile giren, genellikle
güneydo~u Anadolu men~eli oldu~u söylenen ve daha ziyade M.ö. II. ve I. biny~llar~na, baz~lar~~ise Roma ve Geç-Antik Ça~~na ait oldu~u anla~~lan çe~itli buluntular~n bir k~sm~n~ n Gaziantep bölgesindeki mezarlardan define aray~c~lar~~taraf~ndan
ç~kar~lm~~~olma ihtimalini dü~ünmek yerinde olur. Tünp Höyü~ü ve Z~ramba
nekropolü tahribat~n~ n bir an önce önüne geçilmesi kan~s~nday~z.
e) Körkün :
Gaziantep'in yakla~~ k olarak 14 km. güneygüney-do~usunda kin Körkün
köyünün 400-500 m. güney-do~usundaki bir tarla içinde 1967 y~l~nda Hitit hiyeroglif
yaz~tl~~ve kabartmal~~bir stel bulunmu~~ve Müze Müdürü Bayan Sabahat Gö~ü~~
taraf~ndan Gaziantep Müzesine nakledilmi~ ti. Buluntu yerini mahallinde görmek
amaciyle ad~~geçen köye gittik, ancak bugünkü köyün içinde veya yak~n~nda her
hangi bir eski iskâna rasl~yamad~ k. Söz konusu stelin içinde bulundu~u söylenen
tarla ekili oldu~u için ayr~nt~l~~ bir inceleme yapma imkan~~da has~l olamad~. Bir
yüzü muhaddep (d~~ bükey), öteki yüzü ise düz olan "hiyeroglif Luvca yaz~tl~" ve
ilginç kabartmal~~bu stelin yay~n~~Prof. Mustafa Kalaç taraf~ ndan yap~lacakt~r.
Stelin buluntu yerinde ve yak~n dolaylar~ nda bir ara~t~rma yap~lmas~n~~ zorunlu
görmekteyiz.
V. Amanus bölgesinin tarihi co~ rafyas~~ ile ilgili ara~ t~ rmalar :
Tarihi yollar ~ebekesini istik~af maksadiyle geçen y~l ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ad~na yapt~~~m~z ara~t~rmalar~n bir devam~~olmak üzere 1968'de ayn~~
alandaki incelemelerimizi Türk Tarih Kurumu ad~na geli~tirdik ve Amanus Da~lar~n~n bat~s~ndaki Osmaniye Ovas~~ile Amanuslar~n do~usundaki Islahiye (eski ad~~ :
Nikopolis) aras~ nda Yarpuz (eski ad~ : Kilikya'daki Arabissos?) üzerinden geçen
t:an yolu izledik. Geçilmesi çok zor olan bu yolun, ancak Arslanl~~Bel ve Beylân
geçidi üzerinden Amanuslar~~(=Gâvur Da~lar~n', Nur Da~lar~n~) a~an esas iki yol
kapat~ld~~~~vakit kullan~ lan tâli yollardan biri oldu~u anla~~lmaktad~ r. Söz konusu
bu fail yolun geçi~~yerleri : Osmaniye Ovas~~- Çona köyü güneyindeki yol kav~ak"eski bir köprü yeri-Zerenli-Yarpuz-Karayi~itler-Kabaklar-Çerçili-Islahiye (ku~~
uçumu uzakl~~~~: 34 km., gerçek yol mesafesi : 45 km.). Bu ikinci yol üzerinde,
Osmaniye'nin 6 km. kadar kuzey-bat~s~ndaki temelleri Geç Roma devrine kadar
inen bir köprü y~k~nt~s~n~~ve bugünkü Yarpuz Buca~~~içindeki Geç Antik ve Bizans
'Miden C. XXXIII, 26
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ça~lar~na ait bina y~k~nt~lar~n~~ve mozaik dö~emeli bir yap~~kal~nt~s~n~~—tesbit etti~imiz antik yerler aras~ nda— özellikle zikretmek isteriz.
VI. Muhtelif müzelerde ve kaz ~~ yerlerinde incelemeler:
Son y~ llarda Anadolu'nun tarih-öncesi ve klasik ça~lar-öncesi arkeolojisinde
de~i~ikliklere ve büyük geli~melere yol açan kaz~lar~, Gedikli'nin nihai yay~n haz~rl~klar~~ile me~gul oldu~umuz bu s~rada, hafriyat yap~l~ rken görmeyi ve bu vesile ile
bir kaç müzede incelemelerde bulunmay~~da program~m~za ald~k. Ziyaret etti~imiz
kaz~~yerleri ~unlard~r: Alaca Höyük, Eskiyapar, Bo~azköy, Kültepe (Kârum ve
Höyük), Malatya (Arslantepe), Karain (Antalya), Elmal~~(Karata~-Semayük),
Afrodisias, Milet, Efes, Bayrakl~~(Izmir) ve Sart. Mesleki tetkiklerde bulundu~umuz
Müzeler: Ankara, Alaca Höyük, Bo~azköy, Kayseri, Malatya (Gazi Ilkokulundaki
depo), Antakya (Hatay), Adana, Antalya, Karain, Afrodisias (depo), Efes, Izmir
ve Sart (depo). Bu ziyaret ve incelemelerimiz vesilesiyle Heyetimize yak~n ilgi, konukseverlik ve kolayl~klar gösteren ad~~geçen kaz~lar~ n direktörlerine, kurul üyelerine ve çal~~malar~m~z için büyük kolayl~klar sa~l~ yan Müze Müdürlerine içten
te~ekkürlerimizi sunmay~~ bir borç saymaktay~z.
Heyetimiz Antakya Müzesinde özellikle Tabara el-Ak~-ad ve Tell e~-~eyh
men~eli keramik buluntular~~üzerinde çal~~m~~t~r. Tell e~-~eyh boyal~~çanak-çömlek
türünün benzerlerinin Gedikli'nin "Al-Çukur" undaki sistematik tabaka kaz~s~n~n
Geç Kalkolitik kat~nda meydana ç~km~~~olmas~, Amuk Ovas~n~n bu tür keramikinin
stratigrafisinin tayinine yard~mc~~olabilmi~ tir. Adana Müzesinde, Mersin (So~uksutepe veya Yümüktepe) ve Tarsus kaz~lar~nda bulunmu~~olan eserler aras~nda bilhassa
Kalkolitik ve Eski Bronz Ça~lar~n~n bütün evrelerine ait monokrom ve boyal~~keramik türleri üzerinde incelemelerde bulunduk ve Gedikli'nin ayni devir çanak-çömle~i ile olan analoji derecesini tesbite u~ra~t~k.
Böylece, 1968 dönemimiz çok yönlü bir çal~~ma niteli~ini göstermi~~ve yay~n
haz~rl~~~m~z~~geni~~çapta geli~tirmi~tir. Gelecek dönemde kaz~lar~m~z~~Tilmen Höyü~üne teksif etmeyi ve Gedikli'de kazan~lm~~~olan stratigrafik sonuçlar sayesinde
Tilmen'in Islâhiye bölgesindeki arkeolojik ve tarihi de~erini ayd~nlatmaya devam
edece~imizi ummaktay~z.
U. BAHADIR ALKIM
6 — Van Bölgesi Çavu~tepe 1968 Kaz~s~ :
Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yürütülen Van bölgesi Çavu~tepe kaz~s~~1968 y~l~nda Temmuz ba~~ndan A~ustos'un son
haftas~na kadar devam etmi~tir.
Çavu~tepe kaz~s~, üyelerimizden Prof. Dr. Afif Erzen'in ba~kanl~~~nda Doç.
Dr. Adnan Pekman, Asistan Mehmet Ozsaid, Asistan Taner Tarhan, uzman Münire Ergin, Desinatör Akif Dâi, Arkeoloji mezunu Yüksel Aytaç ve Arkeoloji, Eskiça~~
Tarihi ve Eski Onasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü 5 ileri sömestr ö~rencisinden
kurulu heyet taraf~ndan yürütülmü~tür.
~ 968'de yap~lan ara~t~rma ve çal~~malar, 1967 sezonunda oldu~u gibi, bilhassa
mimari ve küçük buluntu bak~m~ndan çok verimli olmu~~ve önemli neticelere var~lm~~t~r. 1968 kaz~~döneminde Çavu~tepe'de ba~l~ ca üç yerde çal~~~lm~~t~r :
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Uç kale : a) Kuzey sur, b) Do~u suni önündeki saha; ~~, 2, 3 No'lu mekânlar.
Tap~nak : a) Tap~nak avlusunun do~usundaki saha, b) Tap~ nak avlusu, c)
Kuzey koridor, d) Kuzey koridorun güneyindeki 2 No'lu mekan, e) Tap~nak kuzey
surlar.
Saray: a) 3 No'lu sarn~ ç, b) Güney koridorun do~u ucu, c) Güney koridor
güney magazinleri, d) Kuzey koridor do~u ucu ve kuzey magazinleri, e) Kuzey-bat ~~
surlar, f) Kuzey surlar, g) Saray mutfak döküntüsü.
1) Uç kale :
Kuzey sur : 1967 kaz~~sezonunda 2. bastion hizas~na kadar tamamen aç~lan
bu sahan~n kaz~s~~bat~~yönde ilerletilmi~~ve do~u-bat~~istikametinde olan sur bedeninin
önünü kapayan kerpiç ve moloz y~~~n~~ kald~r~lmaya çal~~~lm~~t~r. Yukar~dan, sur
bedeninden kuzeye do~ru göçen bu muazzam y~~'~n~n içinde, geçen senelerde oldu~u
gibi, yer yer fresko parçalar~na tesadüf edilmi~ tir. Bunlar, tipik Urartu mavisi renginde olup, herhangi bir desen göstermezler.
Do~u suni önündeki saha : Bu sezon çal~~malar~ nda bu saha üzerinde önemle
durulmu~~ve ortalama olarak 20.00 M. X 14.00 m. lik bir kesim ara~t~r~larak çok
önemli neticelere var~lm~~t~ r. Meydana ç~kart~ lan mimari kal~nt~~ve ufak buluntular,
kalenin tahrip olmas~ndan hemen sonra in~a edilen ve tekrar kuvvetli bir yang~nla
harab olan ikinci iskâna aittir. Anla~~ld~~~ na göre, 1967 sezonunda "Uç kale kuzey
sur" sahas~nda meydana ç~kar~ lan, ikinci iskana ait, ocakl~~basit mekan da bu sahan~n
bir devam~~olup, hemzarnand~r.
Evvelki sezonlarda önü tamamen aç~ lan Uç kalenin, rizalitli bir plan gösteren
çift kuleli do~u burcu, içeri do~ru yapt~~~~dikdörtgen girinti ile, sur d~~~~iskâna elveri~li bir durum arzetmektedir. ~ kinci iskan' yapanlar bu girintiden faydalan ~p, kule
ç~k~nt~lar~n~ n önüne kerpiçten duvarlar örmü~ler ve buras~n~~kapal~~ bir mekan haline getirmi~lerdir. Buna ek olarak, bu mekan' do~u yönde devam ettirerek bir bina
kompleksi yaratm~~lard~ r. Dikkati çeken bir husus, kalenin tahrip edilmesi ile meydana gelmi~~olan mimari y~k~nt~~molozlar~~tesviye edilerek bir düzlük meydana
getirmi~~ve bunlar~n üzeri s~k~~t~r~lm~~~kerpiç topra~~~ile kaplanarak taban elde
edilmi~tir.
Bu bina kompleksini kuzey yönde, do~u-bat~~istikametinde olan bir istinat
duvar~~ s~n~rlamaktad~ r. Duvar, Uç kalenin önündeki sahay~~düzle~tirmek maksad~~
ile kademeli teras ~eklinde in~a edilen platforma aittir ve kalenin mimari bir ekidir.
Buna benzer platform ve istinat duvarlar~~bilhassa, kalenin güney-do~u kesiminde
yer almaktad~r. ~stinat duvar~n~ n üst kademesi 6.10 m. uzunlu~unda olup, kale
bedenine, kuzeydeki kule ç~k~ nt~s~n~n do~u duvar~na biti~ik olarak in~a edilmi~tir.
Yass~~ve gayri muntazam, orta büyüklükteki ta~lardan kuru duvar ~eklinde örülmü~~
ve arkas~~moloz ta~larla doldurularak takviye edilmi~tir. Duvar~n temeli, do~rudan
do~ruya düzle~tirilmi~~anakayaya oturmaktad~ r. Ortalama yiikqekli~i 1.00 m. olan
bu duvar, bat~~ucundan 2.00 m. mesafede, kuzeye do~ru bir ç~k~nt~~te~kil eden dik
bir payanda duvar~~ile takviye edilmi~tir. Payanda duvar~, anakayan~n meyline
uyarak kuzeye do~ru alçalmaktad~r. Bu ameliye için haz~ rlanan anakayadaki temel
yuvalarm~n tabii yar~klar~, tipik Urartu kireç harc~~ve moloz ta~larla doldurulmu~-
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tur. Istinat duvar~n~n ikinci kademesi, ~~.00 m. a~a~~da olup, birinci kademeden
0.70 m. d~~ar~~ ta~k~nd~r, mevcut uzunlu~u 2.65 m. dir. Kaz~~gelecek sezonlarda
do~uya do~ru ilerletildi~inde, kademeli bir manzara arzeden bu platform sisteminin, kaleye kuzey yönde ç~k~~~~sa~layan "Çifte rampa" nm birle~ ti~i alana kadar
devam etmesi fikrini ispatlayaca~~~kuvvetle muhtemeldir. Bu saha, ~u anda göründü~ü kadar~~ile güney tarafta da, do~u-bat~~istikametinde uzanan, düzle~tirilmi~~
anakaya ç~k~nt~s~~ile s~n~rlanmaktad~r. Anakayanm düzle~tirilerek bir platform
haline sokulan k~sm~~13.40 m. uzunlu~unda olup, Uç kalenin güney kule ç~k~nt~sm~n
aks~ndad~r. Platform k~sm~~ise, kale bedeninin temel hizas~ndad~r ve güney taraf~~
anakayan~n tabii yükseltisinden faydalan~larak duvar ~eklinde b~rak~lm~~t~r.
Yukar~da bahsedildi~i gibi, bat~da Uç kale, kuzeyde istinat duvarlar~~ve güneyde
tabii anakaya ç~k~nt~s~~ile s~n~rlanan bu geni~~saha üzerinde yay~lan yap~~kompleksini 3 k~s~mda incelemek lânmd~r :
I No.lu mekan: Uç kalenin, çift hileli do~u burcu= meydana getirdi~i
girinti içine yap~lan mekând~r. Mekân~n temel ve taban~n~, girinti önüne, anakayan~n
meyilli sahas~~üzerine yap~lan ve kalenin bir eki olan platform te~kil etmektedir.
Anakaya kuzeye do~ru meyilli oldu~undan, buraya bir platform yapmak icap
etmi~~ve 5.95 m. geni~li~indeki iki kule ç~k~nt~s~~aras~~önüne gayri muntazam ta~lardan bir platform temeli örülmü~ tür. Kuzey-güney do~rultusundaki bu temelin geni~li~i 1.35 m. olup, kuzey yöndeki yitkekli~i, anakayanm meylinden dolay~~o.6o m. yi
bulmaktad~ r. Temel kuzey, güney ve bat~~yönlerinde daralarak, o,8o m. kal~nl~kta,
girintiyi içten çevrelemektedir. Kuzey taraf~n uzunlu~u 3.70 m. olup, güney taraf~~
ise 3.20 m. dir. Bu temel ile s~n~rlanan sahan~n içi, Urartu kireç harc~~ile takviye
edilmi~~m~c~ rla doldurularak platform elde edilmi~tir. Evvelki sezonlarda bu kesim
aç~l~ rken, plâtformun yüzeyinden itibaren, çok kuvvetli bir yang~n~n izlerini ta~~yan
kal~n bir kül tabakas~~ve kömürle~mi~~kalas parçalar~~meydana ç~kar~lm~~t~. Anla~~ld~~ ma göre, tahripten hemen sonra, bu plâtformdan faydalan~lm~~, girintinin
kuzey ve güney ta~~bedenine biti~ik olarak ve kule ç~k~nt~lan hizasmda kerpiçten
duvarlar örülmü~~ve böylece 5.95 m. x 3.70 m. (3.20 m.) boyutlar~nda kapal~~bir
mekan elde edilmi~ tir. Hellenistik ve Roma devirlerinde ancak görülebilen ta~~i~çili~ini gölgede b~ rakan, Urartu san'at~n~n abidevi bir eseri olan Uç kalenin do~u
burcuna biti~ik bu iskân~~ve önündeki bina kompleksini ~iddetli bir yang~n tahrip
etmi~tir. Burcun bat~~duvar~~önüne kerpiç duvar örülmedi~inden, yangm esnas~nda
bu k~s~m çok müteessir olmu~~ve muazzam ta~~bloklar yer yer çatl~yarak k~nl~mt~rak
bir renk alm~~lard~r. ~kinci iskân~n kerpiç duvarlar~, di~er k~s~mlar~~yang~n~n kuvvetli tesirinden konmu~tur, halen izler aç~kça belli olmaktad~r.
~a2 No. lu mekan: ~~No. lu mekân~n do~uya do~ru devam eden bir ekidir. A
~~da verilen duvar boyutlar~n~n da gösterdi~i gibi, gayri muntazam dörtgen bir
planda in~a edilmi~tir; do~u : 8.55 m. x bat~ : 9.30 m. x kuzey: 4.20 m. x güney : 3.55 m. dir. Duvar kalml~klan da e~it de~ildir; do~u : o.8o m., bat~ : 1.35 m.,
kuzey: 1.40 m. dir. Kuzey duvar~, yukar~da bahsedilen istinat duvar~~üzerine
örülmü~~olup, do~u yönde devam etmektedir. Do~u duvar~~ise, kalenin y~kmt~~
molozunun tesviye edilmesi ile elde edilen teras üstü düzlü~üne açl~an ta~~bir temel
üzerine oturtulmu~tur. Bu temel çok gayri muntazam olup, güneye do~ru devam
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eder. Meydana ç~kar~lan bu kerpiç duvarlar, sözü geçen yang~n nedeniyle tahrip
olmu~lard~r. Kerpiç tu~lalar, k~z~l~mt~rak bir renk alarak pi~me derecesinde sertle~mi~lerdir. Fakat yer yer toz halinde parçalanm~~~olarak bultmmu~lard~
r. Mekanm
taban~~da bu izleri aynen göstermekedir. Taban~n üzeri siyaha çalan koyu bir renkte
olup, 0.70 m. ila o.8o m. kalml~~~ndaki kül ve yang~n tabakas~~ile kapl~~bulunmaktad~ r. Taban üzerinde ele geçirilen, çok say~daki kömürle~mi~~uzun kalas parçalar
~~
dikkat çekicidir. Bunlar, mekan~n tavan~n~~desteklemek gayesi ile sütun vazifesini
gören ah~ap mimari konstrüksüyon parçalar~~olsa gerektir. Zira, boyutlar~~bir hayli
geni~~olan mekân~ n tavan örtüsü, ancak bu çe~it ah~ap -direklerle desteklenebilirdi.
Kalmt~lardan elde edilen neticeye göre, tavan, yatay tahta kalaslar üzerine dal ve
sazlardan örülü bir sat~ha vazedilmi~~kal~n bir balç~k s~vadan ibarettir. Mekan~n
bat~~duvar~na biti~ik olarak, kuzey-bat~~kö~esinden 4.45 m. mesafede, zemine oyulmu~~bir ocak göze çarpmaktad~r. Çap~~0.50 m. x 0.70 m. olan oval ~ekilli ocak
0.30 m. derinliktedir. Ayr~ca zemin üzerinde, do~u duvar~na biti~ik olarak, boyutlar~~
1.40 m. x 0.90 m. olan, gayr~~muntazam ~ekilde yap~lan ta~~bir seki (?) meydana
ç~kar~lm~~t~r. Temizlik esnas~nda, bol miktarda büyükba~~hayvanlara ait yan
~k
kemikler, ikinci kalitede keramik ve tand~r parçalar~~bulunmu~tur. Bunlar~n aras~nda, mühür bask~l~~bir parça dikkati çekmi~tir; bask~~motifi "dört alemli" bir tu~u
tasvir etmektedir. Tipik Urartu k~rm~z~s~~renginde perdahl~~bir keramik üzerine
bas~lan bu mühür tasviri ünik olup, krali bir armay~~temsil etse gerekir. Ayr~ca
demirden m~zrak ve ok uçlar~, bronzdan iskit tipi "mahmuzlu" uçlar, b~çak parçalar~~ve buna benzer buluntular çok say~da ele geçirilmi~ tir. Fakat yang~n dolars~yle
fazlaca oksidenerek harap olmu~lard~r.
3 No. lu mekan: 2 No. lu mekanm do~usunda yer alan bu k~s~m bina kompleksinin son bölümüdür. 2 No. lu mekan ile aralar~ndaki irtibat henüz tesbit edilememi~tir. Her iki mekan' ay~ ran mü~ terek kerpiç duvar bilhassa güney kesimde çok
harap bir vaziyette oldu~u için bariz bir kap~~geçidi bulunamam~~t~r. Fakat ba~ka
taraflarda yükselen kerpiç duvarlar herhangi bir geçit vermedi~inden, bu kesimden
bir kap~~aç~ld~~~~muhakkakt~r. Buray~~dört taraf~~kapal~~bir mekan ~eklinde mütalaa
etmemek laz~md~r. Zira do~u kesiminde hiç bir duvar ve temel izine tesadüf edilmemi~tir. Kuzey tarafta, istinat duvar~~üzerine örülen ve 2 No. lu mekanm da kuzey
duvar~n~~te~kil eden kerpiç k~s~m bu kesimde de k~smen devam etmekte ve buray~~
kuzeyin sert rüzgarlar~nda.n korumaktad~ r. Güney taraf~nda da bir duvar yoktur.
Fakat, yukar~da bahsetti~imiz anakayan~n düzle~tirilmi~~platform k~sm~n~n güneyi
tabii bir duvar ~eklinde k~smen yilkselmektedir. Ortalama yüksekli~i ~~.00 m. kadar
olan bu yükselti üzerine kerpiçten veyahut ta~ tan kuru bir duvar örülmü~~olmas~~
pek muhtemeldir. Do~u kesiminin önünde ise, anakaya ç~k~nt~s~nm 3.20 m. kuzeyinde, gayri muntazam ta~lardan, tek s~ra halinde yap~lan ve uçlar~~bat~ya bakan
(U) ~eklinde bir kal~nt~~mevcuttur. ~ki uç aras~~2.60 m. geni~liktedir. Bu ta~~dizisi
dolgu ve yang~n tabakas~n~n üzerine oturttdmu~tur. Plan bak~m~ndan, 1967 sezonunda "Uç kale kuzey sur" önünde bulunan kalmt~ya çok benzemektedir. Bir
çad~r iskan~nm s~n~r ta~lar~~olmas~~imkan dahilindedir. Dikkati çeken bir nokta da,
bu sahanm ortas~nda, 1.75 m. x 1.50 m. boyutunda ve 2.50 m. aral~kla in~a edilmi~~
2 örme kerpiç payenin bulunmu~~olmas~d~r. Üst seviyeden o.6o m. derinlikte, boyutlar~~biraz daha geni~~olan ta~~bir temel üzerinde yeralmaktad~rlar. Bunlar~n yap~m
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tarz~~ ve dakik ölçüleri yan~ nda alt seviyede bulunmalar ~~ nazar~~ itibare al~n~rsa,
kalenin bir eki olan platforma ait olmalar~~ icab etmektedir. Ancak, ikinci iskân
s~ras~ nda bunlardan faydalan~ p mekan~n tavan~n~~ destekledikleri dü~ünülebilir.
Gelecek seneye bu ikinci iskâna ait tabaka kald~r~ld~~~ nda bu paye ayaklar~n~n esas
fonksiyonu anla~~lm~~~olacakt~ r. Bu kesim mimari kal~nt ~~yönünden çok kar~~~k oldu~u halde, fonksiyonu aç~kça belli olmaktad~ r. Zira önü aç~ k, üzeri örtülü bir sundurma ~eklinde planlad~~~= bu yerde 3 adet tand~r bulunmu~tur; 1. tand~r:
anakayan~n düzel~tirilmi~~zemini üzerindedir. 0.65 m. çap~nda ve 0.25 m. derinliktedir. 2. tand~r : I. tand~rm ~ .00 m. kuzeyindedir. Alt k~sm~na bir küp dibi yerle~tirilmi~~olup, o.6o m. çap~nda ve 0.50 m. derinliktedir. 3. tand~r : Mekân~n kuzey-bat~~
yöresinde, etraf~~moloz ve yass~~ ta~larla çevrili bir ~ekilde yer almaktad~ r. 0.50 m.
çap~nda olup, 0.4.0 m. derinliktedir. Her 3 tand~rda görülen mü~ terek özellik; bas~k
silindir ~eklindedirler ve a~~z hizalar~ na kadar konik bir ~ekilde balç~k çamur ile
çevrelenmi~lerdir. Bu ameliye ~s~y~~uzun zaman muhafaza gayesi ile yap~lm~~t~r.
Bunlar~ n benzerleri halen Çavu~tepe köyünde kullan~ lmaktad~ r. Köy evlerinin
kapal~~veya aç~k sundurmalar~ nda üçlü guruplar halinde, ayr~~ayr~~topra~a gömülen
bu tand~ rlar "ekmek", "et" ve "süt" tand~rlar~~olarak üç i~ te vazife görmektedirler.
Bu da bize, ayni gelene~in hiç de~i~ meden binlerce sene devam etti~ini aç~kça göstermektedir. Bunlar Anadolu'da s~k s~ k rastlanan tipik benzerliklerdir ki, eski gelenek
ve adetler günümüzde de halen canl~~bir ~ekilde devam etmektedir. Netice olarak
~~ ve 2 No.'1u mekanlarda ikamet edilmi~, 3 No.'1u mekan, yâni kapal~~sundurma ise
mutfak olarak vazife görmü~ tür.
2) Tap~nak:
a) Tap~ nak avlusunun do~usundaki saha: Kalenin en yüksek yerlerinden biri
olan bu saban~n ara~t~r~lmas~ na 1966 sezonunda ba~lanm~~~ve kuzey-güney do~rultusunda uzanan bir ta~~temel kal~nt~s~~ile do~u yönünden s~n~rland~r~lm~~t~. Tap~nak
avlusunun do~u s~n~r~ndan itibaren bu temel kal~ nt~s~na kadar, dik bir s~rt ~eklinde
do~u-bat~~istikametinde uzanan ve ortalama olarak 45.000 m. x 4.0.00 m. lik bir
sahay~~kaplayan, muntazam aral~kl~~s~ralarla y~~~lm~~~intiba~n~~veren ta~~y~~~nt~lar~n~n
mahiyeti ara~t~r~lm~~~ve baz~~neticelere var~lm~~t~r. Tap~ nak avlusunun do~u s~n~r~ndan 36.35 m. do~uda, iki ta~~y~~~nt~s~n~n aras~na 2.00 M. X 4.00 m. ebad~nda bir
tran~e aç~lm~~t~ r. Mevcut üst seviyeden 0.70 m. a~a~~da, yatay bir ~ekilde dö~enmi~,
muntazam büyük kerpiç bloklara tesad~lf edilmi~tir. Boyutlar~~0.50 m. x 0.30 m. x
0.15 m. olan kerpiç bloklar~n yay~lma sahas~~ara~t~r~lm~~~ve tran~e geni~letildi~inde,
kerpiç tu~lalarla dö~eli bu alan~ n, kuzey-güney istikametinde uzanan ta~~y~~~nt~larm~n s~n~r~ na kadar devam etti~i görülmü~ tür. Bunun üzerine, bu tran~eye dik,
ta~~y~~~n~n~ n ortas~nda do~u-bat~~istikametinde 1.00 m. x 3.00 m. ebad~nda ikinci
bir ek tran~e aç~lm~~t~r. Gayr~~muntazam görünü~lü ta~lar kald~r~ld~~~nda, ~ .00 m.
derinlikte, kerpiç dö~emeyi bat~~ yönde s~n~ rlayan, kerpiç bir duvar ortaya ç~kar~lm~~t~ r. Bindirme tekni~i ile örülü bu duvar, 3.85 m. derinlikte ta~~bir dolgunun
üzerinde sona ermektedir. Ta~~dolgu ile kerpiç duvar aras~nda intibak~~ sa~layan
ince bir kireç harç tabakas~~yer almaktad~ r. Meydana ç~kar~ lan bu muazzam kerpiç
duvar~n teknik i~çili~i ~ayan~~dikkattir. Yap~ lan ara~t~rmadan ~u netice ç~kmaktad~r;
burada Urartu san'at~nda ~imdiye kadar raslanm~ yan büyük bir dolgu-blokaj sis-
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temi mevcuttur. Çok geni~~bir saha, "2 kerpiç duvar aras~~mühre dolgu ve kerpiç
kaplama" -I- "ta~~dolgu" ~eklinde alternatif bir düzende ve muntazam bir plan
dahilinde bloke edilerek doldurulmu~ tur. Ta~~ve kerpiç dolgular~n geni~li~i hemen
hemen ayn~~ olup, 3.40 m. ila 2.50 m. aras~nda de~i~mektedir. Kerpiç dolgu ile
s~n~rlanm~~~ve direnci artt~r~lm~~~ ta~~dolgu k~s~mlar~, tümü ile bile~ik bir "sand~k
duvar dolgu sistemi" ~eklinde ad~and~nlabilir. Yukar~da da belirtildi~i gibi bu
dolgu sistemi 45.00 m. x 40.00 m. lik bir saha meydana getirmektedir. Göze çarpan
bir teknik husus da, Tap~nak avlu dö~emesinin, ta~~dolgunun üst seviyesinden ortalama olarak 2.00 m. alçakta olu~ udur. Enteresan bir nokta da kaz~~esnas~nda, kerpiç
üzerinde zambak motifli fresko parçalar~n~n bulunmu~~olmas~d~r. Iç mimari dekorasyonuna i~aret eden bu desenli fresko parçalar~n~ n benzerleri 1966 sezonunda
"Uç kale" I ve II No:1u mekanlarda bulunmu~tu. Freskolar~n mevcudiyeti, burada
bir yap~n~n varl~~~n~~i~aret etmektedir. Böylece, geni~~bir sahaya yay~lan bu muazzam
dolgu-blokaj~n da fonksiyonu k~smen ortaya ç~km~~~bulunmaktad~r. ~öyle ki, bu
blokaj, tepenin en dar s~rt~~olan bu sahay~~geni~letmek ve yükseltmek maksad~~ile
yap~lm~~~ve muhtemelen üzerine geni~~ve yüksek bir bina in~a edilmi~tir. Sözü geçen
bina da, özellikle basit bir yap~~ de~il, Tap~na~a giri~i sa~layan an~ tsal bir "Giri~~
binas~" veya ölçüleri ile de kareye yak~ n bir boyut gösteren bir "Apadana" d~r.
Fakat henüz bunun üzerinde kesin bir fikir yürütmek mümkün de~ildir.
b) Tap~nak avlusu : Bu sezon Tap~ nak avlusu tamamen aç~lm~~~ve çal~~malar
sona erdirilmi~tir. Kuzey tarafta ufak bir sondaj yap~larak avlunun dolgu-blokaj~~
hakk~nda bilgi edinilmi~~tir; anakaya bat~da en yüksek seviyede oldu~u halde (Burada Tap~na~~n cella duvarlar~~k~smen anakayadan oyulmu~~ve cella taban~n~, düzle~tirilmi~~anakaya te~kil etmi~tir) di~er üç yönde meyilli bir ~ekilde alçalmaktad~r.
Avludaki taban duzlü~unü temin etmek için, ta~lardan dolgu yap~lm~~~ve bu dolguyu sa~lamla~t~rmak maksad~~ile de, yer yer direnç duvarlar~~örülmü~tür. Böylece
meyil dolay~s~~ile dolgunun kaymas~~veya çökmesi önlenmi~tir.
Bu arada, 1967 sezonunda avlunun kuzeyinde meydana ç~kar~lan yuvarlak ta~~
suna~~n kuzeye do~ru aç~lan kanal ucu tesbit edilmi~tir. Kanal~n ucu, toprak içine
yerle~ tirilen ve muhtemelen anakayaya oturtulan ve ortas~~kare ~eklinde bir hazne
durumunda tertip edilen muntazam ta~~bloklarla nihayetlenmektedir. Bu bloklar~n
önüne, do~u-bat~~istikametinde, 0.35 m. kal~nl~~~ nda örme ta~tan gayri muntazam
duvar yap~lm~~t~r. Dik bir ~ekilde dibe do~ru devam eden bu hazne, muhtemelen
yine bu sezon meydana ç~kar~ lan bir kanalla irtibatl~~bulunmaktad~ r. Bunlar, kalker
ta~~ndan muntazam oyulmu~~(U) kesitli yekpare kanallard~r. Boyutlar~~ e~it olup,
1.05 m. x 0.22 M. X 0.18 m. dir. Iki yekpare olu~'un temas yüzeyleri bitümen ile
s~vanarak s~zma önlenmi~tir. Üzeri yass~~ sal ta~lar~~ile kapat~lm~~~bulunan kanal
bat~ya do~ru meyillidir. Dikkati çeken bir husus, bunlar~n Tap~na~~n kuzeyinden
geçen sur dolgusunun içine yerle~tirilmi~~olmas~d~r. Bundan dolay~, kanal~~devaml~~
takip etmek mümkün olmam~~t~ r. Büyük kyklopik dolgu ta~lar~n~n alt~nda kald~klanndan, kanal~n ç~k~~~noktas~~belli de~ildir. Tap~na~~n kuzey surlar~n~n kaz~s~~ bat~~
yönde devam ettirildi~inde bu problem de ayd~nlanm~~~olacakt~r. Kanal~n teknik
yönden incelenmesi faydal~d~r; bundan da, sur dolgusu yap~l~rken kanal~n nereden
geçece~i evvelce hesap edilerek planland~~~~ortaya ç~kmaktad~r. Dini yönden de ele
al~n~rsa çok ilgi çekicidir; Tanr~ya sunulan kurban kanlar~n~~k~sa yoldan d~~ar~~veya
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topra~a ak~ tmak mümkünken, uzun ve sistemli kanallar vas~ tas~~ile Tap~na~~n
çevresi bu mukaddes s~v~~ile sulanmaktad~ r. Bilhassa müdâfaa sisteminin içinden
geçirilmesi, surlar~n tanr~sal güçle korundu~unu aç~kça göstermektedir. Urartular'da
buna benzer kanal sistemleri Toprakkale Tap~na~~nda ve daha bir çok yerlerde
bulunmu~tur.
Kuzey koridor : Tap~nak kuzey koridorda yap~lan kesif çal~~ma neticesinde
25.00 m. lik bir k~s~m daha bat~ya do~ru aç~lm~~~ve böylece koridorun uzunlu~u
46.50 m. yi bulmu~tur. Kuzey duvar~n~ n üzerinde 2 pencere ve büyük ~~ ni~e daha
tesadüf edilmi~tir. Ni~in geni~li~i 1.7o m. olup, derinli~i ise 1.00 m. dir. Pencere
geni~likleri ise 1.40 m. ve 1.55 m. dir. Böylece kuzey duvar~~üzerine aç~lan pencere
say~s~~ni~~dahil 8 adete ç~km~~t~r. Güney duvar~~üzerinde ise 2 ni~~ve ~~ kap~~geçidi
daha meydana ç~kar~lm~~t~r. 3 ve 4 No.'1u ni~lerin geni~likleri 1.35 m. olup, aralar~nda 6.00 m. lik bir mesafe mevcuttur. Bu kesimde güney duvar~n~n mevcut yüksekli~i 2.65 m. ila 2.35 m.dir. 4 No. lu ni~ten 8.6o m. bat~da yer alan kap~n~n geni~li~i
1.35 m. olup, muhtemelen 2 No.'1u mekân~n bat~s~nda yer alan ve henüz aç~lmas~na
ba~lanmayan 3 No.'1u mekâna giri~i sa~lamaktad~r. Zira a~a~~da da izah edildi~i
gibi, 2 No.'1u mekânla 3 No.'1u mekân aras~nda, içten bir ba~lant~~yoktur. Anla~~ld~~~na göre, Tap~na~~n bat~~magazinleri birbirleri ile ba~~nt~l~~olmay~p, münferid
kap~larla kuzey koridora aç~lmaktad~ rlar. Geçen sene etrafl~ca anlatt~~~m~z mimari
özellikler aynen devam etmekte olup, bu sezonda da koridorun taban~~üzerinde ve
tavan çöküntüs~inün alt~nda 4.45 m. x 0.25 m. x 0.10 m. ebad~nda bir kalas daha
bulunmu~~ve ufak buluntu olarak az miktarda birinci s~n~f tipik perdahl~~Urartu
k~rm~z~s~~renginde ve ikinci kalitede keramik parçalar~~ele geçirilmi~tir. Tatl~~bir
meyille bat~~yönde Saray güney koridoruna yakla~an bu kesimin kaz~sma 1969 sezonunda da devam edilecek ve iki koridorun ne ~ekilde birle~tikleri meydana ç~kar~lm~~~
olacakt~r.
Kuzey koridorun güneyindeki 2 No.'1u mekan : Bu mekândaki çal~~malar
sona erdirilmi~~ve ~u neticelere var~lm~~t~r; boyutlar~~5.70 m. x 4.40 m. olan mekan"
çevreleyen kerpiç duvarlar~n mevcut yüksekli~i 3.00 m.'yi bulmaktad~r. Meltân~n
içine çepeçevre, o.68 m. geni~li~inde ve 0.35 m. yüksekli~inde, gayri muntazam ta~lardan müte~ekkil sedirler yap~lm~~t~r. Ta~lar~n aras~~kerpiç çamuru ile doldurulmu~~
olup, muhtemelen üzeri de ayn~~malzeme ile s~vanm~~~bulunmakta idi. Mekan~n
orta k~sm~~ ise bir tak~m ocaklar~~ihtiva etmektedir. Bunlar~n birinin güney sediri
üzerinde yap~lm~~~olmas~~dikkat çekicidir. Ocaklar~n içinden bol miktarda, büyükba~~
hayvanlara ait kemik parçalar~~ ç~kar~lm~~t~r. Bu mekân ufak buluntu bak~m~ndan
çok verimli olup, bronz tabak parçalar~, bakraç kulpu, z~rh pullar~, y~lan ba~l~~bilezikler, çe~itli kalitede keramik parçalar~~ve çok enteresan bir ~ekil gösteren, su mermerinden yap~lm~~~tekstil a~~r~a~~~gibi nesneler ele geçirilmi~tir. Kaz~~esnas~nda,
zeminden 0.50 m. ve o.6o m. yiikseklikte çok miktarda demirden m~zrak uçlar~n~n
bulunu~u dikkati çekmi~tir. Bunlar, ikinci kat~n çöken k~sm~~ile beraber mekan~n
içine dü~mü~~olmal~d~rlar. Bu meltân~n, kalenin tahribinden hemen sonra yap~lan
ikinci iskanda da kullan~ld~~~~a~ikard~r. Zira, yukar~da da bahsetti~imiz gibi güney
sediri üzerinde yer alan ocak, yap~lan tadilat' aç~kça göstermektedir. Netice olarak
bu mekân; Tap~nakta görevli bulundanlar taraf~ndan günlük i~lerde ve oturulmaya
mahsus bir yer olarak kullan~lm~~t~r.
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e) Tap~nak kuzey surlar: Tap~nak avlusunun do~usunda yer alan sahan~n
kuzey yamac~na dü~en bu kesimdeki çal~~malar çok verimli olmu~~ve ~imdiye kadar
Çavu~tepe'de ve hiç bir Urartu kalesinde görülmeyen an~ tsal bir tahkimat sisteminin
mevcudiyeti ortaya ç~kar~lm~~t~r. Kalenin en sarp ve dik bir kesimi olan bu sahan~n
kaz~~öncesi sur kal~nt~lar~~çok tahrip olmu~~bir manzara arz etmekte idi. Do~u-bat~~
istikametinde uzanan tahkimat sisteminin bu sezon aç~lm~~~bulunan k~sm~n~~~u ~ekilde
özetliyebiliriz : Halen, geni~likleri 4.40 m. olan 2 bastion ç~k~nt~s~~ile, uzunlu~u 17.70
m. olan, 2 bastion aras~~kurtin kesimi aç~lm~~~bulunmaktad~r. Anakaya üzerine aç~lan
temel yuvalar~na oturan büyük, kesme ta~~bloklann ortalama boyutlar~~1.20 m. x
o.6o m. x o.6o m. dir. olçülerden de anla~~laca~~~üzere bu kesimde kullan~lan sur
ta~lar~, di~erlerine nazaran daha geni~tir. Ta~~s~ralar~n~n mevcut yüksekli~i 3.40 m. yi
geçmekte olup, sa~lam vaziyette 5 s~ra bulunmaktad~r. Toprak üstü ta~~dolgu kal~nt~sm~n üst seviyesi nazar~~itibara al~n~rsa ta~~s~ras~~1 o'a ç~kmakta ve yiiksekli~i de
6.00 m. yi bulmaktad~r. Yukar~da da bahsedildi~i gibi bu yükseklikte ta~~bedene
hiç bir yerde henüz tesadüf edilmemi~tir. Kesme kalker ta~lardan gayet ustal~kla
örülen duvarlar~n arkas~~iri kyklopik ta~larla doldurularak takviye edilmi~tir. Ta~~
beden k~sm~n~n yüksekli~i 6.00 m.'yi bulan bu muazzam duvar sisteminin, müdafaa
fonksiyonu yan~nda, tektonik bir mimari yönü de olsa gerekir. ~öyle ki; yukar~da
bahsedildi~i üzere, Tap~nak avlusunun do~usunda yer alan sahan~n, kuzeye do~ru
olan geni~leme sahas~n~~s~n~rlamakta ve dolay~siyle, dolgu yap~larak meydana getirilen teras sisteminin istinat duvar~n~~te~kil etmektedir. Kaz~, bat~~yönde ilerletildi~inde, bu muazzam tahkimat sistemi tamamen ortaya ç~kar~lm~~~ve Tap~na~~n kuzey
yay~lma sahas~~da kesinlikle s~n~rlanm~~~olacakt~r.
3) Saray :
a) 3 No. lu sarn~ç : Bu sezon sarn~çta yap~lan kesif bir çal~~ma neticesinde,
do~u taraf~nda tabana inilmi~~ve büyük bir k~sm~n moloz ve dolgu tabakas~~temizlenmi~tir. Tavandan itibaren 6.30 m. lik bir derinlik gösteren sarn~c~n taban~, anakaya üzerinde tipik Urartu kireç harc~~ve m~c~r ile s~k~~t~r~lm~~~ta~lardan te~ekkül
etmi~tir. Bu kesimde tabii anakaya yanklanna tesadüf edildi~i ve suyun s~zmas~n~~
önlemek için böyle bir ameliyeye giri~ildi~i anla~~lmaktad~r. Ayn~~tarz kireç harç
ile takviye, geçen sene de belirtti~imiz gibi, sarn~ca gelen su kanallar~na da tatbik
edilmi~tir. Do~u duvar~nda görülen ve tavandan dibe kadar uzanan büyük kaya
yan~~~da kesme ta~larla örülmü~~ve aralar~~kireç harç ile doldurulmu~tur. Ta~lar,
kama ~eklinde kesilmi~~olup, yar~k içine itinal~~bir i~çilikle yerle~tirilmi~tir. D~~~yüzleri, anakayadan kesilmi~~duvar ile ayn~~ hizadad~r. Bu kaya yar~~~n~n, bir çatlak
halinde sarn~ç tavan~nda da devam etti~i görülmektedir. Sarn~c~n duvarlar~~dibe
do~ru, kö~elerde meyillenmektedir. Dikkati çeken bir husus da bir insan boyundan
daha yüksek bir mesafede, kö~elerin hafifçe bir ç~k~nt~~~eklinde i~lenmi~~bulunmas~d~r.
Bu ç~k~nt~lann, ah~ap kalaslar uzat~larak, sarn~c~n üst kesiminde meydana getirilen
çepeçevre platformu ta~~yan destek yuvalar olmas~~akla yak~n bir fikirdir. Bu platform bir ambar niteli~ini de ta~~yabilir. Zira, bunun üzerine yerle~tirilen peynir ve
buna mümasil erzak kaplan, anakayan~n ve sarn~ca toplanm~~~olan suyun verdi~i
tabii serinlilde uzun zaman muhafaza edilebilir. Urartular'~n yaz mevsiminde, buray~~hem sarn~ç hem de tabii bir so~uk hava deposu olarak kullanm~~~olmalar~~kuvvetle muhtemeldir.
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Sarn~c~n içini dolduran moloz tabakas~~ içinden, yukar~dan yuvarlanm~~~olan
blok ta~lar~n yan~nda, yer yer fresko parçalar~na rastlanm~~t~r. Bunlar Saray~n y~k~nt~lar~na aittir. 4.50 m. ila 5.00 m. aras~ndaki seviyeden itibaren tipik Urartu
keramik parçalar~~ ele geçirilmi~tir. Bunlar~n içinde, birinci s~n~f perdahl~~ve çok nadir
rastlanan boyal~~desenleri ihtiva edenler dikkat çekicidir. Geçen sezonda da oldu~u
gibi, bol miktarda, çe~itli hayvanlara ait kemikler bulunmu~tur. 1969 kaz~~sezonunda
tamam~~ aç~lacak olan sarn~ç, Urartu kaya mimarisinin tipik bir örne~ini te~kil etmi~~
olacakt~r.
Güney koridorunun do~u ucu : Bu sezonda da güney koridorun kaz~s~na
devam edilmi~~ve do~uya do~ru 7.50 m. lik bir k~s~m daha aç~lm~~t~r. Geçen sene
meydana ç~kar~lan kap~~ile ba~lant~l~~olan ve Saray ile Tap~na~~~birle~tiren bir "Giri~~
binas~" olarak yorumlanan bu saha bilhassa iç mimariye ait ah~ap buluntularla
dikkati çekmi~tir. Zeminde, taban içine yerle~tirilen ve birbirine 0.25 m. aral~klarla
dizilmi~~olan ah~ap kalas parçalar~, kap~~ ç~k~nt~s~n~n hemen arkas~nda yer almaktad~r. Bunlara paralel bir vaziyette, 2.50 m. boyunda ve 0.20 m. kal~nl~~~ndaki bir
kalas da kuzey duvar~~içinde yerle~tirilmi~tir, fakat daha yüksek bir seviyededir.
Ayn~~ uzunluktaki di~er bir kalas parças~~da, ayn~~paralel durumda ve taban üzerindedir. Bunlar~n, ikinci kata ç~kmay~~sa~layan ah~ap bir merdivenin destek k~s~mlar~~
oldu~u anla~~lm~~t~ r. Kaz~~esnas~nda, muhtelif cins keramik parçalar~~ yan~nda,
bronz fibulalar ele geçirilmi~tir. En enteresan bir buluntu da, pi~irilmemi~~topraktan
yap~lm~~~olan bir "Fallos" parças~d~r. Üzerinde, k~rm~z~~ renkte boya kal~nt~lar~~mevcuttur. Bilhassa Frig, Grek ve Romal~lar'da yayg~n oldu~u bilinen "Fallos kültü" nün
Urartular'da bu as~rda mevcut olu~u çok ilgi çekicidir.
Güney koridor güney magazinleri : Evvelki senelerde ara~t~r~lm~~~olan bu
kesimde de çal~~malar yap~lm~~~ve 2 mekân meydana ç~kar~lm~~t~r : ~ . mekân :
Güney koridora güney taraftan aç~lan kap~~geçidinin do~usunda yer alan mekân~n
boyutlar~~ 5.00 m. x 6.00 m. dir. Kuzey-doku kö~esi d~~a do~ru, adeta yar~m bir
paye ~eklinde ç~k~nt~~ yapmaktad~r. o.68 m. lik bu ç~k~nt~, 0.35 m. kal~nl~~~ndaki
kuzey duvar~n~~desteklemektedir. Mekân~ n ortas~nda, taban üzerinde 0.35 m. x
0.48 m. ebad~nda, sütun kaidesi mahiyetinde bir ta~~bulunmu~tur. Zemin, bast~r~lm~~~
kerpiç çamuru aras~na s~k~~t~r~lm~~~iri m~c~rlardan mute~ekkildir. 2. mekan : I. mekan~n güneye do~ru uzanan bir devam~d~r. Aradaki mü~terek ta~~temel, halen
kademeli bir seki görünümündedir. Ele geçen çok miktardaki pithos parçalar~~bu
mekanlar~n depo olarak kullan~ld~~~n~~göstermektedir.
Kuzey koridor do~u ucu ve kuzey magazinleri : Kuzey koridorun do~uda
nihayetlenen ucundan itibaren ve Saray mutfa~~n~n kuzeyinde yer alan kesimdeki
anakayan~n üzerini kaplayan kerpiç y~k~nt~lar temizlendi~inde, Urartu kaya mimarisinin en güzel örneklerinden biri ile kar~~la~~lm~~t~r. Bu kesimde, Lehmann-Haupt
gibi eski ara~t~r~c~lar~n, bilhassa eski Van kalesinden örnekler vererek "Irrasyonel
basamaklar" olarak, yorumlad~klar~~anakayaya oyulmu~~muhtelif eb'at ve yükseklikte kademeler mevcuttur. Anakayaya oyulan bu kademelerin d~~~ s~n~r~~tetkik
edildi~inde, burada büyük bir kulenin mevcudiyeti ortaya ç~kmaktad~r. Bu kule,
Saray~n kuzey-do~u ucuna in~a edilmi~~olup, kuzey sur ve kuzey-güney do~rultusundaki bir sur bedeni ile de "Potern" le irtibatl~~bulunmaktad~r. En geni~~yüzeyi

HABERLER

4.11

Loo m. den fazla olan bu kademelerin üzerinde, bir kaç yerde in-situ olarak, çok
muntazam kesme blok ta~lar bulunmaktad~r. Bunlar, sözü geçen kulenin temel
kal~nt~land~r. Meydana ç~kar~lan bu mimari, temel tekni~inin Urartular'da eri~ti~i
en yüksek safhay~~aç~kça göstermekte ve eskilerin, hatta baz~~müelliflerin hala savunduklar~~ "~rrasyonel basamaklar" fikrini bir defa daha çürütmü~~olmaktad~r. Burada
dikkati çeken bir husus, plan bak~m~ndan, tahkimat~n büyük bir kule ~eklinde,
Saray ile do~rudan do~ruya irtibatl~~bulunmas~d~r. Müdafaa bak~m~ndan kalenin
en sarp ve ç~k~lmas~~imkans~z olan bu kesimine, Saray~n kuzey-do~u ucuna in~a
edilen bu an~tsal kuleye, Saray ile irtibatl~~bulunmas~~ve kuzeydeki bütün tahkimat
sistemine hâkim bir yükseklikte in~a edilmesi bak~m~ndan "Kral Burcu" ad~n~~da
verebiliriz.
Bu kesimin hemen kuzey-bat~s~ nda yer alan kuzey magazinlerde de ara~t~rma
yap~lm~~~ve en do~u uçta bulunan mekan meydana ç~kar~lm~~t~r. Bunlar, Saray~n
yüksek kuzey duvarlar~n~~ dik bir ~ekilde d~~tan takviye eden payanda duvarlar~~
aras~nda yer alan ek mekanlard~r. Kuzey taraflar~, dik e~im sebebi ile tamamiyle
a~a~~ya göçmü~~durumdad~r. Ara~t~r~lan mekan~n mevcut duvar boyutlar~~: do~u :
2.50 m., bat~~: 4.20 m., güney : 3.00 m. dir. Anakaya üzerine aç~ lan yuvalar içine
örülmü~~ta~~temellerin istinat te~kil etti~i bu kerpiç duvarlar~n kal~nl~klar~~ 0.45 m.
kadard~r. Temellerin ta~~aralar~~ tipik Urartu kireç harc~~ile takviye edilmi~tir. Dikkati çeken bir husus, mekan~n kireç harç ve m~c~r ile dolgu olan zemininde yap~lan
bir sondaj neticesinde, anakaya üzerine örülmü~~ve a~~rma tekni~i ~eklinde tertip
edilmi~~kerpiç kademelere rastlanm~~~olmas~d~r. Anla~~ld~~~na göre anakayan~n
e~imi dolay~siyle kuzeye do~ru alçalan bu kademeler, do~u-bat~~istikametinde olan,
Saray~n kuzey ana duvar~n~~ temel hizas~ndan payanda ~eklinde desteklemektedir.
Bunlar~n üzeri, kuvvetli bir kireç harç ve m~c~r ile bloke edildi~inden, d~~ar~dan
anla~~lmalan imkans~zd~ r. Bu yeni teknik de yine, Urartular'~n ince hesaplara
dayanan mimari unsurlar~ndan biri olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Kuzey-bat~~surlar : Geçen sene büyük bir k~s~m aç~lan kuzey-bat~~surlar~n~n
önünde kesif bir çal~~ma yap~lm~~~ve anakayaya kadar inilerek bu kesim tamamen
aç~lm~~t~r. Burada bilhassa, "Bat~~hende~i" ni kontrol alt~ nda tutan büyük kulenin,
anakaya üzerine oyulmu~~olan temel yataklar~~ çok ilgi çekicidir. Bugün, mevcut
olmayan kulenin d~~~hatlar~, bu temel yataklar~~sayesinde kolayca takip edilebilmektedir.
Kuzey surlar : Geçen sene b~rak~lan yerden, do~uya do~ru, kaz~~devam
ettirilmi~~ve 25.00 m. lik bir kesim daha aç~lm~~t~ r. Çok hareketli bir plan gösteren
sur bedeni üzerinde, aç~lan son bastiondan itibaren do~uya do~ru 6.90 m. lik bir
kurtin k~sm~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Kurtin, kuzeye do~ru 1.05 m. lik dik bir ç~k~nt~~
yapan 4.00 m. x 3.85 m. eb'ad~ nda bir kule ile nihayetlenmektedir. Kulenin kuzey
duvar~~ önünde, temel hizas~nda, 4.30 m. x 1.85 m. boyutunda ve bat~ ya do~ru
1.30 m. x 1.00 m. lik bir di~~yapan bir payanda duvar~n~n s~n~rlad~~~~alçak bir
platform mevcuttur. Sur, yukar~ da bahsedilen kuleden itibaren go derecelik bir aç~~
ile Saray istikametine do~ru yönelmektedir. Bu kesimde, kulenin do~u duvar~~o.6o
m.'lik bir ç~k~nt~~yapmaktad~r. Saraya do~ru 5.00 m.'lik bir kurtin halinde devam
eden sur bedeni geni~~bir aç~~ile dönü~~yapmakta ve Saray kuzey magazinlerini
s~n~rlar bir ~ekilde do~u yönde ilerlemektedir. Kurtin k~sm~n~n üzerinde, kerpiç
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kesim ile intibak~~sa~layan, yass~~ ta~lardan yap~lm~~~olan loyferler aç~kça görülmektedir. Bunlar~n üzerinde ise k~smen, kerpiç beden kal~nt~lar~~mevcuttur. Kuzey kesimde, yamaçta yap~lan ara~t~rmalar neticesinde ikinci bir "D~~~sur" un mevcut
oldu~u anla~~lm~~t~r. Bu ikinci tahkimat sistemi, do~udaki "Potren" ile irtibatl~~
bulunmakta ve bu sahay~~ d~~tan çevrelemektedir. Gelecek sezonlarda bu kesimde
de ara~t~rmalar yap~lacakt~r.
g) Saray mutfak döküntüsü : Saray~n kuzey-do~u kesiminin a~a~~s~nda, yamaçta yap~lan ara~t~rmalar neticesinde, Saray mutfa~~n~n hemen alt izdü~ ümüne
tekabül eden yerde, ovaya kadar inen ve kal~nl~~~~ 2.00 m.'yi bulan, muazzam bir
döküntü tabakas~n~n varl~~~~ortaya ç~kar~lm~~t~r. Bu tabakan~n ara~t~r~lmas~~çok
verimli olmu~~ve Urartu san'at~nda nadir rastlanan eser ve parçalar ele geçirilmi~tir.
Tabakay~~ 3 k~s~mda inceleyebiliriz
I — Ortalama kal~nl~~~~ ~ .00 m. olan en üstteki k~s~md~ r. Kesif bir toprak
tabakas~d~r, buluntu hemen hiç yok gibidir.
2 - Takriben 0.65 m. kal~nl~~~nda olup, ocak art~~~~kül, muhtelif hayvanlara
ait yan~k kemikler ve çe~itli cins ve kalitede keramik parçalar~~ile madeni buluntular~~
ihtiva eder.
3 — 0.35 m. kal~nl~~~ nda olan bu alt tabaka, bol miktarda buluntu vermektedir
ve 2. tabakada görülen özellikleri haizdir.
Ayr~ca, 2. ve 3. tabaka aras~nda o.o8 m. - 0.1 o m. kal~nl~~~ nda ince bir toprak
tabakas~~ yer almaktad~r. 2. tabaka içinden çe~itli kalite ve tip keramik üzerine
bas~lm~~~olan "Mühür bask~l~" parçalar ele geçirilmi~ tir. Tasnif neticesinde 200'den
fazla olduklar~~meydana ç~ kan bu parçalar içinde, "bukranion", "kanatl~~ at",
"griffon", "deve ku~u", "y~ld~z", "rozet", çe~itli "kule" motifleri ve "Urartu hiyeroglifi" ni ihtiva edenler dikkat çekicidir. Bilhassa, yukar~da adlar~n~~sayd~~~m~z
hayvan motifli mühür bask~lar~, ~imdiye kadar Urartu mühürcülük san'at~nda pek
nadir rastlanan veya hiç görülmeyen ünik parçalard~ r. Dik meyilli anakaya ve 2.
tabaka aras~nda kalan 3. alt tabaka ise daha da verimli olmu~~ve çok k~ymetli buluntular ele geçirilmi~tir. Bunlar aras~nda, tipik Urartu k~rm~z~s~~renginde perdahl~~
birinci s~n~f keramikten "bo~a ba~l~" bir rython parças~n~, yine rython ~eklindeki bir
"çizme" modelinin taban ve arka k~sm~n~, tam vaziyette minik, kulplu testicik ve
vazoyu, bronzdan "at ba~l~" bilezik ve üzerinde stilize bir "da~~keçisi" motifi olan
bronzdan bir mühurü zikredebiliriz. Bilhassa, Tanr~~ Haldi'nin "kutsal hayvan~"
olan bo~an~n, rython ~eklindeki bu tasviri, Urartu san'at~nda ünik olup, benzeri
henüz bulunmam~~t~r. Bronz mühürü de ayn~~aç~dan mütalaa edilebileriz. Bütün
bunlar~n yan~nda, çe~itli kesit ve prof il veren yüzlerce keramik parças~n~~ bir arada
ele geçirmek çok faydal~~olmu~tur, zira içlerinde henüz bilinmeyen tipler mevcuttur.
Bu sahan~n ara~t~r~lmas~~yap~l~rken, baz~~yerlerde, anakayan~n tabii yar~k ve çukurlar~n~n moloz ta~~ve Urartu kireç harc~~ile doldurulup meyilli bir hale getirildi~i
mü~ahede edilmi~tir. Ayr~ca, bu sahan~n hemen bat~~kesiminde, anakayaya oyulmu~,
aral~kl~~k~sa basamaklar ~eklindeki oyuntular dikkatimizi çekmi~tir. Bunlar~n, dik
kayal~k yamaç üzerinde biriken Saray mutfak döküntülerini temizlemek ve a~a~~ya
sürmek gayesi ile kullan~lm~~~oldu~unu ileri surebiliriz. Bu kesimde, gelecek sene de
ara~t~rmalara devam edilecektir.
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1968 kaz~~döneminde, ara~t~r~lan bu yerlerden ba~ka, kalenin içinde ve d~~~nda
baz~~sondaj ve tetkikler yap~lm~~t~r. Bilhassa, Uç kale ile Tap~nak temenos sahas~~
aras~nda, kuzey yamaçta yap~lan ara~t~rmalarda meydana ç~kar~lan teras duvarlar~~
ve kademeli plâtformlar, bu kesimin de önemli bir mahal oldu~unu göstermektedir.
Her sene oldu~u gibi, bu sezonda da baz~~yerlerde gerekli restorasyonlar yap~lm~~,
Tap~nak avlusundaki adak kürsüsü, sedirler ve y~k~k duvarlar asl~na uygun bir ~ekilde onar~lm~~t~r. Kaz~~ekibimize kat~lan Desinatör Akif Dâi taraf~ndan, kalenin
bilhassa yeni aç~lan kesimlerinin plan ve kesitleri ve tahkimat sisteminin tipik mimari
detaylar~n~n desenleri yap~larak, ne~riyata haz~r bir duruma getirilmi~tir.
Bu arada, Van ve çevresine tetkik gezileri tertip edilerek, çe~itli höyükler üzerinde sat~h ara~t~rmalar~~yap~lm~~t~r. ileride, taraf~m~zdan sistemli bir ~ekilde ara~t~r~lacak olan höyüklerden edindi~imiz bilgiler, bilhassa Van ve çevresinin Urartu
öncesi yerle~mesine, muhtemelen "Hurri problemi" ne ~~~k tutacak ve aradaki
karanl~k geçi~~devri ilmi bir aç~dan ele al~nm~~~olacakt~r.
PROF. DR. AF~F ERZEN

8 — Bayrakl~~Kaz~s~~1968 Raporu:
Bayrakl~'da ~ g68 y~l~nda temmuz, a~ustos ve eylül aylar~~boyunca Athena
mabedinde ve yeni ba~lanan 40 x 40 m. ölçüsündeki K açmas~nda çal~~~lm~~t~r.
Mabedin güney ve güneydo~u s~n~rlar~~ara~t~r~larak Alyattes'in tahrip etti~i
safhaya ait bol miktarda mimari kal~nt~lar, özellikle ba~l~k ve kaide parçalar~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Fevkalade güzel bir i~çilik gösteren ve çok zengin süslemelerle
bezeli olan bu sütunlarla kaide ve ba~l~klar mimari üslûp yönünden Zincirli ve Tel
Tainat gibi merkezlerde 8. yüzy~l~n sonunda geli~tirilen Hitit örneklerinin etkilerini
aç~~a vurmaktad~ rlar. Ele geçen abacus'lu örneklerden baz~~parçalar~n kesinlikle
ba~l~klara ait oldu~u anla~~ld~~~ndan, yap~~düzeni için ~imdi asl~na daha uygun bir
tamamlama yapmak mümkündür.
Mabedin çevresindeki ara~t~ rmalara 1969 y~l~nda da devam edilecek ve do~u
yönünün ortaya ç~kar~lmas~na çal~~~lacakt~ r. Bu k~s~mda suna~a ait parçalar~n bulunmas~~muhtemeldir.
Mabedin temenos duvarlar~~ion medeniyetinin en eski ve en güzel yap~~örnekleri
olduklar~~için onlar~n ayakta kalmalar~n~~sa~lamak üzere önümüzdeki yaz Müzeler
Genel Müdürlü~ünün yapaca~~~i~birli~i ile takviye ve tamamlama çal~~malar~~ da
yap~lacakt~r.
Athena mabedinin güney-bat~~s~n~r~na biti~ik olarak 40 x 40 metrelik alanda
ba~lad~~~m~z K açmas~nda Eski ~zmir ~ehrinin M.ö. 4. yüzy~la ait iki soka~~~ile
bunlara aç~lan ev kal~nt~lar~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Yap~lar genellikle megaron tipi
evlerin de~i~ikli~e u~ram~~~örneklerini göstermektedir. Odalar~n içinde zengin
malzeme bulunmu~ tur. Bu arada bol miktarda attika serami~i yan~nda yerli toprak
vazolarla bronz tabaklar, ayr~ca bronzdan ve demirden orak, b~çak, masa gibi araçlar, bir evde ise bronz bir ayna ile güzel bir alt~n yüzük bulunmu~tur.
Evlerde kanalizasyon tertibat~~olup bunlar künklerden meydana gelmektedir.
Bir çok yerlerde ilk defa olarak çat~~kiremitleri tam ölçü veren parçalar halinde ele
geçmi~lerdir.
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Kaçmas~~1969y~ l~nda bat~ya do~ru 20 m. geni~letilecek ve böylece 40 x 60 m.
ölçüsündeki bir alan içinde Eski Izmir ~ehrinin kültür katlar~~ a~a~~ya do~ru ara~t~r~lacakt~r.
ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL

8 — Kutluca Kaz~s~ :
Gebze'nin ku~~uçumuyla takriben 30 km. kuzey-do~usunda Kutluca köyü
mezarl~~~n~n ortas~nda yer alan bir tumulüsün içindeki kubbeli mezar, Istanbul
Arkeoloji Müzeleriyle i~birli~i yapmak suretiyle 1-8 A~ustos 1968 de kaz~larak tamamiyle meydana ç~kar~lm~~t~r. Kaz~~heyeti, ba~kanl~~~m alt~nda Dr. Nezih F~ratl~,
Dr. Nu~in Asgari, arkeolog-mimar Ülkü Izmirligil ve foto~raf uzman~~ Hala Ergüleç'ten te~ekkül etmi~tir.
Mezar an~t~~ 4,60 m. çap~nda, üzeri 3,73 m. yüksekli~inde bir kubbe ile örtülü
yuvarlak bir oda ve bugünkü uzunlu~u 9,75 m. yi bulan bir koridordan ibaret
bulunmaktad~r. Kubbe 8 yatay ve konsantrik ta~~halkan~n yukar~ya do~ru daralmas~yla, yani bindirme tekni~inde örülmü~tür. Dört alt s~ran~n iç k~sm~~ düz, dört
üst s~ran~nki kademeli olarak i~lenmi~tir. Sekizinci halkan~n üzeri ise ortalar~~oval
~eklinde hafifçe çukurlat~lm~~~iki yass~~ kapak ta~~yla örtülmü~tü.
Oda ile koridor aras~nda yukar~ya do~ru hafifçe daralan ve e~i~i, sö~eleri ve
lentosu kal~n ta~~bloklardan yap~lm~~~bir kap~~ vard~r ki bu kap~, önüne oturtulan
yass~~ bir ta~~levha ile örtülüyordu. Mezar belki eski bir zamanda aç~lm~~~ve soyulmu~, hattA son zamanlarda köylüler taraf~ndan kar~~t~r~lm~~~ve yuvarlak odan~n
zemin ta~lar~~bile sökülmü~~oldu~undan, ölünün defin ~ekli ve yan~na b~rak~lan eserler
hakk~nda bir fikir edinmek mümkün olmam~~t~r. Bununla beraber nefis bir ta~~i~çili~i
gösteren ve an~tsal bir karakter ta~~yan bu mezar, Trakya'da K~rklareli bölgesinde
bulunan kubbeli mezarlarla beraber gitmekte, bu bak~mdan bu mezar tipinin
Trakya'dan Bithynia'ya geçmi~~oldu~una i~aret etmekte ve büyük bir ihtimalle
M.Ö. 4. yüzy~la tarihlenmektedir.
ORD. PROF. DR. ARIF MÜF~D MANSEL

9 — Kululu Kaz~s~ :
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün 19.8.1968 gün ve 471-1395616
say~l~~ruhsat~~ile Kayseri ilinin Kululu mevkiinde 1968 y~l~nda ba~kanl~~~m alt~nda
Türk Tarih Kurumu ad~na kaz~~yap~lm~~t~r.
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Hititoloji Asistan~~Dr. Hayri Ertem, ö~renci
Ahmet Bal ve müstahz~r Osman Karakaya'n~n kat~lmasiyle kurulan heyetimiz
21.8.1968 - 7.9.1968 tarihleri aras~nda Kululu'da çal~~m~~t~ r.
1968 y~l~nda Kululu'da yap~lan ara~t~rmalar daha ziyade harabenin mahiyetini
tan~mak için yap~lan haz~rl~k çal~~malar~~niteli~ini ta~~maktad~r.
Bilindi~i gibi, Kululu'da eskiden iki hiyeroglif yaz~t~~bulunmu~tur. Bunlardan
birincisi Kululu'dan Alevk~~la'ya götürülmü~, oradan da Kayseri Müzesine nakledilmi~tir. Ikincisi ise Prof. Bossert ba~kanl~~~ndaki bir Istanbul Üniversitesi Heyeti
taraf~ndan Kululu'da bulunmu~~ve oradan yine Kayseri Müzesine götürülmü~tür.
Kayseri Muzesinin eski Asistanlar~ndan talebem Hititolog Sargon Erdem Kululu'da
üçüncü bir hiyeroglif yaz~t~~ile kur~un levhalar üzerinde hiyeroglif yaz~tlar~~bul-
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mu~tur. Benzerlerini Alman hffiri W. Andrea'n~n Assur'da ke~fetti~i bu yaz~tlar ilk
defa olarak Anadolu'da bulunmaktad~r. ~imdi Kayseri Müzesinde bulunan bu
eserler Kululu'nun, geç Hitit ça~~n~n önemli merkezlerinden biri oldu~unu göstermektedir.
1967 y~l~~ May~s ay~nda Sargon Erdem ile Kululu'ya gitti~im zaman evlerin
duvarlar~nda yap~~malzemesi olarak kullan~lm~~~olan heykel parçalar~n~~gördük.
Bu arada bir sfenks ba~~n~n resimlerini çektim. Ar~ca Elmal~klar civar~nda bulundu~u bildirilen yiiksek kaliteli baz~~ heykel parçalar~~Sargon Erd emtarafmdan
Kayseri Müzesine nakledildi.
1967 y~l~nda Prof. T. özgüç ba~kanl~~~nda Kululu'da tepenin kuzey k~sm~nda
kaz~~ yapm~~~olan bir heyet taraf~ndan heykel fragmanlar~~köylülerin yard~m~~ile
evlerden ve Manavuz köyündeki camiden ç~kar~lm~~~ve yine köylünün buldu~u bir
yaz~t ile birlikte Kayseri Müzesine götürülmü~tür. Say~n T. özgüç'ün elde etti~i
yaz~tla birlikte Kululu'da bulunan hiyeroglif yaz~dan= say~s~~dörde yükselmi~~
bulunmaktad~r. Ayr~ca Bossert, Kululu'ya yapt~~~~gezide buldu~u bir seramik
parças~~üzerinde f~rça ile boyamak suretiyle haz~rlanm~~~olan bir hiyeroglif yaz~t~n~~
yay~nlam~~~bulunmaktad~r.
Harabenin bir kaz~~için en verimli olmas~~beklenen k~sm~~bugün çe~itli su kaynaklar~~f~~k~ran ve elma bahçeleri bulunan ve k~smen Kululu köyünün bulundu~u
do~u k~sm~d~r. Köylülerin verdikleri bilgilere göre, bütün heykel ve sfenks fragmanlar~~
bu yamaçta bulunmu~tur. Sfenksli geç Hitit ça~~~~ehir kap~s~n~n bu k~s~mda bulunmu~~olmas~~gerekmektedir. Köylüler bu k~s~mda eskiden mevcut olan bir ta~~merdivenden söz etmektedirler. Ayn~~kimseler bu merdivenin ta~lar~n~n büyük ölçüde
söküldü~ünü söylemi~lerdir. Yüzy~llar boyunca yap~lar~n temelleri yok edilmi~,
teraslar vücuda getirilerek üst k~s~mda tarlalar, alt k~s~mda elmal~klar meydana
getirilmi~tir. An~tsal Kululu eserlerinin parçalar~n~n köy evlerinde yap~~malzemesi
olarak kullan~lmas~~ve civar köylere kadar da~~lm~~~olmalar~~tahribatm derecesini
göstermektedir.
Tepenin güney yamac~nda ve eskiden Kululu I ve II yaz~tlar~n~n bulundu~u
bildirilen Mecit Vurel'in dik yamaçl~~ tarlas~nda heyetimiz taraf~ndan 1968 y~l~nda
kaz~~yap~lm~~~ve bu sahada tepeyi çevrelemesi gereken ve k~smen büyük bloklarla
in~a edilmi~~olan ~ehir suru meydana ç~kar~lm~~t~r. Sur yap~s~~bu k~s~mda yer yer iyi
korunmu~~durumdad~r. D~~~duvardan ba~ka ayn~~k~s~mda onu kesen duvarlar tespit
edilmi~tir. Bu duvarlar~n aras~~küçük ta~~ve kum ile kar~~~k bir dolg~~~ile doldurulmu~~
bulunmaktad~r. Mecit Vurel'in verdi~i bilgiye göre, her iki kitabe de bu yap~n~n
iri bloklar~~aras~nda bulunmu~tur. Verilen bilgi dogru oldu~u takdirde, yaz~t stel'lerinin as~l yerlerinde bulunmad~~~~ve eski yerlerinden uzakla~t~nlarak sur yap~s~n~n
temel ta~lar~~olarak kullandd~klar~~ dü~ünülebilir. Nitekim Kululu I yaz~t~nda eskiden mevcut olan istinat k~sm~~bu görünü~ü desteklemektedir. Sur yap~s~nda ve moloz
dolgu içinde her hangi bir seramik parças~na raslanmam~~t~r. Böyle dik bir yamaçta
bulunduklar~~iddia edilen yaz~t stel'lerinin sat~hlarm~n hayrete de~er derecede
düzgün kalm~~~olmalar~~dü~ündürücüdür.
Bilindi~i gibi, Kululu'da ~imdiye kadar hiç bir önemli eser bilimsel bir kaz~~
sonucunda meydana ç~kar~lmam~~t~r. Kululu'da 1968 y~l~nda çal~~malar~m~z esnas~nda yeni hiyeroglif yaz~tlar~~ele geçmi~tir. Bunlar da maalesef kaz~da bulunma-

416

HABERLER

m~~t~r. Bu eserler heyetimiz Kululu'ya gelmeden bir kaç ay önce tepenin do~u
yamac~n~n kuzey k~sm~nda i~çilerimizden Ismet Ayd~n'~n tarlas~nda çift sürerken
ele geçmi~tir. Eserlerden ikisi eskiden bulunmu~~olan kur~un levhalar~n çok benzeridir, ve belki de onlardan kopmu~~parçalard~r. ~lk kur~un levhalar~~bulan ki~i onlar~~
Kululu köyünün kuzeyinde harabeden oldukça uzakta kendisinin kiralam~~~oldu~u
bir tarlada çift sürerken meydana ç~kard~~~n~~bildirmi~ti. Hiç bir kal~nt~~izi mevcut
olm~yan bir tarlada bu gibi eserlerin bulunmas~~ ~üphe ile kar~~lanmas~~gereken bir
olayd~r. Nitekim Say~n özgüç'ün ba~kanl~~~ndaki heyet bu tarlada kazm~~~ve hiç
bir ~eye raslamam~~t~r.
Tepenin kuzey-do~u yamac~nda bulunan hiyeroglif yaz~tl~~kur~un levha fragmanlar~, eskilerinin de ayn~~yerden gelebilece~ini göstermektedir. E~er yeni bulunan
parçalar~~eskileri ile birle~tirmek mümkün olursa o zaman durum daha ziyade
ayd~nlanacakt~r.
Di~er eser, koyu renkli bir ta~tan meydana getirilmi~~saçs~z bir heykel ba~~na
benzemektedir. Ba~~n büyük k~sm~~noksand~r. Üzerinde bir hiyeroglif yaz~t~~bulunmaktad~r. Yaz~t küçük olmakla beraber getirdi~i sonuç bak~m~ndan önemlidir.
Yaz~t~n sa~~taraf~ndaki k~r~k k~sm~nda onun sahibi olan prensin ve babas~n~n ad~~
bulunmakta idi. Ayn~~prens kendisini Va~urme'nin vasali olarak takdim etmektedir.
Sultanhan yaz~ t~n~n ilk sat~r~nda da bir prens ayn~~k~ral~n vasali oldu~unu söylemektedir. Her iki yaz~t~n müellifi olarak ayn~~ prens dü~ünülebilece~i gibi, ayni k~rala
tabi iki ayr~~ prens de akla gelebilir. Kululu ile Sultanhan'~n birbirine yak~nl~~~~
gözönünde tutulursa ayn~~prensin söz konusu olmas~~mümkündür. Kayseri yaz~t~~
diye an~lan di~er bir yaz~tta da Va~urme'nin bir vasalinden bahsedilmektedir.
Sultanhan yaz~t~n~n de ilk k~sm~~ k~r~k olmakla beraber, Bossert'in de dü~ündü~ü
gibi, 4, 7 ve ~~o'uncu sat~rlara göre prensin ad~n~~Sarvativara olarak tamamlamak
mümkündür. Yeni Kululu yaz~t~n~n müellifinin de Sarvativara oldu~u dü~ünülebilir.
Asur kaynaklar~nda Tabal k~ral~~olarak kaydedilen Va~urme, Suvasa ve Topada
yaz~tlar~nda da görülmekte ve Topada yaz~t~nda büyük k~ral Tuvatis'in o~lu olarak
ve yine babas~~ gibi büyük k~ral olarak gösterilmektedir. Kululu I yaz~t~na göre
Prens Ruvas, Tuvatis'in vasalidir. Bu suretle Kululu'da ~imdilik iki prens nesli ile
kar~~~kar~~ya bulunuyoruz. Kululu II yaz~t~nda Panuna ad~nda bir prens görülmekte, fakat bu yaz~t~n müellifinin kimin vasali oldu~u kaydedilmemektedir. Panuna, Va~urme'nin ça~da~' olabilece~i gibi, Tuvatis'ten önce veya Va~urme'den
sonra da hüküm sürmü~~olabilir. Va~urme Asur k~ral~~III. Tiglatpileser'in ça~da~~d~r.
Bu duruma göre Kululu ve Sultanhan geç Hitit an~tlar~~8. yüzy~la tarihlenmelidirler.
~imdiye kadar metinlerde Kululu'nun ad~na raslamak mümkün olmam~~t~r. Bu ~ehrin Tabal k~rall~~~na ait bir beyli~in merkezi oldu~u anla~~lmaktad~r.
Kululu V yaz~l~~k~ral Va~urme'nin isim yaz~l~~~n~n do~ru okunu~u bak~m~ndan
da önemlidir. Son y~llarda eskisine nazaran daha do~ru olarak Va~u-~arma diye
okunan bu k~ral ad~n~n yeni Kululu yaz~t~na göre Asur kaynaklar~na daha yak~n
bir ~ekilde Va~urme olarak okunmas~~gerekecektir.
Her ne kadar yeni kur~un levha fragmanlar~~ile hiyeroglif yaz~tl~~ta~~eserin
bulundu~u ~smet Ayd~n'~n tarlas~n~~kazd~ksa da, orada bu gibi eserlere raslayamad~k.
Bu k~s~mda temeller ve varsa tabakalar tamamen tahrip edilmi~~durumdad~rlar.
Çukurun bir çok yerinde kayaya raslad~k. Topra~~~eletmek suretiyle toplad~'~~m~z
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seramikte Frik serami~i büyük ölçüde rol oynamakta, 2. bine hattâ 3. binin sonlar~na
tarihlenebilecek parçalar da bulunmaktad~ r. Bu çukurda hiç bir yap~~plan~~ elde
edilememi~tir.
Ayr~ca yine tepenin kuzey-do~usunda bulundu~u bildirilen, bir taraf~nda bir
bo~a ba~~~tasvirinin, di~er taraf~nda ise bir hiyeroglif yaz~t~n~n kal~nt~s~n~~gösteren
bir altar fragman~~köylüden sat~n al~nm~~t~ r. Eser çok fragmanter olmakla beraber
ünik bir parça de~erini ta~~maktad~r.
Söz konusu eserler envanter kay~tlar~~ ve baz~~ heykel fragmanlar~~ ile birlikte
Kayseri Müzesine teslim edilmi~lerdir.
ORD. PROF. DR. SEDAT ALP
lo — Karatepe - Aslanta~~çal~~malar~ :
Türk Tarih Kurumu, Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü ve Istanbul Üniversitesi ad~na yap~lmakta olan Karatepe-Aslanta~~
çal~~malar~na 1968 y~l~~güz ve k~~~aylar~nda aral~kl~~olarak devam edilmi~tir. Prof.
Dr. Halet Çambel ba~kanl~~~ ndaki kaz~~ kuruluna Y. Müh. Mim. Reha Günay ve
desinatör Sara Atabay kat~lm~~lard~r.
Bir süreden beri haz~ rlanmakta olan Hitit hiyeroglif ve Finike metinleri tekst
edisyonunda her ~eye ra~men gene de noksan kalan k~s~mlar~~tamamlayabilmek
amaciyle Güney Kap~n~n güney yamaçlar~nda yeniden arama ameliyesine giri~ilmi~ ;
yap~lan çal~~malar sonunda esas metnin d~~~ nda kalan hiyeroglif metinli iki kaide
ta~~n~n —k~smen de olsa— restitüsyonu yap~labilmi~tir. Ayr~ca kopyalar~~ büyük
güçlükler te~ kil eden aslan heykellerinin üzerindeki metinlerin yeni bir malzemenin
yard~m~~ile sahili bir ~ekilde kopya imkânlar~~ sa~lanabilmi~tir.
Yeni terkip edilen ortostat'lar~n kap~lardaki esas yerlerinin tespiti i~ine 1968
kampanyas~nda da devam edilmi~, yeni baz~~ipuçlar~~elde edilebilmi~tir.
Bunun d~~~nda, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na ba~lam~~~olan
müze tesislerinin ikmal in~aat~na da devam edilmi~tir.
PROF. DR. HALET ÇAMBEL

1968 ÇALI~MA YILI RAPORU'NA EK
Atatürk'ün vasiyeti hakk~nda Cumhuriyet Halk Partisi ile Türk Tarih ve Dil
Kurumlar~~aras~nda ç~kan anla~mazl~kla bunun geçirdi~i evreleri ve son durumu
Say~n Genel Kurulumuzun bilgisine sunuyoruz :
Türk Dil Kurumu'nun 1966 Kurultay~nda Bütçe Enctimeni Ba~kanl~~~n~~yapan
Mazhar Levento~lu, Kurultay'da Türkiye I~~Bankas~'n~n vasiyet gere~ince Kurumlara verilmesi gereken paray~~vermedi~ini, kârlar~n büyük bir k~sm~n~~ihtiyatlara
ay~rd~~~n~, Kurumlar~n ~~~Bankas~'ndan 25 milyon lira alacakl~~oldu~unu söyliyerek
bu meseleyi incelemek üzere Kurultayca bir Komisyon seçilmesini istemi~, seçilen
üç ki~ilik Komisyonun Ba~kanl~~~n~~alarak bu yetki ile I~~Bankas~'nda inceleme yapm~~~ve 1968 de "Atatürk'ün vasiyeti" ad~~alt~nda 207 sahifelik bir kitap yay~nlam~~t~r. Mazhar Levento~lu bu kitab~n~n sonunda, Kurultayda ileri sürdü~ü iddialar~n
tam tersini savunarak, ~u görü~ü ortaya atm~~t~r :
Belleten C. XXXII!, 27
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Atatürk'ün öldü~ü tarihte I~~Bankas~'n~n sermayesi 5 milyon lira idi. Atatürk
bu sermayenin % 27,5 ~unu temsil eden beheri onar liral~k 137.838 hisseye sahip
bulunuyordu.
Atatürk'ün ölümünden sonra Banka fevkalade ihtiyat akçelerinden ödenmek ve
hisse senedi sahiplerinden bir bedel al~nmamak suretiyle sermayesini ~~o, 20 ve nihayet 40 milyon liraya ç~karm~~~ve hissedarlara bu oranda paras~z hisse senedi da~~tm~~t~r. Artan 35 milyon liral~ k hisse senetlerinin mülkiyeti ile birlikte geliri de art~k
Kurumlar~n de~il, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmal~d~r.
Cumhuriyet Halk Partisi bu iddiay~~benimsemi~~ve bir gün Parti Meclisi Üyesi
Prof. Turan Güne~'le, Genel Sekreter Yard~mc~s~~Muammer Erten, Genel Müdürümüzü ziyaret ederek bu görü~ü ortaya atm~~lar ve Atatürk'ün kurdu~u üç müesseseden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hissesine dü~enin hepsini almak istemedi~ini, y~ll~k gelirin üçe bölünerek bir bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin
di~er iki bölümünü de Türk Tarih ve Dil Kurumlar~n~n almas~n~~uygun bulduklar~n~~
Kurumlar~n yetkili organlar~n~~topl~yarak böyle bir anla~maya gitmelerini tavsiye
etmi~lerdir. Genel Müdürümüz olay~~her iki Kurumun Yönetim Kurullar~na duyuraca~~n~, ancak hukuk uzmanlar~ndan mütalaa almadan Kurumlar~n böyle bir
anla~maya yana~acaklar~ n~~sanmad~~~n~~söylemi~~ve bu isteklerinin yaz~l~~olarak
Kurumlara bildirilmesini istemi~ tir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kurumlara
bugüne kadar yaz~l~~bir istek gelmemi~, fakat bu arada ~ifahi olarak Kurumlar~n bir
karara varmas~~istenmi~tir. Genel Müdürümüz ilk konu~ma üzerine meseleyi her iki
Kurumun Yönetim Kurullar~na duyurmu~, Yönetim Kurullar~~da her iki Kurumun
birlikte hareket etmesini ve evvelemirde miras ve ticaret hukuku alan~nda yetkili
hukuk otoritelerinden mütalaa istenmesini uygun bulmu~lard~r.
Mütalaalarm gelmesi beklenirken yönetim Kurulumuz bir taraftan da Parti
idarecileri ile temasa geçmeyi uygun bularak kararla~t~r~lan bir günde Türk Tarih
Kurumu Ba~kan~~ve Genel Müdürü ile Türk Dil Kurumu Genel Yazman~, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterini ziyaret etmi~lerdir. Her iki Kurumun da noktai
nazar~~bu i~in bir anla~ma ile çözülemiyece~i, bunun ancak bir mahkeme karariyle
çözülebilece~i merkezinde idi. Zira bir anla~ma halinde Kurumlar~n bir siyasi
partiyi destekledi~i iddias~yle ve mahkeme karariyle kapat~lmas~~ tehlikesi vard~.
Genel Sekretere bu görü~ümüzü bildirdik. Parti yetkilileri de Kurumlar~~hakl~~buldular ve hukuki mütalaalar geldikten sonra tekrar bir araya gelerek durumu görü~mek üzere ayr~ld~k.
Bu arada Mart~n sonu gelmekte ve Türkiye I~~Bankas~'n~n 1968 kar~n~n da~~t~lmas~~günü yakla~makta oldu~undan Cumhuriyet Halk Partisi bizimle temasa geçmeden Türkiye ~~~Bankas~'na bir yaz~~yazarak Atatürk tesisinin artan sermayesinden
bu y~ l elde edilecek gelirin Kurumlara ödenmiyerek Partiye verilmesini istemi~tir.
Türkiye ~~~Bankas~~bu iste~i yerinde bulmam~~, fakat Kurumlara da ödeme yapmay~~
kendi bak~m~ndan sak~ncal~~görerek paran~n ayr~~bir hesapta bloke edilmesi için
mahkemeye ba~vuraca~~n~~Kurumlara bildirmi~tir. Kurumlar Bankaya ayr~~ ayr~~
yazd~klar~~ayn~~mealdeki bir yaz~~ile mahkeme karar~~olmadan Bankan~n bu yola
gitmesinin hukuka ayk~r~~oldu~unu, hisselerimizin ~imdiye kadar oldu~u gibi Kurumlara ödenmesini bildirmi~lerdir. Kurumlar bu arada konunun önemini gözönüne
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alarak yetkili bir Avukat aram~~lar ve Ticaret Hukukunda büyük yetkisi oldu~u
ö~renilen Yarg~tay Ticaret Dairesi Ba~kanl~~~ ndan emekli Avukat Tahir Sebük'ü
mü~terek Avukat tutmu~lard~ r. Avukat Tahir Sebük de Bankaya ayn~~ görü~ü savunan 4 sahifelik müdellel bir itiraz yaz~s~~göndermi~tir.
Banka ~dare Meclisi kendi Hukuk Mü~avirlerinin görü~üne uyarak paran~n
bloke edilmesine karar vermi~~ve bu karar~n~~Ankara 6 inci Asliye Hukuk Mahkemesi
kanaliyle uygulam~~t~r.
Kurumlar~ n Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteriyle yapt~klar~~konu~madan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba~kan~~Kurumumuzun Ba~kan~n~~
evine davet etmi~~ve konudan bahsetmi~tir. Say~n Inönü Kurumlar~n çal~~maz hale
getirilmesine raz~~olmad~~~n~, ancak ortada bir hak bahis konusu oldu~una göre
bunun aranmas~na r~za gösterdi~ini söylemi~tir.
Bankan~n bloke karar~~almas~~üzerine Kurumumuz Ba~kan~~ve Genel Müdürü
ile Türk Dil Kurumu Genel Yazman~~birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Ba~kan~n'
evinde ziyaret ederek muhakemenin sonucuna kadar hisselerimizin üzerindeki bloke
karar~n~n kald~r~lmas~~için Partinin Bankaya yeni bir mektup yazmas~n~~rica etmi~lerdir. Say~n mönü isteklerimizi not ederek Parti yetkilileri ile görü~ece~ini vadetmi~lerdir. Aradan bir iki gün geçtikten sonra da Genel Müdürümüzü evine ça~~rarak
görü~tü~ünü ve bir formül bulunarak blokenin kald~r~laca~~n~~söylemi~lerdir. Fakat
Avukat~m~z~n Parti Meclisi Üyesi Prof. Turan Güne~'le yapt~~~~temasta bir formül
üzerinde anla~maya var~lamad~~~ ndan durum Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ ile
Türk Dil Kurumu Genel Yazman~n~n birlikte imzalad~~~~bir yaz~~ile Say~n Inönü'ye
duyurulmu~~ve Kurumlar~n dü~ece~i maddi s~k~nt~~ aç~klanm~~t~r.
Bu arada Kurumlar~n mütalaas~na müracaat etti~i alt~~Hukuk otoritesinden
mütalâalar gelmi~tir. Alt~~Profesörün alt~s~~da Cumhuriyet Halk Partisi'nin artan
hisse senetlerinin gelirleri üzerinde bir hak iddia etmesinin hukuken mümkün olmad~~~n~~bir çok Bat~~kaynaklar~ndan örnekler vermek suretiyle yazm~~lard~ r. Mütalaa
ald~~~m~z otoriteler ~unlard~r :
Ord. Prof. Dr. H~fz~~Veldet Velidedeo~lu
Prof. Dr. Zahit ~mre
Prof. Dr. Kemal O~uzman
Prof. Dr. Ismet Sungurbey
Avukat Tahir Sebük
Avukat Suat Ertan
Bu otoritelere verilecek ücreti her iki Kurum payla~acakt~ r.
Son durum ~udur :
Avukat~m~z blokenin kald~r~lmas~~için mahkemeye ba~vuracakt~r. Cumhuriyet
Halk Partisi yetkilileri de kendi aç~lar~ndan dava açmaya karar verdiklerini söylemekte iseler de bugüne kadar bu dava aç~lmam~~t~r.
Gazetelerin mesele hakk~ nda bilgi istemeleri üzerine her iki Kurum birlikte
haz~rlad~klar~~bir bildiriyi gazetelere, Anadolu Ajans~na ve TRT'ye göndermi~tir.
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TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI'N~N 1968
YILI ÇALI~MA RAPORU
Bas~mevimizin eski y~llara ait çal~~ma raporlar~~gözden geçirilecek olursa, her
y~l~n bir evvelkinden daha ba~ar~l~~ oldu~u görülecektir. Göze çarpan bu geli~me
1968 y~l~nda da devam etmi~tir.
~~~Durumu:
Bas~mevimizin 1968 y~l~~ içinde 4.563.281,31 liral~k brüt gelir sa~lam~~, bunun
1.242.541,25 liras~~net kâr olarak kalm~~t~r. Son iki y~l~n sermaye, gelir ve kâr durumu
a~a~~daki tabloda gösterilmi~tir :
Art~~~
yüzdesi
Artan
1968
1967
Sermaye
Brüt Gelir
Kâr

3.800.000,00

4.250.000,00
4.563.281,31
1.242.541,25

3.982.049,56
1.059.828,3 ~~

450.000,00
581.231,75

11,8

182.71 2,94

17,2

1 4,5

Tablo'nun incelenmesinden anla~~laca~~~gibi, sermayenin y~l içinde % 11,8
artmas~na kar~~l~k brüt gelir % 14,5, kâr ise % 17,2 artm~~t~r.
Son iki y~l~n Genel Giderleri a~a~~daki tabloda gösterilmi~tir :

Amortisman
Personel Giderleri
I~letme Giderleri
Kâr

Geçen y~la
nazaran
Artan art~~~oran~~

1967

1968

374.006,48
1.943.181,72
632.033,05
1.059.828,3 ~~

446.940,96
2.148.976,43
724.822,67
1.242.541,25

99.934,48
205.794,71
92.789,62
182.712,94

28,80
10,59
14,68
17,2

1968 y~l~~içinde bütün gider kalemlerinde önemli say~lacak art~~lar olmakla
birlikte kar~n yükselmesi üretimin art~~~yla izah edilebilir.
Genel Giderlerle kar~n brüt gelire oran~~ise ~öyledir :
1968

1967
Amortisman
Personel Giderleri
~~letme Giderleri
Kâr

%
%

%
%

8,7
48,8
1 5,9
26,6

%
%
%
%

9,8
47,1
1 5,9
2 7,2

% ~~oo,00

% 100,0o

Yukar~daki tabloda masraflanm~z~ n geçen y~la oranla büyük bir de~i~iklik
göstermedi~i görülmektedir. Bu durum giderlerin istikrarl~~oldu~unu aç~klamaktad~r.
Bas~mevimizin Öz Varlz~~ :
Aktif toplam~~
K~sa ve uzun vadeli borçlar
C~zvarl~k

1967

1968

Artan

10.093.871 ,74

3.12 7.791,95

~~1.456.478,05
3.472.462,06

1.362.606,31
344.670,1

6.966.079,79

7.984.015,99

~ .o~~7.936,2o
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Bas~mevimizin öz varl~~~~yukar~daki tabloda görüldü~ü üzere geçen y~ la göre
1.017.936,20 liral~k bir art~~~göstermektedir. Bunu sevindirici bir sonuç saymaktay~z.
Bas~ mevinin 7.984.015,99 liral~ k öz varl~~~ na Kurumumuzun nakit katk~s~~ ile
bas~mevinin son 13 y~lda Kuruma ödedi~i karlar a~a~~da gösterilmi~tir :
Y~l

Sermaye

Artt~r~lan Sermaye

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

9°8.979,42

908.979,42
25.877,21
2 ~~5. 143,37
250.000,00
340.000,00
300.000,00
260.000,00
350.000,00
~~oo.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
450.000,00

9.818,04
34.868,93
118.268,82
277.140,97
120.641,66
233.966,06
356.132,67
81.449,17
405.936,83
362.912,58
706.612,92
758.866,88
900,469,47

4. 25o. 000,00

4.366.835,00

934-856,63
~~. ~ 5o.000,00
1.400.000,00
1.740.000,00
2.040.000,00
2.300.000,00
2.650.000,00
2.750.000,00
3.150.000,00
3.500.000,00
3.800.000,00
4.250.000,00

Kuruma Kalan Kâr

Bu tabloda Kurumumuzun bugüne kadar Bas~mevine —bina dahil— 4.250.000
lira sermaye yat~rd~~~n~ , buna kar~~l~ k 4.366.835 lira kâr ald~~~n~~görmekteyiz. Aradaki fark olan 116.835 lira ve halen mevcut 7.984.015,99 liral ~k öz varl~k, ki toplam
olarak 8.100.850,99 lira Kurumumuzun Bas~mevinden kazanc~d~r. Ayr~ca öz varl~~~n nominal de~erden hesapland~~~~hat~ rlan~rsa, gerçek kazanc~ n 12 milyonun
üzerinde oldu~u kolayl~kla tahmin edilebilir. Bas~ mevimizin önümüzdeki y~llarda
da Kurum bütçesine önemli katk~ larda bulunaca~~ ndan eminiz.
Bas~mevinin 1968 içindeki geli~mesi:
Y~ l içerisinde Elektronik dizgi ve kompüter merkezi kurulmas~~ için 64.132
dolarl~ k yat~r~ m ve IBM ile gerekli kira anla~malar~~yap~lm~~t~r. 1969 y~l~~Nisan ay~~
sonunda çal~~maya ba~ layacak olan bu bölüm sayesinde i~lerimizde sürat sa~lanaca~~~
gibi, Ankara, Izmir ve Istanbul telefon rehberlerini otomatik olarak ve el ile hiçbir
dizgi i~lemi yapmadan tertiplemeyi sa~layaca~~ndan önümüzdeki be~~y~l içinde
brüt gelirimizde ortalama 26 milyon liral ~k bir art~~~olacakt~r.

Bas~mevimizin bu mutlu geli~ mesi ve i~~gücünün artmas~, geli~en bütün endüstri
kollar~nda oldu~u gibi, yer darl~~~n~~ artt~rm~~~ve dolay~siyle yeni bir bina yapma
zaruretini ortaya koymu~tur. Gerçekten 8o bin nüsha olarak bas~lmakta olan Türkçe
Sözlük tek ba~~na bask~~atelyesinden depolar~m~ za var~ncaya kadar her taraf~~
doldurmu~, i~~ak~m~ n~~felce u~ratm~~t~ r. Bu nedenlerle Bas~mevi için geni~~bir arsa
almak ve buraya tek kat üzerine bat~ daki yeni bas~mevi binalar~~gibi çal~~mas~~kolay
bir bina yapmak gerekmektedir. Bunu Bas~mevinin kendi imkanlar~~içinde k~sa bir
zamanda ba~armak mümkün olam~yaca~~ ndan birçok bak~ mlardan faydalar~~mey-
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danda olan Anonim ~irket haline gelmeyi zorunlu bulmaktay~z. En az altm~~~~Kurumumuza ait olmak üzere Türk Dil Kurumu ve Türkiye ~~~Bankas~~ ile
kurulmas~n~~uygun buldu~umuz bu ortakl~k sayesinde önümüzdeki y~llarda bas~mevinin Kurumumuza her y~l iki milyon civar~ nda bir kâr getirmesi mümkün olacakt~ r.
Genel Kurulumuzun bu konuda bir prensip karar~na varmas~n~~dileriz.
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi Yönetim Kurulu
Prof.

Dr.

Ba~kan
BEK~R SITKI BAYKAL

Üye
Prof. ABDÜLKAD~R INAN

Üye
Prof. Dr. TAHSIN özoüç

Üye
Türk Tarih Kurumu
Genel Müdürü
ULU~~I~DEM~R

Üye
Bas~mevi Müdürü
GöKMEN I~DEM~R

DENETLEME KURULU RAPORU
TÜRK TAR~ H KURUMU YÜKSEK GENEL KURULUNA
Say~ n Kurulunuzca bizlere verilen denetleme görevi icab~~ olarak Türk Tarih
Kurumu ile Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi'nin 1968 y~l~~bilânçolar~~defter kay~tlar~~
ile birlikte tetkik edilmi~~ve 1967 y~l~~bilânçolar~nda yaz~l~~ k~ymetlerin 1968 y~l~n~n
alâkal~~ hesaplar~na aynen devrolundu~u, y~l içerisinde yap~lan harcamalar ile
muamelelerin Yönetim Kurulu kararlar~ na ve yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yurütuldu~ü tespit olunmu~tur.
Kurum ve Bas~mevi'ne ait defter ve kay~tlar~ n muntazam, muamelât ve mevcudat~n bunlara muvaf~k oldu~unu, Yüksek Kurulunuzun tetkikine sunulan 1968 y~l~~
bilânçolar~~ile kâr ve zarar cetvelinin yine bu kay~ t ve vesikalara dayand~~~n~~ arz ve
tasdik edilmelerini rica ederiz.
DENETLEME KURULU
Prof Dr. HAL~L DEM~RC~O~LU
T.T.K. Üyesi

Dr. RAMIT Ko~AY
T.T.K. Üyesi
NECDET SARDA~~
Türkiye ~~~Bankas~~
Muhasebe Müdürü

FAKiHE ÖYMEN
T.T.K. Üyesi

TÜRK TARIH KURUMU'NUN
BILANÇOSU

PARALAR
KASA
BANKALAR
545,39 ~~~Bank. 5635
t . 468,— Merkez 3509020 ~~o
2 . 013,39

Borçlu Hesap
Lira Kr.

Alacakl~~Hesap
Lira
Kr.

152 . ~~77,90

GENEL VARLIKLAR
12. 953 .354,21
SATILACAK KURUM YAYINLARI
4• 790 .628,KANUN/ KES~NT~LER
24 • 398,15
18 . 651,74 G. Vergisi
5 • 746,41 S. Sigorta
24. 398,15

2 .°13,39

BANKA H~ SSE SENETLER~~350 . ~~1,55
BINA
9.510.462,82
DEM~RBA~LAR
561 .385,86 Kurum
956 .467,76 Kitapl~ k
517.853,62

1.517.853,62

ANBAR

3 . 458 . I 38,—

BELLETEN

1 • 332 • 490,—
YAYIN VE FOTO GEREÇLER/ ~~26 .236,98
121 . 509,97 Yay~ n Gereçleri
"
4.727,01 Foto
126 . 236,98
BORÇLULAR
359 972,58
6 . 82°,78 ~lmi Ara~t~ rma-Konferans
57.202,18 Telif ve Tercüme
15 . 811,94 Kaz~~ avanslar~~
42 .984,89 Bas~lmakta olanlar
3 .991,95 Ciltleme masraflar~~
3 .286,75 Kredili sat ~~lar
180,36 ~ç Kitapç~lar
5 ~~ .129,14 DI~~Kitapç~lar
I 24 395,82 Muhtelif Borçlular
35 . 68,77 Mensuplar avans~~
359 • 972,58
BASIMEVI CAR~~HESABI
BASIMEV~~SERMAYESI

Muhasebeci
U. SüSOY

~~ 6 8 YILI

EMANETLER
3 .g6o,T. Bonosu
ALACAKLILAR
1.413.191,61
. ~~23 . 88°,64 Çe~itli
50.531,— D~~~Kitapç~lar
62 .338,59 Emekli Tazminat~~
176 . 441,38 Kurum Yay~nlar~~
1.413.191,61
BELLETEN ABONELER~~
TEM~NATLAR
BANKALAR
. o ~~7. 976,64 ~~~Bank. 20 184
2 . 313 .5°7,42 ~~~Bank. 82555
288 . 875,81 Vak~ flar B. 10133
3 . 62o . 359,87

4. 250 . 000,22 . 8o8 166.84

750,1 .525,3 . 620.359,87

22 . 8o8 .166,84

31. 12. 1968
Genel Müdür
ULU~~~~~DEMIR

TÜRK TARIH KURUMU BASIMEVI
1968 YILI KAR ve ZARAR TABLOSU

GELIRLER

GIDERLER
AMORT~SMANLAR
PERSONEL GIDERLERI
Ücretler

BASKI I~I GELIRLERI

446.940,96

Y~l Içi Tahakkuk.

2.148.976,43

Y~l Sonu Tahakkuk.

1.547.312,11

Muvakkat I~çi Ücret. 63.598,42
128.519,19
Fazla Mesailer
Tazminatlar

57.013,96

~kramiyeler

14.699,73
131.972,20

Sosyal Yard~mlar

I~LETME GIDERLERI
I~~ k

BIÇAK B~ LEME GELIRLER/
SAIR GELIRLER

Su

11.472,50

Sigorta

16.189,54

Faizler

168.642,73

Malzeme

2 46 72 7,53

KAR

385.181,20
26.249,25
156.896,10

9.466,52
21 . 204,54

Di~er Giderler

674.493, 1 5

724.822,67

Kuvvet

Tamir Revizyon

3.320 .461,61

KL~SE ~~I GELIRLERI

Sos. Sig. I~veren His. 205.860,82

3.994.954,76

89.403,86
161.715,45
1.242.541,25

4.563- 281,31

Muhasebeci
EROL USTÜN'AR

4.563.281,31

TÜRK TAR/H KURUMU BASIMEV ~~
1968
YILI B ~ LÂNÇOSU

AKTIF

PASIF

SABIT KIYMETLER
Bina
Demirba~~

7.653.566,28

88 ~~ .468,42
6.772.097,86

BA~LANMI~~KIYMETLER
Depozitolar
Geçici Hesaplar
Tasarruf Bonolar~~
Akreditifler

Yeti~tirme

900.92747

62 . 075,12

Birikmi~~Amortis.

2 • 429 • 399,62

1.207.131,78

KISA VADEL/ BORÇLAR

44.465,65

Kanuni Kesin tiler

57.693,65

Emanetler

22 . 788,99

Senetler

~~8 . 000,00

Geçici Hesaplar
Bankalar

89 .549,34
519.271,67

KAR - ZARAR HESABI

I 7.959,94
26.505,71

1968
Y~l~~ Kar~~

11.456.478,05

73.945,00

1.723.752,06

Mü~teri Avanslar~~ 740 .664,8o
Alacakl~lar
275.783,61

KISA VADEDE PARAYA
ÇEVR~ LEBILEN KIYMETLER 1.650.386,87
Mü~teriler
~~.029 .505,04
Borçlular
547.102.53
~~~Avanslar~~
72 . 000,00
Emanetler
. 779,3o

NAZIM HESAPLAR

1.748.710,00

T. Tarih Kurumu ~~. 748 . 7 0,o°

~~.207.131,78

Kasa
Bankalar

2491.474,74

fonu

UZUN VADEL/ BORÇLAR

746 .955,50

EMRE AMADE KIYMETLER

4.250.000,00

IHTIYATLAR ve FONLAR

6 . 2 74,79
130.147,18
~~5 .55o,o0

I~LETME KIYMETLER/
Ambarlar

SERMAYE

1.242.541,25

. 242.541,25
11456.478,05

NAZIM HESAPLAR

Teminat Mektuplar~~ 73.945,00

73.945,00

Teminat Mektuplar~~ 73 . 945,00

11.530.423,05

Muhasebeci
EROL USTÜN'AR

11-530.423,05

