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ÖZ; Ankara'nın kuzeydoğusunda bulunan Kuzey Ki.zilirni.ak havzasının ERTS-A uydusu tarafından çekilmiş görüntüle-
rinde, sananın güneydoğusundaki Kırşehir Masifi'nin tektonik' lineasyonları île kuzeybatısındaki Kuzey Anadolu Fay Zonu
Sistemi'nin lineasyonlan arasmâa belirgin bîr1 fark, görülmektedir. Birinciler NW-SB- dogrultuhı, 'uzrnı, birbirinden ayrık
çatlak sistemleri iken» ikinciler eneşelon, sigmoid yapılı, ve genellikle kabaca NE-SW -dotgrultulu faylardır. Bu iki stete-

,,nıin ortak sının Kuzey Kızılırmak; havzası {Çankırı, baseni) olarak görünmektedir. Bu basen sıkışmalı Mr graben ola-
.-»̂ ak ortaya çıkmaktadır1 ve muhtemelen şimdi kapanmış bulunan bir trençin (Okyanus, çukurunun) yerini, belirlemekte-
dir. Kırşehir1 Masiffnin Mr 'kısmının bu çukura doğru dalmış olması ve- Yozgat kuzeyindeki ofiolitli melanjııı da 'masif tize-
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line itilmiş (obduction) bulunması mümkûnâür. Kuzey Anadolu Fay Zonu Sistemi'nin sağ' yönlü hareketleri muhtemelen
ilk defa güneyde masifi kaplayan sedimentler üzerinde başlamış- olup» zamanla tazeye doğru kaymış ve 'bu günkü fay
zonuna yerleşmiş, olmalıdır.

ABSTRACT: ERTS-A. satellite imagery of.the Northern Kızılırmak basin,, NE of Ankara, shows different, tectonic
limeation. patterns: for Kırşehir Massif in the SE» and the North Anatolian Fault Zone System, in the NW. The change
of pattern, seems to take place mainly across the Northern Kızılırmak basin (also known as the Çankırı basin), which
appears to be a gnaben, formed by compression.. This may toe 'the location, of a closed trench, into which part of the Kır-
şehir Massif may have been dragged. Rocks of ophiolitic melange to the north of Yozgat seem to toe obducted southward
over the Kırşehir Massif. Clockwise ©hear movement, bad. probably started in the. south» affecting first the sedimentary
rocks covering the Massif. Later,, the activity gradually shifted northwards to the present location of the North Anatolian
Fault. Zone System.

GtBtŞ

Çalışma alanı Ankara'nın, kuzeydo-
ğusunda olup Kızılırmak nehri tarafın-'
dan boyluboyunca katedümektedir (Şe-
kil 1). Görüntü alanı yaklaşık, olarak
1.85 X 185 km? olup,, Ankara, 'Çankırı,
•Çorum, Kastamonu» Yozgat» Kırşehir il-
lerini tamamen veya kısmen, kapsamak-
tadır.

Türkiye'nin en, uzum. (1000 km'den
fazla) nehri olan Kızılırmak, Sivas do-
ğusundaki kaynaklarından başlayarak
önce. batıya» sonra güney-batıya akar:;;
Ankara doğusunda kuzeye, daha sonra
kuzey-doğuya yönelerek: Kuzey Kızılır-
mak havzasına girer (Şekil 1),. Havza-'
dan geçerek Çorum kuzeyine ulaşan ne-
hir, birtakım zîgzaglarîa Kuzey .Anado-
lu, Fay Zonu'nu. aşarak Bafra civarında
Karadeniz'e- dökülür. Bu çalışma, daha
çok Kızılırmak: drenaj havzasının kuzey
yarısındaki saha ile ilgilidir,.

Kuzey 'Kızılırmak, havzası olarak
adlandırılan saha, 1:500.000 ölçekli Tür-

kiye Jeoloji Haritası (Ketin,, I062)'nda,
50 - 80 km., çapında, hemen hemen- daire
şeklînde. Mr jeolojik yapıya sahip gö-
rünmektedir. Ofiolitli melaııj ve Alt Ter-
siyer' yaşlı kayaçlar, batıda, kuzeyde ve
doğruda sınırları oluşturmaktadır. Kır-
şehir Masifi'nîn granit» gabro ve meta-
morfik kayaçları ise. sahanın .güneyini
kısmen, kapsamaktadır' (Şekil 2). Hav-
zanın orta kısmı, Orta Tersiyer' sedi-
mentleri, ve bunların üzerinde açısal bir
uyumsuzlukla bulunan jipsli Genç Ter-
siyer ve Kuvaterner seöimentleri ile ör-
tülmüş, bulunmaktadır (Ketin, 1962)..
Çevreyi oluşturan kayaçlar ortadaki
genç malzem.en.in 'üzerine her yönden,
itilmiş görünmektedir,, Sahada yapılan
1:25.000 ölçekli jeolojik, harita çalışma-
ları,» karmaşık: .görünüşlü fay ve: kıv-
ran sistemlerinin varlığını ortaya çıkar-
mış olup, daha çok jipsli formasyonla-
rın bu karmaşıklığa neden olduğu gö-
rüşü benimsenmiştir. Buraya kadar- yay-
lar çizerek gelen. Kızılırmak nehrinin,
çevresi dairesel, iç kısmı da. yapı 'bakı-
mından karmaşık olan bu havzanın için-

den. hemen hemen dümdüz geçmesi, ilgi
çekici bir torum olarak göze çarpmak-
tadır. Buradaki nehir akış doğrultusu-
nun, kuzeybatıda havzanın dışında 'bu-
lunan Kuzey Anadolu Fay Zonu'na pa-
ralel olması da dikkati çekicidir.

BET&-A, MSS (Multispectral scan-
ner) görüntüleri, bu ilgi çekiic hususla-
rın birbirleri ile olan ilişkileri ve köken-
leri hakkında, bazı yeni ipu.cla.ri vermek-
tedir.

ERTS-A UYDUSU

DEĞERLENDİRİLMESİ ^

Elde Bulunan Görüntüler
8 Kasım lzjJ3 tarihinde çekilmiş

olan ERTS-A MSS fotoğrafının beşinci
ve yedinci, kanalları (0,6 - 0,7 mikron
ile 0,8 - 1,1 mikron dalga boylarını kap-
samakta olan 'kanallar) incelenmiştir..
Bu' görüntüler' siyah-beyaz olarak: 1:
1000 000 ölçekli ve 1:250 000 ölçekli fo-
toğraflar halinde mat beyaz kağıda .ba-
sılıdır, Ayrıca» 1:1000 000 ölçekli bir
yapay renkli kızılötesi (False-color İR)
resim de vardır... Bu resim, dördüncü,
beşinci ve kızılötesi, olan yedinci kanal*
lardan elde edilen, görüntülerin ayrı ay-
rı renklendirilerek birleştirilmesi île
oluşturulmuştur. Bu çalışmada elde edi-
len bilgilerin çoğu büyük ölçekli görün-
tülerden alınmış olup, yapay renkli kı-
zılötesi resimden pek yararlanılamamış-
tır.

Görüntülerin.. yersel .. gerçeklerle
(Ground truth') karşılaştırılmasında»
normal hava fotoğraflarından ve jeolo-
ji haritalarından, faydalanılmış,, ayrıca,
.sahanın bîr kısmı üzerinden uçakla.uça-
rak,, birçok yerleri de yerden inceleye-
rek çalışmalar yapılmıştır.
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daha büyük ölçekli jeoloji haritalarını
görüntü verileri ile gözle karşılaştırmak
suretiyle yürütülmüştür.

Jeoloji yapılarım büyük ölçekli gö*
rüntü üzerinde asetat kağıdına işleme-
den Önce, 1:1000 000 Ölçekli görüntüle-
rin stereoskop altında incelenmesi çok
yararlı olmuştur. Beşinci ve yedinci ka-
nal görüntülerini bir çift olarak kullan-
mak suretiyle, üç boyutluya benzer bir
görüntünün elde edilebildiği görülmüş
tür. İki değişik kanaldan alman görün-
tülerin stereoskop altında üç boyutlu gi-
bi görüntü verdiği ilk defa» çukur oldu-
ğu bilinen bir yerin fotoğrafta çıplak
gözle veya büyüteçle bir tepe olarak gö-
rünmesi, ancak stereoskop altında* di-
ter kanal görüntüsü ile birlikte bakıl-
dıfında» gerçekte olduğu gibi, bir çukur
halinde belirlenmesi sonucunda anlaşıl-

Yedinci kanaldan çekilmig ve 1:
250 000 ölçeğe büyütülmüş, siyah-beyaz
görüntü üzerine konan şeffaf asetat ka-
ğıdına, nehirler, tepe noktaları» settirler
ve köyler gibi coğrafya bilgileri,
1:100 000 ölçekli topografya haritaları-
nın da yardımıyla işlenmiştir. Başka
bir şeffaf asetat kağıdı üzerine dt be-
şinci ve yedinci kanallarm görüntülerin-
den ayrı ayn alman jeoloji bilgileri (çe-
şitli faylar, lineasyonlar, tabaka doğrul-
tuları, fay sistemlerini izleyen dere ya-
takları,,, v,s.) işlenmiştir. Bu iki asetat
kağıdı çakı§tırılarak üzerlerine, projek-
siyon yardımıyla, 1:500 000 ölçekli Tür-
kiye Jeoloji Haritası'mn resmi süper em-
poze edilmig, btı suretle İcarsılaitırma
yapılmıştır. Bundan sonra, yer yer kü-
çük alanlardaki karşılaştırmalar, eldeki

r, Stereoskop altında incelenen re-
simlerin kuzey kenarlarının aşağıya,
güney kenarlarının, yukarıya gelmesine,
yani resimlerin "ters"- tutulmalarına, bu
suretle, doğada güneyde olan güneşin,
fotoğrafları ışıklandıran lamba ile aynı
konumda bulunmasına dikkat edilmeli-
dir. Aksi halde dereler sırt, tepeler çu-
kur olarak görünmektedir. Küçük öl-
çekli resimlerin üç boyutlu görüntüle-
rinde saptanan jeolojik çizgiler, daha
sonra 1:250 000 ölçekli görüntüler üze-
rinde bulunarak asetat kağıdına işlene«
bilmektedir,

GörttııtüİOTciyd Bazı özellikler

Koyu renkli kayaçlarm (özellikle
oifolitli kayaçlarm) MSS beşinci kanal
görüntüsünde, diğerine kıyasla daha iyi
belirlendiği, ayrıca, çoğu linear (doğru-
sal) olan ve tektonik doğrultuları izle-
yen kuru derelerin de yine beşinci ka-
nalda daha iyi görülebildikleri ortaya
çıkmaktadır. Buna karşılık, Kızılırmak
gibi suyu akan derelerin ve Eymir, Mo-
gan gibi göllerin beşinci kanalda iyi gö-
rülemediği, ancak yedinci kanalda çok
iyi belirlendiği anlaşılmıştır. Bu suret-
le derelerin »eski yataklarını .beşinci ka-
naldan, iimdiki yataklarını yedinci ka-
naldan izleyerek, yakın jeolojik geçmiş-
te nehir yataklarında yeralan değişme*
leri İncelemek mümkündür.

Koyu renkli kayaçlarm yedinci ka-
nalda pek belirgin olmaması bir avan-
taj- olarak kullanılmış, özellikle çatlak
ve fay sistemlerinin, kayaç sınırlarının
etkisinde kalmaksızın, izlenebilmelerî
mümkün olmuştur. Bu suretle, bölgenin
tektonik lineasyonları tümüyle değer-
lendirilerek, daha sonra jeoloji harita«
sındaki yersel kayaç dağılımları ile kar-
şılaştırmak olanağı bulunmuştur.

Eldeki görüntülerde hernekadar bu-
lut yoksa da, mevsimin kışa yakm ol-
ması nedeniyle yüksek tepeler karla
kaplı bulunmaktadır. Bu tepeler hem
coğrafi yerlerin saptanmasında, hem de
sahanın topografyasının üç boyutlu ola-
rak incelenmesinde çok yararlı olmug-
tur.

Görüntülerde 10 adet gri koyuluk
derecesi bulunduğu halde, elde bir den-
sitometre (koyuluk tonunu Ölçen elek-
tronik bir alet) olmaması nedeniyle, bu
yönden bir çalışma yapılamamıştır. Ço-
ğu zaman görüntülerde granit, meta-
morfik, volkanik ve sediment kayaçlar-
la (jipeli genç formasyonlar hariç), ge-
niş alanlar kaplayan melanj kayakları

YÖEtteiîi

mıştı
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arasında kesin ayırımlar yapmak güç,
hattâ bazı hallerde olanaksızdır. Bu du-
rumun faydalı olan bir yanı ise, ,bazı li-
neasyonların, tüm kayaçlarm hepsini
birden kestiğini görebilmek ve bu su-
retle böyle lineasyonların kayaçlarm
hepsinden daha genç yaşta olduklarını
saptamak olmuştur.

Yapay renkli kızılötesi resim, dör-
düncü kanala sarı, beşinci kanala kır-
mızı ve yedinci kanala mavi renkleri
vererek, bunları tek bir görüntüde bir-
leştirmek suretiyle elde edilmiştir. Re-
simde ağaçlıklı yerler, özellikle orman-
la kaplı yükseklikler, koyu kırmızı -
kahverenkli olarak görünmektedir. Ge-
nellikle üzüm bağlan içeren kuru vadi-
ler ise hafif kırmızı olarak belirmekte-
dir. Bu renk kombinasyonu küçük bir
antiklinin ortaya çıkarılmasında yarar-
lı olmuştur. Siyah - beyaz görüntüde,
Sungurlu'nun 20 km. kadar kuzeybatı-
sında elips şeklinde bir tepe ve ortasın-
da konsentrik olarak koyu renkli bir kı-
sım görülmektedir. Ormanlık olmadığı
renkli resimden anlaşılan bu yerin ger-
çekte antiklinin çekirdeğini meydana
getiren kırmızı renkli kayaçlardan oluş-
tuğu sahada görülmüştür.

JEOLOJİK GÖZLEMLER

Sahada ilgi çeken ilk husus, Kuzey
Kızılırmak havzasının 15-20 km geniş-
liğinde bir graben çukuru halinde ENE-
WSW doğrultusunda uzamasıdır (Şekil
3). Fotoğrafta açık renkli alanlar halin-
de görülen jipsli genç formasyonlar, ge-
nellikle ENE-WSW doğrultulu bu çuku-
ru doldurmuş bulunmaktadır. Bazı de-
rin fayların yüzeydeki izleri gibi görü-
nen bazı uzun çizgiler topografyada,
NW köşesindeki Kuzey Anadolu Fay
Zonuna paralel olarak uzanmaktadır ve
jipsli çukurun ENE ucunda da devam
etmektedir. Bu suretle Kızılırmak neh-
rinin havzadan geçerken esas itibarıy-
la bu civarın tektonik yapısına uyumlu
olarak aktığı ortaya çıkmaktadır. An-
cak havzanın ENE ucunda, grabeni oluş-
turan fay sistemlerinin devam etmesine
nağmen, nehir, muhtemelen sonradan
gelişen yeni fay sistemlerinin etkisiyle
bazı çapraz fay zonlarından zigzaglarla
kuzeye geçmekte ve Kuzey Anadolu
Fay Zonu boyunca bir süre doğuya doğ-
ru akmaktadır.

Kuzey Kızılırmak havzasının çevre-
sini oluşturan kayaçlarm meydana ge-
tirdiği görünüşte dairesel yapı, kabaca
NE-SW doğrultulu linear yapıların her
yerde hakim görünmeleri ile hemen he-

men ortadan silinmektedir. Kızılırmak'-
ın aktığı depresyonun hemen kuzeyinde,
havzanın içinde nehrin akış yönüne pa-
ralel eksenli üç kıvrım (iki antiklin ve
bir senklin) daha görülmektedir; .bu ya-
pılardan birinde hâlen petrol aramaları
sürdürülmektedir.

Havzada, Kızılırmak nehrinin gü-
neyinde, NNE-SSW yönlü lineasyonlar
hakimdir. Yersel jeolojik çalışmalardan
bunların kıvrımlar ve bindirme fayları
ile oluşmuş uzun tepeler oldukları bilin-
mektedir. Diğer yandan, Kızılırmak'm
kuzeyinde ise NW-SE doğrultulu vadi-
ler birbirine paralel olarak yer almak-
ta ve muhtemelen gerilme fayları bo-
yunca açılmış bulunmaktadır (Şekil 3).
Böylece, her iki sistem ortak olarak
alındığında bunlar sağ yönlü bir ma-
kaslama hareketinin görüntüsü olarak

yorumlanabilir (Şekil 4). Bu hareket
Kuzey Anadolu Fay sistemi ile uyum-
ludur (Tokay, 1973).

Görüntü sahasının NW köşesinde
Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bazı özel-
likleri çok iyi görülebilmektedir: Zonun
içinde eneşelon sıralanmış ENE-WSW
doğrultulu faylar, genellikle güneyle-
rinde NNW-SSW doğrultulu sıkışma
çatlakları (paralel vadiler), kuzeylerin-
de ise (örneğin İlgaz'ın batısında) NW-
SE doğrultulu eneşelon gerilme çatlak-
ları (basamak faylar şeklinde) açıkça
belirgindir. Bu iki sistem birbirine he-
men hemen dik olmakta ve her biri esas
faylarla 45°'ye yakın bir açı yapmak-
tadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu siste-
minin hâlen aktif olduğu bilinmektedir
(Ketin, 1962; Tokay, 1973). Kuzey Kı-
zılırmak basenindeki yapılarla olan ben-
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Sekil 4: Sağ yönlü bir kuvvet çiftinin ya-
rattığı konpresyon ve tansiyon yapıları, Kü-
çük şakel, doğada muhtemel bir kombinas-
yon usaptamaktadır. a) Kompresyon yapıları;
b) Esas hareket düzlemi; c) Tansiyon

yapıları.

Figure 4: Compressive and tensional shear
structures created by a clockwise moving
couple. Inset shows a possible combination in
nature, a) Compressional shear planes; b)
Main movement plane; c) Tensional shear

planes.

zerliklerini, hâlen burada bir aktivite
olmadığına göre, belki de bu hareketle-
rin daha önce güneyde başlaması ve
sonradan kuzeye doğru bugünkü laktivi-
te zonuna kaymış olması ile açıklamak
mümkündür (Erol, 1969). Sahanın SW
köşesinde daha önce yapılmış olan jeo-
lojik çalışmalar sonucunda yazar yine
böyle bir sonuca daha başka verilerden
hareket ederek ulaşmıştır (Nornıan,
1973 a).

Kuzey Anadolu Fay Zonu Sistemi'n-
deki fayların batı uçları güneye döne-
rek, kabaca NNE-SSW doğrultusunda
uzanan melanj kuşağı içinde veya genç
Tersiyer volkaniklerinde kaybolmakta-
dır. Faylar daha güneyde yine SW doğ-
rultusunu aldığı gibi, kuzey uçları da
kuzeye doğru NE doğrultusunu almak-
tadır. Böylece eneşelon faylar bir seri
sigmoid sekiler oluşturmaktadır. Bu dü-
zen, sahanın batısında da görülmekte v.o
ERTS-A RBV üçüncü kanaldan çekilen
görüntülerde de belli olmaktadır. Anka-
ra'nın doğusunda daha önce yapılan ça-
lışmalarda, buna benzer fakat daha kü-
çük boyutlu sigmoid yapılar 1:25 000 öl-
çekli jeolojik haritaya geçirilmiştir
(Norman, 1973 b). Böylece görülmek-
tedir ki, bu tektonik tarz, görüntü saf-
hasının NW yarısında, en küçük ölçü-
den en büyük ölçüye kadar (örneğin Ku-
zey Anadolu Fay Zonu) vardır.

Kabaca Alaca'dan g"eçen ENE-
WSW doğrultulu büyük bir fayın (Ke-
tin, 1963) güneydoğusunda kalan kesim-
de tamamen değişik bir tektonik tarz
hüküm sürmektedir. Bu bölgede, NW-
SE doğrultulu, uzun ve birbirinden ayrı

durumda bulunan paralel lineasyonlar,
muhtemelen Kırşehir Masifi'nin teme-
lindeki fayları veya çatlak sistemlerini
yüzeye yansıtmaktadır. Bu lineasyonla-
rm yanlız masifin kendisinde değil, se-
dimentlerin ve hattâ melanj kayaçları
içinde de (örneğin Yozgat kuzeyi) de-
vam ettiği görülmektedir. Muhtemelen
Kırşehir Masifi (veya onu taşıyan pla-
ka) sedimentlerin ve melanjın altından
NW yönüne doğru dalmakta, ve Kuzey
Kızılırmak havzasını (grabeni) oluştur-
maktadır. Eğer bu yorum şekli doğru
ise, önemli bir sonuç da Yozgat kuzeyin-
deki ofiolitli melanj feayaçları ile ilgi-
lidir. Yozgat ile Alaca arasında yer alan
bu kayaçlar Kırşehir Masifi üzerine ku-
zeyden itilmiş (obduction) olarak görül-
mektedir. Buna karşılık Alaca'dan ge-
çen fayın üuzeyinde kalan melanj ka-
yaçlan hâlâ orijinal trenç çukurunun
içini doldurur bir durumdadır.

Daha önceki çalışmalarda, görüntü
sahasının SW köşesine raslayan yerler-
de Kırşehir Masifi'nin ENE-WSW doğ-
rultulu ve sağ yönlü atımlı faylarla ke-
silmiş olduğu belirtilmiştir (Norman,
1973 b). Bu fayların da gerek Alaca fa-
yı, gerekse Kuzey Anadolu Fay Zonu ve
gerekse Kuzey Kızılırmak grabenini
oluşturan faylarla paralel oldukları dik-
kati çekmekte ve sağ yönlü makaslama
hareketlerin başlangıcının güneyde bu-
lunduğu görüşünü desteklemektedir.

SONUÇLAR

ERTS-A uydusu tarafından elde
edilen görüntüler, bu bölgenin jeolojik
geçmişini ve temel yapısını ortaya çı-
karmakta yararlı olmaktadır. Bu ön ça-
lışmalar, bölgedeki tektonik tarzın, Ku-
zey Anadolu Fay Zonu Sistemi ile ya-
kın bir ilişkisi olduğu sonucunu orta-
ya koymaktadır.

Kırşehir Masifi'nin NW kısmının bu
yönde dalarak, Kuzey Kızılırmak hav-
zasını oluşturan bir graben (Trenç'ten
bir kalıt?) meydana getirdiği yazar ta-
rafından düşünülmektedir. ENE - WSW
doğrultusunda eksenleri uzanan genç
kıvrımlar bu grabenin daha çok sıkış-
malı kökenli olduğuna işaret etmekte,
bu da eski bir trençin varlığını destek-
lemektedir.

Kırşehir Masifi üzerinde görülen
tektonik lineasyonların (faylar ve çat-
lak sistemleri) örgüsü (pattern), Ku-
zey Anadolu Fay Zonu Sistemininkin-

den belirgin bir şekilde farklıdır. Bu iki
lineasyon örgüsü dereceli olarak, yuka-
rıda belirtilen graben boyunca karşıkar-
şıya gelmekte, Kızılırmak nehri adeta
bu sınırı izleyerek akmaktadır. Eğer
yazarın, Kırşehir Masifi'nin kuzeybatı-
ya doğru eski bir trenç içine dalması-
na ilişkin yorumu gerçek ise, ofiolitli
melanjların bir kısmının, özellikle Yoz-
gat kuzeyinde bulunanların güneye, Ma-
sif üzerine itilmiş olmaları (Obduc-
tion) gerekmektedir.

Sağ yönlü makaslama hareketleri-
nin, sıkışmalı hareketler üzerine daha
sonra süperempoze olduğu, hareketlerin
güneyde başlayarak gittikçe kuzeye
kaymış bulunduğu ve şimdiki Kuzey
Anadolu Fay Zonu'na yerleştiği düşü-
nülmektedir.

TEŞEKKÜR

Çalışmalarımın çeşitli aşamaların-
daki yardımlarından dolayı Maden Tet-
kik ve Arama Enstitüsü Genel Direk-
törü ve Türkiye Remote Sensing Çalış-
ma Grubu Başkanı Sayın Doç. Dr. Sad-
rettin Alpan'a, Çalışma Grubu Genel
Sekreteri Sayın Dr. Fethullah Özelçi'ye,
M.T.A. Jeofizik şubesinden sayın Doç.
Dr. Sırrı Kavlakoğlu'na, sayın Ratıp
Özakçay ve sayın Soner Akcoş'a teşek-
kürlerimi sunarım.

Küçük ölçekli ERTS-A görüntüleri
sayın CENTO makamlarınca sağlan-
mıştır. Büyük ölçekli görüntüler ise sa*-
yın D. Elliot tarafından verilmiş olup,
kendisine teşekkür ederim.

Çalışmalarımda beni teşvik etmek,
sabırla ve fedakârane bir tarzda yazı-
larımı daktiloya geçirmek suretiyle, her
zaman bana destek olan Ünal Norman'a
da sonsuz minnettarlığımı belirtirim.

Yayıma verildiği tarih: Aralık, 19~4
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